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رسوؿ الله ،وعلى ه
احلمد لله ،والصالة والسالـ على ه
آلو وصح هبو أْجَعني.
أما بَػعد:

فَػ َق ػد ح ػ أى ػ العل ػ ه علػػى م ػو العصػػوهر ،علػػى س ػهي ه العلػ ه
ػوـ الش ػ عي هة،
َ
َ
ه
ه
لك ،اختصار ال ػمطوالت
و ق يبها إىل عموـ الناس ،ليَع نفعها ،ومن ص َوهر ذَ َ
ػاع هبػا ،واإلقب ه
ػاؿ علػى
و لخيص الػمؤلفات ،وكاف لذلك أثَػ ه يف يسػ ه االنتف ه
مدارستهها ،وانتشا هرىا بني العا وـ واخلا و .
وقد ار أت مؤس َسة الػدرهر السػنهي هة أف سػ َ علػى ج ه هػ ؛ ح صػا منهػا علػى
ػاف العل ػ ه الش ػ ع سلتَص ػ ا بػ ه
بي ػ ه
ػدوف ذك ػ ه األدل ػ هة ونصػػو ه العلمػػا ه وال وثي ػ ه
و
ه
ه
ه
وحكمها ومن قَاؿ هبا.
ادلسألة
ادلذاىب ،مقتص ة على
ول ػػذا ي ػػأل ى ػػذا ادللخػ ػص م ػػن (فق ػػو الص ػػوـ) ك ػ ػ م ػػن اإلص ػػدا هر الث ػػا
للموسػ ه
ػوعة الفقهي ػ هة علػػى موق ػ ه الػػدرهر الس ػنهي هة؛ فمػػن ر َاـ التفصػػي َ واالسػػت اد َة
ي من ادلذاىب ،مدعوما ه
ه
الكتاب
بأدلتو من
ومع فةَ ال هاج هح من األقواؿ ،والقو و
َ
ه
والسػ ه
ه
ػنة واإلْجػ ه
ػاع وغ ػ ه ذلػػكَ ،م ػ َ ذك ػ ه أق ػواؿ احملققػػني مػػن أى ػ ه العل ػ ه  ،هوف ػ َ
اجعة اإلصدا هر الثا من ادلوس ه
ليو مب ه
منهج علم واضح فَػع ه
ػوعة الفقهيػ هة مبوقػ ه
َ
الدرهر السنهي هة.
عنَاَ.
منَاَماَيََػنػَ َف َ
اللََأفََيََػنػَ َف ََعَنَاَبماَعلَ ََمَنَاَوأفَََيُعلَ َ
َنسأؿََُ َ
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية
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الباب األول :تعريف الصًاو وأركاىه وحلنه وفضائله
وأقسامه وشروطه وآدابه
الفصل األّل :تعزٓف الصٔاو ّأركاىُ
تعريفَالصياـَ:
أص الصياـ يف اللغة :اإلمساؾ.
وأما الصياـ اصطالحا فهو :التعبد لل سبحانو و عاىل ،باإلمساؾ عن األكػ
والش ب وسائ ادلفطو ات ،من طلوع الف إىل غ وب الشمس.
و نقس أركاف الصياـ إىل ركنني:
- 1اإلمساؾ عن ادلفطو ات.
- 2استيعاب زمن اإلمساؾ.
المبحثَاألوؿَ:الركنَاألوؿَ:اإلمساؾَعنَالمفطراتَ
جيػػب علػػى الصػػائ أف ديتن ػ عػػن ك ػ مػػا يبط ػ صػػومو مػػن سػػائ ادلفطوػ ات،
كاألك ػ والش ػ ب وا مػػاع .ونق ػ اإلْجػػاع علػػى ذلػػك ابػػن ح ػ ـ ،وابػػن عبػػد
الرب ،وابن يمية
المبحثَالثانيَ:الركنَالثانيَ:استيعابَزمنَاإلمساؾَ
المطلبَاألوؿَ:بدايةَزمنَاإلمساؾ
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يبػػدأ زمػػن اإلمسػػاؾ عػػن ادلفطوػ ات مػػن دخػػوؿ الف ػ الثػػا  ،وذىػػب إىل ىػػذا
عامة أى العل .
المطلبَالثانيَ:نهايةَزمنَاإلمساؾ
الفرعَاألوؿَ:متىَينتهيَزمنَاإلمساؾَ
ينتهػ وقػػم اإلمسػػاؾ بغ ػ وب الشػػمس ،نق ػ اإلْجػػاع علػػى ذلػػك ابػػن ح ػ ـ،
وابن عبدالرب ،والنوويَ.
الفرعَالثانيَ:إذاَأفطرَالصائمَثمَأقلعػ َالطػائرةَبػورَفػرأشَاللػم َلػمَ
تغربَ
م ػػن أفط ػ بالبل ػػد ل أقلع ػػم الط ػػائ ة ب ػػو ،أو أفطػ ػ يف الط ػػائ ة قب ػ ار فاعه ػػا،
وذلػػك بعػػد انتهػػا النهػػار ،ل رأب الشػػمس بعػػد ار فػػاع الطػػائ ة يف ا ػػو ،فإنػػو
يستم مفط ا ،وبو أفىت عبدال زاؽ عفيف  ،وابن باز ،وابن عثيمني.
الفػػرعَالثالػػثَ:ىػػلَالعبػػرةَللصػػائمَبرؤيػػةَاللػػم َوى ػ َفػػيَالطػػائرةَأـَ
بدخ ؿَوق َاإلفطارَفيَالبلدَالقريبَمنهاَأوَالمحاذيَلهاَ

مػػن سػػاف بالطػػائ ة وىػػو صػػائ  ،ل اطل ػ بواسػػطة السػػاعة أو غ ىػػا عل ػى أف
وقػػم إفطػػار البلػػد الػػذي سػػاف منػػو أو البلػػد الق يبػػة منػػو يف سػػف ه ،قػػد دخػ ،
لكنو ي ب الشمس بسبب ار فاع الطائ ة ،فليس لػو أف يفطػ إال بعػد غ وهبػا.
وبو أفىت عبد ال زاؽ عفيف  ،وابن باز ،وابن عثيمنيَ.

4

www.dorar.net

الفرعَالرابعَ:وق َالفطرَفيَالبالدَالتيَيط ؿَفيهاَالنهارَ
جيب على الصائ اإلمسػاؾ مػن حػني طلػوع الف ػ حػىت غػ ب الشػمس يف
أي مكػػاف كػػاف مػػن األرء ،س ػوا طػػاؿ النهػػار أـ قص ػ  ،أـ سػػاويا ،مػػا داـ
ىو يف أرء فيها لي وجار يتعاقباف خالؿ أرب وعش ين ساعة.
لكن لو ش الصوـ يف األيػاـ الطويلػة مشػقة غػ زلتملػة وخيشػى منهػا ال ػ ر
أو حدوث م ء ،فإنو جيوز الفط حينئذ ،ويق يف أياـ أخ يتمكن فيهػا
من الق ا .
وهبػ ػػذا أفػ ػػىت ابػ ػػن بػ ػػاز ،وابػ ػػن عثيمػ ػػني ،وغ مهػ ػػا ،وىػ ػػو ق ػ ػ ار ا م ػ ػ الفقه ػ ػ
اإلسالم .
الفرعَالخام َ:كيفيةَتحديدَبدايةَاإلمسػاؾَونهايتػوَفػيَالػبالدَالتػيَ َ
يتعاقبَفيهاَالليلَوالنهارَخالؿَأربعَوعلرينَساعةَ
مػػن كػػاف يف بلػػد ال يتعاقػػب فيػػو اللي ػ والنهػػار يف أرب ػ وعش ػ ين سػػاعة كبلػػد
يكػػوف جارىػػا مػػثال :يػػومني ،أو أسػػبوعا ،أو شػػه ا ،أو أكث ػ مػػن ذلػػك ،فإنػػو
يقػػدر للنهػػار قػػدره ،وللي ػ قػػدره اعتمػػادا علػػى أق ػ ب بلػػد منهػػا ي ػ يكػػوف
رلمػوع كػ مػن الليػ والنهػار  24سػػاعة .وهبػذا أفػىت ابػن بػاز ،وابػن عثيمػػني،
وغ مها ،وىو ما ق ره ا م الفقه اإلسالم .
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الفصل الجاىٕ :احلكنة مً تغزٓع الصٔاو
دلا كانم مصاحل الصوـ مشهودة بالعقوؿ السليمة ،والفطػ ادلسػتقيمة ،شػ عو
الل سبحانو و عاىل لعباده؛ رمحة هب ؛ وإحسانا إليه ؛ ومحية ذل وجنة.
فالصياـ لو هح َك عظيمة ،وفوائد جليلة ،ومنها:
َ-1أفَالص ـَوسيلةٌَلتحقيقَتق شَاللَعزَوجلَ:
َ-2إشعارَالصائمَبنعمةَاللَتعالىَعليوَ:
َ-3تربيةَالنف َعلىَاإلرادةرَوق ةَالتحملَ:
ـَقهرَللليطافَ:
َ-4فيَالص
ٌ

جبَللرحمةَوالعطفَعلىَالمساكينَ:
َ-5الص ـَم ٌ

َ-6الص ـَيطهرَالبدفَمنَاألخالطَالرديئةَويكسبوَصحةًَوق ةًََ:
وىػػذه الفوائػػد وغ ىػػا ى ػ بعػػا مػػا يدركػػو عق ػ اإلنسػػاف احملػػدود مػػن ىػػذه
العبادة العظيمة ،وذلك حني ؤدب على وجهها ادلش وع.
الفصل الجالح :فضائل الصٔاو
للصياـ ف ائ كث ة شهدت هبا نصو الوحيني ،ومنها:

َ-1أفَالص ـَ َمثلَلو.

َ-2أفَاللَتبارؾَوتعالىَأضافوَإليو.
َ-3تجتمعَفيَالص ـَأن اعَالصبرَالثالثةَ.
َ-4الصياـَيلفعَلصاحبوَي ـَالقيامة.
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َ-5الص ـَمنَاألعماؿَالتيَوعدَاللَتعالىَفاعلهاَبالمغفرةَواألجرَ
العظيمَ.

َ-6الصياـَكفارةٌَللذن بَوالخطاياَ.
ِ
صنَمنَالنار.
ـَجنةٌَوح ٌ
َ-7الص ُ
ـَسببَلدخ ؿَالجنة.
َ-8الص
ٌ
َ-9للصائمَفرحتافَ.

َ-11خل ؼَفمَالصائمَأطيبَعندَاللَتعالىَمنَريحَالمسكَ.
َ-11الص ـَيزيلَاألحقادَوالضغائنَ.
َ-12جعلَاللَتعالىَالصياـَمنَالكفاراتَلعظمَأجرهََ.
الفصل الزابع :أقضاو الصٔــاو
تمهيد:
ينقس الصوـ باعتبار كونو مأمورا بو ،أو منهيا عنو ش عا ،إىل قسمني:

ص ـَمأم رَبوَشرعَاً.
ص ـَمنهيَعنوَشرعَاً.

المبحثَاألوؿَ:الص ـَالمأم رَبوَشرعَاًَ
وىو قسماف:

ص ـَواجب.
ص ـَمستحب.

8

www.dorar.net

المطلبَاألوؿَ:الص ـَال اجبَ
وىو على نوعني:
واج ػػبَبأص ػػلَالل ػػرع  -أي بغ ػ س ػػبب مػػن ادلكل ػ  -وىػػو ص ػػوـ ش ػػه
رم اف.

واجبَبسبب من المكلف :وىو صوـ النذر ،والكفارات ،والق ا .

المطلبَالثانيَ:الص ـَالمستحبَ(ص ـَالتط ع)َ
وىو قسماف:

ص ـَالتط عَالمطلق :وىو ما جا يف النصو غ مقيد ب من معني.
صػ ـَالتطػ عَالمقيػػد :وىػو مػا جػا يف النصػػو

مقيػدا بػ من معػني ،كصػػوـ

السػػم مػػن ش ػواؿ ،ويػػوم االثنػػني واخلمػػيس ،ويػػوـ ع فػػة ،ويػػوم اسػػوعا
وعاشورا .
المبحثَالثانيَ:الص ـَالمنهيَعنوَشرعَاًَ
وىو قسماف:

ص ـَمحرـ :وذلك مث صوـ يوم العيدين ،وصوـ يوـ الشك.
ص ـَمكروه :وذلك مث صوـ الوصاؿ ،وصوـ يوـ ع فة للحاج.
الفصل اخلامط :عزّط ّجْب الصْوّ ،الئة يف الصْو
َ
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المبحثَاألوؿَ:شروطَوج بَالص ـَ
تمهيد:
جيب الصوـ أدا على من ْج ستة أوصاؼ ،وى :
 -1اإلسالـ.
 -2البلوغ.
 -3العق .
 -4القدرة.

 -5اإلقامةََ.

 -6عدـ احليا والنفاسَ.
المطلبَاألوؿَ:اإلسالـ
تمهيد
يشرتط لوجوب الصوـ :اإلسالـ ،وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن ح ـ.
واإلسالـ ضده الكف ؛ فالكاف ال يلَـ بالصوـ وال يصح منو.
الفرعَاألوؿَ:إسالـَالكافرَاألصليَ(غيرَالمرتد)
المسألةَاألولىَ:إذاَأسلمَالكافرَاألصليرَفهلَعليوَقضاءَماَفاتوَمنَ
الصياـَال اجبَزمنَكفره؟َ
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إذا أس ػػل الك ػػاف األص ػػل (أي غػ ػ ادل ػػد) ،ف ػػال يل م ػػو ق ػػا م ػػا فا ػػو م ػػن
الصياـ الواجب زمن كف ه ،وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن يمية.
المسألةَالثانيةَ:إذاَأسلمَالكافرَأثناءَشهرَرمضافرَفهلَيلزموَقضاءَ
األياـَالماضيةَمنَرمضاف؟َ
إذا أس ػػل الك ػػاف أثن ػػا ش ػػه رم ػػاف ف ػػال يل م ػػو ق ػػا األي ػػاـ ادلاض ػػية م ػػن
رم ػػاف ،وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة  :احلنفيػػة ،وادلالكيػػة واألصػػح
عند الشافعية ،ومذىب احلنابلة.
المسألةَالثالثةَ:إذاَأسلمَالكافرَأثناءَشهرَرمضافرَفعليوَأفَيص ـَماَ

بقيَمنَاللهرَ
إذا أسل الكاف يف أثنا شػه رم ػاف ،فعليػو أف يصػوـ مػا بقػ مػن الشػه ،
بغ خالؼَ.
المسألةَالرابعةَ:إذاَأسلمَالكافرَأثناءَي ـَمنَرمضافرَفإنوَيلزموَ

إمساؾَبقيةَالي ـَ

إذا أسػػل الكػػاف أثنػػا يػػوـ مػػن رم ػػاف ،فإنػػو يل مػػو إمسػػاؾ بقيػػة اليػػوـ ،وال
جيب عليو ق اؤه ،وىو مذىب احلنفية ،واختاره ابن عثيمني.
الفرعَالثانيَ:إسالـَالكافرَالمرتد
المسألةَاألولىَ:إذاَأسلمَالمرتدَفلي َعليوَقضاءَماَتركوَمنَالص ـَ
زمنَردتوَ
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إذا أسػػل ادل ػػد فلػػيس عليػػو ق ػػا مػػا كػػو مػػن الصػػوـ زمػػن رد ػػو ،وىػػو قػػوؿَ
ا مهور منَاحلنفية ،وادلالكية ،واحلنابلة.
المسألةَالثانيةَ:إذاَأسلمَالمرتدرَوعليوَص ـَقبلَردتورَفهلَيلزموَ
قضاؤهَإذاَأسلمَالمرتدرَوعليوَص ـَقبلَردتو؟
اختل أى العل ى يل مو ق اؤه أـ ال؟ على قولني:

الق ؿَاألوؿ :جيب عليو الق ا  ،وىو قوؿ ا مهور من احلنفية ،والشافعية،
واحلنابلة.

الق ؿَالثاني :ال جيب عليو الق ا  ،وىو قوؿ ادلالكية.

المسألةَالثالثةَ:حكمَمنَارتدَأثناءَص مو

م ػػن ار ػػد يف أثن ػػا الص ػػوـ ،بطػ ػ ص ػػومو ،وعلي ػػو الق ػػا إذا أس ػػل  .حك ػػى

اإلْجاع على ذلك ابن قدامةرَوالنووي.
المطلبَالثانيَ:البل غ
الفرعَاألوؿَ:اشتراطَالبل غَ

يشػ ػػرتط لوجػ ػػوب الصػ ػػوـ :البلػ ػػوغَ.حكػ ػػى اإلْجػ ػػاع علػ ػػى ذلػ ػػك ابػ ػػن ح ػ ػ ـ،
والنووي.
أمرَالصبيَبالص ـ
الفرعَالثانيُ َ:
إذا ك ػػاف الصػ ػ يطيػ ػ الص ػػياـ دوف وق ػػوع ضػ ػ ر علي ػػو ،فعل ػػى ولي ػػو أف ي ػػأم ه
بالصوـ ليتم ف ويتعود عليو.
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وىػػو قػػوؿ ْجهػػور الفقهػػا مػػن احلنفيػػة ،والشػػافعية واحلنابلػػة ،وىػػو قػػوؿ عنػػد
ادلالكية ،وبو قاؿ طائفة من السل .
الفرعَالثالثَ:حكمَقضاءَماَسبقَإذاَبلغَالصبيَأثناءَشهرَرمضاف
إذا بلغ الص أثنا شه رم اف ،فإنو يصوـ بقيػة الشػه وال يل مػو ق ػا مػا
سب  ،سوا كاف قد صامو أـ أفط ه ،وىو قوؿ أكث العلما .
الفرعَالرابعَ:حكمَالقضاءَواإلمساؾَإذاَبلغَالصػبيَأثنػاءَنهػارَرمضػافَ
وى َمفطر
إذا بلػػغ الص ػ أثنػػا جػػار رم ػػاف وىػػو مفط ػ  ،فإنػػو ديسػػك بقيػػة يومػػو ،وال
ق ا عليو ،وىو مذىب احلنفية ،والشافعية ،وى وروايػة عػن أمحػد ،اختارىػا
ابن يمية.
المطلبَالثالثَ:العق ػػل
تمهيد
يشرتط لوجوب الصوـ :العق  ،وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن ح ـ.
الفرعَاألوؿَ:زواؿَالعقلَبالجن ف
المسألةَاألولىَ:حكمَالص ـَعلىَالمجن فَ
ال جي ػػب الص ػػوـ عل ػػى ا ن ػػوف ،وال يص ػػح من ػػوَ.حك ػػى اإلْج ػػاع عل ػػى ذل ػػك
النووي ،وابن يمية.
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نوَمطبِقَاًَ
المسألةَالثانيةَ:منَكافَجن ُ
إذا كاف ا نوف مطبهقا ،وذلك بأف يستم إىل أف يستغ ؽ كػ شػه رم ػاف،
فػػإف الصػػوـ يسػػق عنػػو؛ وال ق ػػا عليػػو وىػػذا مػػذىب ْجهػػور أى ػ العل ػ :
احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة ،واختاره ابن ح ـ ،وابن عبد الربَ.
المسألةَالثالثةَ:حكمَص ـَالمجن فَإذاَأفاؽَفيَنهارَرمضافَ

إف أفػػاؽ ا نػػوف أثنػػا جػػار رم ػػاف ،فعليػػو أف ديسػػك بقيػػة اليػػوـ ،وال ق ػػا
عليو ،وىو قوؿ احلنفية ،ورواية عن أمحد ،واختارىا ابن يمية.
المسألةَالرابعةَ:حكمَقضاءَماَسبقَمنَأياـَرمضافَزمنَالجن فَ

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

من كاف صائما فأصابو ا نوف ،فال ق ا عليو ،وىو قوؿ احلنفية ،واحلنابلػة،
وىو اختيار ابن ح ـ.

جنَأحياناًَويُفيقَأحيانَاًَ
المسألةَالسادسةَ:ص ـَمنَكافَيُ ُّ
من كاف جيَن أحيانا ويفي أحيانا ،فعليػو أف يصػوـ يف حػاؿ إفاقتػو ،وال يل مػو
حاؿ جنونو.
العتَو
الفرعَالثانيَ َ:
أو َ:تعريفَالعتوَ

03

www.dorar.net

العتَوَلغ َةً :نقصاف العق من غ جنوف أو دىش.
َ َ-

َ-العتػػوَاصػػطالحَاًَ:آفػػة ناشػػئة عػػن الػػذات وجػػب خلػػال يف العقػ  ،فيص ػ

ص ػػاحبو سل ػػتل العقػ ػ  ،فيش ػػبو بع ػػا كالم ػػو ك ػػالـ العق ػػال  ،وبع ػػو ك ػػالـ

ا انني.
ثانياَ:حكمَص ـَالمعت هََ:
ادلعتػػوه الػػذي أصػػيب بعقلػػو علػػى وجػػو ن يبلػػغ حػػد ا نػػوف ،ال صػػوـ عليػػو،
وليس عليو ق ا  ،وقد حكى ابن عبد الرب اإلْجاع على ذلك.
الفرعَالثالثَ:الخرؼ
أو ََ:تعريفَالخرؼَ:
الخرؼَلغةًَواصطالحَاًَ:فساد العق من الكربَ

ثانياَ:حكمَص ـَالمخرؼَ:

ليس على ادلخوؼ صوـ وال ق ا  ،وىو اختيار ابن باز ،وابن عثيمني.
الفرعَالرابعَ:زواؿَالعقلَباإلغماء
المسألةَاألولىَ:حكمَمنَن شَالص ـَثمَأصيبَبإغماءَفيَرمضاف
من نوب الصوـ ل أصيب بإغما يف رم اف ،فال خيلو من حالني:

الحاؿَاألولىَ:
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أف يسػػتوعب اإلغمػػا ْجيػ النهػػار ،أي يغمػػى عليػػو قبػ الف ػ وال يفيػ إال
بعػػد غ ػ وب الشػػمس ،فهػػذا ال يصػػح صػػومو ،وعليػػو ق ػػا ىػػذا اليػػوـ ،وىػػو
قوؿ ْجهور أى العل من ادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلةَ.
الحاؿَالثانيةَ:

أف يفي ػ ج ػ ا مػػن النهػػار ،ولػػو للحظػػة ،فصػػيامو صػػحيح ،وال ق ػػا عليػػو،
وىو مذىب الشافعية  ،واحلنابلة.
المسألةَالثانيةَ:حكمَمنَزاؿَعقلوَوفقدَوعيوَبسببَالتخديرَبالبنجَ

مػػن زاؿ عقلػػو وفقػػد وعيػػو بسػػبب التخػػدي بػػالبنج ،فحكمػػو حك ػ اإلغمػػا
على ما سب بيانوَ .

(انظ  :زواؿ العق باإلغما ).

الفرعَالخام َ:الن ـ
الن ػػائ ال ػػذي ن ػػوب الص ػػياـ ص ػػومو ص ػػحيح ،وال ق ػػا علي ػػو ،ول ػػو ن ػػاـ ْجي ػ
النهػػار .وسػػتأل ادلسػػألة يف البػػاب ال اب ػ آخ ػ ادلطلػػب اخلػػامس مػػن الفص ػ
األوؿ.
الفرعَالسادسَ:فقدَالذاكرة
من أصيب بفقداف الذاك ة ،فال جيب عليو الصوـ.
المطلبَالرابعَ:اإلقامة
يشرتط لوجوب الصوـ :اإلقامة ،وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن ح ـ
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المطلبَالخام َ:الطهارةَمنَالحيضَوالنفاس
َ
تمهيد
يشػػرتط لوجػػوب الصػػوـ علػػى ادل ػ أة طهاردػػا مػػن دـ احلػػيا والنفػػاس .وأْج ػ
العلما على ذلك ،وشلن نق اإلْجاع ابن ح ـرَوالنووي ،والشوكا َ.

الفرعَاألوؿَ:حكمَص ـَالحائضَوالنفساء
حيػ ػ ـ الص ػػوـ ،ف ض ػػو ونفل ػػو ،عل ػػى احل ػػائا والنفس ػػا  ،وال يص ػػح ص ػػومهما،
وعليهما الق ا  .ونق اإلْجاع على ذلك ابن رشد ،والنووي ،وابن يمية.
الفػػرعَالثػػانيَ:حكػػمَإمسػػاؾَبقيػػةَاليػ ـَإذاَطهػػرتَالحػػائضَأوَالنفسػػاءَ
أثناءَنهارَرمضاف
إذا طهػ ت احلػػائا أو النفسػػا أثنػػا جػػار رم ػػاف ،فهػ يل مهمػػا اإلمسػػاؾ،
اختل أى العل على قولني:
القػ ؿَاألوؿ :ال يل مهمػػا إمسػاؾ بقيػػة اليػوـ ،وىػػو قػوؿ ادلالكيػة ،والشػػافعية،
ورواية عن أمحد ،وىو اختيار ابن عثيمني.

الق ؿَالثػاني :يل مهمػا اإلمسػاؾ ،وىػو قػوؿ احلنفيػة ،واحلنابلػة ،وىػو اختيػار
ابن باز.
الفرعَالثالثَ:حكمَص ـَالحائضَأوَالنفساءَإذاَطهرتاَقبلَالفجر
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إذا طه ػ ت احلػػائا أو النفسػػا قب ػ الف ػ  ،وجػػب عليهمػػا الصػػوـ ،وإف ن
يغتسال إال بعد الف  ،وىذا قوؿ عامة أى العل .
الفرعَالرابعَ:حكمَتناوؿَالمرأةَحب بَمنعَالحيضَمػنَأجػلَأفَتصػ ـَ
اللهرَكامالًَدوفَانقطاع
إذا ثب ػػم أف حلب ػػوب منػ ػ احلم ػ أو احل ػػيا أض ػ ارا عل ػػى ادل ػ أة ،ف ػػإف عليه ػػا
اجتناب ناوذلا سوا كػاف ذلػك يف رم ػاف مػن أجػ أف صػوـ الشػه كػامال
م ػ النػػاس ،أو يف غ ػ ه مػػن األوقػػات ،وهبػػذا أفتػػم الل نػػة الدائمػػة ،وقط ػػاع
اإلفتا بالكويم ،وأفىت بو ابن باز ،وابن عثيمني.
المطلبَالسادسَ:القدرةَعلىَالص ـَ
تمهيد
يشرتط لوجوب الصوـ :القدرة واالستطاعة عليو .وحكى اإلْجػاع علػى ذلػك
ابن ح ـ ،وابن يمية.
الفرعَاألوؿَ:أقساـَالعجزَعنَالص ـَوحكمَكلَن ع
ضد القدرة :الع  ،والع عن الصياـ ينقس إىل قسمني:
 -1ع طارئ -2 .ع دائ .

َ-1العج ػػزَالط ػػارئَأوَالع ػػار َ:وى ػػو ال ػػذي ي ج ػػى زوال ػػو ،ك ػػالع

ع ػػن

الصػػوـ دل ػ ء ي َجػػى ب ػ ؤه ،فهػػذا ال يل مػػو الصػػوـ أدا  ،ولكػػن عليػػو الق ػػا ،
بعد زواؿ ع ه.
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َ-2العجػػزَالمسػػتمرَأوَالػػدائمَ:وىػػو الػػذي ال ي جػػى زوالػػو ،مث ػ الكب ػ
الذي ال يستطي الصوـ ،وادل يا الػذي ال ي جػى بػ ؤه ،فهػذا عليػو أف يطعػ
عن ك يوـ مسكينا.
حك ػػى اب ػػن ادلن ػػذر ،واب ػػن ح ػ ـ اإلْج ػػاع عل ػػى ج ػواز الفطػ ػ للش ػػي الكب ػ ،
وحكى ابن قدامة اإلْجاع على جواز الفط للم يا الذي ال ي جى ب ؤه:
الفرعَالثانيَ:ص ـَأصحابَالمهنَاللاقة
أصػػحاب ادلهػػن الشػػاقة داخلػػوف يف عمػػوـ ادلكلفػػني ،وليسػوا يف معػ ادل ضػػى
وادلسػػاف ين ،في ػػب علػػيه بييػػم نيػػة صػػوـ رم ػػاف ،وأف يصػػبحوا صػػائمني،
لكن من كاف يعم بأحد ادلهن الشاقة وكاف ي ػ ه ػ ؾ عملػو ،وخشػ علػى
نفس ػػو التلػ ػ أثن ػػا النه ػػار ،أو حل ػػوؽ مش ػػقة عظيم ػػة فإن ػػو يفطػ ػ عل ػػى ق ػػدر
حاجتػػو مبػػا يػػدف ادلشػػقة فق ػ  ،ل ديسػػك بقيػػة يومػػو إىل الغ ػ وب ويفط ػ م ػ
الناس ،وعليو الق ا .
الفرعَالثالثَ:حكمَقضاءَالعاجزَإذاَزاؿَمرضوَأثناءَالنهار
إذا زاؿ م ػ ء العػػاج أثنػػا النهػػار ،فعليػػو الق ػػا  ،واختل ػ أى ػ العل ػ يف
إمساكو بقية اليوـ على قولني:
الق ػ ؿَاألوؿ :ال يل مػػو إمسػػاؾ بقيػػة اليػػوـ ،وىػػو قػػوؿ ادلالكيػػة ،والشػػافعية،
ورواية عند احلنابلة ،وىو اختيار ابن عثيمني.
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القػ ػ ؿَالث ػػاني :يل م ػػو اإلمس ػػاؾ ،وى ػػو ق ػػوؿ احلنفي ػػة ،واحلنابل ػػة ،ووج ػػو عن ػػد
الشافعية ،وىو قوؿ طائفة من السل .
المبحثَالثانيَ:النيػ ػػةَفيَالصػ ػ ـ
المطلبَاألوؿَ:حكمَالنيةَفيَالص ـ
النيػػة شػ ط يف صػػحة الصػػوـ كسػػائ العبػػادات ،و ذىػػب إىل ذلػػك أكثػ أىػ
العل  .وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن قدامة.
المطلبَالثانيَ:وق َالنيةَفيَالص ـ
الفرعَاألوؿَ:وق َالنيةَفيَص ـَالفر
المسألةَاألولىَ:حكمَتبيي َالنيةَ
جيػب بييػم النيػة مػن الليػ قبػ طلػػوع الف ػ  ،وىػو قػوؿ ْجهػور أىػ العلػ :
ادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
المسألةَالثانيةَ:حكمَتجديدَالنيةَفيَكلَي ـَمنَرمضافَ

ىلَيشرتط جتديد النية يف ك يػوـ مػن رم ػاف ،اختلػ أىػ العلػ يف ذلػك
على قولني:

الق ؿَاألوؿ :يشرتط جتديد النية لك يوـ من رم ػاف ،وىػو قػوؿ ا مهػور:

احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة ،،وىو قوؿ ابػن ادلنػذر ،واختيػار ابػن حػ ـ ،وابػن
باز.
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الق ػ ؿَالثػػانيَ:أَف مػػا يشػػرتط فيػػو التتػػاب كف ػ النيػػة يف أولػػو ،فػػإذا انقط ػ
التتاب لعذر يبيحو ،ل عاد إىل الصوـ فإف عليػو أف جيػدد النيػة ،وىػو مػذىب
ادلالكية ،وقوؿ زف من احلنفية ،واختاره ابن عثيمنيَ.
الفرعَالثانيَ:وق َالنيةَفيَص ـَالنفل
المسألةَاألولىَ:حكمَتبيي َالنيةَمنَالليلَفيَصياـَالتط عَ
ال يشرتط يف صياـ التطوع بييػم النيػة مػن الليػ عنػد ْجهػور أىػ العلػ مػن
احلنفية والشافعية واحلنابلة.
وجيػػوز أف ينػػوي أثنػػا النهػػار ،س ػوا قب ػ ال ػ واؿ أو بعػػده ،إذا ن يتنػػاوؿ شػػيئا
من ادلفط ات بعػد الف ػ  ،وىػذا مػذىب احلنابلػة ،وقػوؿ عنػد الشػافعية ،وقػوؿ
طائفة من السل واختاره ابن يمية ،وابن عثيمنيَ.
المسألةَالثانيةَ:منَأنلأَنيةَالص ـَأثناءَالنهارَفهلَيكتبَلوَث ابَ

صياـَي ـَكامل؟َ
مػػن أنشػػأ نيػػة الصػػوـ أثنػػا النهػػار ،فإنػػو يكتػػب لػػو ثػواب مػػا صػػامو مػػن حػػني
نوب الصياـ ،وىػذا مػذىب احلنابلػة ،وىػو اختيػار ابػن يميػة ،وابػن بػاز ،وابػن
عثيمني.
المطلبَالثالثَ:الجزـَفيَنيةَالص ـَ
الفرعَاألوؿَ:حكمَص ـَالمترددَفيَنيةَالص ـَال اجب
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مػػن ػ دد يف نيػػة الصػػوـ الواجػػب ،ىػ يصػػوـ غػػدا أو ال يصػػوـ ،واسػػتم ىػػذا
الػػرتدد إىل الغ ػػد ،ل صػػامو ،فص ػػومو غ ػ ص ػػحيح ،وعليػػو ق ػػا ىػػذا الي ػػوـ،
وىػػذا قػػوؿ ْجهػػور أى ػ العل ػ مػػن ادلالكيػػة ،والشػػافعية ،واحلنابلػػة ،وىػػو قػػوؿ
بعا احلنفية ،واختاره ابن عثيمني.
ومث ذلك ما لو قاؿ :إف شا الل مرتددا ،ال يدري ى يصوـ أو ال يصوـ.
الًَ:إفَكػػافَغػػداًَرمضػػافَ
الفػػرعَالثػػانيَ:حكػػمَمػػنَعلػػقَالصػ ـرَفقػػاؿَمػػث َ
فه َفرضيرَأوَسأص ـَالفر

إذا نػوب اإلنسػاف أنػػو إف كػاف غػػدا رم ػاف فهػو ف ضػ  ،أو سأصػوـ الفػ ء،
فتبػػني أنػػو رم ػػاف فصػػومو صػػحيح ،وىػػو روايػػة عػػن أمحػػد ،وإليػػو ذىػػب ابػػن
يمية ،وابن عثيمني.
المطلبَالرابعَ:استمرارَالنية
الفرعَاألوؿَ:حكمَص ـَمنَن شَفيَي ـَمنَرمضافَقط َعَص مو
من نوب يف يوـ من رم اف قط َ صػومو ،فػإف صػومو ينقطػ  ،وال يصػح منػو،
وعليػو الق ػػا وإمسػاؾ بقيػػة اليػوـ إف كػػاف شلػػن ال يبػاح ذلػ الفطػ  ،فػػإف كػػاف
شل ػػن يب ػػاح ذل ػ ػ الفط ػ ػ ك ػ ػادل يا وادلس ػػاف  ،فعلي ػػو الق ػػا فق ػ ػ  ،وى ػػو ق ػػوؿ
ادلالكية ،واحلنابلة ،واختيار ابن عثيمني.
الفرعَالثانيَ:حكمَص ـَمنَترددَفيَقطعَنيةَالص ـ
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من دد يف قط نية الصوـ ،فإف صومو ال يبط ما داـ ن جي ـ بقطعها،
وىو مذىب احلنفية ،والشافعية ،وىو قوؿ يف مذىب احلنابلة،اختاره ابن
عثيمني.
الفصل الضادظ :آداب الصٔــــاو
المبحثَاألوؿَ:آدابَتتعلقَباإلفطارَ
المطلبَاألوؿَ:تعجيلَالفطر
تمهيد
يسػػن للصػػائ ع ي ػ الفط ػ إذا اق ػ مػػن غ ػ وب الشػػمس .ونق ػ اال فػػاؽ
على استحباب ع ي الفط  :ابن دقي العيد.
الفرعَاألوؿَ:حكمَالفطرَبغلبةَالظن

جيوز الفط بغلبة الظن ،وىو قوؿ ْجهور أى العل .

الفرعَالثانيَ:حكمَقضاءَالصائمَالذيَأفطرَفيَصػ ٍـَواج ٍ
ػبرَنانػاَأفَ
اللم َقدَغرب َ
َإذا أفطػ الصػػائ يف صػػوـ واجػػب ،انػػا أف الشػػمس قػػد غ بػػم ،ل بػػني لػػو
أجػػا ن غ ػ ب ،فػػإف عامػػة أى ػ العل ػ علػػى أنػػو يل مػػو اإلمسػػاؾ .واختلف ػوا يف

ق ائو على قولني:

الق ؿَاألوؿ :يل مو الق ا  ،وىو قوؿ أكث أى العل .
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الق ػ ؿَالثػػاني :ال ق ػػا عليػػو ،وىػػو قػػوؿ طائفػػة مػػن السػػل  ،واختػػاره ابػػن
يمية ،وابن القي .
الفرعَالثالثَ:حكمَالفطرَمعَاللكَفيَغروبَاللم
ال جيػػوز الفط ػ م ػ الشػػك يف غ ػ وب الشػػمس ،فمػػن أك ػ شػػاكا يف غ ػ وب
الشمس ون يتبني لو بعد ذلك ى غ بػم أـ ال ،أو بػني أجػا ن غػ ب ،فإنػو
يأل ،وجيب عليو الق ا يف احلالتني ،وىذا با فاؽ ادلذاىب األربعة.
المطلبَالثانيَ:ماَيفطرَعليوَالصائم
الفرعَاألوؿَ:ماَيستحبَأفَيفطرَعليوَالصائم
يستحب اإلفطار على رطب ،فػإف ن يوجػد فتمػ  ،فػإف ن يوجػد فمػا  ،وىػو
قوؿ عامة أى العل .
الفرعَالثانيَ:منَلمَيجدَرطباًَو َتمراًَو َماء
م ػػن ن جي ػػدَرطب ػػا وال ػ ػ ا وال م ػػا  ،فليفطػ ػ عل ػػى م ػػا يسػ ػ م ػػن م ػػأكوؿ أو
مش وب.
الفرعَالثالثَ:منَلمَيجدَشيئاَيفطرَعليوَمنَمأك ؿَأوَملروب
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.
المطلبَالثالثَ:ماَيقاؿَعندَاإلفطار
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عن ابػن عمػ أنػو قػاؿ :كػاف رسػوؿ الل صػلى الل عليػو وسػل إذا أفطػ قػاؿ:
.
((ذىب الظمأ وابتلم الع وؽ وثبم األج إف شا الل))
المبحثَالثانيَ:السحػ ػ رَ
المطلبَاألوؿَ:تعريفَالسح رَلغةَواصطالحَاً
أو ًََ:تعريفَالسح رَلغ َةًَ:

ػح ه وش ػ ابو ،وبال ػ  :أك ػ ىػػذا الطعػػاـ .فهػػو
السػػحور بػػالفتح :طعػػاـ السػ َ
بالفتح اس ما يػتَ َسح بو ،وبال ادلصدر والفع نفسو.
ثانيَاًَ:تعريفَالسح رَاصطالحَاًَ:

السحور ىو :ك طعاـ أو ش اب يتغذب بو آخ اللي من أراد الصياـ.
المطلبَالثانيَ:حكمَالسح ر
السحور سنة يف ح من ي يد الصياـ .ونقػ اإلْجػاع علػى ذلػك ابػن ادلنػذر،
وابن قدامة ،والنووي.
المطلبَالثالثَ:فضائلَالسح ر
الس ػػح رَبرك ػػةَ:والربك ػػة يف الس ػػحور اصػ ػ ده ػػات متع ػػددة ،منه ػػا :ا ب ػػاع
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 جيتم ػ ػ معػ ػػو علػ ػػى األك ػ ػ  ،والتسػ ػػبب للػ ػػذك والػ ػػدعا وقػ ػػم مظنػ ػػة
اإلجابة ،و دارؾ نية الصوـ دلن أغفلها قب أف يناـ.
المطلبَالرابعَ:الحكمةَمنَالسح ر
من حك السحور ومقاصده:
- 1أنو معونة على العبادة ،فإنو يعني اإلنساف على الصياـ.
- 2وفيو سلالفة أى الكتاب فإج ال يتسح وف.
المطلبَالخام َ:وق َالسح رَواستحبابَتأخيره

الفرعَاألوؿَ:وق َالسح ر
وقم السحور يكوف يف آخ اللي .
الفرعَالثانيَ:تأخيرَالسح ر
المسألةَاألولىَ:حكمَتأخيرَالسح رَ
يسػػتحب ػػأخ السػػحور إىل ق ػ ب طلػػوع الف ػ  ،مػػا ن خيػػش طلوعػػو ،فػػإف
خش ػ ػ طلوعػ ػػو فليبػ ػػادر إىل التسػ ػػح  .وق ػ ػػد ا ف ػ ػ الفقهػ ػػا علػ ػػى أف ػ ػػأخ
السحور من السنة.

المسألةَالثانيةَ:حكمَقضاءَمنَتسحرَمعتقداًَأنوَليػلرَفتبػينَلػوَدخػ ؿَ

وق َالفجرَ

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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الق ؿَاألوؿ :صومو صحيح ،وال ق ا عليو ،وىو قوؿ طائفة من السػل :
واختاره ابن يمية ،وابن عثيمني.
الق ػ ؿَالثػػاني :عليػػو الق ػػا  ،وىػػذا مػػذىب ْجهػػور أى ػ العل ػ مػػن احلنفيػػة
وادلالكية والشافعية واحلنابلة.

المسألةَالثالثةَ:حكمَتناوؿَالسح رَأثناءَاألذافَ
 إف كػػاف ادلػػؤذف ثقػػة ال يػػؤ وذف حػػىت يطل ػ الف ػ  ،وجػػب اإلمسػػاؾ مب ػ دمساع أذانو.
 وإف كػػاف ادلػػؤذف يػػؤذوف قب ػ طلػػوع الف ػ ن جيػػب اإلمسػػاؾ وجػػاز األك ػوالش 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.
 وإف كػػاف ال يعلػ حػػاؿ ادلػػؤذف ،ىػ أذف قبػ الف ػ أو بعػػد الف ػ  ،فإنػػوديس ػػك أي ػػا ف ػػإف األصػ ػ أف ادل ػػؤذف ال ي ػػؤذوف إال إذا دخػ ػ الوق ػػم ،وى ػػذا
أضب يف الفتوب وعليو عم الناس.
المسألةَالرابعةَ:منَطلعَعليوَالفجرَوفيَفموَطعاـَ

ا ف ػ أصػػحاب ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة علػػى أف مػػن طل ػ عليػػو الف ػ ويف
فمو طعاـ أف يلفظو ويت صومو ،فإف ابتلعو بعد علمو بالف بط صومو؛
واس ػػتث بع ػػا أىػ ػ العلػ ػ م ػػن مسػ ػ األذاف ويف ي ػػده إن ػػا  ،أف يتن ػػاوؿ من ػػو،
واستشػػهدوا ػػدي أيب ى ي ػ ة رض ػ الل عنػػو أف الن ػ صػػلى الل عليػػو وسػػل
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قػػاؿ(( :إذا مس ػ أحػػدك النػػدا واإلنػػا علػػى يػػده ،فػػال ي ػػعو حػػىت يق ػ
حاجتو منو)).
المطلبَالسادسَ:ماَيحصلَبوَالسح ر
الفرعَاألوؿَ:ماَيحصلَبوَالسح ر
حيص السحور بك مطعوـ أو مش وب ولو كاف قليال.
الفرعَالثانيَ:ماَيسنَالتسحرَبو
يسن التسح بالتم .
المبحثَالثالثَ:اجتنابَالصائمَللمحرماتَ
إف مثػ ة الصػػياـ األساسػػية ىػ أف يكػػوف حػػاف ا للصػػائ علػػى قػػوب الل عػػاىل
ه
ه
ب
ين َآمنوا كت َ
بفع أوام ه واجتناب نواىيو ،كما قاؿ سبحانو } :يَا أَيػ َها الذ َ
ه
ه
ين همػن قَػػبلهك لَ َعلكػ َػتػقػو َف { *البقػ ة:
َعلَػيك ال و
ػب َعلَػى الػذ َ
صػيَاـ َك َمػا كت َ
 *183أي :من أج أف تقوا الل ع وج وجتتنبوا زلارمو.
وال ي يػ ػػد الل سػ ػػبحانو مػ ػػن عبػ ػػاده أف ي ػ ػػي علػ ػػيه بػ ػػرتؾ األك ػ ػ والش ػ ػ ب
وا ماع ولكن ي يد أف ديتثلوا أم ه.
فعػػن أيب ى ي ػ ة رض ػ الل عنػػو أف الن ػ صػػلى الل عليػػو وسػػل قػػاؿ(( :مػػن ن
يدع قوؿ ال ور والعم بو وا ه فليس لل حاجة أف يدع طعامو وشػ ابو )).
أخ جو البخاري.
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فالصياـ مدرسة عظيمة ،فيها يكتسب الصائموف ف ائ جليلة ،ويتخلصوف
م ػػن خص ػػاؿ ذميم ػػة ،يتعػ ػػودوف عل ػػى ػ ػ ؾ احمل م ػػات ،ويقلعػ ػػوف ع ػػن مقارف ػػة
السيئات.
وعن أيب ى ي ة رض الل عنو أف الن صلى الل عليو وسل قػاؿ(( :وإذا كػاف
يػػوـ صػػوـ أحػػدك فػػال ي فػ  ،وال يصػػخب فػػإف سػػابو أحػػد ،أو قا لػػو فليق ػ
.
إ ام ؤ صائ )) .أخ جو البخاري ومسل
ويف روايػػة أخ ػ ب عػػن أيب ى ي ػ ة رض ػ الل عنػػو أي ػػا أف الن ػ صػػلى الل عليػػو
وسل قاؿ(( :إذا أصبح أحػدك يومػا صػائما فػال ي فػ وال جيهػ فػإف امػ ؤ
.
شا و أو قا لو فليق إ صائ إ صائ )) .أخ جو البخاري ومسل
في ػػب عل ػػى الص ػػائ خاص ػػة ،احل ػػذر م ػػن ادلعاصػ ػ واجتناهب ػػا ،فهػ ػ جت ػ ػ ح
الصػػوـ ،و ػ ه
ػنقص األج ػ  ،وذل ػػك مث ػ الغيب ػػة ،والنميم ػػة ،والك ػػذب ،والغ ػػش،
والسخ ية من اآلخ ين ،ومساع األغا  ،وادلعازؼ ،والنظ إىل احمل مػات ،وغػ
ذلك من أنواع ادلعاص وادلنك ات.
المبحثَالرابعَ:اشتغاؿَالصائمَبالطاعاتَ
ػاع أض ػػعافا كث ػ ة يف ال م ػػاف
ػ َ

دل ػػم األدل ػػة الش ػ عية عل ػػى أف احلس ػػنات
الفاض  ،ك م اف وغ ه.
ي بالصػػائ الػػذي امتنػ عػػن ادلباحػػات مػػن ادلفطػ ات ،وابتعػػد عػػن ْجي ػ
فحػ ب
احمل مػػات ،أف يكػػوف ديدنػػو االشػػتغاؿ بالطاعػػات ،علػػى كث ػ ة أنواعهػػا ،و نػػوع

19

www.dorar.net

أصػ ػػنافها ،كق ػ ػ ا ة الق ػ ػ آف الك ػ ػ أل ،وكث ػ ػ ة الػ ػػذك  ،وال ػ ػػدعا  ،واإلحس ػ ػػاف إىل
اآلخ ين ،والتعاوف على الرب والتقوب ،ومن ذلك فط الصائمني.
المبحثَالخام َ:ماَيق لوَالصائمَإفَسابوَأحدَأوَشاتموَأوَقاتلوَ
ينبغ للصائ إف سابو أحد أو شا و أو قا لو أف يقوؿ جه ا :إ صائ .
المبحثَالسادسَ:ماَيفعلوَالصائمَإذاَدعيَإلىَطعاـَ
ينبغػ ػ للص ػػائ إذا دعػ ػ إىل طع ػػاـ أف يق ػػوؿ :إ ص ػػائ  ،سػ ػوا ك ػػاف ص ػػوـ
ف ء أو نف .
فإف كاف يش على صاحب الطعاـ صومو ،است هحب لو الفط وإال فال ،ىذا
إذا كػػاف صػػوـ طػػوع ،فػػإف كػػاف صػػوما واجبػػا ح ػ َـ الفط ػ  .ومػػن ح ػ وىػػو
صائ  ،ون يفط  ،فليدع لصاحب الطعاـ.
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الباب الجاىٌ :شهر رمضان فضائله ،خصائصه ،حله
صىمه ،طرق إثبات دخىله وخروجه
الفصل األّل :فضائل عَز رمضاٌ
-َ 1تُكفرَبوَالخطايا:

 2تُ-غ َفرَفيوَالذن ب:
َ-3صياـَرمضافَمنَأسبابَدخ ؿَالجنة:
الفصل الجاىٕ :خصائص عَز رمضاٌ ّلٔلة الكدر
المبحثَاألوؿَ:خصائصَشهرَرمضافَ
 .1فيوَأُنزؿَالقرآف:
 .2فيوَأُنزل َالكتبَاإللهيةَاألخرش:

 .3فيوَتفتحَأب ابَالجنةرَوتغلقَأب ابَالناررَوتصفدَاللياطين:
 .4العمرةَفيوَتعدؿَحجة:

لكن ىذه العم ة ال غين عن ح ة اإلسالـ الواجبة ،بإْجاع أى العل
المبحثَالثانيَ:ليلةَالقدرَ
أَ-تعريفَليلةَالقدررَوإثباتَوج دىاَ
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تعريفَليلةَالقدرَ
ليلة القدر مكبة من كلمتني:
األولىَ:ليلػةَوىػيَلغػة :مػا بػني غػ وب الشػمس إىل طلػوع الف ػ  ،ويقابلهػا
النهار .وال خي ج ادلع االصطالح ذلا عن ادلع اللغوي.

والثانيػػةَ:القػػدررَومعنػػاهَلغػػةَ:الش ػ ؼ والوقػػار ،ومػػن معانيػػو أي ػػا :احلك ػ

والق ا والت يي .
واختل العلما يف ادل اد بو على عدة أقواؿ منها:
 التعظػػي والتشػ ي  ،ومنػػو قولػػو عػػاىلَ { :وَمػػا قَػ َػدروا اللػػوَ َحػ قَػػد هره }*األنعاـ*91:
وادلعػ  :أجػػا ليلػػة ذات قػػدر وش ػ ؼ؛ لن ػ وؿ القػ آف فيهػػا ،وغ ػ ذلػػك ،أو أف
الذي حيييها يص ذا قدر وش ؼ.
 الت يي ومنو قولو عاىلَ { :وَمن ق هد َر َعلَي هو هرزقو } *الطالؽ.*7:ومع الت يي فيها :إخفاؤىا عن العل بتعيينها ،أو ألف األرء ػي فيهػا
عن ادلالئكة.
 -القػػدر مبعػ القػ َػدر  -بفػػتح الػػداؿ  -مبعػ احلكػ والفصػ والق ػػا  ،قػػاؿ

العلمػ ػػا  :مسيػ ػػم ليلػ ػػة القػ ػػدر بػ ػػذلك دلػ ػػا كتػ ػػب فيهػ ػػا ادلالئكػ ػػة مػ ػػن األرزاؽ
واآلج ػػاؿ وغػ ػ ذل ػػك شل ػػا س ػػيق يف ى ػػذه الس ػػنة ب ػػأم م ػػن الل س ػػبحانو ذلػ ػ
بػذلك ،ويػدؿ عليػو قػوؿ الل عػاىل { :إهنػا أَنَلنَػاه هيف لَيػلَػة مبَ َارَكػة إهنػا كنػا
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هه
ه ه
من هػذ هر ه
ه
ني }
ين ف َيهػا يػفػَؽ كػ أَمػ َحكػي أَمػ ا ومػن عنػدنَا إهنػا كنػا م سػل َ
َ
*الدخاف.*5-3 :
ىلَليلةَالقدرَم ج دةَأـَرفع ؟ََ

ليلة القدر موجودة ن ف  ،ب ى باقية إىل يوـ القيامة ،وىذا مذىب عامة
أى العل َ.
بَ-فضلَليلةَالقدرَوقيامهاَ
فضلَليلةَالقدرَ:
َأنزؿَفيهاَالقرآفََ.َكائنَفيَالسنةََ.
َيقدرَاللَفيهاَكلَماَى ٌَ-أنهاَليلةَمباركةََ.

َالعبادةَفيهاَتفضلَالعبادةَفيَألفَشهرَ.َينزؿَفيهاَجبريلَوالمالئكةَبالخيرَوالبركةَ.ليلةَالقدرَسالـَ
ٌَ
َ-

فضلَقيامهاَ:مغف ة ما قدـ من الذنوبَ
جََ-ماَيلرعَفيَليلةَالقدرَ
القياـَ:
يش ع يف ىذه الليلة الش يفة قياـ ليلها بالصالة.

ا عتكاؼَ.
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الدعاءَ:ومن ذلك الدعا بػ :الله إنك عفو ك أل اب العفو فاع عين.
العملَالصالحَ.

دََ-وق َليلةَالقدرَوعالمتهاَ
وق َليلةَالقدرَ
ثبتػم األحاديػ أجػػا يف العشػ األواخػ مػػن رم ػػاف ،وىػ يف األو ػػار أقػ ب
مػػن األشػػفاع ،وىػػو مػػا ذىػػب إليػػو ْجهػػور الفقهػػا مػػن ادلالكيػػة ،والشػػافعية،
واحلنابلة ،واختاره ابن يمية والصنعا  ،وابن باز ،وابن عثيمني.
ىلَليلةَالقدرَتتنقلَأـَىيَثابتة؟َ

ال ختػػتص ليلػػة القػػدر بليلػػة معينػػة يف ْجيػ األعػواـ ،بػ تنقػ يف ليػػا العشػ
األواخ ػ م ػػن رم ػػاف ،وى ػػو ق ػػوؿ أيب حنيف ػػة ،ومال ػػك ،وأمح ػػد ،واخت ػػاره اب ػػن
عبػػدالرب ،والنػػووي وابػػن ح ػ  ،وابػػن بػػاز ،وابػػن عثيمػػني .فتكػػوف يف عػػاـ ليلػػة
سػب وعشػ ين مػثال ،ويف عػاـ آخػ ليلػة رػس وعشػ ين بعػا دلشػيئة الل عػاىل
وحكمتو.
سببَإخفاءَليلةَالقدرَعنَالعبادَ:
 أخفػػى سػػبحانو علمهػػا علػػى العبػػاد رمحػػة هبػ ؛ ليكثػ عملهػ يف طلبهػػا يفلك الليا الفاضلة بالصالة والذك والدعا ؛ في دادوا ق بة من الل وثوابا.

 أخفاىػػا اختبػػارا ذل ػ أي ػػا ليتبػػني بػػذلك مػػن كػػاف جػػادا يف طلبهػػا ح يصػػاعليهػػا شلػػن كػػاف كسػػالف متهاونػػا ،فػػإف مػػن حػ علػػى شػ
وىاف عليو التعب يف سبي الوصوؿ إليو والظف بو.
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عالمةَليلةَالقدرَ:
أف الشػػمس طل ػ يف صػػبيحتها لػػيس ذلػػا شػػعاع ،صػػافية ليسػػم كعاددػػا يف
بقية األياـ.
الفصل الجالح :حكه صْو عَز رمضاٌّ ،حكه تاركُ
المبحثَاألوؿَ:حكمَص ـَشهرَرمضافَ
جيػػب صػػوـ شػػه رم ػػاف وىػو ف ي ػػة ،وركػػن مػػن أركػػاف اإلسػػالـ ،وشلػػن نقػ
اإلْجاع على ف ضيتو :ابن قدامة ،والنووي ،وابن يميةَ.
المبحثَالثانيَ:حكمَترؾَص ـَشهرَرمضافَ
المطلبَاألوؿَ:حكمَمنَترؾَص ـَشهرَرمضافَجاحداًَلفرضيتو
من ؾ صوـ شه رم اف جاحدا لف ضػيتو فهػو كػاف بإْجػاع أىػ العلػ إال
أف يكػوف ق يػب العهػد باإلسػػالـ ،أو نشػأ بباديػة بعيػػدة مػن ادلسػلمني ،يػ
يعق أف خيفى عليو وجوهبا.
المطلبَالثانيَ:حكمَمنَترؾَص ـَشهرَرمضافَمتعمداًَكسالًَوتهاونَاً
من ؾ صوـ شه رم اف متعمدا كسال وداونا ولو يوما واحدا منػو ،يػ
إنو ن ينو صومو من األص  ،فقػد أ ػى كبػ ة مػن كبػائ الػذنوب ،وجتػب عليػو
التوبػػة ،وإىل ىػػذا ذىػػب عامػػة أىػ العلػ  ،واختلفػوا ىػ عليػػو الق ػػا أـ ال؟
على قولني:
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القػ ؿَاألوؿَ:عليػػو الق ػا  ،وقػد حكػػى ابػن عبػػد الػرب اإلْجػػاع علػى ذلػػك،
وبو أفىت ابن باز.
القػ ؿَالثػػانيَ:ال يل مػػو الق ػػا  ،وىػو مػػذىب الظاى يػػة ،واختػاره ابػػن يميػػة،
وابن عثيمني.
الفصل الزابع :إثبات دخْل عَز رمضاٌ ّخزّجُ
المبحثَاألوؿَ:طرؽَإثباتَدخ ؿَشهرَرمضافَ
المطلبَاألوؿَ:رؤيةَالهالؿ
الفرعَاألوؿَ:طلبَرؤيةَالهالؿَ
يشػ ع ائػ اذلػػالؿ يف اليػػوـ التاسػ والعشػ ين ليلػػة الثالثػػني ،ومػػن أىػ العلػ
من يعرب باستحباب ذلك ومنه من يعرب بأنو ف ء كفاية.
الفرعَالثانيَ:العددَالمعتبرَفيَالرؤية
يكف يف ثبوت دخػوؿ رم ػاف شػهادة عػدؿ واحػد ،وىػو مػذىب الشػافعية،
واحلنابلة ،وطائفة من السل  ،وىو اختيار ابن باز ،وابن عثيمني.
الفرعَالثالثَ:اشتراطَق ةَالبصرَمعَالعدالة
شرتط يف ال ائ م عدالتو ،قوة بص ه.
ي َ

الفرعَالرابػعَ:مػنَرأشَىػالؿَرمضػافَوحػدهَولػمَيلػهدَبرؤيتػورَأوَشػهدَ
ولمَتقبلَشهادتو
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المسألةَاألولىَ:حكمَمنَرأشَالهالؿَوحدهَ
من رأب ىالؿ رم اف وحده ،ون يشػهد ب ؤيتػو ،أو شػهد ون قبػ شػهاد و،
فقد اختل فيو أى العل ى يصوـ وحده أـ ال؟ على قولني:
الق ؿَاألوؿَ:يصػوـ مػ النػاس ،إذا صػاموا ،وال يبػين علػى رؤيتػو ،وىػذا قػوؿ

لبعا السل  ،ورواية عن أمحد ،واختيار ابن يمية ،وابن بازَ.

الق ػ ؿَالثػػاني :يصػػوـ بنػػا علػػى رؤيتػػو ،وىػػو قػػوؿ أكث ػ أى ػ العل ػ وا فقػػم

عليػػو ادلػػذاىب الفقهيػػة :احلنفيػػة ،وادلالكيػػة ،والشػػافعية ،واحلنابلػػة ،والظاى يػػة،
وىو اختيار ابن عثيمني.
المسػػألةَالثانيػػةَ:مػػنَرأشَىػػالؿَرمضػػافَوحػػدهَوىػ َفػػيَمكػػافَنػ ٍ
ػاءَلػػي َ
فيوَأحدَ
من رأب ىالؿ رم اف وحده وىو يف مكاف نػا لػيس فيػو أحػد ،فإنػو يصػوـ،
ويبين على رؤيتو ،وال ي د عليو اخلالؼ السػاب  ،ونػص عليػو ابػن يميػة ،وابػن
باز ،وابن عثيمني.
الفرعَالخام َ:اتفاؽَالمطالعَواختالفها
إذا رأب أى بلد اذلالؿ ،فقد اختل أى العل ى يل ـ الناس بالصػوـ بنػا
على رؤية ىذا البلد ،أـ أف لك بلد رؤية مستقلة؟ على أقواؿ ،منها:
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القػ ػ ؿَاألوؿَ:جي ػػب الص ػػوـ عل ػػى ا ميػ ػ مطلق ػػا ،وى ػػو ق ػػوؿ ا مه ػػور م ػػن
احلنفيػػة ،وادلالكيػػة ،واحلنابلػػة ،وىػػو اختيػػار ابػػن يميػػة ،وابػػن بػػاز ،واأللبػػا ،
وصدر على َوفقو ق ار ا م الفقه .
الق ؿَالثانيَ:ال جيب الصػوـ علػى ا ميػ مػ اخػتالؼ ادلطػال  ،وإ ػا جيػب

علػػى م ػػن رآه أو ك ػػاف يف حكمه ػ ب ػػأف وافق ػػم مطػػال اذل ػػالؿ ،وى ػػذا ق ػػوؿ
الشافعية ،وىو قوؿ طائفة من السل  ،واختاره الصنعا  ،وابن عثيمنيَ.
الفرعَالسادسَ:الرؤيةَعبرَال سائلَالحديثة
المسألةَاألولىَ:حكمَا عتمادَعلىَاألقمارَالصناعيةَفيَرؤيةَالهالؿَ
ال جيوز االعتماد على األقمار الصناعية يف رؤية اذلالؿَ.

المسألةَالثانيةَ:حكمَاستعماؿَالمراصدَالفلكيةَلرؤيةَالهالؿَ
جيػػوز اسػػتعماؿ ادل اصػػد الفلكيػػة ل ؤيػػة اذلػػالؿ كالػػدربي وىػػو ادلنظػػار ادلق ػوب،
ولكنػػو لػػيس بواجػػب ،فلػػو رأب اذلػػالؿ عربىػػا مػػن يوثَػ بػػو فإنػػو يعم ػ هبػػذه
ال ؤية ،وىو اختيار ابن باز ،وابن عثيمني ،وبو صدر ق ار ىيئة كبار العلما ،
وىو ق ار رلم الفقو اإلسالم .
الفرعَالسابعَ:منَاشتبه َعليوَاألشهرَ
َالمسألةَاألولىَ:ماَيلزـَاألسيرَونح هَمنَا جتهادَوالحا تَالمترتبػةَ
علىَاجتهادهَ
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من عم عليو خرب اذلالؿ والشهور ،كالس ني واألس بدار احل ب وغ مها،
فإنػػو جيتهػػد ويتح ػ ب اذلػػالؿ ،ويصػػوـ شػػه ا ،وىػػذا قػػوؿ عامػػة الفقهػػا  ،وىػػو
مػػذىب احلنفيػػة ،وادلالكيػػة .والشػػافعية ،واحلنابلػػة ،وقػػد حكػػى ادلػػاوردي إْجػػاع
السل على ذلك.
َ-فإفَصاـَمجتهداًَبماَغلبَعلىَننورَفلوَأربعَحا تَ:

 -1أف يتبػػني لػػو أف صػػومو وافػ شػػه رم ػػاف ،فصػػومو صػػحيح ،وال إعػػادة
عليو.
 -2أف يس ػػتم اإلش ػػكاؿ علي ػػو ،ف ػػال يعلػ ػ ىػ ػ وافػ ػ الش ػػه أو قدم ػػو أو
أخ ه ،في ئو وال إعادة عليو.
 -3أف يتينب لو أف صومو كػاف قبػ رم ػاف ،فعليػو اإلعػادة ،وىػو قػوؿ أكثػ
الفقها .
 -4أف يتبني لو أنو صاـ بعد جاية شه رم اف ،فهذا جي ئو ،وال إعادة عليو
إال فيمػػا ال يصػػح صػػيامو كالعيػػدين ،فػػإف عليػػو أف يعيػػد األيػػاـ ال ػ ال يصػػح
صيامها ،وىو قوؿ عامة الفقها .
المسألةَالثانيةَ:حكمَص ـَاألسيرَونح هَمنَغيرَاجتهادَ

إف صػػاـ األس ػ ومػػوه مػػن غ ػ اجتهػػاد ،فػػال يصػػح صػػومو ،وعليػػو اإلعػػادة،
حىت وإف بني لو أف صومو واف رم اف ،وىو قوؿ الشافعية.
المطلبَالثانيَ:إكماؿَشعبافَثالثينَي مَاً
الفرعَاألوؿَ:إذاَلمَتثب َالرؤيةَفيَالتاسعَوالعلرين
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إذا ن ثبم رؤية ىالؿ رم اف يف التاس والعش ين من شعباف ،فإننػا نكمػ
شعباف ثالثني يوما ،سوا كانم السػما مصػحية أو مغيمػة ،وىػو قػوؿ عامػة
أى العل .
الفرعَالثانيَ:حكمَص ـَي ـَالثالثينَمنَشعبافَاحتياطاًَلرمضاف
ال جيوز ألحد صػوـ يػوـ الثالثػني مػن شػعباف ،احتياطػا ل م ػاف ،إال إف وافػ
صوما كاف يصومو ،وىو مذىب ادلالكيػة ،والشػافعية ،وروايػة عػن أمحػد ،وىػو
قوؿ ا صا  ،وابن ح ـ ،وابن عبد الرب ،وابن باز ،وابن عثيمني

.

المطلبَالثالثَ:الحسابَالفلكي
ال جيػ ػػوز العم ػ ػ باحلسػ ػػاب الفلك ػ ػ  ،وال االعتمػ ػػاد عليػ ػػو يف إثبػ ػػات دخػ ػػوؿ
رم ػػاف ،وأْج ػ أى ػ العل ػ علػػى ذلػػك ،وشلػػن نق ػ اإلْجػػاع ا صػػا  ،وابػػن
رشد ،والق ط وابن يمية.
المبحثَالثانيَ:طرؽَإثباتَخروجَشهرَرمضافَ
المطلبَاألوؿَ:رؤيةَىالؿَش اؿ
الفرعَاألوؿَ:العددَالمعتبرَفيَالرؤية
َال ب ػػد م ػػن إخب ػػار ش ػػاىدين ع ػػدلني ب ؤي ػػة ى ػػالؿ شػ ػواؿ ،وى ػػو ق ػػوؿ أكث ػ ػ
العلما .
الفرعَالثانيَ:حكمَمنَرأشَىالؿَش اؿَوحده
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مػػن رأب ىػػالؿ شػواؿ لوحػػده فإنػػو ال يفطػ حػػىت يفطػ النػػاس ،وىػػو مػػذىب
ا مهور من احلنفيػة ،وادلالكيػة واحلنابلػة ،،وىػو اختيػار ابػن يميػة ،وابػن بػاز،
وابن عثيمني.
المطلبَالثانيَ:إكماؿَرمضافَثالثينَي مَاً
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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الباب الجالح :من يُباح هله الفطر
الفصل األّل :املزٓض
المبحثَاألوؿَ:تعريفَالمر َ
ادل ء :نقيا الصحة ،وىػو السػق  ،وذلػك جػ وج البػدف عػن حػ ود االعتػداؿ
واالعتياد.
المبحثَالثانيَ:حكمَفطرَالمريضَ
يباح للم يا الفط يف رم اف ،وذلػك يف ا ملػة ،ونقػ اإلْجػاع علػى ذلػك
ابن ح ـ ،وابن قدامة ،والنووي.
المبحثَالثالثَ:حدَالمر َالذيَيبيحَالفطرَ
المطلبَاألوؿَ:المر َاليسير
مػػن م ػ ء م ضػػا ال يػػؤث فيػػو الصػػوـ وال يتػػأذب بػػو ،مث ػ الكػػاـ أو الصػػداع
اليس ين ،أو وج ال س ،وما أشبو ذلك ،فال حي لو أف يفط  ،ذىػب إىل
ذلػػك عامػػة أىػ العلػ  ،ومػػنه ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة :احلنفيػػة ،وادلالكيػػة،
والشافعية ،واحلنابلةَ.
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المطلبَالثانيَ:المر َالذيَيضرَالصائمَويَخاؼَمعوَالهالؾ
إذا كػػاف ادلػ ء ي ػ بالصػػائ  ،وخشػ اذلػػالؾ بسػػببو ،فػػالفط عليػػو واجػػب،
وىػػذا مػػذىب ْجهػػور أىػ العلػ مػػن احلنفيػػة ،وادلالكيػػة ،والشػػافعية ،وجػ ـ بػػو
ْجاعة من احلنابلة.
المبحثَالرابعَ:قضاءَالمريضَالذيَيُرجىَبرؤهَ
إذا أفط من كاف بو م ء ي جى بػ ؤه ل شػف  ،وجػب عليػو ق ػا مػا أفطػ ه
اإلْجاع على ذلك ابن قدامة ،وابن ح ـ.
من أياـ ،ونق
َ
المبحثَالخام َ:حكمَالمريضَالذيَ َيُرجىَبرؤه
إذا أفط ػ مػػن كػػاف بػػو م ػ ء ال ي جػػى بػ ػ ؤه ،كػػأف يكػػوف م ضػػو م منػػا ،فإنػػو
يطعه عن ك يوـ مسكينا ،وىو قوؿ ْجهور أى العل .
المبحثَالسادسَ:أحكاـَمتفرقةَ
المطلبَاألوؿَ:حكمَص ـَالمريضَإذاَتحاملَعلىَنفسو
إذا اام ادل يا على نفسو فصاـ فإنو جي ئو ،وقد حكى اإلْجاع على ذلك
ابن ح ـ.
المطلبَالثانيَ:إذاَأصبحَالمريضَصائماًَثمَبرأَفيَالنهار
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إذا أصبح ادل يا صائما ل بػ أ يف النهػار ،فإنػو ال يفطػ ويل مػو اإل ػاـ ،وىػذا
مذىب ْجهور أى العل َ.
الفصل الجاىٕ :املـضافز
المبحثَاألوؿَ:حكمَفطرَالمسافرَ
يبػاح الفطػ للمسػػاف  ،وذلػػك يف ا ملػػة ،وقػػد حكػػى اإلْجػػاع علػػى ذلػػك ابػػن
قدامة ،والنووي ،وابن عبد الرب.
المبحثَالثانيَ:حكمَص ـَالمسافرَ
المطلبَاألوؿَ:حكمَص ـَالمسافرَالذيَ َيلقَعليوَالص ـ
إذا ن يش الصوـ على ادلساف  ،واستوب عنده الصوـ والفط  ،فاختل أى
العل يف أيوهما أف  :الصوـ أو الفط  ،على قولني:

الق ػ ؿَاألوؿ :الصػػوـ أف ػ لػػو ،وىػػو قػػوؿ ا مهػػور مػػن احلنفيػػة ،وادلالكيػػة،

والشافعية.
الق ؿَالثاني :الفط أف
قوؿ ابن يمية ،وابن باز.

رَوىو مذىب احلنابلة ،وطائفة من السل  ،وىػو

المطلبَالثانيَ:حكمَص ـَالمسافرَالذيَيلحقوَبالص ـَملق َةٌ
إذا شػ الصػػوـ علػػى ادلسػػاف  ،يػ يكػػوف الفطػ أرفػ بػػو ،فػػالفط يف حقػػو
أف  ،وىذا مذىب ا مهور من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
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المطلبَالثالثَ:حكمَص ـَالمسافرَالذيَيخاؼَالهالؾَبص مو
إذا خ ػػاؼ ادلس ػػاف اذلػ ػالؾ بص ػػومو ،فإن ػػو جي ػػب علي ػػو الفطػ ػ  ،وى ػػذا م ػػذىب
ا مهور من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية.
المبحثَالثالثَ:المسافةَالتيَيباحَفيهاَاإلفطارَ
جيػػوز الفط ػ للمسػػاف إذا بلػػغ سػػف ه مسػػافة القص ػ  ،وىػػو قػػوؿ ْجهػػور أى ػ
العل من ادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
المبحثَالرابعَ:متىَيفطرَالمسافرَ
ال يباح للمساف الفط حػىت جيػاوز البيػوت ورا هػ ه وخيػ ج مػن بػني بنياجػا،
وىػ ػػو قػ ػػوؿ عامػ ػػة أى ػ ػ العل ػ ػ  ،ومػ ػػنه ادلػ ػػذاىب الفقهيػ ػػة األربعػ ػػة :احلنفيػ ػػة،
وادلالكيػػة ،والشػػافعية ،واحلنابلػػة ،ورجحػػو ابػػن ادلنػػذر ،ب ػ حكػػى ابػػن ادلن ػػذر
اإلْجػػاع يف ذلػػك عػػن ك ػ مػػن حيفظػػو مػػن أى ػ العل ػ  ،كمػػا حكػػى ابػػن عبػػد
الرب إْجاع الفقها على ذلك.
المبحثَالخام َ:إقامةَالمسافرَالتيَيفطرَفيهاَ
إذا أقػػاـ ادلسػػاف يف مكػػاف فػػوؽ أربعػػة أيػػاـ فػػال يبػػاح لػػو الفطػ  ،وىػػذا مػػذىب
ْجهور أى العل من ادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
ِ
ـَمنَسفرهَشبوَدائمَ
المبحثَالسادسَ:حكمَص
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يب ػ ػػاح الفطػ ػ ػ دل ػ ػػن ك ػ ػػاف س ػ ػػف ه هش ػ ػػبو دائػ ػ ػ كس ػ ػػائق الط ػ ػػائ ات والقط ػ ػػارات
والشاحنات وموى إذا كاف لػو بلػد يػأوي إليػو ،وىػذا اختيػار ابػن يميػة وابػن
عثيمني.
المبحثَالسابعَ:أحكاـَمتفرقةَ
المطلبَاألوؿَ:قضاءَالمسافرَاألياـَالتيَأفطرىا
إذا أفطػ ادلسػػاف وجػػب عليػػو ق ػػا مػػا أفطػ ه مػػن أيػػاـ ،وقػػد حكػػى اإلْجػػاع
على ذلك ابن ح ـ.
ػهرَرمضػػافَفػػيَ
المطلػػبَالثػػانيَ:حكػػمَفطػػرَالمسػػافرَإذاَدخػػلَعليػػوَشػ ُ

سفره

إذا دخ ػ علػػى ادلسػػاف شػػه رم ػػاف وىػػو يف سػػف ه فلػػو الفط ػ  ،وقػػد حكػػى
اإلْجاع على ذلك ابن قدامةَ.
المطلبَالثالثَ:إذاَسافرَأثناءَاللهرَلي َ
الً
إذا سػػاف أثنػػا الشػػه لػػيال ،فلػػو الفطػ يف صػػبيحة الليلػػة الػ خيػ ج فيهػػا ومػػا
بعدىا ،يف قوؿ عامة أى العل َ .

المطلبَالرابعَ:حكمَفطرَالمسافرَإذاَسافرَأثناءَنهارَرمضافَ
إذا سػػاف أثنػػا جػػار رم ػػاف فلػػو أف يفط ػ  ،وىػػو مػػذىب الشػػافعية واحلنابلػػة،
.
وىو قوؿ طائفة من السل  ،واختاره ابن ادلنذر وابن ح  ،وابن عثيمني
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المطلبَالخام َ:حكمَإمساؾَبقيةَالي ـَإذاَقدـَالمسافرَأثناءَالنهػارَ

مفطرا
ً

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

القػ ػ ػ ؿَاألوؿ :ال جي ػ ػػب علي ػ ػػو إمس ػ ػػاؾ بقي ػ ػػة النه ػ ػػار ،وى ػ ػػو ق ػ ػػوؿ ادلالكي ػ ػػة،

والشافعية.
ولكػػن ال يعلهػػن أكلػػو وال ش ػ بو خلفػػا سػػبب الفط ػ كػػيال يسػػا بػػو الظػػن أو
قتدب بو.
ي َ

القػ ػ ؿَالث ػػاني :يل م ػػو اإلمس ػػاؾ ،وى ػػو ق ػػوؿ احلنفي ػػة ،واحلنابل ػػة ،وطائف ػػة م ػػن

السل  ،وىو اختيار ابن باز.
المطلػػبَالسػػادسَ:حكػػمَفطػػرَالمسػػافرَإذاَكػػافَسػػفرهَب سػػائلَالنقػػلَ
المريحةَ
يباح اإلفطار للمساف ولو كاف سف ه بوسائ النق ادل حية ،سوا وجد مشقة
أو ن جيدىا ،وقد حكى اإلْجاع على ذلك ابن يميةَ .
الفصل الجالح :الكبري ّالعجْس
المبحثَاألوؿَ:حكمَص ـَالرجلَالكبيرَوالمرأةَالعج زَ
يبػػاح الفط ػ للشػػي الكب ػ وادل ػ أة الع ػػوز اللػػذين ال يطيقػػاف الصػػوـ ،ونق ػ
اإلْجاع على ذلك ابن ادلنذر ،وابن ح ـ ،وابن عبد الرب.
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المبحثَالثانيَ:ماَيلزـَالكبيرَوالعج زَإذاَأفطراَ
إذا أفط ػ ػ ال ج ػ ػ الكب ػ ػ وادل ػ ػ أة الع ػ ػػوز فعليهمػ ػػا أف يطعمػ ػػا عػ ػػن ك ػ ػ يػ ػػوـ
مس ػػكينا ،وى ػػو ق ػػوؿ ا مه ػػور م ػػن احلنفي ػػة ،والش ػػافعية ،واحلنابل ػػة ،واس ػػتحبو
ادلالكية.
الفصل الزابع :احلامل ّاملزضع
المبحثَاألوؿَ:حكمَص ـَالحاملَوالمرضعَ
يباح للحام وادل ض الفط يف رم ػاف ،سػوا خافتػا علػى نفسػيهما أو علػى
ول ػػديهما ،وى ػػو ق ػػوؿ عام ػػة أىػ ػ العلػ ػ  ،وم ػػنه ادل ػػذاىب الفقهي ػػة األربع ػػة:
احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
المبحثَالثانيَ:ماَيلزـَالحاملَوالمرضعَإذاَأفطرتاَ
إذا أفطػ ت احلامػ وادل ضػ خوفػػا علػػى نفسػػيهما أو علػػى ولػػديهما ،فعليهمػػا
الق ا فق .
 ف ػػإذا ك ػػاف الفط ػ خوف ػػا عل ػػى نفس ػػيهما ،فه ػػو باإلْج ػػاع ،وق ػػد حك ػػاه اب ػػنقدامة ،والنووي.
 وأما إذا كاف خوفا على ولديهما فهو مذىب احلنفية ،ووافقه ادلالكية يفاحلام .
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الفصل اخلامط :أصباب أخزى مبٔحة للفطز
المبحثَاألوؿَ:المهنَاللاقةَ
أصػػحاب ادلهػػن الشػػاقة داخلػػوف يف عمػػوـ ادلكلفػػني ،وليسػوا يف معػ ادل ضػػى
وادلسػػاف ين ،في ػػب علػػيه بييػػم نيػػة صػػوـ رم ػػاف ،وأف يصػػبحوا صػػائمني،
لكن من كاف يعم بأحد ادلهن الشاقة وكاف ي ػ ه ػ ؾ عملػو ،وخشػ علػى
نفس ػػو التلػ ػ أثن ػػا النه ػػار ،أو حل ػػوؽ مش ػػقة عظيم ػػة فإن ػػو يفطػ ػ عل ػػى ق ػػدر
حاجتػػو مبػػا يػػدف ادلشػػقة فق ػ  ،ل ديسػػك يقيػػة يومػػو إىل الغ ػ وب ويفط ػ م ػ
الناس ،وعليو الق ا .
المبحثَالثانيَ:إرىاؽَالج عَوالعطشَ
مػػن أرىقػػو جػػوع أو عطػػش شػػديد خيػػاؼ منػػو اذلػػالؾ فإنػػو جيػػب عليػػو الفطػ ،
وعليو الق ا  ،ونص على ذلك ادلالكية والشافعية.
المبحثَالثالثَ:اإلكراه
حكمَالمستكرهَعلىَاإلفطارَ
مطلبَ:
َ

ٍ
إذاَأكرهَالصائمَعلىَالفطرَفأفطرَبغيرَفعلَمنو
الفرعَاألوؿَ:
من أك هَه على اإلفطار بغ فع منو بأف صب يف حلقو ما مثال ،فػال يفطػ
بذلك ،وىذا مذىب الشافعية ،واحلنابلة.
الفرعَالثانيَ:إذاَأكرهَالصائمَعلىَالفطرَفأفطرَبنفسوَ
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إذا أك ه الصائ على الفط فػأفط فػال إل عليػو ،وصػومو صػحيح ،وىػو قػوؿ
الشافعية ،واحلنابلة.
المبحثَالرابعَ:الجهادَفيَسبيلَاللَ
يبػاح الفطػ للم اىػد يف سػبي الل ،وىػػو قػوؿ احلنفيػة ،وادلالكيػة ،وروايػة عػػن
أمحػد ،وبػو أفػػىت ابػن يميػػة العسػاكَ اإلسػالمية دلػػا لقػوا العػػدو بظػاى دمشػ ،
ونص ه ابن القي .
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الباب الرابع
مفسدات الصًاو وما يلره للصائه وما يباح له
الفصل األّل :ما ٓفضد الصْو ّما ال ٓفضدِ
تمهيدََ
ال حيك بفساد صوـ من ار كب شيئا من ادلفط ات إال بش وط ثالثة:

األوؿ :أف يكػػوف عادلػػا بػػاحلك الش ػ ع  ،وعادلػػا بالوقػػم ،فػػإف كػػاف جػػاىال
باحلك الش ع أو بالوقم فصيامو صحيح.
الثػ ػػاني :أف يكػ ػػوف ذاك ػ ػ ا ،والػ ػػذك ضػ ػػده النسػ ػػياف ،فمػ ػػن نػ ػػاوؿ شػ ػػيئا مػ ػػن

ادلفط ات ناسيا فصيامو صحيح ،وىو قوؿ أكث أى العل  ،لكن مىت َذك ،
أو ذ وك وجب عليو اإلمساؾ.
الثالػػث :أف يكػػوف قاصػػدا سلتػػارا ،فمػػن حص ػ لػػو ش ػ

مػػن ادلفط ػ ات بػػال

قصد ،فصومو صحيح وال إل عليو ،وضد االختيػار اإلكػ اه ،فمػن أكػ ه علػى
ش من ادلفط ات فال إل عليو ،وصيامو صحيح.
المبحثَاألوؿَ:ماَيفسدَالصياـَوي جبَالقضاءَ
المطلبَاألوؿَ:تناوؿَالطعاـَواللرابَ
الفرعَاألوؿَ:تناوؿَالطعاـَواللرابَعمدَاًَ
المسألةَاألولىَ:حكمَتناوؿَالطعاـَواللرابَللصائمَ
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مػػن أك ػ أو ش ػ ب شلػػا يتغػػذب بػػو متعمػػدا ،وىػػو ذاك ػ لصػػومو فػػإف صػػومو
يبط َ.
وحكى اإلْجاع على ذلك ابن ح ـ ،وابن

قدامة.

المسألةَالثانيةَ:ماَيترتبَعلىَاإلفطارَعمداَبطعاـَأوَشرابَ

َ-1القضاء

َ

يلػ ـ مػػن أفطػ متعمػػدا بتنػػاوؿ الطعػػاـ أو الشػ اب ،الق ػػا  ،وعلػػى ىػػذا عامػػة
أى ػ العل ػ  ،أم ػػا الكف ػػارة ف ػػال جت ػػب علي ػػو يف أرج ػػح ق ػػو أى ػ العلػ ػ  ،وى ػػو
.
مذىب الشافعية ،واحلنابلة ،ورجحو ابن ادلنذر ،والنووي
ََ-2اإلمساؾََ

يل ـ من أفط باألك والشػ ب متعمػدا اإلمسػاؾ بقيػة يومػو ،وإىل ىػذا ذىػب
ْج ػ ػػاى أى ػ ػ العل ػ ػ ؛ واجتمع ػ ػػم علي ػ ػػو كلم ػ ػػة ادل ػ ػػذاىب الفقهي ػ ػػة :احلنفي ػ ػػة،
وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاى ية.
الفرعَالثانيَ:تناوؿَالطعاـَواللرابَنسياناَ
م ػػن أك ػ أو ش ػ ب ناس ػػيا ،ف ػػال شػ ػ علي ػػو وي ػػت ص ػػومو ،ذى ػػب إىل ذل ػػك
ْجهور أى العل من احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلةَ.
الفرعَالثالثََ:حكمَمنَابتلعَماَبينَأسنانوَوى َصائمَ

مػن ابتلػ مػا بػني أسػنانو وىػو صػائ وكػاف يسػ ا ال ديكػن لفظػو شلػا جيػ ي مػ
َ
ال ي فصومو صحيح.
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أمػػا إف كػػاف ديكنػػو لفظػػو فابتلعػػو فإنػػو يفطػ  ،وقػػد ذىػػب إىل ذلػػك أكثػ أىػ
العل .
الفرعَالرابعَ:حكمَابتالعَالصائمَماَ َيؤكلَفيَالعادةَ

إذا ابتلػ ػ الص ػػائ م ػػا ال يؤَك ػ ػ يف الع ػػادة ك ػػدرى أو حص ػػاة أو حش ػػيش أو
حديد أو خي أو غ ذلك أفط  ،وقػد ذىػب إىل ذلػك ْجػاى العلمػا مػن
السل واخلل َ.
الفرعَالخام َ:حكمَشربَالدخافَأثناءَالص ـَ

ش ب الدخاف ادلع وؼ أثنا الصوـ يفسد الصياـ ،وىذا با فاؽ الفقها َ.

المطلبَالثانيَ:خروجَالمنيَ

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

ا ستمناءَاصطالحَاً :إخ اج ادلين؛ استدعا لشهوة بغ ْجاع ،سوا أخ جو

بيده ،أو بيد زوجتو.
ثانيا :حك من استم ىف جار رم اف
م ػػن اس ػػتم فق ػػد فس ػػد ص ػػومو ،وعلي ػػو الق ػػا  ،وى ػػذا ق ػػوؿ عام ػػة احلنفي ػػة،
والشافعية ،واحلنابلةَ.
وال كفارة فيوَ.

الفرعَالثانيَ:حكمَمنَباشرَأوَقبلَأوَلم َفأنزؿَ
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من أن ؿ ادلين مبباش ة دوف الف ج أو بتقبي أو دلس ،فإنو يفطػ بػذلك ،وعليػو
الق ا فق .
حكى اإلْجاع على ذلك ابن قدامة ،وادلاوردي.
وال كفارة عليو كما ىو مذىب احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلةَ.
الفرعَالثالثَ:حكمَمنَكررَالنظرَحتىَأنزؿَ

مػػن ك ػ ر النظ ػ حػػىت أن ػ ؿ ،فقػػد ذىػػب احلنابلػػة ،وبعػػا أى ػ العل ػ  ،إىل أنػػو
يفط وال كفارة عليو
الفرعَالرابعَ:حكمَمنَأنزؿَبتفكيرَمجردَعنَالعملَ
مػػن أن ػ ؿ بتفكػ رل ػ د عػػن العم ػ فػػال يفط ػ  ،سػوا كػػاف فكػ ا مسػػتداما أو
غ مستداـ ،وقد ذىب إىل ذلك ا مهور من احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة.
الفرعَالخام َ:حكمَمنَناـَفاحتلمَفيَنهارَرمضافَ

من ناـ فاحتل يف جار رم اف فصومو صحيح.
وقد نق اإلْجاع على ذلك ابن عبد الرب ،والنووي ،وابن يمية.
الفرعَالسادسَ:حكمَخروجَالمذيَمنَالصائمَ

خ ػ وج ادلػػذي مػػن الصػػائ ال يػػنقا صػػومو ،وقػػد ذىػػب إىل ذلػػك احلنفيػػة،
والشػػافعية ،وىػ إحػػدب الػ وايتني عػػن أمحػػد ،واختػػاره ابػػن ادلنػػذر والصػػنعا ؛
وابن عثيمني.
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المطلبَالثالثَ:ا ستقاءَ
ذىب أكث أى العل إىل أف من استقا متعمدا ،فقد أفطػ  ،ويل مػو الق ػا
وال كفارة عليو ،وأْجعوا على أف من غلبو الق فال ش عليو.
المطلبَالرابعَ:خروجَدـَالحيضَوالنفاسَ

الفرعَاألوؿَ:حكمَص ـَمنَحاض َأوَنفس َأثناءَنهارَرمضافَ
م ػػن حاض ػػم أو نفس ػػم أثن ػػا ج ػػار رم ػػاف ،فق ػػد فس ػػد ص ػػومها ،ويل مه ػػا
ق اؤه.
وقد أْج أى العل على ذلك ،وشلن نقلو ابن ح ـ ،والنووي ،وابن يمية.

الفػػرعَالثػػانيَ:حكػػمَإمسػػاؾَبقيػػةَالي ػ ـَلمػػنَفسػػدَص ػ مهاَبخ ػَروجَدـَ

الحيضَأوَالنفاسَ
مػػن فسػػد صػػومها ج ػ وج دـ احلػػيا أو النفػػاس فإنػػو ال يل مهػػا إمسػػاؾ بػػاق
اليػػوـ ،ذىػػب إىل ذلػػك ا مهػػور مػػن احلنفيػػة ،وادلالكيػػة ،والشػػافعية ،ورجحػػو
ابن ادلنذر.
المطلبَالخام َ:الجن فَواإلغماءَ
الفرعَاألوؿَ:حكمَص ـَمنَن شَالصياـَبالليلَثمَأصيبَبالجن فَ َولػمَ
يفقَإ َبعدَغروبَاللم َ

مػن نػػوب الصػػياـ بالليػ ل أصػػيب بػػا نوف ون يفػ إال بعػػد غػ وب الشػػمس،
ف ػ ػػإف ص ػ ػػومو يبط ػ ػ  ،وق ػ ػػد ذى ػ ػػب إىل ذل ػ ػػك ْجه ػ ػػور أى ػ ػ العل ػ ػ  :ادلالكي ػ ػػة،
والشافعية ،واحلنابلة.
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الفرعَالثانيَ:حكمَالقضاءَعلىَالمجن فَ
ال يل ـ ا نوف الق ا عند الشافعية ،واحلنابلة ،واختاره ابن ح ـ ،واأللبا .
الفرعَالثالثَ:حكمَمنَن شَالصياـَبالليلَثػمَأغمػيَعليػوَولػمَيفػقَإ َ
بعدَغروبَاللم َ
من نوب الصياـ بالليػ ل أغمػ عليػو ون يفػ إال بعػد غػ وب الشػمس ،فػإف
صػػومو ال يصػػح ،ويل مػػو الق ػػا  ،وقػػد ذىػػب إىل ذلػػك ْجهػػور أى ػ العل ػ :
ادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلةَ.

الفرعَالرابعَ:حكمَمنَن شَالصػياـَبالليػلَثػمَأغمػيَعليػوَثػمَأفػاؽَفػيَ

النهارَ
من نوب الصػياـ بالليػ ل أغمػ عليػو ل أفػاؽ يف النهػار ولػو جػ ا منػو ،فػإف
صومو صحيح ،وىو ادلذىب عند الشافعية ،واحلنابلة ،وقوؿ للمالكية.
الفرعَالخام َ:حكمَمنَناـَجميعَالنهارَ

من ناـ ْجي النهار ،فصومو صحيح عند عامة أى العل .
المطلبَالسادسَ:الردةَ

الفرعَاألوؿَ:حكمَص ـَمنَارتدَعنَاإلسالـَ
من ار د عن اإلسالـ فسد صومو،وقد حكى ابن قدامة اإلْجاع على ذلك
الفرعَالثانيَ:حكمَقضاءَمنَارتدَأثناءَصياموَ

يلػ ػ ـ م ػػن ار ػػد أثن ػػا ص ػػيامو أف يق ػ ػ ى ػػذا الي ػػوـ ،وق ػػد حك ػػى اب ػػن قدام ػػة
اإلْجاع على ذلك.
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ٍ
كوَالمرتدَمنَصياـَفيَزمنَردتوَ
الفرعَالثالثَ:حكمَقضاءَماَتر
من ار د ال يل مو ق ا ما كو زمػن الػ دة مػن صػياـ ،وىػو مػذىب ا مهػور:
احلنفية ،وادلالكية ،واحلنابلة.
المطلبَالسابعَ:نيةَاإلفطارَ

م ػػن ن ػػوب اإلفط ػػار يف ج ػػار رم ػػاف ،فق ػػد أفط ػ ػ  ،وإف ن يتن ػػاوؿ ش ػػيئا م ػػن
ادلفط ػ ات ،وذى ػػب إىل ذل ػػك ادلالكي ػػة ،واحلنابل ػػة ،وى ػػو ق ػػوؿ عن ػػد الش ػػافعية،
واختاره ابن ح ـ.
المطلبَالثامنَ:الحجامةَ

الفرعَاألوؿَ:حكمَالحجامةَللصائمَ
من احت

وىو صائ  ،فقد اختل فيو أى العل على أقواؿ ،منها:

القػ ػ ؿَاألوؿ :أف ص ػػومو ال يفس ػػد ،وى ػػو م ػػذىب ْجه ػػور أىػ ػ العلػ ػ م ػػن

احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية.
واألحػػوط أف ؤج ػ احل امػػة إىل اللي ػ خ وجػػا مػػن خػػالؼ ْجاعػػة مػػن أى ػ
العل .

الق ؿَالثانيَ:أجا فسد صومو ،وىو من مف دات مذىب احلنابلػة ،وبػو قػاؿ

ابن يمية ،وابن باز ،وابن عثيمني.

الفرعَالثانيَ:حكمَالفصدَوأخذَالدـَللتحليلَوغيرهَ
الفصد وأخذ الدـ للتحلي أو للتربع ،اختل فيو أى العل على قولني:
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القػ ؿَاألوؿ :ال يفسػػد الصػػوـ؛ بنػػا علػػى مػػا ذىػػب إليػػو ا مهػػور مػػن عػػدـ
الفط باحل امة وإف كاف األوىل أخ ذلك إىل اللي  ،وىو اختيار ابن باز.
الق ؿَالثانيَ:يفسد الصوـ ،وىو أحد الوجهني يف مذىب احلنابلة ،واختػاره
ابػػن يميػػة ،و اختػػار ابػػن عثيمػػني فسػػاد الصػػوـ بالفصػػد والتػػربع قياسػػا علػػى
احل امة ،وعدـ فساده بتحلي الدـََ.
المطلبَالتاسعَ:حكمَالحقنةَاللرجيةَ

من احتقن وىو صائ فػال يفسػد صػومو ،وقػد ذىػب إىل ذلػك أىػ الظػاى ،
وىو قوؿ طائفة من ادلالكية ،والقاض حسني من الشافعية ،وبو قػاؿ احلسػن
بن صاحل ،واختاره ابن يمية ،وابن عثيمني.
ولػػو أخ ػ احلقػػن إىل اللي ػ لكػػاف أف ػ ؛ خ وجػػا مػػن اخلػػالؼ ،فقػػد ذىػػب
ا مهور إىل أنو يفط بذلك.
المطلبَالتاسعََ:القطرةَفيَاألنفَ

اسػتعماؿ القطػ ة يف األنػ يف جػار رم ػاف أو السػػعوط ،يفسػد الصػوـ ،وقػػد
ذى ػ ػػب إىل ذل ػ ػػك ْجه ػ ػػور أى ػ ػ العلػ ػ ػ م ػ ػػن احلنفي ػ ػػة ،وادلالكي ػ ػػة ،والش ػ ػػافعية،
واحلنابلة.
المبحثَالثانيَ:ماَيفسدَالصياـَوي جبَالقضاءَوالكفارةَ

مطلبَ:الجماعَ
الفرعَاألوؿَ:حكمَص ـَمنَجامعَمتعمداًَفيَنهارَرمضافَ

من جام متعمدا يف جار رم اف فسد صومو.
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وقػػد انعقػػد اإلْجػػاع علػػى ح مػػة ا مػػاع يف جػػار رم ػػاف وعلػػى كونػػو مفط ػ ا،
وشلن نق ذلك ابن ادلنذر ،وابن قدامة ،وابن يميةَ.
الفرعَالثانيَ:ماَيترتبَعلىَالجماعَفيَنهارَرمضافَ
يترتبَعلىَالجماعَفيَنهارَرمضافَاألم رَالتاليةَ:
أو ََ:الكفارةََ
جتب الكفارة على ا ػام يف قػوؿ عامػة أىػ العلػ  ،فيعتػ رقبػة ،فػإف ن جيػد
فيصوـ شه ين متتابعني ،فإف ن يستط فيطع ستني مسكينا.
والكف ػػارة ادل ػػذكورة عل ػػى الرت ي ػػب يف قػ ػػوؿ ْجه ػػور أى ػ ػ العل ػ ػ م ػػن احلنفيػ ػػة،
والشافعية ،واحلنابلة ،والظاى ية.
ثانياَ:القضاءَ

ويل ـ ا ام يف جار رم اف أي ا م الكفارة ق ا ذلك اليوـ الذي أفسػده
با ماع ،ذىب إىل ذلك ْجهور أى العل من احلنفية ،وادلالكية والشػافعية،
واحلنابلة.
الفرعَالثالثَ:ماَيلزـَالمرأةَإذاَج مع َفيَنهارَرمضافَطائعةَ

يلػ ػ ـ ادلػ ػ أة إذا جومع ػػم يف ج ػػار رم ػػاف طائع ػػة ،الق ػػا  ،والكف ػػارة ،وى ػػو
م ػ ػػذىب ْجه ػ ػػور أىػ ػ ػ العلػ ػ ػ م ػ ػػن احلنفي ػ ػػة ،وادلالكي ػ ػػة ،والش ػ ػػافعية – إال أف
الشافعية أوجبوا الق ا دوف الكفارة  ،-واحلنابلة.
الفرعَالرابعَ:حكمَمنَجامعَناسيَاًَ
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مػن جػام ناسػػيا ،فصػومو صػػحيح وال يل مػو شػ  ،ذىػػب إىل ذلػك احلنفيػػة،
والشػػافعية ،وىػػو قػػوؿ طائفػػة مػػن السػػل  ،واختػػاره ابػػن يميػػة ،وابػػن القػػي ،
والصنعا  ،والشوكا .
الفرعَالخام َ:حكمَمنَتكررَمنوَالجماعَفيَي ـَواحدَ

مػػن ك ػ ر منػػو ا مػػاع يف يػػوـ واحػػد يكفيػػو كفػػارة واحػػدة إذا ن يكف ػ  ،بػػال
خالؼ بني أى العل .
أم ػػا إذا ك ػ ر من ػػو ا م ػػاع يف ي ػػوـ واح ػػد وكف ػ ع ػػن األوؿ ف ػػال ل م ػػو كف ػػارة
ثانية ،عند ا مهور :أيب حنيفة ،ومالك ،والشافع .
الفرعَالسادسَ:حكمَمنَتكررَمنوَالجماعَفيَي مينَفأكثرَ

إف ك ر منو ا ماع يف يومني فػأكث فتل مػو كفػارة لكػ يػوـ جػام فيػو سػوا
،
كف عن ا ماع األوؿ أـ ال ،ذىب إىل ذلك ْجهور أى العل مػن ادلالكيػة
.
والشافعية ،واحلنابلة ،وىو قوؿ م من السل
الفرعَالسابعَ:حكمَص ـَمنَوطئَفيَالدبرَ

مػػن وطػػد يف الػػدب أفط ػ وعليػػو الق ػػا والكفػػارة وإليػػو ذىػػب ْجهػػور أى ػ
العل من احلنفية ،واادلالكية والشافعية واحلنابلة.
الفرعَالثامنَ:حكمَمنَجامعَفيَقضاءَرمضافَعامدَاًَ
مػػن جػػام يف ق ػػا رم ػػاف عامػػدا فػػال كفػػارة عليػػو ،وق ػد ذىػػب إىل ذلػػك
ْجاى أى العل .
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المبحثَالثالثَ:بعضَالمسائلَالمعاصرةَوماَيفسدَالص ـَمنهاَومػاَ َ

يفسدهَ

المطلبَاألوؿَ:الغسيلَالكل يَ
مػن أجػ ي لػػو غسػي كلػػوي بػػأي وسػيلة كانػػم فإنػػو يفطػ بػػذلك ،وىػػذا قػػوؿ
ابن باز ،والل نة الدائمة.
المطلبَالثانيَ:بخاخَالرب َ
اسػػتعماؿ جػػاخ ال بػػو يف جػػار رم ػػاف ال يفسػػد الصػػوـ ،وقػػد رجػػح ذلػػك ابػػن
بػػاز ،وابػػن عثيمػػني ،وغ مهػػا ،وذىػػب إليػػو أكث ػ ا تمعػػني يف النػػدوة الفقهيػػة
الطبي ػػة التاس ػػعة التابع ػػة للمنظم ػػة اإلس ػػالمية للعل ػػوـ الطبي ػػة بالكوي ػػم (س ػػنة
1997ـ)
المطلبَالثالثَ:األقراصَالتيَت ضعَتح َاللسافَ

الفرعَاألوؿَ:التعريفَباألقراصَالتيَت ضعَتح َاللسافَ
ىػ أقػ ا وضػ اػػم اللسػػاف لعػػالج بعػػا األزمػػات القلبيػػة ،وىػ ػػتص
مباش ػ ة بعػػد وضػػعها بوقػػم قص ػ  ،وحيملهػػا الػػدـ إىل القلػػب ،فتوق ػ أزما ػػو
ادلفاجئة ،وال يدخ إىل ا وؼ ش من ىذه األق ا .
الفرعَالثانيَ:حكمَاألقراصَالتيَت ضعَتح َاللسافَ

نػاوؿ ىػػذه األقػ ا ال يفسػػد الصػوـ بشػ ط أال يبتلػ شػػيئا شلػا يتحلػ منهػػا،
وىذا ما ذىب إليو ابن باز ،وق ره رلم الفقو اإلسالم باإلْجاع.
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المطلبَالرابعَ:غازَاألكسجينَ
اس ػػتعماؿ غ ػػاز األكس ػ ني يف الت ػػنفس ال يفس ػػد الص ػػياـ ،وذى ػػب إىل ذل ػػك
رلم الفقو اإلسالم التاب دلنظمة ادلؤ اإلسالم يف دور و العاش ة.
المطلبَالخام َ:اإلبرَالعالجيةَ

الفرعَاألوؿَ:اإلبرةَالعالجيةَغيرَالمغذيةَ
استعماؿ احلقنة غ ادلغذية ال يفسد الصوـ 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
بالكوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم.
الفرعَالثانيَ:اإلبرةَال ريديةَالمغذيةَ

اس ػػتعماؿ احلق ػػن الوريدي ػػة ادلغذي ػػة يفس ػػد الص ػػياـ ،وى ػػو ق ػػوؿ اب ػػن ب ػػاز واب ػػن
عثيمني ،وىو من ق ارات ا م الفقه  ،وفتاوب الل نة الدائمة.
المطلبَالسادسَ:التحاميلَ(اللب س)َ

استعماؿ التحامي (اللبوس) يف جار رم ػاف ال يفسػد الصػوـ ،وىػو مقت ػى
مػػذىب أىػ الظػػاى  ،وْجاعػػة مػػن ادلالكيػػة ،وإليػػو ذىػػب ابػػن عثيمػػني ،وأكثػ
ا تمعني يف النػدوة الفقهيػة الطبيػة التاسػعة التابعػة للمنظمػة اإلسػالمية للعلػوـ
الطبية بالكويم.
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المطلػ ػػبَالسػ ػػابعَ:إدخػ ػػاؿَالقثطػ ػػرةرَأوَالمنظػ ػػاررَأوَإدخػ ػػاؿَدواءرَأوَ

محل ؿ لغسلَالمثانةرَأوَمادةَتساعدَعلىَوض حَاألشعة

إذا أدخ الصائ يف إحليلو مائعا أو دىنا فإنو ال يفط  ،وىو مذىب ْجهور
أى العل من احلنفية ،وادلالكية ،واحلنابلة
وال يفط ػ ػ ك ػػذلك إدخ ػػاؿ القثط ػ ػ ة ،أو ادلنظ ػػار ،أو إدخ ػػاؿ دوا  ،أو زللػ ػػوؿ
لغس ادلثانة ،أو مادة ساعد على وضوح األشعة ،وىذا ما قػ ره رلمػ الفقػو
اإلسالم

المطلػػبَالثػػامنَ:التقطيػػرَفػػيَف ػػرجَالمػػرأةَوالتحاميػػلَالمهبليػػةَوضػ ػ َ

صبغة األشعةَوغيرَذلك
التقط ػ يف ف ػ ج ادل ػ أة غ ػ مفسػػد للصػػياـ ،وكػػذلك التحامي ػ ادلهبليػػة وض ػ
صبغة األشعة ،وىو ما ق ره رلم الفقو اإلسالم
فق ػػد أثب ػػم الط ػػب احل ػػدي أن ػػو ال منف ػػذ ب ػػني ا ه ػػاز التناس ػػل للم ػ أة وب ػػني
ا هاز اذل م .
الفصل الجاىٕ :ما ٓكزِ للصائه ّما ٓباح لُ
المبحثَاألوؿَ:ماَيكرهَللصائمَ
المطلبَاألوؿَ:المبالغةَفيَالمضمضةَوا ستنلاؽََ

ك ػ ه ادلبالغػػة يف ادل م ػػة واالستنشػػاؽ للصػػائ  ،وقػػد حكػػى اإلْجػػاع علػػى
ذلك ابن قدامة.
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المطلبَالثانيَ:ال صاؿَ
يك ػ ػ ه الوصػ ػػاؿ يف الصػ ػػوـ عنػ ػػد أكث ػ ػ أى ػ ػ العل ػ ػ  ،وىػ ػػو مػ ػػذىب احلنفيػ ػػة،
.،
وادلالكية ،واحلنابلة ،ووجو عند الشافعية
المطلبَالثالثَ:ذوؽَالطعاـَبغيرَحاجةَ

يك ػ ه ذوؽ الطعػػاـ بغ ػ حاجػػة ،وىػػذا مػػذىب ْجهػػور أى ػ العل ػ  :احلنفيػػة،
وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.

المطلبَالرابعَ:القبلةَوالمالمسةَوماَشابههماَلمػنَتتحػرؾَشػه توَعنػدَ

ذلكَ
ك ػ ه القبلػػة وادلالمسػػة ومػػا شػػاهبهما دلػػن تح ػ ؾ شػػهو و عنػػد ذلػػك ،وخيشػػى
على نفسو من الوقوع يف احل اـ ،سوا با ماع يف جػار رم ػاف ،أو بػاإلن اؿ،
وىو مذىب ْجهور أى العل من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
المبحثَالثانيَ:ماَيباحَللصائمَ

المطل ػػبَاألوؿَ:ت ػػأخيرَالجن ػػبَوالح ػػائضَإذاَطه ػػرتَا غتس ػػاؿَإل ػػىَ
طل عَالفجرََ
الفرعَاألوؿَ:تأخيرَالجنبَا غتساؿَإلىَطل عَالفجرَ
يباح لل نب أف يؤخ االغتساؿ من ا نابة إىل طلوع الف .
وقد انعقد اإلْجاع علػى ذلػك وشلػن نقلػو ادلػاوردي ،وابػن العػ يب ،وابػن قدامػة،
وابن ح .
الفرعَالثانيَ:تأخيرَالحائضَا غتساؿَإلىَطل عَالفجرَ
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يباح للحػائا إذا طهػ ت أف ػؤخ االغتسػاؿ مػن احلػيا إىل طلػوع الف ػ ،
وىذا قوؿ عامة أى العل .
المطلبَالثانيَ:المضمضةَوا ستنلاؽََ

يبػػاح للصػػائ ادل م ػػة واالستنشػػاؽ مػػن غػ مبالغػػة ،وقػػد حكػػى ابػػن يميػػة
اإلْجاع على ذلك.
المطلبَالثالثَ:اغتساؿَالصائمَوتبردهَبالماءَ

ال بػػأس أف يغتس ػ الصػػائ أو يصػػب ادلػػا َ علػػى رأسػػو مػػن احل ػ أو العطػػش،
وذىب إىل ذلك ْجهور أى العل من احلنفية وادلالكية والشافعية واحلنابلة.
المطلبَالرابعَ:ذوؽَالطعاـَعندَالحاجةَ

يباح للصائ ذوؽ الطعػاـ عنػد احلاجػة أو ادلصػلحة كمع فػة اسػتوا الطعػاـ أو
مقػػدار ملوحتػػو أو عنػػد ش ػ ائو الختبػػاره بش ػ ط أف دي ػػو بعػػد ذلػػك أو يغس ػ
فمػ ػػو ،أو يػ ػػدلك لسػ ػػانو ،وىػ ػػذا مػ ػػذىب ْجهػ ػػور أى ػ ػ العل ػ ػ مػ ػػن احلنفيػ ػػة،
والشافعية واحلنابلة.
المطلبَالخام َ:القبلةَوالمباشرةَلمنَملكَنفسوَ

يبػػاح للصػػائ القبلػػة وادلباش ػ ة فيمػػا دوف الف ػ ج بش ػ ط أف ديلػػك نفسػػو ،وىػػو
قوؿ ْجهور أى العل من احلنفية والشافعية واحلنابلة ،واختيػار ابػن عبػدالرب،
والصنعا  ،وابن عثيمني.

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

َالمطلبَالسابعَ:استعماؿَالس اؾَومعج فَاألسنافَونح ىماَ

الفرعَاألوؿَ:حكمَاستعماؿَالصائمَللس اؾَ
يبػػاح للصػػائ اسػػتعماؿ السػواؾ يف أي وقػػم ،سػوا كػػاف قب ػ الػ واؿ أو بعػػد
ال ػ واؿ ،وذى ػػب إىل ذل ػػك احلنفي ػػة ،وْج ػ م ػػن أى ػ العل ػ  ،وى ػػو اختي ػػار اب ػػن
يمية ،وابن القي  ،والشوكا  ،وابن باز ،واأللبا  ،وابن عثيمني
الفرعَالثانيَ:حكمَاستعماؿَالصائمَمعج َفَاألسنافَ
جيوز أف يستعم الصائ مع وف األسػناف ،لكػن ينبغػ احلػذر مػن نفػاذه إىل
احلل ؛
وىو قوؿ ابن باز  ،وابن عثيمني ،وذىب إىل ىذا رلم الفقو اإلسالم .
المطلبَالثامنَ:ا كتحاؿَ
يب ػػاح للص ػػائ االكتح ػػاؿ ،وى ػػو ق ػػوؿ احلنفي ػػة ،والش ػػافعية ،وى ػػو اختي ػػار اب ػػن
يمية ،والشوكا  ،وابن عثيمني ،واأللبا .

المطلبَالتاسعَ:استعماؿَقطرةَالعينَ

يباح للصائ استعماؿ قطػ ة العػني ،وقػد ذىػب إىل ذلػك احلنفيػة ،والشػافعية،
وىو اختيار ابن عثيمني ،وابن باز.
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المطلبَالعاشرَ:استعماؿَقطرةَاألذفَ
يبػػاح للصػػائ اسػػتعماؿ قط ػ ة األذف ،واختػػاره ابػػن ح ػ ـ ،وابػػن عثيمػػني ،وابػػن
باز.

الباب اخلامس
ما يُستحبُّ صىمه وما يلره وما حيرو
الفصل األّل :ما ُٓضتحبُّ صْمُ (صْو التطْع)
المبحثَاألوؿَ:تعريفَالتط عَ
التط عَلغ َةً :التربع.

التط عَاصطالحَاً :التق ب إىل الل عاىل مبا ليس بف ء من العبادات.

المبحثَالثانيَ:فضلَص ـَالتط ع
 .1عػػن سػػه رضػ الل عػػاىل عنػػو أف النػ صػػلى الل عليػػو وسػػل قػػاؿ:
((إف يف ا نػ ػػة بابػ ػػا يقػ ػػاؿ لػ ػػو :ال يػ ػػاف ،يػ ػػدخ منػ ػػو الصػ ػػائموف يػ ػػوـ
القيام ػ ػػة ،ال ي ػ ػػدخ من ػ ػػو أح ػ ػػد غ ػ ػ ػ ى  .فيق ػ ػػاؿ :أي ػ ػػن الص ػ ػػائموف؟
فيقومػوف ،ال يػدخ منػو أحػد غػ ى  ،فػإذا دخلػوا أغلػ  ،فلػ يػػدخ
منو أحد)) .أخ جو البخاري ومسل .
 .2عن أيب سعيد رض الل عاىل عنو عن الن صلى الل عليو وسل أنو
قاؿ(( :من صاـ يوما يف سبي الل ،باعد الل وجهو عن النار سبعني
خ يفا)) .أخ جو البخاري ومسل .
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المبحثَالثالثَ:أحكاـَالنيةَفيَص ـَالتط عَ
المطلبَاألوؿَ:وق َالنيةَ
ال يشرتط بييم النية يف صوـ التطوع ،وذىػب إىل ذلػك ْجهػور الفقهػا مػن
احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة.

المطلبَالثانيَ:آخرَوق َنيةَالتط ع

جيوز أف ينوي أثنا النهار ،سوا قب ال واؿ أو بعده ،إذا ن يتنػاوؿ شػيئا مػن
ادلفط ػ ات بع ػػد الف ػ  ،وى ػػذا مػػذىب احلنابل ػػة ،وقػػوؿ عن ػػد الشػػافعية ،وق ػػوؿ
طائفة من السل واختاره ابن يمية ،وابن عثيمنيَ.
المطلبَالثالثَ:تعيينَالنيةَفيَص ـَالتط عَ

ػرتط يف نيػػة صػػوـ التطػػوع عيػػني يػػوـ معػػني ،فيصػػح صػػوـ التطػػوع مبطلػ
ال يشػ َ
النيػػة ،وذىػػب إىل ذل ػػك ْجهػػور الفقهػػا م ػػن احلنفيػػة ،وادلالكيػػة ،والش ػػافعية،
واحلنابلة.

المبحثَالرابعَ:أن اعَص ـَالتط عَ
المطلبَاألوؿَ:ص ـَالتط عَالمطلقَ

يستحب صوـ التطوع ادلطل  ،ما عدا األياـ ال ثبم ا أل صيامها.

المطلبَالثانيَ:ص ـَالتط عَالمقيدَ
ٍ
ـَستةَأياـَمنَش اؿَ
الفرعَاألوؿَ:ص

يسن صوـ ستة أياـ من شواؿ بعد صوـ رم اف ،وىو قوؿ الشػافع  ،وأمحػد
وداود ،وإليو صار عامة متأخ ي احلنفية.،
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الفرعَالثانيَ:األياـَالثمانيةَاألوؿَمنَذيَالحجةَ
يس ػػتحب ص ػػوـ األي ػػاـ الثماني ػػة األوؿ م ػػن ش ػػه ذي احل ػػة ،وى ػػذا با ف ػػاؽ
ادلػػذاىب الفقهيػػة :احلنفيػػة ،وادلالكيػػة ،والشػػافعية ،واحلنابلػػةر والظاى يػػة ،وقػػد
ص ح ادلالكية ،والشافعية بأنو يسن صوـ ىذه األياـ الثمانية للحاج أي ا.

الفرعَالثالثَ:ص ـَي ـَعرفةَلغيرَالحاجَ

يستحب لغ احلاج صػوـ يػوـ ع فػة وىػو اليػوـ التاسػ مػن ذي احل ػة ،وىػذا
با فاؽ ادلذاىب الفقهية :احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاى ية.
الفرعَالرابعَ:ص ـَشهرَاللَالمحرـَ

يستحب صوـ شه الل احملػ ـ ،وىػو مػذىب ا مهػور مػن احلنفيػة ،وادلالكيػة،
والشافعية ،واحلنابلة.
الفرعَالخام َ:ص ـَي ـَعاش راءَوصياـَي ٍـَقبلوَ
يستحب صوـ يوـ عاشورا وىو اليوـ العاش من شػه الل احملػ ـ ،ويسػتحب
معػػو صػػياـ يػػوـ قبلػػو ،وىػػو اليػػوـ التاس ػ مػػن شػػه الل احمل ػ ـ ،وىػػذا مػػذىب
ْجهور الفقها من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
الفرعَالسادسَ:ص ـَأكثرَشهرَشعبافَ

يسػن صػوـ أكثػ شػه شػػعباف ،ذىػب إىل ذلػػك ْجهػور الفقهػػا مػن احلنفيػػة،
وادلالكية ،والشافعية ،وطائفة من احلنابلة.

الفرعَالسابعَ:ص ـَا ثنينَوالخمي َ
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يستحب صوـ يوم االثنني واخلميس من ك أسبوع ،وىذا بإْجػاع ادلػذاىب
الفقهية :احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،والظاى ية.
الفرعَالثامنَ:ص ـَثالثةَأياـَمنَكلَشهرَ

يس ػػتحب ص ػػياـ ثالث ػػة أي ػػاـ م ػػن كػ ػ ش ػػه  ،وعل ػػى ى ػػذا عام ػػة أىػ ػ العلػ ػ ،

وا فق ػ ػػم علي ػ ػػو كلم ػ ػػة ادل ػ ػػذاىب الفقهي ػ ػػة :احلنفي ػ ػػة ،وادلالكي ػ ػػةر والش ػ ػػافعية،
واحلنابلة ،والظاى ية.

الفرعَالتاسعَ:استحبابَصياـَأياـَالبِيضَ
اسػػتحب ْجهػػور أى ػ العل ػ مػػن احلنفيػػة ،والشػػافعية ،واحلنابلػػة ،وْجاعػػة مػػن
ادلالكية أف يكوف صياـ ثالثة أياـ من ك شه يف األياـ البهيا.
الفرعَالعاشرَ:ص ـَي ـَوإفطارَي ـَ
يسػتحب صػياـ يػوـ وإفطػار يػوـ ،وىػو أف ػ صػياـ التطػوع ،وقػد حكػى ابػػن
حػ ـ اإلْجػػاع علػػى أف التطػػوع بصػػياـ يػػوـ وإفطػػار يػػوـ حسػػن علػػى أال يصػػاـ
يػػوـ الشػػك وال اليػػوـ الػػذي بعػػد النصػ مػػن شػػعباف وال يػػوـ ا معػػة وال أيػػاـ
التش ي الثالثة بعد يوـ النح  ،وال يوم العيدين.
الفرعَالحاديَعلرَ:ص ـَي ـَوإفطارَي مينَ

يستحب صوـ يوـ وإفطار يومني.
مينَأوَثالثةَأوَأر ٍ
ٍ
بعةَمنَكلَاللهرَ
الفرعَالثانيَعلرَ:ص ـَي ٍـَأوَي
يستحب صوـ يوـ من ك شه أو يومني أو ثالثة أو أربعة.
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الفصل الجاىٕ :ما ٓكزِ صْمُ
المبحثَاألوؿَ:ص ـَالدىرَ

المطلبَاألوؿَ:تعريفَالدىرَلغ َةًَ:

الدى لغة :ىو ال ماف ،وجيم على دىور ،ويقاؿ للدى أبد.
المطلبَالثانيَ:تعريفَص ـَالدىرَاصطالحَاًَ:
صوـ الدى  :ىو س د الصوـ يف ْجي األياـ.
المطلبَالثالثَ:حكمَص ـَالدىرَ
يك ػ ه ص ػػوـ ال ػػدى  ،وى ػػو م ػػذىب احلنفي ػػة ،وق ػػوؿ عن ػػد ادلالكي ػػة ،وق ػػوؿ عن ػػد
الشافعية وقوؿ لبعا احلنابلةَ،وىو اختيار الشوكا َ.
المبحثَالثانيَ:ص ـَي ـَعرفةَللحاجَ

ال يس ػػتحب ص ػػوـ ي ػػوـ ع ف ػػة للح ػػاج ،وى ػػو م ػػذىب ْجه ػػور أىػ ػ العل ػ م ػػن
ادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.

المبحثَالثالثَ:إفرادَي ـَالجمعةَبالص ـَ

يك ه إف اد يوـ ا معة بالصوـ إال أف يواف ذلك صوما ،مثػ مػن يصػوـ يومػا
ويفط يوما فيواف صومو يػوـ ا معػة ،وذىػب إىل ذلػك الشػافعية ،واحلنابلػة،
وبعا احلنفية ،،واختاره ابن القي  ،والشوكا  ،والشنقيط

المبحثَالرابعَ:إفرادَي ـَالسب َبالص ـَ

إف اد يوـ السبم بالصوـ طوعا من غ أف يكوف عادة ،وال مق ونا بيوـ قبلو
أو بعده ،اختل فيو أى العل على أقواؿ ،منها:
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الق ؿَاألوؿ :يك ه إف اد يوـ السبم بالصوـ ،وىذا با فاؽ ادلػذاىب الفقهيػة
األربعة :احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
القػ ػ ؿَالث ػػاني :جيػػوز صػػوـ يػػوـ السػػبم مطلقػػا س ػوا كػػاف مف ػ دا أـ مق ون ػػا
بغ ه ،وقد نص ىذا القوؿ ابن يمية ،واختاره ابن ح .

المبحثَالخام َ:تخصيصَشهرَرجب بالص ـَ

يك ػ ه ختصػػيص شػػه رجػػب بالصػػوـ ،وقػػد نػػص علػػى ذلػػك فقهػػا ادلالكيػػة،
واحلنابلة ،وىو اختيار الشوكا .
الفصل الجالح :ما حيزو صْمــــــــُ
المبحثَاألوؿَ:ص ـَي ميَالعيدينَ
حي ـ صوـ يوم العيدين :الفط واألضحى.
وقػػد نق ػ اإلْجػػاع علػػى ا ػ أل صػػوـ يػػوم العيػػدين ابػػن ح ػ ـ ،والنػػووي ،وابػػن
قدامة.
المبحثَالثانيَ:أياـَالتلريقَ

المطلبَاألوؿَ:المرادَبأياـَالتلريقَ
أيػػاـ التش ػ ي ى ػ  :احلػػادي عش ػ والثػػا عش ػ والثال ػ عش ػ مػػن شػػه ذي
احل ة.

المطلبَالثانيَ:حكمَص ـَأياـَالتلريقَ:
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حيػ ـ صػػوـ أيػػاـ التشػ ي  ،وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة :احلنفيػػة ،وادلالكيػػة،
والشافعية ،واحلنابلة ،والظاى ية ،وقد حكى ابن عبد الرب اإلْجاع على ذلك.
واستث ادلالكية ،واحلنابلة ،والشافع يف القدأل :احلاج الذي ن جيػد دـ متعػة
أو ق اف؛ فإنو جيوز لو صومها.
المبحثَالثالثَ:ص ـَي ـَاللكَ

المطلبَاألوؿَ:تعريفَي ـَاللكَ
ي ػػوـ الش ػػك :ى ػػو الي ػػوـ الثالث ػػوف م ػػن ش ػػعباف ،إذا ن ثب ػػم في ػػو ال ؤي ػػة ثبو ػػا
ش عيا.
المطلبَالثانيَ:حكمَص ـَي ـَاللكَ

ال جيوز صوـ يوـ الشك خوفا أف يكوف من رم اف أو احتياطا ،وذىػب إىل
التح أل ادلالكية ،والشافعية ،واختاره ابن ادلنذر ،وابن ح ـ ،والصنعا .
المبحثَالرابعَ:ص ـَالمرأةَنفالًَبدوفَإذفَزوجهاَ

المطلبَاألوؿَ:حكمَص ـَالمرأةَنفالًَبدوفَإذفَزوجهاَ

ال جيوز للم أة أف صوـ نفال وزوجها حاض إال بإذنو ،وىو قوؿ ْجهور أى
العل من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
وخص ادلالكية احل مة مبا إذا كاف ال وج زلتاجا إىل ام أ و.
وخ ػػص الش ػػافعية احل م ػػة مب ػػا يتكػ ػ ر ص ػػومو ،أم ػػا م ػػا ال يتكػ ػ ر ص ػػومو كع ف ػػة
وعاشورا وستة من شواؿ فلها صومها بغ إذنو ،إال إف منعها.
المطلبَالثانيَ:حكمَتفطيرَالزوجَ مرأتوَالتيَصام َنفالًَبغيرَإذنوَ
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إذا صػ ػػامم ال وجػ ػػة طوعػ ػػا بغ ػ ػ إذف زوجهػ ػػا ،فلػ ػػو أف يفط ىػ ػػا ،وىػ ػػو قػ ػػوؿ
احلنفيػػة ،والشػػافعية ،وادلالكيػػة ،إال أف ادلالكيػػة خصػوا جػواز فط ىػػا با مػػاع
فق  ،أما باألك والش ب فليس لو ذلك ،وىو قوؿ احلنابلة.
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الباب السادس :أحلاو عامة يف الكضاء
الفصل األّل :التتابع ّالرتاخٕ يف الكضاء
المبحثَاألوؿَ:التتابعَفيَالقضاءَ
ال جيػػب التتػػاب يف ق ػػا رم ػػاف ،وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب األربعػػة :احلنفيػػة،
وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،وعليو أكث أى العل .
المبحثَالثانيَ:التراخيَفيَالقضاءَ

المطلبَاألوؿَ:حكػمَتػأخيرَقضػاءَرمضػافَإلػىَمػاَقبػلَدخػ ؿ رمضػافَ
آخر

جيػػوز ق ػػا الصػػوـ علػػى الرتاخػ يف أي وقػػم مػػن السػػنَة ،بشػ ط أف ال يػػأل
رم اف آخ  ،وىذا با فػاؽ ادلػذاىب األربعػة  :احلنفيػة ،وادلالكيػة ،والشػافعية،
واحلنابلة.
المطلػػبَالثػػانيَ:تػػأخيرَقضػػاءَرمضػػافَبغيػػرَعػػذ ٍرَحتػػىَدخ ػ ؿَرمضػػاف

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

القػ ؿَاألوؿ :يل مػػو الق ػػا مػ الفديػػة ،وىػ إطعػػاـ مسػػكني عػػن كػ يػػوـ،
وىذا مذىب ا مهور من ادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،واختاره ابن باز.
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الق ؿَالثانيَ:ال يل مو إال الق ػا فقػ  ،وىػذا مػذىب احلنفيػة ،وىػو اختيػار
ابن ح ـ ،والشوكا  ،وابن عثيمني.،
المطلبَالثالثَ:حكمَصياـَالتط عَقبلَقضاءَصياـَالفر َ
جيوز أف يصػوـ ادلػ طوعػا قبػ ق ػا مػا عليػو إف كػاف الوقػم متسػعا ،وىػذا
قػػوؿ ا مهػػور مػػن احلنفيػػة ،وادلالكيػػة ،والشػػافعية ،وىػػو روايػػة عػػن أمحػػد ،وىػػو
اختيار ابن باز ؛ وابن عثيمني ،وعرب بعا ىؤال با واز م الك اىةَ.
الفصل الجاىٕ :قضاء الصٔاو عً املٔت
المبحثَاألوؿَ:قضاءَالصياـَعنَالمي َالذيَأخرهَلعذرَ
مػػن كػػاف عليػػو صػػوـ واجػػب ،ون يػػتمكن مػػن الق ػػا لعػػذر حػػىت مػػات ،فػػال
ش عليو ،وال جيب اإلطعاـ عنو ،وىذا قوؿ أكث أى العل َ.
المبحثَالثانيَ:قضاءَالصياـَعنَالمي َالذيَأخرهَلغيرَعذرَ

مػػن مػػات وعليػػو صػػوـ واجػػب س ػوا كػػاف عػػن نػػذر أو كفػػارة أو عػػن صػػوـ
رم اف ،وقد كن من الق ا  ،ون يقا حػىت مػات ،فلوليػو أف يصػوـ عنػو،
فػػإف ن يفع ػ أطع ػ عنػػو لك ػ يػػوـ مسػػكينا ،وىػػذا قػػوؿ الشػػافع يف القػػدأل،
واختاره النووي ،وابن باز ،وابن عثيمني.
الفصل الجالح :مً عزع يف صْوٍ ٍل ٓلشمُ إمتامُ
ٍ
َواجبَىلَيلزموَإتماموَ
المبحثَاألوؿَ:منَشرعَفيَص ٍـ
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 ش ػ ع ،
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وى ػ ػػذا با ف ػ ػػاؽ ادل ػ ػػذاىب الفقهي ػ ػػة األربع ػ ػػة :احلنفي ػ ػػة ،وادلالكي ػ ػػة ،والش ػ ػػافعية،
واحلنابلة.

المبحػػثَالثػػانيَ:مػػنَشػػرعَفػػيَص ػ ـَتط ػ ٍعَىػػلَيلزمػػوَإتمامػػورَوحكػػمَ

قضائوَإفَأفسدهَ

المطلبَاألوؿَ:منَشرعَفيَص ـَتط عَىلَيلزموَإتماموَ
ػتحب إ امػو وال يل مػو ،وىػذا مػذىب الشػافعية،
من ش ع يف صػوـ طػوع فيس َ
واحلنابلة ،وىو قوؿ طائفة من السل .
المطلبَالثانيَ:حكمَقضاءَص ـَالتط عَإفَأفسدهَ

إذا أفس ػػد اإلنس ػػاف ص ػػومو النفػ ػ  ،ف ػػال جي ػػب علي ػػو الق ػػا  ،وى ػػذا م ػػذىب
الشافعية ،واحلنابلة؛ وىو قوؿ طائفة من السل .
الفصل الزابع :اإلفطار يف الصْو الْاجب بػري عذر
من أفطػ بغػ ا مػاع يف صػوـ واجػب بغػ عػذر عامػدا سلتػارا عادلػا بػالتح أل
بػػأف أك ػ أو ش ػ ب مػػثال ،فقػػد وجػػب عليػػو الق ػػا فق ػ  ،وال كفػػارة عليػػو،
وىػػذا مػػذىب الشػػافعية ،واحلنابلػػة ،واختػػاره ابػػن ادلنػػذر ،وىػػو قػػوؿ طائفػػة مػػن
السل .
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البابَالسابعَ:قًاوَرمضانَ(الرتاويح)َ
الفصل األّل :تعزٓف الرتآّح لػة ّاصطالحاً
أو َ:تعريفَالتراويحَلغةَ:
ال ػرتاويح لغػػةْ :ج ػ وحيػػة ،وى ػ ادل ػ ة الواحػػدة مػػن ال احػػة ،وروحػػم بػػالقوـ
وحيا :صليم هب الرتاويح.
ومسويػػم بػػذلك ألف النػػاس كػػانوا يطيلػػوف القيػػاـ فيهػػا والكػػوع والس ػ ود ،فػػإذا
صلوا أربعا اسرتاحوا ،ل استأنفوا الصالة أربعا ،ل اسرتاحوا ،ل صلوا ثالثا
ثانيَاًَ:تعريفَالتراويحَاصطالحَاًَ:

الرتاويح اصطالحا :ى قياـ شه رم اف
الفصل الجاىٕ :مغزّعٔة صالة الرتآّح ّحكنا ّفضلَا
المبحثَاألوؿَ:ملروعيةَصالةَالتراويحَ
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.
المبحثَالثانيَ:حكمَصالةَالتراويحَ

صالة الرتاويح سنة مؤكدة.
وحكى اإلْجاع على سنيتها النووي ،والصنعا
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المبحثَالثالثَ:حكمَصالةَالتراويحَفيَالمسجدَ
َالسػػنة يف الػرتاويح أف ػػؤدب ْجاعػػة يف ادلسػػاجد ،وىػػو مػػا ذىػػب إليػػو ْجهػػور
الفقها من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
المبحثَالرابعَ:حكمَصالةَالتراويحَفيَالمسجدَللنساءَ

األف ػ للمػ أة أف صػػل قيػػاـ رم ػػاف يف بيتهػػا ،إال إذا خشػػيم التفػ ي يف
القياـ أو ضياعو ،أو كانػم صػالدا يف ادلسػ د أخشػ ذلػا وأنشػ  ،فصػالدا
يف ادلس ػ ػ د حينئػ ػػذ أف ػ ػ  ،بش ػ ػ ط الت ػ ػ اـ احل ػ ػػاب الش ػ ػ ع  ،و ػ ػ ؾ ال ينػ ػػة
والتطيب إىل غ ذلك من ال واب الش عية خل وجها.
المبحثَالخام َ:فضلَصالةَالتراويحَ

أو ًَ :صالة الرتاويح سبب لغف اف الذنوب ما قدـ منها وما أخ .

ثانيَاًَ:من صلى الرتاويح م اإلماـ حىت ينص ؼ كتب لو قياـ ليلة كاملة.
الفصل الجالح :صفة صالة الرتآّح
المبحثَاألوؿَ:عددَركعاتَصالةَالتراويحَ
األف ػ أف كػػوف إحػػدب عش ػ ة ركعػػة أو ثػػالث عش ػ ة ركعػػة م ػ طويلهػػا.
وذىػػب ْجه ػػور الفقه ػػا إىل أف ع ػػدد ركعاد ػػا عش ػ وف ركع ػػة ،وم ػػنه م ػػن زاد
علػػى ذلػػك إىل سػػم وثالثػػني ركعػػة ،واألمػ يف ذلػػك واسػ وكلػػو جػػائ  ،وىػػو
اختي ػػار اب ػػن يمي ػػة ،والص ػػنعا  ،والش ػػوكا  ،والش ػػنقيط  ،واب ػػن ب ػػاز ،واب ػػن
عثيمني.
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المبحثَالثانيَ:القراءةَفيَصالةَالتراويحَ
ق ػ ا ة الق ػ آف يف صػػالة ال ػرتاويح مسػػتحبة با فػػاؽ أئمػػة ادلسػػلمني دوف اديػػد
دلقدار الق ا ة فيها ،فاألم فيو واس .
واستحب بعا أى العل لألئمػة أف يس هػمعوا ادلػأمومني ْجيػ القػ آف يف قيػاـ
رم اف إذا ن يش على الناس
المبحثَالثالثَ:الدعاءَفيَصالةَالتراويحَ
المطلبَاألوؿَ:دعاءَالقن تَ
الفرع األوؿ :تعريف القن تَلغةَواصطالحَاًَ
أو َ:القن تَلغةَ:
يطل القنوت لغة على عدة معاف منها:
 الطاعػة :ومػن ذلػك قولػو عػاىل{ :لػو مػا هيف السػماو هات َواألَر ه
ء كػ ب لػو
َ
ََ
قَانهتو َف} *البق ة*116:
ه
ه
ه ه
 الصالة :ومن ذلك قولو عاىل{ :يَا َم َأل اقػن ه لَبوك َواس دي َوارَكع َم َهه
ني} *آؿ عم اف*43:
ال اكع َ
 طوؿ القياـ :ومن ذلك قولو صلى الل عليو وسػل (( :أف ػ الصػالة طػوؿالقنوت)) .أي :طوؿ القياـ.
ثانياَ:القن تَاصطالحَاًَ:

ىو الدعا يف الصالة يف زل سلصو

من القياـ.

الفرع الثاني :حكم القن تَوالمداومةَعليوَ
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المسألةَاألولىَ:حكمَالقن تَفيَال ترَ
يسن القنوت يف الو يف ْجي السػنة ،وىػو مػذىب احلنفيػة ،واحلنابلػة ،وقػوؿ
طائفة من السل وىو اختيار ابن باز ،وابن عثيمني.
المسألةَالثانيةَ:حكمَالمداومةَعلىَدعاءَالقن تَفيَكلَليلةَ

يستحب ؾ ادلداومػة علػى القنػوت يف كػ ليلػة ،فيسػتحب أف يقنػم أحيانػا
ويرتؾ القنوت أحيانا ،وىو قوؿ اإلماـ أمحد ،واختيار ابن عثيمني ،واأللبا .

الفرع الثالث :محل القن تَ

القنوت يكوف يف الكعة األخ ة ،وجيوز قب الكوع ،وبعد الكوع ،وىو مػ وي
عػػن أمحػػد بػػن حنب ػ ووجػػو عنػػد الشػػافعية واختػػاره ابػػن يميػػة وابػػن ح ػ ،
وابن باز وابن عثيمني واأللبا .
الفرع الرابع َ:رفع اليدين أثناء القن تَ
يس ػػتحب رفػ ػ الي ػػدين يف القن ػػوت ،وى ػػو م ػػذىب احلنابل ػػة ،والص ػػحيح عن ػػد
الشافعية  ،واختاره ابن باز ،وابن عثيمني ،واأللبا .
الفرع الخام َ:مسح ال جو باليدين بعد القن تَ

وال ديسح وجهو بيديو بعد الف اغ من دعا القنػوت ،وىػو قػوؿ مالػك ،وروايػة
ع ػػن أمح ػػد ،ووج ػػو عن ػػد الش ػػافعية ،وى ػػو اختي ػػار البيهقػ ػ  ،والعػ ػ ب ػػن عب ػػد
السالـ ،وابن يمية ،وابن باز ،وابن عثيمني.
الفرع السادس َ:ألفاظَالقن تَوحكمَالقن تَبغيرَال اردَ
المسألةَاألولىَ:ألفاظَقن تَال ترَ
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عػػن احلسػػن بػػن عل ػ رض ػ الل عنػػو أنػػو قػػاؿ(( :علمػػين رسػػوؿ الل صػػلى الل
علي ػػو وس ػػل كلم ػػات أق ػػوذلن يف ال ػػو  :الله ػ اى ػد ف ػػيمن ى ػػديم ،وع ػػافين
فػػيمن عافيػػم ،و ػولين فػػيمن وليػػم ،وبػػارؾ فيمػػا أعطيػػم ،وقػػين ش ػ مػػا
ق ػػيم ،فإنػػك ق ػ وال يق ػػى عليػػك ،وإنػػو ال يػػذؿ مػػن واليػػم ،باركػػم
ربنا و عاليم)).
المسػػألةَالثانيػػةَ:حكػػمَالقن ػ تَبغيػػرَال ػ اردَعػػنَالنبػػيَصػػلىَاللَعليػػوَ

وسلمَ

جيوز أف يدعو ادلصل يف قنوت الػو مبػا شػا  ،سػوا دعػا معػو بػالوارد ادلػأثور
أو ال ،وى ػ ػػو م ػ ػػا ذى ػ ػػب إلي ػ ػػو أكث ػ ػ الفقه ػ ػػا  ،ون ػ ػػص علي ػ ػػو فقه ػ ػػا احلنفي ػ ػػة،
والشافعية ،واحلنابلة ،وبو أفتم الل نة الدائمة ،وابن عثيمني.
الف ع الساب  :الصالة على الن صلى الل عليو وسل بعد القنوت
يسن الصالة علػى النػ صػلى الل عليػو وسػل بعػد الفػ اغ مػن دعػا القنػوت،
وى ػػو الص ػػحيح م ػػن م ػػذىب الش ػػافعية ،وادل ػػذىب عن ػػد احلنابل ػػة ،وق ػػوؿ عن ػػد
.
احلنفية
المطلبَالثانيَ:الدعاءَعندَختمَالقرآفَالكريمَ

ال يشػ ػ ع لمم ػػاـ ال ػػدعا يف الص ػػالة بع ػػد خ ػػت القػ ػ آف ،وإلي ػػو ذى ػػب اإلم ػػاـ
.
مالك ،واختاره ابن عثيمني وبك أبو زيد
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المطلبَالثالثَ:مخالفاتَفيَدعاءَالقن تَ

َ-1المبالغةَفيَرفعَاإلماـَص توَفيَالدعاءرَحتىَيصلَأحياناًَإلىَحدَ
.
الصياحَوالصراخ
- 1المبالغةَفيَرفعَالص تَبالبكاء
- 2اإلطالةَالمفرطةَفيَالدعاء.

.

.
.

 3ا -عتداءَفيَالدعاءَوتكلفَالسجعَفيو
ٍ
انبةَبعضَاألئمةَعلىَدعاءَمعي ٍنَفيََكلَقن تَ.
 4م-
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البابَالجامنَ:أحلاوَاالعتلاف
الفصل األّل :تعزٓف االعتكاف
االعتكاؼ لغةَ:
عكػ علػػى الشػ أي أقبػ عليػػو موا بػا ال يصػ ؼ عنػػو وجهػو ،ويقػػاؿ دلػػن
الزـ ادلس د وأقاـ على العبادة فيو ،عاك ومعتك .
واالعتكػػاؼ والعكػػوؼ :اإلقامػػة علػػى الشػ بادلكػػاف ول ومهمػػا ،واالحتبػػاس
عليو
االعتكاؼ اصطالحاَ:
ىو اإلقامة يف ادلس د بنية التق ب إىل الل ع وج  ،ليال كاف أو جارا
الفصل الجاىٕ :حكه االعتكاف ّغآتُ
المبحثَاألوؿَ:حكمَا عتكاؼَللرجاؿَوالنساءَ
المطلبَاألوؿَ:حكمَا عتكاؼَللرجاؿَ
االعتكاؼ سنة لل جاؿ.
وق ػػد أْجػ ػ العلم ػػا عل ػػى أف االعتك ػػاؼ س ػػنة ول ػػيس بواج ػػب ،وق ػػد حك ػػى
اإلْجاع على ذلك ابن ادلنذر ،وابن عبدالرب ،والنووي.
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المطلبَالثانيَ:حكمَاعتكاؼَالنساءَ
االعتكػػاؼ سػػنة للنسػػا كال جػػاؿ ،وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة :
احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة،
المبحثَالثانيَ:غايةَا عتكاؼَ

لالعتكاؼَغاياتَمنهاَ:
ٌ

أو ًَ :عكوؼ القلب على طاعة الل عاىل.
ثانيَاًْ :ج القلب عليو ووق النفس لو.
ثالثَاً :اخللوة بو.

رابع ػ ػَاً :االنقطػ ػػاع عػ ػػن االشػ ػػتغاؿ بػ ػػاخلل و ف يػ ػػغ القلػ ػػب مػ ػػن أمػ ػػور الػ ػػدنيا،

واالشتغاؿ بو وحده سبحانو ،ي يص ذك ه وحبو ،واإلقباؿ عليػو يف زلػ
مهػػوـ القلػػب وخط ا ػػو ،فيسػػتو عليػػو بػػدذلا ،ويص ػ اذل ػ كلػػو بػػو ،واخلط ػ ات
كلهػػا بػػذك ه ،والتفك ػ يف اصػػي م اضػػيو ومػػا يق ػوب منػػو ،فيص ػ أنسػو بػػالل
بدال عن أنسو باخلل  ،فيعده بذلك ألنسو بو يوـ الوحشة يف القبػور حػني ال
أنيس لو ،وال ما يف ح بو سواه ،فهذا مقصود االعتكاؼ األعظ َ.
الفصل الجالح :عزّط صحة االعتكاف
المبحثَاألوؿَ:اإلسالـَ
يشرتط لصحة االعتكاؼ :اإلسػالـ ،وىػذا با فػاؽ ادلػذاىب الفقهيػة األربعػة:
احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
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المبحثَالثانيَ:العقلَ
يشػػرتط لصػػحة االعتكػػاؼ :العق ػ  ،وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة:
احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
المبحثَالثالثَ:التمييزَ

يشػػرتط لصػػحة االعتكػػاؼ :التمييػ  ،وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة:
احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلةَ.
المبحثَالرابعَ:النيةَ

يشػػرتط لصػػحة االعتكػػاؼ :النيػػة ،وقػػد حكػػى اإلْجػػاع علػػى ذلػػك ابػػن رشػػد،
وابن ج يَ
فال يصح االعتكاؼ ول وـ ادلس د بدوف نيةَ.
المبحثَالخام َ:إذفَالزوجَلزوجتوَ

يشػػرتط العتكػػاؼ ال وجػػة أف يػػأذف ذلػػا زوجهػػا ،وىػػو قػػوؿ احلنفيػػة ،وادلالكيػػة
والشافعية ،واحلنابلة َ

،

المبحثَالسادسَ:مسجدَالجماعةَ
المطلبَاألوؿَ:اعتبارَالمسجدَ

يشرتط لصحة االعتكاؼ أف يكوف يف ادلس د.
وقػ ػػد أْج ػ ػ العلم ػ ػػا عل ػ ػػى أف االعتك ػ ػػاؼ مكان ػ ػػو ادلس ػ ػ د ،وإال ال يس ػ ػػمى
اعتكافػ ػػا ش ػ ػ عيا ،وقػ ػػد حكػ ػػى ىػ ػػذا اإلْجػ ػػاع ابػ ػػن عبػ ػػد الػ ػػرب ،وابػ ػػن قدامػ ػػة،
والق ط  ،وابن يمية.
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المطلبَالثانيَ:حكمَا عتكاؼَفيَغيرَالمساجدَالثالثةَ
يصػػح االعتكػػاؼ يف غ ػ ادلسػػاجد الثالثػػة( ،وى ػ ادلس ػ د احل ػ اـ ،وادلس ػ د
النبوي ،وادلس د األقصى) ،وىػذا با فػاؽ ادلػذاىب الفقهيػة األربعػة :احلنفيػة،
وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،وىو قوؿ أكث أى العل من السل واخلل
المطلبَالثالثَ:ضابطَالمسجدَالذيَيصحَفيوَا عتكاؼَ

إف ك ػػاف يتخل ػ ػ االعتك ػػاؼ ص ػػالة ْجاع ػػة ،فيش ػػرتط لص ػػحتو أف يك ػػوف يف
مس د ْجاعة ،وىو قوؿ احلنفية ،واحلنابلة ،واختاره ابن باز ،وابن عثيمني.
المطلبَالرابعَ:ا عتكاؼَفيَغيرَمسجدَالجمعةََ

الف ػػرعَاألوؿَ:ا عتك ػػاؼَف ػػيَغي ػػرَمس ػػجدَالجمع ػػةَإفَك ػػافَ َيتخل ػػل
االعتكاؼ ْجعةَ:
جيوز االعتكاؼ يف غ مس د ا معػة إف كػاف ال يتخلػ االعتكػاؼ ْجعػة،

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

الفػػرعَالثػػانيَ:ا عتكػػاؼَفػػيَغيػػرَالجػػامعَإفَكػػافَيتخلػػلَاعتكافػػوَيػ ـَ

جمعةَ
مػػن وجبػػم عليػػو ا معػػة ،وكانػػم تخل ػ اعتكافػػو ،فإنػػو ال يشػػرتط لصػػحة
اسػػتم ار االعتكػػاؼ أف يكػػوف اعتكافػػو يف ا ػػام – وعليػػو أف خيػ ج حل ػػور
ا معػػة ل ي جػ إىل ادلسػ د الػػذي يعتكػ فيػػو  -ولكػػن األف ػ أف يكػػوف
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اعتكافػ ػػو يف ادلس ػ ػ د ا ػ ػػام  ،وىػ ػػو قػ ػػوؿ احلنفيػ ػػة ،واحلنابلػ ػػة ،وقػ ػػوؿ لػ ػػبعا
السل  ،وىو اختيار ابن الع يب ادلالك  ،وابن باز ،وابن عثيمني.

المطلػ ػػبَالخػ ػػام َ:ىػ ػػلَالمنػ ػػارةَوالرحبػ ػػةَوالسػ ػػطحَوغيرىػ ػػاَتعػ ػػدَمػ ػػنَ

المسجد؟
الفرعَاألوؿَ:صع دَالمعتكفَإلىَمنارةَالمسجدَ
يصػح صػػعود ادلعتكػ إىل منػػارة ادلسػ د إف كانػػم يف ادلسػ د أو باهبػػا فيػػو،
وىو قوؿ ا مهور من احلنفية ،والشافعيةَ،واحلنابلةَ.

الفرعَالثانيَ:خروجَالمعتكفَإلىَالرحبةَ

يص ػػح خػ ػ وج ادلعتكػ ػ إىل ال حب ػػة إف كان ػػم متص ػػلة بادلسػ ػ د ،وى ػػو ق ػػوؿ
الشػػافعية ،وبعػػا ادلالكيػػة ،وروايػػة عػػن أمحػػد ،وىػػو اختيػػار ابػػن ح ػ ـ ،وابػػن
يمية ،وابن القي .
الفرعَالثالثَ:صع دَالمعتكفَإلىَسطحَالمسجدَأوَا عتكاؼَفيوَ
يص ػػح االعتك ػػاؼ يف س ػػطح ادلسػ ػ د أو ص ػػعود ادلعتكػ ػ إلي ػػو ،وى ػػو ق ػػوؿ
ْجهور العلما من احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة ،ب حكى ابن قدامة اإلْجاع
على ذلكَ .
المطلبَالسادسَ:اعتكاؼَالمرأةَفيَمسجدَبيتهاَ

ال يص ػػح اعتك ػػاؼ ادلػ ػ أة يف مسػ ػ د بيته ػػا ،وى ػػو ق ػػوؿ ْجه ػػور الفقه ػػا م ػػن
ادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة
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الًَ
المبحثَالسابعَ:الطهارةَمماَي جبَغس َ
ال يصح االعتكاؼ ابتدا إال بطهارة ادلعتك شلا يوجب الغسػ ك نابػة أو
،
حػػيا أو نفػػاس ،وىػػذا با فػػاؽ ادلػػذاىب الفقهيػػة األربعػػة :احلنفيػػة ،وادلالكيػػة
والشافعية ،واحلنابلة
المبحثَالثامنَ:زمافَا عتكاؼَوأقلوَ
المطلبَاألوؿَ:زمافَا عتكاؼََ
جيوز االعتكاؼ يف رم اف ويف غ ه ،وقد حكى ابػن عبػد الػرب اإلْجػاع علػى
ستحب يف العش األواخػ مػن رم ػاف ،وىػذا با فػاؽ ادلػذاىب
ىذا ،إال أنو ي َ
الفقهية األربعة :احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة

المطلػػبَالثػػانيَ:متػػىَيبػػدأَمػػنَأرادَا عتكػػاؼَفػػيَالعلػػرَاألواخػػرَمػػنَ

رمضافَومتىَينتهي؟َ
الف ػػرعَاألوؿَ:مت ػػىَيب ػػدأَم ػػنَأرادَا عتك ػػاؼَف ػػيَالعل ػػرَاألواخ ػػرَم ػػنَ
رمضاف؟َ
اختل أى العل مىت يبدأ االعتكاؼ يف العشػ األواخػ مػن رم ػاف ،علػى
قولني:
الق ػ ؿَاألوؿ :يبػػدأ قب ػ غ ػ وب حػػس ليلػػة إحػػدب وعش ػ ين ،وىػػو مػػذىب
ْجهور الفقها من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة،
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الق ؿَالثانيَ:يبػدأ االعتكػاؼ مػن بعػد صػالة ف ػ اليػوـ الواحػد والعشػ ين،
وىػ ػ رواي ػػة ع ػػن أمح ػػد ،وق ػػوؿ األوزاعػ ػ واب ػػن ادلن ػػذر ،واختي ػػار اب ػػن الق ػػي ،
والصنعا  ،وابن باز

الفرعَالثانيَ:متىَينتهيَا عتكاؼَفيَأياـَالعلرَاألواخرَمنَرمضاف؟َ

ينتهػ وقػػم االعتكػػاؼ يف أيػػاـ العشػ األواخ ػ مػػن بعػػد غ ػ وب حػػس آخ ػ
،
يػ ػػوـ مػ ػػن رم ػ ػػاف ،وىػ ػػذا مػ ػػذىب ْجهػ ػػور الفقهػ ػػا مػ ػػن احلنفيػ ػػة ،وادلالكيػ ػػة
،
والشافعية ،واحلنابلة
المطلبَالثالثَ:أقلَمدةٍَلالعتكاؼََ
اختل أى العل يف أق مدة صلح لالعتكاؼ ،على أقواؿ ،منها:

القػ ػ ؿَاألوؿ :أقػ ػ زم ػػاف لالعتك ػػاؼ حلظ ػػة وى ػػو م ػػا ذى ػػب إلي ػػو احلنفي ػػة،

والشافعية ،وىو قوؿ للحنابلة ،واختاره ابن ح ـ ،والشوكا

وابن باز

.

الق ؿَالثانيَ:أق االعتكاؼ يوـ وليلة ،وىو مذىب ادلالكية،
المطلبَالرابعَ:أط ؿَمدةٍَلالعتكاؼَ
ال ح ػػد ألكثػ ػ زم ػػاف االعتك ػػاؼ م ػػا ن يت ػػمن أي ػػة زل ػػذورات شػ ػ عية ،وى ػػذا
با فػاؽ ادلػذاىب الفقهيػػة األربعػة :احلنفيػػة ،وادلالكيػة ،والشػػافعية ،واحلنابلػة ،،بػ
حكى اإلْجاع على ذلك ابن ادللقن ،وابن ح .
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المبحثَالتاسعَ:اشتراطَالص ـَلالعتكاؼَ
،
يصح االعتكاؼ مػن غػ صػوـ ،وىػو قػوؿ الشػافعية ،وادلشػهور عنػد احلنابلػة
وقػوؿ طائفػػة مػن السػػل  ،وىػو مػػا ذىػب إليػػو ابػن حػ ـ ،والنػووي ،وابػػن دقيػ
العيد ،وابن ح  ،وابن باز ،وابن عثيمني
الفصل الزابع :ما ٓفضد االعتكاف ّما ال ٓفضدِ
المبحثَاألوؿَ:الخروجَمنَالمسجدَ
مطلبَ:أقساـَالخروجَمنَالمسجدَ
الفرعَاألوؿَ:الخروجَببعضَالبدفَ
اخل ػ ػ ػ وج بػ ػ ػػبعا البػ ػ ػػدف مػ ػ ػػن ادلس ػ ػ ػ د ال بػ ػ ػػأس بػ ػ ػػو للمعتك ػ ػ ػ وال يفسػ ػ ػػد
االعتكػ ػػاؼ ،وىػ ػػذا با فػ ػػاؽ ادلػ ػػذاىب الفقهيػ ػػة األربعػ ػػة :احلنفيػ ػػة ،وادلالكيػ ػػة،
،
والشافعية ،واحلنابلة
الفرعَالثانيَ:الخروجَبجميعَالبدفَبغيرَعذرَ

اخل وج دمي البػدف مػن ادلسػ د بغػ عػذر يفسػد االعتكػاؼ ،وىػذا با فػاؽ
ادلذاىب الفقهية األربعة :احلنفيػة ،وادلالكيػة ،والشػافعية ،واحلنابلػة ،،بػ حكػى
ابن ح ـ اإلْجاع على ذلك
الفرعَالثالثَ:الخروجَبجميعَالبدفَبعذرََ

اخل ػ وج ألم ػ ال بػػد منػػو حسػػا أو ش ػ عا جػػائ  ،كق ػػا احلاجػػة والوضػػو مػػن
.
احلدث وغ ذلك
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وقػػد أْجػ أىػ العلػ علػػى ذلػػك ،وشلػػن نقػ اإلْجػػاع ابػػن ادلنػػذر ،وادلػػاوردي،
وابن قدامة ،والنوويَ.
المبحثَالثانيَ:الجماعَوإنزاؿَالمنيَوا حتالـَ

المطلبَاألوؿَ:الجماعَوإنزاؿَالمنيَ
ا ماع وإن اؿ ادلين عمدا حي ـ على ادلعتك ويفسد عليو االعتكاؼ.
وقػػد أْج ػ العلمػػا علػػى أف ا مػػاع مػػن مفسػػدات االعتكػػاؼَ،وقػػد حكػػى
اإلْجػ ػػاع علػ ػػى ذلػ ػػك ابػ ػػن ادلنػ ػػذر ،وا صػ ػػا  ،وابػ ػػن ح ػ ػ ـ ،وابػ ػػن عبػ ػػدالرب،
والق ط  ،والنوويَ.
المطلبَالثانيَ:ا حتالـ

ادلعتك إذا احتل ال يفسد اعتكافو ،وعليو أف يغتس ويت اعتكافػو ،وىػذا
با فاؽ ادلذاىب الفقهية األربعة :احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة،

المبحثَالثالثَ:طروءَالحيضَوالنفاسَ

ط و احليا أو النفاس على ادلعتكفة حيوـ عليها اللب يف ادلسػ د ،فينقطػ
بذلك اعتكافها مؤقتا ،وال يبطلو ،فإذا طه ت فإجػا جػ إىل ادلسػ د الػذي
كانػػم عتك ػ فيػػو و بػػين علػػى مػػا م ػػى مػػن اعتكافهػػا ،وىػػذا قػػوؿ ْجهػػور
العلمػػا مػػن ادلالكيػػة ،والشػػافعية ،واحلنابلػػة ،،وقػػد حكػػى ابػػن قدامػػة اإلْجػػاع
على ا أل مكثها يف ادلس د
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المبحثَالرابعَ:طروءَاإلغماءَوالجن فَ
طػ و اإلغمػػا وا نػػوف يقطػ االعتكػػاؼ فػػإف أفػػاؽ بػ علػػى اعتكافػػو ،وىػػذا
قوؿ ْجهور العلما من ادلالكية ،والشافعية واحلنابلة.
المبحثَالخام َ:المعاصيَ

ادلعاصػ ػ جتػ ػ ح معػ ػ االعتك ػػاؼ ال ػػذي ي ػػدور رح ػػاه عل ػػى االنقط ػػاع إىل الل
سبحانو و عاىل يف بيم من بيو و ،لكن إف وقعم من ادلعتك ادلعصية فإجا
ال فسػػد اعتكافػػو حػػىت لػػو كانػػم ىػػذه ادلعصػػية مػػن جػػنس الكبػػائ كالغيبػػة
والنميمة ومومها ،وىذا قوؿ ْجهور العلما من احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة
المبحثَالسادسَ:الردةَ

الػ ػ دة فس ػػد االعتك ػػاؼ ،وى ػػذا با ف ػػاؽ ادل ػػذاىب الفقهي ػػة األربع ػػة :احلنفي ػػة
وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.
الفصل اخلامط :ىذر االعتكاف

،

المبحثَاألوؿَ:حكمَنذرَا عتكاؼ
م ػػن ن ػػذر االعتك ػػاؼ فإن ػػو يل م ػػو الوف ػػا ب ػػو ،وى ػػذا با ف ػػاؽ ادل ػػذاىب الفقهي ػػة
.
األربعة :احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة
المبحثَالثانيَ:نذرَا عتكاؼَفيَالمساجدَالثالثةَ

مػػن نػػذر االعتكػػاؼ يف أحػػد ادلسػػاجد الثالثػػة ،فعليػػو الوفػػا بنػػذره ،وىػػو قػػوؿ
،
ْجهور الفقها من ادلالكية والشافعية واحلنابلة
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المبحثَالثالثَ:حكمَمنَنذرَا عتكاؼَقبلَإسالموَ
من نذر االعتكػاؼ قبػ أف يسػل في ػب الوفػا بػو بعػد إسػالمو ،وىػذا قػوؿ
،
أى الظاى  ،وىػ روايػة عػن أمحػد ،واختػاره ابػن بطػاؿ ،والبغػوي ،والصػنعا
والشوكا  ،والشنقيط  ،وابن عثيمني
المبحثَالرابعَ:منَنذرَي ماًَىلَيدخلَفيوَالليل؟َ

الي ػػوـ يف الن ػػذر يب ػػدأ م ػػن طل ػػوع الف ػ إىل غ ػ وب الش ػػمس ف ػػال ي ػػدخ في ػػو
اللي  ،وىو قوؿ ْجهور العلما من احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة،
الفصل الضادظ :قضاء االعتكاف
المبحثَاألوؿَ:قضاءَا عتكاؼَالمستحبَ
ادلعتك طوعا إذا أبط اعتكافو بعد الش وع فيو ،فإنو يستحب لػو الق ػا
وال يل مو ،وىو مذىب الشافعية ،واحلنابلة ،وقوؿ للحنفية
المبحثَالثانيَ:قضاءَا عتكاؼَال اجبََ
المطلبَاألوؿَ:قضاءَا عتكاؼَالمنذورَإذاَفاتَأوَفسدَ
من نذر اعتكاؼ يوـ أو عدة أيػاـ معينػة ففا تػو أو بطػ اعتكافػو فيهػا بأحػد
مفسدا و ،فعليو ق ا اليوـ أو األياـ ال فا تو ،أو بط اعتكافو فيها ،وىػذا
قوؿ ا مهور من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلةَ.
المطلبَالثانيَ:قضاءَا عتكاؼَال اجبَعنَالمي َ

مػػن مػػات وقػػد نػػذر قب ػ مو ػػو االعتكػػاؼ فل ػ يعتك ػ  ،فقػػد اختل ػ أى ػ
العل ى يستحب لوليو أف يق ىذا االعتكاؼ عنو أو ال ،على قولني:
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الق ؿَاألوؿَ:ال يستحب لوليو أف يق يو عنو ،ويطع عنو إف أوصىرَوىػو
ما ذىب إليو ْجهور الفقها من احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية.
الق ؿَالثاني :يسػتحب لوليػو أف يق ػ ىػذا االعتكػاؼ عنػو ،وىػو ادلػذىب

عند احلنابلةَ،وقوؿ للشافع  ،وذىب إليو ابن عثيمنيَ
الفصل الضابع :ما ٓيدب للنعتكف فعلُ

المبحثَاألوؿَ:ا عتكاؼَفيَأفضلَاألوقاتَواألماكنَ
المطلبَاألوؿَ:أفضلَا عتكاؼَزمنَاًَ
أف االعتكاؼ زمنػا ىػو يف رم ػاف ،وآكػده يف العشػ األواخػ منػو ،وىػذا
،
با فاؽ ادلذاىب الفقهية األربعة :احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة
المطلبَالثانيَ:أفضلَا عتكاؼَمكانَاًَ
أف االعتكاؼ مكانا ىو ادلس د احل اـ ل يليو ادلس د النبوي ل ادلسػ د
األقصى ،ل ادلس د ا ام  ،وىذا با فاؽ ادلػذاىب الفقهيػة األربعػة :احلنفيػة،
وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلةَ ،
المبحثَالثانيَ:ا شتغاؿَبال ُق َربَوالطاعاتَ

المطلبَاألوؿَ:اشتغاؿَالمعتكفَبالعباداتَالمختصةَبوَ
يستحب للمعتك أف يشتغ بالق ب والعبادات ادلختصة بو كق ا ة الق آف،
والذك  ،والصالة يف غ وقم النه  ،وما أشبو ذلك ،وىذا با فػاؽ ادلػذاىب
الفقهية األربعة :احلنفية ،وادلالكية ،والشافعية ،واحلنابلة.

94

www.dorar.net

وك ػ ه بع ػػا ادلالكي ػػة واحلنابل ػػة للمعتك ػ االش ػػتغاؿ بت ػػدريس العل ػ وادلن ػػا ة
وكتابة احلدي ورلالسة العلما ومو ذلك من العبادات ال ال خيتص نفعها
بو.

المطلبَالثانيَ:حكمَالصم َعنَالكالـَمطلقَاًَ
حي ػ ـ الصػػمم علػػى ادلعتك ػ إف فعلػػو ق بػػة و ػػدينا ،ونػػص علػػى ذلػػك فقهػػا
احلنفية ،واحلنابلة ،وقد حكى ابن يمية اإلْجاع على بدعية ذلك.

المطلبَالثالثَ:ىلَللمعتكفَأفَيعقدَالنكاحَس اءَكافَلوَأوَلغيره؟َ

جي ػػوز للمعتك ػ عق ػػد النك ػػاح يف ادلس ػ د ،وى ػػذا با ف ػػاؽ ادل ػػذاىب الفقهي ػػة
األربعػػة :احلنفيػػة ،وادلالكيػػة والشػػافعية واحلنابلػػة ،ب ػ حكػػى النػػووي اإلْجػػاع
.
على ىذا
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فهرسَالم ض عاتَ
الم ض عَ

الصفحةَ

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

3
4

وآدابو
الفص األوؿ :ع ي الصياـ وأركانو
ع ي الصياـ:
ادلبح األوؿ :الكن األوؿ :اإلمساؾ عن ادلفطو ات

4
4
4

ادلبح الثا  :الكن الثا  :استيعاب زمن اإلمساؾ
ادلطلب األوؿ :بداية زمن اإلمساؾ
ادلطلب الثا  :جاية زمن اإلمساؾ

4
5
5

الف ع األوؿ :مىت ينته زمن اإلمساؾ
الف ع الثا  :إذا أفط الصائ ل أقلعم الطائ ة بو ،ف أب الشمس ن
غب
الف ع الثال  :ى العربة للصائ ب ؤية الشمس وىو يف الطائ ة أـ

5
5
5

بدخوؿ وقم اإلفطار يف البلد الق يب منها أو احملاذي ذلا
الف ع ال اب  :وقم الفط يف البالد ال يطوؿ فيها النهار
الف ع اخلامس :كيفية اديد بداية اإلمساؾ وجايتو يف البالد ال ال

6
6

يتعاقب فيها اللي والنهار خالؿ أرب وعش ين ساعة
الفص الثا  :احلكمة من ش ي الصياـ
الفص الثال  :ف ائ الصياـ

7
7
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الفص ال اب  :أقساـ الصيػػاـ
ادلبح األوؿ :الصوـ ادلأمور بو ش عا
ادلطلب األوؿ :الصوـ الواجب
ادلطلب الثا  :الصوـ ادلستحب (صوـ التطوع)

8
8
9
9

ادلبح الثا  :الصوـ ادلنه عنو ش عا
الفص اخلامس :ش وط وجوب الصوـ ،والنية يف الصوـ
ادلبح األوؿ :ش وط وجوب الصوـ

9
9
9

هيد
ادلطلب األوؿ :اإلسالـ
هيد
الف ع األوؿ :إسالـ الكاف األصل (غ ادل د)

11
11
11
11

ادلسألة األوىل :إذا أسل الكاف األصل  ،فه عليو ق ا ما فا و من
الصياـ الواجب زمن كف ه؟
ادلسألة الثانية :إذا أسل الكاف أثنا شه رم اف ،فه يل مو ق ا

11

األياـ ادلاضية من رم اف؟
ادلسألة الثالثة :إذا أسل الكاف أثنا شه رم اف ،فعليو أف يصوـ ما
بق من الشه
ادلسألة ال ابعة :إذا أسل الكاف أثنا يوـ من رم اف ،فإنو يل مو
إمساؾ بقية اليوـ
الف ع الثا  :إسالـ الكاف ادل د
ادلسألة األوىل :إذا أسل ادل د فليس عليو ق ا ما كو من الصوـ
زمن رد و
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ادلسألة الثانية :إذا أسل ادل د ،وعليو صوـ قب رد و ،فه يل مو ق اؤه
ادلسألة الثالثة :حك من ار د أثنا صومو
ادلطلب الثا  :البلوغ
الف ع األوؿ :اشرتاط البلوغ

12
12
12
12

الف ع الثا  :أم الص بالصوـ
الف ع الثال  :حك ق ا ما سب إذا بلغ الص أثنا شه رم اف
الف ع ال اب  :حك الق ا واإلمساؾ إذا بلغ الص أثنا جار رم اف

12
13
13

وىو مفط
ادلطلب الثال  :العقػ ػ
هيد
الف ع األوؿ :زواؿ العق با نوف

13
13
13

ادلسألة األوىل :حك الصوـ على ا نوف
ادلسألة الثانية :من كاف جنونو مطبهقا
ادلسألة الثالثة :حك صوـ ا نوف إذا أفاؽ يف جار رم اف

13
13
14

ادلسألة ال ابعة :حك ق ا ما سب من أياـ رم اف زمن ا نوف
ادلسألة اخلامسة :حك ق ا من كاف صائما فأصابو ا نوف
ادلسألة السادسة :صوـ من كاف جين أحيانا ويفي أحيانا
العتَو
الف ع الثا َ :

14
14
14
14

أوال :ع ي العتو
ثانيا :حك صوـ ادلعتوه:
الف ع الثال  :اخل ؼ
أوال  :ع ي اخل ؼ:

14
15
15
15
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ثانيا :حك صوـ ادلخ ؼ:
الف ع ال اب  :زواؿ العق باإلغما
ادلسألة األوىل :حك من نوب الصوـ ل أصيب بإغما يف رم اف
ادلسألة الثانية :حك من زاؿ عقلو وفقد وعيو بسبب التخدي بالبنج

15
15
15
16

الف ع اخلامس :النوـ
الف ع السادس :فقد الذاك ة
ادلطلب ال اب  :اإلقامة

16
16
16

ادلطلب اخلامس :الطهارة من احليا والنفاس
هيد
الف ع األوؿ :حك صوـ احلائا والنفسا
الف ع الثا  :حك إمساؾ بقية اليوـ إذا طه ت احلائا أو النفسا

17
17
17
17

أثنا جار رم اف
الف ع الثال  :حك صوـ احلائا أو النفسا إذا طه ا قب الف
الف ع ال اب  :حك ناوؿ ادل أة حبوب من احليا من أج أف صوـ

17
18

الشه كامال دوف انقطاع
ادلطلب السادس :القدرة على الصوـ
هيد
الف ع األوؿ :أقساـ الع عن الصوـ وحك ك نوع

18
18
18

الف ع الثا  :صوـ أصحاب ادلهن الشاقة
الف ع الثال  :حك ق ا العاج إذا زاؿ م ضو أثنا النهار
ادلبح الثا  :النيػ ػػة يف الص ػػوـ

19
19
21

ادلطلب األوؿ :حك النية يف الصوـ

21
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ادلطلب الثا  :وقم النية يف الصوـ
الف ع األوؿ :وقم النية يف صوـ الف ء
ادلسألة األوىل :حك بييم النية
ادلسألة الثانية :حك جتديد النية يف ك يوـ من رم اف

21
21
21
21

الف ع الثا  :وقم النية يف صوـ النف
ادلسألة األوىل :حك بييم النية من اللي يف صياـ التطوع
ادلسألة الثانية :من أنشأ نية الصوـ أثنا النهار فه يكتب لو ثواب

21
21
21

صياـ يوـ كام ؟
ادلطلب الثال  :ا ـ يف نية الصوـ
الف ع األوؿ :حك صوـ ادلرتدد يف نية الصوـ الواجب
الف ع الثا  :حك من عل الصوـ ،فقاؿ مثال :إف كاف غدا رم اف

21
21
22

فهو ف ض  ،أو سأصوـ الف ء
ادلطلب ال اب  :استم ار النية
الف ع األوؿ :حك صوـ من نوب يف يوـ من رم اف قط َ صومو

22
22

الف ع الثا  :حك صوـ من دد يف قط نية الصوـ
الفص السادس :آداب الصيػ ػػاـ
ادلبح األوؿ :آداب تعل باإلفطار
ادلطلب األوؿ :ع ي الفط

هيد
الف ع األوؿ :حك الفط بغلبة الظن
الف ع الثا  :حك ق ا الصائ الذي أفط يف صوـ واجب ،انا أف
الشمس قد غ بم
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الف ع الثال  :حك الفط م الشك يف غ وب الشمس
ادلطلب الثا  :ما يفط عليو الصائ
الف ع األوؿ :ما يستحب أف يفط عليو الصائ
الف ع الثا  :من ن جيد رطبا وال ا وال ما

24
24
24
24

الف ع الثال  :من ن جيد شيئا يفط عليو من مأكوؿ أو مش وب
ادلطلب الثال  :ما يقاؿ عند اإلفطار
ادلبح الثا  :السح ػػور

24
24
25

ادلطلب األوؿ :ع ي السحور لغة واصطالحا
ادلطلب الثا  :حك السحور
ادلطلب الثال  :ف ائ السحور
ادلطلب ال اب  :احلكمة من السحور

25
25
25
26

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

26
26
26

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

26
26
27

ادلسألة ال ابعة :من طل عليو الف ويف فمو طعاـ
ادلطلب السادس :ما حيص بو السحور
الف ع األوؿ :ما حيص بو السحور

27
28
28

الف ع الثا  :ما يسن التسح بو

28
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ادلبح
ادلبح
ادلبح
ادلبح

الثال  :اجتناب الصائ للمح مات
ال اب  :اشتغاؿ الصائ بالطاعات
اخلامس :ما يقولو الصائ إف سابو أحد أو شا و أو قا لو
السادس :ما يفعلو الصائ إذا دع إىل طعاـ

البابَالثانيَ:شهرَرمضافَفضائلورَخصائصورَحكمَص مورَطرؽَ
إثباتَدخ لوَوخروجوَ

28
29
31
31
31

الفص األوؿ :ف ائ شه رم اف

31

الفص الثا  :خصائص شه رم اف وليلة القدر
ادلبح األوؿ :خصائص شه رم اف
ادلبح الثا  :ليلة القدر
أ -ع ي ليلة القدر ،وإثبات وجودىا
ى ليلة القدر موجودة أـ رفعم؟
ب -ف ليلة القدر وقيامها
ج -ما يش ع يف ليلة القدر

31
31
31
31
33
33
33

د -وقم ليلة القدر وعالمتها
ى ليلة القدر تنق أـ ى ثابتة؟
سبب إخفا ليلة القدر عن العباد

34
34
34

عالمة ليلة القدر
الفص الثال  :حك صوـ شه رم اف ،وحك اركو
ادلبح األوؿ :حك صوـ شه رم اف
ادلبح الثا  :حك ؾ صوـ شه رم اف

35
35
35
35

ادلطلب الثا  :حك من ؾ صوـ شه رم اف متعمدا كسال وداونا

35
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الفص ال اب  :إثبات دخوؿ شه رم اف وخ وجو
ادلبح األوؿ :ط ؽ إثبات دخوؿ شه رم اف
ادلطلب األوؿ :رؤية اذلالؿ
الف ع األوؿ :طلب رؤية اذلالؿ

36
36
36
36

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

36
36
36

ون قب شهاد و
ادلسألة األوىل :حك من رأب اذلالؿ وحده
ادلسألة الثانية :من رأب ىالؿ رم اف وحده وىو يف مكاف نا ليس
فيو أحد

37
37

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

37
38
38

ادلسألة الثانية :حك استعماؿ ادل اصد الفلكية ل ؤية اذلالؿ
الف ع الساب  :من اشتبهم عليو األشه
ادلسألة األوىل :ما يل ـ األس وموه من االجتهاد واحلاالت ادلرت بة على
اجتهاده

38
38
38

ادلسألة الثانية :حك صوـ األس وموه من غ اجتهاد
ادلطلب الثا  :إكماؿ شعباف ثالثني يوما
الف ع األوؿ :إذا ن ثبم ال ؤية يف التاس والعش ين

39
39
39

الف ع الثا  :حك صوـ يوـ الثالثني من شعباف احتياطا ل م اف

41
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ادلطلب الثال  :احلساب الفلك
ادلبح الثا  :ط ؽ إثبات خ وج شه رم اف
ادلطلب األوؿ :رؤية ىالؿ شواؿ
الف ع األوؿ :العدد ادلعترب يف ال ؤية

41
41
41
41

الف ع الثا  :حك من رأب ىالؿ شواؿ وحده
ادلطلب الثا  :إكماؿ رم اف ثالثني يوما

41
41
42

البابَالثالثَ:منَيُباحَلهمَالفطرَ

الفص
ادلبح
ادلبح
ادلبح

األوؿ :ادل يا
األوؿ :ع ي ادل ء
الثا  :حك فط ادل يا
الثال  :حد ادل ء الذي يبيح الفط

42
42
42
42

ادلطلب األوؿ :ادل ء اليس
وخياؼ معو اذلالؾ
ادلطلب الثا  :ادل ء الذي ي الصائ َ
ادلبح ال اب  :ق ا ادل يا الذي ي جى ب ؤه

42
43
43

ادلبح اخلامس :حك ادل يا الذي ال ي جى ب ؤه
ادلبح السادس :أحكاـ متف قة
ادلطلب األوؿ :حك صوـ ادل يا إذا اام على نفسو
ادلطلب الثا  :إذا أصبح ادل يا صائما ل ب أ يف النهار

43
43
43
43

الفص الثا  :ادلػساف
ادلبح األوؿ :حك فط ادلساف
ادلبح الثا  :حك صوـ ادلساف

44
44
44

ادلطلب األوؿ :حك صوـ ادلساف الذي ال يش عليو الصوـ

44
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ادلطلب الثا  :حك صوـ ادلساف الذي يلحقو بالصوـ مشقة
ادلطلب الثال  :حك صوـ ادلساف الذي خياؼ اذلالؾ بصومو
ادلبح الثال  :ادلسافة ال يباح فيها اإلفطار
ادلبح ال اب  :مىت يفط ادلساف

44
45
45
45

ادلبح اخلامس :إقامة ادلساف ال يفط فيها
ادلبح السادس :حك صوـ من سف ه هشبو دائ
ادلبح الساب  :أحكاـ متف قة

45
45
46

ادلطلب األوؿ :ق ا ادلساف األياـ ال أفط ىا
ادلطلب الثا  :حك فط ادلساف إذا دخ عليو شه رم اف يف سف ه
ادلطلب الثال  :إذا ساف أثنا الشه ليال
ادلطلب ال اب  :حك فط ادلساف إذا ساف أثنا جار رم اف

46
46
46
46

ادلطلب اخلامس :حك إمساؾ بقية اليوـ إذا قدـ ادلساف أثنا النهار
مفط ا
ادلطلب السادس :حك فط ادلساف إذا كاف سف ه بوسائ النق

47
47

ادل حية
الفص الثال  :الكب والع وز
ادلبح األوؿ :حك صوـ ال ج الكب وادل أة الع وز
ادلبح الثا  :ما يل ـ الكب والع وز إذا أفط ا

47
47
48

الفص ال اب  :احلام وادل ض
ادلبح األوؿ :حك صوـ احلام وادل ض
ادلبح الثا  :ما يل ـ احلام وادل ض إذا أفط ا

48
48
48

الفص اخلامس :أسباب أخ ب مبيحة للفط

49
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49
49
49
49

ادلبح األوؿ :ادلهن الشاقة
ادلبح الثا  :إرىاؽ ا وع والعطش
ادلبح الثال  :اإلك اه
مطلب :حك ادلستكَه على اإلفطار

الف ع األوؿ :إذا أك ه الصائ على الفط فأفط بغ فع منو
الف ع الثا  :إذا أك ه الصائ على الفط فأفط بنفسو
ادلبح ال اب  :ا هاد يف سبي الل

49
49
51

البابَالرابعَ:مفسداتَالصياـَوماَيكرهَللصائمَوماَيباحَلوَ

51

الفص األوؿ :ما يفسد الصوـ وما ال يفسده
هيد
ادلبح األوؿ :ما يفسد الصياـ ويوجب الق ا

51
51
51

ادلطلب األوؿ :ناوؿ الطعاـ والش اب
الف ع األوؿ :ناوؿ الطعاـ والش اب عمدا
ادلسألة األوىل :حك ناوؿ الطعاـ والش اب للصائ

51
51
51

ادلسألة الثانية :ما يرت ب على اإلفطار عمدا بطعاـ أو ش اب
 -1الق ا
 -2اإلمساؾ
الف ع الثا  :ناوؿ الطعاـ والش اب نسيانا

52
52
52
52

الف ع الثال  :حك من ابتل ما بني أسنانو وىو صائ
الف ع ال اب  :حك ابتالع الصائ ما ال يؤك يف العادة
الف ع اخلامس :حك ش ب الدخاف أثنا الصوـ

52
53
53

ادلطلب الثا  :خ وج ادلين

53
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الف ع األوؿ :االستمنا يف جار رم اف
أوال :ع ي االستمنا
ثانيا :حك من استم يف جار رم اف
الف ع الثا  :حك من باش أو قب أو دلس فأن ؿ

53
53
53
53

الف ع الثال  :حك من ك ر النظ حىت أن ؿ
الف ع ال اب  :حك من أن ؿ بتفك رل د عن العم
الف ع اخلامس :حك من ناـ فاحتل يف جار رم اف

54
54
54

الف ع السادس :حك خ وج ادلذي من الصائ
ادلطلب الثال  :االستقا
ادلطلب ال اب  :خ وج دـ احليا والنفاس
الف ع األوؿ :حك صوـ من حاضم أو نفسم أثنا جار رم اف

54
55
55
55

الف ع الثا  :حك إمساؾ بقية اليوـ دلن فسد صومها ج وج دـ
احليا أو النفاس
ادلطلب اخلامس :ا نوف واإلغما

55

الف ع األوؿ :حك صوـ من نوب الصياـ باللي ل أصيب با نوف ون
يف إال بعد غ وب الشمس
الف ع الثا  :حك الق ا على ا نوف
الف ع الثال  :حك من نوب الصياـ باللي ل أغم عليو ون يف إال

55
55
56
56

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

56

الف ع اخلامس :حك من ناـ ْجي النهار

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

56
56
56
57

ادلطلب الساب  :نية اإلفطار
ادلطلب الثامن :احل امة
الف ع األوؿ :حك احل امة للصائ

57
57
57

الف ع الثا  :حك الفصد وأخذ الدـ للتحلي وغ ه
ادلطلب التاس  :حك احلقنة الش جية
ادلطلب التاس  :القط ة يف األن
ادلبح الثا  :ما يفسد الصياـ ويوجب الق ا والكفارة

57
58
58
58

مطلب :ا ماع
الف ع األوؿ :حك صوـ من جام متعمدا يف جار رم اف
الف ع الثا  :ما يرت ب على ا ماع يف جار رم اف

58
58
59

الف ع الثال  :ما يل ـ ادل أة إذا جومعم يف جار رم اف طائعة
الف ع ال اب  :حك من جام ناسيا
الف ع اخلامس :حك من ك ر منو ا ماع يف يوـ واحد
الف ع السادس :حك من ك ر منو ا ماع يف يومني فأكث
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الف ع الساب  :حك صوـ من وطد يف الدب
الف ع الثامن :حك من جام يف ق ا رم اف عامدا
ادلبح الثال  :بعا ادلسائ ادلعاص ة وما يفسد الصوـ منها وما ال
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ادلطلب األوؿ :الغسي الكلوي
ادلطلب الثا  :جاخ ال بو
ادلطلب الثال  :األق ا ال وض ام اللساف
الف ع األوؿ :التع ي باألق ا ال وض ام اللساف
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61
61
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الف ع الثا  :حك األق ا ال وض ام اللساف
ادلطلب ال اب  :غاز األكس ني
ادلطلب اخلامس :اإلب العالجية
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الف ع األوؿ :اإلب ة العالجية غ ادلغذية
الف ع الثا  :اإلب ة الوريدية ادلغذية
ادلطلب السادس :التحامي (اللبوس)
ادلطلب الساب  :إدخاؿ القثط ة ،أو ادلنظار ،أو إدخاؿ دوا  ،أو زللوؿ
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لغس ادلثانة ،أو مادة ساعد على وضوح األشعة
ادلطلب الثامن :التقط يف ف ج ادل أة والتحامي ادلهبلية وض صبغة
األشعة وغ ذلك
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الفص الثا  :ما يك ه للصائ وما يباح لو
ادلبح األوؿ :ما يك ه للصائ
ادلطلب األوؿ :ادلبالغة يف ادل م ة واالستنشاؽ
ادلطلب الثا  :الوصاؿ
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63
63
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ادلطلب الثال  :ذوؽ الطعاـ بغ حاجة
ادلطلب ال اب  :القبلة وادلالمسة وما شاهبهما دلن تح ؾ شهو و عند
ذلك
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ادلبح الثا  :ما يباح للصائ
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ادلطلب األوؿ :أخ ا نب واحلائا إذا طه ت االغتساؿ إىل طلوع
الف
الف ع األوؿ :أخ ا نب االغتساؿ إىل طلوع الف
الف ع الثا  :أخ احلائا االغتساؿ إىل طلوع الف
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ادلطلب الثا  :ادل م ة واالستنشاؽ
ادلطلب الثال  :اغتساؿ الصائ و ربده بادلا
ادلطلب ال اب  :ذوؽ الطعاـ عند احلاجة
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65

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

65
65
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الف ع الثا  :حك استعماؿ الصائ مع و َف األسناف
ادلطلب الثامن :االكتحاؿ
ادلطلب التاس  :استعماؿ قط ة العني

66
66
66

ادلطلب العاش  :استعماؿ قط ة األذف
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ستحبَص موَوماَيكرهَوماَيحرـَ
ُّ
البابَالخام َ:ماَيُ
الفص األوؿ :ما يستحب صومو (صوـ التطوع)
ادلبح األوؿ :ع ي التطوع

67
67

ادلطلب الثا  :آخ وقم نية التطوع

68

ادلبح الثا  :ف صوـ التطوع
ادلبح الثال  :أحكاـ النية يف صوـ التطوع
ادلطلب األوؿ :وقم النية
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ادلطلب الثال  :عيني النية يف صوـ التطوع
ادلبح ال اب  :أنواع صوـ التطوع
ادلطلب األوؿ :صوـ التطوع ادلطل
ادلطلب الثا  :صوـ التطوع ادلقيد

68
68
68
68

الف ع األوؿ :صوـ ستة أياـ من شواؿ
الف ع الثا  :األياـ الثمانية األوؿ من ذي احل ة
الف ع الثال  :صوـ يوـ ع فة لغ احلاج

68
69
69

الف ع ال اب  :صوـ شه الل احمل ـ
الف ع اخلامس :صوـ يوـ عاشورا وصياـ يوـ قبلو
الف ع السادس :صوـ أكث شه شعباف
الف ع الساب  :صوـ االثنني واخلميس

69
69
69
69

الف ع الثامن :صوـ ثالثة أياـ من ك شه
الف ع التاس  :استحباب صياـ أياـ البهيا
الف ع العاش  :صوـ يوـ وإفطار يوـ

71
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الف ع احلادي عش  :صوـ يوـ وإفطار يومني
الف ع الثا عش  :صوـ يوـ أو يومني أو ثالثة أو أربعة من ك الشه
الفص الثا  :ما يك ه صومو
ادلبح األوؿ :صوـ الدى

71
71
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ادلطلب األوؿ :ع ي الدى لغة:
ادلطلب الثا  :ع ي صوـ الدى اصطالحا:
ادلطلب الثال  :حك صوـ الدى
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ادلبح الثا  :صوـ يوـ ع فة للحاج
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ادلبح
ادلبح
ادلبح
الفص

الثال  :إف اد يوـ ا معة بالصوـ
ال اب  :إف اد يوـ السبم بالصوـ
اخلامس :ختصيص شه رجب بالصوـ
الثال  :ما حي ـ صومػ ػ ػ ػػو
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ادلبح األوؿ :صوـ يوم العيدين
ادلبح الثا  :أياـ التش ي
ادلطلب األوؿ :ادل اد بأياـ التش ي
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ادلطلب الثا  :حك صوـ أياـ التش ي :
ادلبح الثال  :صوـ يوـ الشك
ادلطلب األوؿ :ع ي يوـ الشك
ادلطلب الثا  :حك صوـ يوـ الشك

72
73
73
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ادلبح ال اب  :صوـ ادل أة نفال بدوف إذف زوجها
ادلطلب األوؿ :حك صوـ ادل أة نفال بدوف إذف زوجها
ادلطلب الثا  :حك فط ال وج الم أ و ال صامم نفال بغ إذنو

73
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البابَالسادسَ:أحكاـَعامةَفيَالقضاءَ

75

الفص األوؿ :التتاب والرتاخ يف الق ا
ادلبح األوؿ :التتاب يف الق ا
ادلبح الثا  :الرتاخ يف الق ا

75
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ادلطلب األوؿ :حك أخ ق ا رم اف إىل ما قب دخوؿ رم اف
آخ
ادلطلب الثا  :أخ ق ا رم اف بغ عذر حىت دخوؿ رم اف آخ
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الثا  :ق ا الصياـ عن ادليم
األوؿ :ق ا الصياـ عن ادليم الذي أخ ه لعذر
الثا  :ق ا الصياـ عن ادليم الذي أخ ه لغ عذر
الثال  :من ش ع يف صوـ ى يل مو إ امو
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الفص
ادلبح
ادلبح
الفص

ادلبح األوؿ :من ش ع يف صوـ واجب ى يل مو إ امو
ادلبح الثا  :من ش ع يف صوـ طوع ى يل مو إ امو ،وحك ق ائو
إف أفسده
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ادلطلب األوؿ :من ش ع يف صوـ طوع ى يل مو إ امو
ادلطلب الثا  :حك ق ا صوـ التطوع إف أفسده
الفص ال اب  :اإلفطار يف الصوـ الواجب بغ عذر

77
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الفص األوؿ :ع ي الرتاويح لغة واصطالحا
الفص الثا  :مش وعية صالة الرتاويح وحكمها وف لها
ادلبح األوؿ :مش وعية صالة الرتاويح
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البابَالسابعَ:قياـَرمضافَ(التراويح) َ
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ادلبح
ادلبح
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الثا  :حك صالة الرتاويح
الثال  :حك صالة الرتاويح يف ادلس د
ال اب  :حك صالة الرتاويح يف ادلس د للنسا
اخلامس :ف صالة الرتاويح
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الفص الثال  :صفة صالة الرتاويح
ادلبح األوؿ :عدد ركعات صالة الرتاويح
ادلبح الثا  :الق ا ة يف صالة الرتاويح
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ادلبح الثال  :الدعا يف صالة الرتاويح
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ادلطلب األوؿ :دعا القنوت
الف ع األوؿ :ع ي القنوت لغة واصطالحا
الف ع الثا  :حك القنوت وادلداومة عليو
ادلسألة األوىل :حك القنوت يف الو

81
81
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ادلسألة الثانية :حك ادلداومة على دعا القنوت يف ك ليلة
الف ع الثال  :زل القنوت
الف ع ال اب  :رف اليدين أثنا القنوت

81
81
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الف ع اخلامس :مسح الوجو باليدين بعد القنوت
الف ع السادس  :ألفاظ القنوت وحك القنوت بغ الوارد
ادلسألة األوىل :ألفاظ قنوت الو
ادلسألة الثانية :حك القنوت بغ الوارد عن الن صلى الل عليو وسل
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الف ع الساب  :الصالة على الن صلى الل عليو وسل بعد القنوت
ادلطلب الثا  :الدعا عند خت الق آف الك أل
ادلطلب الثال  :سلالفات يف دعا القنوت
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البابَالثامنَ:أحكاـَا عتكاؼَ
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الفص األوؿ :ع ي االعتكاؼ
الفص الثا  :حك االعتكاؼ وغايتو
ادلبح األوؿ :حك االعتكاؼ لل جاؿ والنسا

84
84
84

ادلطلب األوؿ :حك االعتكاؼ لل جاؿ
ادلطلب الثا  :حك اعتكاؼ النسا
ادلبح الثا  :غاية االعتكاؼ
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الفص الثال  :ش وط صحة االعتكاؼ
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ادلبح
ادلبح
ادلبح
ادلبح
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األوؿ :اإلسالـ
الثا  :العق
الثال  :التميي
ال اب  :النية

ادلبح اخلامس :إذف ال وج ل وجتو
ادلبح السادس :مس د ا ماعة
ادلطلب األوؿ :اعتبار ادلس د

86
86
86

ادلطلب الثا  :حك االعتكاؼ يف غ ادلساجد الثالثة
ادلطلب الثال  :ضاب ادلس د الذي يصح فيو االعتكاؼ
ادلطلب ال اب  :االعتكاؼ يف غ مس د ا معة
الف ع األوؿ :االعتكاؼ يف غ مس د ا معة إف كاف ال يتخل
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االعتكاؼ ْجعة
الف ع الثا  :االعتكاؼ يف غ ا ام إف كاف يتخل اعتكافو يوـ
ْجعة
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ادلطلب اخلامس :ى ادلنارة وال حبة والسطح وغ ىا عد من ادلس د؟
الف ع األوؿ :صعود ادلعتك إىل منارة ادلس د
الف ع الثا  :خ وج ادلعتك إىل ال حبة
الف ع الثال  :صعود ادلعتك إىل سطح ادلس د أو االعتكاؼ فيو
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ادلطلب السادس :اعتكاؼ ادل أة يف مس د بيتها
ادلبح الساب  :الطهارة شلا يوجب غسال
ادلبح الثامن :زماف االعتكاؼ وأقلو
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ادلطلب األوؿ :زماف االعتكاؼ
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ادلطلب الثا  :مىت يبدأ من أراد االعتكاؼ يف العش األواخ من
رم اف ومىت ينته ؟
الف ع األوؿ :مىت يبدأ من أراد االعتكاؼ يف العش األواخ من
رم اف؟
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الف ع الثا  :مىت ينته االعتكاؼ يف أياـ العش األواخ من رم اف؟
ادلطلب الثال  :أق مدة لالعتكاؼ
ادلطلب ال اب  :أطوؿ مدة لالعتكاؼ
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ادلبح التاس  :اشرتاط الصوـ لالعتكاؼ
الفص ال اب  :ما يفسد االعتكاؼ وما ال يفسده
ادلبح األوؿ :اخل وج من ادلس د
مطلب :أقساـ اخل وج من ادلس د
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الف ع األوؿ :اخل وج ببعا البدف
الف ع الثا  :اخل وج دمي البدف بغ عذر
الف ع الثال  :اخل وج دمي البدف بعذر
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ادلبح الثا  :ا ماع وإن اؿ ادلين واالحتالـ
ادلطلب األوؿ :ا ماع وإن اؿ ادلين
ادلطلب الثا  :االحتالـ
ادلبح الثال  :ط و احليا والنفاس
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ادلبح ال اب  :ط و اإلغما وا نوف
ادلبح اخلامس :ادلعاص
ادلبح السادس :ال دة
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الفص اخلامس :نذر االعتكاؼ
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ادلبح
ادلبح
ادلبح
ادلبح

األوؿ :حك نذر االعتكاؼ
الثا  :نذر االعتكاؼ يف ادلساجد الثالثة
الثال  :حك من نذر االعتكاؼ قب إسالمو
ال اب  :من نذر يوما ى يدخ فيو اللي ؟
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الفص السادس :ق ا االعتكاؼ
ادلبح األوؿ :ق ا االعتكاؼ ادلستحب
ادلبح الثا  :ق ا االعتكاؼ الواجب
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ادلطلب األوؿ :ق ا االعتكاؼ ادلنذور إذا فات أو فسد
ادلطلب الثا  :ق ا االعتكاؼ الواجب عن ادليم
الفص الساب  :ما يندب للمعتك فعلو
ادلبح األوؿ :االعتكاؼ يف أف األوقات واألماكن
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ادلطلب األوؿ :أف االعتكاؼ زمنا
ادلطلب الثا  :أف االعتكاؼ مكانا
ادلبح الثا  :االشتغاؿ بالقَب والطاعات
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ادلطلب األوؿ :اشتغاؿ ادلعتك بالعبادات ادلختصة بو
ادلطلب الثا  :حك الصمم عن الكالـ مطلقا
ادلطلب الثال  :ى للمعتك أف يعقد النكاح سوا كاف لو أو لغ ه؟
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