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  .أْمجَعني بهِ وصحْ  ، وعلى آلهِ اهللاِ  على رسولِ  السَّالمُ و  الةُ ، والصَّ هللاِ  احلمدُ 

  :دُ عْ ا بَـ أمَّ 

ها إىل وتقريبِ  ،ةِ عيَّ رْ الشَّ  العلومِ  هيلِ سْ على تَ  على مرِّ العصورِ  العلمِ  أهلُ  صَ حرَ  فقدْ 

 ،فاتِ ؤلَّ مُ ـال وتلخيصُ  التِ طوَّ مُ ـال لك اختصارُ ذَ  رِ وَ صُ  نْ ، ومِ هانفعُ  مَّ عُ يَـ لِ  ؛اسِ النَّ  مومِ عُ 

 العامِّ  ها بْنيَ ها، وانتشارِ ستِ دارَ على مُ  بالِ واإلقْ  �ا، االنتفاعِ  ه يف تيسريِ رُ وكان لذلك أثَـ 

  . واخلاصِّ 

 يانِ منها على بَ  ارصً حِ  ؛همجِ على �َ  سريَ أن تَ  "ةِ يَّ نِ السَّ  ررِ الدُّ " ةُ سَ مؤسَّ  تْ ارتأَ قد و 

 ،املذاهبِ  وال توثيقِ  ،العلماءِ  ونصوصِ  ةِ األدلَّ  كرِ ذِ  بدونِ  ا،رً خمَتصَ  يِّ الشَّرع العلمِ 

  .ال �ان قَ ها ومَ كمِ وحُ  على املسألةِ  رةً مقتصِ 

 ين للموسوعةِ الثَّا من اإلصدارِ  كجزءٍ  )الصَّومِ  فقهِ (من  صُ ولذا يأيت هذا امللخَّ 

 ة األدلَّةملعرفَ  فمن راَم التَّفصيَل واالستزادةَ ؛ "ةِ يَّ نِ السَّ  ررِ الدُّ " على موقعِ  ةِ الفقهيَّ 

خَتَصراتِ  فعليه  وأقواهلم؛ الُعَلماءِ  وُنصوص والتوثيقات، والتعليالت وخترجياِ�ا،
ُ
 بامل

طبوعِة،
َ
وِقعِ  على اَألصلِ  باملوسوعةِ  فعليه التوسُّعَ  أرادَ  وَمن امل

َ
 .اإللكرتوينِّ  امل

  

  .انعُ فَ نْـ نا ما يَـ مَ علِّ يُ  نا وأنْ مَ نا بما علَّ عَ فَ نْـ يَـ  أنْ  اهللاَ  سألُ نَ 
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  األوَّلُ  البابُ 

  هه وآدابُ ه، وُسننُ ه، وشروطُ وأركانُ  ه،ه وِحَكمُ ه، وفضائلُ ، وأقسامُ الصَّومِ  تعريفُ 

  

  الفصل األول

  الصَّوم، وأقسامه، وفضائله، والِحكمة من تشريعهتعريف 

  الصِّيامتعريف : المبحث األول

  . اإلمساكُ : غةِ يف اللُّ  الصِّيامِ  أصلُ 

 عن األكلِ  سبحانه وتعاىل، باإلمساكِ  التعبُُّد هللاِ : فهو االحً اصطِ  الصِّيامُ ا وأمَّ 

  .شَّمسِ ال إىل غروبِ  الفجرِ  ، من طلوعِ فطِّراتِ مُ الْ  وسائرِ  ربِ والشُّ 

  الصِّيامأقسام : نيالثَّا المبحث

  :ه مأمورًا به، أو منهي�ا عنه َشرًعا، إىل ِقسمنيكونِ   باعتبارِ  الصَّومُ  مُ ينقسِ 

  به شرًعا المأمورُ  الصَّومُ : لُ األوَّ 

  :وهو قسمان

  :الواجبُ  الصَّومُ  -أ

  : نيوهو على نوعَ 

عِ  بأصلِ  واجٌب  -١  شهرِ  وهو صومُ  :- سبٍب من املكلَِّف  بغريِ : أي -الرشَّ

 .ضانَ رمَ 

اراِت النَّذرِ  وهو صومُ : من املكلَِّف  بسبٍب  واجٌب  -٢  .، والقضاءِ ، والكفَّ

  )طوُّعِ التَّ  صومُ (بُّ املستحَ  الصَّومُ  -ب

  :مانسْ وهو قِ 

عِ التَّ  صومُ  -١ ٍ غَري مقيٍَّد بزمَ  وهو ما جاء يف النُّصوصِ : املطَلُق  طوُّ ، ٍن معنيَّ

  .املنهيَّ عنها ، إالَّ األوقاتَ يف كلِّ وقتٍ ه داؤُ بُّ أَ ستحَ فيُ 
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ٍ مقيَّ  وهو ما جاء يف النُّصوصِ : املقيَّدُ  التطوُّعِ  صومُ  -٢  ، كصومِ ًدا بزمٍن معنيَّ

  .وعاشوراءَ  تاسوعاءَ  يْ ، ويومَ عرَفةَ  ، ويومِ واخلميسِ  االثننيِ  يْ ، ويومَ ن شوَّالٍ السِّتِّ مِ 

  المنهيُّ عنه شرًعا الصَّومُ : انيالثَّ 

  :مانسْ وهو قِ 

  .كِّ الشَّ  يومِ  ين، وصومِ الِعيدَ  يِ يومَ  صومِ  وذلك ِمثلُ : صوٌم حمرَّمٌ  -١

  .للحاجِّ  عَرفةَ  يومِ  ، وصومِ الِوصالِ  صومِ  وذلك مثلُ : صوٌم مكروهٌ  -٢

  يامالصفضائل : لثاالث المبحث

  : ني، ومنهاالوحيَ  ت �ا نصوصُ دَ هِ شَ  ،فضائُل كثريةٌ  يامِ للصِّ 

 ).زي بهجْ يل وأنا أَ  الصَّومُ : (فقال ،هتبارك وتعاىل أضافَه إىل نفسِ أنَّ اهللاَ  -١

 .تِمُع يف الصَّوِم أنواُع الصَِّرب الثَّالثةُ جتَ  -٢

 .شَفُع لصاِحِبه يوَم القيامةِ الصِّياُم يَ  -٣

 .تعاىل فاِعَلها باملغفرِة واألجِر الَعظيمِ  وَعَد اهللاُ الَّيت الصَّوُم ِمَن األعماِل  -٤

  .لصِّياُم كفَّارٌة للذُّنُوِب واخلطاياا -٥

 .الصَّوُم ُجنٌَّة وِحصٌن ِمَن النَّارِ  -٦

  .اإلكثاُر ِمَن الصَّوِم سبٌب لُدُخوِل اجلَنَّةِ  -٧

 .تعاىل ِمن رِيِح املِْسكِ  اهللاِ  ُخُلوُف َفِم الصَّائِم أطَيُب عندَ  -٨

  يامالصالحكمة من تشريع : بعاالر  المبحث

 عه اهللاُ شرَ  ؛املستقيمةِ  رِ طَ ، والفِ ليمةِ السَّ  شهودًة بالعقولِ مَ  الصَّومِ  صاحلُ ا كانت مَ مَّ لَ 

  . هلم وُجنَّةً وِمحايًة  ،ا إليهموإحسانً  ،ه؛ رمحًة �مسبحانه وتعاىل لعبادِ 

  :نهاله ِحَكٌم عظيمٌة، وفوائُد جليلٌة، ومِ  الصِّيامُ ف

 : وجلَّ عزَّ  تقوى اهللاِ  وسيلٌة لتحقيقِ  الصَّومَ  أنَّ  -١
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 : تعالى عليه اهللاِ  مةِ عْ بنِ  ئمِ الصَّا إشعارُ  -٢

 : لِ حمُّ التَّ  ةِ ، وقوَّ على اإلرادةِ  فسِ النَّ  تربيةُ  -٣

 : يطانِ قهٌر للشَّ  الصَّومِ في  -٤

 : ساكينِ على المَ  والعطفِ  حمةِ ٌب للرَّ موجِ  الصَّومُ  -٥

 : ةً ًة وقوَّ ه صحَّ بُ سِ كْ ويُ  ،ديئةِ الرَّ  ن األخالطِ مِ  نَ البدَ  طهِّرُ يُ  الصَّومُ  -٦

، العظيمةِ  ن هذه العبادةِ مِ  احملدودُ  اإلنسانِ  ه عقلُ كُ دِر ما يُ  ها هي بعضُ وغريُ  وهذه الفوائدُ 

  .ها املشروعِ هِ وذلك حني ُتؤدَّى على وجْ 

  

  انيالث الفصل

  ومالص أركان

  اإلمساك عن المفطِّرات: الركن األول: المبحث األول

 كاألكلِ   ؛املفطِّراتِ  ن سائرِ ه مِ صومَ  لُ طِ بْ ما يُـ  ع عن كلِّ نِ أن ميتَ  ئمِ الصَّا على بُ جيِ 

  .ةَ تيميَّ  ، وابنُ رِّ البَـ عبِد  بنُ وا ،زمٍ حَ  على ذلك ابنُ  ل اإلمجاعَ نقَ و  .ماعِ واجلِ  ربِ والشُّ 

  استيعاب زمن اإلمساك: نياالث الركن: نياالث المبحث

  اإلمساكِ  زمنِ  بدايةُ : لُ األوَّ  بُ المطلَ 

ين، وذَهب إىل هذا الثَّا الفجرِ  ، ِمن ُدخولِ الصَّائَم اإلمساُك عن املفطِّراتِ  مُ لزَ يَ 

  .الربِّ اإلمجاَع على ذلك ، وحَكى ابُن عبدِ العلمِ  أهلِ  عامَّةُ 

  طعامٌ  هفمِ  وفي الفجرُ  عليه طَلع َمن: نيالثَّا المطلب

عه لَ ه، فإِن ابتَـ صومَ  مَّ ويُتِ ، ظَهلفِ ، فعليه أن يَ ه طعامٌ ويف فمِ  َمن طَلع عليه الفجرُ 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ  بَطل صوُمه، وهذا باتِّفاقِ 

  .نابلةواحل
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  اإلمساكِ  نِ زمَ  نهايةُ : لثُ الثَّا بُ المطلَ 

  ؟اإلمساكِ  نُ نتهي زمَ متى يَ : لُ األوَّ  الفرعُ 

 عبد وابنُ  ،حزمٍ  على ذلك ابنُ  ل اإلمجاعَ نقَ  ،الشَّمسِ  روبِ بغُ  اإلمساكِ  زمنُ هي ينتَ 

  .وويُّ ، والنَّ الربِّ 

 :غُربْ أقلَعِت الطَّائرُة به، فرأى الشَّمَس لم تَ  ثمَّ  إذا أفَطَر الصَّاِئمُ : نيالثَّا الفرعُ 

ْت به الطَّائرُة وارتفَعْت، ورأى الشَّمَس مل عَ أقلَ  إذا غرَبِت الشَّمُس وأفَطَر الصَّاِئم، مثَّ 

 صامه صحيٌح، وبه أفىت عبُد الرزَّاقِ  الَّذيلَزُمه اإلمساُك، وَصوُمه ُرْب، فإنَّه ال يَ غتَ 

  .ُعثيمنيٍ  ، وابنُ وابُن بازٍ  ،فيفيعَ 

 وقتِ  خولِ بدُ  وأ ،ئرةِ الطَّا وهو في الشَّمسِ  برؤيةِ  ائمِ للصَّ  هل العبرةُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

  ؟حاذي لهانها أو المُ مِ  القريبِ  دِ في البلَ  اإلفطارِ 

 وقتَ  على أنَّ  هاأو غريِ  عةِ السَّا ع بواسطةِ وهو صائٌم، مث اطَّلَ  ائرةِ ر بالطَّ ن سافَ مَ 

رى ه يَ ل، لكنَّ ه، قد دخَ رِ منه يف سفَ الَقريِب  ر منه أو البلدِ سافَ  الَّذي دِ البلَ  إفطارِ 

 اقِ زَّ الرَّ  وبه أفىت عبدُ . ارو�ِ غُ   بعدَ إالَّ  رَ فطِ ، فليس له أن يُ ئرةِ الطَّا ارتفاعِ  بسببِ  الشَّمسَ 

  .ثيمنيٍ عُ  وابنُ  ،بازٍ  وابنُ  ،فيفيعَ 

  :هارُ فيها النَّ  طولُ يَ الَّتي  في البالدِ  رِ طْ الفِ  وقتُ : بعُ الرَّا الفرعُ 

 يف أيِّ  الشَّمسُ  بَ غرُ تَ حىتَّ  الفجرِ  طلوعِ  ن حنيِ مِ  اإلمساكُ  ئمِ الصَّا على بُ جيَِ 

 يا، ما دام هو يف أرضٍ ساوَ تَ  ور، أصُ قَ  وْ أ هارُ طال النَّ  ، سواءٌ ن األرضِ كان مِ   مكانٍ 

  .شرين ساعةً وعِ  عٍ أربَ  بان خاللَ عاقَ يتَ  و�ارٌ  فيها ليلٌ 

أو  ررُ نها الضَّ ى مِ شَ وخيُ  ،لةٍ تمَ حمُ  غريَ  ةً شقَّ مَ  ويلةِ الطَّ  األيَّامِ يف  الصَّومُ لو شقَّ  لكنْ 

ن فيها مِ  نُ مكَّ تَ يُـ  رَ أُخَ  أيَّامٍ  يف ىقضَ ويُ ، ئذٍ حينَ  طرُ الفِ  ه جيوزُ ، فإنَّ ضٍ مرَ  دوثُ حُ 

  .القضاءِ 
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  .اإلسالميِّ  الفقهيِّ  عِ ا�مَ  مها، وهو قرارُ وغريُ  ،ثيمنيٍ عُ  وابنُ  ،بازٍ  و�ذا أفىت ابنُ 

فيها  بُ عاقَ ال يتَ الَّتي  ه في البالدِ هايتِ ونِ  اإلمساكِ  دايةِ بِ  تحديدِ  ةُ كيفيَّ : الخامسُ  الفرعُ 

  شرين ساعةً وعِ  عٍ أربَ  اللَ خِ  هارُ والنَّ  يلُ اللَّ 

 كونُ يَ  لدٍ كبَ   ؛شرين ساعةً وعِ  عٍ يف أربَ  هارُ والنَّ  يلُ فيه اللَّ  عاقبُ لٍد ال يتَ ن كان يف بَ مَ 

ه، درُ قَ  هارِ للنَّ  رُ قدَّ ه يُ ن ذلك، فإنَّ مِ  ، أو أكثرَ ا، أو شهرً اسبوعً ومني، أو أُ يَ : مثًال َ�ارُه 

 هارِ والنَّ  يلِ ن اللَّ كلٍّ مِ   جمموعُ  حبيث يكونُ ِمنه؛ بلٍد  بِ على أقرَ  ااعتمادً  ؛هدرُ قَ  يلِ وللَّ 

 الفقهيُّ  ره ا�معُ مها، وهو ما قرَّ وغريُ  ،ثيمنيٍ عُ  وابنُ  ،بازٍ  و�ذا أفىت ابنُ  .ساعةً  ٢٤

  .اإلسالميُّ 

  

  لثاالث الفصل

  ومالصشروط 

  اإلسالم: األول المبحث

  تمهيدٌ 

ُب الصَّوُم على الكاِفِر، وال وِصحَِّته؛ فال جيِ ُيشتَـَرُط اإلسالُم يف وجوِب الصَّوِم 

، وحممَُّد يلَ والكاساينُّ، والزَّ  ،ابُن حزمٍ : حُّ منه إْن أَتى به؛ نَقل اإلمجاَع على ذلكصِ يَ  عيُّ

  .ميُّ اهليتَ  ، وابُن َحجرٍ حٍ ، وإبراهيُم ابُن ُمفلِ حٍ ابُن ُمفلِ 

   )دِّ المرتَ  غيرِ ( األصليِّ  الكافرِ  إسالمُ : لُ األوَّ  بُ المطلَ 

ما فاَته ِمَن الصِّياِم الواِجِب  - إذا أسَلمَ  -ُحْكُم َقضاِء الكاِفِر األصليِّ : لُ األوَّ  الفرعُ 

  :َزَمَن ُكفرِه

 الصِّيامِ ن ه مِ ما فاتَ  ه قضاءُ مُ لزَ ، فال يَ )املرتدِّ  غريُ  :أي( األصليُّ  م الكافرُ إذا أسلَ 

وابُن ، ةَ تيميَّ  على ذلك ابنُ  اإلمجاعَ  لنقَ وقد  ،وذلك يف اجلملةِ  ه،فرِ كُ   نَ زمَ  الواجبِ 

، والشِّربيينُّ  رٍ حجَ     .اهليتميُّ
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  :ُحْكُم قضاِء الكاِفِر ما فاَته ِمن َشهِر رَمضاَن إذا أسَلَم أثناَء الشَّهرِ : نيالثَّا الفرعُ 

، ن رمضانَ مِ  املاضيةِ  األيَّامِ  ه قضاءُ مُ لزَ فال يَ  ضانَ رمَ  شهرِ  أثناءَ  م الكافرُ إذا أسلَ 

، ةِ فعيَّ الشَّا عند حُّ واألصَ  ،ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ  :األربعةِ  ةِ الفقهيَّ  املذاهبِ  فاقِ وهذا باتِّ 

  .لفِ ن السَّ مِ  وقالت به طائفةٌ ، احلنابلةِ  ومذهبُ 

  أثناَءه مأسلَ  إذا ضانَ رمَ  شهرِ  أيَّامِ  نمِ  قيبَ  امَ لِ  الكافرِ  صومُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

ل نقَ  ،هرِ ن الشَّ قي مِ ما بَ  صومَ ليه أن يَ ، فعَ رمضانَ  شهرِ  يف أثناءِ  م الكافرُ إذا أسلَ 

  .، والشَّوكاينُّ امةَ دَ ابُن قُ : على ذلك اإلمجاعَ 

  :ُيسِلُم فيه الَّذيُحْكُم إمساِك الكاِفِر في باقي اليوِم  :بعُ الرَّا الفرعُ 

إمساُك بقيَِّة الَيوِم، وهو مذَهُب لَزُمه إذا أسلَم الكاِفُر أثناَء َيوٍم ِمْن رَمضاَن؛ فإنَّه يَ 

، وكاينِّ ابِن تيميََّة، والشَّ  ، وهو اختيارُ ةِ افعيَّ للشَّ  ، ووجهٌ ةِ للمالكيَّ  ، وقولٌ ، واحلنابلةِ احلََنفيَّةِ 

  .وابِن ُعثيمنيٍ 

  ُيسِلُم فيه الَّذيالكاِفِر لليوِم  ُحْكُم قضاءِ :الخامسُ  الفرعُ 

، ضاُؤه، وهو مذَهُب احلََنفيَّةِ ْن َرَمضاَن؛ فال ِجيُب عليه قَ إذا أسلَم الكاِفُر أثناَء َيوٍم مِ 

، وابُن رِ واختاره ابُن املنذِ  ،، وروايٌة عن أمحدَ ةِ الشَّافعيَّ  بِ ذهَ ن مَ ، والصَّحيُح مِ ةِ واملالكيَّ 

  .، وابُن تيميََّة، وابُن ُعثيمنيٍ حزمٍ 

  :دِّ المرتَ  الكافرِ  إسالمُ : نيالثَّا المطلبُ 

  :وِم الفاِئِت َزَمَن ِردَِّته إذا أَسَلمُحكُم َقضاِء الُمرَتدِّ للصَّ : األوَّلُ  الفرعُ 

 وهو مذَهبُ  ،هتِ دَّ رِ  نَ زمَ  الصَّومِ ن كه مِ ما تَر  فليس عليه قضاءُ  م املرتدُّ إذا أسلَ 

  . ، واحلنابلةِ ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ  :اجلمهورِ 
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  :عليه ِمَن الصَّوِم قبَل ِردَِّته إذا أسَلمَ قضاُء الُمرَتدِّ ما : نيالثَّا الفرعُ 

، وعليه صوٌم قبلَ إذا أسلَ  وهو مذَهُب ، عليه القضاءُ  بُ ه، فإنَّه جيَِ رِدَّتِ  م املرتدُّ

   .، واحلنابلةِ افعيَّةِ ، والشَّ احلنفيَّةِ : اجلُمهورِ 

  :ُحْكُم َمِن ارَتدَّ أثناَء َصوِمه: لثُ الثَّا الفرعُ 

م؛ نصَّ إذا أسلَ  ، بَطل صوُمه، وعليه قضاُء ذلك اليومِ الصَّومِ  َمن ارتدَّ يف أثناءِ 

   .وويُّ والنَّ  دامةَ قُ  ابنُ  :على ذلك اإلمجاعَ  ىك، وحَ ، واحلنابلةُ فعيَّةُ الشَّا على ذلك

  البلوغ: نياالث المبحث

   :البلوغِ  اشتراطُ : لُ األوَّ  المطلبُ 

 ،وابُن ُرشدٍ  ،حزمٍ  على ذلك ابنُ  اإلمجاعَ  لنقَ . لوغُ البُ : الصَّومِ  جوبِ لوُ  طُ شرتَ يُ 

  .فلحٍ وحممُد ابُن ُمفلٍح، وإبراهيُم ابن مُ ، وويُّ والنَّ 

  :ه َقبَل البُلوغِ ِلَما فاتَ  قضاُء البالغِ  :نيالثَّا بُ طلَ المَ 

  .النَّوويُّ : نَقل اإلمجاَع على ذلك .ال جيُب على الباِلِغ قضاُء ما فات قَبل البُلوغِ 

  :الصَّومِ ب بيِّ أمُر الصَّ : لثُ الثَّا المطلبُ 

 ؛الصَّومِ ه برَ أمُ ه أن يَ ليِّ عليه، فعلى وَ  رٍ ضرَ  قوعِ وُ  دونَ  الصِّيامَ  طيقُ يُ  يبُّ إذا كان الصَّ 

  . عليه ويتعوَّدَ  تمرَّنَ يَ لِ 

وبه  ،ةِ املالكيَّ  ، وهو قوٌل عندَ واحلنابلةُ  ةُ افعيَّ ، والشَّ ةُ احلنفيَّ : وهو َمذَهُب اجلُمهورِ 

  .لفِ ن السَّ طائفٌة مِ  تقال

  رمضانَ  أثناء شهرِ  بيُّ غ الصَّ ق إذا بلَ ما سبَ  قضاءِ  كمُ حُ : بعُ الرَّا المطلبُ 

ما  ه قضاءُ مُ لزَ وال يَ  ،الشَّهرِ  ةَ بقيَّ  ه يصومُ ، فإنَّ رمضانَ  شهرِ  أثناءَ  يبُّ غ الصَّ إذا بلَ 

، احلنفيَّةِ : األربعةِ  ةِ الفقهيَّ  املذاهبِ  وهذا باتِّفاقِ  ،رهأفطَ  وْ كان قد صامه أ  ق، سواءٌ سبَ 
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  .وُحكي فيه اإلمجاعُ  ،وهو قوُل عامَِّة أهِل الِعلمِ ، ، واحلنابلةِ افعيَّةِ ، والشَّ واملالكيَّةِ 

وهو  رمضانَ  نهارِ  أثناءَ  بيُّ غ الصَّ إذا بلَ  واإلمساكِ  القضاءِ  حكمُ : خامسُ ال المطلبُ 

  :رٌ فطِ مُ 

ال ه، و يومِ  ةَ بقيَّ  كَ سِ ميُ  ه أنمُ لزَ يَ  ه، فإنَّ رٌ فطِ وهو مُ  ضانَ رمَ  �ارِ  أثناءَ  يبُّ غ الصَّ إذا بلَ 

  .عثيمنيٍ  ، وابنُ ةَ تيميَّ  ابنُ  اختارها ،عن أمحدَ  وروايةٌ  ،ةِ احلنفيَّ  بُ عليه، وهو مذهَ  قضاءَ 

  العقـــل: لثاالث المبحث

  :تمهيدٌ 

، رشدٍ  ، وابنُ حزمٍ  ابنُ  نَقل اإلمجاَع على ذلك .العقلُ : الصَّومِ  لوجوبِ  طُ شرتَ يُ 

  .، وإبراهيُم ابُن مفلحٍ وحممُد ابُن ُمفِلحٍ 

  بالجنونِ  العقلِ  زوالُ : لُ األوَّ  المطلبُ 

  المجنونِ  صومِ  حكمُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

 بنُ وا ،النَّوويُّ  نَقل اإلمجاَع على ذلك .منه حُّ صِ ، وال يَ على ا�نونِ  الصَّومُ  بُ ال جيَِ 

  .تيميَّةَ 

  :إذا أفاَق في نهاِر َرَمضانَ  ُحكُم صوِم الَمجنونِ : نيالثَّا الفرعُ 

 ،ةِ احلنفيَّ  بُ وهو مذهَ ، اليومِ  ةَ بقيَّ  كَ سِ أن ميُ  مهزِ لَ ، رمضانَ  �ارِ  أثناءَ  أفاق ا�نونُ  إنْ 

  .بُن ُعثيمنيٍ ، واتيميَّةَ  بنُ ا هواختارَ  ،عن أمحدَ  وروايةٌ 

  :ُحكُم صوِم الَمجنوِن إذا أفاَق في نهاِر َرَمضانَ : لثُ الثَّا الفرعُ 

 أفاق ا�نوُن أثناَء �اِر َرَمضاَن؛ َلزَِمه أن ُميِسَك بقيََّة الَيوِم، وهو مذهبُ إْن 

  .وابُن ُعثيمنيٍ  ،واختاره ابُن تيميَّةَ  ،وروايٌة عن أمحدَ  ،احلََنفيَّةِ 
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  إذا أفاقَ  ُحكُم القضاِء على الَمجنونِ : بعُ الرَّا الفرعُ 

ثُر، قلَّ ما فاته أو كَ  ، سواءٌ مَن اجلنونِ إذا أفاق ال يَلزُمه قضاُء ما فاته ز  ا�نونُ 

، وهو اختياُر ، واحلنابلةِ ه، وهذا مذهُب الشَّافعيَّةِ أو يف أثنائِ  ضانَ أفاق بعَد رمَ  وسواءٌ 

  .ُعثيمنيٍ  ، وابنِ بازٍ  ، وابنِ ، وابِن حزمٍ رِ ابِن املنذِ 

 إالَّ  قْ يُفِ  ولم نونِ بالجُ  ُأصيب ثمَّ  ،باللَّيلِ  الصَّومَ  نوى َمن صومِ  ُحكمُ : الخامسُ  الفرعُ 

  :الشَّمسِ  غروبِ  بعدَ 

، فإنَّ الشَّمسِ  غروبِ  إالَّ بعدَ  ومل يُِفقْ  ُأصيب باجلنونِ  ، مثَّ باللَّيلِ  َمن نَوى الصَّومَ 

  .، واحلنابلةِ افعيَّةِ ، والشَّ املالكيَّةِ : وهو َمذَهُب اجلُمهورِ حُّ، صِ صوَمه ال يَ 

  :فأصابه الجنونُ  اكان صائمً   نمَ  قضاءِ  كمُ حُ : دسُ السَّا الفرعُ 

، ، واحلنابلةِ ةِ احلنفيَّ وهو مذَهُب عليه،  ، فال قضاءَ فأصابه اجلنونُ  ان كان صائمً مَ 

  .حزمٍ  ابنِ  وهو اختيارُ 

  الَعَتهُ : نيالثَّا المطلبُ 

  هِ العتَ  تعريفُ : ًال أوَّ 

  . هشٍ أو دَ  جنونٍ  ن غريِ مِ  العقلِ  قصانُ نُ  :لغةً  الَعَتهُ 

ا عن ناشئةٌ  آفةٌ : ااصطالحً  هُ العتَ  ه صاحبُ  صريُ ، فيَ يف العقلِ  لًال خَ  بُ توجِ  تِ الذَّ

  ه كالمَ ، وبعضُ قالءِ العُ  ه كالمَ كالمِ   بعضُ  هُ شبِ ، فيُ العقلِ  طَ تلِ خمُ 
َ
  .جاننيِ امل

  :المعتوهِ  صومِ  حكمُ : اثانيً 

عليه، وليس  ، ال صومَ نِ اجلنو  حدَّ  غْ بلُ ه على وجٍه مل يَ صيب بعقلِ أُ  الَّذي املعتوهُ 

  .على ذلك اإلمجاعَ  الربِّ عبِد  بنُ انقل . عليه قضاءٌ 
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  فُ الخرَ : لثُ الثَّا المطلبُ 

  :فِ الخرَ  تعريفُ  :ًال أوَّ 

  َربِ ن الكِ مِ  العقلِ  فسادُ : الغًة واصطالحً  الخرفُ 

  :فِ المخرِّ  صومِ  حكمُ : اثانيً 

  .ُعثيمنيٍ  بنِ وا ،بازٍ  ابنِ  ، وهو اختيارُ ليس على املخرِّف صوٌم وال قضاءٌ 

  باإلغماءِ  العقلِ  والُ زَ : بعُ الرَّا المطلبُ 

  :هارِ النَّ  جميعَ  عليه وُأغمي ،الصَّومَ  نوى َمن :األوَّلُ  الفرعُ 

حُّ صِ ه ال يَ ، فإنَّ ، وأُغمي عليه واستوعَب اإلغماُء مجيَع النَّهارِ ن نَوى الصَّومَ مَ 

، ، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و املالكيَّةِ : وهو مذهُب اجلمهورِ ، صوُمه، وعليه قضاُء هذا اليومِ 

  .اإلمجاَع على ذلك ُقدامةَ  وحكى ابنُ 

  النَّهارِ  جميعَ  هإغماؤُ  بْ ستوعِ يَ  ولم ،الصَّومَ  نوى َمن: نيالثَّا الفرعُ 

، فصياُمه ظةٍ حْ لَ ، ولو لِ هارِ ن النَّ زًءا مِ جُ  أُغمي عليه وأفاقَ مثَّ  ،إذا نوى الصَّومَ 

  .، واحلنابلةِ فعيَّةِ الشَّا عليه، وهو مذهبُ ، وال قضاَء صحيحٌ 

  :جِ نْ بالبِ  خديرِ التَّ  ه بسببِ يَ د وعْ ه وفقَ ن زال عقلُ مَ  كمُ حُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

على ما  اإلغماءِ  ه حكمُ كمُ ، فحُ بالبنجِ  خديرِ التَّ  بِ ه بسبَ د وعيَ ه وفقَ ن زال عقلُ مَ 

   .هق بيانُ سبَ 

ا  قدُ فَ : الخامسُ  المطلبُ    كرةِ الذَّ

ا  دانِ قْ بفِ  أصيبَ ن مَ  ائمةُ  جنةُ اللَّ  تِ وبه أفتَ  ،الصَّومُ عليه  بُ ، فال جيَِ كرةِ الذَّ ، الدَّ

   .ُعثيمنيٍ  بنُ وا

  اإلقامة: بعاالر  المبحث

  .حزمٍ  ابنُ  نَقل اإلمجاَع على ذلك .على املقيمِ  الصَّومُ  جيبُ 
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  الطهارة من الحيض والنفاس: الخامس المبحث

  تمهيدٌ 

نَقل اإلمجاَع  .فاسِ والنِّ  احليضِ  ن دمِ ا مِ هار�ُ طَ  على املرأةِ  الصَّومِ  لوجوبِ  طُ شرتَ يُ 

  .وكاينُّ والشَّ  ،النَّوويُّ و  ،حزمٍ  ابنُ  على ذلك

  ساءِ فَ والنـُّ  الحائضِ  صومِ  حكمُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

هما، وعليهما ومُ صَ  حُّ صِ ، وال يَ ساءِ فَ والنـُّ  على احلائضِ  - هه ونفلُ فرضُ  -الصَّومُ  مُ رُ حيَ 

  .تيميَّةَ  بنُ ، واالنَّوويُّ ، و دٍ شْ رُ  ابنُ و  ،رِّ البَـ عبِد  بنُ ا نَقل اإلمجاَع على ذلك .القضاءُ 

نهاِر  ُحكُم إمساِك بقيَِّة اليوِم إذا َطُهَرِت الحائُض أو النـَُّفساُء أثناءَ : نيالثَّا المطلبُ 

  َرَمضانَ 

 يف ُحكمِ  ف أهُل الِعلمِ فاختلَ ، ضانَ رمَ  ارِ �َ  أثناءَ  ساءُ أو النـُّفَ  إذا طُهرت احلائضُ 

  : ولنيعليهما على قَ  اإلمساكِ  زومِ لُ 

افعو  ،ةِ املالكيَّ  مذهبُ ، وهو اليومِ  ةِ بقيَّ  هما إمساكُ مُ لزَ ال يَ  :األوَّلُ  القولُ   ،ةِ يَّ الشَّ

  .ُعثيمنيٍ  بنِ او  ،حزمٍ  ابنِ  ، وهو اختيارُ عن أمحدَ  وروايةٌ 

 بِ ن مذهَ مِ  حيحُ الصَّ و  ،ةِ احلنفيَّ  مذهبُ ، وهو هما اإلمساكُ مُ لزَ يَ  :نيالثَّا القولُ 

   .بازٍ  ابنِ  وهو اختيارُ  ،احلنابلةِ 

صوَم الشَّهَر  أن تَ  ُحكُم تناُوِل المرأِة ُحبوَب َمنِع الَحيِض ِمن أجلِ : لثُ الثَّا المطلبُ 

  انقطاعٍ  كامًال دونَ 

استعماُل دواٍء ُمباٍح لتأخِري احلَيِض سواٌء كان ذلك يف رمضاَن ِمن أجِل أن  جيوزُ 

صَّ على صوَم الشَّهَر كامًال مع النَّاِس، أو يف َغريِه من األوقاِت، إن أُِمَن الضَّرُر؛ نَ تَ 

   .، واختاره ابُن بازٍ هذا احلنابلةُ 
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  ومالصالقدرة على : دساالس المبحث

 ابنُ  نَقل اإلمجاَع على ذلك .عليه واالستطاعةُ  القدرةُ : مِ الصَّو  لوجوبِ  طُ شرتَ يُ 

  .حٍ فلِ مُ  ، وابنُ تيميَّةَ  بنُ وا ،حزمٍ 

  :فائدةٌ 

  :ةِ قَّ الشَّا نِ هَ المِ  أصحابِ  صومُ 

ضى رْ مَ فني، وليسوا يف معىن الْ املكلَّ  مومِ لون يف عُ داخِ  ةِ قَّ الشَّا نِ هَ املِ  أصحابُ 

ن  حوا صائمني، لكن مَ صبِ ، وأن يُ رمضانَ  ومِ صَ  ةِ نيَّ  ييتُ بْ عليهم تَـ  بُ جِ رين، فيَ واملسافِ 

 فَ لَ ه التـَّ فسِ ي على نَ شِ ه، وخَ لِ عمَ  كُ ه ترْ رُّ ضُ وكان يَ  ةِ قَّ الشَّا نِ هَ املِ ى دَ بإحْ  لُ عمَ كان يَ 

 ةَ املشقَّ  عُ دفَ ه مبا يَ حاجتِ  رِ على قدْ  رُ ه يُفطِ فإنَّ  عظيمةٍ  ةٍ شقَّ مَ  وقَ ، أو حلُ هارِ النَّ  أثناءَ 

  .، وعليه القضاءُ سِ النَّا مع رُ فطِ ويُ  ،ه إىل الغروبِ يومِ  ةَ بقيَّ  كُ سِ ميُ مثَّ  فقط،

ــــة في : بعاالس المبحث  ومالصالني

  الصَّومِ في  ةِ يَّ النـِّ  كمُ حُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ نيٍَّة،  بدونِ  حُّ الصَّومُ صِ ال يَ 
َ
، احلنفيَّةِ : وذلك باتِّفاِق امل

  .على ذلك ، وُحكي اإلمجاعُ ، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و واملالكيَّةِ 

  الصَّومِ في  ةِ يَّ النـِّ  وقتُ : نيالثَّا المطلبُ 

  الفرضِ  في صومِ  ةِ يَّ النـِّ  وقتُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

  :يَّةِ حكُم تَبييِت النـِّ : ولىاألُ  المسألةُ 

 ،املالكيَّةِ : طُلوِع الَفجِر، وهو مذَهُب اجلُمهورِ  يِل قبلَ يَِّة ِمَن اللَّ ِجيُب تبييُت النـِّ 

اِفعيَّةِ    .وهو قوُل طائفٍة ِمن السََّلفِ  ،واحلَنابِلةِ  ،والشَّ

  :ن رمضانَ مِ  يومٍ  في كلِّ  ةِ يَّ النـِّ  تجديدِ  حكمُ : نيةُ الثَّا المسألةُ 

  :نيعلى قولَ ، ن رمضانَ يف كلِّ يوٍم مِ  يَّةِ النـِّ  جتديدِ  يف اشرتاطِ  ف أهُل العلمِ اختلَ 
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: اجلمهورِ َمذَهُب ، وهو ضانَ ن رمَ مِ  يومٍ  لكلِّ  ةِ يَّ النـِّ  ديدُ جتَ  طُ شرتَ يُ  :األوَّلُ  القولُ 

افعو  ،ةِ احلنفيَّ    .واحلنابلةِ  ،ةِ يَّ الشَّ

 تابعُ ع التَّ ه، فإذا انقطَ لِ يف أوَّ  ةُ يَّ في النـِّ كْ تَ  تابعُ فيه التَّ  طُ شرتَ َأنَّ ما يُ : نيالثَّا القولُ 

 وقولُ  ،ةِ املالكيَّ  ، وهو مذهبُ ةَ يَّ النـِّ  دَ دِّ فإنَّ عليه أن جيُ  الصَّومِ عاد إىل مثَّ  ه،بيحُ يُ  ذرٍ عُ لِ 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ واختاره ا ،ةِ ن احلنفيَّ مِ  رَ فَـ زُ 

  فلِ النَّ  في صومِ  ةِ يَّ النـِّ  وقتُ : نيالثَّا الفرعُ 

  عِ طوُّ التَّ  في صيامِ  يلِ ن اللَّ مِ  ةِ يَّ النـِّ  تبييتِ  حكمُ : األولى المسألةُ 

 ةُ احلنفيَّ : وهو َمذَهُب اجلُمهورِ  يلِ ن اللَّ مِ  ةِ يَّ النـِّ  تبييتُ  عِ طوُّ التَّ  يف صيامِ  طُ شرتَ ال يُ 

  .واحلنابلةُ  ةُ يَّ الشَّافعو 

  :عِ طوُّ التَّ  يامِ في صِ  هارِ النَّ  نمِ  النـِّيَّةِ  وقتُ : نيةُ الثَّا المسألةُ 

الزَّواِل أو بَعَده،  َطوُِّع أثناَء النَّهاِر، سواٌء قبلَ نِوَي صياَم التَّ جيوُز ِلَمن أراد الصِّياَم أن يَ 

َفطِّراِت بعد الَفجِر، وهذا مذَهُب احلَنابَِلةإذا مل يتناَوْل شيًئا مِ 
ُ
 وقوٌل عندَ  ،ن امل

اِفعيَّةِ    .وابُن ُعثيمنيٍ  ،، وقوُل طائفٍة ِمَن السََّلِف واختاره ابُن تيميَّةَ الشَّ

  ؟كاملٍ   يومٍ  صيامِ  له ثوابُ  بُ كتَ فهل يُ  هارِ النَّ  أثناءَ  الصَّومِ  ةَ أ نيَّ أنشَ ن مَ : لثةُ الثَّا المسألةُ 

وى نَ  ن حنيِ ما صامه مِ  له ثوابُ  بُ كتَ ه يُ ، فإنَّ هارِ النَّ  أثناءَ  الصَّومِ  ةَ أ نيَّ ن أنشَ مَ 

 بنِ ، وابازٍ  وابنِ  ،تيميَّةَ  بنِ ا وهو اختيارُ  ،احلنابلةِ  ، وهذا مذهبُ بُ سْ فحَ  الصِّيامَ 

   .ُعثيمنيٍ 

  الصَّومِ  ةِ في نيَّ  الجزمُ : لثُ الثَّا المطلبُ 

  :الواجبِ  الصَّومِ  ةِ في نيَّ  دِ تردِّ المُ  صومِ  حكمُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

 دُ دُّ هذا الرتَّ  ، واستمرَّ صومُ ال يَ  ا أوْ غدً  صومُ ، هل يَ الواجبِ  الصَّومِ  ةِ د يف نيَّ ن تردَّ مَ 

َمذَهُب ، وهذا هذا اليومِ  ، وعليه قضاءُ صحيحٍ  ه غريُ صامه، فصومُ مثَّ  ،إىل الغدِ 

افع، و ةِ املالكيَّ  :مهورِ اجل   .ةِ احلنفيَّ  بعضِ  ، وهو قولُ ، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّ
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  . أو ال يصومُ  دري هل يصومُ ، ال يَ ادً رتدِّ مُ  إن شاء اهللاُ : ذلك ما لو قال ومثلُ 

ضي، أو رْ فهو فَـ  رمضانُ  اغدً إن كان : ، فقال مثًال الصَّومَ ق ن علَّ مَ  حكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

  صوم الفرضَ سأَ 

 ، فتبنيَّ الفرضَ  رضي، أو سأصومُ فهو فَ  رمضانُ  اه إن كان غدً أنَّ  إذا نوى اإلنسانُ 

 بنُ وا ،تيميَّةَ  بنُ ب اوإليه ذهَ  ،عن أمحدَ  ، وهو روايةٌ ه صحيحٌ فصومُ  ه رمضانُ أنَّ 

  .ُعثيمنيٍ 

  ةِ يَّ النـِّ  استمرارُ : بعُ الرَّا المطلبُ 

  هْطَع صومِ قَ  ضانَ ن رمَ مِ  ن نوى في يومٍ مَ  صومِ  حكمُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

َمن نوى يف يوٍم ِمن َرَمضاَن قْطَع صوِمه؛ فإنَّ َصوَمه ينَقِطُع، وال يِصحُّ منه، وعليه 

، فإن كان ممَّن يُباُح هلم باُح هلم الِفطرُ الَقضاُء وإمساُك بِقيَِّة اليوِم، إن كان ممَّْن ال يُ 

 ووجهٌ ، ، واحلَنابِلةِ كاملريِض واملساِفِر؛ فعليه القضاُء فقط، وهو مذَهُب املالكيَّةِ الِفطُر،  

اِفعيَّةِ     .ُعثيمنيٍ  ابنُ ، و واختاره ابُن َحزمٍ  ،عند الشَّ

  الصَّومِ  ةِ نيَّ  عِ طْ د في قَ ن تردَّ مَ  صومِ  حكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

ال يبطُُل ما دام مل َجيزِْم بَقطِعها، وهو  ن تردََّد يف قْطِع نِيَِّة الصَّوِم؛ فإنَّ َصوَمهمَ 

   .ُعثيمنيٍ  بنِ ا ، وهو اختيارُ لَحنابِلةِ ل وقولٌ  ،، والشَّاِفعيَّةِ َمذَهُب احلََنفيَّةِ 

  

  بعاالر  الفصل

  هآدابو  ومالص ننس

  آداب تتعلق باإلفطار :لاألو المبحث 

  الفطرِ  تعجيلُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

نَقل اإلمجاَع على و  .الشَّمسِ  ن غروبِ ق مِ إذا حتقَّ  الفطرِ  تعجيلُ  ائمِ للصَّ  نُّ سَ يُ 
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  .داويُّ رْ ، واملِ فلحٍ مُ  ، وابنُ العيدِ  دقيقِ  ابنُ ، و رشدٍ  ابنُ : ذلك

  :نِّ الظَّ  بةِ لَ بغَ  الفطرِ  حكمُ : فرعٌ 

 الفقهيَّةِ  املذاهبِ  وهذا باتِّفاقِ  ب على ظنِّه أنَّ الشَّمَس قد غَرَبت،جيوُز الِفطُر إذا غلَ 

  .، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ  :األربعةِ 

  ما يُقاُل عند اإلفطارِ : الثَّاني المطلبُ 

  .روُق، وثـََبَت األجُر إن شاَء اهللاُ ذَهَب الظََّمأُ، وابتلَِّت العُ : ُيَسنُّ أن يُقاَل عند اإلفطارِ 

  السحـــور: نياالث المبحث

   حورِ السُّ  تعريفُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

  :حورِ السُّ  تعريفُ 

فهو . هذا الطَّعامِ  أْكلُ : مِّهاوبضَ  رابُه،طعاُم السََّحِر وشَ : -بفتح السِّنيِ  -السَُّحور

  .هنْفسُ  والِفعلُ  اسُم ما يـَُتَسحَّر به، وبالضمِّ املصدرُ  بالفْتحِ 

  حورِ السُّ  حكمُ : نيالثَّا المطلبُ 

 ،املنذرِ  ابنُ  اإلمجاَع على ذلكنَقل  .سحَّرأن يتَ  بُّ ِلَمن أراد الصِّيامَ ُيستحَ 

  . والعيينُّ  ،النَّوويُّ و  ،دامةَ قُ  وابنُ  ،اضٌ يَ والقاضي عِ 

  :حورِ السُّ  فضائلُ : لثُ الثَّا المطلبُ 

، ةِ نَّ السُّ  باعُ اتِّ : ، منهادةٍ متعدِّ  هاتٍ جبِ  لُ صُ حتَ  حورِ يف السُّ  والربكةُ  :كةٌ برَ  فيه حورُ السُّ 

 وءِ سُ  عةُ دافَ ، ومُ شاطِ يف النَّ  يادةُ ، والزِّ ي به على العبادةِ قوِّ ، والتَّ الكتابِ  أهلِ  وخمالفةُ 

معه  عُ تمِ إذ ذاك أو جيَ  لُ سأَ ن يَ على مَ  قةِ الصَّدَ يف  بُ سبُّ ، والتَّ ه اجلوعُ ثريُ يُ  الَّذي لقِ اخلُ 

ن مَ لِ  الصَّومِ  ةِ نيَّ  كُ دارُ ، وتَ اإلجابةِ  ةِ نَّ ظِ مَ  تَ وقْ  عاءِ والدُّ  كرِ لذِّ يف ا بُ سبُّ ، والتَّ على األكلِ 

   .نامَ أن يَ  لها قبلَ أغفَ 
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  حورِ ن السُّ مِ  مةُ كْ الحِ : بعُ الرَّا المطلبُ 

  :هقاصدِ ومَ  حورِ السُّ  مِ كَ ن حِ مِ 

  .الصِّيامِ على  اإلنسانَ  عنيُ ه يُ ، فإنَّ على العبادةِ  عونةٌ ه مَ أنَّ  -١

  .رونسحَّ م ال يتَ فإ�َّ  ؛الكتابِ  أهلِ  فةُ الَ وفيه خمُ  -٢

  حورِ السُّ  تأخيرُ : الخامسُ  المطلبُ 

: على ذلك نَقل اإلمجاعَ  .لوَع الفجرِ َش طُ ائِم تأخُري السُّحوِر ما مل خيَْ ُيَسنُّ للصَّ 

رداويُّ فِلحٍ ، وابُن مُ ابُن ُرشدٍ 
َ
  .، وامل

  حورُ به السُّ  لُ حصُ ما يَ : دسُ السَّا المطلبُ 

  حورُ به السُّ  لُ حصُ ما يَ  :األوَّلُ  الفرعُ 

   .ولو كان قليًال  أو مشروبٍ  طعومٍ مَ  بكلِّ  حورُ السُّ  لُ حيصُ 

  به رُ سحُّ التَّ  نُّ سَ ما يُ : نيالثَّا الفرعُ 

  . مرِ بالتَّ  رُ سحُّ التَّ  نُّ سَ يُ 

  بالطاعات واالشتغال ئم للمحرماتاالص اجتناب: لثاالث المبحث

، وتَنُقُص األْجَر، وذلك الصَّومَ  رَحُ املعاصي؛ فهي جتَْ  اجتنابُ  ئمِ الصَّا يَنبغي على

، والسُّخريةِ ، والكذبِ ، والنَّميمةِ الِغيبةِ  ِمثلُ  األغاين  اعِ ن اآلَخرين، ومسَ مِ  ، والِغشِّ

  .املعاصي واملنَكراتِ  ن أنواعِ ذلك مِ  ، وغريِ إىل احملرَّماتِ  ، والنَّظرِ فِ واملعازِ 

 د عن مجيعِ ، وابتعَ ن املفطِّراتِ مِ  ع عن املباحاتِ امتنَ  الَّذي ائمِ يٌّ بالصَّ رِ كما أنَّه حَ 

، الذِّكرِ  ، وكثرةِ الكرميِ  القرآنِ  كقراءةِ  ،اعاتِ غاُل بالطَّ َديدَنه االشتِ  كونَ ، أن يَ احملرَّماتِ 

  . ذلك إىل اآلَخرين، وغريِ  ، واإلحسانِ عاءِ والدُّ 

  أو قاتلهه أحد إن ساب ئماالص ا يقولهم: بعاالر  المبحث

  . صائمٌ إينِّ  :اجهرً  قولَ له أن يَ أو قاتَ  ه أحدٌ إن سابَّ  ائمِ غي للصَّ ينبَ 
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  ئم إذا دعي إلى طعاماالص ما يفعله: خامسالمبحث ال

أو  فرضٍ  ، سواء كان صومَ  صائمٌ إينِّ : قولَ أن يَ  عي إىل طعامٍ إذا دُ  ائمِ غي للصَّ ينبَ 

  . عامِ الطَّ  لصاحبِ  عُ دْ يَ ، ولْ نفلٍ 

هذا إذا   فال، وإالَّ  رُ طْ صوُمه، اسُتِحبَّ له الفِ  عامِ الطَّ  على صاحبِ  قُّ شُ فإن كان يَ 

   .حُرَم الفطرُ  اواجبً  ا، فإن كان صومً عٍ تطوُّ  كان صومَ 
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  نياالثَّ  البابُ 

  ه،صائصُ ه، خفضائلُ  رمضانَ  شهرُ 

  هه وخروجِ دخولِ  إثباتِ  قُ ه، طرُ صومِ  حكمُ 

  

  الفصل األول

  شهر رمضانصيام فضائل 

 .به الخطايا ُتكفَّرُ  -١

 ..من أسباِب َمغفرِة الذُّنوبِ  -٢

 .ةِ الجنَّ  دخولِ  من أسبابِ  -٣

  

  نياالث الفصل

  وليلة القدر خصائص شهر رمضان

  خصائص شهر رمضان :لاألو المبحث 

  ..نزل القرآننزل القرآنفيه أفيه أ  ..١١

 ..نزلت الكتب اإللهية األخرىنزلت الكتب اإللهية األخرىأأ فيهفيه .٢

  ..ر، وتصفد الشياطينر، وتصفد الشياطينااالنالن  غلق أبوابغلق أبوابفيه تفتح أبواب الجنة، وتفيه تفتح أبواب الجنة، وت  ..٣٣

  ..العمرة فيه تعدل حجةالعمرة فيه تعدل حجة  ..٤٤

  .العلمِ  أهلِ  ، بإمجاعِ الواجبةِ  اإلسالمِ  ةِ جَّ ين عن حِ غْ ال تُـ  مرةَ هذه العُ  لكنَّ 

 .فيه ليلة القدرفيه ليلة القدر. . ٥٥

  من فضائل ليلة القدر: نياالث المبحث

   .فيها القرآنُ  لَ نزِ أُ  - 

   .ةِ نَ ما هو كائٌن في السَّ  فيها كلَّ  اهللاُ  رُ قدِّ يُ  - 

   .كةٌ باَر مُ  ها ليلةٌ أنَّ  - 
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  .شهرٍ  في ألفِ  العبادةَ  لُ فضُ فيها تَ  العبادةُ  - 

  .كةِ والبرَ  بالخيرِ  والمالئكةُ  فيها جبريلُ  لُ نزِ يَ  - 

  سالمٌ  القدرِ  ليلةُ  - 

  نوبِ ن الذُّ م مِ قدَّ ما تَ  مغفرةُ : هاقيامِ  فضلُ 

  :القدرِ  في ليلةِ  عُ شرَ ما يُ 

  :القيامُ 

  .الصَّالةِ ها بليلِ  قيامُ  ريفةِ الشَّ  يلةِ يف هذه اللَّ  عُ شرَ يُ 

   :االعتكافُ 

ماًسا تِ عَتِكُف يف الَعْشِر األواِخِر؛ الْ وسلَّم يَ  فقد كان رسوُل اهللا صلَّى اُهللا عليه

  .لَِليلِة الَقْدرِ 

  :الدُّعاءُ  - 

عاءُ  ُيشرَعُ    .وتعاىل تبارك اهللاِ  إىل به والتَقرُّبُ  فيها، الدُّ

  :الصَّاِلحُ  الَعَملُ  - 

   .يلةِ اللَّ  هذه يف عاتِ الطَّا وفعلُ  حلاِت،الصَّا عملُ  ُيشرعُ 

  :هاالمتُ وعَ  رِ دْ القَ  ليلةِ  وقتُ 

  :القدرِ  ليلةِ  وقتُ 

، ن األشفاعِ أقرُب مِ  ، وهي يف األوتارِ ن رمضانَ مِ  األواِخرِ  رِ يف الَعشْ  القدرِ  ليلةُ 

، عاينُّ ، والصَّنْ تيميَّةَ  ، واختاره ابنُ ، وهو قوٌل للمالكيَّةِ ، واحلنابلةِ فعيَّةِ الشَّا مذهبُ وهو 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ ، وابازٍ  وابنُ 

  تنقَُّل أم هي ثابتٌة؟هل ليلُة الَقْدِر تَ 

ال ختَتصُّ ليلُة الَقدِر بليلٍة ُمَعيَّنٍة يف مجيِع األعواِم، بل تتنقَُّل يف ليايل الَعْشِر األواِخِر ِمن 

وهو َقوُل أكَثِر أهِل  ،ةِ املالكيَّ  وقوٌل عندَ ، ، واحلَنابِلةِ َرَمضاَن، وهو َمذَهُب الشَّاِفعيَّةِ 
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  .العلمِ 

  :بقاُء ليلِة الَقْدرِ 

  . النَّوويُّ : نَقل اإلمجاَع على ذلك ،ليلُة القْدِر موجودٌة مل ُترَفْع، وباقيٌة إىل يوِم الِقيامةِ 

  :القدرِ  ليلةِ  عالمةُ 

  .عاعٌ ها ليس هلا شُ بيحتِ يف صَ  عُ طلُ تَ  الشَّمسَ  أنَّ 

  

  لثاالث الفصل

  حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه

  حكم صوم شهر رمضان :لاألو المبحث 

 ابنُ : نَقل اإلمجاَع على ذلك .اإلسالمِ  ن أركانِ رمضاَن فريضٌة، ورُكٌن مِ  صوُم شهرِ 

  .تيميَّةَ  بنُ وا ،النَّوويُّ و  ،دامةَ قُ 

  حكم ترك صوم شهر رمضان: نياالث المبحث

  هتِ لفرضيَّ  اجاحدً  رمضانَ  شهرِ  ك صومَ ن ترَ مَ  كمُ حُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

ل اإلمجاَع على ذلك نقَ  -ه فهو كافرٌ تِ لفرضيَّ  اجاحدً  رمضانَ  شهرِ  صومَ  كن ترَ مَ 

ن املسلمني، مِ  أ بباديٍة بعيدةٍ ، أو نشَ باإلسالمِ  العهدِ  قريبَ  إال أن يكونَ  - الكاساينُّ 

  .افى عليه وجو�ُ أن خيَْ  لُ عقَ حبيث يُ 

   ًال كسَ   ادً متعمِّ  ضانَ رمَ  شهرِ  ك صومَ ن ترَ مَ  كمُ حُ : نيالثَّا المطلبُ 

 ن كبائرِ فقد أتى كبريًة مِ  تعمًِّدا كسًال،مُ  ضانَ رمَ  شهرِ  نمِ  واحدٍ  يومٍ  َمن تَرك صومَ 

نوبِ  ، احلنفيَّةِ : األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ  ، وهذا باتِّفاقِ عليه القضاءُ  بُ ، وجيَِ الذُّ

  .، وُحكي فيه اإلمجاعُ واحلنابلةِ  يَّةِ الشَّافع، و واملالكيَّةِ 
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  بعاالر  الفصل

  إثبات دخول شهر رمضان وخروجه

  طرق إثبات دخول شهر رمضان :لاألو المبحث 

  الهاللِ  رؤيةُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

   الهاللِ  رؤيةِ  بُ طلَ  :األوَّلُ  الفرعُ 

؛ نصَّ على ذلك فايةِ فرٌض على الكِ  عبانَ ن شَ مِ  الثنيَ ليلَة الثَّ  َترائي اهلاللِ 

  ..احلنفيَّةُ 

   الهاللِ  رؤيةِ  ثبوتُ : نيالثَّا الفرعُ 

، ابُن حزمٍ : على ذلك نَقل اإلمجاعَ  .إذا رأى النَّاُس اِهلاللَ جيُب صياُم رمضاَن 

  .ركشيُّ ، والزَّ وابُن ُقدامةَ 

  ؤيةِ في الرُّ  رُ المعتبَـ  العددُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

، فعيَّةِ الشَّا ، وهو مذهبُ ٍل واحدٍ دْ شهادُة عَ  ضانَ رمَ  دخولِ  كفي يف ثبوتِ يَ 

  .ُعثيمنيٍ  بنِ ، وابازٍ  ابنِ  ، وهو اختيارُ ، وطائفٍة من السَّلفِ واحلنابلةِ 

  ه دَ وحْ  ضانَ رمَ  ن رأى هاللَ مَ : بعُ الرَّا الفرعُ 

  هوحدَ  ن رأى الهاللَ مَ  كمُ حُ : األولى المسألةُ 

هادتُه، فقد شَ  لْ ِهد ومل تُقبَ ه، أو شَ ْد بُرؤيتِ وْحَده، ومل َيشهَ  ضانَ رمَ  اللَ َمن رأى هِ 

  :نيوْحَده أم ال، على قولَ  صومُ اختَلف فيه أهُل الِعلم؛ هل يَ 

: األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ  ه، وهذا باتِّفاقِ ناًء على ُرؤيتِ بِ  يصومُ  :األوَّلُ  القولُ 

  .الِعلمِ  ، وعليه أكثُر أهلِ هريَّةِ الظَّا ، وهو قولُ ، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ 

 ه، وهذا قوٌل لبعضِ إذا صاموا، وال يَبين على ُرؤيتِ ، مع النَّاسِ  يصومُ  :نيالثَّا القولُ 

  .بازٍ  ، وابنِ تيميَّةَ  ابنِ  ، واختيارُ ، وروايةٌ عن أمحدَ السَّلفِ 
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   :ناٍء ليس فيه أحدٌ  ه وهو في مكانٍ دَ وحْ  ضانَ رمَ  ن رأى هاللَ مَ : نيةُ الثَّا المسألةُ 

بين ويَ  ،يصومُ ه فإنَّ  ،ه وهو يف مكاٍن ناٍء ليس فيه أحدٌ دَ وحْ  رمضانَ  ن رأى هاللَ مَ 

 بنُ وا ،بازٍ  ، وابنُ تيميَّةَ  بنُ عليه ا صَّ ، ونَ بقُ السَّا عليه اخلالفُ  دُ رِ ه، وال يَ رؤيتِ على 

  .ُعثيمنيٍ 

  اتِّفاُق الَمطاِلِع واختالُفها: الخامسُ  الفرعُ 

أهِل قيَِّة لف أهُل الِعلِم يف وجوِب الصِّياِم على بَ إذا رأى أهُل بلٍد اهلالَل؛ فقد اختَ 

  :ناًء على رؤيِة هذا البَـَلِد، على أقواٍل؛ أقواها قوالنِ الِبالِد األخرى بِ 

ًقا، طلَ إذا رأى أهُل بلٍد اهلالَل، فإنَّه ِجيُب الصَّوُم على اجلميِع مُ  :األوَّلُ  القولُ 

  .، واحلَنابِلةِ ، واملالكيَّةِ احلََنفيَّةِ : وهو مذَهُب اجلُمهورِ 

أهُل بلٍد اهلالَل، فإنَّه ال ِجيُب الصَّوُم على اجلميِع مع إذا رأى : نيالثَّا القولُ 

ا ِجيُب على مَ  وهو الصَّحيُح ِمن ن رآه أو كان يف ُحكِمهم، اختالِف املطاِلِع، وإمنَّ

  .، وابُن ُعثيمنيٍ نعاينُّ ، وهو َقوُل طائفٍة ِمَن السََّلِف، واختاره الصَّ الشَّاِفعيَّةِ  َمذَهبِ 

  الحديثةِ  الوسائلِ  عبرَ  ؤيةُ الرُّ : دسُ السَّا الفرعُ 

  الهاللِ  في رؤيةِ  ةِ ناعيَّ الصِّ  على األقمارِ  االعتمادِ  حكمُ : األولى المسألةُ 

  .ُعثيمنيٍ وهذا قوُل ابِن  ،اهلاللِ  يف رؤيةِ  ةِ ناعيَّ الصِّ  على األقمارِ  االعتمادُ  ال جيوزُ 

  الهاللِ  ؤيةِ لرُ  ةِ كيَّ لَ الفَ  راصدِ المَ  عمالِ استِ  كمُ حُ : نيةُ الثَّا المسألةُ 

ه ، ولكنَّ املقرِّبُ  وهو املنظارُ  ،كالدربيلِ   ،اهلاللِ  لرؤيةِ  ةِ كيَّ الفلَ  دِ املراصِ  عمالُ استِ  وزُ جيَ 

 ، وهو اختيارُ ؤيةِ �ذه الرُّ  لُ ه يُعمَ ن يُوثَُق به فإنَّ ها مَ رَ بْـ عَ  ، فلو رأى اهلاللَ ليس بواجبٍ 

 الفقهِ  عِ مَ جمَ  ، وهو قرارُ العلماءِ  كبارِ   هيئةِ  ر قرارُ وبه صدَ  ،ُعثيمنيٍ  بنِ ، وابازٍ  ابنِ 

  .اإلسالميِّ 

  رُ ت عليه األشهُ هَ ن اشتبَـ مَ  :بعُ السَّا الفرعُ 

  :هعلى اجتهادِ  بةِ المترتِّ  والحاالتِ  ن االجتهادِ ه مِ ونحوَ  األسيرَ  مُ لزَ ما يَ 
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مها، وغريِ  ،احلربِ  بدارِ  واألسريِ  ، كالسَّجنيِ هورِ والشُّ  َمن ُعمِّي عليه خبَـُر اهلاللِ 

: األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ  باتِّفاقِ وهذا شهرًا،  حرَّى، ويصومَ ويتَ  دَ تهِ ه أن جيَ مُ لزَ فإنَّه يَ 

   .الفقهاءِ  ةِ عامَّ  ، وهو قولُ ، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ 

  :حاالتٍ  عُ ه، فله أربَ ب على ظنِّ بما غلَ  ادً جتهِ فإن صام مُ  - 

َ أن يتَ  :األولى الحالةُ  ، وال ، فصوُمه صحيحٌ رمضانَ  رَ ق شهْ ه وافَ له أنَّ صومَ  بنيَّ

، يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ  فاقِ إعادَة عليه، وهذا باتِّ 

   .وُحكي فيه اإلمجاعُ  ،واحلنابلةِ 

، أو تقدَّمه، الشَّهرَ  هل وافقَ  مَ عليه، فال يَعلَ  رَّ اإلشكالُ ستمِ أن يَ  :نيةُ الثَّا الحالةُ 

عند  وقولٌ  ،احلنابلةُ ، و فعيَّةُ الشَّا وهذا نصَّ عليهه، وال إعادَة عليه، ئُ زِ أو تأخَّر عنه، فُيجْ 

  .املالكيَّةِ 

، فعليه اإلعادُة، وهذا رمضانَ  ه كان قبلَ له أنَّ صومَ  يَتبنيَّ أن  :لثةُ الثَّا الحالةُ 

  .، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : األربعةِ  الفقهيَّةِ  ذاهبِ امل باتِّفاقِ 

َ  :بعةُ الرَّا الحالةُ  ه، وال ئُ ، فهذا ُجيزِ رمضانَ  شهرِ  له أنَّه صام بعد �ايةِ  أن يتبنيَّ

حُّ صِ ال يَ الَّيت األيَّاَم  ين، فإنَّ عليه أن يُعيدَ ه كالعيدَ حُّ صيامُ إعادَة عليه، إالَّ فيما ال يصِ 

، يَّةِ الشَّافع، و الكيَّةِ ، واملاحلنفيَّةِ : األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ  فاقِ ها، وهذا باتِّ صيامُ 

  .واحلنابلةِ 

  االثين يومً ثَ  شعبانَ  إكمالُ : نيالثَّا المطلبُ 

  شرينوالعِ  سعِ التَّا في ؤيةُ الرُّ  تِ ثبُ إذا لم تَ  :األوَّلُ  الفرعُ 

عباَن ن شعباَن؛ فإنَّنا نُْكِمُل شَ شرين مِ رؤيُة هالِل َرَمضاَن يف التَّاِسِع والعِ ثُبْت إذا مل تَ 

 :من اجلمهورِ  مذهبُ وهذا ، ِحَيًة أو ُمِغيمةً كانِت السَّماُء ُمصْ   ثالثني يوًما، سواءٌ 

  . ، والشَّاِفعيَّةِ ، واملالكيَّةِ احلََنفيَّةِ 
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  لرمضانَ  ااحتياطً  ن شعبانَ مِ  الثينالثَّ  يومِ  صومِ  حكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

ن َرَمضاَن، أو ن أن يكوَن مِ ؛ خوًفا مِ )الشَّكِّ  يومِ (عباَن الثَني ِمن شَ َحيُرُم َصوُم يوِم الثَّ 

   .ياطًااحتِ 

  كيُّ الفلَ  الحسابُ : لثُ الثَّا المطلبُ 

. رمضانَ  دخولِ  يف إثباتِ  عليه وال االعتمادُ ، كيِّ الفلَ  باحلسابِ  العملُ  ال جيوزُ 

   .تيميَّةَ  بنُ وا ،، والقرطيبُّ رشدٍ  وابنُ  ،اصُ اجلصَّ  :نَقل اإلمجاَع على ذلك

  طرق إثبات خروج شهر رمضان: نياالث المبحث

  الٍ شوَّ  هاللِ  رؤيةُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

  ؤيةِ في الرُّ  رُ المعتبَـ  العددُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

 املذاهبِ  فاقِ باتِّ  وهذا، شوَّالٍ  هاللِ  َلِني، برؤيةِ َديِن عدْ شاهِ  ال بدَّ من إخبارِ 

  .العلماءِ  أكثرِ  وهو قولُ  ،، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : األربعةِ  ةِ الفقهيَّ 

  هوحدَ  الٍ شوَّ  ن رأى هاللَ مَ  حكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

 وهو مذهبُ ، سُ النَّا رَ فطِ يُ حىتَّ  رُ فطِ ه ال يُ ه فإنَّ وحدَ  الٍ شوَّ  ن رأى هاللَ مَ 

   .واحلنابلةِ  ،ةِ واملالكيَّ  ،ةِ احلنفيَّ : اجلمهورِ 

  ايومً  ثالثينَ  رمضانَ  إكمالُ : نيالثَّا المطلبُ 

. اثالثني يومً  رمضانَ  شهرِ  ب إكمالُ الن، وجَ دْ دان عَ شاهِ  الٍ شوَّ  اللَ إذا مل يـََر هِ 

  .تيميَّةَ  بنُ ا نَقل اإلمجاَع على ذلك

  أن صام النَّاسُ  بعدَ  شوَّالٍ  رؤيُة ِهاللِ : لثُ الثَّا المطلبُ 

  عَلِم النَّاُس إالَّ في النَّهارِ لكن لم يَ  ،رؤيُة الِهالِل ليًال  :األوَّلُ  الفرعُ 

م مُ  عَلِم النَّاُس إالَّ بعدَ ليًال، ومل يَ  إذا ثبَتْت رؤيُة هالِل شوَّالٍ  ضيِّ بعِض النَّهاِر؛ فإ�َّ
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  . يُفِطرون وُيصلُّون العيَد، إْن كان ذلك قَبَل الزَّوالِ 

   .البَـرِّ  ابُن عبدِ : ل اإلمجاَع على ذلكنقَ 

  رؤيُة الِهالِل نهارًا: نيالثَّا الفرعُ 

وهذا  ،�ارًا فال يُفِطروَن، سواٌء رُِئَي قبَل الزَّواِل أو بعَده الٍ إذا رُِئَي هالُل شوَّ 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ 
َ
، وقوُل طائفٍة ، واحلَنابِلةِ ، والشَّاِفعيَّةِ ، واملالكيَّةِ احلََنفيَّةِ : باتِّفاِق امل

  .ِمَن السََّلفِ 
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  لثُ الثَّا البابُ 

  طرُ لهم الفِ  ن يُباحُ مَ 

  

  الفصل األول

  المريض

  تعريف المرض :لاألو المبحث 

 عن حدِّ االعتدالِ  نِ البدَ  روجِ ، وذلك خبُ وهو السُّقمُ ، ةِ حَّ الصِّ  نقيضُ : ضُ املرَ 

  .واالعتيادِ 

  حكم فطر المريض: نياالث المبحث

 ابنُ  نَقل اإلمجاَع على ذلك .، وذلك يف اجلملةِ ضانَ يف رمَ  رُ طْ الفِ  ريضِ للمَ  باحُ يُ 

  .دينَ عابِ  ، وابنُ ركشيُّ ، والزَّ تيميَّةَ  بنُ ، واالنَّوويُّ ، و دامةَ قُ  ، وابنُ حزمٍ 

  .يبيح الفطر ذيالحد المرض : لثاالث المبحث

  زيُد بالصَّومِ يَ  الَّذيالمرُض  :األوَّلُ  المطلبُ 

َرضِ 
َ
، ُضرُّه؛ فله أن يُفِطرَ ُشقُّ عليه وال يَ ياِمه أو كان يَ بصِ  إذا خاف املريُض زيادَة امل

  .ُمجهوِر الُعَلماءِ ، وهو َقوُل ، واحلَنابِلةِ ، واملالكيَّةِ احلََنفيَّةِ : وهو َمذَهُب اجلُمهورِ 

  معه الهالكَ  وَيخافُ  ئمَ الصَّا رُّ ضُ يَ  الَّذي ضُ المرَ : نيالثَّا المطلبُ 

وهذا ، عليه واجبٌ  ه، فالفطرُ بِ بسبَ  شي اهلالكَ ، وخَ ائمِ بالصَّ  رُّ ضِ يُ  إذا كان املرضُ 

  .احلنابلةِ ن م به مجاعةٌ مِ ، وجزَ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : َمذَهُب اجلُمهورِ 

  ُضه أثناَء النَّهارِ َمَرٍض إذا زال مرَ ُحكُم إمساِك الُمفِطِر لِ : لثُ الثَّا المطلبُ 

يف إمساِكه  لف أهُل الِعلمِ زال مَرُضه أثناَء النَّهاِر؛ فقد اختَ مثَّ  إذا أفَطَر املريضُ 

  : ولنيِ قيََّة اليوِم على قَ بَ 
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وروايةٌ  ،، والشَّاِفعيَّةِ املالِكيَّةِ  اليوِم، وهو مذهبُ  قيَّةِ لَزُمه إمساُك بَ ال يَ  :األوَّلُ  القولُ 

  .ُعثيمنيٍ وهو اختياُر ابِن  ،عند احلَنابِلةِ 

اِفعيَّةِ واحلَنابِلةِ  ،احلََنفيَّةِ  لَزُمه اإلمساُك، وهو مذهبُ يَ : ينالثَّا القولُ  ، ، ووجٌه عند الشَّ

   .وهو َقوُل طائفٍة ِمَن السََّلفِ 

  سيرُ اليَ  ضُ المرَ : بعُ الرَّا المطلبُ 

 أو الصُّداعِ  الزُّكامِ  ثلَ أذَّى به، مِ ، وال يتَ الصَّومُ فيه  ؤثـِّرُ ًضا ال يُ ِرض مرَ َمن مَ 

 املذاهبِ  فاقِ ، باتِّ رَ لُّ له أن يُفطِ ، وما أشَبه ذلك، فال حيَِ الضِّْرسِ  ين، أو وَجعِ سريَ اليَ 

  .، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : األربعةِ  الفقهيَّةِ 

  رجى برؤهي ذيالقضاء المريض : بعاالر  المبحث

 نره مِ ما أفطَ  ب عليه قضاءُ ُشفي، وجَ مثَّ  ٌض يُرجى بـُْرُؤهن كان به مرَ ر مَ إذا أفطَ 

  .اهليتميُّ  رٍ حجَ  وابنُ  ،دامةَ قُ  ابنُ ، و شدٍ رُ  ، وابنُ حزمٍ  نقل اإلمجاَع على ذلك ابنُ . أيَّامٍ 

  رجى برؤهال ي ذيالمريض حكم ال: المبحث الخامس

ًنا، فإنَّه يُطِعُم عن زمِ ُضه مُ كون مرَ إذا أفطَر َمن كان به مرٌض ال يُرجى بـُْرُؤُه، كأن يَ 

، ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : األربعةِ  ةِ الفقهيَّ  املذاهبِ  فاقِ سكيًنا، باتِّ كلِّ يوٍم مِ 

  .الِعلمِ  أهلِ  وهو قوُل أكثرِ  واحلنابلةِ 

  أحكام متفرقة: دساالس المبحث

  هعلى نفسِ  لَ إذا تحامَ  المريضِ  صومِ  حكمُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

 الفقهيَّةِ  املذاهبِ  ه، وهذا باتِّفاقِ ئُ ه فصام، فإنَّه ُجيزِ على نْفسِ  إذا حتاَمل املريضُ 

  .على ذلك اإلمجاعُ  يكوقد حُ ، ، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : األربعةِ 

  هارِ أ في النَّ برَ ثمَّ  اصائمً  ح المريضُ إذا أصبَ : نيالثَّا المطلبُ 

عليه  ، نصَّ ه اإلمتامُ مُ لزَ ، ويَ ، فإنَّه ال يُفِطرُ هارِ إذا أصبح املريُض صائًما مثَّ بَرأ يف النَّ 
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افع، و ةُ احلنفيَّ     .، واحلنابلةُ ةُ يَّ الشَّ

  

  نياالث الفصل

  المـسافر

  فطر المسافر كمح :لاألو المبحث 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ 
َ
، احلََنفيَّةِ : جيوُز للُمساِفِر أن يُفِطَر، وذلك باتِّفاِق امل

 . ، وُحِكي اإلمجاُع على ذلك، واحلَنابِلةِ ، والشَّاِفعيَّةِ واملالكيَّةِ 

  حكم صوم المسافر: نياالث المبحث

  الصَّومُ عليه  قُّ شُ ال يَ  الَّذي المسافرِ  صومِ  حكمُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

 لف أهلُ ، فاختَ والفطرُ  الصَّومُ ه ، واستوى عندَ رِ على املسافِ  الصَّومُ  قَّ شُ إذا مل يَ 

  :ني، على قولَ أو الفطرُ  الصَّومُ : يف أيِّهما أفضلُ  العلمِ 

 ،ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : وهو َمذَهُب اجلُمهورِ له،  أفضلُ  الصَّومُ  :األوَّلُ  القولُ 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ ا هواختارَ  ،ةِ يَّ الشَّافعو 

 ، وهو قولُ لفِ ، وطائفٍة من السَّ احلنابلةِ  وهو مذهبُ ، أفضلُ  طرُ الفِ  :نيالثَّا القولُ 

  .بازٍ  ، وابنِ تيميَّةَ  بنِ ا

  ةٌ شقَّ مَ  الصَّومِ ه بقُ لحَ يَ  الَّذي المسافرِ  صومِ  كمُ حُ : نيالثَّا المطلبُ 

، ه أفضلُ يف حقِّ  به، فالفطرُ  قَ أرفَ  طرُ الفِ  ، حبيث يكونُ رِ على املسافِ  الصَّومُ إذا شقَّ 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ 
َ
  .، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : وهذا باتِّفاِق امل

  هبصومِ  الهالكَ  خافُ يَ  الَّذي المسافرِ  صومِ  حكمُ : لثُ الثَّا المطلبُ 

: اجلمهورِ  وهذا مذهبُ ، عليه الفطرُ  بُ ه، فإنه جيَِ بصومِ  اهلالكَ  إذا خاف املسافرُ 

  .ةِ يَّ الشَّافعو  ،ةِ واملالكيَّ  ،ةِ احلنفيَّ 
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  ؟المسافرُ  رُ يُفطِ  متى: بعُ الرَّا المطلبُ 

ا، بُنيا�ِ  ن بنيِ مِ  رُجَ ه وخيَ راَء ظهرِ وَ  َز البيوتَ اوِ جيُ حىتَّ  الِفطرُ  ساِفرِ للمُ  ال يُباحُ 

 ، وهو قولُ ، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ  فاقِ باتِّ 

  .على ذلك ، وُحِكي اإلمجاعُ العلمِ  أهلِ  ةِ عامَّ 

  يفطر فيهاتي الإقامة المسافر : المبحث الخامس

ساِفُر إذا نوى اإلقامَة أربعَة أيَّاٍم فأكثـََر، وهذا َمذَهُب املالِكيَّةِ 
ُ
اِفعيَّةِ  ،ال يُفِطُر امل ، والشَّ

   .ربيُّ ، واختارَه الطَّ وبه قال بعُض السََّلفِ  ،وروايٌة عن أمحدَ 

  ه دائمحكم صوم من سفره شب: دساالس المبحث

 احناتِ والشَّ  طاراتِ والقِ  ئراتِ الطَّا قيكسائِ   دائمٍ  ه ِشْبهَ فرُ ن كان سَ مَ لِ  الفطرُ  باحُ يُ 

  .ُعثيمنيٍ  بنِ وا تيميَّةَ  بنِ ا اختيارُ أوي إليه، وهذا لٌد يَ هم إذا كان له بَ وِ وحنَ 

  أحكام متفرقة: بعاالس المبحث

  رهاأفطَ الَّتي  األيَّامَ  المسافرِ  قضاءُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

ابُن  نَقل اإلمجاَع على ذلك .أيَّامٍ  نره مِ ما أفطَ  ب عليه قضاءُ وجَ  ر املسافرُ إذا أفطَ 

  .اهليتميُّ  حجرٍ  ، وابنُ ، وابن ُقدامةَ ، وابُن رشدٍ حزمٍ 

  هرِ في سفَ  ل عليه شهُر رمضانَ إذا دخَ  المسافرِ  فطرِ  حكمُ : نيالثَّا المطلبُ 

نَقل اإلمجاَع على ، ه فله الفطرُ وهو يف سفرِ  شهُر رمضانَ  ل على املسافرِ إذا دخَ 

  .دامةَ قُ  ابنُ و  ،حزمٍ  ابنُ : ذلك

  ليًال  الشَّهرِ  إذا سافر أثناءَ : لثُ الثَّا المطلبُ 

بيحِة اللَّيلِة الَفجِر، فله الِفطُر يف صَ  َدتِه قبلَ لْ ج ِمن بَـ أثناَء الشَّهِر، وخرَ إذا سافر 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ خيَ الَّيت 
َ
، واملالكيَّةِ  ،احلََنفيَّةِ  :رُُج فيها وما بَعَدها؛ باتِّفاِق امل



  

٣١ 

 
ملخص فقه الصوم

اِفعيَّةِ    .اإلمجاُع على ذلك ، وهو قوُل عامَِّة أهِل العلِم، وُحِكيَ ، واحلَنابِلةِ والشَّ

  رمضانَ  نهارِ  إذا سافر أثناءَ  المسافرِ  فطرِ  حكمُ : بعُ الرَّا المطلبُ 

ج من بَلِده، فله أن يُفِطَر، وهو مذَهُب احلَنابِلة، إذا سافَـَر أثناَء َ�اِر رَمضاَن، وخرَ 

زينِّ مِ 
ُ
نِذرِ ، وقوُل طائفٍة ِمَن السََّلِف، واختارَه ابُن ن الشَّافعيَّةِ وَقوُل امل

ُ
  .ُعثيمنيٍ ، وابُن امل

  ًرافطِ مُ  هارِ النَّ  أثناءَ  م المسافرُ دِ إذا قَ  اليومِ  ةِ بقيَّ  إمساكِ  حكمُ : الخامسُ  المطلبُ 

 ةِ بقيَّ  هل عليه إمساكُ  العلمِ  ف أهلُ لَ ، فقد اختَـ ارً فطِ مُ  النَّهارِ  أثناءَ  م املسافرُ دِ إذا قَ 

  :نيأم ال؟ على قولَ  اليومِ 

افع، و املالكيَّةِ  مذهبُ ، وهو النَّهارِ  عليه إمساُك بقيَّةِ  بُ ال جيَِ  :األوَّلُ  القولُ   ،يَّةِ الشَّ

   .ُعثيمنيٍ  بنِ ا ، وهو اختيارُ احلنابلةِ  عندَ  وروايةٌ 

  .أو يُقتَدى به نُّ به الظَّ  كيال ُيساءَ   ؛الفطرِ  بِ سبَ  فاءِ خلَِ  ؛هربَ ه وال شُ لَ أكْ  ولكن ال يُعِلنُ 

 الشَّاِفعيَّةِ  ووجٌه عندَ  ،واحلنابلةِ  ،ةِ احلنفيَّ  مذهبُ ، وهو اإلمساكُ ه مُ لزَ يَ  :نيالثَّا القولُ 

  .بازٍ  ابنِ  وهو اختيارُ  ،لفِ ن السَّ مِ  وطائفةٍ 

  المريحةِ  قلِ النَّ  ه بوسائلِ رُ إذا كان سفَ  المسافرِ  فطرِ  حكمُ : دسُ السَّا المطلبُ 

أو  ةً قَّ د مشَ وجَ  ، سواءٌ رحيةِ امل قلِ النَّ  ه بوسائلِ رُ ولو كان سفَ  للمسافرِ  اإلفطارُ  باحُ يُ 

   .تيميَّةَ نَقل اإلمجاَع على ذلك ابُن  .هادْ مل جيَِ 

  

  لثاالث الفصل

  الكبير والعجوز

  حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز :لاألو المبحث 

نَقل اإلمجاَع . الصَّومَ  طيقانِ ال يُ  اللََّذين العجوزِ  واملرأةِ  الكبريِ  يخِ للشَّ  طرُ الفِ  باحُ يُ 

  .عبِد البَـرِّ  بنُ وا حزٍم، ابنُ ، و املنذرِ على ذلك ابُن 
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  ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا: نياالث المبحث

يوٍم  َما عن كلِّ ، وَجب عليهما أن يُطعِ العجوزُ  ، واملرأةُ الكبريُ  إذا أفطر الرَُّجلُ 

وُحِكَي اإلمجاُع على  ،، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و احلنفيَّةِ : اجلمهورِ َمذَهُب ِمسكيًنا، وهو 

  .ذلك

  

  بعاالر  الفصل

  الحامل والمرضع

  حكم صوم الحامل والمرضع :لاألو المبحث 

ما أو على يهِ فسَ خافَتا على نَ  ، سواءٌ ضانَ الِفطُر يف رمَ  واملرِضعِ  للحاملِ  يُباحُ 

واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، احلنفيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ديهما، وهذا َولَ 

  .واحلنابلةِ 

  ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا: نياالث المبحث

  ماخوفًا على نفسيهِ  عُ والمرضِ  الحاملُ  تِ إذا أفطرَ  :األوَّلُ  المطلبُ 

إذا أفَطَرِت احلاِمُل واملرِضُع خوًفا على نَفَسْيهما؛ فعليهما القضاُء فقط، وهذا َمذَهُب 

اِفعيَّةِ احلََنفيَّةِ  :اجلُمهورِ  َلِف، وُحِكَي اإلمجاعُ ، واحلَنابِلةِ ، والشَّ ، وهو َقوُل طائفٍة ِمَن السَّ

  .على ذلك

  .إذا أفطَرِت الحاِمُل والُمرِضُع خوفًا على َوَلَدْيهما: نيُ الثَّا المطلبُ 

ِفديَة عليهما، إذا أفَطَرِت احلاِمُل أو املرِضُع خوًفا على ولَديِهما؛ فعليهما القضاُء، وال 

نِذر وابُن بازٍ 
ُ
َلِف، واختاره ابُن امل وابُن  وهو مذهُب احلنفيَِّة، وهو َقوُل طائفٍة ِمَن السَّ

  .ُعثيمنيٍ 
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  الفصل الخامس

  أسباب أخرى مبيحة للفطر

  قةالشا المهن :لاألو المبحث 

م الكالُم على هذه املسألةِ   يف الفصلِ ، قَّةِ الشَّا نِ املهَ  أصحابِ  صومِ  يف ُحكمِ  تقدَّ

  .األوَّلِ  من البابِ  الثَّالثِ 

  إرهاق الجوع والعطش: نياالث المبحث

، وعليه عليه الفطرُ  بُ جيَِ  هفإنَّ  ؛منه اهلالكُ  افُ خيُ  شديدٌ  شٌ أو عطَ  قه جوعٌ ن أرهَ مَ 

  .ةُ يَّ الشَّافعو  ةُ على ذلك املالكيَّ  ، نصَّ القضاءُ 

  اإلكراه: لثاالث المبحث

  على اإلفطارِ  المستكَرهِ  كمُ حُ : بٌ مطلَ 

فأفطََر، فال إَمث عليه، وصوُمه صحيٌح، سواٌء كان اإلفطاُر  على الِفطرِ  إذا أُكرَِه الصَّائِمُ 

 بُ أو كان اإلفطاُر بِفْعِله، وهو مذهَ  - بأن ُصبَّ يف حْلِقه ماٌء مثًال  - بغِري ِفعٍل منه

اِفعيَّةِ    .ُعثيمنيٍ ، وابِن كاينِّ ، وهو اختياُر الشَّو ةِ ، والظَّاهريَّ ، واحلَنابِلةِ الشَّ

  الجهاد في سبيل اهللا: بعاالر  المبحث

 املذاهبِ  فاقِ وذلك باتِّ إليه،  ةُ احلاجَ  تِ الِفطُر للمجاِهِد يف سبيِل اِهللا، إذا دعَ  وزُ جيَ 

   .، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافعو  ،، واملالكيَّةِ احلََنفيَّةِ : األربعةِ  ةِ الفقهيَّ 

     



  

٣٤ 

 
ملخص فقه الصوم

  بعُ الرَّا البابُ 

  له باحُ وما يُ  ائمِ للصَّ  هُ كرَ وما يُ  الصِّيامِ  داتُ مفسِ 

  

  الفصل األول

  وما ال يفسده ومالصما يفسد 

  ويوجب القضاء يامالصما يفسد  :لاألو المبحث 

  رابِ والشَّ  عامِ الطَّ  لُ تناوُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

  اعمدً  رابِ والشَّ  عامِ الطَّ  لُ تناوُ  :األوَّل الفرعُ 

  ائمِ للصَّ  رابِ والشَّ  عامِ الطَّ  لِ ناوُ تَ  كمُ حُ : األولى المسألةُ 

 .لُ بطُ ه يَ صومَ  ه فإنَّ ومِ ٌر لصَ ، وهو ذاكِ ادً تعمِّ ى به مُ ذَّ تغَ ا يُ ب ممَّ رِ ل أو شَ ن أكَ مَ 

  .دامةَ قُ  ، وابنُ حزمٍ نَقل اإلمجاَع على ذلك ابُن 

  أو شرابٍ  ا بطعامٍ عمدً  على اإلفطارِ  بُ رتَّ ما يتَ : نيةُ الثَّا المسألةُ 

  القضاءُ  -١

ًدا بتناُوِل الطَّعاِم أو الشَّراِب؛ القضاُء، وعلى هذا عامَُّة أهِل الِعلِم،يَ   لَزُم َمن أفَطَر متعمِّ

نِذرِ ، واحلَنابِلةِ أمَّا الكفَّارُة فال جتَُِب عليه، وهو مذَهُب الشَّاِفعيَّةِ 
ُ
 ،، ورجَّحه ابُن امل

   .ُعثيمنيٍ واختاره ابُن 

   اإلمساكُ  -٢

باتِّفاِق وهذا  تعمًِّدا، اإلمساُك بقيََّة يوِمه،مُ  والشَّرابِ  عامِ الطَّ  بتناُولِ ر َمن أفطَ  مُ يَلزَ 

  .واختاره ابُن حزمٍ ، احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ 

  اسيانً نِ  رابِ والشَّ  الطَّعامِ  لُ تناوُ : نيالثَّا الفرعُ 

 :اجلمهورِ  وهو مذهبُ ه، صومَ  مُّ تِ عليه ويُ  ، فال شيءَ اناسيً  برِ ل أو شَ ن أكَ مَ 

افع، و ةِ احلنفيَّ    .، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّ
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  َقْصدٍ  غيرِ  نمِ  الجوفَ  َيدُخلُ  ما: لثُ الثَّا الفرعُ 

 نَقل اإلمجاعَ  .بال اختياٍر منه، كغُباِر الطَّريق، ال يُفطِّره جوَف الصَّائمِ  ما يَدُخلُ 

نذرِ ابُن : على ذلك
ُ
  .، واخلَرشيُّ النَّوويُّ ، و ، وابُن ُقدامةَ ، وابُن حزمٍ امل

  ه وهو صائمٌ أسنانِ  ع ما بينَ ن ابتلَ مَ  كمُ حُ  :بعُ الرَّا الفرعُ 

  : ُ  ُِ أِم  َ ا اُع -

، ري مع الرِّيقِ َلفظُه ممَّا جيَ  نُ كِ سريًا ال ميُ ، وكان يَ ه وهو صائمٌ أسنانِ  ع ما بنيَ َمن ابتلَ 

  .ابُن املنذرِ : على ذلك ل اإلمجاعَ نقَ  .فصوُمه صحيحٌ 

    ُُِ أِم   َا اُع -

 ، وهو مذهبُ رُ ه لفظُه، فإنَّه يُفطِ نُ ، وكان ُميكِ ه وهو صائمٌ أسنانِ  ع ما بنيَ َمن ابتلَ 

  .ةللمالكيَّ  ، وقولٌ ، واحلنابلةِ ةِ فعيَّ الشَّا

  في العادةِ  لُ ؤكَ ما ال يُ  ئمِ الصَّا ابتالعِ  حكمُ : خامسُ ال الفرعُ 

صاٍة، أو حشيٍش أو حديٍد، ٍم أو حَ هَ رْ كدِ   ؛ما ال يُؤَكُل يف العادةِ  إذا ابتلع الصَّائمُ 

احلنفيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ذلك، أفَطَر، وهذا  يٍط أو غريِ أو خَ 

  .واخلَلفِ  ن السَّلفِ مِ  لماءِ العُ  اهريِ مجَ  وهو مذهبُ ، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

  رِيَقه الصَّاِئمِ  ابتالعِ  ُحكمُ  :دسُ السَّا الفرعُ 

ابُن : نَقل اإلمجاَع على ذلك .ْعهفارِق الفَم، ومل َجيمَ ، ما دام مل يُ ابتالُع الرِّيِق ال يُفطِّرُ 

  . حٍ ، وابُن ُمفلِ النَّوويُّ ، و حزمٍ 

  الصَّومِ  أثناءَ  خانِ الدُّ  شربِ  كمُ حُ : بعُ السَّا الفرعُ 

باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة وهذا  ،الصِّيامَ  دُ فسِ يُ  الصَّومِ  أثناءَ  املعروفِ  خانِ الدُّ  شربُ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : األربعةِ 



  

٣٦ 

 
ملخص فقه الصوم

  تغَربَ  قد الشَّمسَ  أنَّ  ظان�ا رأفطَ  نمَ  :منُ الثَّا الفرعُ 

  ؟ه اإلمساكُ مُ لزَ قد غرَبت هل يَ  الشَّمسَ ظان�ا أنَّ  ن أفطرمَ  -

ا مل قد غرَبَ  ، ظان�ا أنَّ الشَّمسَ يف صوٍم واجبٍ  إذا أفطر الصَّائمُ  ت، مثَّ تبنيَّ له أ�َّ

، ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ  ، وهذا باتِّفاقِ ه اإلمساكُ مُ لزَ غُرْب، فإنَّه يَ تَ 

  .، وُحكي فيه اإلمجاعُ احلنابلةِ و ، يَّةِ الشَّافعو 

  أو ال؟ ه قضاءٌ مُ لزَ ت هل يَ قد غرَبَ  الشَّمسَ ظان�ا أنَّ  من أفطر -

  :نيأو ال، على قولَ  قضاءٌ  هل عليه العلمِ  لف أهلُ اختَ 

احلنفيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ، وهذا ه القضاءُ مُ لزَ يَ  :األوَّلُ  القولُ 

  .واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

، تيميَّةَ  ، واختاره ابنُ طائفٍة من السَّلفِ  ال قضاَء عليه، وهو قولُ  :نيالثَّا القولُ 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ ، واالقيِّمِ  وابنُ 

  الشَّمسِ  غروبِ  في اشاك�  لأكَ  نمَ : سعُ التَّا الفرعُ 

ْ ومل يتَ  الشَّمسِ  روبِ َمن أَكل شاك�ا يف غُ  ت أم ال، أو ذلك هل غرَبَ  له بعدَ  بنيَّ

ا مل تَ   املذاهبِ باتِّفاِق ، وهذا نيِ تَ يف احلالَ  عليه القضاءُ  بُ ، وجيِ ، فإنَّه يأمثَُ غُربْ تبنيَّ أ�َّ

  .، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : األربعةِ 

  أً خطَ  الفجرِ  لوعِ طُ  بعدَ  تسحَّر َمن: العاشرُ  الفرعُ 

 لف أهلُ ه، فقِد اختَ قد دَخل وقتُ  ، فتبنيَّ له أنَّ الفجرَ ًدا أنَّه ليلٌ عتقِ َمن تسحَّر مُ 

  : نيأم ال؟ على قولَ  ؛ هل عليه القضاءُ العلمِ 

 ،طائفٍة من السََّلفِ  ، وال قضاَء عليه، وهو قولُ صوُمه صحيحٌ  :األوَّلُ  القولُ 

  . ُعثيمنيٍ  بنُ ، واواختاره ابُن تيميَّةَ 

احلنفيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ عليه القضاُء، وهذا  :نيالثَّا القولُ 

  .واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 
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  المنيِّ  خروجُ : نيالثَّا المطلبُ 

  رمضانَ  نهارِ  في ناءُ مْ االستِ  :األوَّلُ  الفرعُ 

  االستمناءِ  تعريفُ : أوًال 

  .املينِّ  روجَ ب خُ طلَ : ىن، أيمْ استَ  مصدرُ  :لغةً  االستمناءُ 

ه أخرجَ  ، سواءٌ اعٍ ِمج  ؛ استدعاًء لشهوٍة بغريِ املينِّ  إخراجُ  :ااصطالحً  االستمناءُ 

  .هزوجتِ  ه، أو بيدِ بيدِ 

  رمضانَ  منى فى نهارِ ن استَ مَ  حكمُ : اثانيً 

باتِّفاِق ، وهذا ل، فقد فَسد صوُمه، وعليه القضاءُ وأنزَ  رمضانَ  �ارِ َمن استمىن يف 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ 

  .فيه ارةَ وال كفَّ 

  لس فأنزَ أو لمَ  لَ ر أو قبَّ ن باشَ مَ  حكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

  ؟ل قضاءٌ س فأنزَ ل أو لمَ أو قبَّ  ن باشرَ مَ  مُ لزَ هل يَ  - 

بذلك، وعليه  ، فإنَّه يُفِطرُ ، أو بتقبيٍل أو ملسٍ الَفرْجِ  رٍة دونَ ل املينَّ مبباشَ َمن أنزَ 

 ،احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ  القضاءُ 

  .على ذلك كي اإلمجاعُ وحُ 

  ؟ارةٌ هما كفَّ ونحوِ  بيلٍ قْ أو تَـ  رةٍ ل بمباشَ ن أنزَ هل على مَ  - 

 عليه، وهو مذهبُ  ارةَ فال كفَّ  اعٍ ذلك بال ِمج  وحنوِ  أو تقبيلٍ  رةٍ باشَ ل مبُ ن أنزَ مَ 

  .، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و احلنفيَّةِ : اجلمهورِ 

  أنَزلَ حتَّى  ن كرََّر النََّظرَ ُحكُم مَ  :لثُ الثَّا الفرعُ 

  : لف الُعَلماءُ فيه على قولنيفأنَزَل وهو صائٌِم، هل يُفِطُر أم ال؟ اختَ َمن كرَّر النَّظَر 

 ،احلَنابَِلةِ و  ،املالكيَّةِ  وهو مذهبُ  ،أنَزَل؛ فإنَّه يُفِطرُ حىتَّ  َمن كرََّر النََّظرَ  :األوَّلُ  القولُ 

ائِمةُ ، وبه أفَتِت اللَّجنُة ، واختاره ابُن ُعثيمنيٍ طائفٍة ِمن السَّلفِ  هو قولُ و    .الدَّ
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، ، والشَّاِفعيَّةِ ، وهو مذَهُب احلََنفيَّةِ ل، فإنَّه ال يُفِطرُ أنزَ حىتَّ  ن كرَّر النَّظرَ مَ : ينالثَّا القولُ 

  .وقوُل طائفٍة ِمن السََّلفِ 

  عن العملِ  دٍ مجرَّ  ل بتفكيرٍ ن أنزَ مَ  حكمُ : بعُ الرَّا الفرعُ 

 أو غريَ  استدامً مُ  اكان تفكريً   ، سواءٌ رُ فطِ فال يُ  ٍد عن العملِ ل بتفكٍري جمرَّ ن أنزَ مَ 

  .واحلنابلةُ  ،ةُ يَّ الشَّافعو  ،ةُ احلنفيَّ : ب إىل ذلك اجلمهورُ ، وقد ذهَ ستدامٍ مُ 

  رمضانَ  م في نهارِ ن نام فاحتلَ مَ  كمُ حُ : خامسُ لا الفرعُ 

ديُّ، املاَورْ : نقل اإلمجاَع على ذلك .َرَمضاَن فصوُمه صحيحٌ  َمن نام فاحتَلَم يف �ارِ 

  .وابُن َحَجرٍ  ،ةَ ، وابُن تيميَّ ، والنَّوويُّ وابُن ُرشدٍ  ،وابُن َحزٍم، وابُن عبِد البَـرِّ 

  ئمِ الصَّا من يِ ذْ المَ  خروجِ  حكمُ : دسُ السَّا الفرعُ 

افعو  ،ةِ احلنفيَّ وهو مذَهُب ه، صومَ  ضُ نقُ ال يَ  ئمِ الصَّا نمِ  يِ املذْ  خروجُ  ، وهي ةِ يَّ الشَّ

  .ُعثيمنيٍ  بنُ وا ،نعاينُّ والصَّ  املنذرِ  واختاره ابنُ  ،ني عن أمحدَ تَ الرِّوايإحدى 

  قاءُ االستِ : لثُ الثَّا المطلبُ 

  متعمًِّدا قاءاستَ  نمَ  - 

باتِّفاِق عليه، وهذا  ، وال كفَّارةَ ه القضاءُ مُ لزَ ر؛ ويَ تعمًِّدا، فقد أفطَ َمن استقاء مُ 

 أهلِ  أكثرِ  ، وهو قولُ والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، : املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ 

  . العلمِ 

  القيءُ  بهغلَ  َمن ُحكم - 

: باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ عليه، وهذا  َمن غلَبه القيُء، ال يُفطر، وال شيءَ 

  .على ذلك ، وُحكي اإلمجاعُ احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

   الصَّائمِ  أسنانِ  من والدَّمِ  لَقَلسِ ا ُخروج - 

ُم اخلارُِج من أسناِن الصَّائِم، ال يُفطِّرُه،    .مل يَرجْع إىل َحْلِقهما دام الَقَلُس والدَّ
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  .ابُن حزمٍ : نَقل اإلمجاَع على ذلك

  :فاسِ والنِّ  الحيضِ  دمِ  خروجُ : بعُ الرَّا المطلبُ 

  رمضانَ  نهارِ  ت أثناءَ سَ فِ ت أو نُ ن حاضَ مَ  صومِ  حكمُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

 .هها قضاؤُ مُ لزَ ها، ويَ د صومُ ، فقد فسَ رمضانَ  �ارِ  ت أثناءَ سَ فِ ت أو نُ ن حاضَ مَ 

، وابُن تيميَّ  نَقل اإلمجاَع على ذلك   .ةَ ابُن َحزٍم، وابُن ُرشٍد، والنَّوويُّ

  فاسِ أو النِّ  الحيضِ  دمِ  ها بخروجِ د صومُ ن فسَ مَ لِ  اليومِ  ةِ بقيَّ  إمساكِ  حكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

، باقي اليومِ  ها إمساكُ مُ لزَ ه ال يَ فإنَّ  فاسِ أو النِّ  احليضِ  دمِ  ها خبروجِ د صومُ ن فسَ مَ 

  .ةُ يَّ الشَّافع، و ةُ يَّ ، واملالكةُ احلنفيَّ : ب إىل ذلك اجلمهورُ ذهَ 

  تابُعَ التَّ  يَقَطعُ  ال الَحيضُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

  .تابَع حدوُث احليضِ تتابَعِني، فال يَقطُع التَّ إذا كان على املرأِة صياُم شهريِن مُ 

  .تيميَّةَ  ، وابنُ ابُن املنذرِ : نَقل اإلمجاَع على ذلك

  واإلغماءُ  الجنونُ : الخامسُ  المطلبُ 

م الكالمُ    . األوَّلِ  من البابِ  لثالثَّا عليهما، يف الفصلِ  تقدَّ

  رمضانَ  في نهارِ نام ُحْكم َمن  :دسُ السَّا المطلبُ 

  رمضانَ  في نهارِ  لحظةً  ن ناممَ  كمُ حُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

  .َيه، فصوُمه صحيحٌ ئُم حلظًة من النَّهاِر، ونام باقِ الصَّا إذا استيقظَ 

  .النَّوويُّ : نَقل اإلمجاَع على ذلك

  ُحكُم َمن نام في نهاِر َرَمضاَن ولم يستيِقظْ : نيالثَّا الفرعُ 

إالَّ بعد الُغروِب؛ فَصوُمه صحيٌح، وهو ن ناَم يف �اِر َرَمضاَن ومل يستيِقْظ مَ 

   .، واحلَنابِلةِ ، والشَّاِفعيَّةِ املالكيَّةِ : َمذَهُب اجلُمهورِ 



  

٤٠ 

 
ملخص فقه الصوم

  :ةُ دَّ الرِّ  :بعُ السَّا المطلبُ 

، ابُن ُقدامةَ : نَقل اإلمجاَع على ذلك .، بَطل صوُمهالصَّومِ  َمن ارتدَّ يف أثناءِ 

رداويُّ النَّوويُّ و 
َ
  .، وامل

  اإلفطارِ  ةُ نيَّ : الثَّامنُ  المطلبُ 

 . بِقيَِّة اليومِ  وإمساكَ  َمن نوى يف يوٍم ِمن َرَمضاَن قْطَع صوِمه؛ فإنَّ عليه الَقضاءَ 

   )ةُ يَّ النـِّ  - الصَّومِ  شروطُ  :رُ نظَ يُ (

  جامةُ الحِ : التَّاسعُ  المطلبُ 

  ائمِ للصَّ  الحجامةِ  حكمُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

  :، منهاعلى أقوالٍ  العلمِ  فيه أهلُ  ف، فقد اختلَ م وهو صائمٌ ن احتجَ مَ 

، ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : مهورِ اجل ، وهو مذهبُ دُ فسُ ه ال يَ صومَ  أنَّ  :األوَّلُ  القولُ 

  .ةِ يَّ الشَّافعو 

  .العلمِ  ن أهلِ مِ  اعةٍ مجَ  ن خالفِ مِ  اروجً خُ  ؛يلِ إىل اللَّ  احلجامةُ  ؤجَّلَ أن تُ  طُ واألحوَ 

 بنُ وبه قال ا ،احلنابلةِ  بِ ذهَ مَ  داتِ فرَ ن مُ وهو مِ  ،هومَ صَ  دُ فسِ ا تُ أ�َّ : نيالثَّا القولُ 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ وا ،بازٍ  وابنُ  ،تيميَّةَ 

  للصَّائمِ  الَفْصدِ  ُحكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

  : أم ال؟ على قولني الصَّومَ  هل يُفِسدُ  ؛يف الَفْصدِ  اختَلف أهُل العلمِ 

  .احلنفيَِّة واملالكيَِّة والشَّافعيَّةِ : اجلمهورِ  مذهبُ ؛ وهو الصَّومَ  يُفِسدُ  ال :األوَّلُ  القولُ 

 ابنِ  ، واختيارُ احلنابلةِ  ني يف مذهبِ ، وهو أحُد الوجهَ الصَّومَ  يُفِسدُ  :نيالثَّا القولُ 

ا جنةُ اللَّ  تِ ، وبه أفتَ ُعثيمنيٍ  بنِ ، واتيميَّةَ     .ئمةُ الدَّ

  حليلِ للتَّ  مِ الدَّ  أْخذِ  ُحكمُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

  .ُعثيمنيٍ  بنِ ، وابازٍ  ابنِ  ، وهو اختيارُ للتَّحليلِ  مِ أْخُذ الدَّ  ائمِ للصَّ جيوُز 
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  برُّعِ للتَّ  مِ الدَّ  أْخذِ  ُحكمُ : بعُ الرَّا الفرعُ 

مِ  ربُّعُ التَّ  ائمِ للصَّ  ال جيوزُ  ، وهو تأثَري اِحلجامةِ  يف الَبدنِ  ؤثـِّرُ يُ  الَّذي الكثريِ  بالدَّ

ا جنةُ اللَّ  تِ وبه أفتَ  ُعثيمنيٍ  بنِ وا بازٍ  ابنِ  اختيارُ     .ئمةُ الدَّ

  ةِ رجيَّ الشَّ  نةِ قْ الحُ  حكمُ : العاشرُ  المطلبُ 

  : على قولني لف فيه أهُل الِعلمِ ، فقد اختَ يف الشَّرْجِ  ُحبقنةٍ  ن وهو صائمٌ َمن احتقَ 

 احلنفيَِّة،: باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ، وهذا دُ فسُ ه يَ أنَّ صومَ : األوَّلُ  القولُ 

  .واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

 ، وهو قوُل هرِ الظَّا ه، وقد ذَهب إىل ذلك أهُل صومُ  دُ فُس أنَّه ال يَ  :نيالثَّا القولُ 

ا نمِ  سنيٍ ، والقايض حُ ن املالكيَّةِ طائفٍة مِ  ، صالٍح  بنُ  نُ ، وبه قال احلَس فعيَّةِ الشَّ

،واختاره ابُن    .وابُن ُعثَيمنيٍ  وابُن بازٍ  ،وابُن تيميَّةَ  عبِد الَربِّ

  في األنفِ  رةُ طْ القَ  :الحادي عَشرَ  المطلبُ 

 :الُعَلماُء يف استخداِم َقطرِة األنِف يف �اِر َرَمضاَن على قولنيِ  اختلفَ 

يُفِسُد  َرَمضاَن أو السَُّعوطِ  استعماُل القطرِة يف األنِف يف �ارِ  :األوَّلُ  القولُ 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ الصَّوَم، وهذا باتِّفاِق 
َ
، ، والشَّاِفعيَّةِ ، واملالكيَّةِ احلََنفيَّةِ : امل

ِعدةِ مثَّ  ؛ وذلك ألنَّ األنَف َمنَفٌذ إىل احلَلقِ واحلَنابِلةِ 
َ
، كما هو معلوٌم ِبَداللِة امل

  . نَِّة، والواِقِع، والطِّبِّ احلديثِ السُّ 

ا ال تـَُفطِّرُ قطرُة األنِف إذا اجتَنَب : ينالثَّا القولُ  ، ابتالَع ما نـََفَذ إىل احلَْلِق؛ فإ�َّ

وبه أفَتِت  ،وأقرَّه َجمَمُع الِفقِه اإلسالميِّ  ،وبه قال ابُن حزٍم، واستظَهرَه ابُن تيميَّةَ 

ائِمُة، وهو قوُل ابِن    .ُعثيمنيٍ اللَّجنُة الدَّ
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  ويوجب القضاء والكفارة يامالصما يفسد : نياالث المبحث

  الجماعُ : مطلبٌ 

  رمضانَ  في نهارِ  ادً ع متعمِّ ن جامَ مَ  صومِ  كمُ حُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

نَقل اإلمجاَع على ذلك ابُن  .هد صومُ فسَ  ضانَ رمَ  يف �ارِ  ادً تعمِّ ع مُ ن جامَ مَ 

  .تيميَّةَ  بنُ وا ،قدامةَ  ، وابنُ املنذرِ 

  رمضانَ  في نهارِ  على الجماعِ  بُ ما يترتَّ : نيالثَّا الفرعُ 

  :ليةُ التَّا األمورُ  رمضانَ  في نهارِ  ماعِ على الجِ  بُ يترتَّ 

   ارةُ الكفَّ  :ًال أوَّ 

  الكفَّارةُ  ِجتبُ 
ُ
احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ جاِمع، على امل

  .والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

تيبِ على  تكونُ  هل الكفَّارةُ  -   ؟الرتَّ

تيبِ على  تكونُ  ضانَ مَ رَ  �ارِ  ع يفن جامَ مَ  كفَّارةُ   :اجلمهورِ  وهو مذهبُ  ،الرتَّ

افع، و احلنفيَّةِ    .، والظاهريَّةِ ، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّ

  القضاءُ : اثانيً 

 
ُ
باتِّفاِق ، وهذا ده باجلماعِ أفسَ  الَّذي يَقضي ذلك اليومَ  ضانَ رمَ  جاِمع يف �ارِ امل

  . واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ احلنفيَِّة، : املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ 

  طائعةً  رمضانَ  ت في نهارِ عَ ومِ إذا جُ  المرأةَ  مُ لزَ ما يَ : لثُ الثَّا الفرعُ 

 ، وهو مذهبُ القضاُء، والكفَّارةُ  -طائعةً  رمضانَ  ت يف �ارِ عَ املرأَة إذا جومِ  مُ يَلزَ 

  . فعيَّةِ الشَّا عندَ  وقولٌ  ،، واحلنابلةِ ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ  :اجلمهورِ 

  ان جامع ناسيً مَ  كمُ حُ : بعُ الرَّا الفرعُ 

، ةُ ، ذهب إىل ذلك احلنفيَّ ه شيءٌ مُ لزَ وال يَ  ،ه صحيحٌ ، فصومُ ان جامع ناسيً مَ 
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، نعاينُّ ، والصَّ مِ القيِّ  ابنُ ، و تيميَّةَ  بنُ ، واختاره الفِ ن السَّ مِ  طائفةٍ  ، وهو قولُ ةُ يَّ الشَّافعو 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ ، واوكاينُّ والشَّ 

  واحدٍ  في يومٍ  نه الجماعُ ر مِ ن تكرَّ مَ  كمُ حُ : الخامسُ  الفرعُ 

نَقل اإلمجاَع . رْ كفِّ  يُ إذا مل واحدةٌ  ارةٌ فيه كفَّ كْ يَ  واحدٍ  يف يومٍ  نه اجلماعُ ر مِ ن تكرَّ مَ 

،ابُن : على ذلك    .دامةَ وابُن قُ  عبِد البَـرِّ

   واحٍد وكفَّر عن األوَّلِ  في يومٍ ن تكرَّر منه الِجماُع كُم مَ حُ  :دسُ السَّا الفرعُ 

هل  ؛وكفََّر عن األوَّلِ  ن تَكرَّر منه اِجلماُع يف يوٍم واحدٍ مَ لف أهُل الِعلِم فياختَ 

  :أم ال؛ على قولنيِ  تلَزُمه كفَّارٌة ثانيةٌ 

ن جاَمَع يف �اِر رمضاَن، وتكرَّر منه اِجلماُع يف يوٍم واحٍد وكفَّر مَ  :األوَّلُ  القولُ 

اِفعيَّةِ لَزُمه كفَّارٌة ثانيٌة، وهو مذَهُب املالكيَّةِ ِل، فال تَ عن األوَّ   ، وهو اختياُر ابنِ ، والشَّ

  .ُعثيمنيٍ 

ن جامع يف �اِر َرمضاَن مثَّ جاَمَع مرًَّة ثانيًة، تلَزُمه كفَّارٌة ثانيٌة إذا  مَ  :ينالثَّا القولُ 

   .واحلَنابِلةِ ، كفَّر عن األوَِّل، وهو مذَهُب احلََنفيَّةِ 

  فأكثرَ  في يومينِ  ر منه الجماعُ ن تكرَّ مَ  حكمُ : بعُ السَّا الفرعُ 

كفَّر   ه كفَّارٌة لكلِّ يوٍم جاَمع فيه، سواءٌ مُ لزَ ، تَ فأكثرَ  يف يومنيِ  َمن تكرَّر منه اجلماعُ 

  .واحلنابلةُ ، يَّةُ الشَّافع، و املالكيَّةُ : أم ال، وذهب إىل ذلك اجلمهورُ  لِ األوَّ  عن اِجلماعِ 

  برِ في الدُّ  ئَ طِ ن وَ مَ  صومِ  حكمُ : منُ الثَّا الفرعُ 

برِ  باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة ، وهذا ر، وعليه القضاُء والكفَّارةُ أفطَ  َمن وِطئ يف الدُّ

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : األربعةِ 

  اعامدً  ضانَ رمَ  قضاءِ ع في ن جامَ مَ  حكمُ : سعُ التَّا الفرعُ 

باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة عامًدا، فال كفَّارَة عليه،  رمضانَ  َمن جامع يف قضاءِ 
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اإلمجاَع على  الربِّ  وَحكى ابُن عبدِ  ،احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : األربعةِ 

  .ذلك

  منها وما ال يفسده ومالصبعض المسائل المعاصرة وما يفسد : لثاالث المبحث

  ويُّ لَ الكُ  سيلُ الغَ  :األوَّلُ  المطلبُ 

 ابنِ  بذلك، وهذا قولُ  رُ فطِ ه يُ كانت فإنَّ   وسيلةٍ  بأيِّ  ويٌّ لَ كُ   سيلٌ له غَ  يَ جرِ ن أُ مَ 

ائِمةُ ، بازٍ    .وبه أفَتِت اللَّجنُة الدَّ

  وِ بْ الرَّ  بخَّاخُ : نيالثَّا المطلبُ 

، بازٍ  ح ذلك ابنُ ، وقد رجَّ الصَّومَ  دُ فسِ ال يُ  ضانَ رمَ  يف �ارِ  بوِ الرَّ  اخِ خبَّ  استعمالُ 

 ،سعةِ التَّا ةِ يَّ بـِّ الطِّ  ةِ الفقهيَّ  دوةِ عني يف النَّ ا�تمِ  ب إليه أكثرُ مها، وذهَ ، وغريُ ُعثيمنيٍ  بنُ وا

  .ويتِ بالكُ  ةِ يَّ بـِّ الطِّ  علومِ لل سالميَّةِ اإل مةِ للمنظَّ  بعةِ التَّا

  سانِ اللِّ  تحتَ  عُ توضَ الَّتي  األقراصُ : لثُ الثَّا المطلبُ 

  سانِ اللِّ  تحتَ  عُ توضَ الَّتي  باألقراصِ  عريفُ التَّ  :األوَّلُ  الفرعُ 

 رةً باشَ مُ  صُّ تَ ، وهي متُ ةِ لبيَّ القَ  األزماتِ  بعضِ  الجِ لعِ  سانِ اللِّ  حتتَ  عُ توضَ  هي أقراصٌ 

 لُ دخُ ، وال يَ ه املفاجئةَ أزماتِ  فُ ، فتوقِ إىل القلبِ  مُ ها الدَّ لُ مِ ، وحيَ قصريٍ  ها بوقتٍ عِ وضْ  بعدَ 

  .من هذه األقراصِ  شيءٌ  إىل اجلوفِ 

  سانِ اللِّ  تحتَ  عُ توضَ الَّتي  األقراصِ  حكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

منها، وهذا  لُ حلَّ ا يتَ ممَّ  اشيئً  عَ بتلِ  يَ أالَّ  بشرطِ  ؛الصَّومَ  دُ فسِ ال يُ  هذه األقراصِ  لُ ناوُ تَ 

  .باإلمجاعِ  اإلسالميِّ  الفقهِ  عُ ره جممَ وقرَّ  ،بازٍ  ب إليه ابنُ ما ذهَ 

  األكسجينِ  غازُ : بعُ الرَّا المطلبُ 

 ب إىل ذلك جممعُ ، وذهَ الصِّيامَ  دُ فسِ ال يُ  سِ نفُّ يف التَّ  األكسجنيِ  غازِ  استعمالُ 
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  .ه العاشرةِ تِ يف دورَ  اإلسالميِّ  املؤمترِ  مةِ ملنظَّ  بعُ التَّا ،اإلسالميِّ  الفقهِ 

  ةُ العالجيَّ  رُ بَـ اإلِ : الخامسُ  المطلبُ 

  ةِ يَ غذِّ المُ  غيرُ  ةُ العالجيَّ  اإلبرةُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

أو  لِ يف العضَ  كانت احلقنةُ   سواءٌ  ؛الصَّومَ  دُ فسِ ال يُ  يةِ املغذِّ  غريِ  نةِ قْ احلُ  استعمالُ 

ن مها، وهو مِ ، وغريُ ُعثيمنيٍ  بنُ ، وابازٍ  ب إىل ذلك ابنُ ، وقد ذهَ اجللدِ  أو حتتَ  الوريدِ 

ا جنةِ ، وفتاوى اللَّ الفقهيِّ  عِ ا�مَ  قراراتِ    .بالكويتِ  اإلفتاءِ  طاعِ ، وفتاوى قِ ئمةِ الدَّ

  ةُ يَ المغذِّ  ةُ الوريديَّ  اإلبرةُ : نيالثَّا الفرعُ 

، ُعثيمنيٍ  بنِ وا بازٍ  ابنِ  ، وهو قولُ الصِّيامَ  دُ فسِ يُ  ةِ يَ املغذِّ  ةِ الوريديَّ  نِ قَ احلُ  استعمالُ 

ا جنةِ وفتاوى اللَّ ، الفقهيِّ  عِ ا�مَ  ن قراراتِ وهو مِ    .ئمةِ الدَّ

  )بوسُ اللَّ ( حاميلُ التَّ : دسُ السَّا المطلبُ 

ى قتضَ ، وهو مُ الصَّومَ  دُ فسِ ال يُ  رمضانَ  ارِ يف �َ ) بوسِ اللَّ ( حاميلِ التَّ  استعمالُ 

عني ا�تمِ  ، وأكثرُ ُعثيمنيٍ  بنُ ب اوإليه ذهَ  ،ةِ ن املالكيَّ مِ  اعةٍ ، ومجَ هرِ الظَّا أهلِ  بِ مذهَ 

  .بالكويتِ  ةِ يَّ بـِّ الطِّ  للعلومِ  سالميَّةِ اإل مةِ للمنظَّ  بعةِ التَّا ،سعةِ التَّا ةِ يَّ بـِّ الطِّ  ةِ الفقهيَّ  دوةِ يف النَّ 

 لِ سْ لغَ  ، أو محلولٍ دواءٍ  ، أو إدخالُ ظارِ نْ ، أو المِ رةِ طَ ثْ القَ  إدخالُ : بعُ السَّا المطلبُ 

  ةِ األشعَّ  ضوحِ على وُ  ساعدُ تُ  ةٍ ، أو مادَّالمثانةِ 

: مهورِ اجل ، وهو مذهبُ رُ طِ فْ ه ال يُـ ًنا فإنَّ هْ ًعا أو دُ ه مائِ يف إحليلِ  ل الصَّائمُ إذا أدخَ 

   .، واحلنابلةِ ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ 

 سلِ لغَ  ، أو حملولٍ دواءٍ  ، أو إدخالُ ، أو املنظارِ طرةِ ثْ القَ  كذلك إدخالُ   رُ فطِّ وال يُ 

  .اإلسالميِّ  الفقهِ  عُ مَ ره جمَ وهذا ما قرَّ ، ةِ األشعَّ  على وضوحِ  دُ ساعِ تُ  ةٍ ، أو مادَّ املثانةِ 
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 غةِ بْ صِ  خُّ وضَ  ،ةُ ليَّ هبَ المِ  حاميلُ والتَّ  ،المرأةِ  جِ رْ في فَـ  قطيرُ التَّ : الثَّامنُ  المطلبُ 

  ذلك وغيرُ  ،ةِ األشعَّ 

 بغةِ صِ  خُّ وضَ  ،ةُ ليَّ املهبَ  حاميلُ ، وكذلك التَّ يامِ للصِّ  دٍ فسِ مُ  غريُ  املرأةِ  جِ يف فرْ  قطريُ التَّ 

  .اإلسالميِّ  الفقهِ  عُ ره جممَ وهو ما قرَّ ، ةِ األشعَّ 

 اجلهازِ  وبنيَ  للمرأةِ  ليِّ ناسُ التَّ  اجلهازِ  بنيَ  ذَ نفَ ه ال مَ أنَّ  احلديثُ  بُّ ت الطِّ فقد أثبَ 

  .اهلضميِّ 
  

  الفصل الثاني

  ما يكره للصائم وما يباح له

  ما يكره للصائمما يكره للصائم: : المبحث األولالمبحث األول

   واالستنشاقِ  ضةِ ضمَ في المَ  غةُ المبالَ : األوَّلُ  بُ المطلَ 

نَقل اإلمجاَع على ذلك ابُن  .ائمِ للصَّ  نشاقِ واالستِ  يف املضمضةِ  غةُ املبالَ  هُ كرَ تُ 

  .دامةَ قُ 

  الُ صَ الوِ : الثَّاني المطلبُ 

، ، واحلنابلةِ ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : اجلمهورِ  ، وهو مذهبُ يف الصَّومِ  صالُ الوِ  هُ يُكرَ 

  .العلمِ  ، وعليه أكثُر أهلِ الشَّافعيَّةِ ووجٌه عند 

  حاجةٍ  بغيرِ  الطَّعامِ  قُ وْ ذَ : الثَّالثُ  المطلبُ 

، ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : رِ مهو اجل ، وهذا مذهبُ حاجةٍ  بغريِ  الطَّعامِ  قُ وْ ذَ  هُ كرَ يُ 

  .، واحلنابلةِ ةِ والشَّافعيَّ 

   لةُ بْ القُ : الرَّابعُ  المطلبُ 

: وهو مذَهُب اجلُمهورِ  ،ن اِجلماِع أو اإلنزالِ مِ  الصَّائِِم، إذا مل يأَمنْ َحتُرُم الُقبلُة على 
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  .وُحكي اإلمجاُع على ذلك ،واحلَنابِلةِ ، والشَّاِفعيَّةِ  ،املالكيَّةِ 

  ما يباح للصائم: المبحث الثاني

   الفجرِ  لوعِ إلى طُ  ت االغتسالَ رَ هُ إذا طَ  والحائضِ  بِ الجنُ  تأخيرُ : األوَّلُ  المطلبُ 

  الفجرِ  إلى طلوعِ  االغتسالَ  بِ الجنُ  تأخيرُ : األوَّلُ  الفرعُ 

  .الفجرِ  إىل طلوعِ  ن اجلنابةِ مِ  االغتسالَ  رَ أن يؤخِّ  للجنبِ  باحُ يُ 

  .حجرٍ  ، وابنُ دامةَ قُ  ، وابنُ العريبِّ  ابنُ : نَقل اإلمجاَع على ذلك

  الفجرِ  لوعِ إلى طُ  االغتسالَ  الحائضِ  تأخيرُ : الثَّاني الفرعُ 

وذلك  ؛الفجرِ  لوعِ إىل طُ  ن احليضِ مِ  االغتسالَ  رَ رت أن تؤخِّ هُ إذا طَ  للحائضِ  باحُ يُ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ 

   واالستنشاقُ  المضمضةُ : الثَّاني المطلبُ 

نَقل اإلمجاَع ، غةٍ بالَ مُ  ن غريِ مِ يف غِري الوضوِء،  واالستنشاقُ  املضمضةُ  ائمِ للصَّ  باحُ يُ 

  .تيميَّةَ  ابنُ : على ذلك

  ه بالماءِ دُ برُّ وتَ  الصَّائمِ  اغتسالُ : الثَّالثُ  المطلبُ 

، وهذا شِ ن احلرِّ أو العطَ ه مِ بَّ املاَء على رأسِ صُ َل الصَّائُم أو يَ غتسِ أن يَ  ال بأسَ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : األربعةِ باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة 

  الحاجةِ  عندَ  الطَّعامِ  قُ وْ ذَ : بعُ الرَّا المطلبُ 

أو  ،الطَّعامِ  استواءِ  فةِ عرِ كمَ   ؛أو املصلحةِ  احلاجةِ  عندَ  الطَّعامِ  وقُ ذَ  ائمِ للصَّ  باحُ يُ 

ه، أو فمَ  لَ غسِ ذلك أو يَ  ه بعدَ جَّ أن ميَُ  بشرطِ  ؛هه الختبارِ رائِ شِ  ندَ أو عِ  ،هلوحتِ مُ  دارِ قْ مِ 

  .واحلنابلةِ  ،ةِ يَّ الشَّافعو  ،ةِ احلنفيَّ : مهورِ اجل بُ وهذا مذهَ  ،هسانَ لِ  كَ دلِّ يُ 

  هسَ ك نفْ ن ملَ مَ لِ  رةُ والمباشَ  بلةُ القُ : الخامسُ  المطلبُ 

 مذهبُ ه، وهو سَ نفْ  كَ لِ أن ميَ  شرطِ ب ؛الفرجِ  فيما دونَ  رةُ واملباشَ  بلةُ القُ  ائمِ للصَّ  باحُ يُ 
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افعو  ،ةِ احلنفيَّ : مهورِ اجل ،ةِ يَّ الشَّ
  .واحلنابلةِ  

   َشمُّ الطِّيِب والرَّواِئحِ : دسُ السَّا المطلبُ 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ جيَ 
َ
، احلََنفيَّةِ : وُز للصَّائِِم التطيُُّب وَشمُّ الرَّواِئِح، وهذا باتِّفاِق امل

   .واحلَنابِلةِ ، ، والشَّاِفعيَّةِ واملالكيَّةِ 

  كُم استنشاِق الَبخورِ حُ  :بعُ السَّا المطلبُ 

  :نيولَ ُر أم ال؛ على قَ فطِّ هل يُ : ف أهُل الِعلِم يف ُحكِم استنشاِق الَبخوِر للَّصائِمِ اختلَ 

؛ واختاره وهو مذَهُب احلََنفيَِّة، واملالكيَّةِ  ،يُفِسُد الصَّومَ  استنشاُق الَبخورِ  :األوَّلُ  القولُ 

  .ُعثيمنيٍ  ابنُ 

اِفعيَّةِ : ينالثَّا القولُ  وقوُل ابِن  استنشاُق الَبخوِر ال يُفِسُد الصَّوَم، وهو مذَهُب الشَّ

  . واختاره ابُن تيميَّةَ  ،َحزمٍ 

  هماونحوِ  األسنانِ  ومعجونِ  واكِ السِّ  عمالُ استِ  :منُ الثَّا المطلبُ 

  واكِ للسِّ  ئمِ الصَّا استعمالِ  كمُ حُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

ب إىل الزَّواِل أو بعَده؛ ذهَ  يُباُح للصَّائِِم استعماُل السِّواِك يف أيِّ وقٍت، سواٌء كان قبلَ 

عن  ، وروايةٌ ةِ ، وهو قوُل بعِض الشَّافعيَّ فعيِّ الشَّا ، وُحِكَي عنةُ واملالكيَّ  ،ذلك احلََنفيَّةُ 

، ، واأللباينِّ ، وابِن بازٍ والشَّوكاينِّ  ،القيِّمِ  ، وابنِ ةَ ، وابِن تيميَّ النَّوويِّ ، وهو اختياُر أمحدَ 

َلِف، وأكَثِر الُعلماءِ  ،وابِن ُعثيمنيٍ    .وهو َقوُل طائفٍة ِمن السَّ

  معجوَن األسنانِ  ئمِ الصَّا استعمالِ  حكمُ : نيالثَّا الفرعُ 

ه إىل فاذِ ن نَ مِ  رُ غي احلذَ نبَ ، لكن يَ األسنانِ  معجونَ  ئمُ الصَّا لَ ستعمِ أن يَ  جيوزُ 

  .قِ لْ احلَ 

  .اإلسالميِّ  الفقهِ  وذهب إىل هذا جممعُ  ،ُعثيمنيٍ  بنِ وا ،بازٍ  ابنِ  وهو قولُ 
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  االكتحالُ : سعُ التَّا المطلبُ 

 ،فِ لَ ن السَّ مِ  طائفةٍ  وقولُ  ،والشَّاِفعيَّةِ  ،احلََنفيَّةِ  يُباُح للصَّائِِم االكتحاُل، وهو مذهبُ 

  .، واأللباينِّ ، وابِن ُعثيمنيٍ والشَّوكاينِّ، وابِن بازٍ ، واختياُر ابِن تيميََّة، داودَ  ولُ وهو قَ 

  العينِ  رةِ طْ قَ  استعمالُ : العاشرُ  المطلبُ 

وهو  ،ةُ يَّ الشَّافعو  ،ةُ ، وقد ذهب إىل ذلك احلنفيَّ العنيِ  رةِ طْ قَ  استعمالُ  ائمِ للصَّ  باحُ يُ 

  .ُعثيمنيٍ  بنِ او  ،بازٍ  ابنِ  اختيارُ 

  نِ األذُ  قطرةِ  استعمالُ : رَ الحادي عشَ  المطلبُ 

 .بازٍ  وابنُ  ،ُعثيمنيٍ  بنُ وا حزٍم، ابنُ ه ، واختارَ نِ األذُ  قطرةِ  استعمالُ  للصائمِ  باحُ يُ 
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  الخامسُ  البابُ 

  مُ حرُ وما يَ  هُ كرَ ه وما يُ ما ُيستحبُّ صومُ 

  

  الفصل األول

  )صوم التطوع(صومه  ما يستحب

  تعريف التطوع :لاألو المبحث 

.عُ ربُّ التَّ  :لغةً  عُ طوُّ التَّ 
   

   .ن العباداتِ رٍض مِ تعاىل مبا ليس بفَ إىل اِهللا  التقرُّبُ  :ااصطالحً  عُ طوُّ التَّ 

  فضل صوم التطوعفضل صوم التطوع: : نينيااالثالث  المبحثالمبحث

 ابابً  ةِ يف اجلنَّ  إنَّ : ((قال أنَّ النَّيبَّ صلَّى اُهللا عَليه وسلَّمتعاىل عنه  رضي اهللاُ  عن سهلٍ  .١

: قالُ فيُ . هممنه أحٌد غريُ  لُ دخُ ، ال يَ القيامةِ  ئمون يومَ الصَّا ل منهدخُ ، يَ انُ يَّ الرَّ : له قالُ يُ 

منه  لْ دخُ ، فلم يَ قَ غلِ لوا أُ هم، فإذا دخَ منه أحٌد غريُ  لُ دخُ قومون، ال يَ ئمون؟ فيَ الصَّا أين

 .ومسلمٌ  أخرجه البخاريُّ )). أحدٌ 

ن صام مَ : ((قال هأنَّ  صلَّى اهللاُ عَليه وسلَّم عن النَّيبِّ  تعاىل عنه رضي اهللاُ  عن أيب سعيدٍ  .٢

 .ومسلمٌ  جه البخاريُّ أخرَ )). اريفً بعني خَ سَ  رِ النَّا ه عنهَ وجْ  د اهللاُ ، باعَ اهللاِ  يف سبيلِ  ايومً 

  أحكام النية في صوم التطوع: لثاالث المبحث

  طوُّعِ التَّ  في يَّةِ النـِّ  حكمُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

، دامةَ ، وابُن قُ شدٍ ابُن رُ : على ذلكنَقل اإلمجاَع . طوُّعِ ُتشرتَط النيَُّة يف صوِم التَّ 

  .النَّوويُّ و 

  ةِ يَّ النـِّ  وقتُ : نيالثَّا المطلبُ 

م الكالمُ   ، يف الفصلِ طوُّعِ التَّ  يف صيامِ  يَّة من اللَّيلِ النـِّ  ييتِ بْ عليه يف ُحكم تَـ  تقدَّ

  .األوَّلِ  من البابِ  لثِ الثَّا
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  عِ طوُّ التَّ  في صومِ  ةِ يَّ النـِّ  تعيينُ  :لثُ الثَّا المطلبُ 

ٍ  تعينيُ  عِ طوُّ التَّ  صومِ  ةِ يف نيَّ  ال ُيشرتَطُ  ، النـِّيَّةِ  قِ طلَ مبُ  عِ طوُّ التَّ  صومُ  حُّ صِ ، فيَ يوٍم معنيَّ

  .، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافعو  ،ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : األربعةِ  الفقهيَّةِ  املذاهبِ باتِّفاِق وهذا 

  أنواع صوم التطوع: بعاالر  المبحث

  قِ المطلَ  عِ طوُّ التَّ  ومُ صَ  :األوَّلُ  المطلبُ 

  .هايامِ صِ  رميُ ت حتَ ثبَ الَّيت  األيَّامَ ، ما عدا قِ املطلَ  عِ طوُّ التَّ  صومُ  بُّ ستحَ يُ 

  دِ المقيَّ  عِ طوُّ التَّ  صومُ : نيالثَّا المطلبُ 

  الٍ ن شوَّ مِ  أيَّامٍ  ةِ ستَّ  صومُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

 ،واحلنابلةِ ، مذَهُب الشَّافعيَّةِ  صوِم َرمضاَن، وهو بعدَ  ن شوَّالٍ مِ  أيَّامٍ  ُيَسنُّ َصوُم ِستَّةِ 

   .، وقوُل كثٍري من أهِل الِعلمِ وداودَ  ،وهو َقوُل بعِض احلََنفيَّةِ 

  ةِ جَّ ن ذي الحِ مِ  لُ وَ األُ  مانيةُ الثَّ  األيَّامُ : نيالثَّا الفرعُ 

 املذاهبِ  فاقِ ، وهذا باتِّ ةِ ذي احلجَّ  هرِ ن شَ مِ  لِ وَ األُ  مانيةِ الثَّ  األيَّامِ  صومُ  حبُّ ستَ يُ 

  .ةِ اهريَّ والظَّ  ،، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ  :األربَعةِ  ةِ الفقهيَّ 

  الحاجِّ  لغيرِ  فةَ عرَ  يومِ  صومُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

، وهذا ةِ جَّ ن ذي احلِ مِ  سعُ التَّا وهو اليومُ  فةَ عرَ  يومِ  صومُ  احلاجِّ  لغريِ  بُّ ستحَ يُ 

 وهو قولُ ، احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ 

  .ةِ هريَّ الظَّا

  مِ المحرَّ  اهللاِ  شهرِ  صومُ : بعُ الرَّا الفرعُ 

احلنفيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ وهذا ، مِ احملرَّ  اهللاِ  شهرِ  صومُ  بُّ ستحَ يُ 

  .واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 



  

٥٢ 
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   عاشوراءَ  يومِ  صومُ : الخامسُ  الفرعُ 

 نَقل اإلمجاعَ . مِ احملرَّ  اهللاِ  ن شهرِ مِ  العاشرُ  وهو اليومُ  ،عاشوراءَ  يومِ  صومُ  بُّ ستحَ يُ 

،ابُن و  ،ابُن ُرشدٍ : على ذلك   .ينُّ يْ ، والعَ ، وابُن حجرٍ النَّوويُّ و  عبِد البَـرِّ

  )تاسوعاءُ ( عاشوراءَ  قـَْبلَ  يومٍ  صومُ : دسُ السَّا الفرعُ 

، احملرَّمِ  اهللاِ  ن شهرِ مِ  التَّاسعُ  يوٍم قَبَله، وهو اليومُ  صومُ  عاشوراءَ  بُّ مع صيامِ ُيستحَ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ وهذا 

  شعبانَ  شهرِ  أكثرِ  صومُ : بعُ السَّا الفرعُ 

، ةُ ، واملالكيَّ ةُ احلنفيَّ : مهورُ اجلإىل ذلك  ، ذهبشعبانَ  شهرِ  أكثرِ  صومُ  نُّ سَ يُ 

  .ن احلنابلةِ مِ  ، وطائفةٌ ةُ يَّ الشَّافعو 

  والخميسِ  االثنينِ  صومُ : منُ الثَّا الفرعُ 

 املذاهبِ  فاقِ اتِّ ، وهذا بأسبوعٍ  ن كلِّ مِ  واخلميسِ  االثننيِ  يْ يومَ  صومُ  بُّ ستحَ يُ 

  .ةِ هريَّ الظَّا وهو قولُ ، ، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : ةِ الفقهيَّ 

  شهرٍ  من كلِّ  أيَّامٍ  ثالثةِ  صومُ : سعُ التَّا الفرعُ 

، ةِ احلنفيَّ : ةِ الفقهيَّ  املذاهبِ  فاقِ اتِّ ، بشهرٍ  من كلِّ  أيَّامٍ  ثالثةِ  صيامُ  بُّ ستحَ يُ 

  .العلمِ  أهلِ  ةِ عامَّ  ، وقولُ ةِ هريَّ الظَّا وهو مذهبُ ، ، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافعو  ،ةِ واملالكيَّ 

  البِيضِ  أيَّامِ  صيامُ : العاشرُ  الفرعُ 

 أن يكونَ  ةِ ، ومجاعٌة من املالكيَّ ، واحلنابلةُ ةُ يَّ الشَّافع، و ةُ احلنفيَّ  :استَحبَّ اجلُمهورُ 

  .الِبيضِ  األيَّامِ يف  شهرٍ  ن كلِّ مِ  أيَّامٍ  ثالثةِ  صيامُ 

  يومٍ  وإفطارُ  يومٍ  صومُ : رَ الحادي عشَ  الفرعُ 

نَقل اإلمجاَع على ذلك ابُن . وذلك يف اجلملةِ يوٍم،  يوٍم وإفطارُ  صيامُ  بُّ ستحَ يُ 



  

٥٣ 

 
ملخص فقه الصوم

  .حزمٍ 

  واحدٍ  يومٍ  بصومِ  طوُّعُ التَّ : رَ ني عشَ الثَّا الفرعُ 

على  نَقل اإلمجاعَ  .تعاىل، أُِجَر عليه، وذلك يف اجلُملةِ  َمن صاَم يوًما واحًدا هللاِ 

  .ابُن حزمٍ : ذلك

  

  نياالث الفصل

  ما يكره صومه

  صوم الدهر :لاألو المبحث 

  هرِ الدَّ  صومِ  تعريفُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

  .هورٍ على دُ  عُ ، وُجيمَ مانُ هو الزَّ  :غةً لُ  هرُ الدَّ 

  .األيَّامِ  يف مجيعِ  الصَّومِ  ردُ هو سَ  :االحً اصطِ  هرِ الدَّ  صومُ و 

  هرِ الدَّ  صومِ  حكمُ  :نيالثَّا المطلبُ 

هِر، وهو مذَهُب احلََنفيَّةِ يُ  اِفعيَّةِ  ، وقوٌل عندَ املالكيَّةِ  ، وقوٌل عندَ كرَُه َصوُم الدَّ وقوٌل  الشَّ

  .وكاينِّ الشَّ ابِن تيميََّة، وابِن الَقيِِّم و  وهو اختيارُ  ،احلَنابِلةِ  لبعضِ 

  صوم يوم عرفة للحاج: نياالث المبحث

اِفعيَّةِ املالكيَّةِ : َعَرفَة للحاجِّ، وهو مذَهُب اجلُمهورِ يُكرَُه َصوُم َيوِم   .، واحلَنابِلةِ ، والشَّ

  ومالصإفراد يوم الجمعة ب: لثالثا المبحث

يوًما  ن يصومُ مَ  ثلُ وًما، مِ ذلك صَ  قَ وافِ  أن يُ إالَّ  ،الصَّومِ ب عةِ اجلمُ  يومِ  إفرادُ  هُ كرَ يُ 

 ، وبعضُ ، واحلنابلةُ ةُ فعيَّ الشَّا ، وذهب إىل ذلكاجلمعةِ  ه يومَ صومُ  قُ وافِ فيُ  ،يوًما رُ فطِ ويُ 

  .نقيطيُّ ، والشِّ وكاينُّ ، والشَّ مِ القيِّ  واختاره ابنُ  ،لفِ السَّ  بعضِ  وهو قولُ  ،ةِ فيَّ احلنَ 
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  ُحكُم صياِم يوِم السَّبتِ : بعاالر  المبحث

للصَّائِِم، وجيوُز َصوُمه جيوُز صياُم يوِم السَّبِت َوْحَده لَسَبٍب، أو إذا واَفَق عاَدًة 

ذاِهِب الِفقهيَِّة األربَعةِ قرونًا بغريِ مَ 
َ
، ، والشَّاِفعيَّةِ ، واملالكيَّةِ احلََنفيَّةِ  :ه، وهذا باتِّفاِق امل

  .واحلَنابِلةِ 

 ن أهلِ ومِ  .األربعةِ  ةِ الفقهيَّ  املذاهبِ  عندَ ، لَِغِري األسباب املذكورةِ  الصِّيامِ ُيكَره إفراُده بلِكْن  -

   .وِمه ُمطلًقاصَ  ن ذَهَب إىل جوازِ مَ  -مهاوغريِ  وابِن َحَجرٍ  ةَ كابِن تيميَّ   -لمِ العِ 

  ومالصتخصيص شهر رجب ب: المبحث الخامس

، لفِ ن السَّ مِ  طائفةٍ  ، وهو قولُ عليه احلَنابِلةُ  بالصَّوِم، نصَّ  يُكرَُه ختصيُص َشهِر َرَجبٍ 

ا جنةُ اللَّ  تِ تَ به أفْـ و  ،ُعثيمنيٍ  بنِ وا ،مِ القيِّ  ، وابنِ تيميَّةَ  بنِ واختياُر ا  .ئمةُ الدَّ

  

  لثاالث الفصل

  ما يحرم صومــــــــه

  صوم يومي العيدين :لو األالمبحث 

  .الِفطِر واألضحى: العيدينِ  َحيُرُم َصوُم َيوَميِ 

نِذرِ الطَّ  أبو جعفرٍ : ل اإلمجاَع على ذلكنقَ 
ُ
وابُن  حزٍم، ابنُ حاويُّ، و ، والطَّ ربيُّ، وابُن امل

،   .النَّوويُّ و  قُدامةَ  ، وابنُ وابُن رشدٍ  عبِد البَـرِّ

  التشريق امأي :نياالث المبحث

  شريقِ التَّ  امِ بأيَّ  المرادُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

  .ةِ جَّ ذي احلِ  ن شهرِ مِ  رَ عشَ  ثَ الِ والثَّ  رَ اين عشَ والثَّ  رَ احلادي عشَ : هي شريقِ التَّ  امُ أيَّ 

  :شريقِ التَّ  أيَّامِ  صومِ  كمُ حُ : نيالثَّا المطلبُ 

، ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : ةِ الفقهيَّ  املذاهبِ  فاقِ وهذا باتِّ  ،شريقِ التَّ  أيَّامِ  صومُ  مُ رُ حيَ 
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 رِّ البَـ عبِد  بنُ كى احَ و  ،وقوُل أكَثِر أهِل العِلمِ  ،وهو َقوُل الظَّاهريَّةِ ، ، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافعو 

افع، و ، واحلنابلةُ ةُ ثىن املالكيَّ واستَ . على ذلك اإلمجاعَ  مل  الَّذي احلاجَّ : يف القدميِ  يُّ الشَّ

  .السََّلفِ  وهو قوٌل لبعضِ  ،هاومُ له صَ  وزُ ه جيَ فإنَّ ؛ رانٍ أو قِ  ةٍ تعَ مُ  دمَ  دْ جيَِ 

  صوم يوم الشك: لثاالث المبحث

  تعريف يوم الشك :األوَّلالمطلب 

  . رعي�اشَ  ابوتً ثُ  ؤيةُ فيه الرُّ  تْ ثبُ ، إذا مل تَ ن شعبانَ الثون مِ الثَّ  هو اليومُ : كِّ الشَّ  يومُ 

  كِّ الشَّ  يومِ  صومِ  كمُ حُ : نيالثَّا المطلبُ 

: ن َرَمضاَن، أو احتياطًا، وهذا مذَهبُ ن أن يكوَن مِ وًفا مِ ُرُم َصوُم َيوِم الشَّكِّ خَ حيَ 

اِفعيَّةِ املالكيَّةِ   ،واختاره اجلصَّاصُ ، وهو َقوُل طائفٍة ِمن السََّلِف، ، وروايٌة عن أمحدَ ، والشَّ

  .ُعثيمنيٍ وابُن  ،وابُن حزٍم، وابُن عبِد البَـرِّ 

  بدون إذن زوجها صوم المرأة نفال: بعاالر  المبحث

  هازوجِ  إذنِ  بدونِ  ًال فْ نَـ  المرأةِ  صومِ  حكمُ  :األوَّل المطلبُ 

: ةِ الفقهيَّ  املذاهبِ  فاقِ باتِّ ه،  بإذنِ ها حاضٌر إالَّ وزوجُ  ًال فْ نَـ  صومَ أن تَ  للمرأةِ  وزُ ال جيَ 

   .، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ 

  .هإىل امرأتِ  اتاجً حمُ  وجُ مبا إذا كان الزَّ  مةَ رْ احلُ  ةُ املالكيَّ  صَّ وخَ 

 وعاشوراءَ  فةَ كعرَ   -هصومُ  رُ كرَّ ا ما ال يتَ ه، أمَّ ومُ صَ  رُ كرَّ مبا يتَ  رمةَ احلُ  ةُ فعيَّ الشَّا صَّ وخَ 

  .عهامنَ   إنْ ه، إالَّ إذنِ  ها بغريِ ومُ فلها صَ  -الٍ ن شوَّ مِ  ةٍ وستَّ 

  هإذنِ  بغيرِ  ت نفًال صامَ الَّتي ه أتِ المرَ  وجِ الزَّ  تفطيرِ  حكمُ : نيالثَّا المطلبُ 

، إذا احتاج إىل ذلك هارَ فطِّ ها، فله أن يُ زوجِ  إذنِ  بغريِ  اعً طوُّ تَ  وجةُ ت الزَّ إذا صامَ 

 ةَ املالكيَّ   أنَّ إالَّ  .واحلنابلةِ  ،ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : ةِ الفقهيَّ  املذاهبِ  فاقِ باتِّ 

  .فليس له ذلك ربِ والشُّ  ا باألكلِ فقط، أمَّ  ماعِ ها باجلِ تفطريِ  صُّوا جوازَ خَ 
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  دسُ السَّا البابُ 
  في القضاءِ  ةٌ عامَّ  أحكامٌ 

  

  الفصل األول

  التتابع والتراخي في القضاء

  التتابع في القضاء :لاألو المبحث 

، ةِ احلنفيَّ : األربعةِ باتِّفاِق املذاهِب وهذا  ،رمضانَ  يف قضاءِ  تابعُ التَّ  بُ ال جيَِ 

  .العلمِ  أهلِ  وعليه أكثرُ  ،، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ واملالكيَّ 

  التراخي في القضاء: نياالث المبحث

  رَ آخَ  رمضانٍ  دخولِ  إلى ما قبلَ  رمضانَ  قضاءِ  تأخيرِ  حكمُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

 رمضانٌ  أن ال يأيتَ  رطِ شَ ، بِ ن السََّنةِ وقٍت مِ  اخي يف أيِّ على الرتَّ  الصَّومِ  قضاءُ  وزُ جيَ 

  . ، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ  :األربعةِ باتِّفاِق املذاهِب وهذا  ،رُ آخَ 

  آخرَ  رمضانٍ  دخولِ حتَّى  ذرٍ عُ  بغيرِ  ضانَ رمَ  قضاءِ  تأخيرُ : نيالثَّا المطلبُ 

على  لمِ العِ  ف فيه أهلُ لَ ، فقد اختَـ رُ آخَ  ضانٌ ل رمَ دخَ حىتَّ  رمضانَ  ن أخَّر قضاءَ مَ 

  :نيقولَ 

، وهذا يومٍ   عن كلِّ كنيٍ سْ مِ  ، وهي إطعامُ مع الفديةِ  ه القضاءُ مُ لزَ يَ  :األوَّلُ  القولُ 

  . بازٍ  ، واختاره ابنُ واحلنابلةِ ، ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ املالكيَّ : اجلمهورِ  مذهبُ 

 ابنِ  ، وهو اختيارُ ةِ احلنفيَّ  فقط، وهذا مذهبُ   القضاءُ ه إالَّ مُ لزَ ال يَ : نيالثَّا القولُ 

   .لفِ السَّ  بعضِ  ، وهو قولُ ُعثيمنيٍ  بنِ وا ،وكاينِّ والشَّ  حزٍم،

  الفرضِ  صيامِ  قضاءِ  قبلَ  عِ طوُّ التَّ  صيامِ  حكمُ : لثُ الثَّا المطلبُ 

ًعا، وهذا تَّسِ مُ  إْن كان الوقتُ  عِ طوُّ التَّ  صومِ  قبلَ  ما عليه املرءُ  يَ قضِ أن يَ  بُ ال جيَِ 
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  .، وهو روايٌة عن أمحدَ يَّةِ الشَّافع، و ، واملالكيَّةِ احلنفيَّةِ : اجلمهورِ  بُ مذهَ 

  

  نياالث الفصل

  عن الميت يامالصقضاء 

  أخره لعذر ذيالعن الميت  يامالصقضاء  :لاألو المبحث 

لُعذٍر حىتَّ مات، فال شيَء  ضاءِ ن القَ مِ  مكَّنْ عليه صوٌم واجٌب، ومل يتَ َمن كان 

احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ اإلطعاُم عنه،  بُ عليه، وال جيَِ 

   .هو قوُل أكثِر أهِل العلمِ و  ،والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

  أخره لغير عذر ذيالعن الميت  يامالصقضاء : نياالث المبحث

، رمضانَ  ارٍة أو عن صومِ ٍر أو كفَّ ذْ سواء كان عن نَ  ،ن مات وعليه صوٌم واجبٌ مَ 

م أطعَ  لْ فعَ عنه، فإن مل يَ  صومَ ه أن يَ ليِّ وَ فلِ  مات،حىتَّ  ضِ قْ ، ومل يَـ ن القضاءِ ن مِ وقد متكَّ 

 بنُ ، وابازٍ  ، وابنُ النَّوويُّ واختاره  ،يف القدميِ  فعيِّ الشَّا ، وهذا قولُ اسكينً مِ  يومٍ  عنه لكلِّ 

  .ُعثيمنيٍ 

  

  لثاالث الفصل

  عن الحييام الصقضاء 

،، وابُن ابُن حزمٍ : على ذلك نَقل اإلمجاعَ . ال ُيصاُم عن أحٍد يف حياتِه  عبِد البَـرِّ

  .النَّوويُّ ، و ، والقاضي ِعياضٌ وابُن العريبِّ 
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  بعاالر  الفصل

  ؟هل يلزمه إتمامه من شرع في صوم

  ؟هل يلزمه إتمامه من شرع في صوم واجب :لاألو المبحث 

ن ه ذلك مِ ، وما أشبَ نيٍ ميَ  ارةِ كقضاٍء أو كفَّ   ؛يف صوٍم واجبٍ  ع اإلنسانُ إذا شرَ 

، وهذا ذٍر شرعيٍّ عُ  لِ ه إالَّ عَ قطَ له أن يَ  وزُ وال جيَ  ،هه إمتامُ مُ لزَ ه يَ ، فإنَّ الواجبِ  الصِّيامِ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : األربعةِ باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة 

قضائه إن  وحكم ؟هل يلزمه إتمامه تطوع من شرع في صوم: نياالث المبحث

  أفسده

  ؟هه إتمامُ مُ لزَ هل يَ  عٍ تطوُّ  ع في صومِ ن شرَ مَ  :األوَّلُ  المطلبُ 

، ةِ فعيَّ الشَّا وهذا مذهبُ  ه،مُ لزَ ه وال يَ ٍع فُيستَحبُّ إمتامُ تطوُّ  ع يف صومِ ن شَر مَ 

  .ُعثيمنيٍ  بنِ ا ، واختيارُ لفِ ن السَّ طائفٍة مِ  ، وهو قولُ واحلنابلةِ 

  دهإن أفسَ  عِ طوُّ التَّ  صومِ  ضاءِ قَ  كمُ حُ : نيالثَّا المطلبُ 

، ةِ فعيَّ الشَّا ، وهذا مذهبُ عليه القضاءُ  بُ ، فال جيَِ فلَ ه النَّ صومَ  د اإلنسانُ إذا أفسَ 

  .لفِ ن السَّ طائفٍة مِ  ؛ وهو قولُ واحلنابلةِ 

  

  عذر اإلفطار في نهار رمضان بغير: خامسالفصل ال

 بأنْ  ؛حرميِ بالتَّ  امً عالِ  اخمتارً  ادً عامِ  ،عذرٍ  يف صوٍم واجٍب بغريِ  اجلماعِ  ر بغريِ ن أفطَ مَ 

 عليه، وهذا مذهبُ  ارةَ فقط، وال كفَّ  ب عليه القضاءُ ، فقد وجَ ب مثًال رِ ل أو شَ أكَ 

  .لفِ ن السَّ طائفٍة مِ  ، وهو قولُ رِ املنذِ  ، واختاره ابنُ واحلنابلةِ ، ةِ فعيَّ الشَّا
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  منُ الثَّا البابُ 

 االعتكافِ  أحكامُ 

  

  الفصل األول

  تهاوغاي، تعريف االعتكاف

  تعريف االعتكاف :لاألو المبحث 

عنه  فُ صرِ ال يَ  ابً واظِ ل عليه مُ أقبَ  :أي ،يءِ ف على الشَّ عكَ  :غةً لُ  االعتكافُ 

  .فٌ عاكٌف ومعتكِ  :فيه وأقام على العبادةِ  دَ م املسجِ ن الزَ مَ لِ  قالُ ه، ويُ هَ وجْ 

  .عليه ، واالحتباسُ وُلزوُمه باملكانِ  يءِ على الشَّ  اإلقامةُ : كوفُ والعُ  واالعتكافُ 

  ، ليًال إىل اِهللا عزَّ وجلَّ  قرُّبِ التَّ  ةِ يَّ بنِ  يف املسجدِ  هو اإلقامةُ  :االحً اصطِ  االعتكافُ 

  .اارً كان أو �َ 

  غايات االعتكاف: نياالث المبحث

  :نهامِ  ،غاياتٌ  لالعتكافِ 

  .تعاىل اهللاِ  على طاعةِ  القلبِ  كوفُ عُ : ًال أوَّ 

  .له فسِ النَّ  فُ قْ ووَ  ،عليه القلبِ  مجعُ : اثانيً 

  .به وةُ لْ اخلَ : اثالثً 

 نيا، واالشتغالُ الدُّ  ن أمورِ مِ  القلبِ  وتفريغُ  قِ لْ باخلَ  غالِ عن االشتِ  االنقطاعُ : ارابعً 

 القلبِ  ومِ مهُ  لِّ عليه يف حمَ  ه، واإلقبالُ ه وحبُّ رُ كْ ذِ  صريُ بحانه، حبيث يَ ه سُ دَ به وحْ 

يف  رُ فكُّ ه، والتَّ رِ كْ ها بذِ كلُّ   طراتُ ه به، واخلَ كلُّ   اهلمُّ  صريُ ا، ويَ هلَ ستويل عليه بدَ ه، فيَ طراتِ وخَ 

ه بذلك دُّ عُ ، فيَـ ه باخللقِ نسِ عن أُ  بدًال  ه باهللاِ نسُ أُ  صريُ قرُِّب منه، فيَ راضيه وما يُ مَ  صيلِ حتَ 

 واه، فهذا مقصودُ به سِ  حُ فرَ له، وال ما يَ  نيسَ ال أَ  حنيَ  يف القبورِ  حشةِ الوَ  ه به يومَ نسِ ألُ 

  .األعظمُ  االعتكافِ 
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  نياالث الفصل

  حكم االعتكاف

احلنفيَِّة، : األربعةِ باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة وهذا  ،ساءِ وللنِّ  ُسنٌَّة للرِّجالِ  كافُ االعتِ 

  .ي فيه اإلمجاعُ كِ حُ و  ،واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

فيه، أو  ستِرتُ فيه مكاٌن تَ  إذا مل يُكنْ  يف املسجدِ  ن االعتكافِ مِ  املرأةُ  قد تُـْمَنعُ و 

ا هو لِ ها ، فاملنعُ قةِ عليها من الَفسَ  الِفتنةُ  تِ ِخيفَ  ، ال املرأةِ  إىل صيانةِ  رعِ الشَّا ظرِ نَ هنا إمنَّ

  .االعتكافِ  ُحكمِ  إىل أصلِ 

  

  لثاالث الفصل

  ما يشترط وما ال يشترط لصحة االعتكاف

  اإلسالم :لاألو المبحث 

: باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ، وهذا اإلسالمُ : االعتكافِ  ةِ لصحَّ  طُ شرتَ يُ 

  .واحلنابلةِ احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، 

  العقل: نياالث المبحث

احلنفيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ، وهذا العقلُ : االعتكافِ  ةِ حَّ لصِ  طُ شرتَ يُ 

  .واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

  التمييز: لثاالث المبحث

: الفقهيَِّة األربعةِ  باتِّفاِق املذاهبِ ، وهذا مييزُ التَّ : االعتكافِ  ةِ حَّ لصِ  طُ شرتَ يُ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

  ةالني: بعاالر  المبحث

  .ُجَزيٍّ  ، وابنُ رشدٍ نَقل اإلمجاَع على ذلك ابُن . النـِّيَّةُ : االعتكافِ  ةِ حَّ لصِ  طُ شرتَ يُ 
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  إذن الزوج لزوجته: المبحث الخامس

باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة وهذا ها، هلا زوجُ  نَ أذَ أن يَ  وجةِ الزَّ  العتكافِ  طُ شرتَ يُ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : األربعةِ 

  مسجد الجماعة: دساالس المبحث

  دِ المسجِ  شتراطُ ا :األوَّلُ  المطلبُ 

 بنُ ا :نَقل اإلمجاَع على ذلك. دِ يف املسجِ  كونَ أن يَ  االعتكافِ  ةِ لصحَّ  طُ يشرتَ 

، عبدِ    .تيميَّةَ  بنُ ، وارطيبُّ ، والقُ ةَ دامَ قُ  وابنُ  البَـرِّ

  الثةِ الثَّ  دِ المساجِ  في غيرِ  االعتكافِ  كمُ حُ : نيالثَّا المطلبُ 

، بويُّ النَّ  ، واملسجدُ احلرامُ  وهي املسجدُ (، الثةِ الثَّ  املساجدِ  يف غريِ  االعتكافُ  حُّ صِ يَ 

احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، : ، وهذا باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ )األقصى واملسجدُ 

  .والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

  فيه االعتكافُ  حُّ صِ يَ  الَّذي المسجدِ  ضابطُ : لثُ الثَّا المطلبُ 

 دِ يف مسجِ  كونَ ه أن يَ تِ حَّ لصِ  طُ شرتَ مجاعٍة، فيُ  صالةُ  االعتكافَ  لُ خلَّ إن كان يتَ 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ ، وابازٍ  واختاره ابنُ  ،، واحلنابلةِ ةِ احلنفيَّ  بُ مذهَ ، وهو اعةٍ مجَ 

  الجمعةِ  مسجدِ  في غيرِ  االعتكافُ : بعُ الرَّا المطلبُ 

  جمعةٌ  االعتكافَ  لُ خلَّ إن كان ال يتَ  الجمعةِ  مسجدِ  في غيرِ  االعتكافُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

وهو ، مجعةٌ  االعتكافَ  لُ خلَّ إن كان ال يتَ  اجلمعةِ  مسجدِ  يف غريِ  االعتكافُ  جيوزُ 

وهو قوُل  ،، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافعو  ،ةِ ، واملالكيَّ ةِ ن احلنفيَّ مِ  األربعةِ  ةِ الفقهيَّ باتِّفاِق املذاهِب 

  .ن السََّلفِ طائفٍة مِ 
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  جمعةٍ  ه يومُ اعتكافَ  لُ خلَّ إن كان يتَ  عِ الجامِ  في غيرِ  االعتكافُ : نيالثَّا الفرعُ 

ت عليه اجلُُمعة، وكانت ن َوجبَ ، ومَ اجلامعِ  يف املسجدِ  االعتكافُ  طُ شرتَ يُ ال 

 عتِكفُ يَ  الَّذي إىل املسجدِ  عَ رجِ يَ مثَّ  ،اجلُُمعةِ  ضورِ حلُ  رُجَ ليه أن خيَ اعتكاَفه، فعَ  خلَّلُ تتَ 

، احلنفيَّةِ  مذهبُ ، وهو اجلامعِ  اعتكاُفه يف املسجدِ  أن يكونَ  فيه، وإن كان األفضلُ 

، وابنِ  ابنِ  ، وهو اختيارُ السَّلفِ  ، وقوٌل لبعضِ واحلنابلةِ   بنِ ، وابازٍ  العريبِّ املالكيِّ

  .ُعثيمنيٍ 

 ممَّا ذلك غيرُ  أو ؟السَّطحُ  أو ؟الرََّحبةُ  أو ؟المنارةُ  المسجدِ  ِمن هل: الخامسُ  المطلبُ 

  ؟للصَّالةِ  دَّ يـُعَ  لم

   نارِة الَمسِجدِ إلى مَ  حكُم ُصعوِد الُمعَتِكفِ  :األوَّلُ  الفرعُ 

سِجدِ عوُد إىل مَ الصُّ  وُز للُمعَتِكفِ جيَ 
َ
، إن كانت يف املسِجِد أو باُ�ا فيه، نارِة امل

  .واعتكاُفه َصحيحٌ 

  حبةِ إلى الرَّ  فِ المعتكِ  خروجُ : نيالثَّا الفرعُ 

 بُ مذهَ ، وهو باملسجدِ  صلةً إن كانت متَّ  بةِ حَ إىل الرَّ  فِ املعتكِ  خروجُ  حُّ صِ يَ 

 ، وابنِ تيميَّةَ  بنِ وا حزٍم، ابنِ  ، وهو اختيارُ وروايٌة عن أمحدَ  ،ةِ املالكيَّ  ، وبعضِ ةِ فعيَّ الشَّا

  .رٍ حجَ  ، وابنِ مِ القيِّ 

  فيه أو االعتكافِ  المسجدِ  إلى سطحِ  فِ المعتكِ  صعودُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

 مذهبُ إليه، وهو  فِ املعتكِ  أو صعودُ  املسجدِ  طحِ يف سَ  االعتكافُ  حُّ صِ يَ 

  . على ذلك اإلمجاعُ  يكحُ و  ،، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ احلنفيَّ  :مهورِ اجل

  هابيتِ  في مسجدِ  المرأةِ  اعتكافُ : دسُ السَّا المطلبُ 

، ةِ املالكيَّ : مهورِ اجل مذهبُ ها، وهو بيتِ  دِ يف مسج املرأةِ  اعتكافُ  حُّ صِ ال يَ 

  .، واحلنابلةِ ةِ يَّ الشَّافعو 
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  غسالالطهارة مما يوجب : بعاالس المبحث

نابٍة أو كجَ   ؛لَ سْ الغُ  بُ ا يوجِ ممَّ  فِ املعتكِ  هارةِ  بطَ داًء إالَّ ابتِ  االعتكافُ  حُّ صِ ال يَ 

احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ، وهذا فاسٍ يٍض أو نِ حَ 

   واحلنابلةِ 

  ؟رِ األصغَ  الحَدثِ  نمِ  الطَّهارةُ  لالعتكافِ  طُ يُشترَ  هل: بٌ مطلَ 

ابُن : على ذلك مجاعَ اإلل نقَ  .األصغرِ  ن احلَدثِ لالعتكاِف الطَّهارُة مِ  ال ُيشرتطُ 

  .تيميَّةَ 

  زمان االعتكاف وأقله: منالثا المبحث

   االعتكافِ  زمانُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

نَقل  .استحبابُه يف َرمضانَ  ، ويتأكَّدُ كلِّها، يف اجلُملةِ   وُز االعتكاُف يف السََّنةِ جيَ 

،ابُن : على ذلك اإلمجاعَ    .، والرَّمليُّ، والُبهويتُّ حٍ فلِ وابُن مُ  عبِد البَـرِّ

تى ومَ  ؟ن رمضانَ مِ  األواخرِ  في العشرِ  ن أراد االعتكافَ مَ  أُ بدَ متى يَ : نيالثَّا المطلبُ 

  هي؟ ينتَ 

  ؟ن رمضانَ مِ  األواخرِ  في العشرِ  ن أراد االعتكافَ مَ  أُ بدَ متى يَ  :األوَّلُ  الفرعُ 

، على ضانَ ن رمَ مِ  األواخرِ  شرِ يف العَ  االعتكافُ  أُ بدَ ىت يَ مَ  العلمِ  لف أهلُ اختَ 

  :نيقولَ 

باتِّفاِق املذاهِب رين، وهذا شْ إحدى وعِ  ليلةِ  سِ مشَ  غروبِ  قبلَ  أُ بدَ يَ  :األوَّلُ  القولُ 

  .والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، : الفقهيَِّة األربعةِ 

صالِة َفجِر اليوِم الواِحِد والعشريَن، وهي  ن بعدِ ُأ االعتكاَف مِ يبدَ : ينالثَّا القولُ 

   .، وابِن بازٍ عاينِّ نْ ، والصَّ وابِن القيِّمِ  ،رِ واختياُر ابِن املنذِ  ،عن أمحدَ  روايةٌ 
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  ؟ضانَ ن رمَ مِ  األواخرِ  رِ شْ العَ  أيَّامِ  في هي االعتكافُ نتَ متى يَ : نيالثَّا الفرعُ 

ن يوٍم مِ  رِ آخِ  مشسِ  روبِ غُ  ن بعدِ مِ  األواخرِ  العشرِ  أيَّامِ  يف االعتكافِ  هي وقتُ نتَ يَ 

احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ، وهذا رمضانَ 

  .واحلنابلةِ 

   تكافِ ٍة لالعمدَّ  أقلُّ : لثُ الثَّا المطلبُ 

، ، وقوٌل للحنابلةِ يَّةِ الشَّافع، و احلنفيَّةِ  وهو مذهبُ  ،لالعتكافِ  ةٍ مدَّ  ألقلِّ  دَّ ال حَ 

  .بازٍ  وكاينُّ، وابنُ ، والشَّ واختاره ابُن حزمٍ 

  ٍة لالعتكافِ مدَّ  أطولُ : بعُ الرَّا المطلبُ 

، نِ امللقِّ  ابنُ ، و النَّوويُّ : نَقل اإلمجاَع على ذلك. االعتكافِ  مانِ زَ  ألكثرِ  ال حدَّ 

  .رٍ حجَ  وابنُ 

  لالعتكاف الصوماشتراط : سعاالت المبحث

 ،احلنابلةِ  عندَ  واملشهورُ  ،ةِ فعيَّ الشَّا مذهبُ صوٍم، وهو  ن غريِ مِ  االعتكافُ  حُّ صِ يَ 

 ،بازٍ  وابنُ ، العيدِ  دقيقِ  وابنُ  حزٍم، ابنُ ب إليه ، وهو ما ذهَ لفِ طائفٍة من السَّ  وقولُ 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ وا

  

  بعالرا الفصل

  ما يفسد االعتكاف وما ال يفسده

  الخروج من المسجد :لاألو المبحث 

  من المسجدِ  الخروجِ  أقسامُ : بٌ طلَ مَ 

  عذرٍ  بغيرِ  نِ البدَ  بجميعِ  الخروجُ  :األوَّلُ  الفرعُ 

ه يف املسِجِد لغِري حاجٍة، وال َضرورٍة، وال ِبرٍّ أُِمَر به، أو نُِدب ن ُمعتَكفِ َمن خرَج مِ 
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  .ابُن حزمٍ : نَقل اإلمجاَع على ذلك .اعتكافُه بَطل -إليه

   بعذرٍ  البدنِ  بجميعِ  الخروجُ : نيالثَّا الفرعُ 

ن مِ  ، والوضوءِ احلاجةِ  كقضاءِ   ؛جائزٌ  -رًعاس�ا أو شَ اخلروُج ألمٍر ال بدَّ منه حِ 

، ديُّ، وابُن ُقدامةَ رْ ، واملاوَ رِ ابُن املنذِ : على ذلك نَقل اإلمجاعَ  .ذلك ، وغريِ احلَدثِ 

  .النَّوويُّ و 

  البدنِ  ببعضِ  الخروجُ : لثُ الثَّا الفرعُ 

، االعتكافَ  دُ ، وال يُفسِ ، ال بأَس به للمعتِكفِ ن املسِجدِ مِ  البدنِ  اخلروُج ببعضِ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ وهذا 

  وإنزال المني واالحتالمالجماع : نياالث المبحث

  نيِّ المَ  وإنزالُ  ماعُ الجِ  :األوَّلُ  المطلبُ 

  . عليه االعتكافَ  دُ فسِ ويُ  ،فِ على املعتكِ  مُ رُ حيَ  اعمدً  املِينِّ  وإنزالُ  اجلماعُ 

 وابنُ ، رِّ البَـ  عبدِ  وابنُ  حزٍم، ابنُ ، و اصُ ، واجلصَّ رِ املنذِ نَقل اإلمجاَع على ذلك ابُن 

  .النَّوويُّ و  ،دامةَ قُ  وابنُ  ،رشدٍ 

  االحتالمُ : نيالثَّا المطلبُ 

ه، وهذا اعتكافُ  مُّ تِ ويَ  لَ غتسِ ه، وعليه أن يَ اعتكافُ  دُ فسُ لم ال يَ إذا احتَ  فُ املعتكِ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ 

  :بشهوة والقبلة المباشرة :لثاالث المبحث

ابُن : على ذلك نَقل اإلمجاعَ  .بشهوةٍ  املعتِكُف من أن يُباِشَر، أو أن يُقبِّلَ  عُ ُمينَ 

،ديُّ، وابُن رْ ، واملاوَ رِ املنذِ    .وكاينُّ ، والشَّ وابُن كثريٍ  عبِد البَـرِّ
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  طروء الحيض والنفاس: بعالرا المبحث

 عُ نقطِ ، فيَ يف املسجدِ  ثَ بعليها اللُّ  رِّمُ حيُ  فةِ على املعتكِ  فاسِ أو النِّ  احليضِ  روءُ طُ 

ت كانَ   الَّذي إىل املسجدِ  عُ رجِ ا تَ ت فإ�َّ رَ هُ ه، فإذا طَ لُ بطِ ، وال يُ اتً ها مؤقـَّ بذلك اعتكافُ 

 ،ةِ املالكيَّ  :وهذا َمذَهُب اجلُمهورِ ها، ن اعتكافِ ضى مِ ين على ما مَ بْ فيه وتَـ  فُ عتكِ تَ 

  .ها يف املسجدِ كثِ مُ  على حترميِ  اإلمجاعُ  يك، وحُ واحلنابلةِ  ،ةِ يَّ الشَّافعو 

  طروء اإلغماء والجنون: خامسالمبحث ال

وهذا ه، ىن على اعتكافِ أفاق بَ  فإنْ  ،االعتكافَ  عُ قطَ يَ  واجلنونِ  اإلغماءِ  طروءُ 

  .واحلنابلةِ  ،ةِ يَّ الشَّافعو  ،ةِ املالكيَّ : َمذَهُب اجلُمهورِ 

  الردة: دسالسا المبحث

احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، : باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ ، وهذا االعتكافَ  دُ فسِ تُ  ةُ دَّ الرِّ 

  .والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

  

  الفصل الخامس

  نذر االعتكاف 

  حكم نذر االعتكاف :لاألو المبحث 

: باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ به، وهذا  ه الوفاءُ مُ لزَ ه يَ فإنَّ  ر االعتكافَ ن نذَ مَ 

  .واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ  احلنفيَِّة،

  نذر االعتكاف في المساجد الثالثة: نياالث المبحث

وهذا َمذَهُب ه، ذرِ بنَ  ، فعليه الوفاءُ الثةِ الثَّ  املساجدِ  دِ يف أحَ  ر االعتكافَ ن نذَ مَ 

   .واحلنابلةِ  ةِ يَّ الشَّافعو  ةِ املالكيَّ  :اجلُمهورِ 
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  االعتكاف قبل إسالمهحكم من نذر : لثاالث المبحث

إسالِمه، وهذا َقوُل أهِل  أن ُيسِلَم، فيِجُب الوفاُء به بعدَ  ر االعتكاَف قبلَ ن نذَ مَ 

، نقيطيُّ ، والشِّ نعاينُّ ، واختاره ابُن بطَّاٍل، والبَـَغويُّ، والصَّ الظَّاِهِر، وهو روايٌة عن أمحدَ 

  .ُعثيمنيٍ  وابنُ 

  هل يدخل فيه الليل؟ امن نذر يوم: بعاالر  المبحث

، احلنفيَّةِ : وهذا َمذَهُب اجلُمهورِ ، يلُ فيه اللَّ  دُخلُ ، فال يَ يومٍ  ر اعتكافَ ن نذَ مَ 

  .، واحلنابلةِ يَّةِ الشَّافعو 

  

  دسالسا الفصل

  قضاء االعتكاف 

  قضاء االعتكاف المستحب :لاألو المبحث 

وال  له القضاءُ  بُّ ستحَ ه يُ فيه، فإنَّ  روعِ الشُّ  ه بعدَ كافَ ل اعتِ إذا أبطَ  اعً تطوُّ  فُ املعتكِ 

  .ةِ وقوٌل للحنفيَّ  ،، واحلنابلةِ ةِ فعيَّ الشَّا ه، وهو مذهبُ مُ لزَ يَ 

  قضاء االعتكاف الواجب : نياالث المبحث

  دإذا فات أو فسَ  المنذورِ  االعتكافِ  قضاءُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

نَقل اإلمجاَع على  .ضاُؤهقَ َعه، أو أْفَسده، وَجَب عليه قطَ مثَّ  َمن نَذر االعِتكاَف،

  .، وابُن قاسمٍ ، والزُّرقاينُّ شدٍ ابُن رُ : ذلك

  تِ عن الميِّ  الواجبِ  االعتكافِ  قضاءُ : نيالثَّا المطلبُ 

هل  العلمِ  ف أهلُ لَ ، فقد اختَـ فْ عتكِ فلم يَ  ه االعتكافَ موتِ  ر قبلَ ن مات وقد نذَ مَ 

  :على قولني ؟ال عنه أوْ  هذا االعتكافَ  قضيَ ه أن يَ لوليِّ  بُّ ستحَ يُ 

وهذا ، أوصى عنه إنْ  مُ طعِ ه عنه، ويُ قضيَ ه أن يَ ليِّ لوَ  بُّ ستحَ ال يُ  :األوَّلُ  القولُ 
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  .ةِ يَّ الشَّافع، و ةِ ، واملالكيَّ ةِ احلنفيَّ : َمذَهُب اجلُمهورِ 

 عندَ  بُ عنه، وهو املذهَ  هذا االعتكافَ  قضيَ ه أن يَ لوليِّ  حبُّ ستَ يُ  :نيالثَّا القولُ 

  .ُعثيمنيٍ  بنُ ا واختاره، افعيِّ وقوٌل للشَّ  ،احلنابلةِ 

  

  بعالسا الفصل

  ما يندب للمعتكف فعله

  االعتكاف في أفضل األوقات واألماكن :لاألو المبحث 

  ازمنً  االعتكافِ  أفضلُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

منه، وهذا  رِ األواخِ  شرِ ه يف العَ دُ ، وآكَ ضانَ هو يف رمَ  انً زمَ  االعتكافِ  أفضلُ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ باتِّفاِق 

  أفضُل أماِكِن االعتكافِ : نيالثَّا المطلبُ 

 املسجدُ مثَّ  بويُّ النَّ  ليه املسجدُ يَ مثَّ  ،احلرامُ  هو املسجدُ أفضُل أماِكِن االعتكاِف 

احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، : املذاهِب الفقهيَِّة األربعةِ  باتِّفاقِ ، وهذا اجلامعُ  املسجدُ مثَّ  األقصى،

  .والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ 

  االشتغال بالقرب والطاعات: نياالث المبحث

  به ةِ المختصَّ  بالعباداتِ  فِ المعتكِ  اشتغالُ  :األوَّلُ  المطلبُ 

، القرآنِ  راءةِ به كقِ  ةِ املختصَّ  والعباداتِ  بِ رَ بالقُ  لَ شتغِ أن يَ  فِ للمعتكِ  بُّ ستحَ يُ 

باتِّفاِق املذاهِب الفقهيَِّة ذلك، وهذا  ، وما أشبهَ هيِ النَّ  وقتِ  يف غريِ  الصَّالةِ ، و كرِ والذِّ 

  .احلنفيَِّة، واملالكيَِّة، والشَّافعيَِّة، واحلنابلةِ : األربعةِ 

 وكتابةِ  ،رةِ واملناظَ  العلمِ  بتدريسِ  االشتغالَ  فِ للمعتكِ  واحلنابلةِ  ةِ املالكيَّ  ه بعضُ رِ وكَ 

  .ها بهفعُ نَ  صُّ تَ ال خيَ الَّيت  ن العباداتِ ذلك مِ  وحنوِ  لماءِ العُ  سةِ الَ وجمُ  احلديثِ 
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  اقً طلَ مُ  عن الكالمِ  متِ الصَّ  كمُ حُ : نيالثَّا المطلبُ 

عَتِكفِ 
ُ
بعُض ، و ديـًُّنا؛ َنصَّ على ذلك احلََنفيَّةُ إْن فَعَله ُقربًة وتَ  َحيُرُم الصَّمُت على امل

  .وهو َقوُل ابِن تيميَّةَ  ،احلَنابِلةِ 

  ه؟يرِ غَ كان له أو لِ   سواءٌ  كاحَ النِّ  دَ عقِ أن يَ  فِ هل للمعتكِ : لثُ الثَّا المطلبُ 

 نَقل اإلمجاعَ . أن يَعِقَد النِّكاَح يف املسِجِد، سواٌء لنَـْفِسه، أو لغريِه وُز للُمعتِكفِ جيَ 

، بنُ حاويُّ، واالطَّ : على ذلك   .النَّوويُّ و  عبِد البـَرِّ
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  الفهارس

 وُسننُه وشروطُه، وأركانُه، وِحَكُمه، وفضائُله وأقساُمه، الصَّوِم، تعريفُ  :الباُب األوَّلُ 

 ٢ .......................................................................  وآدابُه

 ٢ ......  تشريعه من واِحلكمة وفضائله، وأقسامه، الصَّوم، تعريف: الفصل األول

 ٢ .....................................تعريف الصِّيام: املبحث األول

 ٢ .....................................  أقسام الصِّيام: املبحث الثَّاين

 ٣ ...................................  فضائل الصيام: املبحث الثالث

 ٣ ...........................  احلكمة من تشريع الصيام: املبحث الرابع

 ٤ ...........................................  الصوم أركان: الفصل الثاين

 ٤ ..................  اإلمساك عن املفطِّرات: الركن األول: املبحث األول

 ٤ ..................  استيعاب زمن اإلمساك: الركن الثاين: املبحث الثاين

 ٦ .........................................  الصوم شروط: الفصل الثالث

 ٦ ..........................................  اإلسالم: املبحث األول

 ٨ ............................................  البلوغ: الثايناملبحث 

 ٩ .......................................... العقـــل: املبحث الثالث

 ١١  ..........................................  اإلقامة: املبحث الرابع

 ١٢  ......................  الطهارة من احليض والنفاس: املبحث اخلامس

 ١٣  ..............................  القدرة على الصوم: املبحث السادس

ـــة يف الصوم: املبحث السابع  ١٣  ..................................  النيـ

 ١٥  ......................................  وآدابه الصوم سنن:الفصل الرابع

 ١٥  .............................  آداب تتعلق باإلفطار: املبحث األول

ــور: املبحث الثاين  ١٦  ........................................  السحـ

 ١٧  .... اجتناب الصائم للمحرمات واالشتغال بالطاعات: املبحث الثالث

 ١٧  ...............  ما يقوله الصائم إن سابه أحد أو قاتله: املبحث الرابع
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 ١٨  ................  ما يفعله الصائم إذا دعي إىل طعام: املبحث اخلامس

حكُم صوِمه، طُرُق إثباِت دخولِه  شهُر رمضاَن فضائلُه، خصائُصه،: الباُب الثَّاين

 ١٩  ....................................................................  وخروِجه

 ١٩  ..............................  فضائل صيام شهر رمضان: الفصل األول

 ١٩  .......................  خصائص شهر رمضان وليلة القدر: الفصل الثاين

 ١٩  ............................  خصائص شهر رمضان: املبحث األول

 ١٩  .............................  من فضائل ليلة القدر: بحث الثاينامل

 ٢١  ..................  حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه: الفصل الثالث

 ٢١  ..........................  حكم صوم شهر رمضان: املبحث األول

 ٢١  .......................  حكم ترك صوم شهر رمضان: املبحث الثاين

 ٢٢  ......................  إثبات دخول شهر رمضان وخروجه: الفصل الرابع

 ٢٢  ....................  طرق إثبات دخول شهر رمضان: املبحث األول

 ٢٥  ....................  طرق إثبات خروج شهر رمضان: املبحث الثاين

 ٢٧  ........................................  َمن يُباُح هلم الِفطرُ : الباُب الثَّالثُ 

 ٢٧  ...............................................  املريض: الفصل األول

 ٢٧  ....................................  تعريف املرض: املبحث األول

 ٢٧  ................................  حكم فطر املريض: املبحث الثاين

 ٢٧  .....................  .حد املرض الذي يبيح الفطر: بحث الثالثامل

 ٢٨  ......................  قضاء املريض الذي يرجى برؤه: املبحث الرابع

 ٢٨  .................  حكم املريض الذي ال يرجى برؤه: املبحث اخلامس

 ٢٨  .................................  أحكام متفرقة: املبحث السادس

 ٢٩  ...............................................  املـسافر: الفصل الثاين

 ٢٩  ................................  حكم فطر املسافر: املبحث األول

 ٢٩  ................................  حكم صوم املسافر: املبحث الثاين

 ٣٠  ......................  إقامة املسافر اليت يفطر فيها: املبحث اخلامس
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 ٣٠  ...................حكم صوم من سفره شبه دائم: املبحث السادس

 ٣٠  ...................................  أحكام متفرقة: املبحث السابع

 ٣١  .......................................  الكبري والعجوز: الفصل الثالث

 ٣١  ..............  حكم صوم الرجل الكبري واملرأة العجوز: املبحث األول

 ٣٢  .....................  ما يلزم الكبري والعجوز إذا أفطرا: املبحث الثاين

 ٣٢  ........................................  احلامل واملرضع: الفصل الرابع

 ٣٢  ........................ حكم صوم احلامل واملرضع: املبحث األول

 ٣٢  ....................  ما يلزم احلامل واملرضع إذا أفطرتا: املبحث الثاين

 ٣٣  ...........................  أسباب أخرى مبيحة للفطر: الفصل اخلامس

 ٣٣  .....................................  املهن الشاقة: املبحث األول

 ٣٣  ............................. إرهاق اجلوع والعطش: الثاين املبحث

 ٣٣  .........................................  اإلكراه: املبحث الثالث

 ٣٣  ...............................  اجلهاد يف سبيل اهللا: املبحث الرابع

 ٣٤  ..................  مفِسداُت الصِّياِم وما يُكَرُه للصَّائِم وما يُباُح له: الباُب الرَّابعُ 

 ٣٤  ..........................  ما يفسد الصوم وما ال يفسده: الفصل األول

 ٣٤  ...................  ما يفسد الصيام ويوجب القضاء: املبحث األول

 ٤٢  ............  ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة: املبحث الثاين

بعض املسائل املعاصرة وما يفسد الصوم منها وما ال : املبحث الثالث

 ٤٤  .............................................................  يفسده

 ٤٦  .............................  ما يكره للصائم وما يباح له: الفصل الثاينالفصل الثاين

 ٤٦  ..................................  ما يكره للصائمما يكره للصائم: : املبحث األولاملبحث األول

 ٤٧  ...................................  ما يباح للصائمما يباح للصائم: : املبحث الثايناملبحث الثاين

 ٥٠  ........................  ما ُيستحبُّ صوُمه وما يُكَرُه وما َحيرُمُ : الباُب اخلامسُ 

 ٥٠  .......................  )صوم التطوع(ما يستحب صومه : الفصل األول

 ٥٠  ...................................  تعريف التطوع: املبحث األول



  

٧٣ 

 
ملخص فقه الصوم

 ٥٠  .......................  أحكام النية يف صوم التطوع: املبحث الثالث

 ٥١  .................................  أنواع صوم التطوع: املبحث الرابع

 ٥٣  ........................................  ما يكره صومه: الفصل الثاين

 ٥٣  ......................................  صوم الدهر: املبحث األول

 ٥٣  .............................  صوم يوم عرفة للحاج: املبحث الثاين

 ٥٣  ..........................  إفراد يوم اجلمعة بالصوم: املبحث الثالث

 ٥٤  ............................ُحكُم صياِم يوِم السَّبتِ : املبحث الرابع

 ٥٤  .....................  ختصيص شهر رجب بالصوم: املبحث اخلامس

ـــه: الفصل الثالث ــ ــ  ٥٤  ......................................  ما حيرم صومـ

 ٥٤  ...............................  صوم يومي العيدين: املبحث األول

 ٥٤  ......................................  أيام التشريق: املبحث الثاين

 ٥٥  .................................  صوم يوم الشك: حث الثالثاملب

 ٥٥  ....................  صوم املرأة نفال بدون إذن زوجها: املبحث الرابع

 ٥٦  ...................................  أحكاٌم عامٌَّة يف القضاءِ : الباُب السَّادسُ 

 ٥٦  ..............................  التتابع والرتاخي يف القضاء: الفصل األول

 ٥٦  .................................  التتابع يف القضاء: املبحث األول

 ٥٦  ................................  الرتاخي يف القضاء: املبحث الثاين

 ٥٧  .................................  قضاء الصيام عن امليت: الفصل الثاين

 ٥٧  .............  قضاء الصيام عن امليت الذي أخره لعذر: املبحث األول

 ٥٧  .........  قضاء الصيام عن امليت الذي أخره لغري عذر: املبحث الثاين

 ٥٧  ................................  قضاء الصيام عن احلي: الفصل الثالث

 ٥٨  .......................  من شرع يف صوم هل يلزمه إمتامه؟: الفصل الرابع

 ٥٨  ............من شرع يف صوم واجب هل يلزمه إمتامه؟: املبحث األول

من شرع يف صوم تطوع هل يلزمه إمتامه؟ وحكم قضائه إن : املبحث الثاين

 ٥٨  .............................................................  أفسده



  

٧٤ 

 
ملخص فقه الصوم

 ٥٨  ......................  اإلفطار يف �ار رمضان بغري عذر: الفصل اخلامس

 ٥٩  .........................................  أحكاُم االعتكافِ : الباُب الثَّامنُ 

 ٥٩  .............................  تعريف االعتكاف، وغاياته: الفصل األول

 ٥٩  ................................  تعريف االعتكاف: املبحث األول

 ٥٩  ................................  غايات االعتكاف: املبحث الثاين

 ٦٠  ......................................  حكم االعتكاف: الفصل الثاين

 ٦٠  ..............  ما يشرتط وما ال يشرتط لصحة االعتكاف: الفصل الثالث

 ٦٠  .........................................  اإلسالم: املبحث األول

 ٦٠  ...........................................  العقل: الثايناملبحث 

 ٦٠  .........................................  التمييز: املبحث الثالث

 ٦٠  ............................................  النية: املبحث الرابع

 ٦١  ...............................  إذن الزوج لزوجته: املبحث اخلامس

 ٦١  ................................  مسجد اجلماعة: املبحث السادس

 ٦٣  .........................  الطهارة مما يوجب غسال: املبحث السابع

 ٦٣  .............................زمان االعتكاف وأقله: املبحث الثامن

 ٦٤  .........................  اشرتاط الصوم لالعتكاف: املبحث التاسع

 ٦٤  .......................  االعتكاف وما ال يفسدهما يفسد : الفصل الرابع

 ٦٤  ...............................  اخلروج من املسجد: املبحث األول

 ٦٥  .......................  اجلماع وإنزال املين واالحتالم: املبحث الثاين

 ٦٥  ...........................  :املباشرة والقبلة بشهوة: املبحث الثالث

 ٦٦  ..............................  طروء احليض والنفاس: املبحث الرابع

 ٦٦  ...........................  طروء اإلغماء واجلنون: املبحث اخلامس

 ٦٦  .........................................  الردة: املبحث السادس

 ٦٦  .....................................  نذر االعتكاف: الفصل اخلامس

 ٦٦  .............................  حكم نذر االعتكاف: املبحث األول



  

٧٥ 

 
ملخص فقه الصوم

 ٦٦  ..................  نذر االعتكاف يف املساجد الثالثة: بحث الثاينامل

 ٦٧  ..............  حكم من نذر االعتكاف قبل إسالمه: املبحث الثالث

 ٦٧  ..................  من نذر يوما هل يدخل فيه الليل؟: املبحث الرابع

 ٦٧  ....................................قضاء االعتكاف: الفصل السادس

 ٦٧  ........................  قضاء االعتكاف املستحب: املبحث األول

 ٦٧  ..........................  قضاء االعتكاف الواجب: املبحث الثاين

 ٦٨  ..............................  ما يندب للمعتكف فعله: الفصل السابع

 ٦٨  ..............  االعتكاف يف أفضل األوقات واألماكن: املبحث األول

 ٦٨  ........................  االشتغال بالقرب والطاعات: املبحث الثاين

  


