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أحكام الصيام
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف االنبياء واملرسلني
نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني أما بعد:
فهذه مسائل يف أحكام صيام شهر رمضان جمعتها من كالم أهل
العلم ،أسال الله أن ينفع بها املسلمني وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم.

 Jاملسألة األوىل L

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 ( .)١٦١ /٦
((( سورة مريم آية (.)٢٦
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قال الشاعر:

(((

وخيل غ ُري صامئ ٍة
َخ ْي ُل صيا ٌم ٌ

تحت ال َعجا ِج وأُخْرى تَعلُك اللُّ ُجام
َ

 ويف الشرع:

التعبد لله  باإلمساك عن االكل والرشب ،وسائر املفطرات،
من طلوع الفجر إىل غروب الشمس(((.

 Jاملسألة الثانية L
حكم الصيام
وصوم رمضان واجب واألصل يف وجوبه الكتاب ،والسنة ،واإلجامع(((.
أما الكتاب :قال تعاىل ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ اىل قوله﴿ﮥ

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 .٢٩٨ /٦

((( المغني ( ابن قدامة .)٣٢٣ /٤

((( سورة البقرة (آية .)١٨٥-١٨٣
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وأما السنة :ف َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه :
«بُ ِن َي اإل ِْسال ُم َعلىَ َخ ْم ٍس :شَ َها َد ِة أَ ْن ال إِل ََه إِال الل َُّهَ ،وأَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُول اللَّ ِه،
الصال ِةَ ،وإِي َتا ِء ال َّزكَا ِةَ ،و َص ْو ِم شَ ْه ِر َر َمضَ انََ ،و َح ِّج الْ َب ْي ِت»(((.
َوإِ َق ِام َّ
وحديث َع ْن َع ِّم ِه أَ يِب ُس َه ْيلِ ْب ِن َمالِ ٍكَ ،ع ْن أَبِي ِه ،أَن َُّه َس ِم َع طَلْ َح َة
ُولَ « :جا َء َر ُج ٌل إِلىَ َر ُس ِ
ول اللَّ ِه ِ م ْن أَ ْهلِ
بْ َن ُع َب ْي ِد اللَّ ِه ،يَق ُ
نَ ْج ٍد ثَائِ َر ال َّرأْ ِس ،ن َْس َم ُع َدو َِّي َص ْوتِ ِه َوال نَ ْفق َُه َما َيق ُ
ُولَ ،ح َّتى َدنَا َفإِ َذا ُه َو
المَ ،فق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه َ « :خ ْم ُس َصلَ َو ٍ
يَ ْسأَ ُل َع ِن اإل ِْس ِ
ات فيِ
ل َغيرْ ُ ُه َّن؟َ ،ق َال« :ال ،إِال أَنْ تَطَّ َّو َع»َ ،ق َال:
الْ َي ْو ِم َواللَّ ْيلَ ِة»َ ،ق َالَ :ه ْل َع يَ َّ
ل
َو َذكَ َر ل َُه َر ُس ُول اللَّ ِه ِ ص َيا َم شَ ْه ِر َر َمضَ انَ َق َالَ :ه ْل َع يَ َّ
َغيرْ ُ ُه؟َ ،ق َال« :ال ،إِال أَنْ تَطَّ َّو َع»َ ،ق َالَ :و َذكَ َر ل َُه َر ُس ُ
ول اللَّ ِه 
ل َغيرْ ُ َها ؟َ ،ق َال« :ال ،إِال أَنْ تَطَّ َّو َع»َ ،فأَ ْدبَ َر ال َّر ُج ُل
َّ
الص َد َق َةَ ،ق َالَ :ه ْل َع يَ َّ
َو ُه َو َيق ُ
ِيد َعلىَ َه َذا َوال أُنْ ِق ُص ِم ْن ُهَ ،فق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه
ُولَ :واللَّ ِه ال أَز ُ
« :أَ ْفل ََح إِنْ َص َد َق»(((.
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 .)٣٢٤ /٤
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 Jاملسألة الثالثة L
شروط الصيام
 الشرط االول :اإلسالم

قال تعاىل ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾(((.
 الشرط الثاني :أن يكون مكلفا.

ل َ ع ْن ال َّنب ِِّي َ ق َالُ « :ر ِف َع الْ َقل َُم َع ْن
َع ْن َع يِ ٍّ
الصب ِِّي َح َّتى َي ْح َتلِ َم َو َع ْن الْ َم ْج ُنونِ
�ثَلاَ ثَ ٍة َع ْن ال َّنائِ ِم َح َّتى َي ْس َت ْي ِق َظ َو َع ْن َّ
َح َّتى يَ ْع ِق َل»(((.
 الشرط الثالث :أن يكون املكلف قادرا على الصيام.
قال تعاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ﴾(((.

((( سورة الفرقان (اآلية .)٢٣

((( رواه ابو داود ( )٤٣٩٨والترمذي (.)١٤٢٣
((( سورة البقرة (األية .)١٨4
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 Jاملسألة الرابعة L
سنن الصوم
 أوال :السحور

وأجمع العلامء عىل أستحباب السحور وأنه ليس بواجب.
قال ابن قدامه( :يف استحبابه وال نعلم فيه بني العلامء خالفا)(((.
واستدلوا بحديث ﻋﻦ ﺃَﻧ َِﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣﺎﻟِ ٍﻚ َ ﻗ َﺎﻝَ :ﻗ َﺎﻝ ﺍ ِ
ﻟﻨَّﺒﻲُّ
ﻟﺴَّﺤﻮ ِﺭ ﺑَ َﺮﻛَ ًﺔ»(((.
ﺤَّﺮﻭﺍ َﻓﺈِﻥَّ ﻓﻲِ ﺍ ُ
« :ﺗ ََﺴ ُ
قال ابن دقيق العيد( :فيه دليل عيل أستحباب السحور الصائم
وتعليل ذلك بأن فيه بركة وهذه الربكة يجوز أن تعود إىل األمور
االخروية فإن إقامة السنة توجب االجر وزيادته ويحتمل أن تعود إىل
االمور الدنيويه لقوة البدن عىل الصوم)(((.
 ثانيا :تأخري السحور.

ﺤَّﺮﻧَﺎ
كام ثبت من حديث َﻋ ْﻦ َﺯﻳْ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ﺛَﺎﺑ ٍِﺖ َ ﻗ َﺎﻝ« :ﺗ ََﺴ ْ

((( المغني (ابن قدامة .)٤٣٢ /٤

((( أخرجه البخاري ( )١٩٢٣ومسلم (.)١٠٩٥
((( أحكام االحكام (ابن دقيق العيد .)٣٩٣/٤
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ﻟﻨَّﺒﻲِّ  ﺛُﻢَّ َﻗﺎ َﻡ ﺇِﻟﻰَ ﺍﻟﺼَّﻠﺎَ ِﺓ ُﻗﻠ ُْﺖ ﻛ َْﻢ ﻛَﺎﻥَ ﺑَﻴﻦْ َ ﺍﻟﺄْ َ َﺫﺍﻥِ
َﻣ َﻊ ﺍ ِ
ﻟﺴَّﺤﻮ ِﺭ َﻗ َﺎﻝ َﻗ ْﺪ ُﺭ َﺧ ْﻤ ِﺴ َﻦﻴ ﺁ َﻳ ًﺔ»(((.
َﻭﺍ ُ
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 َﻋ ْﻦ َﺃﺑﻲِ َﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ
ﺍﻟْﺨ ُْﺪﺭ ِِّﻱ َﻗ َﺎﻝ َﻗ َﺎﻝ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍ ِ
ﻟﺴُّﺤﻮ ُﺭ ﺃَﻛْﻠَ ٌﺔ َﺑ َﺮﻛَ ٌﺔ َﻓﻼ
ﻟﻠَّﻪ « :ﺍ ُ
ﺍﻟﻠَّﻪ َﻭ َﻣﻼﺋِﻜَ َﺘ ُﻪ ُﻳ َﺼﻠُّﻮﻥَ
ﻮﻩ َﻭﻟَ ْﻮ ﺃَﻥْ َﻳ ْﺠ َﺮ َﻉ ﺃَ َﺣ ُﺪﻛ ُْﻢ َﺟ ْﺮ َﻋ ًﺔ ِﻣ ْﻦ َﻣﺎ ٍﺀ َﻓﺈِﻥَّ َ
ﺗ ََﺪ ُﻋ ُ
ﻳﻦ»(((.
َﻋﻠﻰَ ﺍﻟْ ُﻤ َﺘ َﺴ ِ
ﺤِّﺮ َ
ويف السحور مخالفة أهل الكتاب كام ثبت ﻛَﺎﻥَ َﻋ ْﻤ ُﺮﻭ ﺑْ ُﻦ ﺍﻟْ َﻌ ِ
ﺎﺹ
ﻴﺐ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﻛَ ِﺜﺮﻴًﺍَ ،ﻓ ُﻘﻠْ َﻨﺎ:
ﺤَّﺮ ِﺑ ِﻪَ ،ﻗ َﺎﻝَ :ﻓﻼ ﻳُ ِﺼ ُ
ﻳَﺄْ ُﻣ ُﺮﻧَﺎ ﺃَﻥْ ﻧ َْﺼ َﻨ َﻊ ﻟ َُﻪ ﻃَ َﻌ ًﺎﻣﺎ ﻟِ َﻴ َﺘ َﺴ َ
ﻴﺐ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﻛَ ِﺜﺮﻴًﺍَ ،ﻓﻘ ََﺎﻝ :ﺇِ ﻲِّﻧ ﻻ ﺁ ُﻣ ُﺮﻛ ُْﻢ ﺃَ ﻲِّﻧ ﺃَﺷْ َﺘ ِﻬ ِﻴﻪَ ،ﻭﻟَ ِﻜﻨِّﻲ
ﺗَﺄْ ُﻣ ُﺮﻧَﺎ ِﺑ ِﻪ َﻭﻻ ﺗ ُِﺼ ُ
َﺳ ِﻤ ْﻌﺖ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍ ِ
ﻟﻠَّﻪ  ،ﻳَﻘ ُ
ُﻮﻝ« :إِﻥَّ َﻓ ْﺼ َﻞ َﻣﺎ ﺑَﻴﻦْ َ ِﺻ َﻴ ِﺎﻣ َﻨﺎ
ﻟﺴَّﺤﺮِ»(((.
َﻭ ِﺻ َﻴ ِﺎﻡ ﺃَ ْﻫﻞِ ﺍﻟْ ِﻜ َﺘ ِ
ﺎﺏ ﺃَﻛْﻠَ ُﺔ ﺍ َ
((( أخرجه البخاري ( )١٩٢٣ومسلم (.)١٠٩٥
((( الترمذي ( السنن .)٧٨ /٢

((( اإلعالم بفوائد عمدة االحكام (.)١٩٤ /٥
((( أخرجه أحمد (.)١١٠٨٦/١٧

((( رواه مسلم (يف صحيحه .)١٠٩٦
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قال ابن دقيق( :ومام علل به استحباب السحور مخالفه إل أهل الكتاب
فإنه ميتنع عندهم السحور)(((.
 ثالثا :تعجيل الفطر.

َع ْن َس ْهلِ بْ ِن َس ْع ٍد  ،أَنَّ َر ُس َ
ول الل ِه َ ق َال:
اس ِب َخيرْ ٍ َما َع َّجلُوا الْ ِفطْ َر»(((.
«لاَ َي َز ُال ال َّن ُ
 رابعا :الفطر على رطب فإذا مل تكن فعلى مترات.

َع ْن أَن َِس بْ ِن َما ِل ٍكَ ،ق َال« :كَانَ ال َّنب ُِّي  يُف ِْط ُر َعلىَ
ُرطَ َب ٍ
ات
اتَ ،فإِنْ ل َْم َيكُ ْن تمَ َ َر ٌ
اتَ ،ف َت َم َر ٌ
لَ ،فإِنْ ل َْم َيكُ ْن ُرطَ َب ٌ
ات َق ْب َل أَنْ ُي َص يِّ َ
َح َسا َح َس َو ٍ
ات ِم ْن َما ٍء»(((.



((( أحكام االحكام -ابن دقيق العيد٣٩٤-

((( أخرجه البخاري -باب تعجيل اإلفطار١٩٥٧-
((( رواه الترمذي -السنن ٦٩٦ -
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 Jاملسألة اخلامسة L
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﴾(((.

ﻴﻂ ﺑْ ُﻦ َﺻﺒﺮْ َ َﺓ َ ﻗ َﺎﻝَ :ﻗ َﺎﻝ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍَ ِ
َو َﻋ ْﻦ ﻟَ ِﻘ ِ
ﻟﻠَّﻪ :
َﻟﺎِﺳ ِﺘ ْﻨﺸَ ﺎﻕِ  ،ﺇِﻟﺎَّ ﺃَﻥْ ﺗَﻜُﻮﻥَ
«ﺃَ ْﺳ ِﺒ ْﻎ ﺍَﻟْ ُﻮﺿُ ﻮ َﺀَ ،ﻭﺧ َْﻠِّﻞ ﺑَﻴﻦْ َ ﺍَﻟﺄْ َ َﺻ ِﺎﺑﻊَِ ،ﻭﺑَﺎﻟِ ْﻎ ﻓﻲِ ﺍ ْ
َﺻﺎﺋﻤِ ًﺎ»(((.
ومن أكل أو رشب ناسيا مل يفسد صومه كام ثبت َﻋ ْﻦ ﺃَﺑﻲِ ُﻫ َﺮ ْﻳ َﺮ َﺓ
َ ،ﻗ َﺎﻝَ :ﻗ َﺎﻝ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍ ِ
َﺴ َﻭ ُﻫ َﻮ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ
ﻟﻠَّﻪ َ « :ﻣ ْﻦ ﻧ ﻲِ َ
ﺍﻟﻠَّﻪ َﻭ َﺳ َﻘ ُﺎﻩ»(((.
َﻓﺄَﻛ ََﻞ ﺃَ ْﻭ ﺷﺮَ ِ َﺏَ ،ﻓﻠْ ُﻴ ِﺘﻢَّ َﺻ ْﻮ َﻣ ُﻪَ ،ﻓﺈِﻧﻤَّ َﺎ ﺃَﻃْ َﻌ َﻤ ُﻪ ُ
 ثانيا :ماكان مبعنى أالكل والشرب

مثل االبر املغذية فهى مبعنى االكل والرشب.
((( سورة البقرة أية ()١٨٧

((( رواه ابو داود -السنن ١٢٤ -
((( أخرجه البخاري ١٩٣٣

الصيامالصيام
أحكامأحكام

11

 ثالثا :خروج دم احليض والنفاس

وهذا باالجامع.
واستدلوا بحديث« :ﺃَﻟَ ْﻴ َﺲ ﺇ َﺫﺍ َﺣﺎﺿَ ْﺖ ﺍﻟْ َﻤ ْﺮﺃَ ُﺓ ﻟ َْﻢ ﺗ َُﺼﻞِّ َﻭﻟ َْﻢ ﺗ َُﺼ ْﻢ»(((.
ويجب عليهام القضاءأجامعا.
 رابعا :التقيؤ عمدا
ﻟﻨَّﺒﻲَّ 
وهذا باالجامع ملا ثبت َﻋ ْﻦ ﺃَﺑﻲِ ُﻫ َﺮﻳْ َﺮ َﺓ  ﺃَﻥَّ ﺍ ِ

َﻗ َﺎﻝَ « :ﻣ ْﻦ َﺫ َﺭ َﻋ ُﻪ ﺍﻟْﻘ َْﻲ ُﺀ َﻓﻠَ ْﻴ َﺲ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻗﻀَ ﺎ ٌﺀَ ،ﻭ َﻣ ْﻦ ْﺍﺳ َﺘﻘَﺎ َﺀ َﻋ ْﻤ ًﺪﺍ َﻓﻠْ َﻴﻘ ِْﺾ»(((.
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 ﺃﻲﺑ ُﻫ َﺮﻳْ َﺮ َﺓ َ ﻗ َﺎﻝ :ﺑَ ْﻴ َﻨﻤﺎَ
ُﻮﺱ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟﻨَّﺒﻲِّ  ﺇِ ْﺫ َﺟﺎ َﺀ ُﻩ َﺭ ُﺟ ٌﻞ َﻓﻘ ََﺎﻝَ :ﻳﺎ َﺭ ُﺳ َﻮﻝ
ْ
ﻧﺤ ُﻦ ُﺟﻠ ٌ
((( أخرجه البخاري ١٩٥١

((( رواه ابو داود -السنن٢٣٨٠-
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ﺍ ِ
ﻟﻠَّﻪ َﻫﻠَﻜ ُْﺖ َ .ﻗ َﺎﻝَ « :ﻣﺎ ﻟ ََﻚ؟» َﻗ َﺎﻝَ :ﻭ َﻗ ْﻌ ُﺖ َﻋﻠﻰَ ﺍ ْﻣ َﺮﺃَﻲﺗ َﻭﺃَﻧَﺎ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ َ .ﻓﻘ ََﺎﻝ
َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍ ِ
ﻟﻠَّﻪ َ « :ﻫ ْﻞ ﺗﺠِ ُﺪ َﺭ َﻗ َﺒ ًﺔ ﺗُ ْﻌ ِﺘ ُﻘ َﻬﺎ؟» َﻗ َﺎﻝ :ﻻ َ .ﻗ َﺎﻝَ « :ﻓ َﻬ ْﻞ
ﻴﻊ ﺃَﻥْ ﺗ َُﺼﻮ َﻡ ﺷَ ْﻬ َﺮﻳْ ِﻦ ُﻣ َﺘ َﺘ ِﺎﺑ َﻌﻦﻴِ؟» َﻗ َﺎﻝ :ﻻ َ .ﻓﻘ ََﺎﻝَ « :ﻓ َﻬ ْﻞ ﺗﺠِ ُﺪ ﺇِﻃْ َﻌﺎ َﻡ
ﺗ َْﺴ َﺘ ِﻄ ُ
ﻧﺤ ُﻦ
ِﺳ َ
ﺘِّﻦﻴ ِﻣ ْﺴ ِﻜ ًﻴﻨﺎ؟» َﻗ َﺎﻝ :ﻻ َ .ﻗ َﺎﻝَ :ﻓ َﻤﻜ ََﺚ ﺍﻟﻨَّﺒﻲُّ َ ﻓ َﺒ ْﻴ َﻨﺎ ْ
َﻋﻠﻰَ َﺫﻟِ َﻚ ﺃُ َﻲﺗ ﺍﻟﻨَّﺒﻲُّ ِ ﺑ َﻌ َﺮﻕٍ ِﻓ َﻴﻬﺎ ﻤﺗْ ٌﺮ ـ َﻭﺍﻟْ َﻌ َﺮ ُﻕ :ﺍﻟْ ِﻤﻜْ َﺘ ُﻞ ـ
ﻟﺮَّﺟ ُﻞ:
َﻗ َﺎﻝ« :ﺃَ ْﻳ َﻦ ﺍﻟﺴَّﺎﺋِ ُﻞ؟» َﻓﻘ ََﺎﻝ :ﺃَﻧَﺎَ .ﻗ َﺎﻝُ « :ﺧ ْﺬ َﻫﺎ َﻓ َﺘ َﺼﺪَّ ْﻕ ِﺑ ِﻪ»َ .ﻓﻘ ََﺎﻝ ﺍ ُ
ﻟﻠَّﻪ؟ َﻓ َﻮ ﺍ ِ
ﺃَ َﻋﻠﻰَ ﺃَ ْﻓ َﻘ َﺮ ِﻣﻨﻲ ﻳَﺎ َﺭ ُﺳ َﻮﻝ ﺍ ِ
ﻟﺤﺮَّﺗَﻦﻴِ-
ﻟﻠَّﻪ َﻣﺎ ﺑَ َﻦﻴ ﻻﺑَ َﺘ ْﻴ َﻬﺎ  -ﻳُﺮ ُ
ِﻳﺪ ﺍ َ
ﺃَ ْﻫ ُﻞ َﺑ ْﻴ ٍﺖ ﺃَ ْﻓ َﻘ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ﺃَ ْﻫﻞِ َﺑ ْﻴﺘﻲ َ .ﻓﻀَ ِﺤ َﻚ ﺍﻟﻨَّﺒﻲُّ َ ﺣﺘَّﻰ َﺑ َﺪ ْﺕ
ﺃَﻧْ َﻴﺎﺑُ ُﻪ ،ﺛﻢَّ َﻗ َﺎﻝ« :ﺃَﻃْ ِﻌ ْﻤ ُﻪ ﺃَ ْﻫﻠ ََﻚ»(((.
 سادسا :أنزال املنى أختيارا

ﻓﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ  ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﺎﻤ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺭﺑﻪ «ﻛُﻞُّ
ﻒ ﺍﻟْ َﺤ َﺴ َﻨ ُﺔ َﻋﺸﺮْ ُ ﺃَ ْﻣ َﺜﺎﻟِ َﻬﺎ ﺇِﻟﻰَ َﺳ ْﺒﻌﻤﺎِﺋَﺔ ِﺿ ْﻌ ٍ
ﺍﻟﻠَّﻪ
ﻒ َﻗ َﺎﻝ ُ
ﺎﻋ ُ
َﻋ َﻤﻞِ ﺍ ْﺑ ِﻦ ﺁ َﺩ َﻡ ُﻳﻀَ َ
ﻟﺼَّﻮ َﻡ َﻓﺈِ ُﻧَّﻪ ﻲِﻟ َﻭﺃَﻧَﺎ ﺃَ ْﺟﺰِﻱ ِﺑ ِﻪ ﻳَ َﺪ ُﻉ ﺷَ ْﻬ َﻮﺗ َُﻪ َﻭﻃَ َﻌ َﺎﻣ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﺃَ ْﺟﻠ»(((.
 ﺇِﻟﺎَّ ﺍ ْ
 سابعا :احلجامة.

وهذا محل خالف بني الفقهاء.
((( أخرجه البخاري (.)١٩٣٦
((( أخرجه البجاري (.)١٨٩٤
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 القول االول :أهنا تفسد الصوم.

وبهذا القول قال الحنابلة وهو من املفردات.
ﻟﻨَّﺒﻲِّ َ ﻗ َﺎﻝ« :ﺃَ ْﻓﻄَ َﺮ
واستدلوا بحديث ﺛَ ْﻮﺑَﺎﻥَ َﻋ ِﻦ ﺍ ِ
ﺍﻟْ َﺤﺎﺟِ ُﻢ َﻭﺍﻟْ َﻤ ْﺤ ُﺠﻮ ُﻡ»(((.
 القول الثاين :ال تفسد الصوم

وبهذا القول قال الحنفية واملالكية والشافعية.
ﻟﻨَّﺒﻲَّ 
ﺒَّﺎﺱ « :ﺃَﻥَّ ﺍ ِ
واستدلوا بحديث عن ِ ﺍ ْﺑ ِﻦ َﻋ ٍ

ﺍ ْﺣ َﺘ َﺠ َﻢ َﻭ ْﻫ َﻮ ُﻣ ْﺤ ِﺮ ٌﻡَ ،ﻭﺍ ْﺣ َﺘ َﺠ َﻢ َﻭ ْﻫ َﻮ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ»(((.

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



((( رواه ابو داود (السنن .)٢٣٦٩
((( رواه البخاري (.)١٩٣٨
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أحكام ليلة القدر

 Jاملسألة األوىل L
سبب تسميتها ليلة أقدر
قال االزهري :ليلة القدر ليلة العظمة والرشف من قول الناس:
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 )٩١

((( تفسير البغوي (.)٦٥٣ /٤

((( االعالم بفوائد عظدة االحكام (.)٣٩٢ /٥
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 Jاملسألة الثانية L
أحياء ليلة القدر!
أجمع العلامء بندب أحياء ليلة القدر َ َﻗ َﺎﻝ َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍ ِ
ﻟﻠَّﻪ :
(((
« َﻣ ْﻦ َﻗﺎ َﻡ ﻟَ ْﻴﻠَ َﺔ ﺍﻟْﻘ َْﺪ ِﺭ ﺇِﻤﻳَﺎﻧًﺎ َﻭﺍ ْﺣ ِﺘ َﺴ ًﺎﺑﺎ ُﻏ ِﻔ َﺮ ﻟ َُﻪ َﻣﺎ ﺗَ َﻘﺪَّ َﻡ ِﻣ ْﻦ َﺫﻧْ ِﺒ ِﻪ »...



((( أخرجه البخاري (.)٢٠١٤
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 Jاملسألة الثالثة L
فضل ليلة القدر!
فهي ليلة مباركة قال تعاىل ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﴾(((.

ولعظم رشفها أنزل الله سورة القدر وأن دل ذلك دل عىل رشف
هذه ليلة ولها مزية خاصه قاىل تعاىل ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾(((.
قال الطربي :إنا أنزلنا هذا القران جملة واحدة إىل السامء الدنيا
يف ليلة القدر وهي ليلة الحكم التي يقيض الله فيها قضاء السنة
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 ()٤-٣
((( سورة القدر أية ()١

((( تفسير الطبري (.)٥٤٢ /٢٤
((( سورة القدر (اآلية )٣
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التنزيل قول من قال عمل يف ليلة القدر خري من عمل الف شهر ليس فيها
ليلة القدر(((.
 ومن فضائلها

نزول املالئكة يف ليلة القدر وخص جربيل من بينهم وهذا ذكر
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 ٥٤٢ /٢٤
((( سورة القدر أية ()4

((( سورة القدر أية ()٥
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 Jاملسألة الرابعة L
متى تكون ليلة القدر!
أختلف الفقهاء يف أي الليايل تكون ليلة القدر
 القول االول :يف العشر االواخر من رمضان

وبهذا القول قال املالكية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بحديث  ،ﺇِﻥَّ َﺭ ُﺳ َﻮﻝ ﺍ ِ
ﻮﻫﺎ
ﻟﻠَّﻪ َ ﻗ َﺎﻝ« :ﺍﻟْ َﺘ ِﻤ ُﺴ َ
ﻓﻲِ ﺍﻟْ َﻌﺸﺮْ ِ ﺍﻷَ َﻭﺍ ِﺧﺮِ»(((.
 القول الثاني :أنها يف الشهر كله

وبهذا القول قال الحنفية.
والراجح القول االول بداللة االحاديث الثابة عن النبي .


((( أخرجه مسلم (.)٢٧٦٦
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 Jاملسألة اخلامسة L
ليلة القدر هل هي خاصة بهذه األمة!
ذهب جمهور الفقهاء بأن ليلة القدر خاصه بأمة محمد .
واستدلوا مبا جاء عن َﻣﺎﻟِ ٍﻚ ﺃَ ُﻧَّﻪ ﺑَﻠَﻐ َُﻪ ﺃَﻥَّ َﺭ ُﺳ َﻮﻝ ﺍ ِ
ﻟﻠَّﻪ 

َﺎﺻ َﺃ ْﻋﻤﺎَ َﺭ ﺃُ ِ
ﻣَّﺘ ِﻪ
ﺃُﺭ َِﻱ ﺃَ ْﻋﻤﺎَ َﺭ ِ
ﺍﻟﻨَّﺎﺱ َﻗ ْﺒﻠ َُﻪ ،ﺃَ ْﻭ َﻣﺎ ﺷَ ﺎ َﺀ ُ
ﺍﻟﻠَّﻪ ِﻣ ْﻦ َﺫﻟِ َﻚَ ،ﻓﻜَﺄَ ُﻧَّﻪ ﺗَﻘ ﺮَ َ
ﺃَﻥْ ﻻ َﻳ ْﺒﻠُﻐُﻮﺍ ِﻣ َﻦ ﺍﻟْ َﻌ َﻤﻞِ ﻣﺜﻞ َﻣﺎ َﺑﻠَ َﻎ َﻏﻴﺮْ ُ ُﻫ ْﻢ ﻓﻲِ ﻃُ ِ
ﺍﻟﻠَّﻪ
ﻮﻝ ﺍﻟْ ُﻌ ُﻤﺮَِ ،ﻓﺄَ ْﻋﻄَ ُﺎﻩ ُ
(((
ﻟَ ْﻴﻠَ َﺔ ﺍﻟْﻘ َْﺪ ِﺭ َ ،ﺧﻴﺮْ ًﺍ ِﻣ ْﻦ ﺃَﻟ ِ
ْﻒ ﺷَ ْﻬﺮٍ.



((( الموطأ (مالك .)٢٤٤
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 Jاملسألة السادسة L
ليلة القدر هل هى ليلة معينة أم تتنقل!
أختلف العلامء يف ذلك وذكر ابن حجر ست وأربعني قوال يف الفتح(((.
والصحيح أنها تتنقل.
قال الرتمذي :وروي عن أيب قالبة أنه قال :ليلة القدر تتنقل يف
العرش االواخر حدثنا بذلك عبد بن حميد ،قال :أخربنا عبدالرزاق
(((
عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة بهذا.
وقال املرداوي :تتنقل يف العرش االواخر وحكاه ابن عبدالرب عن
االمام أحمد وقلت  -أي املرداوي  -وهو الصواب الذي ال شك
(((
فيه.

((( فتح الباري (شرح صحيح البخاري .)٣٣٥ /٥
((( رواه الترمذي (السنن .)٧٩٢

((( االنصاف (المرداوي .)٧٩٢ /٧
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 Jاملسألة السابعة L
الحكمة من أخفاء ليلة القدر!
قال ابن امللقن :الحكمة من أخفاء هذه الليلة أن يجتهد الناس يف
رجاء إصابتها(((.



((( االعالم بفوائد عمدة االحكام ٤٠٧ /٥
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 Jاملسألة الثامنة L
عالمات ليلة القدر!
تخرج الشمس يف صبيحتها ليس لها شعاع.
وأستدلوا بحديث قال َﺭ ُﺳ ُﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ « ﺃَ َﻧَّﻬﺎ ﺗَﻄْﻠ ُُﻊ َﻳ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ
ﻻَ ﺷُ َﻌﺎ َﻉ ﻟَ َﻬﺎ»(((.



((( رواه مسلم (.)٢٧٧٧
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 Jاملسألة التاسعة L
أفضل دعاء يقال في ليلة القدر!
ثبت عند الرتمذي من حديث َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِﺸَ َﺔ َ ﻗﺎﻟ َْﺖُ :ﻗﻠ ُْﺖ:
« َﻳﺎ َﺭ ُﺳ َﻮﻝ ﺍ ِ
ﻟﻠَّﻪ ،ﺃَ َﺭﺃَ ْﻳ َﺖ ﺇِﻥْ َﻋﻠِ ْﻤ ُﺖ ﺃَ ُّﻱ ﻟَ ْﻴﻠَ ٍﺔ ﻟَ ْﻴﻠَ ُﺔ ﺍﻟْﻘ َْﺪ ِﺭ َﻣﺎ ﺃَ ُﻗ ُﻮﻝ ِﻓ َﻴﻬﺎ؟»،
ﻒ َﻋﻨِّﻲ»(((.
ﻮﻟ :ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِ َ
ﺎﻋ ُ
ِﻳﻢ ﺗُ ِﺤﺐُّ ﺍﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َﻓ ْ
ﻧَّﻚ َﻋ ُﻔ ٌّﻮ ﻛَﺮ ٌ
َﻗ َﺎﻝُ « :ﻗ ﻲِ
قال ابن قدامه املقديس :ويستحب أن يجتهد فيها يف الدعاء ويدعو
مبا ورد عن عائشة(((.
وبهذا متت 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 .)٣٥١٣

((( الشرح الكبير (ابن قدامة .)٥٦٠

