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تعريف الصيام

١

فضل الصيام
 َ َ َياُم َكَما ُكتَِب  ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ( َيٰٓ

َفَمن  ۡعُدوَدٰٖتۚ  مَّ يَّاٗما 
َ
أ  ١٨٣ َتتَُّقوَن  لََعلَُّكۡم  َقۡبلُِكۡم  ِمن  ِيَن  ٱلَّ

ِيَن  َ ٱلَّ َ َخَرۚ َو
ُ
يَّاٍا أ
َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ َ َ ۡو 

َ
رِيًضا أ َكَن ِمنُكم مَّ

ۥۚ  ُ ا َفُهَو َخۡيٞ لَّ َع َخۡيٗ يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖيۖ َفَمن َتَطوَّ
ِٓي  ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ١٨٤ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

َ
َوأ

ٱۡلُقرَۡءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى وَٱۡلُفۡرقَاِنۚ  نزَِل فِيهِ 
ُ
أ

 ٰ َ َ ۡو 
َ
أ َمرِيًضا  َكَن  َوَمن  فَۡلَيُصۡمُهۖ  ۡهَر  ٱلشَّ ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن 

َ يُرِيُد بُِكُم  ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َو َّ َخَرۗ يُرِيُد ٱ
ُ
يَّاٍا أ
َ
ةٞ ّمِۡن أ َسَفرٖ فَعِدَّ

ُٰكۡم َولََعلَُّكۡم  ٰ َما َهَد َ َ  َ َّ واْ ٱ ُ ةَ َوِلَُكّبِ ٱۡلُعۡسَ َوِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدَّ
[البقرة:١٨٥:١٨٣]. تَۡشُكُروَن ١٨٥)

للصيـام فضل عظيم وثـواب جزيل مضاعـف، فقد أضاف 
نْ  ، ففـي احلديث القـديس عَ ـا وتعظيامً اهللا الصيـام إليـه ترشيفً
مَ  ـلِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ سُ الَ رَ : قَ ـالَ ةَ  قَ ـرَ يْ رَ ى هُ أَبـِ
زَّ  الَ اهللا عَ . قَ فٍ عْ ئةِ ضِ امِ ـبْعِ َا إِىلَ سَ ثَاهلِ ُ أَمْ رشْ ـنَةُ عَ َسَ ، احلْ فُ اعَ يُضَ
هُ  امَ طَعَ هُ وَ تَ وَ هْ عُ شَ دَ ، يَ ي بِهِ زِ أَنَا أَجْ ، وَ هُ يلِ إِنَّ : إِالَّ الصيام، فَ لَّ جَ وَ
اءِ  نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ فَرْ هِ، وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ : فَرْ تَانِ حَ ائِمِ فَرْ . لِلصَّ يلِ ـنْ أَجْ مِ

». (متفق عليه) كِ ِسْ يحِ املْ نْ رِ نْدَ اهللاَِّ مِ (١)فِيهِ أَطْيَبُ عِ لُوفُ لَـخُ . وَ هِ بِّ رَ
حكمة مشروعية الصيام

حتقيق تقو اهللا يف االسـتجابة ألمره واالنقياد لرشعه، قال . ١
: ( لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٨٣ ) [البقرة:١٨٣].

تعويـد النفس عىل الصـرب، وتقويـة اإلرادة يف التغلب عىل . ٢
الشهوات.

تعويـد اإلنسـان عىل اإلحسـان، والشـفقة عـىل املحتاجني . ٣
والفقـراء؛ ألنـه إذا ذاق طعـم اجلـوع فإن ذلـك يرقق قلبه 

وشعوره نحو إخوانه املحتاجني.
حتقيق راحة اجلسم وعافيته يف الصيام.. ٤

(١) اخللوف: تغري رائحة الفم.
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١٦٣ فقه العبادات المصور

فضل الصيام وحكمه

حكم الصيام
ينقسم الصيام الذي رشعه اهللا إىل:

١. صيام واجب
وهو نوعان:

صيام أوجبه اهللا ابتـداء عىل العبد: وهو صيام رمضان، وهو أ. 
ركن من أركان اإلسالم.

 صيام يكون العبد سـببًا يف إجيابه عىل نفسه: كصيام النذر، ب. 
وصيام الكفارات.

٢. صيام مستحب
وهـو كل صيـام اسـتحب الشـارع فعلـه: كصيـام االثنـني 
واخلميـس، وصيـام ثالثـة أيـام مـن كل شـهر، وصيـام يـوم 
عاشـوراء، وصيام العرش األوائل مـن ذي احلجة، وصيام يوم 

عرفة.
شروط وجوب الصيام

اإلِسالم: فال جيب عىل الكافر.. ١
البلـوغ: فـال جيب عىل الصغـري، ولكن يؤمر بـه الصبي إِذا . ٢

أطاقه؛ ليتعود عليه.
العقل: فال جيب عىل جمنون.. ٣
القدرة: فال جيب عىل العاجز عنه.. ٤

صيام رمضان
صيام رمضان ركن من أركان اإلِسـالم، وفريضة فرضها اهللا 

عىل عباده.
َياُم  ــَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ ِي َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ( َيٰٓ قـال تعاىل:

ــۡم َتتَُّقوَن ١٨٣ )  ــن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّك ِيَن ِم َ ٱلَّ َ ــا ُكتَِب  َكَم
« ْسٍ ـىلَ مخَ ـالَمُ عَ سْ نِيَ اإلِ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:« بُ سُ [البقـرة:١٨٣]، وقـال رَ

.« انَ ضَ مَ يَامِ رَ رَ منها: «صِ  (رواه البخاري) . وذكَ
من فضائل رمضان

صيـام وقيام رمضـان يغفر ما تقدم مـن الذنوب، قال ملسو هيلع هللا ىلص: . ١
نْ  مَ مِ ـدَّ قَ ا تَ هُ مَ ـرَ لَ فِ ـابًا، غُ تِسَ احْ نًا وَ ـانَ إِيامَ ضَ مَ ـامَ رَ ـنْ صَ «مَ
ابًا،  تِسَ احْ نًا وَ انَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ نْ قَ »(متفق عليه). وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ بِهِ نْ ذَ

» (متفق عليه). بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ غُ
نْ . ٢ رَ له ما تقدم مـن ذنبه، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ فِ مـن قـام ليلة القدر غُ

نْ  مَ ، وَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ ابًا، غُ تِسَ احْ نًا وَ انَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ صَ
« بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ ـدَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ ـابًا، غُ تِسَ احْ نًا وَ رِ إِيامَ ـدْ قَ ةَ الْ يْلَ ـامَ لَ  (متفق عليه).قَ

مـرة يف رمضـان تعـدل حجة مـع النبـي، ملسو هيلع هللا ىلص، قال ملسو هيلع هللا ىلص: . ٣ عُ
عِي»(رواه مسلم). ةً مَ جَّ ةً - أَوْ حَ جَّ لُ حَ دِ انَ تَعْ ضَ مَ ةٌ يف رَ رَ مْ «عُ
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كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور ١٦٤

شـهر رمضـان تفتح فيه أبـواب اجلنة، وتغلـق فيه أبواب النـار، وتصفد فيه . ٤
انَ  ضَ مَ رُ رَ ـهْ لَ شَ ا دَخَ الشـياطني، وتقبل النفس عىل فعل اخلري، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ
« ـيَاطِنيُ ـلَتِ الشَّ لْسِ سُ ، وَ مَ نـَّ هَ ابُ جَ ـتْ أَبْـوَ لِّقَ غُ ، وَ ءِ ـامَ ابُ السَّ ـتْ أَبْـوَ تِّحَ فُ
(متفـق عليـه)، فعـىل املسـلم املبـادرة إىل التوبـة، والبعـد عن مقارفـة املنكرات، 

قبال عىل اهللا تعاىل. واإلِ
٥ .: شـهر رمضـان شـهر القـرآن، فينبغـي اإلكثـار مـن تالوتـه فيـه قـال

نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى
ُ
ِٓي أ  ( َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ
 َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ ) [البقرة:١٨٥].

بَّـاسٍ –ريض اهللا . ٦ نِ ابْنِ عَ شـهر رمضان شـهر اجلود واإلنفاق والصدقـة، عَ
ونُ  ا يَكُ دَ مَ وَ انَ أَجْ كَ ، وَ ِ َريْ دَ النَّاسِ بِاخلْ وَ ـولُ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَجْ سُ انَ رَ : «كَ الَ عنهام- قَ
تَّى  ـانَ حَ ضَ مَ ـنَةٍ يف رَ لِّ سَ ـاهُ يف كُ قَ لْ انَ يَ يـلَ  كَ ِ ربْ ، إِنَّ جِ ـانَ ضَ مَ رِ رَ ـهْ يفِ شَ
ـولُ  سُ انَ رَ يلُ كَ ِ ربْ يَهُ جِ قِ ا لَ إِذَ ، فَ آنَ رْ قُ ـولُ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص الْ سُ يْهِ رَ لَ ضُ عَ رِ يَعْ ، فَ ـلِخَ نْسَ يَ

لَة»(متفق عليه). سَ يحِ املُْرْ نَ الرِّ ِ مِ َريْ دَ بِاخلْ وَ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَجْ
بم يثبت دخول رمضان؟

ؤي اهلالل بعد غروب شمس  يثبت دخول شـهر رمضان برؤية اهلالل، فإِذا رُ
اليوم التاسع والعرشين من شهر شعبان، فإِنه قد دخل بذلك شهر رمضان، فإذا 
ـرَ اهلـاللُ بعد غروب الشـمس ليلة الثالثني من شـعبان، أو حال دون رؤيته  مل يُ
وا  ومُ ا؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «صُ غيم، أو غبار، أو دخان، أكمل شـهر شـعبان ثالثني يومً

».(متفق عليه)  ثِنيَ وا ثَالَ دُّ رُ فَعُ هْ مْ الشَّ يْكُ لَ يَ عَ مِّ إِنْ غُ ، فَ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ أَفْطِرُ ، وَ تِهِ يَ ؤْ لِرُ
ا.فطار في رمضان

ا بال عذر ومل يتب،  اإلفطار يف رمضان حمرم ومن كبائر الذنوب، ومن أفطر يومً
 ِ ريْ انَ يفِ غَ ضَ مَ نْ رَ ا مِ مً وْ رَ يَ نْ أَفْطَ مل جيزئه صيام الدهر ولو صامه؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص «مَ
»(رواه أبو داود)، وعقوبة اإلفطار عظيمة،  رِ هْ يَامُ الدَّ نْهُ صِ ضِ عَ قْ ْ يَ هُ ملَ ا اهللا لَ هَ صَ خَّ ةٍ رَ صَ خْ رُ
 ، ائِمٌ يْنَا(١) أَنَا نَ : « بَ ولُ قُ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص، يَ سُ تُ رَ عْ ـمِ : سَ الَ ِّ  قَ يلِ بَاهِ ةَ الْ امَ فعن أَيب أُمَ
 : لْتُ قُ ، فَ دْ عَ : اصْ االَ يلِ قَ ا، فَ ـرً عْ بَالً وَ يَا يبِ جَ أَتَ (٢) فَ يَّ بْعَ ا بِضَ ذَ أَخَ ـالَنِ فَ جُ إِذْ أَتَـاينِ رَ
ا  َبَلِ إِذَ اءِ اجلْ وَ نْتُ يفِ سَ ا كُ تَّى إِذَ تُ حَ عِدْ ، فَصَ هُ لَكَ لُ هِّ نُسَ االَ: إِنَّا سَ قَ ، فَ هُ إِينِّ الَ أُطِيقُ
 ، لِ النَّارِ (٣) أَهْ اءُ وَ ا عُ ـذَ وا: هَ الُ ؟قَ اتُ وَ هِ األَصْ ذِ ا هَ : مَ لْتُ قُ ةٍ، فَ يدَ ـدِ اتٍ شَ وَ أَنَـا بِأَصْ

(١) بينا: بينام.
(٢) الضبع: العضد، والعضد ما بني املرفق والكتف.

(٣) عواء: رصاخ.
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١٦٥فقه العبادات المصور

 (١) مْ اقِيبِهِ رَ ـنيَ بِعَ لَّقِ عَ مٍ مُ ـوْ ا أَنَـا بِقَ ـإِذَ ثُـمَّ انْطَلَـقَ يبِ فَ
 : ـالَ ـا، قَ مً مْ دَ هُ اقُ ـدَ ـيلُ أَشْ (٢) تَسِ مْ هُ اقُ ـدَ ةُ أَشْ قَ ـقَّ شَ مُ
بْلَ  ونَ قَ طِرُ فْ ينَ يُ ذِ الَءِ الَّ ؤُ : هَ الَ الَءِ؟ قَ ؤُ نْ هَ : مَ لْـتُ قُ

(٣)».(رواه ابن حبان). مْ هِ مِ وْ ةِ صَ ِلَّ حتَ
حال السلف في رمضان

قدوة السلف محمد ملسو هيلع هللا ىلص:
قـال ابـن القيـم -رمحـه اهللا تعـاىل-: »وكان من 
هديـه ملسو هيلع هللا ىلص يف شـهر رمضـان: اإلكثـار مـن أنـواع 
العبـادات، فـكان جربيـل يدارسـه القـرآن يف 
رمضـان، وكان إذا لقيـه جربيـل أجـود باخلري من 
الريـح املرسـلة، وكان أجــود النـاس، وأجود ما 
يكون يف رمضان، يكثر فيـه الصدقة، واإلحسـان، 
وتـالوة القـرآن والصـالة والذكـر، واالعتكاف. 
وكان خيص رمضان من العبادة ما ال خيص غريه به 
من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانًا ليوفر 

ساعات ليله وهناره عىل العبادة».(٤) .
السلف والقرآن في رمضان:

يسـتحب يف األوقـات املفضلـة كشـهر رمضان 
-خصوصـا الليـايل التي يطلـب فيها ليلـة القدر- 

اإلكثار من تالوة القرآن اغتناما للزمان.

(١) بعراقيبهم: مجع عرقوب، وهو الوتر الذي خلف الكعبني.
(٢) أشداقهم: جوانب فمهم.

(٣)  قبل حتلة صومهم: يفطرون قبل متام صومهم.
(٤) زاد املعاد يف هدي خري العباد (٣٠/٢).

فهـذا اإلمـام البخاري -رمحـه اهللا- كان إذا كان 
أول ليلـة من شـهر رمضـان، جيتمع إليـه أصحابه 
آيـة،  عرشيـن  ركعـة  كل  يف  ويقـرأ  هبـم،  فيصـيل 
وكذلـك إىل أن خيتم القرآن. وكان يقرأ يف السـحر 
مـا بـني النصـف إىل الثلـث مـن القـرآن، فيختـم 
عنـد اإلفطـار كل ليلـة ويقـول: عنـد كل اخلتـم؛

دعوة مستجابة.(٥) .
وروي عـن الشـافعي أنـه كان خيتـم يف رمضان 

ستني ختمة سو ما يقرأ يف الصالة.(٦)
السلف والقيام في رمضان:

ىلَ  ونَ عَ ومُ قُ انُـوا يَ : «كَ الَ يدَ قَ زِ ـائِبِ بْـنِ يَ نِ السَّ عَ
ينَ  ِ انَ بِعِرشْ ضَ مَ رِ رَ هْ َطَّابِ  يفِ شَ رَ بْنِ اخلْ مَ دِ عُ هْ عَ
انُوا  كَ (٧) ، وَ ونَ بِاملَْئِـنيِ ءُ ـرَ قْ انُوا يَ كَ : «وَ ـالَ »، قَ ةً عَ كْ رَ
  َان فَّ نَ بْنِ عَ ثْـامَ دِ عُ هْ مْ يفِ عَ يِّهِ صِ ىلَ عِ ئُـونَ عَ كَّ تَوَ يَ

(٨).« يَامِ قِ ةِ الْ دَّ نْ شِ مِ
 : الَ رٍ –ريض اهللا عنهام- قَ بْدِ اهللاَِّ بْـنِ أَيبِ بَكْ ـنْ عَ عَ
 ، ـانَ ضَ مَ رَ يفِ  فُ  ِ رصَ نَنـْ ا  نـَّ : «كُ ـولُ قُ يَ أَيبِ  تُ  عْ ـمِ سَ

(٩).« رِ جْ فَ ةَ الْ َافَ امِ خمَ مَ بِالطَّعَ َدَ لُ اخلْ جِ تَعْ نَسْ فَ
رَ –ريض اهللا عنهام-  مَ بْدِ اهللاِ بْنِ عُ نْ عَ ، عَ افِعٍ نْ نَ عَ
فَ  َ ا انْرصَ إِذَ ، فَ انَ ضَ مَ رِ رَ هْ يْتِهِ يفِ شَ ومُ يفِ بَ قُ انَ يَ هُ كَ نَّ «أَ
جُ إِىلَ  ْرُ مَّ خيَ ، ثُ اءٍ نْ مَ ةً مِ اوَ ذَ إِدَ دِ أَخَ ـجِ نَ املَْسْ النَّاسُ مِ
جُ  ْرُ مَّ الَ خيَ ، ثُ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللاِ صَ سُ دِ رَ جِ سْ مَ

(١٠).« بْحَ َ فِيهِ الصُّ يلِّ تَّى يُصَ نْهُ حَ مِ

(٥) صفة الصفوة (١٧٠/٤).

(٦) صفة الصفوة (٢٥٥/٢).
. ةٍ ةِ آيَ ائَ ىلَ مِ ا عَ نْهَ لٌّ مِ يدُ كُ زِ رِ الَّتِي يَ وَ : بِالسُّ (٧) أَيْ

.(٨) أخرجه البيهقي يف السنن الكرب
(٩) موطأ مالك، ت: عبد الباقي.

.(١٠) أخرجه البيهقي يف السنن الكرب

فضل الصيام وحكمه
https://www.al-feqh.com/ar
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