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3 أحكام الصيامأحكام الصيام

أحكام الصيام
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف االنبياء واملرسلني 

نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني أما بعد:

أهل  كالم  من  جمعتها  رمضان  شهر  صيام  أحكام  يف  مسائل  فهذه 

العلم، أسال الله أن ينفع بها املسلمني وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم.

L  املسألة األوىل J
تعريف الصيام في اللغة والشرع

الصيام يف اللغة: �
هو اإلمساك ويستعمل يف كل إمساك، يقال: صام إذا سكت، وصامت 

الخيل وقفت))).

وقال الله تعاىل عن مريم ﴿ ڀ  ڀ  ٺ     ٺ ﴾))). أي صمتا، 

ألنه إمساك عن  الكالم. 

المجموع النووي ) ٦/ )٦)).  (((
سورة مريم آية )٦)).  (((
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قال الشاعر:)))

َخْيُل صياٌم وخيٌل غريُ صامئٍة        تحَت الَعجاجِ وأُْخرى تَعلُك اللُُّجام

ويف الشرع:  �

التعبد لله  باإلمساك عن االكل والرشب، وسائر املفطرات، 

من طلوع الفجر إىل غروب الشمس))).

L  املسألة الثانية J
حكم الصيام

وصوم رمضان واجب واألصل يف وجوبه الكتاب، والسنة، واإلجامع))).

أما الكتاب: قال تعاىل ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  
اىل قوله﴿ۀ    ﴾ ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ 

ہ  ہ  ہ   ہ﴾))).

النابغة الذبياين.  (((
قال الشيخ - ابن عثيمن - ينبغي أن تزيد كلمة التعبد حتى ال تكون مجرد حركات أو   (((

مجرد إمساك، بل تكون عباده. الممتع على زاد المستقنع ٦/ ٩٨).
المغني ) ابن قدامة )/ )))).  (((

سورة البقرة )آية  )٨)-٨٥)).  (((
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 : َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ، وأما السنة: فَعِن ابِْن ُعَمَر
ًدا َرُسوُل اللَِّه،  »بُِنَي اإِلْسالُم َعىَل َخْمٍس: َشَهاَدِة أَْن ال إِلََه إِال اللَُّه، َوأَنَّ ُمَحمَّ

كَاِة، َوَصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن، َوَحجِّ الَْبْيِت«))). الِة، َوإِيَتاِء الزَّ َوإَِقاِم الصَّ

ِه أَِب ُسَهْيِل بِْن َمالٍِك، َعْن أَِبيِه، أَنَُّه َسِمَع طَلَْحَة  وحديث َعْن َعمِّ

بَْن ُعَبْيِد اللَِّه، يَُقوُل: »َجاَء َرُجٌل إِىَل َرُسوِل اللَِّه  ِمْن أَْهِل 

نَْجٍد ثَائَِر الرَّأِْس، نَْسَمُع َدِويَّ َصْوتِِه َوال نَْفَقُه َما يَُقوُل، َحتَّى َدنَا َفإَِذا ُهَو 

يَْسأَُل َعِن اإِلْسالِم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه : »َخْمُس َصلََواٍت يِف 

َقاَل:  َع«،  َقاَل: »ال، إِال أَْن تَطَّوَّ ؟،  َقاَل: َهْل َعَلَّ َغرْيُُهنَّ َواللَّْيلَِة«،  الَْيْوِم 

َعَلَّ  َهْل  َقاَل:  َرَمَضاَن  َشْهِر  ِصَياَم    اللَِّه  َرُسوُل  لَُه  َوَذكََر 

  َع«، َقاَل: َوَذكََر لَُه َرُسوُل اللَِّه َغرْيُُه؟، َقاَل: »ال، إِال أَْن تَطَّوَّ

َع«، َفأَْدبََر الرَُّجُل  َدَقَة، َقاَل: َهْل َعَلَّ َغرْيَُها ؟، َقاَل: »ال، إِال أَْن تَطَّوَّ الصَّ

اللَِّه  َرُسوُل  َفَقاَل  ِمْنُه،  أُنِْقُص  َوال  َهَذا  َعىَل  أَِزيُد  ال  َواللَِّه  يَُقوُل:  َوُهَو 

: »أَْفلََح إِْن َصَدَق«))).

وأما األجامع قال ابن قدامة: )وأجمع املسلمون عىل وجوب صيام 
شهر رمضان(.)))

أخرجه البخاري )كتاب االيمان ٨).  (((
أخرجه البخاري )كتاب الحيل ٦٩٥٦).  (((

المغني)ابن قدامة )/ )))).  (((
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L  املسألة الثالثة J
شروط الصيام

الشرط االول: اإلسالم  �

قال تعاىل : ﴿ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ﴾))).

الشرط الثاني: أن يكون مكلفا.  �

َعْن َعِلٍّ  َعْن النَِّبيِّ  َقاَل: »ُرِفَع الَْقلَُم َعْن 

ِبيِّ َحتَّى يَْحَتلَِم َوَعْن الَْمْجُنوِن  ثثاََلثٍَة َعْن النَّائِِم َحتَّى يَْسَتْيِقَظ َوَعْن الصَّ

َحتَّى يَْعِقَل«))).

الشرط الثالث: أن يكون املكلف قادرا على الصيام.  �

قال تعاىل : ﴿ ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  

ڇ﴾))).

سورة الفرقان )اآلية ))).  (((
رواه ابو داود )٩٨))( والترمذي )))))).  (((

سورة البقرة )األية )٨)).  (((
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L  املسألة الرابعة J
سنن الصوم

أوال: السحور �
وأجمع العلامء عىل أستحباب السحور وأنه ليس بواجب.

قال ابن قدامه: )يف استحبابه وال نعلم فيه بني العلامء خالفا())).

النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:    َمالٍِك  بِْن  أَنَِس  عن  بحديث  واستدلوا 

ُحوِر بََركًَة«))). ُروا َفإِنَّ يِف السَّ : »تََسحَّ

العيد: )فيه دليل عل أستحباب السحور الصائم  ابن دقيق  قال 

األمور  إىل  تعود  أن  يجوز  الربكة  وهذه  بركة  فيه  بأن  ذلك  وتعليل 

االخروية فإن إقامة السنة توجب االجر وزيادته ويحتمل أن تعود إىل 

االمور الدنيويه لقوة البدن عىل الصوم())).

ثانيا: تأخري السحور.  �
رْنَا  »تََسحَّ َقاَل:    ثَاِبٍت  بِْن  َزيِْد  َعْن  كام ثبت من حديث 

المغني )ابن قدامة )/ )))).  (((
أخرجه البخاري )))٩)( ومسلم )٠٩٥)).  (((

أحكام االحكام )ابن دقيق العيد )/)٩)).  (((
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اأْلََذاِن  بَنْيَ  كَاَن  كَْم  ُقلُْت  اَلِة  الصَّ إِىَل  َقاَم  ثُمَّ    النَِّبيِّ  َمَع 

ُحوِر َقاَل َقْدُر َخْمِسنَي آيًَة«))). َوالسَّ

وقال الرتمذي: )وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أستحبوا تأخري 

السحور())).

وقال ابن امللقن: )وفيه أستحباب االجتامع عىل السحور())).

ويتحقق السحور بكل أكل مباح واستدلوا بحديث َعْن أَِب َسِعيٍد 

َفال   بََركٌَة  أَكْلٌَة  ُحوُر  »السُّ  : اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل  الُْخْدِريِّ 

تََدُعوُه َولَْو أَْن يَْجَرَع أََحُدكُْم َجْرَعًة ِمْن َماٍء َفإِنَّ اللََّه َوَمال ئِكََتُه يَُصلُّوَن 

ِريَن«))). َعىَل الُْمَتَسحِّ

ويف السحور مخالفة أهل الكتاب كام ثبت كَاَن َعْمُرو بُْن الَْعاِص 

َر ِبِه، َقاَل: َفال  يُِصيُب ِمْنُه كَِثريًا، َفُقلَْنا:  يَأُْمرُنَا أَْن نَْصَنَع لَُه طََعاًما لَِيَتَسحَّ

تَأُْمرُنَا ِبِه َوال  تُِصيُب ِمْنُه كَِثريًا، َفَقاَل: إِنِّ ال  آُمُركُْم أَنِّ أَْشَتِهيِه، َولَِكنِّي 

ِصَياِمَنا  بَنْيَ  َما  َفْصَل  »إِنَّ  يَُقوُل:   ، اللَِّه  َرُسوُل  َسِمْعت 

َحِر«)٥). َوِصَياِم أَْهِل الِْكَتاِب أَكْلَُة السَّ

أخرجه البخاري )))٩)( ومسلم )٠٩٥)).  (((
الترمذي ) السنن )/ ٧٨).  (((

اإلعالم بفوائد عمدة االحكام )٥/ )٩)).  (((
أخرجه أحمد )٧)/٠٨٦))).  (((

رواه مسلم )يف صحيحه ٠٩٦)).  (٥(
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قال ابن دقيق: )ومام علل به استحباب السحور مخالفه إل أهل الكتاب 

فإنه ميتنع عندهم السحور())).

ثالثا: تعجيل الفطر.  �

َعْن َسْهِل بِْن َسْعٍد ، أَنَّ َرُسوَل اللِه  َقاَل: 

لُوا الِْفطَْر«))). »اَل يَزَاُل النَّاُس ِبَخرْيٍ َما َعجَّ

رابعا: الفطر على رطب فإذا مل تكن فعلى مترات.  �

َعىَل  يُْفِطُر    النَِّبيُّ  »كَاَن  َقاَل:  َمالٍِك،  بِْن  أَنَِس  َعْن 

، َفإِْن لَْم يَكُْن ُرطََباٌت، َفَتَمَراٌت، َفإِْن لَْم يَكُْن َتََراٌت  َ ُرطََباٍت َقْبَل أَْن يَُصلِّ

َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء«))).



أحكام االحكام -ابن دقيق العيد-)٩)  (((
أخرجه البخاري -باب تعجيل اإلفطار-٩٥٧)  (((

رواه الترمذي- السنن - ٦٩٦  (((
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L  املسألة اخلامسة J
مفسدات الصيام   

أوال: أالكل والشرب متعمدا �
وهذا ثابت بالكتاب والسنة قاىل تعاىل: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ﴾))).
 : َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَللَِّه  َوَعْن لَِقيِط بُْن َصرْبََة

»أَْسِبْغ اَلُْوُضوَء، َوَخلِّْل بَنْيَ اأَْلََصاِبعِ، َوبَالِْغ يِف ااَِلْسِتْنَشاِق، إِالَّ أَْن تَكُوَن 
َصامِئًا«))).

ومن أكل أو رشب ناسيا مل يفسد صومه كام ثبت  َعْن أَِب ُهَريْرََة 

َصائٌِم  َوُهَو  نَِسَ  »َمْن   : اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ،

َا أَطَْعَمُه اللَُّه َوَسَقاُه«))). َفأَكََل أَْو رَشَِب، َفلُْيِتمَّ َصْوَمُه، َفإِنَّ

ثانيا: ماكان مبعنى أالكل والشرب  �
مثل االبر املغذية فهى مبعنى االكل والرشب. 

سورة البقرة أية )٨٧))  (((
رواه ابو داود -السنن - )))  (((

أخرجه البخاري ))٩)  (((
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ثالثا: خروج دم احليض والنفاس �

وهذا باالجامع.

واستدلوا بحديث: »أَلَْيَس إَذا َحاَضْت الَْمْرأَُة لَْم تَُصلِّ َولَْم تَُصْم«))).

ويجب عليهام القضاءأجامعا.

رابعا: التقيؤ عمدا  �

  َّأَنَّ النَِّبي  وهذا باالجامع ملا ثبت َعْن أَِب ُهَريْرََة

َقاَل: »َمْن َذَرَعُه الَْقْيُء َفلَْيَس َعلَْيِه َقَضاٌء، َوَمْن اْسَتَقاَء َعْمًدا َفلَْيْقِض«))).

قال ابن قدامة: )ومن أستقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القي فال يشء 

عليه(.

قال ابن املنذر: )أجمع أهل العلم عىل إبطال صوم من أستقاء عامدا(.

خامسا: اجلماع يف نهار رمضان �

وهذا با االجامع ملا ثبت من حديث أب ُهَريْرََة  َقاَل: بَْيَناَم 

يَا َرُسوَل  َفَقاَل:  إِْذ َجاَءُه َرُجٌل    ِّالنَّبي ِعْنَد  نْحُن ُجلُوٌس 

أخرجه البخاري )٩٥)  (((
رواه ابو داود -السنن-٨٠))  (((
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اللَِّه َهلَكُْت . َقاَل: »َما لََك؟« َقاَل: َوَقْعُت َعىَل اْمَرأيَت َوأَنَا َصائٌِم . َفَقاَل 

َرُسوُل اللَِّه : »َهْل تِجُد َرَقَبًة تُْعِتُقَها؟« َقاَل: ال  . َقاَل: »َفَهْل 

تَْسَتِطيُع أَْن تَُصوَم َشْهَريِْن ُمَتَتاِبَعنِي؟« َقاَل: ال  . َفَقاَل: »َفَهْل تِجُد إِطَْعاَم 

ِستِّنَي ِمْسِكيًنا؟« َقاَل: ال  . َقاَل: َفَمكََث النَّبيُّ  َفَبْيَنا نْحُن 

ـ  الِْمكَْتُل  َوالَْعَرُق:  ـ  ِفيَها تٌْر  ِبَعَرٍق    ُّالنَّبي أيَُت  َذلَِك  َعىَل 

ْق ِبِه«. َفَقاَل الرَُّجُل:  ائُِل؟« َفَقاَل: أَنَا. َقاَل: »ُخْذَها َفَتَصدَّ َقاَل: »أَيَْن السَّ

الَحرَّتنَِي-  يُِريُد  بَنَي ال بََتْيَها -  َما  اللَِّه  َفَو  اللَِّه؟  يَا َرُسوَل  أَْفَقَر ِمني  أََعىَل 

أَْهُل بَْيٍت أَْفَقُر ِمْن أَْهِل بَْيتي . َفَضِحَك النَّبيُّ  َحتَّى بََدْت 

أَنَْيابُُه، ثمَّ َقاَل: »أَطِْعْمُه أَْهلََك«))).

سادسا: أنزال املنى أختيارا �

فعن رسول الله  انه قال فيام يرويه عن ربه »كُلُّ 

َعَمِل ابِْن آَدَم يَُضاَعُف الَْحَسَنُة َعرْشُ أَْمَثالَِها إِىَل َسْبعاِمئَة ِضْعٍف َقاَل اللَُّه 

ْوَم َفإِنَُّه ِل َوأَنَا أَْجِزي ِبِه يََدُع َشْهَوتَُه َوطََعاَمُه ِمْن أَْجل«))).  إِالَّ الصَّ

سابعا: احلجامة.  �
وهذا محل خالف بني الفقهاء. 

أخرجه البخاري )٦)٩)).  (((

أخرجه البجاري ))٨٩)).  (((
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القول�االول:�أهنا�تفسد�الصوم.��

وبهذا القول قال الحنابلة وهو من املفردات. 

»أَْفطََر  َقاَل:    النَِّبيِّ  َعِن  ثَْوبَاَن  بحديث  واستدلوا 

الَْحاِجُم َوالَْمْحُجوُم«))).

القول�الثاين:�ال�تفسد�الصوم��

وبهذا القول قال الحنفية واملالكية والشافعية. 

  َّأَنَّ النَِّبي« : واستدلوا بحديث عنِ  ابِْن َعبَّاٍس

اْحَتَجَم َوْهَو ُمْحرٌِم، َواْحَتَجَم َوْهَو َصائٌِم«))).

وبهذا تت هذه الرسالة يف أحكام الصيام أسال أن ينفع بها املسلمني .



رواه ابو داود )السنن ٦٩))).  (((
رواه البخاري )٨)٩)).  (((
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أحكام ليلة القدر

L  املسألة األوىل J
سبب تسميتها ليلة أقدر 

الناس:  قول  العظمة والرشف من  ليلة  القدر  ليلة  االزهري:  قال 

فالن عند االمري قدر أي جاه ومنزلة ويقال قدرت فالنا، أي عظمتة، قال 

تعاىل ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾))). 

أي ما عظموه حق تعضيمه، وقيل: ألن العمل الصالح يكون فيها 

ذا قدر عند الله، لكونه مقبوال))).

قال ابن امللقن: والصحيح لعضم قدرها ورشفها لنزول القران جملة 
فيها إىل سامء الدنيا وهي ليلة مباركه كام نطق به القرأن العظيم أيضا.)))



سورة االنعام )اآلية )٩)  (((
تفسير البغوي ))/ )٦٥).  (((

االعالم بفوائد عظدة االحكام )٥/ )٩)).  (((
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L  املسألة الثانية J
أحياء ليلة القدر!

 : أجمع العلامء بندب أحياء ليلة القدرَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه
َم ِمْن َذنِْبِه ...«))) »َمْن َقاَم لَْيلََة الَْقْدِر إِميَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ



أخرجه البخاري )))٠)).  (((
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L  املسألة الثالثة J
فضل ليلة القدر!

ڀ           ڀ   ڀڀ   پ         پ   پ   ﴿پ   تعاىل  قال  مباركة  ليلة  فهي 

ٺ  ٺ ﴾))).

القدر وأن دل ذلك دل عىل رشف  الله سورة  أنزل  ولعظم رشفها 

هذه ليلة ولها مزية خاصه قاىل تعاىل ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾))).

قال الطربي: إنا أنزلنا هذا القران جملة واحدة إىل السامء الدنيا 

السنة قضاء  فيها  الله  يقيض  التي  الحكم  ليلة  وهي  القدر  ليلة   يف 

وهو مصدر من قولهم: قدر الله عىل هذا األمر فهو يقدر قدرا))). 

وبني الله  بأنها خري من ألف شهر قال تعاىل﴿ ڀ  ٺ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ﴾))). 

 قال الطربي: أختلف أهل التأويل يف ذلك وأشبه االقوال بضاهر

سورة الدخان أية ))-))  (((
سورة القدر أية )))  (((

تفسير الطبري )))/ ))٥).  (((
سورة القدر )اآلية ))  (((
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 التنزيل قول من قال عمل يف ليلة القدر خري من عمل الف شهر ليس فيها 

ليلة القدر))).

ومن فضائلها  �

ذكر  بينهم وهذا  القدر وخص جربيل من  ليلة  املالئكة يف  نزول 

الخاص بعد العام كام هو مقرر عند علامء االصول قال تعاىل ﴿ٿ  

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ ﴾))).

ومن فضائلها  �

ساملة من الرش اىل طلوع الفجر كام قرره الطربي قال تعاىل ﴿ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ ﴾))).



تفسير الطبري ))/ ))٥  (((
سورة القدر أية )))  (((
سورة القدر أية )٥)  (((
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L  املسألة الرابعة J
متى تكون ليلة القدر!

أختلف الفقهاء يف أي الليال تكون ليلة القدر

القول االول: يف العشر االواخر من رمضان �

وبهذا القول قال املالكية والشافعية والحنابلة.

واستدلوا بحديث ، إِنَّ َرُسوَل اللَِّه  َقاَل: »الَْتِمُسوَها 

يِف الَْعرْشِ األ ََواِخِر«))).

القول الثاني: أنها يف الشهر كله �

وبهذا القول قال الحنفية.

. والراجح القول االول بداللة االحاديث الثابة عن النبي



أخرجه مسلم )٧٦٦)).  (((
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L  املسألة اخلامسة J
ليلة القدر هل هي خاصة بهذه األمة!

. ذهب جمهور الفقهاء بأن ليلة القدر خاصه بأمة محمد

  واستدلوا مبا جاء عن َمالٍِك  أَنَُّه بَلََغُه أَنَّ َرُسوَل اللَِّه

ِتِه  أُِرَي أَْعاَمَر النَّاِس َقْبلَُه، أَْو َما َشاَء اللَُّه ِمْن َذلَِك، َفكَأَنَُّه تََقاَصَ أَْعاَمَر أُمَّ

أَْن ال  يَْبلُُغوا ِمَن الَْعَمِل مثل َما بَلََغ َغرْيُُهْم يِف طُوِل الُْعُمِر، َفأَْعطَاُه اللَُّه 
لَْيلََة الَْقْدِر ، َخرْيًا ِمْن أَلِْف َشْهٍر.)))



الموطأ )مالك )))).  (((
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L  املسألة السادسة J
ليلة القدر هل هى ليلة معينة أم تتنقل!

أختلف العلامء يف ذلك وذكر ابن حجر ست وأربعني قوال يف الفتح))).  

والصحيح أنها تتنقل. 

تتنقل يف  القدر  ليلة  أنه قال:  الرتمذي: وروي عن أب قالبة  قال 

عبدالرزاق :أخربنا  قال  حميد،  بن  عبد  بذلك  حدثنا  االواخر   العرش 
عن معمر عن أيوب عن أب قالبة بهذا.)))

ابن عبدالرب عن االواخر وحكاه  العرش  تتنقل يف  املرداوي:   وقال 

شك ال  الذي  الصواب  وهو   - املرداوي  أي   - وقلت  أحمد   االمام 
فيه.)))

فتح الباري )شرح صحيح البخاري ٥/ ٥))).  (((
رواه الترمذي )السنن )٧٩).  (((

االنصاف )المرداوي ٧/ )٧٩).  (((
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L  املسألة السابعة J
الحكمة من أخفاء ليلة القدر!

قال ابن امللقن: الحكمة من أخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس يف 

رجاء إصابتها))).



االعالم بفوائد عمدة االحكام ٥/ ٠٧)  (((
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L  املسألة الثامنة J
عالمات ليلة القدر!

تخرج الشمس يف صبيحتها ليس لها شعاع.

وأستدلوا بحديث قال َرُسوُل الله  »أَنََّها تَطْلُُع يَْوَمِئٍذ 

ال َ ُشَعاَع لََها«))).



رواه مسلم )٧٧٧)).  (((
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L  املسألة التاسعة J
أفضل دعاء يقال في ليلة القدر!

ثبت عند الرتمذي من حديث َعْن َعائَِشَة  َقالَْت: ُقلُْت: 

»يَا َرُسوَل اللَِّه، أََرأَيَْت إِْن َعلِْمُت أَيُّ لَْيلٍَة لَْيلَُة  الَْقْدِر َما أَُقوُل ِفيَها؟«، 
َقاَل: »ُقوِل: اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ كَِريٌم تُِحبُّ الَْعْفَو َفاْعُف َعنِّي«))).

قال ابن قدامه املقديس: ويستحب أن يجتهد فيها يف الدعاء ويدعو 

مبا ورد عن عائشة))).

وبهذا تت هذه الرسالة أسال الله أن ينفع بها املسلمني.

وصل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل أله وصحبه أجمعني.

إعداد
سعود حجي اجلنيدي

رواه الترمذي )السنن ))٥)).  (((
الشرح الكبير )ابن قدامة ٥٦٠).  (((


