
اآله  وعلى  املر�ضلني  خامت  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني  رب  احلمدهلل 

و�ضحبه اأجمعني،

القراآن قال اهلل تعاىل  ُمبارك نزل فيه  �ضهر  �ضهر رم�ضان  فاإن   : اأما بعد 

اْلُهَدى  ِمَن  َناٍت  َوَبِيّ ا�ِض  ِللَنّ ُهًدى  اْلُقْراآُن  ِفيِه  ْنِزَل 
ُ
اأ ِذي  اَلّ اَن  َرَم�ضَ }�َضْهُر   :

َواْلُفْرَقاِن{البقرة 185  ، ولهذا ال�ضهر ف�ضائل كثرية لي�ضت لغريه وله مزايا 

تتجّلى يف ِذكر ما َوَرَد فيه من الآيات والأحاديث ال�ضريفة ، فبذكرها يعرف 

امل�ضلم قيمة هذا ال�ضهر الف�ضيل الكرمي،

ومن هذه اخل�ضائ�ض لرم�ضان:

1-�ضيام رم�ضان اأحد اأركان الإ�ضالم اخلم�ضة: 

ْن َل 
َ
قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: } ُبِنَي اْلإِ�ْضاَلُم َعَلى َخْم�ٍض، �َضَهاَدِة اأ

َكاِة، َوَحِجّ  َواإِيَتاِء الَزّ اَلِة،  َواإَِقاِم ال�ضَّ َوَر�ُضوُلُه،  ًدا َعْبُدُه  َمّ َنّ حُمَ
َ
َواأ  ،

ُ
اإَِلّ اهلل اإَِلَه 

اَن{رواه البخاري وم�ضلم . فالركن الأول وهو ال�ضهادتني  ْوِم َرَم�ضَ اْلَبْيِت، َو�ضَ

من  و�َضِلم  امُل�ضلم  توحيد  �ضح  فاإن  بهما  اإل  اأحد  اإ�ضالم  ي�ضح  ل  الَذْين 

ال�ضرك فقد فاز فوزا عظيما. واإن مل ي�ضح الركن الأول فاإن �ضائر الأعمال 

لن ُتقبل من امل�ضلم اإل اإذا وّحد اهلل وترك ال�ضرك ، واآمن بالنبي �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم و�ضّدقه واتبع �ضرعه.

2- �ضيام رم�ضان يكّفر اهلل به الذنوب:

اإِىَل  ْمَعُة  َواجْلُ ْم�ُض،  اخْلَ َلَواُت  }ال�ضَّ و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  قال 

َراٌت َما َبْيَنُهَنّ اإَِذا اْجَتَنَب اْلَكَباِئَر{ رواه  اَن، ُمَكِفّ اُن اإِىَل َرَم�ضَ ْمَعِة، َوَرَم�ضَ اجْلُ

م�ضلم

3- ي�ضاعف اأجر ال�ضيام اأكرث من غريه:

قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف احلديث الُقد�ضّي :} ُكُلّ َعَمِل اْبِن اآَدَم 

َلّ  : اإِ
 َعَزّ َوَجَلّ

ُ
ْعٍف، َقاَل اهلل ىَل �َضْبعِماَئة �ضِ ْمَثاِلَها اإِ

َ
�َضَنُة َع�ْضُر اأ اَعُف، احْلَ ُي�ضَ

ْجِلي { رواه م�ضلم
َ

ْجِزي ِبِه، َيَدُع �َضْهَوَتُه َوَطَعاَمُه ِمْن اأ
َ
َنا اأ

َ
ُه يِل َواأ َنّ ْوَم، َفاإِ ال�ضَّ

4- عظيم اأجر ال�ضائم عند لقاء ربه:

اِئِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه،  قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم : } ِلل�ضَّ

ِه { رواه م�ضلم َوَفْرَحٌة ِعْنَد ِلَقاِء َرِبّ

5- �ضيامه �ضبب ملغفرة الذنوب:

قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم : }من �ضام رم�ضان اإميانا واحت�ضابا ، ُغفر 

له ما تقّدم من ذنبه { متفق عليه

والأحاديث يف ف�ضل رم�ضان كثرية جدا فاحر�ض وّفقك اهلل على اغتنام 

ال�ضراب  ترك  ال�ضيام  من  املق�ضود  لي�ض  اأنه  واعلم  الكرمي   ال�ضهر  هذا 

والطعام  فقط!! بل املق�ضود ترك كل حمرم نهى اهلل عنه وتهذيب النف�ض 

ال�ضالة  عليه  الكرمي  نبّينا  قال  فقد  وتعاىل،  �ضبحانه  اهلل  طاعة  على 

ْن َيَدَع 
َ
ِ َحاَجٌة يِف اأ

َّ
وِر َوالَعَمَل ِبِه، َفَلْي�َض هلِل وال�ضالم : } َمْن مَلْ َيَدْع َقْوَل الُزّ

َطَعاَمُه َو�َضَراَبُه{ رواه البخاري ، فلي�ض ال�ضوم فقط ترك الطعام وال�ضراب 

واإنا ال�ضوم ترك كّل حمرم ، مثل الكذب والغ�ض والنظر املحرم وال�ضهوة 

املحّرمة و�ضماع الأغاين ومتابعة امل�ضل�ضالت وغريها ، فاحر�ض على اغتنام 

هذه الفر�ضة بقراءة القراآن وحفظه وبتعلم ال�ضنة وحفظها وبرّب الوالدين 

ال�ضلف:}ل يكن يوم  العمل هلل �ضبحانه ولهذا قال بع�ض  والإخال�ض يف 

فطرك كيوم �ضومك �ضواء{. واحذر اأيها امل�ضلم من الوقوع يف اجلماع يف 

نهار رم�ضان ، فاإن فيه الكّفارة املغّلظة وهي عتق رقبة ،فاإن مل جتد ف�ضيام 

�ضهرين متتابعني ، فاإن مل ت�ضتطع فاإطعام �ضّتني م�ضكينا .

واعلم اأخي القارئ الكرمي اأن الدين الإ�ضالمي دين كامل �ضامل �ضالح لكل 

واحلديثة  القدمية  امل�ضكالت  جلميع  احلل  وفيه  العالج  فيه  ومكان  زمان 

عليهم  واأمتمت  دينكم  لكم  اأكملت  :}اليوم  �ضبحانه  اهلل  قال   ، وامل�ضتجّدة 

جميع  يف  هلل  واحلمد  كامل  فديننا   } دينا  الإ�ضالم  لكم  ور�ضيت  نعمتي 

جوانب احلياة.

فقد اأباح اهلل لنا التداوي وا�ضتخدام العالج بكل اأنواعه اإل اإذا كان العالج 

حراما، كاخلمر مثال ، فقد قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: } اإن اهلل اأنزل 

ح�ضنه   } بحرام  تتداووا  ول  فتداووا  دواًء  داء  لكل  وجعل  والدواء  الداء 

الألباين يف م�ضكاة امل�ضابيح 4539

ال�ضوم  ي�ضتطيع  كان مري�ضا ل  اإذا  لل�ضائم  وتعاىل  �ضبحانه  اأباح اهلل  ولد 

ُهًدى  اْلُقْراآُن  ِفيِه  نِزَل 
ُ

اأ ِذَي  اَلّ اَن  َرَم�ضَ �ضبحانه:}�َضْهُر  فقال  ُيفطر   اأن 

ْمُه َوَمن  َفْلَي�ضُ ْهَر  َواْلُفْرَقاِن َفَمن �َضِهَد ِمنُكُم ال�َضّ اْلُهَدى  َن  ِمّ َناٍت  َوَبِيّ ا�ِض  لَنّ ِلّ

 ِبُكُم اْلُي�ْضَر َوَل ُيِريُد 
ُ ّ
َخَر ُيِريُد اهلل

ُ
اٍم اأ َيّ

َ
اأ ْن  ٌة ِمّ ْو َعَلى �َضَفٍر َفِعَدّ

َ
َكاَن َمِري�ضًا اأ

ُكْم َت�ْضُكُروَن{   َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعَلّ
َ ّ
وْا اهلل ُ َة َوِلُتَكرِبّ ِبُكُم اْلُع�ْضَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعَدّ

البقرة185

فمن اأفطر لعذر فاإنه يجب عليه اأن يق�ضي ما اأفطره بعد رم�ضان . فاملري�ض 

لي�ض عليه حرج اأن يفطر.

فاإذا اأو�ضاك الطبيب الثقة ، بالإفطار واأن ال�ضيام ي�ضّرك ويزيد مر�ضك به، 

فاإنه يجوز لك اأن تفطر وتق�ضي بعد رم�ضان.

واملفطرات ب�ضكل عام : كل اأكل و�ضرب ، وجماع واأو تعّمد نزول املني ، اأو تعّمد 

القيء اأو احلي�ض اأو النفا�ض ونحوها.

وهناك اأموٌر طبّية ا�ضتحدثت يف الطب مع تطّوره ، فكان لزاما عر�ض مثل 

حيث  من  ال�ضرعي  حكمها  ملعرفة  وتدار�ضها  العلماء  على  العالجات  هذه 

العلماء  ، فلقد اجتهد  الإفطار  الإفطار وعدم  اجلواز واحلرمة ومن حيث 

املعا�ضرون تبعا لأئمة ال�ضلف املتقدمني بالبحث والجتهاد يف هذه امل�ضائل 

وعلى راأ�ض من اجتهد وجّد يف الق�ضايا امُلعا�ضرة : اللجنة الدائمة للبحوث 

عام  مفتي  �ضماحة  برئا�ضة  ال�ضعودية  العربية  باململكة  والإفتاء  العلمية 

اململكة ، ورابطة العامل الإ�ضالمي ، واملجمع الفقهي الإ�ضالمي. وغريها.

الأدوية  من   ُيفطر  ل  وما  ُيفّطر  مبا  الإ�ضالم  علماء  فتاوى  هنا  و�ضاأنقل 

والعالجات والعمليات الطبّية

اأول ما يتعّلق بالأ�ضنان:

�ض1:حكم الدم الذي يخرج من بني الأ�ضنان هل يفطر؟

ب�ضربة  اأو  بنف�ضه  �ضواء خرج  الأ�ضنان ليفطر،  بني  من  يخرج  الذي  الدم 

اإن�ضان له.

العربية  اململكة  يف  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى 

ال�ضعودية برئا�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبدالعزيز بن باز 6132

�ض2: اإذا  ح�ضل لالإن�ضان اأمل يف اأ�ضنانه، وراجع الطبيب، وعمل له تنظيًفا 

اأو ح�ضًوا اأوخلع اأحد اأ�ضنانه، فهل يوؤثر ذلك على �ضيامه؟ ولو اأن الطبيب 

ّنه، فهل لذلك اأثر على ال�ضيام؟ اأعطاه اإبرة لتخدير �ضِ

ج : لي�ض ملا ذكر يف ال�ضوؤال اأثر يف �ضحة ال�ضيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه 

اأن يتحفظ من ابتالع �ضيء من الدواء اأو الدم، وهكذا الإبرة املذكورة ل اأثر 

لها يف �ضحة ال�ضوم؛ لكونها لي�ضت يف معنى الأكل وال�ضرب.

الأ�ضل �ضحة ال�ضوم و�ضالمته.  جمموع فتاوى ابن باز 15\259

الفتاوى الطبّية امُلعا�ضرة املتعّلقة بال�ضيام
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