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 .أْج َعني بوه وصح   ، وعلى آلوه الله  على رسوؿه  والسالـ   الة  ، والص  لله  احلمد    
 :دع  ا بػَ أم    
ػػػ، علػػػى  َ علػػػى مػػػ و العصػػػوره  العلػػػ ه  أىػػػ    حػػػ  َ  د  َقػػػفػَ    ػػػ العلػػػوـه  هي ه س   ،ةه عي     الش 

الت طو  م  ػالػ ، اختصار  لكَ ذَ  ره وَ ص   ن  ، ومه هانفع   ع   يَ اس، له مـو الن  و ق يبها إىل ع  
علػى  بػاؿه واإلق   هبػا، االنتفػاعه  يف  يسػ ه  ه     وكاف لذلك أثػَ   فات،ؤل  م  ػال و لخيص  

ـو ىا بني  ها، وانتشاره دارسته م     .واخلا و   العا
منهػا علػى  ح صػا   ؛هػ علػى ج ه  أف  سػ َ  ةه ي  نه الس ػ رره الػد   ة  سَ مؤس   ار أت  قد و   

 وال  وثيػػػ ه  العلمػػػا ه  ونصػػػو ه  ةه األدل ػػػ ذكػػػ ه  بػػػدوفه صػػػ ا  سلتَ  الشػػػ ع و  العلػػػ ه  بيػػػافه 
 .اؿ هباها ومن قَ وحكمه  على ادلسألةه  مقتص ة   ،ادلذاىبه 

ػػػػ   الثػػػػا   مػػػػن اإلصػػػػداره  ك ػػػػ     (الصػػػػـوفقػػػػو )مػػػػن  ص  ولػػػػذا يػػػػأل ىػػػػذا ادللخ 
ػػػ رره الػػػد   علػػػى موقػػػ ه  ةه الفقهي ػػػ للموسػػػوعةه  ـَ ؛ فمػػػن ةه ي  نه الس   واالسػػػت ادةَ  فصػػػي َ الت   را
 تو من الكتابه ل  بأده  دعوما  من ادلذاىب، مَ  من األقواؿ، والقويو  حه اجه ال   ومع فَة 
ػػذه   َ ذلػػك، َمػػ وغػػ ه  واإلْجػػاعه  والسػػنةه    َ ف ػػ، وه العلػػ ه  قػػني مػػن أىػػ ه احملق   أقػػواؿه   ه ك 
مبوقػ ه  ةه الفقهي ػا  من ادلوسػوعةه مب اجعةه اإلصداره الث   فَػَعليوه  واضح   علم    منهج  
  .ةه ي  نه الس   رره الد  

َ.اعنََفََنػَ اَماَيػََمنََعلَ ُيََاَوأفَ نََمََاَبماَعلَ نََعََفََنػَ يػَََأفَ َاللَََسأؿَُنََ
 القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية
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تعريف الصًاو وأركاىه وحلنه وفضائله تعريف الصًاو وأركاىه وحلنه وفضائله : : الباب األولالباب األول
  وآدابهوآدابهوأقسامه وشروطه وأقسامه وشروطه 

  تعزٓف الصٔاو ّأركاىُ تعزٓف الصٔاو ّأركاىُ : : الفصل األّلالفصل األّل

َ:تعريفَالصياـ
 . اإلمساؾ: أص  الصياـ يف اللغة

التعب د  لل سبحانو و عاىل، باإلمساؾ عن األكػ  : وأما الصياـ اصطالحا  فهو
 .والش ب وسائ  ادلفطو ات، من طلوع الف   إىل غ وب الشمس

 : نقس  أركاف الصياـ إىل ركننيو 
 .اإلمساؾ عن ادلفطو ات -1
 .استيعاب زمن اإلمساؾ -2

َاإلمساؾَعنَالمفط رات:َالركنَاألوؿ:َالمبحثَاألوؿ
جيػػب علػػى الصػػائ  أف ديتنػػ  عػػن كػػ  مػػا يبطػػ  صػػومو مػػن سػػائ  ادلفطوػػ ات،  

وابػػن عبػػد  ،نقػػ  اإلْجػػاع علػػى ذلػػك ابػػن حػػـ و  .كاألكػػ  والشػػ ب وا مػػاع
 الرب، وابن  يمية

َاستيعابَزمنَاإلمساؾ:َالثانيالركنَ:َالمبحثَالثاني
 بدايةَزمنَاإلمساؾ:َالمطلبَاألوؿ
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يبػػدأ زمػػن اإلمسػػاؾ عػػن ادلفطوػػ ات مػػن دخػػوؿ الف ػػ  الثػػا ، وذىػػب إىل ىػػذا 
 . عامة أى  العل 
 نهايةَزمنَاإلمساؾ:َالمطلبَالثاني

َمتىَينتهيَزمنَاإلمساؾ:َالفرعَاألوؿ
 ،نقػػ  اإلْجػػاع علػػى ذلػػك ابػػن حػػـ  ،ينتهػػ  وقػػم اإلمسػػاؾ بغػػ وب الشػػمس

َ.وابن عبدالرب، والنووي
إذاَأفطرَالصائمَثمَأقلعػ َالطػائرةَبػورَفػرأشَاللػم َلػمَ:َالفرعَالثاني

َتغرب
مػػػن أفطػػػ  بالبلػػػد ل أقلعػػػم الطػػػائ ة بػػػو، أو أفطػػػ  يف الطػػػائ ة قبػػػ  ار فاعهػػػا، 

فإنػػو  وذلػػك بعػػد انتهػػا  النهػػار، ل رأب الشػػمس بعػػد ار فػػاع الطػػائ ة يف ا ػػو،
 .وابن عثيمني ،وابن باز ،وبو أفىت عبدال زاؽ عفيف  ،يستم  مفط ا
ىػػػلَالعبػػػرةَللصػػػائمَبرؤيػػػةَاللػػػم َوىػػػ َفػػػيَالطػػػائرةَأـَ:َالفػػػرعَالثالػػػث

َبدخ ؿَوق َاإلفطارَفيَالبلدَالقريبَمنهاَأوَالمحاذيَلها
ى أف علػػ مػػن سػػاف  بالطػػائ ة وىػػو صػػائ  ، ل اط لػػ  بواسػػطة السػػاعة أو غ ىػػا

وقػػم إفطػػار البلػػد الػػذي سػػاف  منػػو أو البلػػد الق يبػػة منػػو يف سػػف ه، قػػد دخػػ ، 
. لكنو ي ب الشمس بسبب ار فاع الطائ ة، فليس لػو أف يفطػ  إال بعػد غ وهبػا

َ.وابن عثيمني ،وابن باز ،وبو أفىت عبد ال زاؽ عفيف 
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َوق َالفطرَفيَالبالدَالتيَيط ؿَفيهاَالنهار:َالفرعَالرابع
جيب على الصائ  اإلمسػاؾ مػن حػني طلػوع الف ػ  حػىت  غػ ب الشػمس يف  

أي مكػػاف كػػاف مػػن األرء، سػػوا  طػػاؿ النهػػار أـ قصػػ ، أـ  سػػاويا، مػػا داـ 
 .ىو يف أرء فيها لي  وجار يتعاقباف خالؿ أرب  وعش ين ساعة

لكن لو ش   الصـو يف األيػاـ الطويلػة مشػقة غػ  زلتملػة وخيشػى منهػا ال ػ ر 
ث م ء، فإنو جيوز الفط  حينئذ، ويق   يف أياـ أ خ  يتمكن فيهػا أو حدو 

 .من الق ا 
وغ مهػػػػػا، وىػػػػػو قػػػػػ ار ا مػػػػػ  الفقهػػػػػ   ،وابػػػػػن عثيمػػػػػني ،وهبػػػػػذا أفػػػػػىت ابػػػػػن بػػػػػاز

 .اإلسالم 
كيفيةَتحديدَبدايةَاإلمسػاؾَونهايتػوَفػيَالػبالدَالتػيَ َ:َالفرعَالخام 

َاعةيتعاقبَفيهاَالليلَوالنهارَخالؿَأربعَوعلرينَس
مػػن كػػاف يف بلػػد  ال يتعاقػػب فيػػو الليػػ  والنهػػار يف أربػػ  وعشػػ ين سػػاعة كبلػػد 

يػػومني، أو أسػػػبوعا ، أو شػػه ا ، أو أكثػػ  مػػن ذلػػك، فإنػػػو : يكػػوف جارىػػا مػػثال  
يقػػدر للنهػػار قػػدره، ولليػػ  قػػدره اعتمػػادا  علػػى أقػػ ب بلػػد  منهػػا  يػػ  يكػػوف 

 ،وابػن عثيمػػني ،ابػن بػازوهبػذا أفػىت  .سػػاعة 24رلمػوع كػ   مػن الليػ  والنهػار 
 .وغ مها، وىو ما ق ره ا م  الفقه  اإلسالم 
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  احلكنة مً تغزٓع الصٔاواحلكنة مً تغزٓع الصٔاو: : ىٕىٕالفصل الجاالفصل الجا

دلا كانم مصاحل الصـو مشهودة  بالعقوؿ السليمة، والفطػ  ادلسػتقيمة، شػ عو 
  .الل سبحانو و عاىل لعباده؛ رمحة  هب ؛ وإحسانا إليه ؛ ومحية  ذل  وج ن ة  

َك   عظيمة ، وفوائد  جليلة ، ومنهافالصياـ   :لو حه
َوسيلٌةَلتحقيقَتق شَاللَعزَوجلَ-1  :َأفَالصـ 
 :َإشعارَالصائمَبنعمةَاللَتعالىَعليوَ-2
 :َتربيةَالنف َعلىَاإلرادةرَوق ةَالتحملَ-3
َقهٌرَللليطافَ-4  :َفيَالصـ 
َم جٌبَللرحمةَوالعطفَعلىَالمساكينَ-5  :َالصـ 
َيطه رَالبدفَمنَاألخالطَالرديئةَويكسبوَصحًةَوق ةًََ-6  :َالصـ 

وىػػػذه الفوائػػػد وغ ىػػػا ىػػػ  بعػػػا مػػػا يدركػػػو عقػػػ  اإلنسػػػاف احملػػػدود مػػػن ىػػػذه 
 .العبادة العظيمة، وذلك حني   ؤد ب على وجهها ادلش وع

  فضائل الصٔاوفضائل الصٔاو: : جالحجالحالفصل الالفصل ال

 : للصياـ ف ائ   كث ة  شهدت هبا نصو  الوحيني، ومنها
َ َمثلَلوَ-1  .أفَالصـ 
 .أفَاللَتبارؾَوتعالىَأضافوَإليوَ-2
َأن اعَالصبرَالثالثةَ-3  َ.تجتمعَفيَالصـ 
َالقيامةَ-4  .الصياـَيلفعَلصاحبوَيـ 
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َمنَاألعماؿَالتيَوعدَاللَتعالىَفاعلهاَبالمغفرةَواألجرََ-5 الصـ 
 َ.العظيم

َكفارٌةَللذن بَوالخطاياَ-6 َ.الصياـ
َُجنٌةََ-7  .وِحصٌنَمنَالنارالصـ 
َسبٌبَلدخ ؿَالجنةَ-8  .الصـ 
َ.للصائمَفرحتافَ-9

َ.خل ؼَفمَالصائمَأطيبَعندَاللَتعالىَمنَريحَالمسكَ-11
َيزيلَاألحقادَوالضغائنَ-11 َ.الصـ 
ََ.جعلَاللَتعالىَالصياـَمنَالكفاراتَلعظمَأجرهَ-12

  أقضاو الصٔــاوأقضاو الصٔــاو: : زابعزابعالفصل الالفصل ال

 :تمهيد
 :ينقس  الصـو باعتبار كونو مأمورا  بو، أو منهيا  عنو ش عا ، إىل قسمني

َمأم رَبوَشرعاًَ  .صـ 
َمنهيَعنوَشرعاًَ  .صـ 

َالمأم رَبوَشرعاًَ:َالمبحثَاألوؿ َالصـ 
 :وىو قسماف
َواجب  .صـ 

َمستحب  .صـ 
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َال اجب:َالمطلبَاألوؿ َالصـ 
 : وىو على نوعني

وىػػػو صػػػـو شػػػه   -أي بغػػػ  سػػػبب مػػػن ادلكل ػػػ  - واجػػػبَبأصػػػلَاللػػػرع
 .رم اف

 .وىو صـو النذر، والكفارات، والق ا : المكل ف من واجبَبسبب
َالمستحبَ:َالمطلبَالثاني َالتط ع)الصـ  َ(صـ 
 :وىو قسماف

َالتط عَالمطلق  .وىو ما جا  يف النصو  غ  مقيد ب من معني: صـ 
َالتطػ عَالمقي ػػد صػػو  مقيػدا  بػ من معػني، كصػػـو وىػو مػا جػا  يف الن :صػـ 

السػػػم مػػػن شػػػواؿ، ويػػػوم  االثنػػػني واخلمػػػيس، ويػػػـو ع فػػػة، ويػػػوم   اسػػػوعا  
 .وعاشورا 

َالمنهيَعنوَشرعاًَ:َالمبحثَالثاني َالصـ 
 :وىو قسماف
َمحـر  .وذلك مث  صـو يوم  العيدين، وصـو يـو الشك :صـ 
َمكروه  .وذلك مث  صـو الوصاؿ، وصـو يـو ع فة للحاج :صـ 
  عزّط ّجْب الصْو، ّالئة يف الصْوعزّط ّجْب الصْو، ّالئة يف الصْو: : امطامطالفصل اخلالفصل اخل

َ
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َشروطَوج بَالصـ :َالمبحثَاألوؿ
 :تمهيد

 :جيب الصـو أدا   على من ْج  ستة أوصاؼ، وى 
 .       اإلسالـ -1
 .       البلوغ -2
 .         العق  -3
 .القدرة -4
َ.َاإلقامة -5
َ.عدـ احليا والنفاس -6

 اإلسالـ:َالمطلبَاألوؿ
 تمهيد

 . اإلسالـ، وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن حـ : يشرتط لوجوب الصـو
 .واإلسالـ ضده الكف ؛ فالكاف  ال ي لَ ـ بالصـو وال يصح منو

  (غيرَالمرتد)إسالـَالكافرَاألصليَ:َالفرعَاألوؿ
منََإذاَأسلمَالكافرَاألصليرَفهلَعليوَقضاءَماَفاتوَ:المسألةَاألولى

َالصياـَال اجبَزمنَكفره؟
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، فػػػال يل مػػػو ق ػػػا  مػػػا فا ػػػو مػػػن (أي غػػػ  ادل  ػػػد)إذا أسػػػل  الكػػػاف  األصػػػل  
  .الصياـ الواجب زمن كف ه، وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن  يمية

إذاَأسلمَالكافرَأثناءَشهرَرمضافرَفهلَيلزموَقضاءََ:المسألةَالثانية
َاألياـَالماضيةَمنَرمضاف؟

الكػػػػاف  أثنػػػػا  شػػػػه  رم ػػػػاف فػػػػال يل مػػػػو ق ػػػػا  األيػػػػاـ ادلاضػػػػية مػػػػن إذا أسػػػػل  
احلنفيػػة، وادلالكيػػة واألصػػح : رم ػػاف، وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة 

 .عند الشافعية، ومذىب احلنابلة
َماََ:المسألةَالثالثة إذاَأسلمَالكافرَأثناءَشهرَرمضافرَفعليوَأفَيصـ 
َبقيَمنَاللهر

أثنا  شػه  رم ػاف، فعليػو أف يصػـو مػا بقػ  مػن الشػه ، إذا أسل  الكاف  يف 
 َ.بغ  خالؼ

َمنَرمضافرَفإنوَيلزموََ:المسألةَالرابعة إذاَأسلمَالكافرَأثناءَيـ 
َإمساؾَبقيةَاليـ 

وال  ،إذا أسػػػل  الكػػػاف  أثنػػػا  يػػػـو مػػػن رم ػػػاف، فإنػػػو يل مػػػو إمسػػػاؾ بقيػػػة اليػػػـو
 .عثيمنيواختاره ابن  ،وىو مذىب احلنفية ،جيب عليو ق اؤه

 إسالـَالكافرَالمرتد:َالفرعَالثاني
ََ:المسألةَاألولى إذاَأسلمَالمرتدَفلي َعليوَقضاءَماَتركوَمنَالصـ 

َزمنَردتو
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َوىػػو قػػوؿ ،إذا أسػػل  ادل  ػػد فلػػيس عليػػو ق ػػا  مػػا   كػػو مػػن الصػػـو زمػػن رد ػػو
 . احلنفية، وادلالكية، واحلنابلةَا مهور من

َقبلَردتورَفهلَيلزموََ:مسألةَالثانيةال إذاَأسلمَالمرتدرَوعليوَصـ 
َقبلَردتوَقضاؤه  ؟إذاَأسلمَالمرتدرَوعليوَصـ 

 :اختل  أى  العل  ى  يل مو ق اؤه أـ ال؟ على قولني 
وىو قوؿ ا مهور من احلنفية، والشافعية،  ،جيب عليو الق ا  :الق ؿَاألوؿ

 .واحلنابلة
 .ىو قوؿ ادلالكيةال جيب عليو الق ا ، و  :الق ؿَالثاني

 حكمَمنَارتدَأثناءَص موَ:مسألةَالثالثةال
، بطػػػػ  صػػػػومو، وعليػػػػو الق ػػػػا  إذا أسػػػػل  حكػػػػى  .مػػػػن ار ػػػػد يف أثنػػػػا  الصػػػػـو

 .والنوويرَاإلْجاع على ذلك ابن قدامة
 البل غ:َالمطلبَالثاني
 َاشتراطَالبل غ:َالفرعَاألوؿ

 ،حػػػػػـ حكػػػػػى اإلْجػػػػػاع علػػػػػى ذلػػػػػك ابػػػػػن .َالبلػػػػػوغ: يشػػػػػرتط لوجػػػػػوب الصػػػػػـو
 .والنووي

 أمُرَالصبيَبالصـ :َالفرعَالثاني
إذا كػػػاف الصػػػ  يطيػػػ  الصػػػياـ دوف وقػػػوع ضػػػ ر عليػػػو، فعلػػػى وليػػػو أف يػػػأم ه 

 . بالصـو ليتم  ف ويتعو د عليو
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وىػػػو قػػػوؿ ْجهػػػور الفقهػػػا  مػػػن احلنفيػػػة، والشػػػافعية واحلنابلػػػة، وىػػػو قػػػوؿ  عنػػػد 
 .وبو قاؿ طائفة  من السل  ،ادلالكية

 حكمَقضاءَماَسبقَإذاَبلغَالصبيَأثناءَشهرَرمضاف:َثالفرعَالثال
إذا بلغ الص  أثنا  شه  رم اف، فإنو يصـو بقيػة الشػه  وال يل مػو ق ػا  مػا 

 .وىو قوؿ أكث  العلما  ،سب ، سوا  كاف قد صامو أـ أفط ه
حكمَالقضاءَواإلمساؾَإذاَبلغَالصػبيَأثنػاءَنهػارَرمضػافَ:َالفرعَالرابع
 وى َمفطر
لصػػػ  أثنػػػا  جػػػار رم ػػػاف وىػػػو مفطػػػ ، فإنػػػو ديسػػػك بقيػػػة يومػػػو، وال إذا بلػػػغ ا

 اختارىػا ،ق ا  عليو، وىو مذىب احلنفية، والشافعية، وى  وروايػة عػن أمحػد

 .ابن  يمية
 العقػػػل:َالمطلبَالثالث

 تمهيد
 .العق ، وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن حـ : يشرتط لوجوب الصـو

 زواؿَالعقلَبالجن ف:َالفرعَاألوؿ
َعلىَالمجن فَ:مسألةَاألولىال َحكمَالصـ 

حكػػػػى اإلْجػػػػاع علػػػػى ذلػػػػك َ.ال جيػػػػب الصػػػػـو علػػػػى ا نػػػػوف، وال يصػػػػح منػػػػو
 .وابن  يمية ،النووي
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َمنَكافَجن نوَُمط ِبقاًََ:المسألةَالثانية
إذا كاف ا نوف م ط بهقا ، وذلك بأف يستم  إىل أف يستغ ؽ كػ  شػه  رم ػاف، 

: وىػػػذا مػػػذىب ْجهػػػور أىػػػ  العلػػػ  عليػػػوفػػػإف الصػػػـو يسػػػق  عنػػػو؛ وال ق ػػػا  
، وابن عبد الرب ،واحلنابلة ،والشافعية ،احلنفية َ.واختاره ابن حـ 

َالمجن فَإذاَأفاؽَفيَنهارَرمضاف:َالمسألةَالثالثة َحكمَصـ 
، وال ق ػػػا   إف أفػػاؽ ا نػػػوف أثنػػػا  جػػار رم ػػػاف، فعليػػػو أف ديسػػك بقيػػػة اليػػػـو

 .واختارىا ابن  يمية ،ورواية عن أمحد ،عليو، وىو قوؿ احلنفية
َحكمَقضاءَماَسبقَمنَأياـَرمضافَزمنَالجن ف:َالمسألةَالرابعة

إف أفػاؽ ا نػوف فلػػيس عليػو ق ػا  مػػا سػب  مػن أيػػاـ رم ػاف، وىػذا  مػػذىب 
  .والشافعية، واحلنابلة ،ْجهور أى  العل  من احلنفية

َالجن فَحكمَقضاءَمنَكافَصائماًَفأصابو:َالمسألةَالخامسة
من كاف صائما  فأصابو ا نوف، فال ق ا  عليو، وىو قوؿ احلنفية، واحلنابلػة، 

 .وىو اختيار ابن حـ 
َمنَكافَُيجنَُّأحياناًَويُفيقَأحياناًَ:َالمسألةَالسادسة َصـ 

من كاف جي َن  أحيانا  وي في  أحيانا ، فعليػو أف يصػـو يف حػاؿ إفاقتػو، وال يل مػو 
 .حاؿ جنونو

 الَعَتو:َالثانيالفرعَ
َتعريفَالعتو:َأو 
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 . نقصاف العق  من غ  جنوف أو دىش :الَعَتوَلغةًََ-
آفػػة ناشػػئة عػػن الػػذات  وجػػب خلػػال  يف العقػػ ، فيصػػ  :َالعتػػوَاصػػطالحاًََ-

صػػػػاحبو سلػػػػتل  العقػػػػ ، فيشػػػػبو بعػػػػا كالمػػػػو كػػػػالـ العقػػػػال ، وبع ػػػػو كػػػػالـ 
 .ا انني
َالمعت ه:َثانيا َ:َحكمَصـ 

صػػػيب بعقلػػػو علػػػى وجػػػو  ن يبلػػػغ حػػػد ا نػػػوف، ال صػػػـو عليػػػو، ادلعتػػػوه الػػػذي أ
 .وليس عليو ق ا ، وقد حكى ابن عبد الرب اإلْجاع على ذلك

 الخرؼ:َالفرعَالثالث

َ:تعريفَالخرؼ:َأو َ
َفساد العق  من الكرب:َالخرؼَلغًةَواصطالحاًَ

َالمخرؼ:َثانيا َ:حكمَصـ 
 .وابن عثيمني ،باز ليس على ادلخ وؼ صوـ  وال ق ا ، وىو اختيار ابن

 زواؿَالعقلَباإلغماء:َالفرعَالرابع
َثمَأصيبَبإغماءَفيَرمضاف:َلمسألةَاألولىا  حكمَمنَن شَالصـ 

 : من نوب الصـو ل أصيب بإغما  يف رم اف، فال خيلو من حالني
َ:الحاؿَاألولى
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أف يسػػتوعب اإلغمػػا   ْجيػػ  النهػػار، أي يغمػػى عليػػو قبػػ  الف ػػ  وال يفيػػ  إال 
وىػػو  ،وعليػػو ق ػػا  ىػػذا اليػػـو ،فهػػذا ال يصػػح صػػومو غػػ وب الشػػمس،بعػػد 

َ.واحلنابلة ،قوؿ ْجهور أى  العل  من ادلالكية، والشافعية
َ:الحاؿَالثانية

أف يفيػػ  جػػ  ا  مػػن النهػػار، ولػػو للحظػػة، فصػػيامو صػػحيح، وال ق ػػا  عليػػو، 
 .واحلنابلة ،وىو مذىب الشافعية 

َوفقدَوعيوَبسببَالتخديرَبالبنجحكمَمنَزاؿَعقلوَ:َالمسألةَالثانية
مػػن زاؿ عقلػػػو وفقػػد وعيػػػو بسػػػبب التخػػدي  بػػػالبنج، فحكمػػو حكػػػ  اإلغمػػػا  

َ .على ما سب  بيانو
 . (زواؿ العق  باإلغما : انظ )

 النـ :َالفرعَالخام 
النػػػائ  الػػػذي نػػػوب الصػػػياـ صػػػومو صػػػحيح، وال ق ػػػا  عليػػػو، ولػػػو نػػػاـ ْجيػػػ  

 ابػػػ  آخػػػ  ادلطلػػػب اخلػػػامس مػػػن الفصػػػ  وسػػػتأل ادلسػػػألة يف البػػػاب ال. النهػػػار
 . األوؿ

 فقدَالذاكرة:َالفرعَالسادس
 .من أصيب بفقداف الذاك ة، فال جيب عليو الصـو

 اإلقامة:َالمطلبَالرابع
 اإلقامة، وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن حـ  : يشرتط لوجوب الصـو
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 الطهارةَمنَالحيضَوالنفاس:َالمطلبَالخام 
َ

 تمهيد
أْجػػ  و  .الصػػـو علػػى ادلػػ أة طهاردػػا مػػن دـ احلػػيا والنفػػاسيشػػرتط لوجػػوب 

َ.والشوكا  ،والنوويَرالعلما  على ذلك، وشلن نق  اإلْجاع ابن حـ 
َالحائضَوالنفساء:َالفرعَاألوؿ  حكمَصـ 

، ف ضػػػػو ونفلػػػػو، علػػػػى احلػػػػائا والنفسػػػػا ، وال يصػػػػح صػػػػومهما،  حيػػػػـ  الصػػػػـو
 .رشد، والنووي، وابن  يميةابن على ذلك نق  اإلْجاع و  .وعليهما الق ا 
َإذاَطهػػرتَالحػػائضَأوَالنفسػػاءَ:َالفػػرعَالثػػاني حكػػمَإمسػػاؾَبقيػػةَاليػػـ 

 أثناءَنهارَرمضاف
إذا طهػػ ت احلػػائا أو النفسػػا  أثنػػا  جػػار رم ػػاف، فهػػ  يل مهمػػا اإلمسػػاؾ، 

 : اختل  أى  العل  على قولني
، وىػػو قػوؿ ادلالكيػػ :القػ ؿَاألوؿ  ،والشػػافعية ،ةال يل مهمػػا إمسػاؾ بقيػػة اليػـو

 .ورواية عن أمحد، وىو اختيار ابن عثيمني
وىػو اختيػار  ،واحلنابلػة  ،يل مهمػا اإلمسػاؾ، وىػو قػوؿ احلنفيػة :الق ؿَالثػاني

 .ابن باز
َالحائضَأوَالنفساءَإذاَطهرتاَقبلَالفجر:َالفرعَالثالث  حكمَصـ 
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، وإف ن  إذا طهػػػ ت احلػػػائا أو النفسػػػا  قبػػػ  الف ػػػ ، وجػػػب عليهمػػػا الصػػػـو
  .يغتسال إال بعد الف  ، وىذا قوؿ عامة أى  العل 

َ:َالفرعَالرابع حكمَتناوؿَالمرأةَحب بَمنعَالحيضَمػنَأجػلَأفَتصػـ 
َكامالًَدوفَانقطاع  اللهر

إذا ثبػػػم أف حلبػػػوب منػػػ  احلمػػػ  أو احلػػػيا أضػػػ ارا  علػػػى ادلػػػ أة، فػػػإف عليهػػػا 
كػامال    اجتناب  ناوذلا سوا  كػاف ذلػك يف رم ػاف مػن أجػ  أف  صػـو الشػه 
وقطػػػاع  ،مػػػ  النػػػاس، أو يف غػػػ ه مػػػن األوقػػػات، وهبػػػذا أفتػػػم الل نػػػة الدائمػػػة

 .وابن عثيمني ،وأفىت بو ابن باز ،اإلفتا  بالكويم
َالقدرةَعلىَالصـ :َالمطلبَالسادس

 تمهيد
حكى اإلْجػاع علػى ذلػك و  .القدرة واالستطاعة عليو: يشرتط لوجوب الصـو

 .وابن  يمية ،ابن حـ 
َوحكمَكلَن ع:َاألوؿالفرعَ  أقساـَالعجزَعنَالصـ 

 : الع  ، والع   عن الصياـ ينقس  إىل قسمني: ضد القدرة
 .ع   دائ  -2.  ع   طارئ -1
وىػػػو الػػػذي ي جػػػى زوالػػػو، كػػػالع   عػػػن :َالعجػػػزَالطػػػارئَأوَالعػػػار َ-1

الصػػـو دلػػ ء ي  َجػػى بػػ ؤه، فهػػذا ال يل مػػو الصػػـو أدا ، ولكػػن عليػػو الق ػػا ، 
 . بعد زواؿ ع  ه
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وىػػػو الػػػذي ال ي جػػػى زوالػػػو، مثػػػ  الكبػػػ  :َالعجػػػزَالمسػػػتمرَأوَالػػػدائمَ-2
، وادل يا الػذي ال ي جػى بػ ؤه، فهػذا عليػو أف يطعػ   الذي ال يستطي  الصـو

 .سكيناعن ك  يـو م
، وابػػػن حػػػـ  اإلْجػػػاع علػػػى جػػػواز الفطػػػ  للشػػػي  الكبػػػ  ،حكػػػى ابػػػن ادلنػػػذر 

 : اإلْجاع على جواز الفط  للم يا الذي ال ي جى ب ؤهكى ابن قدامة وح
َأصحابَالمهنَاللاقة:َالفرعَالثاني  صـ 

أصػػحاب ادلهػػن الشػػاقة داخلػػوف يف عمػػـو ادلكلفػػني، وليسػػوا يف معػػ  ادل ضػػى 
لػػيه   بييػػم نيػػة صػػـو رم ػػاف، وأف يصػػبحوا صػػائمني، وادلسػػاف ين، في ػػب ع

لكن من كاف يعم  بأحد ادلهن الشاقة وكاف ي ػ ه  ػ ؾ عملػو، وخشػ  علػى 
نفسػػػو التلػػػ  أثنػػػػا  النهػػػار، أو حلػػػوؽ مشػػػػقة عظيمػػػة فإنػػػو ي فطػػػػ  علػػػى قػػػػدر 
حاجتػػو مبػػا يػػدف  ادلشػػقة فقػػ ، ل ديسػػك بقيػػة يومػػو إىل الغػػ وب ويفطػػ  مػػ  

 .الناس، وعليو الق ا 
 حكمَقضاءَالعاجزَإذاَزاؿَمرضوَأثناءَالنهار:َالفرعَالثالث

إذا زاؿ مػػػ ء العػػػاج  أثنػػػا  النهػػػار، فعليػػػو الق ػػػا ، واختلػػػ  أىػػػ  العلػػػ  يف 
 :إمساكو بقية اليـو على قولني

، وىػػػو قػػػوؿ ادلالكيػػػة :القػػػ ؿَاألوؿ  ،والشػػػافعية ،ال يل مػػػو إمسػػػاؾ بقيػػػة اليػػػـو
 .وىو اختيار ابن عثيمني ،ورواية عند احلنابلة
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واحلنابلػػػة، ووجػػػو عنػػػػد  ،يل مػػػػو اإلمسػػػاؾ، وىػػػو قػػػوؿ احلنفيػػػػة :القػػػ ؿَالثػػػاني
 .الشافعية، وىو قوؿ طائفة من السل 

 النيػػػػةَفيَالصػػػـ :َالمبحثَالثاني
 حكمَالنيةَفيَالصـ :َالمطلبَاألوؿ

النيػػة شػػ ط يف صػػحة الصػػـو كسػػائ  العبػػادات، و ذىػػب إىل ذلػػك أكثػػ  أىػػ  
 .وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن قدامة. العل 

 وق َالنيةَفيَالصـ :َالمطلبَالثاني
َالفر :َالفرعَاألوؿ  وق َالنيةَفيَصـ 

َحكمَتبيي َالنية:َالمسألةَاألولى
: وىػو قػوؿ ْجهػور أىػ  العلػػ  ،الف ػ  طلػػوعجيػب  بييػم النيػة مػن الليػ  قبػ  

  .واحلنابلة ،والشافعية ،ادلالكية
َمنَرمضاف:َالثانيةالمسألةَ َحكمَتجديدَالنيةَفيَكلَيـ 

يشرتط جتديد النية يف ك  يػـو مػن رم ػاف، اختلػ  أىػ  العلػ  يف ذلػك ىلَ
 :على قولني

: يـو من رم ػاف، وىػو قػوؿ ا مهػور لك يشرتط جتديد النية  :الق ؿَاألوؿ
، وابػن  ،، وىو قوؿ ابػن ادلنػذر،واحلنابلة ،والشافعية ،احلنفية واختيػار ابػن حػـ 
 .باز
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 كفػػػ  النيػػػة يف أولػػػو، فػػػإذا انقطػػػ   التتػػػاب َأف  مػػػا يشػػػرتط فيػػػو :َالقػػػ ؿَالثػػػاني
التتاب  لعذر يبيحو، ل عاد إىل الصـو فإف  عليػو أف جيػدد النيػة، وىػو مػذىب 

َ.واختاره ابن عثيمني ،وقوؿ زف  من احلنفية ،ادلالكية
َال:َالفرعَالثاني  نفلوق َالنيةَفيَصـ 

َحكمَتبيي َالنيةَمنَالليلَفيَصياـَالتط ع:َالمسألةَاألولى
ال يشرتط يف صياـ التطوع  بييػم النيػة مػن الليػ  عنػد ْجهػور أىػ  العلػ  مػن 

 .احلنفية والشافعية واحلنابلة
الػػ واؿ أو بعػػده، إذا ن يتنػػاوؿ شػػيئا   قبػػ وجيػػوز أف ينػػوي أثنػػا  النهػػار، سػػوا  

وقػوؿ  ،وقػوؿ  عنػد الشػافعية ،وىػذا مػذىب احلنابلػة ،من ادلفط ات بعػد الف ػ 
َ.وابن عثيمني ،ابن  يمية طائفة من السل   واختاره

َأثناءَالنهارَفهلَيكتبَلوَث ابَ:َالمسألةَالثانية منَأنلأَنيةَالصـ 
َكامل؟ َصياـَيـ 

مػػن أنشػػأ نيػػة الصػػـو أثنػػا  النهػػار، فإنػػو يكتػػب لػػو ثػػواب مػػا صػػامو مػػن حػػني 
وابػن بػاز، وابػن  ،وىػو اختيػار ابػن  يميػة ،مػذىب احلنابلػةنوب الصياـ، وىػذا 

 .  عثيمني
َفيَنيةَالصـ :َالمطلبَالثالث َالجـز

َال اجب:َالفرعَاألوؿ َالمترددَفيَنيةَالصـ   حكمَصـ 
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، واسػػتم  ىػػذا  مػػن  ػػ دد يف نيػػة الصػػـو الواجػػب، ىػػ  يصػػـو غػػدا أو ال يصػػـو
 ، الػػػرتدد إىل الغػػػد، ل صػػػامو، فصػػػومو غػػػ  صػػػحيح، وعليػػػو ق ػػػا  ىػػػذا اليػػػـو
وىػػذا قػػػوؿ ْجهػػور أىػػػ  العلػػ  مػػػن ادلالكيػػة، والشػػػافعية، واحلنابلػػة، وىػػػو قػػػوؿ 

 .، واختاره ابن عثيمنياحلنفيةبعا 
 . الل مرتددا ، ال يدري ى  يصـو أو ال يصـوإف شا  : ومث  ذلك ما لو قاؿ

رَفقػػاؿَمػػثالًَ:َالفػػرعَالثػػاني َكػػافَغػػداًَرمضػػافَ:َحكػػمَمػػنَعلػػقَالصػػـ  إف
َالفر   فه َفرضيرَأوَسأصـ 

إذا نػوب اإلنسػاف أنػػو إف كػاف غػػدا  رم ػاف فهػو ف ضػػ ، أو سأصػـو الفػػ ء، 
وإليػػػو ذىػػب ابػػػن  ،، وىػػػو روايػػة عػػػن أمحػػدصػػحيحفتبػػني أنػػػو رم ػػاف فصػػػومو 

 .وابن عثيمني ،يمية 
 استمرارَالنية:َالمطلبَالرابع
َمنَرمضافَقط َعَص مو:َالفرعَاألوؿ َمنَن شَفيَيـ   حكمَصـ 

من نوب يف يـو من رم اف قط َ  صػومو، فػإف صػومو ينقطػ ، وال يصػح منػو، 
إف كػػاف شلػػن ال يبػاح ذلػػ  الفطػ ، فػػإف كػػاف  اليػـووعليػو الق ػػا  وإمسػاؾ بقيػػة 
ادل يا وادلسػػػػاف ، فعليػػػػو الق ػػػػا  فقػػػػ ، وىػػػػو قػػػػوؿ شلػػػػن يبػػػػاح ذلػػػػ  الفطػػػػ  كػػػػ

 .واختيار ابن عثيمني ،ادلالكية، واحلنابلة
َمنَترددَفيَقطعَنيةَالصـ :َالفرعَالثاني  حكمَصـ 
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، فإف صومو ال يبط  ما داـ ن جيـ  بقطعها،  من   دد يف قط  نية الصـو
ره ابن وىو مذىب  احلنفية، والشافعية، وىو قوؿ يف مذىب احلنابلة،اختا

 .عثيمني
  آداب الصٔــــاوآداب الصٔــــاو: : دظدظالفصل الضاالفصل الضا

َآدابَتتعلقَباإلفطار:َالمبحثَاألوؿ
 تعجيلَالفطر:َالمطلبَاألوؿ

 تمهيد
نقػػػ  اال فػػػاؽ و  .يسػػػن للصػػػائ   ع يػػػ  الفطػػػ  إذا اقػػػ  مػػػن غػػػ وب الشػػػمس

 .ابن دقي  العيد: على استحباب  ع ي  الفط 
 حكمَالفطرَبغلبةَالظن:َالفرعَاألوؿ 

 .الفط  بغلبة الظن، وىو قوؿ ْجهور أى  العل جيوز 
َواجػٍبرَنان ػاَأفَ:َالفرعَالثاني حكمَقضاءَالصائمَالذيَأفطرَفيَصػ ـٍ

َاللم َقدَغرب 
إذا أفطػػ  الصػػائ  يف صػػوـ  واجػػب،  انػػا  أف الشػػمس قػػد غ بػػم، ل  بػػني لػػو َ

واختلفػػػوا يف  .أجػػا ن  غػػ ب، فػػإف عامػػػة أىػػ  العلػػ  علػػى أنػػػو يل مػػو اإلمسػػاؾ
 :ق ائو على قولني

 .يل مو الق ا ، وىو قوؿ أكث  أى  العل  :الق ؿَاألوؿ
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ال ق ػػا  عليػػػو، وىػػو قػػوؿ طائفػػػة مػػن السػػػل ، واختػػاره ابػػػن  :القػػ ؿَالثػػػاني
 .وابن القي  ، يمية

 حكمَالفطرَمعَاللكَفيَغروبَاللم :َالفرعَالثالث
 ال جيػػوز الفطػػ  مػػػ  الشػػك يف غػػػ وب الشػػمس، فمػػن أكػػػ  شػػاك ا يف غػػػ وب
الشمس ون يتبني لو بعد ذلك ى  غ بػم أـ ال، أو  بػني أجػا ن  غػ ب، فإنػو 

 .يف احلالتني، وىذا با فاؽ ادلذاىب األربعة يأل، وجيب عليو الق ا 
 ماَيفطرَعليوَالصائم:َالمطلبَالثاني
 ماَيستحبَأفَيفطرَعليوَالصائم:َالفرعَاألوؿ

ن يوجػد فمػا ، وىػو  يستحب اإلفطار على رطب، فػإف ن يوجػد فتمػ ، فػإف
 .قوؿ عامة أى  العل 

 منَلمَيجدَرطباًَو َتمراًَو َماء:َالفرعَالثاني
رطبػػػػا  وال  ػػػػ ا  وال مػػػػا ، فليفطػػػػ  علػػػػى مػػػػا  يسػػػػ  مػػػػن مػػػػأكوؿ أو َمػػػػن ن جيػػػػد
 .مش وب

 منَلمَيجدَشيئاَيفطرَعليوَمنَمأك ؿَأوَملروب:َالفرعَالثالث
 من ن جيد شيئا يفط  عليو من مأكوؿ أو مش وب، فإنو ينوي الفط  بقلبو 

        .وال ديص إصبعو، أو جيم  ريقو ويبلعو كما يفع  البعا

 ماَيقاؿَعندَاإلفطار:َالمطلبَالثالث
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: كػاف رسػوؿ الل صػلى الل عليػو وسػل  إذا أفطػ  قػاؿ: عن ابػن عمػ  أنػو قػاؿ
 .((م األج  إف شا  اللذىب الظمأ وابتلم الع وؽ وثب))

َالسحػػػ ر:َالمبحثَالثاني
 تعريفَالسح رَلغةَواصطالحاًَ:َالمطلبَاألوؿ

َ:تعريفَالسح رَلغةًَ:َأو ًَ
ػػػح ور بػػػالفتح ػػػَح ه وشػػػ اب و،: الس  ـ  الس  طعػػػا

فهػػػو . أكػػػ  ىػػػذا الطعػػػاـ: وبال ػػػ   
 .وبال   ادلصدر والفع  نفسو ،بالفتح اس  ما يػ َتَسح   بو

َ:السح رَاصطالحاًََتعريف:َثانياًَ
 .ك   طعاـ أو ش اب يتغذ ب بو آخ  اللي  من أراد الصياـ: الس حور ىو

 حكمَالسح ر:َالمطلبَالثاني
نقػ  اإلْجػاع علػى ذلػك ابػن ادلنػذر، و .السحور سنة  يف ح  من ي يد الصياـ

 .والنووي ،وابن قدامة
 فضائلَالسح ر:َالمطلبَالثالث

ا بػػػػاع : السػػػػحور اصػػػػ  دهػػػػات متعػػػػددة، منهػػػػاوالربكػػػػة يف َ:السػػػػح رَبركػػػػة
السنة، وسلالفػة أىػ  الكتػاب، والتقػوي بػو علػى العبػادة، وال يػادة يف النشػاط، 
ومدافعة سو  اخلل  الذي يث ه ا وع، والتسػبب بالصػدقة علػى مػن يسػأؿ إذ 
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ذاؾ أو جيتمػػػػػ  معػػػػػو علػػػػػى األكػػػػػ ، والتسػػػػػبب للػػػػػذك  والػػػػػدعا  وقػػػػػم مظنػػػػػة 
  .لصـو دلن أغفلها قب  أف يناـاإلجابة، و دارؾ نية ا

 الحكمةَمنَالسح ر:َالمطلبَالرابع
 :من حك  السحور ومقاصده

 .أنو معونة على العبادة، فإنو يعني اإلنساف على الصياـ -1
 .وفيو سلالفة أى  الكتاب فإج  ال يتسح وف -2
 وق َالسح رَواستحبابَتأخيره:َالمطلبَالخام   

 وق َالسح ر:َالفرعَاألوؿ
  .السحور يكوف يف آخ  اللي وقم 

 تأخيرَالسح ر:َالفرعَالثاني
َحكمَتأخيرَالسح ر:َالمسألةَاألولى

يسػػتحب  ػػأخ  السػػحور إىل قػػػ ب طلػػوع الف ػػ ، مػػػا ن خيػػش طلوعػػو، فػػػإف 
وقػػػػػد ا فػػػػػ  الفقهػػػػػا  علػػػػػى أف  ػػػػػأخ  . خشػػػػػ  طلوعػػػػػو فليبػػػػػادر إىل التسػػػػػح 

 .السحور من السنة
تسحرَمعتقداًَأنوَليػلرَفتبػينَلػوَدخػ ؿَحكمَقضاءَمنَ:َالمسألةَالثانية
َوق َالفجر

من  سح  معتقػدا  أنػو ليػ ، فتبػني لػو أف الف ػ  قػد دخػ  وقتػو، فقػد اختلػ  
 : أى  العل  ى  عليو الق ا  أـ ال؟ على قولني
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: صومو صحيح، وال ق ا  عليو، وىو قوؿ طائفة من السػل  :الق ؿَاألوؿ
 . واختاره ابن  يمية، وابن عثيمني

مػػن احلنفيػػة   عليػػو الق ػػا ، وىػػذا مػػذىب ْجهػػور أىػػ  العلػػ  : ؿَالثػػانيالقػػ 
 .وادلالكية  والشافعية  واحلنابلة

َحكمَتناوؿَالسح رَأثناءَاألذاف:َالمسألةَالثالثة
إف كػػػاف ادلػػػؤذف ثقػػػة ال يػػػؤذوف حػػػىت يطلػػػ  الف ػػػ ، وجػػػب اإلمسػػػاؾ مب ػػػ د  -

 . مساع أذانو
  ن جيػػب اإلمسػػاؾ وجػػاز األكػػ  وإف كػػاف ادلػػؤذف يػػؤذوف قبػػ  طلػػوع الف ػػ -

والش ب حىت يتبني الف  ، كما لو ع ؼ أف ادلػؤذف يتعمػد  قػدأل األذاف قبػ  
الوقم، أو كأف يكوف يف ب ية وديكنو مشاىدة الف  ، فإنو ال يل مو اإلمساؾ 

  .إذا ن يطل  الف  ، ولو مس  األذاف

بعػػد الف ػػ ، فإنػػو وإف كػػاف ال يعلػػ  حػػاؿ ادلػػؤذف، ىػػ  أذ ف قبػػ  الف ػػ  أو  -
ديسػػػػك أي ػػػػا  فػػػػإف األصػػػػ  أف ادلػػػػؤذف ال يػػػػؤذوف إال إذا دخػػػػ  الوقػػػػم، وىػػػػذا 

 .أضب  يف الفتوب وعليو عم  الناس
َمنَطلعَعليوَالفجرَوفيَفموَطعاـ:َالمسألةَالرابعة

ا فػػ  أصػػحاب ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة علػػى أف مػػن طلػػ  عليػػو الف ػػ  ويف 
 ف ابتلعو بعد علمو بالف   بط  صومو؛ فمو طعاـ أف يلفظو ويت  صومو، فإ

واسػػػتث  بعػػػا أىػػػػ  العلػػػ  مػػػػن مسػػػ  األذاف ويف يػػػده إنػػػػا ، أف يتنػػػاوؿ منػػػػو، 
أيب ى يػػ ة رضػػ  الل عنػػو أف النػػ  صػػلى الل عليػػو وسػػل   واستشػػهدوا  ػػدي 
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إذا مسػػػ  أحػػػدك  النػػػدا  واإلنػػػا  علػػػى يػػػده، فػػػال ي ػػػعو حػػػىت يق ػػػ  : ))قػػػاؿ
 ((.حاجتو منو

 ماَيحصلَبوَالسح ر:َسالمطلبَالساد

 ماَيحصلَبوَالسح ر:َالفرعَاألوؿ
  .حيص  السحور بك  مطعـو أو مش وب  ولو كاف قليال  

 ماَيسنَالتسحرَبو:َالفرعَالثاني
 . يسن التسح  بالتم 

َاجتنابَالصائمَللمحرمات:َالمبحثَالثالث
إف مثػػ ة الصػػياـ األساسػػية ىػػ  أف يكػػوف حػػاف ا  للصػػائ  علػػى  قػػوب الل  عػػاىل 

ك تهَب  آَمن وا   ال ذهينَ  أَيػ َها يَا {: بفع  أوام ه واجتناب نواىيو، كما قاؿ سبحانو
ـ   َعلَػي ك     : البقػ ة* } َػتػ ق ػوَف  قَػػب لهك    َلَعل ك ػ    مهػن ال ػذهينَ  َعلَػى ك تهػبَ  َكَمػا الصوػَيا
 . من أج  أف  تقوا الل ع  وج  وجتتنبوا زلارمو: أي* 183

وال ي يػػػػد الل سػػػػبحانو مػػػػن عبػػػػاده أف ي ػػػػي  علػػػػيه  بػػػػرتؾ األكػػػػ  والشػػػػ ب 
 . وا ماع ولكن ي يد أف ديتثلوا أم ه

مػػن ن : ))فعػػن أيب ى يػػ ة رضػػ  الل عنػػو أف النػػ  صػػلى الل عليػػو وسػػل  قػػاؿ
((.  حاجة أف يدع طعامو وشػ ابو يدع قوؿ ال ور والعم  بو وا ه  فليس لل

 . أخ جو البخاري
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فالصياـ مدرسة عظيمة، فيها يكتسب الصائموف ف ائ  جليلة، ويتخل صوف 
مػػػػن خصػػػػاؿ ذميمػػػػة، يتعػػػػودوف علػػػػى  ػػػػ ؾ احمل مػػػػات، ويقلعػػػػوف عػػػػن مقارفػػػػة 

 . السيئات
وإذا كػاف : ))وعن أيب ى ي ة رض  الل عنو أف الن  صلى الل عليو وسل  قػاؿ

فػػإف سػػابو أحػػد، أو قا لػػو فليقػػ   وال يصػػخب  ،صػػـو أحػػدك  فػػال ي فػػ  يػػـو
 .أخ جو البخاري ومسل ((. إ  ام ؤ صائ 

ويف روايػػة أخػػ ب عػػن أيب ى يػػ ة رضػػ  الل عنػػو أي ػػا أف النػػ  صػػلى الل عليػػو 
إذا أصبح أحػدك  يومػا صػائما فػال ي فػ  وال جيهػ   فػإف امػ ؤ : ))وسل  قاؿ

  .أخ جو البخاري ومسل ((.  صائ  إ  صائ شا و أو قا لو فليق  إ 
في ػػػػب علػػػػى الصػػػػائ  خاصػػػػة، احلػػػػذر مػػػػن ادلعاصػػػػ  واجتناهبػػػػا، فهػػػػ  جتػػػػ ح 

، و  ػػػنقهص  األجػػػ  وذلػػػك مثػػػ  الغيبػػػة، والنميمػػػة، والكػػػذب، والغػػػش،  ،الصػػػـو
والسخ ية من اآلخ ين، ومساع األغا ، وادلعازؼ، والنظ  إىل احمل مػات، وغػ  

 .   وادلنك اتذلك من أنواع ادلعاص

َاشتغاؿَالصائمَبالطاعات:َالمبحثَالرابع
دلػػػم األدلػػػة الشػػػ عية علػػػى أف احلسػػػنات    ػػػاَع  أضػػػعافا  كثػػػ ة  يف ال مػػػاف 

 .الفاض ، ك م اف وغ ه
فحػػ يب بالصػػائ  الػػذي امتنػػ  عػػن ادلباحػػات مػػن ادلفطػػ ات، وابتعػػد عػػن ْجيػػ  

 ة أنواعهػػا، و نػػوع احمل مػػات، أف يكػػوف ديدنػػو االشػػتغاؿ بالطاعػػات، علػػى كثػػ
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أصػػػػػنافها، كقػػػػػ ا ة القػػػػػ آف الكػػػػػ أل، وكثػػػػػ ة الػػػػػذك ، والػػػػػدعا ، واإلحسػػػػػاف إىل 
 .اآلخ ين، والتعاوف على الرب والتقوب، ومن ذلك  فط  الصائمني

َماَيق لوَالصائمَإفَساب وَأحدَأوَشاتموَأوَقاتلو:َالمبحثَالخام 
 .إ  صائ : يقوؿ جه ا  ينبغ  للصائ  إف سابو أحد أو شا و أو قا لو أف 

َماَيفعلوَالصائمَإذاَدعيَإلىَطعاـ:َالمبحثَالسادس
إ  صػػػػائ ، سػػػوا  كػػػاف صػػػػـو : ينبغػػػ  للصػػػائ  إذا دعػػػػ  إىل طعػػػاـ أف يقػػػوؿ

 . ف ء أو نف 
ب  لو الفط  وإال فال، ىذا  فإف كاف يش  على صاحب الطعاـ صوم و، است حه

ومػػن ح ػػ  وىػػو  .الفطػػ  إذا كػػاف صػػـو  طػػوع، فػػإف كػػاف صػػوما  واجبػػا  حػػ  ـَ 
 .صائ ، ون يفط ، فليدع  لصاحب الطعاـ
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شهر رمضان فضائله، خصائصه، حله شهر رمضان فضائله، خصائصه، حله : : الباب الجاىٌالباب الجاىٌ
  صىمه، طرق إثبات دخىله وخروجهصىمه، طرق إثبات دخىله وخروجه

  

  فضائل عَز رمضاٌفضائل عَز رمضاٌ: : الفصل األّلالفصل األّل

 :ُتكف رَبوَالخطاياَ -1
 :تُغَفرَفيوَالذن ب -2
 :صياـَرمضافَمنَأسبابَدخ ؿَالجنةَ-3

  ّلٔلة الكدرّلٔلة الكدر  خصائص عَز رمضاٌخصائص عَز رمضاٌ: : الفصل الجاىٕالفصل الجاىٕ

َخصائصَشهرَرمضاف:َالمبحثَاألوؿ
  ::فيوَأُنزؿَالقرآففيوَأُنزؿَالقرآف  ..11
 ::أُنزل َالكتبَاإللهيةَاألخرشأُنزل َالكتبَاإللهيةَاألخرشَفيوفيو .2
  ::فيوَتفتحَأب ابَالجنةرَوتغلقَأب ابَالناررَوتصفدَاللياطينفيوَتفتحَأب ابَالجنةرَوتغلقَأب ابَالناررَوتصفدَاللياطين  ..33
  ::العمرةَفيوَتعدؿَحجةالعمرةَفيوَتعدؿَحجة  ..44
 ىذه العم ة ال  غين عن ح ة اإلسالـ الواجبة، بإْجاع أى  العل  لكن 

ََليلةَالقدر:َالمبحثَالثاني
َتعريفَليلةَالقدررَوإثباتَوج دىاَ-أ
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َتعريفَليلةَالقدر
 :ليلة القدر م كبة من كلمتني

مػا بػني غػ وب الشػمس إىل طلػوع الف ػ ، ويقابلهػا  :ليلػةَوىػيَلغػة:َاألولى
 .وال خي ج ادلع  االصطالح  ذلا عن ادلع  اللغوي. النهار

احلكػػػ  : الشػػػ ؼ والوقػػار، ومػػن معانيػػػو أي ػػا  :َالقػػدررَومعنػػػاهَلغػػة:َوالثانيػػة
 .والق ا  والت يي 

 : واختل  العلما  يف ادل اد بو على عدة أقواؿ منها
رههه  الل ػػَو َحػػ    قَػػَدر وا   َوَمػػا} : التعظػػي  والتشػػ ي ، ومنػػو قولػػو  عػػاىل - { قَػػد 
 * 91:األنعاـ*

ذلػػك، أو أف  أجػػا ليلػػة ذات قػػدر وشػػ ؼ؛ لنػػ وؿ القػػ آف فيهػػا، وغػػ : وادلعػػ 
 . الذي حيييها يص  ذا قدر وش ؼ

 *.7:الطالؽ*{  رهز ق و   َعَلي وه  ق دهرَ  َوَمن} : الت يي  ومنو قولو  عاىل -
إخفاؤىا عن العل  بتعيينها، أو ألف األرء   ػي  فيهػا : ومع  الت يي  فيها

 . عن ادلالئكة
ر مبعػػ  القػػَدر  - والق ػػا ، قػػاؿ  مبعػػ  احلكػػ  والفصػػ  -بفػػتح الػػداؿ  -القػػد 

مسيػػػػم ليلػػػػة القػػػػدر بػػػػذلك دلػػػػا  كتػػػػب فيهػػػػا ادلالئكػػػػة مػػػػن األرزاؽ : العلمػػػػا 
واآلجػػػػاؿ وغػػػػ  ذلػػػػك شلػػػػا سػػػػيق  يف ىػػػػذه السػػػػنة بػػػػأم   مػػػػن الل سػػػػبحانو ذلػػػػ  

لَػة  م َبارََكػة   يفه  أَن َل نَػاه   إهن ػا }: بػذلك، ويػدؿ عليػو قػوؿ الل  عػاىل  ك ن ػا إهن ػا لَيػ 
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ػَ ؽ  يػ   فهيَهػا  م نػذهرهينَ  ػ    ك ػ    ف  ػ  ا  َحكهػي    أَم  ػلهنيَ  ك ن ػا إهن ػا عهنػدهنَا موػن   أَم  {  م   سه
 *.5-3: الدخاف*

َىلَليلةَالقدرَم ج دةَأـَرفع ؟َ
ليلة القدر موجودة  ن   ف ، ب  ى  باقية إىل يـو القيامة، وىذا مذىب عامة 

َ.أى  العل 
َفضلَليلةَالقدرَوقيامهاَ-ب

َ:فضلَليلةَالقدر
ََ.أنزؿَفيهاَالقرآفَ-
َكائٌنَفيَالسنةَ- َكلَماَى  ََ.يقدرَاللَفيها
ََ.أنهاَليلةَمباركةَ-
َ.العبادةَفيهاَتفضلَالعبادةَفيَألفَشهرَ-
َ.ينزؿَفيهاَجبريلَوالمالئكةَبالخيرَوالبركةَ-
َليلةَالقدرَسالـٌََ-

َمغف ة ما  قدـ من الذنوب:َفضلَقيامها
َماَيلرعَفيَليلةَالقدرََ-ج

َ:القياـ
 .يش ع يف ىذه الليلة الش يفة قياـ ليلها بالصالة

َ.ا عتكاؼ
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 .ك عفو ك أل اب العفو فاع  عينالله  إن: ومن ذلك الدعا  بػَ:الدعاء
َ.العملَالصالح

َوق َليلةَالقدرَوعالمتهاََ-د
َوق َليلةَالقدر

ثبتػم األحاديػػ  أجػػا يف العشػػ  األواخػػ  مػػن رم ػػاف، وىػػ  يف األو ػػار أقػػ ب 
، وىػػػو مػػا ذىػػػب إليػػػو ْجهػػػور الفقهػػا  مػػػن ادلالكيػػػة، والشػػػافعية، مػػن األشػػػفاع

 .واحلنابلة، واختاره ابن  يمية والصنعا ، وابن باز، وابن عثيمني
َىلَليلةَالقدرَتتنقلَأـَىيَثابتة؟

ال ختػػتص ليلػػة القػػدر بليلػػة معينػػة يف ْجيػػ  األعػػواـ، بػػ   تنقػػ  يف ليػػا  العشػػ  
يفػػػة، ومالػػػك، وأمحػػػد، واختػػػاره ابػػػن األواخػػػ  مػػػن رم ػػػاف، وىػػػو قػػػوؿ أيب حن

فتكػػوف يف عػػاـ  ليلػػة . عبػػدالرب، والنػػووي وابػػن ح ػػ ، وابػػن بػػاز، وابػػن عثيمػػني
سػب  وعشػ ين مػثال ، ويف عػاـ  آخػ  ليلػة رػس وعشػ ين  بعػا  دلشػيئة الل  عػاىل 

 .وحكمتو
َ:سببَإخفاءَليلةَالقدرَعنَالعباد

  عملهػػ  يف طلبهػػا يف أخفػػى سػػبحانو علمهػػا علػػى العبػػاد رمحػػة هبػػ ؛ ليكثػػ -
 .  لك الليا  الفاضلة بالصالة والذك  والدعا ؛ في دادوا ق بة من الل وثوابا  

أخفاىػػا اختبػػارا  ذلػػ  أي ػػا  ليتبػػني بػػذلك مػػن كػػاف جػػاد ا يف طلبهػػا ح يصػػا   -
عليهػػا شلػػن كػػاف كسػػالف متهاونػػا ، فػػإف مػػن حػػ   علػػى شػػ   جػػد  يف طلبػػو، 

 .صوؿ إليو والظف  بووىاف عليو التعب يف سبي  الو 
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َ:عالمةَليلةَالقدر
أف الشػػػمس  طلػػػ  يف صػػػبيحتها لػػػيس ذلػػػا شػػػعاع، صػػػافية ليسػػػم كعاددػػػا يف 

 . بقية األياـ
  حكه صْو عَز رمضاٌ، ّحكه تاركُحكه صْو عَز رمضاٌ، ّحكه تاركُ: : الفصل الجالحالفصل الجالح

َشهرَرمضاف:َالمبحثَاألوؿ َحكمَصـ 
، وشلػػن نقػػ  و ف ي ػػة، وركػػن  مػػن أركػػاف اإلسػػالـصػػـو شػػه  رم ػػاف وىػػجيػػب 

َ.وابن  يمية ،والنووي ،ابن قدامة: اإلْجاع على ف ضيتو

َشهرَرمضاف:َالمبحثَالثاني َحكمَترؾَصـ 
َشهرَرمضافَجاحداًَلفرضيتو:َالمطلبَاألوؿ  حكمَمنَترؾَصـ 

صـو شه  رم اف جاحدا  لف ضػيتو فهػو كػاف   بإْجػاع أىػ  العلػ  إال  من   ؾ
بباديػة  بعيػػدة مػن ادلسػلمني،  يػػ   أف يكػوف ق يػب العهػد باإلسػػالـ، أو نشػأ

 .يعق  أف خيفى عليو وجوهبا
َكسالًَوتهاوناًَ:َالمطلبَالثاني َشهرَرمضافَمتعمدًا  حكمَمنَترؾَصـ 

من   ؾ صـو شه  رم اف متعمدا  كسال  وداونا  ولو يوما  واحدا  منػو،  يػ  
عليػو إنو ن ينو صومو من األص ، فقػد أ ػى كبػ ة  مػن كبػائ  الػذنوب، وجتػب 

التوبػػة، وإىل ىػػذا ذىػػب عامػػة أىػػ  العلػػ ، واختلفػػوا ىػػ  عليػػو الق ػػا  أـ ال؟ 
 :  على قولني
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عليػػو الق ػا ، وقػد حكػػى ابػن عبػػد الػرب اإلْجػػاع علػى ذلػػك، :َالقػ ؿَاألوؿ 
 .وبو أفىت ابن باز
ال يل مػػو الق ػػا ، وىػو مػػذىب الظاى يػػة، واختػاره ابػػن  يميػػة، :َالقػ ؿَالثػػاني
 . وابن عثيمني

  إثبات دخْل عَز رمضاٌ ّخزّجُإثبات دخْل عَز رمضاٌ ّخزّجُ: : ل الزابعل الزابعالفصالفص

َطرؽَإثباتَدخ ؿَشهرَرمضاف:َالمبحثَاألوؿ
 رؤيةَالهالؿ:َالمطلبَاألوؿ
َطلبَرؤيةَالهالؿ:َالفرعَاألوؿ

يشػػ ع   ائػػ  اذلػػالؿ يف اليػػـو التاسػػ  والعشػػ ين ليلػػة الثالثػػني، ومػػن أىػػ  العلػػ  
 .من يعرب بأنو ف ء كفاية ومنه  من يعرب باستحباب ذلك

 العددَالمعتبرَفيَالرؤية:َالفرعَالثاني
 ،يكف  يف ثبوت دخػوؿ رم ػاف شػهادة عػدؿ  واحػد، وىػو مػذىب الشػافعية

 .وابن عثيمني ،وطائفة  من السل ، وىو اختيار ابن باز ،واحلنابلة
 اشتراطَق ةَالبصرَمعَالعدالة:َالفرعَالثالث

 .ي شرَتط  يف ال ائ  م  عدالتو، قوة  بص ه
مػنَرأشَىػالؿَرمضػافَوحػدهَولػمَيلػهدَبرؤيتػورَأوَشػهدََ:الفرعَالرابػع

 ولمَتقبلَشهادتو
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َحكمَمنَرأشَالهالؿَوحده:َالمسألةَاألولى
من رأب ىالؿ رم اف وحده، ون يشػهد ب ؤيتػو، أو شػهد ون  قبػ  شػهاد و، 

 :ال؟ على قولني أـفقد اختل  فيو أى  العل  ى  يصـو وحده 
 

 قػوؿ   صػاموا، وال يبػين علػى رؤيتػو، وىػذايصػـو مػ  النػاس، إذا :َالق ؿَاألوؿ
َ.وابن باز ،ابن  يمية واختيارورواية عن أمحد،  ،لبعا السل 
وىػػو قػػوؿ أكثػػ  أىػػ  العلػػ  وا فقػػم  ،يصػػـو بنػػا   علػػى رؤيتػػو :القػػ ؿَالثػػاني

احلنفيػػة، وادلالكيػػة، والشػػافعية، واحلنابلػػة، والظاى يػػة، : عليػػو ادلػػذاىب الفقهيػػة
 .وىو اختيار ابن عثيمني

مػػنَرأشَىػػالؿَرمضػػافَوحػػدهَوىػػ َفػػيَمكػػافَنػػاٍءَلػػي َ:َالمسػػألةَالثانيػػة
َفيوَأحد

،من رأب ىالؿ رم اف وحده وىو يف مكاف  نػا   لػيس فيػو أحػد، فإنػو   يصػـو
رؤيتو، وال ي د عليو اخلالؼ السػاب ، ونػص عليػو ابػن  يميػة، وابػن ويبين على 

 .وابن عثيمني ،باز
 الفهااتفاؽَالمطالعَواخت:َالفرعَالخام 

إذا رأب أى  بلد  اذلالؿ، فقد اختل  أى  العل  ى  يلـ  الناس بالصػـو بنػا   
 :على أقواؿ، منها  على رؤية ىذا البلد، أـ أف لك  بلد  رؤية مستقلة؟
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جيػػػب الصػػػـو علػػػى ا ميػػػ  مطلقػػػا ، وىػػػو قػػػوؿ ا مهػػػور مػػػن :َالقػػػ ؿَاألوؿ
وىػػػو اختيػػػار ابػػػن  يميػػػة، وابػػػن بػػػاز، واأللبػػػا ،  ،واحلنابلػػػة ،وادلالكيػػػة ،احلنفيػػػة

 .وصدر على َوفقو ق ار ا م  الفقه 
ال جيب الصػـو علػى ا ميػ  مػ  اخػتالؼ ادلطػال ، وإ ػا جيػب :َالق ؿَالثاني

علػػػى مػػػن رآه أو كػػػاف يف حكمهػػػ  بػػػأف  وافقػػػم مطػػػال  اذلػػػالؿ، وىػػػذا قػػػوؿ 
َ.ا ، وابن عثيمنيتاره الصنعواخوىو قوؿ طائفة  من السل ،   ،الشافعية

 الرؤيةَعبرَال سائلَالحديثة:َالفرعَالسادس
َحكمَا عتمادَعلىَاألقمارَالصناعيةَفيَرؤيةَالهالؿ:َالمسألةَاألولى

َ.ال جيوز االعتماد على األقمار الصناعية يف رؤية اذلالؿ
َحكمَاستعماؿَالمراصدَالفلكيةَلرؤيةَالهالؿ:َالمسألةَالثانية

جيػػوز اسػػتعماؿ ادل اصػػد الفلكيػػة ل ؤيػػة اذلػػالؿ كالػػدربي  وىػػو ادلنظػػار ادلقػػ وب، 
فلػػػو رأب اذلػػػالؿ عربىػػػا مػػػن ي وثَػػػ   بػػػو فإنػػػو ي عمػػػ  هبػػػذه  ولكنػػػو لػػػيس بواجػػػب،

وبو صدر ق ار ىيئة كبار العلما ،  ،ال ؤية، وىو اختيار ابن باز، وابن عثيمني
 .وىو ق ار رلم  الفقو اإلسالم 

َمنَاشتبه َعليوَاألشهرَ:الفرعَالسابع
َاألسيرَونح هَمنَا جتهادَوالحا تَالمترتبػةَ:َالمسألةَاألولىَ ماَيلـز

َعلىَاجتهاده
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من عم  عليو خرب اذلالؿ والشهور، كالس ني واألس  بدار احل ب وغ مها، 
ىػػو و شػػه ا ، وىػػذا قػػوؿ عامػػة الفقهػػا ،  فإنػػو جيتهػػد ويتحػػ ب اذلػػالؿ، ويصػػـو

والشػػافعية، واحلنابلػػة، وقػػد حكػػى ادلػػاوردي إْجػػاع . مػػذىب احلنفيػػة، وادلالكيػػة
 .السل  على ذلك

َ:فإفَصاـَمجتهداًَبماَغلبَعلىَننورَفلوَأربعَحا تَ-
 أف يتبػػني لػػو أف صػػومو وافػػ  شػػه  رم ػػاف، فصػػومو صػػحيح، وال إعػػادة -1

 .عليو
و  قدمػػػػو أو أف يسػػػػتم  اإلشػػػػكاؿ عليػػػػو، فػػػػال يعلػػػػ  ىػػػػ  وافػػػػ  الشػػػػه  أ -2

 . أخ ه، في  ئو وال إعادة عليو
أف يتينب لو أف صومو كػاف قبػ  رم ػاف، فعليػو اإلعػادة، وىػو قػوؿ أكثػ   -3

 .الفقها 
أف يتبني لو أنو صاـ بعد جاية شه  رم اف، فهذا جي ئو، وال إعادة عليو  -4

إال فيمػػا ال يصػػح صػػيامو كالعيػػدين، فػػإف عليػػو أف يعيػػد األيػػاـ الػػ  ال يصػػح 
 .يامها، وىو قوؿ عامة الفقها ص

َاألسيرَونح هَمنَغيرَاجتهاد:َالمسألةَالثانية َحكمَصـ 
إف صػػاـ األسػػ  ومػػوه مػػن غػػ  اجتهػػاد، فػػال يصػػح صػػومو، وعليػػو اإلعػػادة، 

 .حىت وإف  بني لو أف صومو واف  رم اف، وىو قوؿ الشافعية

 إكماؿَشعبافَثالثينَي ماًَ:َالمطلبَالثاني
 لمَتثب َالرؤيةَفيَالتاسعَوالعلرينإذاَ:َالفرعَاألوؿ
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إذا ن  ثبم رؤية ىالؿ رم اف يف التاس  والعش ين من شعباف، فإننػا نكمػ  
وىػو قػوؿ عامػة شعباف ثالثني يوما ، سوا  كانم السػما  مصػحية أو مغيمػة، 

 .أى  العل 
َالثالثينَمنَشعبافَاحتياطاًَلرمضاف:َالفرعَالثاني َيـ   حكمَصـ 

احتياطػا  ل م ػاف، إال إف وافػ   ،يػـو الثالثػني مػن شػعباف ال جيوز ألحد  صػـو
وروايػة عػن أمحػد، وىػو  ،والشػافعية ،صوما  كاف يصومو، وىو مذىب ادلالكيػة

 .وابن عثيمني ،وابن باز ،وابن عبد الرب ،وابن حـ  ،قوؿ ا صا 
 الحسابَالفلكي:َالمطلبَالثالث

يف إثبػػػػػات دخػػػػػوؿ  وال االعتمػػػػػاد عليػػػػػوال جيػػػػػوز العمػػػػػ  باحلسػػػػػاب الفلكػػػػػ ، 
وابػػن  ،أْجػػ  أىػػ  العلػػ  علػػى ذلػػك، وشلػػن نقػػ  اإلْجػػاع ا صػػا ، و رم ػػاف

  .رشد، والق ط  وابن  يمية

َطرؽَإثباتَخروجَشهرَرمضاف:َالمبحثَالثاني
 رؤيةَىالؿَش اؿ:َالمطلبَاألوؿ

 العددَالمعتبرَفيَالرؤية:َالفرعَاألوؿ
ب ؤيػػػػة ىػػػػالؿ شػػػػواؿ، وىػػػػو قػػػػوؿ أكثػػػػ   ال بػػػػد مػػػػن إخبػػػػار شػػػػاىدين عػػػػدلنيَ

 .العلما 
 حكمَمنَرأشَىالؿَش اؿَوحده:َالفرعَالثاني
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مػػن رأب ىػػالؿ شػػواؿ لوحػػده فإنػػو ال يفطػػ  حػػىت يفطػػ  النػػاس، وىػػو مػػذىب 
وابػن بػاز،  ،وىػو اختيػار ابػن  يميػة ،وادلالكيػة واحلنابلػة، ،ا مهور من احلنفيػة

  .وابن عثيمني
 ثالثينَي ماًَإكماؿَرمضافَ:َالمطلبَالثاني

إذا ن يَػَ  ىػالؿ شػواؿ شػاىداف عػدالف، وجػب إكمػاؿ شػه  رم ػاف ثالثػني 
 .يوما ، وقد حكى ابن  يمية ا فاؽ األئمة على ذلك
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  من ُيباح هله الفطرمن ُيباح هله الفطر: : الباب الجالحالباب الجالح
  

  املزٓضاملزٓض: : الفصل األّلالفصل األّل

َتعريفَالمر :َالمبحثَاألوؿ
عػن حػدو االعتػداؿ لبػدف نقيا الصحة، وىػو الس ػق ، وذلػك جػ وج ا: ادل ء

 .واالعتياد

َحكمَفطرَالمريض:َالمبحثَالثاني
نقػ  اإلْجػاع علػى ذلػك ، و يباح للم يا الفط  يف رم اف، وذلػك يف ا ملػة

، وابن قدامة، والنووي  .ابن حـ 

َحدَالمر َالذيَيبيحَالفطر:َالمبحثَالثالث
 المر َاليسير:َالمطلبَاألوؿ

تػػػأذب بػػػو، مثػػػ  ال كػػػاـ أو الصػػػداع مػػػن مػػػ ء م ضػػػا  ال يػػػؤث  فيػػػو الصػػػـو وال ي
اليس ين، أو وج  ال  س، وما أشبو ذلك، فال حي  لو أف يفط ، ذىػب إىل 

احلنفيػػة، وادلالكيػػة، : ذلػػك عامػػة أىػػ  العلػػ ، ومػػنه  ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة
َ.والشافعية، واحلنابلة
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 المر َالذيَيضرَالصائمَوَيخاؼَمعوَالهالؾ:َالمطلبَالثاني
ء ي ػػ  بالصػػائ ، وخشػػ  اذلػػالؾ بسػػببو، فػػالفط  عليػػو واجػػب، إذا كػػاف ادلػػ  

وىػػذا مػػذىب ْجهػػور أىػػ  العلػػ  مػػن احلنفيػػة، وادلالكيػػة، والشػػافعية، وجػػـ  بػػو 
 .ْجاعة  من احلنابلة

َقضاءَالمريضَالذيَيُرجىَبرؤه:َالمبحثَالرابع
وجػب عليػو ق ػا  مػا أفطػ ه  إذا أفط  من كاف بو م ء  ي  جى بػ   ؤ ه  ل ش ػف ،

 .وابن حـ  ،نق  اإلْجاَع على ذلك ابن قدامة، و أياـ من

 حكمَالمريضَالذيَ َيُرجىَبرؤه:َالمبحثَالخام 
إذا أفطػػػ  مػػػن كػػػاف بػػػو مػػػ ء  ال ي  جػػػى بػ ػػػ  ؤ ه ، كػػػأف يكػػػوف م ضػػػو م منػػػا ، فإنػػػو 

 .ي طعه   عن ك  يوـ  مسكينا ، وىو قوؿ ْجهور أى  العل 

َأحكاـَمتفرقة:َالمبحثَالسادس
َالمريضَإذاَتحاملَعلىَنفسو:َاألوؿالمطلبَ  حكمَصـ 

وقد حكى اإلْجاع على ذلك  ،إذا اام  ادل يا على نفسو فصاـ فإنو جي  ئو  
 .ابن حـ 

 إذاَأصبحَالمريضَصائماًَثمَبرأَفيَالنهار:َالمطلبَالثاني
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إذا أصبح ادل يا صائما  ل بػ أ يف النهػار، فإنػو ال يفطػ  ويل مػو اإل ػاـ، وىػذا 
َ.هور أى  العل مذىب ْج

  املـضافزاملـضافز: : الفصل الجاىٕالفصل الجاىٕ

َحكمَفطرَالمسافر:َالمبحثَاألوؿ
حكػػى اإلْجػػاع علػػى ذلػػك ابػػن ، وقػػد الفطػػ  للمسػػاف ، وذلػػك يف ا ملػػة يبػاح

 .قدامة، والنووي، وابن عبد الرب

َالمسافر:َالمبحثَالثاني َحكمَصـ 
َالمسافرَالذيَ َيلقَعليوَالصـ :َالمطلبَاألوؿ  حكمَصـ 

يش  الصـو على ادلساف ، واستوب عنده الصـو والفط ، فاختل  أى  إذا ن 
 :الصـو أو الفط ، على قولني: العل  يف أيوهما أف  

 ،الصػػـو أف ػػ  لػػو، وىػػو قػػوؿ ا مهػػور مػػن احلنفيػػة، وادلالكيػػة :القػػ ؿَاألوؿ
 .والشافعية

ة  من السل ، وىػو ، وطائفوىو مذىب احلنابلةرَالفط  أف   :الق ؿَالثاني
 .قوؿ ابن  يمية، وابن باز

َملقةٌَ:َالمطلبَالثاني َالمسافرَالذيَيلحقوَبالصـ   حكمَصـ 
إذا شػػ   الصػػـو علػػى ادلسػػاف ،  يػػ  يكػػوف الفطػػ  أرفػػ  بػػو، فػػالفط  يف حقػػو 

 .وىذا مذىب ا مهور من احلنفية، وادلالكية، والشافعية، واحلنابلة، أف  
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َالمسافرَالذيَيخاؼ:َالمطلبَالثالث  الهالؾَبص موَحكمَصـ 
وىػػػػذا مػػػػذىب  ،الؾ بصػػػػومو، فإنػػػػو جيػػػب عليػػػػو الفطػػػػ إذا خػػػاؼ ادلسػػػػاف  اذلػػػػ
 .والشافعية ،وادلالكية ،ا مهور من احلنفية

َالمسافةَالتيَيباحَفيهاَاإلفطار:َالمبحثَالثالث
جيػػػوز الفطػػػ  للمسػػػاف  إذا بلػػػغ سػػػف ه مسػػػافة القصػػػ ، وىػػػو قػػػوؿ ْجهػػػور أىػػػ  

 .واحلنابلة ادلالكية، والشافعية،العل  من  

َمتىَيفطرَالمسافر:َالمبحثَالرابع
ال يباح للمساف  الفط  حػىت جيػاوز البيػوت ورا   هػ ه وخيػ ج مػن بػني بنياجػا، 

احلنفيػػػػػة، : وىػػػػػو قػػػػػوؿ عامػػػػػة أىػػػػػ  العلػػػػػ ، ومػػػػػنه  ادلػػػػػذاىب الفقهيػػػػػة األربعػػػػػة
، بػػػ  حكػػػى ابػػػن  ادلنػػػذر وادلالكيػػػة، والشػػػافعية، واحلنابلػػػة، ورجحػػػو ابػػػن ادلنػػػذر

يف ذلػػك عػػن كػػ  مػػن حيفظػػو مػػن أىػػ  العلػػ ، كمػػا حكػػى ابػػن عبػػد  اإلْجػػاع
 .الرب إْجاع الفقها  على ذلك

َإقامةَالمسافرَالتيَيفطرَفيها:َالمبحثَالخام 
إذا أقػػاـ ادلسػػاف  يف مكػػاف  فػػوؽ أربعػػة أيػػاـ فػػال ي بػػاح لػػو الفطػػ ، وىػػذا مػػذىب 

 .ْجهور أى  العل  من ادلالكية، والشافعية، واحلنابلة

َمنَسفرهَِشب وَدائم:َالسادسالمبحثَ َحكمَصـ 
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ػػػػػػب و دائػػػػػػ  كسػػػػػػائق  الطػػػػػػائ ات والقطػػػػػػارات  يبػػػػػػاح الفطػػػػػػ  دلػػػػػػن كػػػػػػاف سػػػػػػف ه شه
والشاحنات وموى  إذا كاف لػو بلػد  يػأوي إليػو، وىػذا اختيػار ابػن  يميػة وابػن 

 .عثيمني

َأحكاـَمتفرقة:َالمبحثَالسابع
 قضاءَالمسافرَاألياـَالتيَأفطرىا:َالمطلبَاألوؿ

  ادلسػػاف  وجػػب عليػػو ق ػػا  مػػا أفطػػ ه مػػن أيػػاـ، وقػػد حكػػى اإلْجػػاع إذا أفطػػ
 .على ذلك ابن حـ 
حكػػمَفطػػرَالمسػػافرَإذاَدخػػلَعليػػوَشػػهُرَرمضػػافَفػػيَ:َالمطلػػبَالثػػاني

 سفره
إذا دخػػ  علػػى ادلسػػاف  شػػه   رم ػػاف وىػػو يف سػػف ه فلػػو الفطػػ ، وقػػد حكػػى 

َ.اإلْجاع على ذلك ابن قدامة
 اللهرَليالًََإذاَسافرَأثناء:َالمطلبَالثالث

إذا سػػاف  أثنػػا  الشػػه  لػػيال ، فلػػو الفطػػ  يف صػػبيحة الليلػػة الػػ  خيػػ ج فيهػػا ومػػا 
َ. يف قوؿ عامة أى  العل  ،بعدىا

َحكمَفطرَالمسافرَإذاَسافرَأثناءَنهارَرمضاف:َالمطلبَالرابع
سػػاف  أثنػػا  جػػار رم ػػاف فلػػو أف يفطػػ ، وىػػو مػػذىب الشػػافعية واحلنابلػػة، إذا 

 .من السل ، واختاره ابن ادلنذر وابن ح  ، وابن عثيمنيوىو قوؿ طائفة 
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َإذاَقدـَالمسافرَأثناءَالنهػارَ:َالمطلبَالخام  حكمَإمساؾَبقيةَاليـ 
 مفطًرا

إذا قدـ ادلساف  أثنا  النهار مفط ا ، فقد اختل  أىػ  العلػ  ىػ  عليػو إمسػاؾ 
 :بقية اليـو أـ ال؟ على قولني

وىػػػػػو قػػػػػوؿ ادلالكيػػػػػة،  بقيػػػػػة النهػػػػػار،ال جيػػػػػب عليػػػػػو إمسػػػػػاؾ : القػػػػػ ؿَاألوؿ
 .والشافعية

ولكػػػن ال ي علهػػػن أكلػػػو وال شػػػ بو خلفػػػا  سػػػبب الفطػػػ  كػػػيال ي سػػػا  بػػػو الظػػػن أو 
 .ي قتَدب بو

وطائفػػػة مػػػن  ،واحلنابلػػػة ،يل مػػػو اإلمسػػػاؾ، وىػػػو قػػػوؿ احلنفيػػػة :القػػػ ؿَالثػػػاني
 .وىو اختيار ابن باز ،السل 

َكػػافَ:َالمطلػػبَالسػػادس سػػفرهَب سػػائلَالنقػػلَحكػػمَفطػػرَالمسػػافرَإذا
َالمريحة

يباح اإلفطار للمساف  ولو كاف سف ه بوسائ  النق  ادل حية، سوا  وجد مشقة 
َ .ى ذلك ابن  يميةأو ن جيدىا، وقد حكى اإلْجاع عل

  الكبري ّالعجْسالكبري ّالعجْس: : الفصل الجالحالفصل الجالح

َالرجلَالكبيرَوالمرأةَالعج ز:َالمبحثَاألوؿ َحكمَصـ 
نقػػػ  ، و الع ػػػوز اللػػػذين ال يطيقػػػاف الصػػػـوة يبػػػاح الفطػػػ  للشػػػي  الكبػػػ  وادلػػػ أ

، وابن عبد الرب  .اإلْجاع على ذلك ابن ادلنذر، وابن حـ 
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َالكبيرَوالعج زَإذاَأفطرا:َالمبحثَالثاني َماَيلـز
إذا أفطػػػػػ  ال جػػػػػ  الكبػػػػػ  وادلػػػػػ أة الع ػػػػػوز فعليهمػػػػػا أف يطعمػػػػػا عػػػػػن كػػػػػ  يػػػػػوـ  

بلػػػة، واسػػػػتحبو مسػػػكينا ، وىػػػو قػػػػوؿ ا مهػػػور مػػػن احلنفيػػػػة، والشػػػافعية، واحلنا
 .ادلالكية

  احلامل ّاملزضعاحلامل ّاملزضع: : الفصل الزابعالفصل الزابع

َالحاملَوالمرضع:َالمبحثَاألوؿ َحكمَصـ 
يباح للحام  وادل ض  الفط  يف رم ػاف، سػوا  خافتػا علػى نفسػيهما أو علػى 
: ولػػػػديهما، وىػػػػو قػػػػوؿ عامػػػػة أىػػػػ  العلػػػػ ، ومػػػػنه  ادلػػػػذاىب الفقهيػػػػة األربعػػػػة

 .   بلةاحلنفية، وادلالكية، والشافعية، واحلنا

َالحاملَوالمرضعَإذاَأفطرتا:َالمبحثَالثاني َماَيلـز
إذا أفطػػ ت احلامػػ  وادل ضػػ  خوفػػا  علػػى نفسػػيهما أو علػػى ولػػديهما، فعليهمػػا 

 . الق ا  فق 
فػػػإذا كػػػاف الفطػػػ  خوفػػػا  علػػػى نفسػػػيهما، فهػػػو باإلْجػػػاع، وقػػػد حكػػػاه ابػػػن  -

 . قدامة، والنووي
مذىب احلنفية، ووافقه  ادلالكية يف وأما إذا كاف خوفا  على ولديهما فهو  -

 .احلام 
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  أصباب أخزى مبٔحة للفطزأصباب أخزى مبٔحة للفطز: : الفصل اخلامطالفصل اخلامط

َالمهنَاللاقة:َالمبحثَاألوؿ
أصػػحاب ادلهػػن الشػػاقة داخلػػوف يف عمػػـو ادلكلفػػني، وليسػػوا يف معػػ  ادل ضػػى 
وادلسػػاف ين، في ػػب علػػيه   بييػػم نيػػة صػػـو رم ػػاف، وأف يصػػبحوا صػػائمني، 

ادلهن الشاقة وكاف ي ػ ه  ػ ؾ عملػو، وخشػ  علػى لكن من كاف يعم  بأحد 
نفسػػػو التلػػػ  أثنػػػػا  النهػػػار، أو حلػػػوؽ مشػػػػقة عظيمػػػة فإنػػػو ي فطػػػػ  علػػػى قػػػػدر 
حاجتػػو مبػػا يػػدف  ادلشػػقة فقػػ ، ل ديسػػك يقيػػة يومػػو إىل الغػػ وب ويفطػػ  مػػ  

 .الناس، وعليو الق ا 

َإرىاؽَالج عَوالعطش:َالمبحثَالثاني
، جيػػب عليػػو الفطػػ  منػػو اذلػػالؾ فإنػػومػػن أرىقػػو جػػوع أو عطػػش شػػديد خيػػاؼ 

 .وعليو الق ا ، ونص على ذلك ادلالكية والشافعية

  اإلكراه:َالمبحثَالثالث
َحكمَالمستكَرهَعلىَاإلفطار:َمطلب

 إذاَأكرهَالصائمَعلىَالفطرَفأفطرَبغيرَفعٍلَمنو:َالفرعَاألوؿ
مثال ، فػال يفطػ  من أ ك هَه على اإلفطار بغ  فع   منو بأف ص ب  يف حلقو ما  

 . وىذا مذىب الشافعية، واحلنابلة ،بذلك
َإذاَأكرهَالصائمَعلىَالفطرَفأفطرَبنفسو:َالفرعَالثاني
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إذا أ ك ه الصائ  على الفط  فػأفط  فػال إل عليػو، وصػومو صػحيح، وىػو قػوؿ 
 .الشافعية، واحلنابلة

َالجهادَفيَسبيلَالل:َالمبحثَالرابع
الل، وىػػو قػوؿ احلنفيػة، وادلالكيػة، وروايػة عػػن يبػاح الفطػ  للم اىػد يف سػبي  

وبػو أفػػىت ابػن   يميػػة العسػاكَ  اإلسػالمية دلػػا لقػوا العػػدو بظػاى  دمشػػ ،  ،أمحػد
 .ونص ه ابن القي 
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  الباب الرابعالباب الرابع

  مفسدات الصًاو وما يلره للصائه وما يباح لهمفسدات الصًاو وما يلره للصائه وما يباح له
  ما ٓفضد الصْو ّما ال ٓفضدِما ٓفضد الصْو ّما ال ٓفضدِ: : الفصل األّلالفصل األّل

َتمهيدَ
ك  بفساد صـو من ار كب شيئا  من ادلفط ات إال بش وط  ثالثة  : ال حي 

أف يكػػػوف عادلػػػا  بػػػاحلك  الشػػػ ع ، وعادلػػػا  بالوقػػػم، فػػػإف كػػػاف جػػػاىال   :األوؿ
 .باحلك  الش ع  أو بالوقم فصيامو صحيح

أف يكػػػػوف ذاكػػػػ ا، والػػػػذك  ضػػػػده النسػػػػياف، فمػػػػن  نػػػػاوؿ شػػػػيئا  مػػػػن  :الثػػػػاني
ناسيا  فصيامو صحيح، وىو قوؿ أكث  أى  العل ، لكن مىت َ ذك  ،  ادلفط ات

 .أو ذ كو  وجب عليو اإلمساؾ
أف يكػػػوف قاصػػػدا  سلتػػػارا ، فمػػػن حصػػػ  لػػػو شػػػ   مػػػن ادلفطػػػ ات بػػػال  :الثالػػػث

قصد، فصومو صحيح  وال إل عليو، وضد االختيػار اإلكػ اه، فمػن أكػ ه علػى 
 .صحيح ش    من ادلفط ات فال إل عليو، وصيامو

َماَيفسدَالصياـَوي جبَالقضاء:َالمبحثَاألوؿ
َتناوؿَالطعاـَواللراب:َالمطلبَاألوؿ
َتناوؿَالطعاـَواللرابَعمداًَ:َالفرعَاألوؿ

َحكمَتناوؿَالطعاـَواللرابَللصائم:َالمسألةَاألولى
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مػػػن أكػػػ  أو شػػػ ب شلػػػا يتغػػػذب بػػػو متعمػػػدا ، وىػػػو ذاكػػػ   لصػػػومو فػػػإف صػػػومو 
َ.يبط 

، وابن قدامةو   .حكى اإلْجاع على ذلك ابن حـ 

َماَيترتبَعلىَاإلفطارَعمداَبطعاـَأوَشراب:َالمسألةَالثانية
َالقضاءَ-1

يلػػـ  مػػن أفطػػ  متعمػػدا بتنػػاوؿ الطعػػاـ أو الشػػ اب، الق ػػا ، وعلػػى ىػػذا عامػػة 
أىػػػ  العلػػػ ، أمػػػا الكفػػػارة فػػػال جتػػػب عليػػػو يف أرجػػػح قػػػو  أىػػػ  العلػػػ ، وىػػػو 

 .ابن ادلنذر، والنووي حلنابلة، ورجحووا ،مذىب الشافعية

َاإلمساؾَََ-2
وإىل ىػذا ذىػب يلـ  من أفط  باألك  والشػ ب متعمػدا  اإلمسػاؾ بقيػة يومػو، 

احلنفيػػػػػة، : واجتمعػػػػػم عليػػػػػو كلمػػػػػة ادلػػػػػذاىب الفقهيػػػػػة ْجػػػػػاى  أىػػػػػ  العلػػػػػ ؛
 .الشافعية، واحلنابلة، والظاى يةوادلالكية، و 
َنسياناَتناوؿَالطعاـَواللراب:َالفرعَالثاني

مػػػن أكػػػ  أو شػػػ ب ناسػػػيا ، فػػػال شػػػ   عليػػػو ويػػػت  صػػػومو، ذىػػػب إىل ذلػػػك 
َ.ْجهور أى  العل  من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة

َحكمَمنَابتلعَماَبينَأسنانوَوى َصائمَ:َالفرعَالثالث
مػن ابتلػ  مػا بػني أسػنانو وىػو صػائ  وكػاف يسػ ا  ال ديكػن لفظػو شلػا جيػ ي مػػ  

َ.ال ي  فصومو صحيح
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أمػػا إف كػػاف ديكنػػو لفظػػو فابتلعػػو فإنػػو يفطػػ ، وقػػد ذىػػب إىل ذلػػك أكثػػ  أىػػ  
 .العل 

َحكمَابتالعَالصائمَماَ َيؤكلَفيَالعادة:َالفرعَالرابع
إذا ابتلػػػػ  الصػػػػائ  مػػػػا ال ي ؤَكػػػػ   يف العػػػػادة كػػػػدرى   أو حصػػػػاة  أو حشػػػػيش  أو 

مػن  حديد  أو خي   أو غ  ذلك أفط ، وقػد ذىػب إىل ذلػك ْجػاى  العلمػا 
َ.السل  واخلل 
َحكمَشربَالدخافَأثناءَالصـ :َالفرعَالخام 

َ.ش ب الدخاف ادلع وؼ أثنا  الصـو يفسد الصياـ، وىذا با فاؽ الفقها 
َخروجَالمني:َالمطلبَالثاني
َا ستمناءَفيَنهارَرمضاف:َالفرعَاألوؿ

  ع ي  االستمنا : أوال  
 .طلب خ وج ادلين: مصدر استم ، أي :ا ستمناءَلغة

إخ اج ادلين؛ استدعا   لشهوة  بغ  ْجاع، سوا  أخ جو  :ا ستمناءَاصطالحاًَ
 .بيده، أو بيد زوجتو

 حك  من استم  ىف جار رم اف: ثانيا  
مػػػن اسػػػػتم  فقػػػػد فسػػػػد صػػػػومو، وعليػػػػو الق ػػػػا ، وىػػػػذا قػػػػوؿ عامػػػػة احلنفيػػػػة، 

َ.والشافعية، واحلنابلة
َ.وال كفارة فيو 

َقبلَأوَلم َفأنزؿَحكمَمنَباشرَأو:َالفرعَالثاني
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فإنو يفطػ  بػذلك، وعليػو  ،من أن ؿ ادلين مبباش ة دوف الف ج أو بتقبي  أو دلس
 .الق ا  فق 

 .وادلاوردي ،حكى اإلْجاع على ذلك ابن قدامة 
َ.واحلنابلة ،والشافعية ،حلنفيةوال كفارة عليو كما ىو مذىب ا

َحكمَمنَكررَالنظرَحتىَأنزؿ:َالفرعَالثالث
النظػػ  حػػىت أنػػ ؿ، فقػػد ذىػػب احلنابلػػة، وبعػػا أىػػ  العلػػ ، إىل أنػػو مػػن كػػ  ر 

 يفط  وال كفارة عليو
َحكمَمنَأنزؿَبتفكيرَمجردَعنَالعمل:َالفرعَالرابع

مػػن أنػػ ؿ بتفكػػ   رلػػ د  عػػن العمػػ  فػػال يفطػػ ، سػػوا  كػػاف  فكػػ ا  مسػػتداما  أو 
 .حلنابلةوا ،والشافعية ،غ  مستداـ، وقد ذىب إىل ذلك ا مهور من احلنفية

َحكمَمنَناـَفاحتلمَفيَنهارَرمضاف:َخام لالفرعَا
 .من ناـ فاحتل  يف جار رم اف فصومو صحيح

 .وابن  يمية ،والنووي ،نق  اإلْجاع على ذلك ابن عبد الربوقد 
َحكمَخروجَالمذيَمنَالصائم:َالفرعَالسادس

 ،خػػػ وج ادلػػػذي مػػػن الصػػػائ  ال يػػػنقا صػػػومو، وقػػػد ذىػػػب إىل ذلػػػك احلنفيػػػة
ادلنػػذر والصػػنعا ؛  واختػػاره ابػػن  والشػػافعية، وىػػ  إحػػدب الػػ وايتني عػػن أمحػػد،

 .وابن عثيمني
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َا ستقاء:َالمطلبَالثالث
ويل مػو الق ػا   ،ذىب أكث  أى  العل  إىل أف من استقا  متعمدا، فقد أفطػ 

 .وأْجعوا على أف  من غلبو الق   فال ش   عليو ،وال كفارة عليو
َدـَالحيضَوالنفاسَخروج:َالمطلبَالرابع
َمنَحاض َأوَنفس َأثناءَنهارَرمضاف:َالفرعَاألوؿ َحكمَصـ 

مػػػػن حاضػػػػم أو نفسػػػػم أثنػػػػا  جػػػػار رم ػػػػاف، فقػػػػد فسػػػػد صػػػػومها، ويل مهػػػػا 
 .ق اؤه
 .وابن  يمية ،والنووي ،ابن حـ أْج  أى  العل  على ذلك، وشلن نقلو وقد 

َلمػػػنَفسػػػدَصػػػ مهاَبخػػػَر:َالفػػرعَالثػػػاني وجَدـَحكػػػمَإمسػػػاؾَبقيػػػةَاليػػـ 
َالحيضَأوَالنفاس

مػػن فسػػد صػػومها جػػ وج دـ احلػػيا أو النفػػاس فإنػػو ال يل مهػػا إمسػػاؾ بػػاق  
، ذىػػب إىل ذلػػك ا مهػػور مػػن احلنفيػػة، وادلالك يػػة، والشػػافعية، ورجحػػو اليػػـو

  .ابن ادلنذر
َالجن فَواإلغماء:َالمطلبَالخام 

َمنَن شَالصياـَبالليلَثمَأصيبَبالجن فََو:َالفرعَاألوؿ لػمَحكمَصـ 
َيفقَإ َبعدَغروبَاللم 

مػن نػػوب الصػػياـ بالليػػ  ل أصػػيب بػػا نوف ون يفػػ  إال بعػػد غػػ وب الشػػمس، 
ادلالكيػػػػػة، : فػػػػػإف صػػػػػومو يبطػػػػػ ، وقػػػػػد ذىػػػػػب إىل ذلػػػػػك ْجهػػػػػور أىػػػػػ  العلػػػػػ 

 .والشافعية، واحلنابلة
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َحكمَالقضاءَعلىَالمجن ف:َالفرعَالثاني
 .واأللبا ، واختاره ابن حـ ال يلـ  ا نوف الق ا  عند الشافعية، واحلنابلة، 

حكمَمنَن شَالصياـَبالليلَثػمَأغمػيَعليػوَولػمَيفػقَإ َ:َالفرعَالثالث
َبعدَغروبَاللم 

من نوب الصياـ بالليػ  ل أغمػ  عليػو ون يفػ  إال بعػد غػ وب الشػمس، فػإف 
: وقػػػد ذىػػػب إىل ذلػػػك ْجهػػػور أىػػػ  العلػػػ  ،ويل مػػػو الق ػػػا  ،صػػػومو ال يصػػػح

َ.احلنابلةادلالكية، والشافعية، و 
حكمَمنَن شَالصػياـَبالليػلَثػمَأغمػيَعليػوَثػمَأفػاؽَفػيَ:َالفرعَالرابع

َالنهار
من نوب الصػياـ بالليػ  ل أغمػ  عليػو ل أفػاؽ يف النهػار ولػو جػ  ا  منػو، فػإف 

 .عية، واحلنابلة، وقوؿ  للمالكيةصومو صحيح، وىو ادلذىب عند الشاف
َحكمَمنَناـَجميعَالنهار:َالفرعَالخام 

 .ـ ْجي  النهار، فصومو صحيح  عند عامة أى  العل من نا
َالردة:َالمطلبَالسادس

َمنَارتدَعنَاإلسالـ:َالفرعَاألوؿ َحكمَصـ 
  وقد حكى ابن قدامة اإلْجاع على ذلك ،من ار د عن اإلسالـ فسد صومو

َحكمَقضاءَمنَارتدَأثناءَصيامو:َالفرعَالثاني
، وقػػػد حكػػػػى ابػػػن قدامػػػػة  يلػػػـ  مػػػن ار ػػػػد أثنػػػا  صػػػػيامو أف يق ػػػ  ىػػػذا اليػػػػـو

 .اإلْجاع على ذلك
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َفيَزمنَردتو:َالفرعَالثالث َحكمَقضاءَماَتركوَالمرتدَمنَصياـٍ
: من ار د ال يل مو ق ا  ما   كو زمػن الػ دة مػن صػياـ، وىػو مػذىب ا مهػور

 .احلنفية، وادلالكية، واحلنابلة
َاإلفطارنيةَ:َالمطلبَالسابع

مػػػػن نػػػػوب اإلفطػػػػار يف جػػػػار رم ػػػػاف، فقػػػػد أفطػػػػ ، وإف ن يتنػػػػاوؿ شػػػػيئا مػػػػن 
 ،ادلفطػػػ ات، وذىػػػب إىل ذلػػػك ادلالكيػػػة، واحلنابلػػػة، وىػػػو قػػػوؿ  عنػػػد الشػػػافعية

 . واختاره ابن حـ 
َالحجامة:َالمطلبَالثامن
َحكمَالحجامةَللصائم:َالفرعَاألوؿ

 :أقواؿ، منها من احت   وىو صائ ، فقد اختل  فيو أى  العل  على
أف صػػػػومو ال يفسػػػػد، وىػػػػو مػػػػذىب ْجهػػػػور أىػػػػ  العلػػػػ  مػػػػن  :القػػػػ ؿَاألوؿ

 .احلنفية، وادلالكية، والشافعية
ػػ  احل امػػة إىل الليػػ  خ وجػػا  مػػن خػػالؼ ْجاعػػة مػػن أىػػ   واألحػػوط أف  ؤج 

 .العل 
وبػو قػاؿ  ،وىو من مف دات مذىب احلنابلػة ،أجا  فسد صومو:َالق ؿَالثاني
 .وابن عثيمني ،باز وابن ،ابن  يمية

َحكمَالفصدَوأخذَالدـَللتحليلَوغيره:َالفرعَالثاني
 : الفصد وأخذ الدـ للتحلي  أو للتربع، اختل  فيو أى  العل  على قولني
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؛ بنػػا   علػػى مػػا ذىػػب إليػػو ا مهػػور مػػن عػػدـ  :القػػ ؿَاألوؿ ال يفسػػد الصػػـو
  .الفط  باحل امة وإف كاف األوىل  أخ  ذلك إىل اللي ، وىو اختيار ابن باز

، وىو أحد الوجهني يف مذىب احلنابلة:َالق ؿَالثاني واختػاره  ،يفسد الصـو
علػػػى و اختػػػار ابػػػن عثيمػػػني فسػػاد الصػػػـو بالفصػػػد والتػػػربع قياسػػػا   ،ابػػن  يميػػػة

ََ.احل امة، وعدـ فساده بتحلي  الدـ
َحكمَالحقنةَاللرجية:َالمطلبَالتاسع

من احتقن وىو صائ  فػال يفسػد صػومو، وقػد ذىػب إىل ذلػك أىػ  الظػاى ، 
وبو قػاؿ احلسػن  وىو قوؿ طائفة  من ادلالكية، والقاض  حسني من الشافعية،

 .واختاره ابن  يمية، وابن عثيمني ،بن صاحل
ولػػػو أخػػػ  احلقػػػن إىل الليػػػ  لكػػػاف أف ػػػ ؛ خ وجػػػا  مػػػن اخلػػػالؼ، فقػػػد ذىػػػب 

 . ا مهور إىل أنو يفط  بذلك
َالقطرةَفيَاألنف:َالمطلبَالتاسعَ

، وقػػد ، اسػتعماؿ القطػ ة يف األنػػ  يف جػار رم ػاف أو السػػعوط يفسػد الصػـو
ذىػػػػػب إىل ذلػػػػػك ْجهػػػػػور أىػػػػػ  العلػػػػػ  مػػػػػن احلنفيػػػػػة، وادلالكيػػػػػة، والشػػػػػافعية، 

 .ةواحلنابل
َماَيفسدَالصياـَوي جبَالقضاءَوالكفارة:َالمبحثَالثاني

َالجماع:َمطلب
َمنَجامعَمتعمداًَفيَنهارَرمضاف:َالفرعَاألوؿ َحكمَصـ 

 .من جام  متعمدا  يف جار رم اف فسد صومو
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انعقػػد اإلْجػػاع علػػى ح مػػة ا مػػاع يف جػػار رم ػػاف وعلػػى كونػػو مفطػػ ا، وقػػد 
َ.وابن  يمية ،قدامةوشلن نق  ذلك ابن ادلنذر، وابن 

َماَيترتبَعلىَالجماعَفيَنهارَرمضاف:َالفرعَالثاني
َ:يترتبَعلىَالجماعَفيَنهارَرمضافَاألم رَالتالية

َالكفارةَ:َأو َ
أىػ  العلػ ، فيعتػ  رقبػة، فػإف ن جيػد  جتب الكفارة على ا ػام  يف قػوؿ عامػة

 . فيصـو شه ين متتابعني، فإف ن يستط  فيطع  ستني مسكينا  
والكفػػػػارة ادلػػػػذكورة علػػػػى الرت يػػػػب يف قػػػػوؿ ْجهػػػػور أىػػػػ  العلػػػػ  مػػػػن احلنفيػػػػة، 

 .والشافعية، واحلنابلة، والظاى ية
َالقضاء:َثانيا

ويلـ  ا ام  يف جار رم اف أي ا م  الكفارة ق ا  ذلك اليـو الذي أفسػده 
 ،والشػافعية  با ماع، ذىب إىل ذلك ْجهور أى  العل  من احلنفية، وادلالكية

 .نابلةواحل
َالمرأةَإذاَج مع َفيَنهارَرمضافَطائعة:َالفرعَالثالث َماَيلـز

يلػػػػـ  ادلػػػػ أة إذا جومعػػػػم يف جػػػػار رم ػػػػاف طائعػػػػة ، الق ػػػػا ، والكفػػػػارة، وىػػػػو 
إال أف  –مػػػػػذىب ْجهػػػػػور أىػػػػػ  العلػػػػػػ  مػػػػػن احلنفيػػػػػة، وادلالكيػػػػػة، والشػػػػػػافعية 

 . ، واحلنابلة-الشافعية أوجبوا الق ا  دوف الكفارة 
َحكمَمنَجامعَناسياًَ:َبعالفرعَالرا
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مػن جػام  ناسػػيا ، فصػومو صػػحيح وال يل مػو شػ  ، ذىػػب إىل ذلػك احلنفيػػة، 
والشػػػافعية، وىػػػو قػػػوؿ طائفػػػة مػػػن السػػػل ، واختػػػاره ابػػػن  يميػػػة، وابػػػن القػػػي ، 

 .والصنعا ، والشوكا 
َواحد:َالفرعَالخام  َحكمَمنَتكررَمنوَالجماعَفيَيـ 

 يكفػػػ ، بػػػال فيػػػو كفػػػارة واحػػدة إذا نمػػن  كػػػ ر منػػو ا مػػػاع يف يػػػـو واحػػد يك
 . خالؼ  بني أى  العل 

أمػػػا إذا  كػػػ ر منػػػو ا مػػػاع يف يػػػـو واحػػػد وكفػػػ  عػػػن األوؿ فػػػال  ل مػػػو كفػػػارة  
 .ومالك، والشافع  ،أيب حنيفة: ثانية، عند ا مهور
َحكمَمنَتكررَمنوَالجماعَفيَي مينَفأكثر:َالفرعَالسادس

فتل مػو كفػارة لكػ  يػـو جػام  فيػو سػوا   إف  ك ر منو ا ماع يف يومني فػأكث  
 ،كف  عن ا ماع األوؿ أـ ال، ذىب إىل ذلك ْجهور أى  العل  مػن ادلالكيػة

 .والشافعية، واحلنابلة، وىو قوؿ   م   من السل 
َمنَوطئَفيَالدبر:َالفرعَالسابع َحكمَصـ 

مػػػن وطػػػد يف الػػػدب  أفطػػػ  وعليػػػو الق ػػػا  والكفػػػارة وإليػػػو ذىػػػب ْجهػػػور أىػػػ  
 .واادلالكية والشافعية واحلنابلةمن احلنفية،  العل 

َحكمَمنَجامعَفيَقضاءَرمضافَعامداًَ:َالفرعَالثامن
د ذىػػػب إىل ذلػػػك مػػػن جػػػام  يف ق ػػػا  رم ػػػاف عامػػػدا  فػػػال كفػػػارة عليػػػو، وقػػػ

 .ْجاى  أى  العل 
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َمنهاَومػاَ َ:َالمبحثَالثالث بعضَالمسائلَالمعاصرةَوماَيفسدَالصـ 
َيفسده

َالغسيلَالكل ي:َالمطلبَاألوؿ

مػن أجػػ ي لػػو غسػي  كلػػوي بػػأي وسػيلة كانػػم فإنػػو يفطػ  بػػذلك، وىػػذا قػػوؿ  
 .ابن باز، والل نة الدائمة

َبخ اخَالرب :َالمطلبَالثاني
، وقػػد رجػػح ذلػػك ابػػن  اسػػتعماؿ جػػاخ ال بػػو يف جػػار رم ػػاف ال يفسػػد الصػػـو

الفقهيػػػة بػػاز، وابػػن عثيمػػني، وغ مهػػا، وذىػػػب إليػػو أكثػػ  ا تمعػػني يف النػػدوة 
سػػػػنة )الطبيػػػػة التاسػػػػعة التابعػػػػة للمنظمػػػػة اإلسػػػػالمية للعلػػػػـو الطبيػػػػة بالكويػػػػم 

 ( ـ1997
َاألقراصَالتيَت ضعَتح َاللساف:َالمطلبَالثالث

َالتعريفَباألقراصَالتيَت ضعَتح َاللساف:َالفرعَاألوؿ
ىػػ  أقػػ ا   وضػػ  اػػم اللسػػاف لعػػالج بعػػا األزمػػات القلبيػػة، وىػػ   ػػتص 

بوقػػم قصػػ ، وحيملهػػا الػػدـ إىل القلػػب، فتوقػػ  أزما ػػو  مباشػػ ة بعػػد وضػػعها
 .ادلفاجئة، وال يدخ  إىل ا وؼ ش   من ىذه األق ا 

َحكمَاألقراصَالتيَت ضعَتح َاللساف:َالفرعَالثاني
 نػاوؿ ىػػذه األقػ ا  ال يفسػػد الصػـو بشػػ ط أال يبتلػ  شػػيئا  شلػا يتحلػػ  منهػػا، 

 .اإلسالم  باإلْجاع وق ره رلم  الفقو ،وىذا ما ذىب إليو ابن باز
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َغازَاألكسجين:َالمطلبَالرابع
اسػػػتعماؿ غػػػاز األكسػػػ ني يف التػػػنفس ال يفسػػػد الصػػػياـ، وذىػػػب إىل ذلػػػك 

 .رلم  الفقو اإلسالم  التاب  دلنظمة ادلؤ   اإلسالم  يف دور و العاش ة
َاإلبرَالعالجية:َالمطلبَالخام 

َاإلبرةَالعالجيةَغيرَالمغذية:َالفرعَاألوؿ
استعماؿ احلقنة غ  ادلغذية ال يفسد الصـو سوا  كانم احلقنة يف الع   أو 
الوريد أو ام ا لػد، وقػد ذىػب إىل ذلػك ابػن بػاز، وابػن عثيمػني، وغ مهػا، 
وىو من ق ارات ا م  الفقه ، وفتاوب الل نة الدائمة، وفتاوب قطاع اإلفتا  
 .بالكويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

َاإلبرةَال ريديةَالمغذية:َالفرعَالثاني
اسػػػػتعماؿ احلقػػػػن الوريديػػػػة ادلغذيػػػػة يفسػػػػد الصػػػػياـ، وىػػػػو قػػػػوؿ ابػػػػن بػػػػاز وابػػػػن 

 .  الفقه ، وفتاوب الل نة الدائمةعثيمني، وىو من ق ارات ا م
َ(اللب س)التحاميلَ:َالمطلبَالسادس
، وىػو مقت ػى ( اللبوس)استعماؿ التحامي   يف جار رم ػاف ال يفسػد الصػـو

وإليػػو ذىػػب ابػػن عثيمػػني، وأكثػػ   ،كيػػةمػػذىب أىػػ  الظػػاى ، وْجاعػػة مػػن ادلال
ا تمعني يف النػدوة الفقهيػة الطبيػة التاسػعة التابعػة للمنظمػة اإلسػالمية للعلػـو 

 .الطبية بالكويم



 
 

www.dorar.net                  

 
 

52 

إدخػػػػاؿَالقثطػػػػرةرَأوَالمنظػػػػاررَأوَإدخػػػػاؿَدواءرَأوَ:َالمطلػػػػبَالسػػػػابع
 لغسلَالمثانةرَأوَمادةَتساعدَعلىَوض حَاألشعة محل ؿ

إحليلو مائعا  أو دىنا  فإنو ال يفط ، وىو مذىب ْجهور إذا أدخ  الصائ  يف 
 أى  العل  من احلنفية، وادلالكية، واحلنابلة 

وال يفطػػػػ  كػػػػذلك إدخػػػػاؿ القثطػػػػ ة، أو ادلنظػػػػار، أو إدخػػػػاؿ دوا ، أو زللػػػػوؿ 
لغس  ادلثانة، أو مادة  ساعد على وضوح األشعة، وىذا ما قػ ره رلمػ  الفقػو 

  اإلسالم 
التقطيػػػرَفػػػيَفػػػرجَالمػػػرأةَوالتحاميػػػلَالمهبليػػػةَوضػػػ َ:َالمطلػػػبَالثػػػامن

 األشعةَوغيرَذلك صبغة
التقطػػػ  يف فػػػ ج ادلػػػ أة غػػػ  مفسػػػد للصػػػياـ، وكػػػذلك التحاميػػػ  ادلهبليػػػة وضػػػ  

 وىو ما ق ره رلم  الفقو اإلسالم ، صبغة األشعة
وبػػػني فقػػػد أثبػػػم الطػػػب احلػػػدي  أنػػػو ال منفػػػذ بػػػني ا هػػػاز التناسػػػل  للمػػػ أة 

 .ا هاز اذل م 
  ما ٓكزِ للصائه ّما ٓباح لُما ٓكزِ للصائه ّما ٓباح لُ: : الفصل الجاىٕالفصل الجاىٕ

َماَيكرهَللصائم:َالمبحثَاألوؿ
َالمبالغةَفيَالمضمضةَوا ستنلاؽَ:َالمطلبَاألوؿ

وقػػػد حكػػػى اإلْجػػػاع علػػػى  ،  كػػػ ه ادلبالغػػػة يف ادل م ػػػة واالستنشػػػاؽ للصػػػائ 
 .ذلك ابن قدامة
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َال صاؿ:َالمطلبَالثاني
 ،الصػػػػػـو عنػػػػػد أكثػػػػػ  أىػػػػػ  العلػػػػػ ، وىػػػػػو مػػػػػذىب احلنفيػػػػػةيكػػػػػ ه الوصػػػػػاؿ يف 

 .،ووجو عند الشافعية ،واحلنابلة ،وادلالكية
َذوؽَالطعاـَبغيرَحاجة:َالمطلبَالثالث

 ،احلنفيػػػة: وىػػػذا مػػػذىب ْجهػػػور أىػػػ  العلػػػ  ،يكػػػ ه ذوؽ الطعػػػاـ بغػػػ  حاجػػػة
 .واحلنابلة ،وادلالكية، والشافعية
بههماَلمػنَتتحػرؾَشػه توَعنػدَالقبلةَوالمالمسةَوماَشا:َالمطلبَالرابع

َذلك
 كػػ ه القبلػػة وادلالمسػػة ومػػا شػػاهبهما دلػػن  تحػػ ؾ شػػهو و عنػػد ذلػػك، وخيشػػى 
على نفسو من الوقوع يف احل اـ، سوا  با ماع يف جػار رم ػاف، أو بػاإلن اؿ، 

 .واحلنابلة ،دلالكية، والشافعيةوىو مذىب ْجهور أى  العل  من  احلنفية، وا
َيباحَللصائمماَ:َالمبحثَالثاني
تػػػأخيرَالجنػػػبَوالحػػػائضَإذاَطهػػػرتَا غتسػػػاؿَإلػػػىَ:َالمطلػػػبَاألوؿ
َطل عَالفجرَ
َتأخيرَالجنبَا غتساؿَإلىَطل عَالفجر:َالفرعَاألوؿ

 .يباح لل نب أف يؤخ  االغتساؿ من ا نابة إىل طلوع الف  
وابػن العػ يب، وابػن قدامػة،  ،انعقد اإلْجاع علػى ذلػك وشلػن نقلػو ادلػاورديوقد 

 .وابن ح  
َتأخيرَالحائضَا غتساؿَإلىَطل عَالفجر:َالفرعَالثاني
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يباح للحػائا إذا طهػ ت أف  ػؤخ  االغتسػاؿ مػن احلػيا إىل طلػوع الف ػ ، 
 .وىذا قوؿ عامة أى  العل 

َالمضمضةَوا ستنلاؽَ:َالمطلبَالثاني
يبػػاح للصػػائ  ادل م ػػة واالستنشػػاؽ مػػن غػػ  مبالغػػة، وقػػد حكػػى ابػػن  يميػػة 

 .على ذلكاإلْجاع 
َاغتساؿَالصائمَوتبردهَبالماء:َالمطلبَالثالث

ال بػػأس أف يغتسػػ  الصػػائ   أو يصػػب ادلػػاَ  علػػى رأسػػو مػػن احلػػ  أو العطػػش، 
 .وذىب إىل ذلك ْجهور أى  العل  من احلنفية وادلالكية والشافعية واحلنابلة

َذوؽَالطعاـَعندَالحاجة:َالمطلبَالرابع
جػة أو ادلصػلحة كمع فػة اسػتوا  الطعػاـ أو يباح للصائ  ذوؽ الطعػاـ عنػد احلا

مقػػدار ملوحتػػو أو عنػػد شػػ ائو الختبػػاره بشػػ ط أف دي ػػو بعػػد ذلػػك أو يغسػػ  
 ،وىػػػػػذا مػػػػػذىب ْجهػػػػػور أىػػػػػ  العلػػػػػ  مػػػػػن  احلنفيػػػػػة ،فمػػػػػو، أو يػػػػػدلك لسػػػػػانو

 .والشافعية واحلنابلة
َالقبلةَوالمباشرةَلمنَملكَنفسو:َالمطلبَالخام 

فيمػػػا دوف الفػػػ ج بشػػػ ط أف ديلػػػك نفسػػػو، وىػػػو يبػػػاح للصػػػائ  القبلػػػة وادلباشػػػ ة 
واختيػار ابػن عبػدالرب،  ،واحلنابلة  والشافعية  قوؿ ْجهور أى  العل  من احلنفية

 .والصنعا ، وابن عثيمني
َالتطيبَوشمَالروائحَ:َالمطلبَالسادسَ
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، وىػو  يباح للصائ  التطيب وشػ  الػ وائح إذا ن  كػن جػورا  أو دخانػا  لػو جػـ 
 . وابن باز، وابن عثيمني ،واختيار ابن  يمية قوؿ احلنفية،

َاستعماؿَالس اؾَومعج فَاألسنافَونح ىما:َالمطلبَالسابعَ
َحكمَاستعماؿَالصائمَللس اؾ:َالفرعَاألوؿ

يبػػاح للصػػائ  اسػػتعماؿ السػػواؾ يف أي وقػػم، سػػوا  كػػاف قبػػ  الػػ واؿ أو بعػػد 
اختيػػػار ابػػػن وْجػػػ   مػػػن أىػػػ  العلػػػ ، وىػػػو  ،الػػػ واؿ، وذىػػػب إىل ذلػػػك احلنفيػػػة

  وابن عثيمني ،وابن باز، واأللبا  ،والشوكا  ،وابن القي  ، يمية

َحكمَاستعماؿَالصائمَمعج َفَاألسناف:َالفرعَالثاني
جيوز أف يستعم  الصائ  مع وف األسػناف، لكػن ينبغػ  احلػذر مػن نفػاذه إىل 

 احلل ؛
 .وذىب إىل ىذا رلم  الفقو اإلسالم  ،وابن عثيمني ،وىو قوؿ ابن باز 
َا كتحاؿ:َالمطلبَالثامن

وىػػػو اختيػػػار ابػػػػن  ،يبػػػاح للصػػػائ  االكتحػػػاؿ، وىػػػػو قػػػوؿ احلنفيػػػة، والشػػػػافعية
 .واأللبا   يمية، والشوكا ، وابن عثيمني،

َاستعماؿَقطرةَالعين:َالمطلبَالتاسع
 ،والشػافعية ،يباح للصائ  استعماؿ قطػ ة العػني، وقػد ذىػب إىل ذلػك احلنفيػة

 .وابن باز ،وىو اختيار ابن عثيمني
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َاستعماؿَقطرةَاألذف:َالمطلبَالعاشر
وابػػن  ،وابػػن عثيمػػني ،يبػػاح للصػػائ  اسػػتعماؿ قطػػ ة األذف، واختػػاره ابػػن حػػـ 

 .باز
  

  الباب اخلامسالباب اخلامس
  ما ُيستحبُّ صىمه وما يلره وما حيروما ُيستحبُّ صىمه وما يلره وما حيرو

ُٓضتحبُّ صْمُ : : الفصل األّلالفصل األّل ُٓضتحبُّ صْمُ ما    ((صْو التطْعصْو التطْع))ما 

ََتعريفَالتط عتعريفَالتط ع:َ:َاألوؿاألوؿالمبحثَالمبحثَ
  .التربع :التط عَلغةًَ

  .التق  ب  إىل الل  عاىل مبا ليس بف ء  من العبادات :التط عَاصطالحاًَ
َالتط ع:َ:َالمبحثَالثانيالمبحثَالثاني َالتط عفضلَصـ    فضلَصـ 

: عػػن سػػه  رضػػ  الل  عػػاىل عنػػو أف النػػ  صػػلى الل عليػػو وسػػل  قػػاؿ .1
يػػػػػـو ال يػػػػاف، يػػػػػدخ  منػػػػػو الصػػػػػائموف : إف يف ا نػػػػة بابػػػػػا  يقػػػػػاؿ لػػػػػو))

أيػػػػػػن الصػػػػػػائموف؟ : فيقػػػػػػاؿ. القيامػػػػػػة، ال يػػػػػػدخ  منػػػػػػو أحػػػػػػد  غػػػػػػ ى 
فيقومػوف، ال يػدخ  منػو أحػد  غػػ ى ، فػإذا دخلػوا أغلػ ، فلػ  يػػدخ  

 .أخ جو البخاري ومسل ((. منو أحد
عن أيب سعيد رض  الل  عاىل عنو عن الن  صلى الل عليو وسل  أنو  .2

وجهو عن النار سبعني من صاـ يوما  يف سبي  الل، باعد الل : ))قاؿ
 .أخ جو البخاري ومسل ((. خ يفا  
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َالتط ع:َ:َالمبحثَالثالثالمبحثَالثالث َالتط عأحكاـَالنيةَفيَصـ  ََأحكاـَالنيةَفيَصـ 
َوق َالنية:َالمطلبَاألوؿ

ال يشرتط  بييم النية يف صـو التطوع، وذىػب إىل ذلػك ْجهػور الفقهػا  مػن 
 .احلنفية، والشافعية، واحلنابلة

 آخرَوق َنيةَالتط ع:َالمطلبَالثاني
جيوز أف ينوي أثنا  النهار، سوا  قب  ال واؿ أو بعده، إذا ن يتنػاوؿ شػيئا  مػن 

وقػػػوؿ  ،وقػػػوؿ  عنػػػد الشػػػافعية ،ادلفطػػػ ات بعػػػد الف ػػػ ، وىػػػذا مػػػذىب احلنابلػػػة
َ.وابن عثيمني ،ابن  يمية طائفة من السل   واختاره

َالتط عَ:المطلبَالثالث َتعيينَالنيةَفيَصـ 
ع  عيػػني يػػوـ  معػػني، فيصػػح صػػـو التطػػوع مبطلػػ  ال ي شػػرَتط يف نيػػة صػػـو التطػػو 

والشػػػافعية،  النيػػػة، وذىػػػب إىل ذلػػػك ْجهػػػور الفقهػػػا  مػػػن احلنفيػػػة، وادلالكيػػػة،
 .واحلنابلة

َالتط ع:َ:َالمبحثَالرابعالمبحثَالرابع َالتط عأن اعَصـ  ََأن اعَصـ 
َالتط عَالمطلق:َالمطلبَاألوؿ َصـ 

 .يستحب صـو التطوع ادلطل ، ما عدا األياـ ال  ثبم ا أل صيامها
َالتط عَالمقيد:َالثانيالمطلبَ َصـ 

َمنَش اؿ:َالفرعَاألوؿ َستةَأياـٍ َصـ 
  يسن صـو ستة أياـ  من شواؿ بعد صـو رم اف، وىو قوؿ الشػافع ، وأمحػد

 .وداود، وإليو صار عامة متأخ ي احلنفية،
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َاألياـَالثمانيةَاألوؿَمنَذيَالحجة:َالفرعَالثاني
حل ػػػػة، وىػػػػذا با فػػػػاؽ يسػػػػتحب صػػػػـو األيػػػػاـ الثمانيػػػػة األوؿ مػػػػن شػػػػه  ذي ا

والظاى يػػة، وقػػػد  راحلنفيػػة، وادلالكيػػة، والشػػافعية، واحلنابلػػة: ادلػػذاىب الفقهيػػة
 . والشافعية  بأنو يسن صـو ىذه األياـ الثمانية للحاج أي  ا ،ص ح ادلالكية
َعرفةَلغيرَالحاج:َالفرعَالثالث َيـ  َصـ 

احل ػة، وىػذا يستحب لغ  احلاج صػـو يػـو ع فػة وىػو اليػـو التاسػ  مػن ذي 
 .احلنفية، وادلالكية، والشافعية، واحلنابلة، والظاى ية: با فاؽ ادلذاىب الفقهية

َشهرَاللَالمحـر:َالفرعَالرابع َصـ 
، وىػو مػذىب ا مهػور مػن احلنفيػة، وادلالكيػة،  يستحب صـو شه  الل احملػـ 

 .والشافعية، واحلنابلة
َقبل:َالفرعَالخام  َعاش راءَوصياـَي ـٍ َيـ  َوصـ 
، ويسػتحب  يستحب صـو يـو عاشورا  وىو اليـو العاش  من شػه  الل احملػـ 

، وىػػػذا مػػػذىب  معػػػو صػػػياـ يػػػوـ  قبلػػػو، وىػػػو اليػػػـو التاسػػػ  مػػػن شػػػه  الل احملػػػـ 
 .ْجهور الفقها  من احلنفية، وادلالكية، والشافعية، واحلنابلة

َأكثرَشهرَشعباف:َالفرعَالسادس َصـ 
ىل ذلػػك ْجهػور الفقهػػا  مػن احلنفيػػة، يسػن صػـو أكثػػ  شػه  شػػعباف، ذىػب إ
 .وادلالكية، والشافعية، وطائفة من احلنابلة

َا ثنينَوالخمي :َالفرعَالسابع َصـ 
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يستحب صـو يوم  االثنني واخلميس من ك  أسبوع، وىذا بإْجػاع ادلػذاىب 
 .احلنفية، وادلالكية، والشافعية، واحلنابلة، والظاى ية: الفقهية

َثال:َالفرعَالثامن َثةَأياـَمنَكلَشهرصـ 
يسػػػػتحب صػػػػياـ ثالثػػػػة أيػػػػاـ  مػػػػن كػػػػ  شػػػػه ، وعلػػػػى ىػػػػذا عامػػػػة أىػػػػ  العلػػػػ ، 

والشػػػػػػافعية،  راحلنفيػػػػػػة، وادلالكيػػػػػػة: وا فقػػػػػػم عليػػػػػػو كلمػػػػػػة ادلػػػػػػذاىب الفقهيػػػػػػة
 .واحلنابلة، والظاى ية

 
َاستحبابَصياـَأياـَالِبيض:َالفرعَالتاسع

لػػػة، وْجاعػػػة  مػػػن اسػػػتحب ْجهػػػور أىػػػ  العلػػػ  مػػػن احلنفيػػػة، والشػػػافعية، واحلناب
 .ادلالكية أف يكوف صياـ ثالثة أياـ  من ك  شه  يف األياـ البهيا

َوإفطارَيـ :َالفرعَالعاشر َيـ  َصـ 
، وىػو أف ػ  صػياـ التطػوع، وقػد حكػى ابػػن  يسػتحب صػياـ يػوـ  وإفطػار يػوـ 
حػػـ  اإلْجػػاع علػػى أف التطػػوع بصػػياـ يػػوـ  وإفطػػار يػػوـ  حسػػن علػػى أال ي صػػاـ 

يػػـو الػػذي بعػػد النصػػ  مػػن شػػعباف وال يػػـو ا معػػة وال أيػػاـ يػػوـ  الشػػك وال ال
 .التش ي  الثالثة بعد يـو النح ، وال يوم  العيدين

َوإفطارَي مين:َالفرعَالحاديَعلر َيـ  َصـ 
 .يستحب صـو يوـ  وإفطار يومني

َأوَي مينَأوَثالثٍةَأوَأربعٍةَمنَكلَاللهر:َالفرعَالثانيَعلر َي ـٍ َصـ 
 .ك  شه   أو يومني أو ثالثة أو أربعةيستحب صـو يوـ  من  
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  ما ٓكزِ صْمُما ٓكزِ صْمُ: : الفصل الجاىٕالفصل الجاىٕ

َالدىر:َالمبحثَاألوؿ َصـ 
َ:تعريفَالدىرَلغةًَ:َالمطلبَاألوؿ

م  على دىور، ويقاؿ للدى  أبد: الدى  لغة   .ىو ال ماف، وجي 
َالدىرَاصطالحاًَ:َالمطلبَالثاني َ:تعريفَصـ 

 .ىو س د الصـو يف ْجي  األياـ: صـو الدى 
َالدىر:َالمطلبَالثالث َحكمَصـ 

يكػػػ ه صػػػـو الػػػدى ، وىػػػو مػػػذىب احلنفيػػػة، وقػػػوؿ  عنػػػد ادلالكيػػػة، وقػػػوؿ  عنػػػد 
َ.وىو اختيار الشوكا َ،الشافعية وقوؿ  لبعا احلنابلة

َعرفةَللحاج:َالمبحثَالثاني َيـ  َصـ 
ال يسػػػتحب صػػػـو يػػػـو ع فػػػة للحػػػاج، وىػػػو مػػػذىب ْجهػػػور أىػػػ  العلػػػ  مػػػن 

 .واحلنابلة ادلالكية، والشافعية،
َالجمعةَبالصـ :َالمبحثَالثالث َإفرادَيـ 

يك ه إف اد يـو ا معة بالصـو إال أف يواف  ذلك صوم ا، مثػ  مػن يصػـو يوم ػا 
ويفط  يوم ا فيواف  صومو يػـو ا معػة، وذىػب إىل ذلػك الشػافعية، واحلنابلػة، 

 وبعا احلنفية،، واختاره ابن القي ، والشوكا ، والشنقيط 
َالسب َبالصـ :َرابعالمبحثَال َإفرادَيـ 

إف اد يـو السبم بالصـو  طوعا  من غ  أف يكوف عادة ، وال مق ونا  بيوـ  قبلو 
 :منها ،أو بعده، اختل  فيو أى  العل  على أقواؿ
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، وىذا با فاؽ ادلػذاىب الفقهيػة  :الق ؿَاألوؿ يك ه إف اد يـو السبم بالصـو
 .عية، واحلنابلةاحلنفية، وادلالكية، والشاف:  األربعة

جيػػػوز صػػػـو يػػػـو السػػػبم مطلقػػػا  سػػػوا  كػػػاف مفػػػ دا  أـ مق ونػػػا   :القػػػ ؿَالثػػػاني
 .واختاره ابن ح   ،بغ ه، وقد نص  ىذا القوؿ ابن  يمية

َبالصـ  تخصيصَشهرَرجب:َالمبحثَالخام 
وقػػػد نػػص علػػػى ذلػػك فقهػػػا  ادلالكيػػػة،  ،يكػػ ه ختصػػػيص شػػه  رجػػػب بالصػػـو

 .الشوكا واحلنابلة، وىو اختيار 
  ما حيزو صْمــــــــُما حيزو صْمــــــــُ: : الفصل الجالحالفصل الجالح

َي ميَالعيدين:َالمبحثَاألوؿ َصـ 
 .الفط  واألضحى: حيـ  صـو يوم  العيدين

، والنػػووي، وابػػن وقػػد  نقػػ  اإلْجػػاع علػػى اػػ أل صػػـو يػػوم  العيػػدين ابػػن حػػـ 
 .قدامة

َأياـَالتلريق:َالمبحثَالثاني
َالمرادَبأياـَالتلريق:َالمطلبَاألوؿ

احلػػادي عشػػ  والثػػا  عشػػ  والثالػػ  عشػػ  مػػن شػػه  ذي : التشػػ ي  ىػػ أيػػاـ 
 .احل ة

َأياـَالتلريق:َالمطلبَالثاني َ:حكمَصـ 
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احلنفيػػة، وادلالكيػػة، : وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة حيػػـ  صػػـو أيػػاـ التشػػ ي ،
. ى ابن عبد الرب اإلْجاع على ذلكوالشافعية، واحلنابلة، والظاى ية، وقد حك

احلاج الذي ن جيػد دـ متعػة : لكية، واحلنابلة، والشافع  يف القدألواستث  ادلا
 .فإنو جيوز لو صومهاأو ق اف؛ 

َاللك:َالمبحثَالثالث َيـ  َصـ 
َاللك:َالمطلبَاألوؿ َتعريفَيـ 

 ثبػػػم فيػػػو ال ؤيػػػة ثبو ػػػا  ىػػػو اليػػػـو الثالثػػػوف مػػػن شػػػعباف، إذا ن : يػػػـو الشػػػك
 . ش عي ا

َ:َالمطلبَالثاني َيـ  َاللكحكمَصـ 
ال جيوز صـو يـو الشك خوفا  أف يكوف من رم اف أو احتياطا ، وذىػب إىل 

، والصنعا   .التح أل ادلالكية، والشافعية، واختاره ابن ادلنذر، وابن حـ 
َالمرأةَنفالًَبدوفَإذفَزوجها:َالمبحثَالرابع َصـ 
َالمرأةَنفالًَبدوفَإذفَزوجها:َالمطلبَاألوؿ َحكمَصـ 

 صـو نفال  وزوجها حاض   إال بإذنو، وىو قوؿ ْجهور أى  ال جيوز للم أة أف 
 .  والشافعية، واحلنابلة ،العل  من احلنفية، وادلالكية

 .وخص ادلالكية احل مة مبا إذا كاف ال وج زلتاجا  إىل ام أ و
وخػػػص  الشػػػافعية احل مػػػػة مبػػػا يتكػػػػ ر صػػػومو، أمػػػػا مػػػا ال يتكػػػػ ر صػػػومو كع فػػػػة 

 .صومها بغ  إذنو، إال إف منعهاوعاشورا  وستة من شواؿ فلها 
َحكمَتفطيرَالزوجَ مرأتوَالتيَصام َنفالًَبغيرَإذنو:َالمطلبَالثاني
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إذا صػػػػامم ال وجػػػػة  طوعػػػػا  بغػػػػ  إذف زوجهػػػػا، فلػػػػو أف يفط ىػػػػا، وىػػػػو قػػػػػوؿ 
احلنفيػػة، والشػػافعية، وادلالكيػػة، إال أف ادلالكيػػة خص ػػوا جػػواز  فط ىػػا با مػػاع 

 .، وىو قوؿ احلنابلةفليس لو ذلكأما باألك  والش ب  فق ،
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  أحلاو عامة يف الكضاءأحلاو عامة يف الكضاء: : الباب السادسالباب السادس

  التتابع ّالرتاخٕ يف الكضاءالتتابع ّالرتاخٕ يف الكضاء: : الفصل األّلالفصل األّل

َالتتابعَفيَالقضاء:َالمبحثَاألوؿ
احلنفيػػػة، : وىػػذا با فػػػاؽ ادلػػذاىب األربعػػػة ال جيػػب التتػػػاب  يف ق ػػا  رم ػػػاف،

 .أكث  أى  العل وعليو  وادلالكية، والشافعية، واحلنابلة،
َالتراخيَفيَالقضاء:َالمبحثَالثاني
رمضػافَ حكػمَتػأخيرَقضػاءَرمضػافَإلػىَمػاَقبػلَدخػ ؿ:َالمطلبَاألوؿ

 آخر
ػػَنة، بشػػ ط أف ال يػػأل  جيػػوز ق ػػا  الصػػـو علػػى الرتاخػػ  يف أي وقػػم  مػػن الس 

احلنفيػة، وادلالكيػة، والشػافعية،  :وىذا با فػاؽ ادلػذاىب األربعػة  رم اف آخ ،
 . بلةواحلنا

 تػػأخيرَقضػػاءَرمضػػافَبغيػػرَعػػذٍرَحتػػىَدخػػ ؿَرمضػػاف:َالمطلػػبَالثػػاني
 آخر

من أخ   ق ا  رم اف حىت دخ  رم اف آخ ، فقػد اختلػ  فيػو أىػ  العلػ  
 :على قولني

،  :القػػ ؿَاألوؿ يل مػػو الق ػػا  مػػ  الفديػػة، وىػػ  إطعػػاـ مسػػكني  عػػن كػػ  يػػـو
 . ة، واختاره ابن بازوىذا مذىب ا مهور من ادلالكية، والشافعية، واحلنابل
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ال يل مو إال الق ػا  فقػ ، وىػذا مػذىب احلنفيػة، وىػو اختيػار :َالق ؿَالثاني
 . وابن عثيمني، ،والشوكا  ،ابن حـ 

َحكمَصياـَالتط عَقبلَقضاءَصياـَالفر :َالمطلبَالثالث
جيوز أف يصػـو ادلػ    طوعػا  قبػ  ق ػا  مػا عليػو إف كػاف الوقػم متسػعا ، وىػذا 
قػػوؿ ا مهػػور مػػن احلنفيػػة، وادلالكيػػة، والشػػافعية، وىػػو روايػػة  عػػن أمحػػد، وىػػو 

َ.وعرب بعا ىؤال  با واز م  الك اىة ،اختيار ابن باز ؛ وابن عثيمني
  قضاء الصٔاو عً املٔتقضاء الصٔاو عً املٔت: : الفصل الجاىٕالفصل الجاىٕ

َقضاءَالصياـَعنَالمي َالذيَأخرهَلعذر:َالمبحثَاألوؿ
، ون يػػتمك ن مػػن الق ػػا  لعػػذر  حػػىت مػػات، فػػال  مػػن كػػاف عليػػو صػػوـ  واجػػب 

َ.ش   عليو، وال جيب اإلطعاـ عنو، وىذا قوؿ أكث  أى  العل 
َقضاءَالصياـَعنَالمي َالذيَأخرهَلغيرَعذر:َالمبحثَالثاني

كفػػػارة  أو عػػػن صػػػـو مػػػن مػػػات وعليػػػو صػػػوـ  واجػػػب  سػػػوا  كػػػاف عػػػن نػػػذر  أو  
فلوليػو أف يصػـو عنػو،  رم اف، وقد  كن من الق ا ، ون يقا حػىت مػات،

 ،، وىػػذا قػػوؿ الشػػافع  يف القػػدألفػػإف ن يفعػػ  أطعػػ  عنػػو لكػػ  يػػـو مسػػكينا  
 .وابن عثيمني ،واختاره النووي، وابن  باز

  مً عزع يف صٍْو ٍل ٓلشمُ إمتامُمً عزع يف صٍْو ٍل ٓلشمُ إمتامُ: : الفصل الجالحالفصل الجالح

َواجٍبَىلَيلزموَإتمامومنَشرعَفيَ:َالمبحثَاألوؿ َص ـٍ
إذا ش ع اإلنساف يف صوـ  واجب  كق ا   أو كفارة ديػني، ومػا أشػبو ذلػك مػن 
الصػػياـ الواجػػب، فإنػػو يل مػػو إ امػػو وال جيػػوز لػػو أف يقطعػػو إال لعػػذر  شػػ ع ، 
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احلنفيػػػػػػة، وادلالكيػػػػػة، والشػػػػػػافعية، : وىػػػػػذا با فػػػػػػاؽ ادلػػػػػذاىب الفقهيػػػػػػة األربعػػػػػة
 .واحلنابلة

َتطػػ ٍعَىػػلَيلزمػػوَإتمامػػورَوحكػػم:َالثػػانيالمبحػػثَ َمػػنَشػػرعَفػػيَصػػـ 
َقضائوَإفَأفسده
َتط عَىلَيلزموَإتمامو:َالمطلبَاألوؿ َمنَشرعَفيَصـ 

من ش ع يف صػـو  طػوع  في سػتَحب  إ امػو وال يل مػو، وىػذا مػذىب الشػافعية، 
 .، وىو قوؿ طائفة  من السل واحلنابلة

َالتط عَإف:َالمطلبَالثاني َأفسدهَحكمَقضاءَصـ 
إذا أفسػػػػد اإلنسػػػػاف صػػػػومو النفػػػػ ، فػػػػال جيػػػػب عليػػػػو الق ػػػػا ، وىػػػػذا مػػػػذىب 

 .نابلة؛ وىو قوؿ طائفة  من السل الشافعية، واحل
  اإلفطار يف الصْو الْاجب بػري عذراإلفطار يف الصْو الْاجب بػري عذر: : الفصل الزابعالفصل الزابع

من أفطػ  بغػ  ا مػاع يف صػوـ  واجػب  بغػ  عػذر  عامػدا  سلتػارا  عادلػا  بػالتح أل 
فقػػد وجػػب عليػػو الق ػػا  فقػػ ، وال كفػػارة عليػػو،  بػػأف أكػػ  أو شػػ ب مػػثال ،

وىػػذا مػػذىب الشػػافعية، واحلنابلػػة، واختػػاره ابػػن ادلنػػذر، وىػػو قػػوؿ طائفػػة  مػػن 
 .السل 
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َ((الرتاويحالرتاويح)َ)رمضانرمضانَقًاوقًاوَ::السابعالسابعَالبابالباب

    تعزٓف الرتآّح لػة ّاصطالحًاتعزٓف الرتآّح لػة ّاصطالحًا: : الفصل األّلالفصل األّل
َ:تعريفَالتراويحَلغة:َأو 

وىػػػ  ادلػػػ ة الواحػػػدة مػػػن ال احػػػة، ورو حػػػم بػػػالقـو ْجػػػ    وحيػػػة، : الػػػرتاويح لغػػػة  
 .صليم هب  الرتاويح:   وحيا  

ومس ويػػم بػػذلك ألف النػػاس كػػانوا يطيلػػوف القيػػاـ فيهػػا وال كػػوع والسػػ ود، فػػإذا 
 صلوا أربعا  اسرتاحوا، ل استأنفوا الصالة أربعا ، ل اسرتاحوا، ل صلوا ثالثا  

َ:تعريفَالتراويحَاصطالحاًَ:َثانياًَ
 ى  قياـ شه  رم اف: اويح اصطالحا  الرت 

  َاَاللمغزّعٔة صالة الرتآّح ّحكنا ّفضمغزّعٔة صالة الرتآّح ّحكنا ّفض: : اىٕاىٕالفصل الجالفصل الج

َملروعيةَصالةَالتراويح:َالمبحثَاألوؿ
أْجعم األمة على مش وعية صالة الرتاويح، ون ينك ىا أحد مػن أىػ  العلػ ، 

 .و اى  ادلنقوؿ أجا ش عم يف آخ  سين اذل  ة
َالتراويححكمَصالةَ:َالمبحثَالثاني

 .صالة الرتاويح سنة مؤكدة
  وحكى اإلْجاع على سنيتها النووي، والصنعا 
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َحكمَصالةَالتراويحَفيَالمسجد:َالمبحثَالثالث
وىػػو مػػا ذىػػب إليػػو ْجهػػور  ،السػػنة يف الػػرتاويح أف   ػػؤد ب ْجاعػػة  يف ادلسػػاجدَ

 .الفقها  من احلنفية، وادلالكية، والشافعية، واحلنابلة
َحكمَصالةَالتراويحَفيَالمسجدَللنساء:َعالمبحثَالراب

إال إذا خشػػيم التفػػ ي  يف  ،األف ػػ  للمػػ أة أف  صػػل  قيػػاـ رم ػػاف يف بيتهػػا
القياـ أو ضياعو، أو كانػم صػالدا يف ادلسػ د أخشػ  ذلػا وأنشػ ، فصػالدا 

بشػػػػػ ط التػػػػػ اـ احل ػػػػػاب الشػػػػػ ع ، و ػػػػػ ؾ ال ينػػػػػة  ،يف ادلسػػػػػ د حينئػػػػػذ  أف ػػػػػ 
 .ن ال واب  الش عية خل وجهاوالتطي ب إىل غ  ذلك م

َفضلَصالةَالتراويح:َالمبحثَالخام 
 .صالة الرتاويح سبب  لغف اف الذنوب ما  قدـ منها وما  أخ  :أو ًَ
 .من صلى الرتاويح م  اإلماـ حىت ينص ؼ كتب لو قياـ ليلة  كاملة:َثانياًَ

  صفة صالة الرتآّحصفة صالة الرتآّح: : الفصل الجالحالفصل الجالح

َالتراويحعددَركعاتَصالةَ:َالمبحثَاألوؿ
. األف ػػػ  أف  كػػػوف إحػػػدب عشػػػ ة ركعػػػة أو ثػػػالث عشػػػ ة ركعػػػة مػػػ   طويلهػػػا

ومػػػنه  مػػػن زاد  ،وذىػػػب ْجهػػػور الفقهػػػا  إىل أف عػػػدد ركعادػػػا عشػػػ وف ركعػػػة
وىػػو  ،علػػى ذلػػك إىل سػػم وثالثػػني ركعػػة، واألمػػ  يف ذلػػك واسػػ  وكلػػو جػػائ 
وابػػػػن اختيػػػػار ابػػػػن  يميػػػػة، والصػػػػنعا ، والشػػػػوكا ، والشػػػػنقيط ، وابػػػػن بػػػػاز، 

 .عثيمني
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َالقراءةَفيَصالةَالتراويح:َالمبحثَالثاني
دوف اديػػد    قػػ ا ة القػػ آف يف صػػالة الػػرتاويح مسػػتحبة  با فػػاؽ أئمػػة ادلسػػلمني

 .الق ا ة فيها، فاألم  فيو واس  دلقدار
واستحب بعا أى  العل  لألئمػة أف ي سػمهع وا ادلػأمومني ْجيػ  القػ آف يف قيػاـ 

 رم اف إذا ن يش  على الناس 
َالدعاءَفيَصالةَالتراويح:َالمبحثَالثالث
َدعاءَالقن ت:َالمطلبَاألوؿ

َالقن تَلغةَواصطالحاًَ تعريف :األوؿ الفرع
َ:القن تَلغة:َأو 

 :يطل  القنوت لغة على عدة معاف منها
 ل ػو   ك ػ ب  الس ػَماَواته َواأَلر ءه  يفه  َمػا ل ػو  }: ومػن ذلػك قولػو  عػاىل: الطاعػة -

 * 116:البق ة*{ قَانهت وفَ 
 َم َ  َواس   دهي َوار َكعه  لهَ بوكه  اقػ ن  ه  َم  أَل   يَا}: ومن ذلك قولو  عاىل: الصالة -

 *43:آؿ عم اف*{ ال  اكهعهنيَ 
أف ػ  الصػالة طػوؿ : ))لى الل عليو وسػل ومن ذلك قولو ص: طوؿ القياـ -

 .طوؿ القياـ: أي((. القنوت
َ:القن تَاصطالحاًَ:َثانيا

 .ىو الدعا  يف الصالة يف زل   سلصو   من القياـ
َالقن تَوالمداومةَعليو حكم :الثاني الفرع
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َحكمَالقن تَفيَال تر:َالمسألةَاألولى
وقػوؿ  ،واحلنابلػة ،احلنفيػةيسن القنوت يف الو   يف ْجي  السػنة، وىػو مػذىب 
 .طائفة من السل  وىو اختيار ابن باز، وابن عثيمني

َحكمَالمداومةَعلىَدعاءَالقن تَفيَكلَليلة:َالمسألةَالثانية 
يستحب   ؾ ادلداومػة علػى القنػوت يف كػ  ليلػة، فيسػتحب أف يقنػم أحيانػا 

 .واأللبا  واختيار ابن عثيمني، ،ويرتؾ القنوت أحيانا، وىو قوؿ اإلماـ أمحد
َالقن ت محل :الثالث الفرع

وبعد ال كوع، وىو مػ وي  ،القنوت يكوف يف ال كعة األخ ة، وجيوز قب  ال كوع
عػػن أمحػػد بػػن حنبػػ   ووجػػو عنػػد الشػػافعية  واختػػاره ابػػن  يميػػة وابػػن ح ػػ ، 

 . وابن باز وابن عثيمني واأللبا 
َالقن ت أثناء اليدين رفعَ :الرابع الفرع

والصػػػػحيح عنػػػػد  ،اليػػػػدين يف القنػػػػوت، وىػػػػو مػػػػذىب احلنابلػػػػةيسػػػػتحب رفػػػػ  
 .واأللبا  ،واختاره ابن باز، وابن عثيمني ،الشافعية 
َالقن ت بعد باليدين ال جو مسح:َالخام  الفرع

وال ديسح وجهو بيديو بعد الف اغ من دعا  القنػوت، وىػو قػوؿ مالػك، وروايػة 
والعػػػػ  بػػػػن عبػػػػد  ،البيهقػػػػ وىػػػػو اختيػػػػار  ،عػػػػن  أمحػػػػد،  ووجػػػػو عنػػػػد الشػػػػافعية

 .وابن باز، وابن عثيمني ،وابن  يمية ،السالـ
َألفاظَالقن تَوحكمَالقن تَبغيرَال اردَ :السادس الفرع

َألفاظَقن تَال تر:َالمسألةَاألولى
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علمػػين رسػػوؿ الل صػػلى الل : ))عػػن احلسػػن بػػن علػػ  رضػػ  الل عنػػو أنػػو قػػاؿ
د  فػػػيمن ىػػػديم، وعػػػافين اللهػػػ  اىػػػ: عليػػػو وسػػػل  كلمػػػات أقػػػوذلن يف الػػػو  

فػػيمن عافيػػم، و ػػولين فػػيمن  وليػػم، وبػػارؾ   فيمػػا أعطيػػم، وقػػين شػػ  مػػا 
ق ػػيم، فإنػػك  ق ػػ  وال يق ػػى عليػػك، وإنػػو ال يػػذؿ مػػن واليػػم،  باركػػم 

 .((ربنا و عاليم
حكػػػمَالقنػػػ تَبغيػػػرَالػػػ اردَعػػػنَالنبػػػيَصػػػلىَاللَعليػػػوَ:َالمسػػػألةَالثانيػػػة

َوسلم
الػو   مبػا شػا ، سػوا  دعػا معػو بػالوارد ادلػأثور  جيوز أف يدعو ادلصل  يف قنوت

 ،أو ال، وىػػػػػو مػػػػػا ذىػػػػػب إليػػػػػو أكثػػػػػ  الفقهػػػػػا ، ونػػػػػص عليػػػػػو فقهػػػػػا  احلنفيػػػػػة
 .  وابن عثيمني ،وبو أفتم الل نة الدائمة ،واحلنابلة ،والشافعية

 القنوت بعد وسل  عليو الل الن  صلى على الصالة :الساب  الف ع
الل عليػو وسػل  بعػد الفػ اغ مػن دعػا  القنػوت، يسن الصالة علػى النػ  صػلى 

وقػػػوؿ  عنػػػػد  ،وادلػػػذىب عنػػػد احلنابلػػػة ،وىػػػو الصػػػحيح مػػػن مػػػذىب الشػػػػافعية
  .احلنفية

َالدعاءَعندَختمَالقرآفَالكريم:َالمطلبَالثاني
ال يشػػػ ع لممػػػاـ الػػػدعا  يف الصػػػالة بعػػػد خػػػت  القػػػ آف، وإليػػػو ذىػػػب اإلمػػػػاـ 

 .زيد واختاره ابن عثيمني  وبك  أبو ،مالك
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َمخالفاتَفيَدعاءَالقن ت:َالمطلبَالثالث
المبالغةَفيَرفعَاإلماـَص توَفيَالدعاءرَحتىَيصلَأحياناًَإلىَحدََ-1

 .الصياحَوالصراخ
 .المبالغةَفيَرفعَالص تَبالبكاء -1
 ..اإلطالةَالمفرطةَفيَالدعاء -2
 .ا عتداءَفيَالدعاءَوتكلفَالسجعَفيو -3
َ.كلَقن تََم انبةَبعضَاألئمةَعلىَدعاٍءَمعيٍنَفي -4
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  االعتلافاالعتلافََأحلاوأحلاوََ::الجامنالجامنََالبابالباب

  تعزٓف االعتكافتعزٓف االعتكاف: : الفصل األّلالفصل األّل

َ:االعتكاؼ لغة  
عكػ  علػػى الشػ   أي أقبػػ  عليػػو موا بػا  ال يصػػ ؼ عنػػو وجهػو، ويقػػاؿ دلػػن 

 .الـز ادلس د وأقاـ على العبادة فيو، عاك   ومعتك 
اإلقامػػة علػػى الشػػ   بادلكػػاف ول ومهمػػا، واالحتبػػاس : واالعتكػػاؼ والعكػػوؼ

 عليو 
َ:االعتكاؼ اصطالحا  

 ىو اإلقامة يف ادلس د بنية التق  ب إىل الل ع  وج ، ليال  كاف أو جارا  
  حكه االعتكاف ّغآتُحكه االعتكاف ّغآتُ: : الفصل الجاىٕالفصل الجاىٕ

َحكمَا عتكاؼَللرجاؿَوالنساء:َالمبحثَاألوؿ
َا عتكاؼَللرجاؿَحكم:َالمطلبَاألوؿ

 .االعتكاؼ سنة  لل جاؿ
أْجػػػػ  العلمػػػػا  علػػػػى أف االعتكػػػػاؼ سػػػػنة  ولػػػػيس بواجػػػػب، وقػػػػد حكػػػػى وقػػػػد 

 .والنووي ،اإلْجاع على ذلك ابن ادلنذر، وابن عبدالرب
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َحكمَاعتكاؼَالنساء:َالمطلبَالثاني
: االعتكػػاؼ سػػنة  للنسػػا  كال جػػاؿ، وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة 

  ،واحلنابلة ،والشافعية ،احلنفية، وادلالكية
َغايةَا عتكاؼ:َالمبحثَالثاني

َ:لالعتكاؼَغاياٌتَمنها
 .عكوؼ القلب على طاعة الل  عاىل :أو ًَ
 .ْج  القلب عليو ووق  النفس لو :ثانياًَ
 .اخللوة بو :ثالثاًَ
االنقطػػػػػاع عػػػػن االشػػػػػتغاؿ بػػػػاخلل  و ف يػػػػػغ القلػػػػب مػػػػػن أمػػػػور الػػػػػدنيا،  :رابعػػػػاًَ

واالشتغاؿ بو وحده سبحانو،  ي  يص  ذك ه وحبو، واإلقباؿ عليػو يف زلػ  
مهػػـو القلػػب وخط ا ػػو، فيسػػتو  عليػػو بػػدذلا، ويصػػ  اذلػػ  كلػػو بػػو، واخلطػػ ات  

و بػػالل كلهػػا بػػذك ه، والتفكػػ  يف اصػػي  م اضػػيو ومػػا يقػػ وب  منػػو، فيصػػ  أنسػػ
بدال  عن أنسو باخلل ، فيعده بذلك ألنسو بو يـو الوحشة يف القبػور حػني ال 

َ.أنيس لو، وال ما يف ح بو سواه، فهذا مقصود االعتكاؼ األعظ 
  عزّط صحة االعتكافعزّط صحة االعتكاف: : الفصل الجالحالفصل الجالح

َاإلسالـ:َالمبحثَاألوؿ
 :اإلسػالـ، وىػذا با فػاؽ ادلػذاىب الفقهيػة األربعػة: يشرتط لصحة االعتكاؼ

 .واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية ،احلنفية
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َالعقل:َالمبحثَالثاني
: العقػػ ، وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة: يشػػرتط لصػػحة االعتكػػاؼ

 .واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية ،احلنفية
َالتمييز:َالمبحثَالثالث

: بعػػةالتمييػػ ، وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األر : يشػػرتط لصػػحة االعتكػػاؼ
َ.واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية ،احلنفية

َالنية:َالمبحثَالرابع
النيػػة، وقػػد حكػػى اإلْجػػاع علػػى ذلػػك ابػػن رشػػد، : يشػػرتط لصػػحة االعتكػػاؼ

َوابن ج ي
َ.فال يصح االعتكاؼ ول ـو ادلس د بدوف نية

َإذفَالزوجَلزوجتو:َالمبحثَالخام 
 ،وادلالكيػػة ،وىػػو قػػوؿ احلنفيػػة ،يشػػرتط العتكػػاؼ ال وجػػة أف يػػأذف ذلػػا زوجهػػا

َواحلنابلة  ،والشافعية
َمسجدَالجماعة:َالمبحثَالسادس
َاعتبارَالمسجد:َالمطلبَاألوؿ

 . يشرتط لصحة االعتكاؼ أف يكوف يف ادلس د
أْجػػػػػ  العلمػػػػػا  علػػػػػى أف االعتكػػػػػاؼ مكانػػػػػو ادلسػػػػػ د، وإال ال يسػػػػػمى وقػػػػػد 

 ،وابػػػػػن قدامػػػػػة ،اعتكافػػػػػا  شػػػػػ عيا ، وقػػػػػد حكػػػػػى ىػػػػػذا اإلْجػػػػػاع ابػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػرب
  .وابن  يمية ،والق ط 
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َحكمَا عتكاؼَفيَغيرَالمساجدَالثالثة:َالمطلبَالثاني
وىػػ  ادلسػػ د احلػػ اـ، وادلسػػ د )يصػػح االعتكػػاؼ يف غػػ  ادلسػػاجد الثالثػػة، 

 ،احلنفيػة: ، وىػذا با فػاؽ ادلػذاىب الفقهيػة األربعػة(النبوي، وادلس د األقصى
 وىو قوؿ أكث  أى  العل  من السل  واخلل  ،واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية

َضابطَالمسجدَالذيَيصحَفيوَا عتكاؼ:َالمطلبَالثالث
إف كػػػػاف يتخلػػػػ  االعتكػػػػاؼ صػػػػالة ْجاعػػػػة ، فيشػػػػرتط لصػػػػحتو أف يكػػػػوف يف 

 .وابن عثيمني ،واختاره ابن باز ،واحلنابلة ،مس د ْجاعة، وىو قوؿ احلنفية
َجمعةَا عتكاؼَفيَغيرَمسجدَال:َالمطلبَالرابع
َكػػػافَ َيتخلػػػل:َالفػػػرعَاألوؿ  ا عتكػػػاؼَفػػػيَغيػػػرَمسػػػجدَالجمعػػػةَإف

َ:االعتكاؼ ْجعة
جيوز االعتكاؼ يف غ  مس د ا معػة إف كػاف ال يتخلػ  االعتكػاؼ ْجعػة، 

وىػػو قػػوؿ  ،واحلنابلػػة ،والشػػافعية ،وادلالكيػػة ،وىػػو مػػذىب ا مهػػور مػػن احلنفيػػة
   واخلل  ،طائفة  من السل 

َ:َالفػػرعَالثػػاني َكػػافَيتخلػػلَاعتكافػػوَيػػـ  ا عتكػػاؼَفػػيَغيػػرَالجػػامعَإف
َجمعة

مػػػن وجبػػػم عليػػػو ا معػػػة، وكانػػػم  تخل ػػػ  اعتكافػػػو، فإنػػػو ال يشػػػرتط لصػػػحة 
وعليػػو أف خيػػ ج حل ػػور  –اسػػتم ار االعتكػػاؼ أف يكػػوف اعتكافػػو يف ا ػػام  
ولكػػن  األف ػػ  أف يكػػوف  -ا معػػة ل ي جػػ  إىل ادلسػػ د الػػذي يعتكػػ  فيػػو 
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وقػػػػوؿ  لػػػػبعا  ،واحلنابلػػػػة ،ادلسػػػػ د ا ػػػػام ، وىػػػػو قػػػػوؿ احلنفيػػػػة اعتكافػػػػو يف
 .وابن عثيمني ،وابن باز ،وىو اختيار ابن الع يب ادلالك  ،السل 

ىػػػػلَالمنػػػػارةَوالرحبػػػػةَوالسػػػػطحَوغيرىػػػػاَتعػػػػدَمػػػػنَ:َالمطلػػػػبَالخػػػػام 
 المسجد؟

َصع دَالمعتكفَإلىَمنارةَالمسجد:َالفرعَاألوؿ
إف كانػػم يف ادلسػػ د أو باهبػػا فيػػو، يصػح صػػعود ادلعتكػػ  إىل منػػارة ادلسػػ د 

َ.واحلنابلةَ،والشافعية ،وىو قوؿ ا مهور من احلنفية
َخروجَالمعتكفَإلىَالرحبة:َالفرعَالثاني

وىػػػػو قػػػػوؿ  ،يصػػػػح خػػػػ وج ادلعتكػػػػ  إىل ال حبػػػػة إف كانػػػػم متصػػػػلة بادلسػػػػ د
وابػػػن  ،وىػػػو اختيػػػار ابػػػن حػػػـ  ،وروايػػػة  عػػػن أمحػػػد ،الشػػػافعية، وبعػػػا ادلالكيػػػة

 .ن القي واب ، يمية
َصع دَالمعتكفَإلىَسطحَالمسجدَأوَا عتكاؼَفيو:َالفرعَالثالث

يصػػػػح االعتكػػػػاؼ يف سػػػػطح ادلسػػػػ د أو صػػػػعود ادلعتكػػػػ  إليػػػػو، وىػػػػو قػػػػوؿ 
ب  حكى ابن قدامة اإلْجاع  ،واحلنابلة ،والشافعية ،ْجهور العلما  من احلنفية

َ .على ذلك
َاعتكاؼَالمرأةَفيَمسجدَبيتها:َالمطلبَالسادس

اعتكػػػػاؼ ادلػػػػ أة يف مسػػػػ د بيتهػػػػا، وىػػػػو قػػػػوؿ ْجهػػػػور الفقهػػػػا  مػػػػن  ال يصػػػػح
 واحلنابلة ،ادلالكية، والشافعية
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َالطهارةَمماَي جبَغسالًَ:َالمبحثَالسابع
شلا يوجب الغسػ  ك نابػة  أو  ال يصح االعتكاؼ ابتدا   إال بطهارة ادلعتك 

 ،وادلالكيػػة ،احلنفيػػة: وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة ،حػػيا  أو نفػػاس
 واحلنابلة  ،والشافعية

َزمافَا عتكاؼَوأقلو:َالمبحثَالثامن
َزمافَا عتكاؼَ:َالمطلبَاألوؿ

جيوز االعتكاؼ يف رم اف ويف غ ه، وقد حكى ابػن عبػد الػرب اإلْجػاع علػى 
إال أنو ي ستَحب  يف العش  األواخػ  مػن رم ػاف، وىػذا با فػاؽ ادلػذاىب  ،ىذا

 واحلنابلة   ،والشافعية ،ية، وادلالكيةاحلنف: الفقهية األربعة
مػػنََمتػػىَيبػػدأَمػػنَأرادَا عتكػػاؼَفػػيَالعلػػرَاألواخػػر:َالمطلػػبَالثػػاني

 رمضافَومتىَينتهي؟َ
متػػػىَيبػػػدأَمػػػنَأرادَا عتكػػػاؼَفػػػيَالعلػػػرَاألواخػػػرَمػػػنَ:َالفػػػرعَاألوؿ

َرمضاف؟
اختل  أى  العل  مىت يبدأ االعتكاؼ يف العشػ  األواخػ  مػن رم ػاف، علػى 

 :قولني
يبػػػدأ قبػػػ  غػػػ وب حػػػس ليلػػػة إحػػػدب وعشػػػ ين، وىػػػو مػػػذىب  :القػػػ ؿَاألوؿ

 ،واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية ،ْجهور الفقها  من احلنفية



 
 

www.dorar.net                  

 
 

91 

يبػدأ االعتكػاؼ مػن بعػد صػالة ف ػ  اليػـو الواحػد والعشػ ين، :َالق ؿَالثاني
واختيػػػػار ابػػػػن القػػػػي ،  ،وقػػػػوؿ األوزاعػػػػ  وابػػػػن ادلنػػػػذر ،وىػػػػ  روايػػػػة عػػػػن أمحػػػػد

  ، وابن بازوالصنعا

َمتىَينتهيَا عتكاؼَفيَأياـَالعلرَاألواخرَمنَرمضاف؟:َالفرعَالثاني
ينتهػػ  وقػػم االعتكػػاؼ يف أيػػاـ العشػػ  األواخػػ  مػػن بعػػد غػػ وب حػػس آخػػ  

 ،وادلالكيػػػػػة ،يػػػػػوـ  مػػػػػن رم ػػػػػاف، وىػػػػػذا مػػػػػذىب ْجهػػػػػور الفقهػػػػػا  مػػػػػن احلنفيػػػػػة
  ،واحلنابلة ،والشافعية

ََأقلَمدٍةَلالعتكاؼ:َالمطلبَالثالث
 :اختل  أى  العل  يف أق  مدة   صلح لالعتكاؼ، على أقواؿ، منها

 ،أقػػػ   زمػػػاف  لالعتكػػػاؼ حلظػػػة   وىػػػو مػػػا ذىػػػب إليػػػو احلنفيػػػة :القػػػ ؿَاألوؿ
 .والشوكا   وابن باز ،واختاره ابن حـ  ،وىو قوؿ  للحنابلة ،والشافعية

 ،أق  االعتكاؼ يوـ  وليلة، وىو مذىب ادلالكية:َالق ؿَالثاني
َأط ؿَمدٍةَلالعتكاؼ:َالمطلبَالرابع

 وىػػػػذا شػػػػ عية، زلػػػػذورات   أيػػػػة يت ػػػػمن ن مػػػػا االعتكػػػػاؼ زمػػػػاف ألكثػػػػ  حػػػػد ال
 بػػ  ،،واحلنابلػة ،والشػػافعية ،وادلالكيػة ،احلنفيػػة :األربعػة الفقهيػػة ادلػذاىب با فػاؽ
 .ح   وابن ،ادللقن ابن ذلك على اإلْجاع حكى
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َلالعتكاؼ:َالمبحثَالتاسع َاشتراطَالصـ 
 ،وادلشػهور عنػد احلنابلػة ،وىػو قػوؿ الشػافعية ،يصح االعتكاؼ مػن غػ  صػوـ  

وابػػن دقيػػ   ،والنػووي ،وىػو مػػا ذىػب إليػػو ابػن حػػـ  ،وقػوؿ طائفػػة  مػن السػػل 
 وابن عثيمني  ،وابن باز ،وابن ح   ،العيد

  ما ٓفضد االعتكاف ّما ال ٓفضدِما ٓفضد االعتكاف ّما ال ٓفضدِ: : الفصل الزابعالفصل الزابع

َالخروجَمنَالمسجد:َالمبحثَاألوؿ
َساـَالخروجَمنَالمسجدأق:َمطلب

َالخروجَببعضَالبدف:َالفرعَاألوؿ
 اخلػػػػػػػ وج بػػػػػػػبعا البػػػػػػػدف مػػػػػػػن ادلسػػػػػػػ د ال بػػػػػػػأس بػػػػػػػو للمعتكػػػػػػػ  وال يفسػػػػػػػد

 ،وادلالكيػػػػػة ،احلنفيػػػػػة: االعتكػػػػػاؼ، وىػػػػػذا با فػػػػػاؽ ادلػػػػػذاىب الفقهيػػػػػة األربعػػػػػة
  ،واحلنابلة ،والشافعية

َالخروجَبجميعَالبدفَبغيرَعذر:َالفرعَالثاني
البػدف مػن ادلسػ د بغػ  عػذر  يفسػد االعتكػاؼ، وىػذا با فػاؽ اخل وج دمي  

بػ  حكػى  ،،واحلنابلػة ،والشػافعية ،وادلالكيػة ،احلنفيػة: ادلذاىب الفقهية األربعة
 ابن حـ  اإلْجاع على ذلك 

َالخروجَبجميعَالبدفَبعذرَ:َالفرعَالثالث
، كق ػػا  احلاجػػة والوضػػو  مػػن  اخلػػ وج ألمػػ   ال بػػد منػػو حسػػا  أو شػػ عا  جػػائ  

  .احلدث وغ  ذلك
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وادلػػاوردي،  ،قػػد أْجػػ  أىػػ  العلػػ  علػػى ذلػػك، وشلػػن نقػػ  اإلْجػػاع ابػػن ادلنػػذرو 
َ.والنووي ،وابن قدامة

َالجماعَوإنزاؿَالمنيَوا حتالـ:َالمبحثَالثاني
َالجماعَوإنزاؿَالمني:َالمطلبَاألوؿ

  .ا ماع وإن اؿ ادلين عمدا  حيـ  على ادلعتك  ويفسد عليو االعتكاؼ
وقػػػد حكػػػى َأْجػػػ  العلمػػػا  علػػػى أف ا مػػػاع مػػػن مفسػػػدات االعتكػػػاؼ،وقػػػد 

 ،وابػػػػػن عبػػػػػدالرب ،وابػػػػػن حػػػػػـ  ،وا صػػػػػا  ،اإلْجػػػػػاع علػػػػػى ذلػػػػػك ابػػػػػن ادلنػػػػػذر
َ.والنووي ،والق ط 

 ا حتالـ:َالمطلبَالثاني
ادلعتك  إذا احتل  ال يفسد اعتكافو، وعليو أف يغتس  ويت  اعتكافػو، وىػذا 

  ،واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية ،احلنفية: األربعةبا فاؽ ادلذاىب الفقهية 
َطروءَالحيضَوالنفاس:َالمبحثَالثالث

ط و  احليا أو النفاس على ادلعتكفة حي وـ عليها اللب  يف ادلسػ د، فينقطػ  
بذلك اعتكافها مؤقتا ، وال يبطلو، فإذا طه ت فإجػا   جػ  إىل ادلسػ د الػذي  

 ػػى مػػن اعتكافهػػا، وىػػذا قػػوؿ ْجهػػور كانػػم  عتكػػ  فيػػو و بػػين علػػى مػػا م
وقػػػد حكػػػى ابػػػن قدامػػػة اإلْجػػػاع  ،،واحلنابلػػػة ،والشػػػافعية ،العلمػػػا  مػػػن ادلالكيػػػة

 على ا أل مكثها يف ادلس د 
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َطروءَاإلغماءَوالجن ف:َالمبحثَالرابع
وىػػذا  ،يقطػػ  االعتكػػاؼ فػػإف أفػػاؽ بػػ  علػػى اعتكافػػو طػػ و  اإلغمػػا  وا نػػوف

 .والشافعية  واحلنابلة ،كيةقوؿ ْجهور العلما  من ادلال
َالمعاصي:َالمبحثَالخام 

ادلعاصػػػػ  جتػػػػ ح معػػػػ  االعتكػػػػاؼ الػػػػذي يػػػػدور رحػػػػاه علػػػػى االنقطػػػػاع إىل الل 
سبحانو و عاىل يف بيم  من بيو و، لكن إف وقعم من ادلعتك  ادلعصية فإجا 
ال  فسػػػد اعتكافػػػو حػػػىت لػػػو كانػػػم ىػػػذه ادلعصػػػية مػػػن جػػػنس الكبػػػائ  كالغيبػػػة 

  واحلنابلة ،والشافعية ،مومها، وىذا قوؿ ْجهور العلما  من احلنفيةوالنميمة و 
َالردة:َالمبحثَالسادس

 ،احلنفيػػػػة: الػػػ دة  فسػػػػد االعتكػػػػاؼ، وىػػػػذا با فػػػػاؽ ادلػػػػذاىب الفقهيػػػػة األربعػػػػة
 .واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية

  ىذر االعتكاف ىذر االعتكاف : : الفصل اخلامطالفصل اخلامط

 حكمَنذرَا عتكاؼ:َالمبحثَاألوؿ
مػػػن نػػػذر االعتكػػػاؼ فإنػػػو يل مػػػو الوفػػػا  بػػػو، وىػػػذا با فػػػاؽ ادلػػػذاىب الفقهيػػػة 

 .واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية ،احلنفية: األربعة
َنذرَا عتكاؼَفيَالمساجدَالثالثة:َالمبحثَالثاني

فعليػػو الوفػػا  بنػػذره، وىػػو قػػوؿ  ،مػػن نػػذر االعتكػػاؼ يف أحػػد ادلسػػاجد الثالثػػة
  ،والشافعية  واحلنابلة  ةْجهور الفقها  من ادلالكي
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َحكمَمنَنذرَا عتكاؼَقبلَإسالمو:َالمبحثَالثالث
من نذر االعتكػاؼ قبػ  أف يسػل  في ػب الوفػا  بػو بعػد إسػالمو، وىػذا قػوؿ 

 ،والصػنعا  ،والبغػوي ،واختػاره ابػن بطػاؿ أى  الظاى ، وىػ  روايػة عػن أمحػد،
 وابن عثيمني  ،والشنقيط  ،والشوكا 

َمنَنذرَي ماًَىلَيدخلَفيوَالليل؟:َالمبحثَالرابع
اليػػػـو يف النػػػذر يبػػػدأ مػػػن طلػػػوع الف ػػػ  إىل غػػػ وب الشػػػمس فػػػال يػػػدخ  فيػػػو 

 ،واحلنابلة ،والشافعية ،اللي ، وىو قوؿ ْجهور العلما  من احلنفية
  قضاء االعتكاف قضاء االعتكاف : : الفصل الضادظالفصل الضادظ

َقضاءَا عتكاؼَالمستحب:َالمبحثَاألوؿ
بعد الش وع فيو، فإنو يستحب لػو الق ػا  ادلعتك   طوعا  إذا أبط  اعتكافو 
  وقوؿ  للحنفية ،واحلنابلة ،وال يل مو، وىو مذىب الشافعية

َقضاءَا عتكاؼَال اجبَ:َالمبحثَالثاني
َقضاءَا عتكاؼَالمنذورَإذاَفاتَأوَفسد:َالمطلبَاألوؿ

أو بطػ  اعتكافػو فيهػا بأحػد  من نذر اعتكاؼ يوـ  أو عدة أيػاـ  معينػة  ففا تػو
مفسدا و، فعليو ق ا  اليـو أو األياـ ال  فا تو، أو بط  اعتكافو فيها، وىػذا 

َ.واحلنابلة ،وادلالكية، والشافعية ،من احلنفية قوؿ ا مهور
َقضاءَا عتكاؼَال اجبَعنَالمي :َالمطلبَالثاني

أىػػػ  مػػػن مػػػات وقػػػد نػػػذر قبػػػ  مو ػػػو االعتكػػػاؼ فلػػػ  يعتكػػػ ، فقػػػد اختلػػػ  
 :العل  ى  يستحب لوليو أف يق   ىذا االعتكاؼ عنو أو ال، على قولني
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وىػو رَال يستحب لوليو أف يق يو عنو، ويطع  عنو إف أوصى:َالق ؿَاألوؿ
 .والشافعية ،وادلالكية ،ما ذىب إليو ْجهور الفقها  من احلنفية

يسػتحب لوليػو أف يق ػ  ىػذا االعتكػاؼ عنػو، وىػو ادلػذىب  :الق ؿَالثاني
َوقوؿ  للشافع ، وذىب إليو ابن عثيمنيَ،عند احلنابلة

  ما ٓيدب للنعتكف فعلُما ٓيدب للنعتكف فعلُ: : الفصل الضابعالفصل الضابع

َا عتكاؼَفيَأفضلَاألوقاتَواألماكن:َالمبحثَاألوؿ
َأفضلَا عتكاؼَزمناًَ:َالمطلبَاألوؿ

يف العشػ  األواخػ  منػو، وىػذا  أف   االعتكاؼ زمنػا  ىػو يف رم ػاف، وآكػده
 ،واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية ،احلنفية: با فاؽ ادلذاىب الفقهية األربعة

َأفضلَا عتكاؼَمكاناًَ:َالمطلبَالثاني
أف   االعتكاؼ مكانا  ىو ادلس د احل اـ ل يليو ادلس د النبوي ل ادلسػ د 

 ،احلنفيػة: فقهيػة األربعػةاألقصى، ل ادلس د ا ام ، وىذا با فاؽ ادلػذاىب ال
َ ،واحلنابلة ،والشافعية ،وادلالكية

َا شتغاؿَبالُقَربَوالطاعات:َالمبحثَالثاني
َاشتغاؿَالمعتكفَبالعباداتَالمختصةَبو:َالمطلبَاألوؿ

يستحب للمعتك  أف يشتغ  بالق ب والعبادات ادلختصة بو كق ا ة الق آف، 
بو ذلك، وىذا با فػاؽ ادلػذاىب والذك ، والصالة يف غ  وقم النه ، وما أش

 .واحلنابلة ،والشافعية ،الكيةوادل ،احلنفية: الفقهية األربعة
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وكػػػ ه بعػػػا ادلالكيػػػة واحلنابلػػػة للمعتكػػػ  االشػػػتغاؿ بتػػػدريس العلػػػ  وادلنػػػا  ة 
وكتابة احلدي  ورلالسة العلما  ومو ذلك من العبادات ال  ال خيتص نفعها 

 .بو
َالكالـَمطلقاًََحكمَالصم َعن:َالمطلبَالثاني

ونػػص علػػى ذلػػك فقهػػا   حيػػـ  الصػػمم علػػى ادلعتكػػ  إف فعلػػو ق بػػة  و ػػدينا ،
 .وقد حكى ابن  يمية اإلْجاع على بدعي ة ذلك ،واحلنابلة ،احلنفية

َكافَلوَأو:َالمطلبَالثالث َلغيره؟َىلَللمعتكفَأفَيعقدَالنكاحَس اء
اىب الفقهيػػػة جيػػػوز للمعتكػػػ  عقػػػد النكػػػاح يف ادلسػػػ د، وىػػػذا با فػػػاؽ ادلػػػذ

بػػػ  حكػػػى النػػػووي اإلْجػػػاع  ،واحلنابلػػػة  وادلالكيػػػة  والشػػػافعية ،احلنفيػػػة: األربعػػػة
 .على ىذا
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َفهرسَالم ض عات

َالصفحةَالم ض ع
 3 ةادلقدم

 ع ي  الصياـ وأركانو وحكمو وف ائلو وأقسامو وش وطو : الباب األوؿ
 وآدابو

4 

 4  ع ي  الصياـ وأركانو : الفص  األوؿ
 4 :الصياـ ع ي  

 4 اإلمساؾ عن ادلفطو ات: ال كن األوؿ: ادلبح  األوؿ
 4 استيعاب زمن اإلمساؾ: ال كن الثا : ادلبح  الثا 
 5 بداية زمن اإلمساؾ: ادلطلب األوؿ
 5 جاية زمن اإلمساؾ: ادلطلب الثا 
 5 مىت ينته  زمن اإلمساؾ: الف ع األوؿ
إذا أفط  الصائ  ل أقلعم الطائ ة بو، ف أب الشمس ن : الف ع الثا 

  غ ب
5 

ى  العربة للصائ  ب ؤية الشمس وىو يف الطائ ة أـ : الف ع الثال 
 بدخوؿ وقم اإلفطار يف البلد الق يب منها أو احملاذي ذلا

5 

 6 وقم الفط  يف البالد ال  يطوؿ فيها النهار: الف ع ال اب 
كيفية اديد بداية اإلمساؾ وجايتو يف البالد ال  ال : اخلامسالف ع 

 يتعاقب فيها اللي  والنهار خالؿ أرب  وعش ين ساعة
6 

 7 احلكمة من  ش ي  الصياـ: الفص  الثا 
 7 ف ائ  الصياـ: الفص  الثال 
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 8 أقساـ الصيػػاـ: الفص  ال اب 
 8 الصـو ادلأمور بو ش عا  : ادلبح  األوؿ
 9 الصـو الواجب: ادلطلب األوؿ
 9 (صـو التطوع)الصـو ادلستحب : ادلطلب الثا 
 9 الصـو ادلنه  عنو ش عا  : ادلبح  الثا 
، والنية يف الصـو: الفص  اخلامس  9 ش وط وجوب الصـو
 9 ش وط وجوب الصـو: ادلبح  األوؿ

 11  هيد
 11 اإلسالـ: ادلطلب األوؿ

 11  هيد
 11  (غ  ادل  د)إسالـ الكاف  األصل  : األوؿالف ع 

إذا أسل  الكاف  األصل ، فه  عليو ق ا  ما فا و من : ادلسألة األوىل
 الصياـ الواجب زمن كف ه؟

11 

إذا أسل  الكاف  أثنا  شه  رم اف، فه  يل مو ق ا  : ادلسألة الثانية
 األياـ ادلاضية من رم اف؟

11 

أسل  الكاف  أثنا  شه  رم اف، فعليو أف يصـو ما إذا : ادلسألة الثالثة
 بق  من الشه 

11 

إذا أسل  الكاف  أثنا  يـو من رم اف، فإنو يل مو : ادلسألة ال ابعة
 إمساؾ بقية اليـو

11 

 11 إسالـ الكاف  ادل  د: الف ع الثا 
إذا أسل  ادل  د فليس عليو ق ا  ما   كو من الصـو : ادلسألة األوىل

 رد وزمن 
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 12 إذا أسل  ادل  د، وعليو صـو قب  رد و، فه  يل مو ق اؤه: ادلسألة الثانية
 12 حك  من ار د أثنا  صومو: ادلسألة الثالثة
 12 البلوغ: ادلطلب الثا 
 12 اشرتاط البلوغ : الف ع األوؿ
 12 أم   الص  بالصـو: الف ع الثا 
 13 الص  أثنا  شه  رم اف حك  ق ا  ما سب  إذا بلغ: الف ع الثال 
حك  الق ا  واإلمساؾ إذا بلغ الص  أثنا  جار رم اف : الف ع ال اب 
 وىو مفط 

13 

 13 العقػػػ : ادلطلب الثال 
 13  هيد

 13 زواؿ العق  با نوف: الف ع األوؿ
 13 حك  الصـو على ا نوف: ادلسألة األوىل
 13 م ط بهقا  من كاف جنونو : ادلسألة الثانية
 14 حك  صـو ا نوف إذا أفاؽ يف جار رم اف: ادلسألة الثالثة
 14 حك  ق ا  ما سب  من أياـ رم اف زمن ا نوف: ادلسألة ال ابعة

 14 حك  ق ا  من كاف صائما  فأصابو ا نوف: ادلسألة اخلامسة
ن  أحيانا  وي في  أحيانا  : ادلسألة السادسة  14 صـو من كاف جي 

 14 الَعَتو: الف ع الثا 
 14  ع ي  العتو: أوال
 15 : حك  صـو ادلعتوه: ثانيا

 15 اخل ؼ: الف ع الثال 
 15 : ع ي  اخل ؼ: أوال 
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 15 :حك  صـو ادلخ ؼ: ثانيا
 15 زواؿ العق  باإلغما : الف ع ال اب 

 15 حك  من نوب الصـو ل أصيب بإغما  يف رم اف: ادلسألة األوىل
 16 حك  من زاؿ عقلو وفقد وعيو بسبب التخدي  بالبنج: ادلسألة الثانية
 16 النـو: الف ع اخلامس
 16 فقد الذاك ة: الف ع السادس
 16 اإلقامة: ادلطلب ال اب 

 17 الطهارة من احليا والنفاس: ادلطلب اخلامس
 17  هيد

 17 حك  صـو احلائا والنفسا : الف ع األوؿ
حك  إمساؾ بقية اليـو إذا طه ت احلائا أو النفسا  : الف ع الثا 

 أثنا  جار رم اف
17 

 17 حك  صـو احلائا أو النفسا  إذا طه  ا قب  الف  : الف ع الثال 
حك   ناوؿ ادل أة حبوب من  احليا من أج  أف  صـو : الف ع ال اب 

 الشه  كامال  دوف انقطاع
18 

 18 ة على الصـوالقدر : ادلطلب السادس
 18  هيد

 18 أقساـ الع   عن الصـو وحك  ك  نوع: الف ع األوؿ
 19 صـو أصحاب ادلهن الشاقة: الف ع الثا 
 19 حك  ق ا  العاج  إذا زاؿ م ضو أثنا  النهار: الف ع الثال 
 21 النيػػػػة يف الصػػػـو: ادلبح  الثا 
 21 حك  النية يف الصـو: ادلطلب األوؿ
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 21 وقم النية يف الصـو: ادلطلب الثا 
 21 وقم النية يف صـو الف ء: الف ع األوؿ
 21 حك   بييم النية: ادلسألة األوىل
 21 حك  جتديد النية يف ك  يـو من رم اف: ادلسألة الثانية
 21 وقم النية يف صـو النف : الف ع الثا 

 21 صياـ التطوعحك   بييم النية من اللي  يف : ادلسألة األوىل
من أنشأ نية الصـو أثنا  النهار فه  يكتب لو ثواب : ادلسألة الثانية

 صياـ يـو كام ؟
21 

 21 ا ـ  يف نية الصـو: ادلطلب الثال 
 21 حك  صـو ادلرتدد يف نية الصـو الواجب: الف ع األوؿ
، فقاؿ مثال  : الف ع الثا  إف كاف غدا  رم اف : حك  من عل  الصـو

 ف ض ، أو سأصـو الف ء فهو
22 

 22 استم ار النية: ادلطلب ال اب 
 22 حك  صـو من نوب يف يـو من رم اف قط َ  صومو: الف ع األوؿ
 22 حك  صـو من   دد يف قط  نية الصـو: الف ع الثا 

 23 آداب الصيػػػػاـ: الفص  السادس
 23 آداب  تعل  باإلفطار: ادلبح  األوؿ
 23  ع ي  الفط : ادلطلب األوؿ

 23  هيد
 23 حك  الفط  بغلبة الظن: الف ع األوؿ
،  ان ا أف : الف ع الثا  حك  ق ا  الصائ  الذي أفط  يف صوـ  واجب 

 الشمس قد غ بم
23 
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 24 حك  الفط  م  الشك يف غ وب الشمس: الف ع الثال 
 24 ما يفط  عليو الصائ : ادلطلب الثا 
 24 يستحب أف يفط  عليو الصائ ما : الف ع األوؿ
 24 من ن جيد رطبا  وال   ا  وال ما : الف ع الثا 
 24 من ن جيد شيئا يفط  عليو من مأكوؿ أو مش وب: الف ع الثال 

 24 ما يقاؿ عند اإلفطار: ادلطلب الثال 
 25 السحػػػور: ادلبح  الثا 
 25  ع ي  السحور لغة واصطالحا  : ادلطلب األوؿ
 25 حك  السحور: ادلطلب الثا 
 25 ف ائ  السحور: ادلطلب الثال 
 26 احلكمة من السحور: ادلطلب ال اب 

 26 وقم السحور واستحباب  أخ ه: ادلطلب اخلامس
 26 وقم السحور: الف ع األوؿ
 26  أخ  السحور: الف ع الثا 

 26 حك   أخ  السحور: ادلسألة األوىل
حك  ق ا  من  سح  معتقدا  أنو لي ، فتبني لو دخوؿ  :ادلسألة الثانية
 وقم الف  

26 

 27 حك   ناوؿ السحور أثنا  األذاف: ادلسألة الثالثة
 27 من طل  عليو الف   ويف فمو طعاـ: ادلسألة ال ابعة

 28 ما حيص  بو السحور: ادلطلب السادس
 28 ما حيص  بو السحور: الف ع األوؿ
 28 ما يسن التسح  بو: الف ع الثا 
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 28 اجتناب الصائ  للمح مات: ادلبح  الثال 
 29 اشتغاؿ الصائ  بالطاعات: ادلبح  ال اب 

 31 ما يقولو الصائ  إف ساب و أحد أو شا و أو قا لو: ادلبح  اخلامس
 31 ما يفعلو الصائ  إذا دع  إىل طعاـ: ادلبح  السادس
رمضافَفضائلورَخصائصورَحكمَص مورَطرؽَشهرَ:َالبابَالثاني

َإثباتَدخ لوَوخروجو
31 

 31 ف ائ  شه  رم اف: الفص  األوؿ
 31 خصائص شه  رم اف وليلة القدر: الفص  الثا 
 31 خصائص شه  رم اف: ادلبح  األوؿ
  3131  ليلة القدرليلة القدر: : ادلبح  الثا ادلبح  الثا 

 31  ع ي  ليلة القدر، وإثبات وجودىا -أ
 33 ى  ليلة القدر موجودة أـ رفعم؟ 

 33 ف   ليلة القدر وقيامها -ب
 33 ما يش ع يف ليلة القدر  -ج
 34 وقم ليلة القدر وعالمتها  -د

 34 ى  ليلة القدر  تنق  أـ ى  ثابتة؟
 34 سبب إخفا  ليلة القدر عن العباد

 35 عالمة ليلة القدر
 35 وحك   اركوحك  صـو شه  رم اف، : الفص  الثال 
 35 حك  صـو شه  رم اف: ادلبح  األوؿ
 35 حك    ؾ صـو شه  رم اف: ادلبح  الثا 
 35 صـو شه  رم اف متعمدا  كسال  وداونا   حك  من   ؾ: ادلطلب الثا 
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 36 إثبات دخوؿ شه  رم اف وخ وجو: الفص  ال اب 
 36 ط ؽ إثبات دخوؿ شه  رم اف: ادلبح  األوؿ

 36 رؤية اذلالؿ: األوؿادلطلب 
 36 طلب رؤية اذلالؿ: الف ع األوؿ
 36 العدد ادلعترب يف ال ؤية: الف ع الثا 
 36 اشرتاط قوة البص  م  العدالة: الف ع الثال 
أو شهد  ،من رأب ىالؿ رم اف وحده ون يشهد ب ؤيتو: الف ع ال اب 

 ون  قب  شهاد و
36 

 37 اذلالؿ وحدهحك  من رأب : ادلسألة األوىل
من رأب ىالؿ رم اف وحده وىو يف مكاف نا   ليس : ادلسألة الثانية

 فيو أحد
37 

 37 ا فاؽ ادلطال  واختالفها: الف ع اخلامس
 38 ال ؤية عرب الوسائ  احلديثة: الف ع السادس
 38 حك  االعتماد على األقمار الصناعية يف رؤية اذلالؿ: ادلسألة األوىل

 38 حك  استعماؿ ادل اصد الفلكية ل ؤية اذلالؿ: الثانيةادلسألة 
 38 من اشتبهم عليو األشه : الف ع الساب 
ما يلـ  األس  وموه من االجتهاد واحلاالت ادلرت بة على : ادلسألة األوىل

 اجتهاده
38 

 39 حك  صـو األس  وموه من غ  اجتهاد: ادلسألة الثانية
 39 شعباف ثالثني يوما  إكماؿ : ادلطلب الثا 
 39 إذا ن  ثبم ال ؤية يف التاس  والعش ين: الف ع األوؿ
 41 حك  صـو يـو الثالثني من شعباف احتياطا  ل م اف: الف ع الثا 
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 41 احلساب الفلك : ادلطلب الثال 
 41 ط ؽ إثبات خ وج شه  رم اف: ادلبح  الثا 
 41 رؤية ىالؿ شواؿ: ادلطلب األوؿ
 41 العدد ادلعترب يف ال ؤية: الف ع األوؿ
 41 حك  من رأب ىالؿ شواؿ وحده: الف ع الثا 

 41 إكماؿ رم اف ثالثني يوما  : ادلطلب الثا 
 42َمنَيُباحَلهمَالفطر:َالبابَالثالث
 42 ادل يا: الفص  األوؿ
 42  ع ي  ادل ء: ادلبح  األوؿ
 42 حك  فط  ادل يا: ادلبح  الثا 
 42 حد ادل ء الذي يبيح الفط : ادلبح  الثال 
 42 ادل ء اليس : ادلطلب األوؿ
 43 ادل ء الذي ي   الصائ  وخَياؼ معو اذلالؾ: ادلطلب الثا 
 43 ق ا  ادل يا الذي ي  جى ب ؤه: ادلبح  ال اب 

 43 حك  ادل يا الذي ال ي  جى ب ؤه: ادلبح  اخلامس
 43 متف قةأحكاـ : ادلبح  السادس
 43 حك  صـو ادل يا إذا اام  على نفسو: ادلطلب األوؿ
 43 إذا أصبح ادل يا صائما  ل ب أ يف النهار: ادلطلب الثا 
 44 ادلػساف : الفص  الثا 
 44 حك  فط  ادلساف : ادلبح  األوؿ
 44 حك  صـو ادلساف : ادلبح  الثا 
 44 يش  عليو الصـوحك  صـو ادلساف  الذي ال : ادلطلب األوؿ
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 44 حك  صـو ادلساف  الذي يلحقو بالصـو مشقة  : ادلطلب الثا 
 45 حك  صـو ادلساف  الذي خياؼ اذلالؾ بصومو: ادلطلب الثال 
 45 ادلسافة ال  يباح فيها اإلفطار: ادلبح  الثال 
 45 مىت يفط  ادلساف : ادلبح  ال اب 

 45 يفط  فيهاإقامة ادلساف  ال  : ادلبح  اخلامس
ب و دائ : ادلبح  السادس  45 حك  صـو من سف ه شه
 46 أحكاـ متف قة: ادلبح  الساب 
 46 ق ا  ادلساف  األياـ ال  أفط ىا: ادلطلب األوؿ
 46 حك  فط  ادلساف  إذا دخ  عليو شه   رم اف يف سف ه: ادلطلب الثا 
 46 إذا ساف  أثنا  الشه  ليال  : ادلطلب الثال 
 46 حك  فط  ادلساف  إذا ساف  أثنا  جار رم اف: ادلطلب ال اب 

حك  إمساؾ بقية اليـو إذا قدـ ادلساف  أثنا  النهار : ادلطلب اخلامس
 مفط  ا

47 

حك  فط  ادلساف  إذا كاف سف ه بوسائ  النق  : ادلطلب السادس
 ادل حية

47 

 47 الكب  والع وز: الفص  الثال 
 47 صـو ال ج  الكب  وادل أة الع وز حك : ادلبح  األوؿ
 48 ما يلـ  الكب  والع وز إذا أفط ا: ادلبح  الثا 
 48 احلام  وادل ض : الفص  ال اب 
 48 حك  صـو احلام  وادل ض : ادلبح  األوؿ
 48 ما يلـ  احلام  وادل ض  إذا أفط  ا: ادلبح  الثا 
 49 أسباب أخ ب مبيحة للفط : الفص  اخلامس
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 49 ادلهن الشاقة: ادلبح  األوؿ
 49 إرىاؽ ا وع والعطش: ادلبح  الثا 
  4949  اإلك اهاإلك اه: : ادلبح  الثال ادلبح  الثال 

 49 حك  ادلستك َه على اإلفطار: مطلب
 49 إذا أك ه الصائ  على الفط  فأفط  بغ  فع   منو: الف ع األوؿ
 49 إذا أك ه الصائ  على الفط  فأفط  بنفسو: الف ع الثا 

 51 ا هاد يف سبي  الل: ادلبح  ال اب 
 51َمفسداتَالصياـَوماَيكرهَللصائمَوماَيباحَلو:َالبابَالرابع
 51 ما يفسد الصـو وما ال يفسده: الفص  األوؿ

 51  هيد 
 51 ما يفسد الصياـ ويوجب الق ا : ادلبح  األوؿ
 51  ناوؿ الطعاـ والش اب: ادلطلب األوؿ
 51  ناوؿ الطعاـ والش اب عمدا  : الف ع األوؿ
 51 حك   ناوؿ الطعاـ والش اب للصائ : ادلسألة األوىل
 52 ما يرت ب على اإلفطار عمدا بطعاـ أو ش اب: ادلسألة الثانية

 52 الق ا  -1
 52 اإلمساؾ  -2

 52  ناوؿ الطعاـ والش اب نسيانا: الف ع الثا 
 52 أسنانو وىو صائ حك  من ابتل  ما بني  : الف ع الثال 
 53 حك  ابتالع الصائ  ما ال يؤك  يف العادة: الف ع ال اب 

 53 حك  ش ب الدخاف أثنا  الصـو: الف ع اخلامس
 53 خ وج ادلين: ادلطلب الثا 
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 53 االستمنا  يف جار رم اف: الف ع األوؿ
 53  ع ي  االستمنا : أوال  
 53 جار رم اف حك  من استم  يف: ثانيا  

 53 حك  من باش  أو قب  أو دلس فأن ؿ: الف ع الثا 
 54 حك  من ك ر النظ  حىت أن ؿ: الف ع الثال 
 54 حك  من أن ؿ بتفك  رل د عن العم : الف ع ال اب 

 54 حك  من ناـ فاحتل  يف جار رم اف: الف ع اخلامس
 54 حك  خ وج ادلذي من الصائ : الف ع السادس
 55 االستقا  :ادلطلب الثال 
 55 خ وج دـ احليا والنفاس: ادلطلب ال اب 
 55 حك  صـو من حاضم أو نفسم أثنا  جار رم اف: الف ع األوؿ
حك  إمساؾ بقية اليـو دلن فسد صومها ج وج دـ : الف ع الثا 

 احليا أو النفاس
55 

 55 ا نوف واإلغما : ادلطلب اخلامس
الصياـ باللي  ل أصيب با نوف ون حك  صـو من نوب : الف ع األوؿ

 يف  إال بعد غ وب الشمس
55 

 56 حك  الق ا  على ا نوف: الف ع الثا 
حك  من نوب الصياـ باللي  ل أغم  عليو ون يف  إال : الف ع الثال 

 بعد غ وب الشمس
56 

حك  من نوب الصياـ باللي  ل أغم  عليو ل أفاؽ يف : الف ع ال اب 
 النهار

56 

 56 حك  من ناـ ْجي  النهار: الف ع اخلامس
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 56 ال دة: ادلطلب السادس
 56 حك  صـو من ار د عن اإلسالـ: الف ع األوؿ
 56 حك  ق ا  من ار د أثنا  صيامو: الف ع الثا 
 57 حك  ق ا  ما   كو ادل  د من صياـ  يف زمن رد و: الف ع الثال 

 57 نية اإلفطار: ادلطلب الساب 
 57 احل امة: ادلطلب الثامن
 57 حك  احل امة للصائ : الف ع األوؿ
 57 حك  الفصد وأخذ الدـ للتحلي  وغ ه: الف ع الثا 

 58 حك  احلقنة الش جية: ادلطلب التاس 
 58 القط ة يف األن : ادلطلب التاس  
 58 ما يفسد الصياـ ويوجب الق ا  والكفارة: ادلبح  الثا 

 58 ا ماع: مطلب
 58 حك  صـو من جام  متعمدا  يف جار رم اف: الف ع األوؿ
 59 ما يرت ب على ا ماع يف جار رم اف: الف ع الثا 
 59 ما يلـ  ادل أة إذا جومعم يف جار رم اف طائعة: الف ع الثال 
 59 حك  من جام  ناسيا  : الف ع ال اب 

 61 يف يـو واحدحك  من  ك ر منو ا ماع : الف ع اخلامس
 61 حك  من  ك ر منو ا ماع يف يومني فأكث : الف ع السادس
 61 حك  صـو من وطد يف الدب : الف ع الساب 
 61 حك  من جام  يف ق ا  رم اف عامدا  : الف ع الثامن

بعا ادلسائ  ادلعاص ة وما يفسد الصـو منها وما ال : ادلبح  الثال 
 يفسده

61 
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 61 الغسي  الكلوي: ادلطلب األوؿ
 61 ج اخ ال بو: ادلطلب الثا 
 61 األق ا  ال   وض  ام اللساف: ادلطلب الثال 
 61 التع ي  باألق ا  ال   وض  ام اللساف: الف ع األوؿ
 61 حك  األق ا  ال   وض  ام اللساف: الف ع الثا 

 62 غاز األكس ني: ادلطلب ال اب 
 62 العالجية اإلب : ادلطلب اخلامس

 62 اإلب ة العالجية غ  ادلغذية: الف ع األوؿ
 62 اإلب ة الوريدية ادلغذية: الف ع الثا 

 62 (اللبوس)التحامي  : ادلطلب السادس
إدخاؿ القثط ة، أو ادلنظار، أو إدخاؿ دوا ، أو زللوؿ : ادلطلب الساب 

 لغس  ادلثانة، أو مادة  ساعد على وضوح األشعة
63 

التقط  يف ف ج ادل أة والتحامي  ادلهبلية وض  صبغة : ادلطلب الثامن
 األشعة وغ  ذلك

63 

 63 ما يك ه للصائ  وما يباح لو: الفص  الثا 
 63 ما يك ه للصائ : ادلبح  األوؿ
 63 ادلبالغة يف ادل م ة واالستنشاؽ : ادلطلب األوؿ
 64 الوصاؿ: ادلطلب الثا 
 64 ذوؽ الطعاـ بغ  حاجة: ادلطلب الثال 
القبلة وادلالمسة وما شاهبهما دلن  تح ؾ شهو و عند : ادلطلب ال اب 

 ذلك
64 

 64  ما يباح للصائ: ادلبح  الثا 
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 أخ  ا نب واحلائا إذا طه ت االغتساؿ إىل طلوع : ادلطلب األوؿ
 الف   

64 

 64  أخ  ا نب االغتساؿ إىل طلوع الف  : الف ع األوؿ
 64  أخ  احلائا االغتساؿ إىل طلوع الف  : الف ع الثا 

 65 ادل م ة واالستنشاؽ: ادلطلب الثا 
 65 اغتساؿ الصائ  و ربده بادلا : ادلطلب الثال 
 65 ذوؽ الطعاـ عند احلاجة: ادلطلب ال اب 

 65 القبلة وادلباش ة دلن ملك نفسو: ادلطلب اخلامس
 65 التطيب وش  ال وائح : ادلطلب السادس
 66 استعماؿ السواؾ ومع وف األسناف ومومها: ادلطلب الساب 
 66 حك  استعماؿ الصائ  للسواؾ: الف ع األوؿ
 66 حك  استعماؿ الصائ  مع وَف األسناف: الف ع الثا 

 66 االكتحاؿ: ادلطلب الثامن
 66 استعماؿ قط ة العني: ادلطلب التاس 
 66 استعماؿ قط ة األذف: ادلطلب العاش 
َص موَوماَيكرهَوماَيحـر:َالبابَالخام   67َماَُيستحبُّ
 67 (صـو التطوع)ما ي ستحب  صومو : الفص  األوؿ
  6767   ع ي  التطوع ع ي  التطوع: : ادلبح  األوؿادلبح  األوؿ
  6767  ف   صـو التطوعف   صـو التطوع: : ادلبح  الثا ادلبح  الثا 
  6868  أحكاـ النية يف صـو التطوعأحكاـ النية يف صـو التطوع: : ادلبح  الثال ادلبح  الثال 

 68 وقم النية: األوؿادلطلب 
 68 آخ  وقم نية التطوع: ادلطلب الثا 
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 68  عيني النية يف صـو التطوع :ادلطلب الثال 
  6868  أنواع صـو التطوعأنواع صـو التطوع: : ادلبح  ال اب ادلبح  ال اب 
 68 صـو التطوع ادلطل : ادلطلب األوؿ
 68 صـو التطوع ادلقيد: ادلطلب الثا 
 68 صـو ستة أياـ  من شواؿ: الف ع األوؿ
 69 األياـ الثمانية األوؿ من ذي احل ة: الف ع الثا 
 69 صـو يـو ع فة لغ  احلاج: الف ع الثال 
 69 صـو شه  الل احملـ : الف ع ال اب 

 69 صـو يـو عاشورا  وصياـ يوـ  قبلو: الف ع اخلامس
 69 صـو أكث  شه  شعباف: الف ع السادس
 69 صـو االثنني واخلميس: الف ع الساب 
 71 صـو ثالثة أياـ من ك  شه : الف ع الثامن
 71 استحباب صياـ أياـ البهيا: الف ع التاس 
 71 صـو يـو وإفطار يـو: الف ع العاش 

 71 صـو يـو وإفطار يومني: الف ع احلادي عش 
 71 صـو يوـ  أو يومني أو ثالثة  أو أربعة  من ك  الشه : الف ع الثا  عش 

 71 يك ه صوموما : الفص  الثا 
 71 صـو الدى : ادلبح  األوؿ
 71 : ع ي  الدى  لغة  : ادلطلب األوؿ
 71 : ع ي  صـو الدى  اصطالحا  : ادلطلب الثا 
 71 حك  صـو الدى : ادلطلب الثال 
 71 صـو يـو ع فة للحاج: ادلبح  الثا 
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 71 إف اد يـو ا معة بالصـو: ادلبح  الثال 
 71 إف اد يـو السبم بالصـو: ادلبح  ال اب 

 72 ختصيص شه  رجب بالصـو: ادلبح  اخلامس
 72 ما حيـ  صومػػػػػػػػو: الفص  الثال 
 72 صـو يوم  العيدين: ادلبح  األوؿ
 72 أياـ التش ي : ادلبح  الثا 
 72 ادل اد بأياـ التش ي : ادلطلب األوؿ
 72 :حك  صـو أياـ التش ي : ادلطلب الثا 
 73 صـو يـو الشك: ادلبح  الثال 
 73  ع ي  يـو الشك: ادلطلب األوؿ
 73 حك  صـو يـو الشك: ادلطلب الثا 
 73 صـو ادل أة نفال  بدوف إذف زوجها: ادلبح  ال اب 
 73 حك  صـو ادل أة نفال  بدوف إذف زوجها: ادلطلب األوؿ
 73 ال وج الم أ و ال  صامم نفال  بغ  إذنو حك   فط : ادلطلب الثا 

 75َأحكاـَعامةَفيَالقضاء:َالبابَالسادس
 75 التتاب  والرتاخ  يف الق ا : الفص  األوؿ
 75 التتاب  يف الق ا : ادلبح  األوؿ
 75 الرتاخ  يف الق ا : ادلبح  الثا 
رم اف حك   أخ  ق ا  رم اف إىل ما قب  دخوؿ : ادلطلب األوؿ

 آخ 
75 

 75  أخ  ق ا  رم اف بغ  عذر  حىت دخوؿ رم اف آخ : ادلطلب الثا 
 76 صياـ التطوع قب  ق ا  صياـ الف ء حك : ادلطلب الثال 
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 76 ق ا  الصياـ عن ادليم: الفص  الثا 
 76 ق ا  الصياـ عن ادليم الذي أخ ه لعذر: ادلبح  األوؿ
 76 ادليم الذي أخ ه لغ  عذر ق ا  الصياـ عن: ادلبح  الثا 
 76 من ش ع يف صوـ  ى  يل مو إ امو: الفص  الثال 
 76 من ش ع يف صوـ  واجب  ى  يل مو إ امو: ادلبح  األوؿ
من ش ع يف صـو  طوع  ى  يل مو إ امو، وحك  ق ائو : ادلبح  الثا 
 إف أفسده

77 

 77 إ امومن ش ع يف صـو  طوع ى  يل مو : ادلطلب األوؿ
 77 حك  ق ا  صـو التطوع إف أفسده: ادلطلب الثا 
 77 اإلفطار يف الصـو الواجب بغ  عذر: الفص  ال اب 
 78َ (التراويح)قياـَرمضافَ:َالبابَالسابع
 78   ع ي  الرتاويح لغة واصطالحا  : الفص  األوؿ
 78 مش وعية صالة الرتاويح وحكمها وف لها: الفص  الثا 
 78 مش وعية صالة الرتاويح: ادلبح  األوؿ
 78 حك  صالة الرتاويح: ادلبح  الثا 
 79 حك  صالة الرتاويح يف ادلس د: ادلبح  الثال 
 79 حك  صالة الرتاويح يف ادلس د للنسا : ادلبح  ال اب 

 79 ف   صالة الرتاويح: ادلبح  اخلامس
 79 صفة صالة الرتاويح: الفص  الثال 
 79 عدد ركعات صالة الرتاويح: ادلبح  األوؿ
 81 الق ا ة يف صالة الرتاويح: ادلبح  الثا 
 81 الدعا  يف صالة الرتاويح: ادلبح  الثال 
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 81 دعا  القنوت: ادلطلب األوؿ
 81 القنوت لغة واصطالحا    ع ي  :األوؿ الف ع
 81 القنوت وادلداومة عليو حك  :الثا  الف ع

 81 حك  القنوت يف الو  : األوىلادلسألة 
 81 حك  ادلداومة على دعا  القنوت يف ك  ليلة: ادلسألة الثانية

 81 القنوت زل  :الثال  الف ع
 81 القنوت أثنا  اليدين رف   :ال اب  الف ع
 81 القنوت بعد باليدين الوجو مسح: اخلامس الف ع
 81 ألفاظ القنوت وحك  القنوت بغ  الوارد  :السادس الف ع

 82 ألفاظ قنوت الو  : ادلسألة األوىل
 82 حك  القنوت بغ  الوارد عن الن  صلى الل عليو وسل : ادلسألة الثانية

 82 القنوت بعد وسل  عليو الل الن  صلى على الصالة :الساب  الف ع
 82  ألالدعا  عند خت  الق آف الك: ادلطلب الثا 
 83 سلالفات يف دعا  القنوت: ادلطلب الثال 
 84َأحكاـَا عتكاؼ:َالبابَالثامن
 84  ع ي  االعتكاؼ: الفص  األوؿ
 84 حك  االعتكاؼ وغايتو: الفص  الثا 
 84 حك  االعتكاؼ لل جاؿ والنسا : ادلبح  األوؿ
 84 حك  االعتكاؼ لل جاؿ: ادلطلب األوؿ
 85 اعتكاؼ النسا حك  : ادلطلب الثا 
 85 غاية االعتكاؼ: ادلبح  الثا 
 85 ش وط صحة االعتكاؼ: الفص  الثال 
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 85 اإلسالـ: ادلبح  األوؿ
 86 العق : ادلبح  الثا 
 86 التميي : ادلبح  الثال 
 86 النية: ادلبح  ال اب 

 86 إذف ال وج ل وجتو: ادلبح  اخلامس
 86 مس د ا ماعة: ادلبح  السادس
 86 اعتبار ادلس د: ادلطلب األوؿ
 87 حك  االعتكاؼ يف غ  ادلساجد الثالثة: ادلطلب الثا 
 87 ضاب  ادلس د الذي يصح فيو االعتكاؼ: ادلطلب الثال 
 87 االعتكاؼ يف غ  مس د ا معة : ادلطلب ال اب 
االعتكاؼ يف غ  مس د ا معة إف كاف ال يتخل  : الف ع األوؿ
 ْجعةاالعتكاؼ 

87 

االعتكاؼ يف غ  ا ام  إف كاف يتخل  اعتكافو يـو : الف ع الثا 
 ْجعة

87 

 88 ى  ادلنارة وال حبة والسطح وغ ىا  عد من ادلس د؟: ادلطلب اخلامس
 88 صعود ادلعتك  إىل منارة ادلس د: الف ع األوؿ
 88 خ وج ادلعتك  إىل ال حبة: الف ع الثا 
 88 ادلعتك  إىل سطح ادلس د أو االعتكاؼ فيوصعود : الف ع الثال 

 88 اعتكاؼ ادل أة يف مس د بيتها: ادلطلب السادس
 89 الطهارة شلا يوجب غسال  : ادلبح  الساب 
 89 زماف االعتكاؼ وأقلو: ادلبح  الثامن
 89 زماف االعتكاؼ : ادلطلب األوؿ
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األواخ  من مىت يبدأ من أراد االعتكاؼ يف العش  : ادلطلب الثا 
 رم اف ومىت ينته ؟

89 

مىت يبدأ من أراد االعتكاؼ يف العش  األواخ  من : الف ع األوؿ
 رم اف؟

89 

 91 مىت ينته  االعتكاؼ يف أياـ العش  األواخ  من رم اف؟: الف ع الثا 
 91 أق  مدة  لالعتكاؼ : ادلطلب الثال 
 91 أطوؿ مدة  لالعتكاؼ: ادلطلب ال اب 

 91 اشرتاط الصـو لالعتكاؼ: التاس ادلبح  
 91 ما يفسد االعتكاؼ وما ال يفسده: الفص  ال اب 
 91 اخل وج من ادلس د: ادلبح  األوؿ

 91 أقساـ اخل وج من ادلس د: مطلب
 91 اخل وج ببعا البدف: الف ع األوؿ
 91 اخل وج دمي  البدف بغ  عذر: الف ع الثا 
 91 اخل وج دمي  البدف بعذر : الف ع الثال 
 92 ا ماع وإن اؿ ادلين واالحتالـ: ادلبح  الثا 
 92 ا ماع وإن اؿ ادلين: ادلطلب األوؿ
 92 االحتالـ: ادلطلب الثا 
 92 ط و  احليا والنفاس: ادلبح  الثال 
 93 ط و  اإلغما  وا نوف: ادلبح  ال اب 

 93 ادلعاص : ادلبح  اخلامس
 93 ال دة: ادلبح  السادس
 93 نذر االعتكاؼ: الفص  اخلامس
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 93 حك  نذر االعتكاؼ: ادلبح  األوؿ
 93 نذر االعتكاؼ يف ادلساجد الثالثة: ادلبح  الثا 
 94 حك  من نذر االعتكاؼ قب  إسالمو: ادلبح  الثال 
 94 من نذر يوما  ى  يدخ  فيو اللي ؟: ادلبح  ال اب 

 94 ق ا  االعتكاؼ : الفص  السادس
 94 ق ا  االعتكاؼ ادلستحب: ادلبح  األوؿ
 94 ق ا  االعتكاؼ الواجب : ادلبح  الثا 
 94 ق ا  االعتكاؼ ادلنذور إذا فات أو فسد: ادلطلب األوؿ
 94 ق ا  االعتكاؼ الواجب عن ادليم: ادلطلب الثا 
 95 ما يندب للمعتك  فعلو: الفص  الساب 
 95 االعتكاؼ يف أف   األوقات واألماكن: ادلبح  األوؿ
 95 أف   االعتكاؼ زمنا  : ادلطلب األوؿ
 95 أف   االعتكاؼ مكانا  : ادلطلب الثا 
 95 االشتغاؿ بالق َ ب والطاعات: ادلبح  الثا 
 95 اشتغاؿ ادلعتك  بالعبادات ادلختصة بو: ادلطلب األوؿ
 96 عن الكالـ مطلقا  حك  الصمم : ادلطلب الثا 
 96 ى  للمعتك  أف يعقد النكاح سوا  كاف لو أو لغ ه؟: ادلطلب الثال 
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