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٣ 

  
 بهِ وصحْ  ، وعلى آلهِ اهللاِ  على رسولِ  والسالمُ  الةُ ، والصَّ هللاِ  احلمدُ  

  .أْمجَعني

  :دعْ ا بَـ أمّ 

 ،ةِ عيَّ رْ الشَّ  العلومِ  هيلِ سْ ، على تَ على مرِّ العصورِ  العلمِ  أهلُ  حرصَ  دْ قَ فَـ   

الت وَّ طمُ ـال ، اختصارُ لكَ ذَ  رِ وَ صُ  نْ ، ومِ هانفعُ  عمَّ يَ اس، لِ موم النَّ وتقريبها إىل عُ 

على  بالِ واإلقْ  �ا، االنتفاعِ  يف تيسريِ  هُ رُ وكان لذلك أثَـ    فات،ؤلَّ مُ ـال وتلخيصُ 

   .واخلاصِّ   العامِّ ها بْني ها، وانتشارِ دارستِ مُ 

منها  حرصاً  ؛همعلى �جِ  أن تسريَ  ةِ يَّ نِ السَّ  ررِ الدُّ  ةُ سَ مؤسَّ  ارتأتْ قد و   

 وال توثيقِ  العلماءِ  ونصوصِ  ةِ األدلَّ  ذكرِ  بدونِ خمَتصراً  الشرعيِّ  العلمِ  على بيانِ 

  .ال �اها ومن قَ وحكمِ  على املسألةِ  مقتصرةً  ،املذاهبِ 

الثاين  من اإلصدارِ  كجزءٍ  )الصومفقه (من  صُ ولذا يأيت هذا امللخَّ   

 واالستزادةَ  فصيلَ التَّ  رامَ ؛ فمن ةِ يَّ نِ السَّ  ررِ الدُّ  على موقعِ  ةِ الفقهيَّ  للموسوعةِ 

 ته من الكتابِ لَّ بأدِ  دعوماً من املذاهب، مَ  من األقوال، والقويِّ  حِ اجِ الرَّ ومعرفَة 

 قَ فْ ، وِ العلمِ  قني من أهلِ احملقّ  أقوالِ  رِ كْ ذِ  عَ ذلك، مَ  وغريِ  واإلمجاعِ  والسنةِ 

مبوقِع  ةِ الفقهيَّ اين من املوسوعِة فـََعليِه مبراجعِة اإلصداِر الثَّ  واضحٍ  علميٍّ  منهجٍ 

   .ةِ يَّ نِ السَّ  ررِ الدُّ 

  اعنَ فَ نْـ ا ما يَـ منَ علِّ يُ  ا وأنْ نَ مَ ا بما علَّ نَ عَ فَ نْـ يَـ  أنْ  اهللاَ  سألُ نَ 
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 و وأ، ا ،: اول اب
،ِو ،موأر ،وطو ُو وآدا  

  و،و،  وأ،وأ،  ا،ا  ،: : ا اولا اول
ِواِوا      

  تعريف الصيامتعريف الصيام: : المبحث األولالمبحث األول

  . اإلمساك: أصل الصيام يف اللغة

التعبُُّد هللا سبحانه وتعاىل، باإلمساك عن : وأما الصيام اصطالحًا فهو

  .األكل والشرب وسائر املفطِّرات، من طلوع الفجر إىل غروب الشمس

  أقسام الصيــامأقسام الصيــام: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  :رًا به، أو منهي�ا عنه َشرًعا، إىل ِقسمنيينقسم الصَّوم  باعتبار كونه مأمو 

  الصوم المأمور به شرًعا: األول

  :وهو قسمان

  الصَّوم الواجب - أ

  : وهو على نوعني

ع  -١ وهو صوم شهر :  - بغري سبٍب من املكلَّف: أي -واجب بأصل الرشَّ

 .رمضان

ارات، والقضاء: واجب بسبب من املكلَّف -٢  .وهو صوم النَّذر، والكفَّ

  )صوم التطوُّع(الصَّوم املستحبُّ  -ب

  :وهو قسمان
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ع املطَلق -١ ، : صوم التطوُّ وهو ما جاء يف النُّصوص غَري مقيٍَّد بزمٍن معنيَّ

  .فيستحبُّ أداؤه يف كلِّ وقت، إالَّ األوقات املنهيَّ عنها

،  : صوم التطوُّع املقيَّد - ٢ وهو ما جاء يف النُّصوص مقيًدا بزمٍن معنيَّ

تِّ من شوَّال، ويومي االثنني واخلميس، ويوم عَرفة، ويومي كصوم السِّ 

  .تاسوعاء وعاشوراء

  الصَّوم المنهيُّ عنه شرًعا: الثاني

  :وهو قسمان

  .وذلك ِمثل صوم يومي الِعيدين، وصوم يوم الشكِّ : صوٌم حمرَّم - ١

  .وذلك مثل صوم الِوصال، وصوم يوم عَرفة للحاجِّ : صوٌم مكروه - ٢

  فضائل الصيامفضائل الصيام: : ثثالمبحث الثالالمبحث الثال

  : للصيام فضائُل كثريٌة شهدت �ا نصوص الوحيني، ومنها

 .أن الصوم ال مثل له -١

 .أن اهللا تبارك وتعالى أضافه إليه -٢

  .تجتمع في الصوم أنواع الصبر الثالثة -٣

 .الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة -٤

ة واألجر الصوم من األعمال التي وعد اهللا تعالى فاعلها بالمغفر  -٥

  .العظيم

  .الصيام كفارٌة للذنوب والخطايا -٦

 .الصوم ُجنٌة وِحصٌن من النار -٧
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 .الصوم سبٌب لدخول الجنة -٨

  .للصائم فرحتان -٩

  .خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا تعالى من ريح المسك -١٠

  .الصوم يزيل األحقاد والضغائن -١١

   .م أجرهجعل اهللا تعالى الصيام من الكفارات لعظ -١٢

  الحكمة من تشريع الصيامالحكمة من تشريع الصيام: : المبحث الرابعالمبحث الرابع

ملا كانت مصاحل الصوم مشهودًة بالعقول السليمة، والفطر املستقيمة، 

شرعه اهللا سبحانه وتعاىل لعباده؛ رمحًة �م؛ وإحسانا إليهم؛ ومحيًة هلم 

   .وُجنَّةً 

  :فالصيام له ِحَكٌم عظيمٌة، وفوائُد جليلٌة، ومنها

 : ٌة لتحقيق تقوى اهللا عز وجلأن الصوم وسيل -١

 : إشعار الصائم بنعمة اهللا تعالى عليه -٢

 : تربية النفس على اإلرادة، وقوة التحمل -٣

 : في الصوم قهٌر للشيطان -٤

 : الصوم موجٌب للرحمة والعطف على المساكين -٥

 : الصوم يطهِّر البدن من األخالط الرديئة ويكسبه صحًة وقوةً  -٦

وغريها هي بعض ما يدركه عقل اإلنسان احملدود من هذه وهذه الفوائد 

  .العبادة العظيمة، وذلك حني تُؤدَّى على وجهها املشروع
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اا  مامن: : انأرأر  اا  

  اإلمساك عن المفطِّراتاإلمساك عن المفطِّرات: : الركن األولالركن األول: : المبحث األولالمبحث األول

جيب على الصائم أن ميتنع عن كل ما يبطل صومه من سائر املفطِّرات،  

وابن عبد  ،نقل اإلمجاع على ذلك ابن حزمو  .رب واجلماعكاألكل والش

  .الرب، وابن تيمية

  استيعاب زمن اإلمساكاستيعاب زمن اإلمساك: : الركن الثانيالركن الثاني: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  بداية زمن اإلمساك: المطلب األول

يلزم الصَّائَم اإلمساُك عن املفطِّرات، ِمن ُدخول الفجر الثاين، وذَهب 

  .عبد الربِّ اإلمجاَع على ذلك إىل هذا عامَّة أهُل العلم، وحَكى ابنُ 

  طعام فمه وفي الفجر عليه طَلع َمن: المطلب الثاني

ويُتمَّ صومه، فإِن ، َمن طَلع عليه الفجر ويف فمه طعام، فعليه أن يلفَظه

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ابتلعه بَطل صوُمه، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .نابلةوالشافعيَّة، واحل

  نهاية زمن اإلمساك: لثالثالمطلب ا

  متى ينتهي زمن اإلمساك: الفرع األول

 ،نقل اإلمجاع على ذلك ابن حزم ،اإلمساك بغروب الشمس زمنُ ينتهي 

  .وابن عبدالرب، والنووي
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إذا أفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة به، فرأى الشمس لم : الفرع الثاني

  تغرب

، أو أفطر يف الطائرة قبل ارتفاعها، من أفطر بالبلد مث أقلعت الطائرة به

وذلك بعد انتهاء النهار، مث رأى الشمس بعد ارتفاع الطائرة يف اجلو، فإنه 

  .وابن عثيمني ،وابن باز ،وبه أفىت عبدالرزاق عفيفي ،يستمر مفطرا

هل العبرة للصائم برؤية الشمس وهو في الطائرة أم : الفرع الثالث

  لقريب منها أو المحاذي لهابدخول وقت اإلفطار في البلد ا

على أن  من سافر بالطائرة وهو صائٌم، مث اطَّلع بواسطة الساعة أو غريها

وقت إفطار البلد الذي سافر منه أو البلد القريبة منه يف سفره، قد دخل، 

. لكنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة، فليس له أن يفطر إال بعد غرو�ا

  .وابن عثيمني ،وابن باز ،زاق عفيفيوبه أفىت عبد الر 

  وقت الفطر في البالد التي يطول فيها النهار: الفرع الرابع

جيب على الصائم اإلمساك من حني طلوع الفجر حىت تغرب الشمس  

يف أي مكان كان من األرض، سواء طال النهار أم قصر، أم تساويا، ما دام 

  .ع وعشرين ساعةهو يف أرض فيها ليل و�ار يتعاقبان خالل أرب

لكن لو شقَّ الصوم يف األيام الطويلة مشقة غري حمتملة وخيشى منها 

الضرر أو حدوث مرض، فإنه جيوز الفطر حينئذ، ويقضي يف أيام ُأخر 

  .يتمكن فيها من القضاء

وغريمها، وهو قرار ا�مع الفقهي  ،وابن عثيمني ،و�ذا أفىت ابن باز
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  .اإلسالمي

تحديد بداية اإلمساك ونهايته في البالد التي ال كيفية : الفرع الخامس

  يتعاقب فيها الليل والنهار خالل أربع وعشرين ساعة

من كان يف بلٍد ال يتعاقب فيه الليل والنهار يف أربع وعشرين ساعة كبلد 

يومني، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك، فإنه : يكون �ارها مثالً 

دره اعتمادًا على أقرب بلٍد منها حبيث يكون يقدر للنهار قدره، ولليل ق

 ،وابن عثيمني ،و�ذا أفىت ابن باز .ساعة ٢٤جمموع كلٍّ من الليل والنهار 

  .وغريمها، وهو ما قرره ا�مع الفقهي اإلسالمي

ا اا ا : : و واا  

  اإلسالماإلسالم: : األولاألول  المبحثالمبحث

  تمهيد

 جيُب الصَّوم على ُيشرتَط اإلسالُم يف وجوب الصَّوم، وِصحَّته؛ فال

  . وقد حكى اإلمجاع على ذلك ابن حزم، الكافر، وال يصحُّ منه إْن أَتى به

   )غير المرتد(إسالم الكافر األصلي : األولالمطلب 

إذا أسلم الكافر األصلي، فهل عليه قضاء ما فاته من : الفرع األول

  الصيام الواجب زمن كفره؟

، فال يلزمه قضاء ما فاته من )رتدأي غري امل(إذا أسلم الكافر األصلي 

وقد حكى اإلمجاع على ذلك  وذلك يف اجلملة، الصيام الواجب زمن كفره،
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١٠ 

، والشِّربيينُّ ، ابن تيمية    . وابُن حجر اهليتميُّ

 أسلم إذا رمضان شهر أيَّام من مَضى ِلما الكاِفر قضاء: الفرع الثاني

  أثناَءه

لزمه قضاء األيام املاضية من إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فال ي

واألصح  ،احلنفية، واملالكية: رمضان، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة 

  .وقالت به طائفة من السلف، لشافعية، ومذهب احلنابلةعند ا

 أسلم إذا رمضان شهر أيَّام من بقي لما الكافر صوم: الفرع الثالث

  أثناَءه

ضان، فعليه أن يصوم ما بقي من إذا أسلم الكافر يف أثناء شهر رم

  .ابُن قدامة، والشَّوكاين: نقل اإلمجاع على ذلك ،الشهر

 في أثناءه الكافرُ  أسلم إذا وقضائه، اليوم إمساك ُحكم :الفرع الرابع

  رمضان

وال  ،إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان، فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم

  .ابن عثيمني ابن تيمية واختاره ،وهو مذهب احلنفية ،جيب عليه قضاؤه

  إسالم الكافر المرتد: الثاني المطلب

عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن  فهلإذا أسلم المرتد : الفرع األول

  ؟ردته

 وهو قول ،إذا أسلم املرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته
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  . احلنفية، واملالكية، واحلنابلة اجلمهور من

 يلزمه فهل ردَّته؛ قبل صومٌ  وعليه المرتدُّ، أسلم إذا: يالفرع الثان

  قضاؤه؟

، وعليه صوٌم قبل رِدَّته، فإنَّه جيب عليه القضاء، وهو قول  إذا أسلم املرتدُّ

  .    اجلمهور من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  أسلم إذا القضاءُ  عليه صومه، أثناء ارتدَّ  َمن: الفرع الثالث

يف أثناء الصَّوم، بَطل صوُمه، وعليه قضاُء ذلك اليوم إذا أسلم؛  َمن ارتدَّ 

ابن قدامة  :كي اإلمجاع على ذلكنصَّ على ذلك الشافعيَّة، واحلنابلة، وحَ 

   .والنووي

  البلوغالبلوغ: : الثانيالثاني  المبحثالمبحث

   اشتراط البلوغ: األول المطلب

 ،اإلمجاع على ذلك ابن حزم نقل. البلوغ: يشرتط لوجوب الصوم

  .والنووي

  قضاُء البالغ ِلَما فاته قَبَل الُبلوغ :الثاني المطلب

: اإلمجاع على ذلك نقل .ال جيُب على الباِلِغ قضاُء ما فات قَبل البُلوغ

  .النووي

  أمُر الصبي بالصوم: الثالث المطلب
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إذا كان الصيب يطيق الصيام دون وقوع ضرر عليه، فعلى وليه أن يأمره 

  . يهبالصوم ليتمرَّن ويتعوَّد عل

وهو قول مجهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية واحلنابلة، وهو قوٌل عند 

  .طائفٌة من السلف توبه قال ،املالكية

  حكم قضاء ما سبق إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان: رابعال المطلب

إذا بلغ الصيب أثناء شهر رمضان، فإنه يصوم بقية الشهر وال يلزمه قضاء 

وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهية  ،صامه أم أفطره ما سبق، سواء كان قد

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قوُل أكثر العلماء، : األربعة

  .وُحكي فيه اإلمجاع

حكم القضاء واإلمساك إذا بلغ الصبي أثناء نهار : خامسال المطلب

  رمضان وهو مفطر

ميسك بقية  يلزمه أن فطر، فإنهإذا بلغ الصيب أثناء �ار رمضان وهو م

 اختارها ،يومه، وال قضاء عليه، وهو مذهب احلنفية، وهي ورواية عن أمحد

  .، وابن عثيمنيابن تيمية

  العقـــلالعقـــل: : الثالثالثالث  المبحثالمبحث

  تمهيد

، وابن اإلمجاع على ذلك ابن حزم نقل .العقل: يشرتط لوجوب الصوم

  .رشد، وابن مفلح
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  ونزوال العقل بالجن: األول المطلب

  المجنون صومحكم : الفرع األول

اإلمجاع على ذلك  نقل .ال جيب الصوم على ا�نون، وال يصح منه

  .وابن تيمية ،النووي

  حكم المجنون إذا أفاق في نهار رمضان: الفرع الثاني

أن ميسك بقية اليوم، وهو قول  لزمهإن أفاق ا�نون أثناء �ار رمضان، 

  .، وابن عثيمنيابن تيمية ارهواخت ،ورواية عن أمحد ،احلنفية

  حكم قضاء ما سبق من أيام رمضان زمن الجنون: الفرع الثالث

إن أفاق ا�نون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان، وهذا  

    .والشافعية، واحلنابلة ،مذهب مجهور أهل العلم من احلنفية

  أفاق إذا الَمجنون على القضاءِ  ُحكم: الفرع الرابع

ذا أفاق ال يَلزُمه قضاُء ما فاته زمَن اجلنون، سواء قلَّ ما فاته أو  ا�نون إ

افعيَّة،  كُثر، وسواء أفاق بعَد رمضان أو يف أثنائه، وهذا مذهُب الشَّ

  .واحلنابلة، وهو اختياُر ابِن املنذر، وابِن حزم، وابن باز، وابن ُعثيمني

 بالجنون صيبأُ  ثم باللَّيل، الصوم نوى َمن صوم ُحكم: الفرع الخامس

  الشَّمس غروب بعد إالَّ  يُفق ولم

َمن نَوى الصَّوم باللَّيل، مث ُأصيب باجلنون ومل يُِفق إالَّ بعد غروب 

: الشَّمس، فإنَّ صوَمه ال يصحُّ، وقد ذهب إىل ذلك مجهوُر أهل الِعلم



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

١٤ 

  .املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  ابه الجنونحكم قضاء من كان صائماً فأص: الفرع السادس

من كان صائمًا فأصابه اجلنون، فال قضاء عليه، وهو قول احلنفية، 

  .واحلنابلة، وهو اختيار ابن حزم

  الَعَته: الثاني المطلب

  تعريف العته: أوال

  . نقصان العقل من غري جنون أو دهش :الَعَته لغةً 

آفة ناشئة عن الذات توجب خلًال يف العقل، فيصري : العته اصطالحاً 

به خمتلط العقل، فيشبه بعض كالمه كالم العقالء، وبعضه كالم صاح

  .ا�انني

  : حكم صوم المعتوه: ثانيا

ن، ال صوم عليه، املعتوه الذي أصيب بعقله على وجٍه مل يبلغ حد اجلنو 

  .ابن عبد الرب اإلمجاع على ذلكنقل . وليس عليه قضاء

  الخرف: الثالثالمطلب 

  :تعريف الخرف: أوال 

  فساد العقل من الكرب: ًة واصطالحاً الخرف لغ

  :حكم صوم المخرف: ثانيا

  .وابن عثيمني ،ليس على املخرِّف صوٌم وال قضاء، وهو اختيار ابن باز
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  زوال العقل باإلغماء: الرابع المطلب

  النهار جميعَ  عليه وُأغمي الصوم، نوى َمن: الفرع األول

مجيَع النَّهار، فإنه ال  من نَوى الصَّوم، وأُغمي عليه واستوعَب اإلغماءُ 

يصحُّ صوُمه، وعليه قضاُء هذا اليوم، وهو قوُل مجهور الُفقهاء من املالكيَّة، 

  .والشافعيَّة، واحلنابلة، وحكى ابن ُقدامة اإلمجاَع على ذلك

  النَّهار جميعَ  إغماؤه يستوعبْ  ولم الصَّوم، نوى َمن: الفرع الثاني

أفاق جزًءا من النهار، ولو للحظة، إذا نوى الصَّوم، مث أُغمي عليه و  

  .فصياُمه صحيح، وال قضاَء عليه، وهو مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة

  حكم من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج: الفرع الثالث

من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم اإلغماء 

   .على ما سبق بيانه

  ذاكرةفقد ال: الخامس المطلب

وبه أفتت اللجنة  ،من أصيب بفقدان الذاكرة، فال جيب عليه الصوم

ائمة، وابن عثيمني   .الدَّ

  اإلقامةاإلقامة: : الرابعالرابع  المبحثالمبحث

  .اإلمجاع على ذلك ابن حزم نقل .جيب الصَّوم على املقيم
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  الطهارة من الحيض والنفاسالطهارة من الحيض والنفاس: : الخامسالخامس  المبحثالمبحث

  تمهيد

نقل  .حليض والنفاسيشرتط لوجوب الصوم على املرأة طهار�ا من دم ا

  .والشوكاين ،والنووي ،ابن حزمعلى ذلك اإلمجاع 

  حكم صوم الحائض والنفساء: األولالمطلب 

حيرم الصوم، فرضه ونفله، على احلائض والنفساء، وال يصح صومهما، 

ابن و  ابن حزم، وابن عبد الرب، على ذلكنقل اإلمجاع  .وعليهما القضاء

  .رشد، والنووي، وابن تيمية

 هل رمضان نهار أثناءَ  النُّفساء أو الحائض طُهرت إذا: الثاني طلبالم

  اليوم بقيَّة إمساك يلزمهما

إذا طُهرت احلائض أو النُّفساء أثناء �ار رمضان، فاختلف أهُل الِعلم يف 

  : ُحكم لزوم اإلمساك عليهما على قولني

 ،ال يلزمهما إمساك بقية اليوم، وهو قول املالكية :القول األول

  .ابن عثيمنيو  ابن حزم، ورواية عن أمحد، وهو اختيار ،والشافعية

الصحيح من و   ،يلزمهما اإلمساك، وهو قول احلنفية :القول الثاني

  .وهو اختيار ابن باز ،احلنابلةمذهب 

حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن : ثالثال المطلب

  تصوم الشهر كامالً دون انقطاع
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وب منع احلمل أو احليض أضرارًا على املرأة، فإن عليها إذا ثبت أن حلب

اجتناب تناوهلا سواء كان ذلك يف رمضان من أجل أن تصوم الشهر كامالً 

وقطاع  ،مع الناس، أو يف غريه من األوقات، و�ذا أفتت اللجنة الدائمة

  .وابن عثيمني ،اإلفتاء بالكويت

  القدرة على الصومالقدرة على الصوم: : السادسالسادس  المبحثالمبحث

اإلمجاع على ذلك  نقل .القدرة واالستطاعة عليه: الصوم يشرتط لوجوب

  .، وابن مفلحوابن تيمية ،ابن حزم

  :فائدة

  صوم أصحاب المهن الشاقة

أصحاب املهن الشاقة داخلون يف عموم املكلفني، وليسوا يف معىن 

املرضى واملسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا 

مل بأحد املهن الشاقة وكان يضره ترك عمله، صائمني، لكن من كان يع

وخشي على نفسه التلف أثناء النهار، أو حلوق مشقة عظيمة فإنه يُفطر 

على قدر حاجته مبا يدفع املشقة فقط، مث ميسك بقية يومه إىل الغروب 

  .ويفطر مع الناس، وعليه القضاء

  النيــــة في الصـــومالنيــــة في الصـــوم: : المبحث السابعالمبحث السابع

  نية في الصومحكم ال: المطلب األول

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ال يصحُّ الصَّوم بدون نيٍَّة، باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة
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  .والشافعيَّة، واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع على ذلك

  وقت النية في الصوم: المطلب الثاني

  وقت النية في صوم الفرض: الفرع األول

  حكم تبييت النية: المسألة األولى

وهو قول مجهور أهل  ،النيَّة من اللَّيل قبل طلوع الفجر ُيشرتط تبييتُ 

   .واحلنابلة ،والشافعية ،املالكية: العلم

  حكم تجديد النية في كل يوم من رمضان: المسألة الثانية

اختلف أهُل العلم يف اشرتاط جتديد النيَّة يف كلِّ يوٍم من رمضان، على 

  :قولني

يوم من رمضان، وهو قول  لكليشرتط جتديد النية  :القول األول

  .واحلنابلة ،والشافعية ،احلنفية: اجلمهور

تكفي النية يف أوله، فإذا انقطع  التتابعَأنَّ ما يشرتط فيه : القول الثاني

التتابع لعذر يبيحه، مث عاد إىل الصوم فإنَّ عليه أن جيدد النية، وهو مذهب 

  .واختاره ابن عثيمني ،وقول زفر من احلنفية ،املالكية

  وقت النية في صوم النفل: الفرع الثاني

  حكم تبييت النية من الليل في صيام التطوع: المسألة األولى

من  الفقهاءال يشرتط يف صيام التطوع تبييت النية من الليل عند مجهور 

  .احلنفية والشافعية واحلنابلة

  في صيام التطوع هارالنَ  من النـِّيَّة وقت: المسألة الثانية
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م أثناء النهار، سواء قبل الزَّوال أو بعده، إذا مل جيوُز أن ينوَي الصائ

يتناوْل شيًئا من املفطِّرات بعد الفجر، وهذا مذهُب احلنابلة، وقوٌل عند 

  .واختاره ابُن تيميَّة، وابن عثيمني ،الشافعيَّة، وقول طائفٍة من السََّلف

 من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فهل يكتب له ثواب: لثةالمسألة الثا

  صيام يوم كامل؟

من أنشأ نية الصوم أثناء النهار، فإنه يكتب له ثواب ما صامه من حني 

وابن  ،وهو اختيار ابن تيمية ،، وهذا مذهب احلنابلةفحسب نوى الصيام

  .  باز، وابن عثيمني

  الجزم في نية الصوم: المطلب الثالث

  حكم صوم المتردد في نية الصوم الواجب: الفرع األول

يف نية الصوم الواجب، هل يصوم غدا أو ال يصوم، واستمر من تردد 

هذا الرتدد إىل الغد، مث صامه، فصومه غري صحيح، وعليه قضاء هذا اليوم، 

وهذا قول مجهور أهل العلم من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، وهو قول 

  .بعض احلنفية

م أو ال إن شاء اهللا مرتدداً، ال يدري هل يصو : ومثل ذلك ما لو قال

  . يصوم

إن كان غدًا رمضان : حكم من علق الصوم، فقال مثالً : الفرع الثاني

  فهو فرضي، أو سأصوم الفرض

إذا نوى اإلنسان أنه إن كان غدًا رمضان فهو فرضي، أو سأصوم 



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

٢٠ 

وإليه ذهب  ،، وهو رواية عن أمحدصحيحالفرض، فتبني أنه رمضان فصومه 

  .وابن عثيمني ،ابن تيمية

  استمرار النية: رابعالمطلب ال

  حكم صوم من نوى في يوم من رمضان قْطَع صومه: الفرع األول

من نوى يف يوم من رمضان قْطَع صومه، فإن صومه ينقطع، وال يصح 

إن كان ممن ال يباح هلم الفطر، فإن   اليوممنه، وعليه القضاء وإمساك بقية 

ء فقط، وهو قول كان ممن يباح هلم الفطر كاملريض واملسافر، فعليه القضا

  .واختيار ابن عثيمني ،املالكية، واحلنابلة

  حكم صوم من تردد في قطع نية الصوم: الفرع الثاني

من تردد يف قطع نية الصوم، فإن صومه ال يبطل ما دام مل جيزم بقطعها، 

اختاره و  مذهب احلنابلة، الصحيح منوهو مذهب  احلنفية، والشافعية، وهو 

  .ابن عثيمني

 ا ااااا : :ُُ  اوو  ا  ُآداُآدا  

  آداب تتعلق باإلفطارآداب تتعلق باإلفطار: : المبحث األولالمبحث األول

  تعجيل الفطر: المطلب األول

إلمجاع نقل او  .يسن للصائم تعجيل الفطر إذا حتقق من غروب الشمس

  .، وابن مفلح، واملرداويابن دقيق العيدابن رشد، و : ذلكعلى 

  حكم الفطر بغلبة الظن: فرع



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

٢١ 

احلنفيَّة، : ذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعةوهجيوز الفطر بغلبة الظن، 

  .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  ما يفطر عليه الصائم: المطلب الثاني

  ما يستحب أن يفطر عليه الصائم: الفرع األول

 متر، فإن مل يوجدفعلى يستحب اإلفطار على رطب، فإن مل يوجد 

  .املالكية، والشافعية، واحلنابلة وهذا قول مجهور الفقهاء منماء، فعلى 

   من لم يجد رطباً وال تمراً وال ماء: الفرع الثاني

رطبًا وال مترًا وال ماء، فليفطر على ما تيسر من مأكول أو  من مل جيد

  .مشروب

  من لم يجد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب: الفرع الثالث

فإنه ينوي الفطر من مل جيد شيئا يفطر عليه من مأكول أو مشروب، 

  بقلبه 

         .وال ميص إصبعه، أو جيمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض

  ما يقال عند اإلفطار: المطلب الثالث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أفطر : عن ابن عمر أنه قال

  .))ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا: ((قال
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  ـورـورالسحــالسحــ: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  تعريف السحور : المطلب األول

  :تعريف السحور

أْكل هذا : طعاُم السََّحِر وشرابُه،  وبضمِّها: -بفتح السِّني- السَُّحور  

  .فهو بالفْتح اسُم ما يـَُتَسحَّر به، وبالضمِّ املصدر والِفعل نْفسه. الطَّعام

  حكم السحور: المطلب الثاني

نقل اإلمجاع على ذلك ابن  .حَّرُيستحبُّ ِلَمن أراد الصِّيام  أن يتس

  .والنووي ،وابن قدامة والقاضي عياض، املنذر،

  فضائل السحور: المطلب الثالث

: والربكة يف السحور حتصل جبهات متعددة، منها :بركة فيه السحور

اتباع السنة، وخمالفة أهل الكتاب، والتقوي به على العبادة، والزيادة يف 

الذي يثريه اجلوع، والتسبب بالصدقة على من النشاط، ومدافعة سوء اخللق 

يسأل إذ ذاك أو جيتمع معه على األكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت 

   .مظنة اإلجابة، وتدارك نية الصوم ملن أغفلها قبل أن ينام

  الحكمة من السحور: المطلب الرابع

  :من حكم السحور ومقاصده

  .لى الصيامأنه معونة على العبادة، فإنه يعني اإلنسان ع - ١

  .وفيه خمالفة أهل الكتاب فإ�م ال يتسحرون - ٢
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  تأخير السحور: المطلب الخامس  

نَقل اإلمجاع  .ُيَسنُّ للصائِم تأخُري السُّحوِر ما مل َخيَش طلوَع الفجر 

رداويُّ : على ذلك
َ
  .ابُن ُرشد، وابُن مفِلح، وامل

  ما يحصل به السحور: المطلب السادس

  ه السحورما يحصل ب: الفرع األول

   .حيصل السحور بكل مطعوم أو مشروب  ولو كان قليالً 

  ما يسن التسحر به: الفرع الثاني

  . يسن التسحر بالتمر

  بالطاعاتبالطاعات  واالشتغالواالشتغال  اجتناب الصائم للمحرماتاجتناب الصائم للمحرمات: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

يَنبغي على الصائم اجتناب املعاصي؛ فهي جترَح الصوم، وتَنُقُص األْجَر، 

، والسُّخرية من اآلَخرين، وذلك ِمثل الِغيبة، وا لنَّميمة، والكذب، والِغشِّ

ومساع األغاين واملعازف، والنَّظر إىل احملرَّمات، وغري ذلك من أنواع املعاصي 

  .واملنَكرات

كما أنَّه حريٌّ بالصائم الذي امتنع عن املباحات من املفطِّرات، وابتعد 

لطاعات،  كقراءة القرآن عن مجيع احملرَّمات، أن يكون َديدنَه االشتغاُل با

  . الكرمي، وكثرة الذِّكر، والدعاء، واإلحسان إىل اآلَخرين، وغري ذلك

  أو قاتلهأو قاتلها يقوله الصائم إن سابَّه أحد ا يقوله الصائم إن سابَّه أحد مم: : رابعرابعالمبحث الالمبحث ال

  .إين صائم: ينبغي للصائم إن سابه أحد أو قاتله أن يقول جهراً 
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  ما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعامما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعام: : خامسخامسالمبحث الالمبحث ال

إين صائم، سواء كان صوم : للصائم إذا دعي إىل طعام أن يقولينبغي 

  . ، وليدع لصاحب الطعامفرض أو نفل

فإن كان يشق على صاحب الطعام صوُمه، اسُتِحبَّ له الفطر وإال فال، 

   .هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوماً واجباً حُرَم الفطر
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مب اا : ، ، نر  
وو ت دق إط ،  

   رن رن    : : ا اولا اول
 :ُتكفَّر به الخطايا  -١

 :تُغَفر فيه الذنوب -٢

 :صيام رمضان من أسباب دخول الجنة -٣

ما اما ن: : ار  نر    را روا و  

  خصائص شهر رمضانخصائص شهر رمضان: : المبحث األولالمبحث األول

  ::فيه أُنزل القرآنفيه أُنزل القرآن  ..١١

 ::ألخرىألخرىأُنزلت الكتب اإللهية اأُنزلت الكتب اإللهية ا فيهفيه .٢

  ::فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطينفيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين  ..٣٣

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

  .هذه العمرة ال تغين عن حجة اإلسالم الواجبة، بإمجاع أهل العلملكن 

 .فيه ليلة القدرفيه ليلة القدر. . ٥٥

  من فضائل ليلة القدرمن فضائل ليلة القدر: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

   .أنزل فيها القرآن -

   .في السنة يقدر اهللا فيها كل ما هو كائنٌ  -

   .أنها ليلة مباركة -
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  .العبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر -

  .ينزل فيها جبريل والمالئكة بالخير والبركة -

  ليلة القدر سالمٌ  -

  مغفرة ما تقدم من الذنوب: فضل قيامها

  :ما يشرع في ليلة القدر

  :القيام

  .يشرع يف هذه الليلة الشريفة قيام ليلها بالصالة

  .افاالعتك

ك عفو كرمي حتب العفو فاعف اللهم إن: ومن ذلك الدعاء بـ :الدعاء

  .عين

  .العمل الصالح

  :وقت ليلة القدر وعالمتها

  وقت ليلة القدر

ليلة القدر يف الَعشر األواِخر من رمضان، وهي يف األوتار أقرُب من 

، واختاره األشفاع، وهو ما َذهب إليه الشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قوٌل للمالكيَّة

  .ابن تيميَّة، والصَّنعاين، وابن باز، وابن عثيمني

  هل ليلة القدر تتنقل أم هي ثابتة؟

ال ختتصُّ ليلة القْدر بليلٍة معيَّنٍة يف مجيع األعوام، بل تتنِقل يف ليايل 

الَعشر األواِخر من رمضان، وهو مذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية، 
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  .أهل العلم واحلنابلة، وهو قول أكثر

  :عالمة ليلة القدر

  .أن الشمس تطلع يف صبيحتها ليس هلا شعاع

  هل ليلة القْدر موجودة أم رُِفعت؟ 

نَقل اإلمجاع  .ليلة القْدر موجودٌة مل ترفع، بل هي باقيٌة إىل يوم الِقيامة

  .النوويُّ : على ذلك

ا اا ا : : ن، ور    ن، ور   
رر  

  صوم شهر رمضانصوم شهر رمضان  حكمحكم: : المبحث األولالمبحث األول

نقل اإلمجاع على  .صوُم شهر رمضاَن فريضٌة، ورُكٌن من أركان اإلسالم

  .وابن تيمية ،والنووي ،ابن قدامة: ذلك

  حكم ترك صوم شهر رمضانحكم ترك صوم شهر رمضان: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  حكم من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته: المطلب األول

إمجاع أهل العلم ب .صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته فهو كافرٌ  من ترك

إال أن يكون قريب العهد باإلسالم، أو نشأ بباديٍة بعيدة من املسلمني، 

  .حبيث يعقل أن خيفى عليه وجو�ا

  حكم من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسًال : المطلب الثاني

َمن تَرك صوم يوم واحد من شهر رمضان متعمًِّدا كسًال،  فقد أتى كبريًة 
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وجيب عليه القضاء، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة من كبائر الذُّنوب، 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع: األربعة

اا ااا ا : :ون ور  لت دإون ور  لت دإ  

  طرق إثبات دخول شهر رمضانطرق إثبات دخول شهر رمضان: : المبحث األولالمبحث األول

  رؤية الهالل: المطلب األول

  هاللطلب رؤية ال: الفرع األول

َترائي اهلالل ليلَة الثالثني من شعبان، فرٌض على الكفاية؛ نصَّ على 

  .ذلك احلنفيَّة

  الهالل رؤية ثبوتُ : الفرع الثاني

ابُن : على ذلك نَقل اإلمجاع .جيُب صياُم رمضاَن إذا رأى النَّاُس اِهلالل 

  .حزم، وابُن ُقدامة، والزركشيُّ 

  يةالعدد المعتبر في الرؤ : لثالفرع الثا

يكفي يف ثبوت دخول رمضان شهادُة عدٍل واحد، وهو مذهب 

  .الشافعيَّة، واحلنابلة، وطائفٍة من السَّلف، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمني

  من رأى هالل رمضان وحده : رابعالفرع ال

  حكم من رأى الهالل وحده: المسألة األولى

شِهد ومل تُقبل  َمن رأى هالل رمضان وْحَده، ومل َيشهْد بُرؤيته، أو



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

٢٩ 

  :شهادتُه، فقد اختَلف فيه أهُل الِعلم؛ هل يصوم وْحَده أم ال، على قولني

يصوم بناًء على ُرؤيته، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة  :القول األوَّل

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قول الظاهريَّة، وعليه : األربعة

  .أكثُر أهل الِعلم

يصوم مع النَّاس، إذا صاموا، وال يَبين على ُرؤيته، وهذا  :القول الثاني

  .قوٌل لبعض السَّلف، وروايٌة عن أمحد، واختيار ابن تيميَّة، وابن باز

من رأى هالل رمضان وحده وهو في مكان ناٍء ليس : المسألة الثانية

   فيه أحد

أحد، فإنه من رأى هالل رمضان وحده وهو يف مكاٍن ناٍء ليس فيه 

رؤيته، وال يرد عليه اخلالف السابق، ونص عليه ابن ويبين على  يصوم،

  .وابن عثيمني ،تيمية، وابن باز

  اتفاق المطالع واختالفها: الفرع الخامس

إذا رأى أهل بلٍد اهلالل، فقد اختلف أهل العلم هل يلزم الناس بالصوم 

  :على أقوال، منها  تقلة؟بناًء على رؤية هذا البلد، أم أن لكل بلٍد رؤية مس

جيب الصوم على اجلميع مطلقاً، وهو قول اجلمهور من : القول األول

  .واحلنابلة ،واملالكية ،احلنفية

ال جيب الصوم على اجلميع مع اختالف املطالع، وإمنا : القول الثاني

جيب على من رآه أو كان يف حكمهم بأن توافقت مطالع اهلالل، وهذا 

و قول طائفٍة من السلف، واختاره الصنعاين، وابن وه ،قول الشافعية
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  .عثيمني

  الرؤية عبر الوسائل الحديثة: الفرع السادس

  حكم االعتماد على األقمار الصناعية في رؤية الهالل: المسألة األولى

  .ال جيوز االعتماد على األقمار الصناعية يف رؤية اهلالل

  ية لرؤية الهاللحكم استعمال المراصد الفلك: المسألة الثانية

جيوز استعمال املراصد الفلكية لرؤية اهلالل كالدربيل وهو املنظار املقرِّب، 

ولكنه ليس بواجب، فلو رأى اهلالل عربها من يُوَثُق به فإنه يُعمل �ذه 

وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء،  ،الرؤية، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمني

  .ميوهو قرار جممع الفقه اإلسال

  من اشتبهت عليه األشهر :الفرع السابع

  :ما يلزم األسير ونحوه من االجتهاد والحاالت المترتبة على اجتهاده

َمن ُعمِّي عليه خبَـُر اهلالل والشهور، كالسَّجني واألسري بدار احلرب، 

وغريمها، فإنَّه يلزمه أن جيتهد ويتحرَّى، ويصوم شهرًا، باتِّفاق املذاهب 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وهو قول عامة : ربعةالفقهيَّة األ

   .الفقهاء

  :فإن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حاالت -

أن يتبنيَّ له أنَّ صومه وافق شهر رمضان، فصوُمه  :الحالة األولى

فيَّة، احلن: صحيح، وال إعادَة عليه، وهذا باتفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .  واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة وُحكي فيه اإلمجاع
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أن يستمرَّ اإلشكال عليه، فال يَعلم هل وافق الشَّهر، أو  :الحالة الثانية

تقدَّمه، أو تأخَّر عنه، فُيجزئه، وال إعادَة عليه، وهذا مذهب الشافعيَّة، 

  .عواحلنابلة ، وقول عند املالكيَّة، وُحكي فيه اإلمجا 

أن يتينبَّ له أنَّ صومه كان قبل رمضان، فعليه اإلعادُة،  :الحالة الثالثة

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .واحلنابلة

أن يتبنيَّ له أنَّه صام بعد �اية شهر رمضان، فهذا ُجيزئه،  :الحالة الرابعة

 فيما ال يصحُّ صيامه كالعيدين، فإنَّ عليه أن يُعيد األيَّاَم وال إعادَة عليه، إالَّ 

احلنفيَّة، : اليت ال يصحُّ صيامها، وهذا باتفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وُحِكي فيه اإلمجاع

  إكمال شعبان ثالثين يوماً : المطلب الثاني

  ت الرؤية في التاسع والعشرينإذا لم تثب: الفرع األول

إذا مل تثُبت رؤية هالل رمضان يف التاسع والعشرين من شعبان، فإنَّنا 

ُنكمل شعبان ثالثني يوًما، سواء كانت السَّماء ُمصِحَيًة، أو مغيمًة، وهذا 

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  م صوم يوم الثالثين من شعبان احتياطاً لرمضانحك: الفرع الثاني

ال جيوُز ألحٍد صوُم يوم الثالثني من شعبان؛ احتياطًا لرمضان، إالَّ إْن 

وافق صوًما كان يصومه، وهو مذهب املالكيَّة، والشافعيَّة، وروايٌة عن أمحد، 

  .وهو قوُل طائفٍة من السَّلف، واختاره اجلصَّاص، وابُن حزم
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  الحساب الفلكي: ثالمطلب الثال

يف إثبات دخول  وال االعتماد عليهال جيوز العمل باحلساب الفلكي، 

وابن  ،وابن رشد، والقرطيب ،اجلصاص :على ذلك نقل اإلمجاع. رمضان

   .تيمية

  طرق إثبات خروج شهر رمضانطرق إثبات خروج شهر رمضان: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  رؤية هالل شوال: المطلب األول

  العدد المعتبر في الرؤية: الفرع األول

بدَّ من إخبار شاهَديِن عدَلِني، برؤية هالل شوَّال، باتفاق املذاهب  ال

وهو قول أكثر ، احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: الفقهية األربعة

  .العلماء

  حكم من رأى هالل شوال وحده: الفرع الثاني

من رأى هالل شوال لوحده فإنه ال يفطر حىت يفطر الناس، وهو 

 ،وهو اختيار ابن تيمية ،واملالكية واحلنابلة، ،من احلنفية مذهب اجلمهور

   .وابن باز، وابن عثيمني

  إكمال رمضان ثالثين يوماً : المطلب الثاني

ب إكمال شهر رمضان إذا مل يـََر هالل شوال شاهدان عدالن، وج

  .ةابن تيمينقل اإلمجاع على ذلك . ثالثني يوماً 

  هارًان شوَّال ِهالل رؤية: المطلب الثالث
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إذا ثبَتْت رؤيُة هالِل شوَّال، وقد مضى من النَّهار بعُضه، فإنَّ الناس 

: على ذلك نقل اإلمجاعَ  .يُفِطرون وُيصلُّون العيَد، إْن كان ذلك قَبَل الزَّوال

  .ابُن حزم، وابُن عبد البَـرِّ 
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ب اا :ا  حُ   

  اا: : ا اولا اول

  يف المرضيف المرضتعر تعر : : المبحث األولالمبحث األول

لبدن عن حدِّ نقيض الصحة، وهو السُّقم، وذلك خبروج ا: املرض

  .االعتدال واالعتياد

  حكم فطر المريضحكم فطر المريض: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

نقل اإلمجاع على  .يباح للمريض الفطر يف رمضان، وذلك يف اجلملة

  .، وابن تيمية، والزركشي، وابن عابدينلك ابن حزم، وابن قدامة، والنوويذ

  حد المرض الذي يبيح الفطرحد المرض الذي يبيح الفطر: : لثلثالمبحث الثاالمبحث الثا

  المرض الذي يضر الصائم وَيخاف معه الهالك: األولالمطلب 

إذا كان املرض يضر بالصائم، وخشي اهلالك بسببه، فالفطر عليه 

واجب، وهذا مذهب مجهور أهل العلم من احلنفية، واملالكية، والشافعية، 

  .وجزم به مجاعٌة من احلنابلة

  اليسيرالمرض : لثانيالمطلب ا

َمن مِرض مرًضا ال يؤثِّر فيه الصوم، وال يتأذَّى به، مثل الزُّكام أو الصُّداع 

اليسريين، أو وَجع الضِّْرس، وما أشَبه ذلك، فال حيلُّ له أن يُفطر، باتفاق 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: املذاهب الفقهيَّة األربعة
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  يض الذي يُرجى برؤهيض الذي يُرجى برؤهقضاء المر قضاء المر : : المبحث الرابعالمبحث الرابع

وجب عليه قضاء ما  إذا أفطر من كان به مرٌض يُرجى بـُْرُؤُه مث ُشفي،

 ،ابن قدامة، وابن رشد، و نقل اإلمجاَع على ذلك ابن حزم. أفطره من أيام

  .وابن حجر اهليتمي

  حكم المريض الذي ال يُرجى برؤهحكم المريض الذي ال يُرجى برؤه: : المبحث الخامسالمبحث الخامس

، كأن يكون مرُضه مزمًنا، فإنَّه إذا أفَطر َمن كان به مرٌض ال يُرجى بـُْرُؤهُ 

احلنفية، : يُطِعُم عن كلِّ يوٍم مسكيًنا، باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .وهو قوُل أكثر أهل الِعلم واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  أحكام متفرقةأحكام متفرقة: : المبحث السادسالمبحث السادس

  حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه: المطلب األول

على نْفسه فصام، فإنَّه ُجيزئُه، وهذا باتِّفاق املذاهب إذا حتاَمل املريض 

كى اإلمجاع وقد حُ احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، : الفقهيَّة األربعة

  .على ذلك

  إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار: المطلب الثاني

يُفِطر، ويلزمه اإلمتام،  إذا أصبح املريُض صائًما مثَّ بَرأ يف النهار، فإنَّه ال

   .نص عليه احلنفية، والشافعية، واحلنابلة
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٣٦ 

ما اما ا : :اا  

  حكم فطر المسافرحكم فطر المسافر: : المبحث األولالمبحث األول

  .ابن حزم اإلمجاع على ذلك نقل. يُرخَّص للمسافر أن يُفطر

  حكم صوم المسافرحكم صوم المسافر: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  حكم صوم المسافر الذي ال يشق عليه الصوم: المطلب األول

إذا مل يشق الصوم على املسافر، واستوى عنده الصوم والفطر، فاختلف 

  :الصوم أو الفطر، على قولني: أهل العلم يف أيِّهما أفضل

الصوم أفضل له، وهو قول اجلمهور من احلنفية،  :القول األول

  .، وابن عثيمنيوالشافعية ،واملالكية

ٍة من السلف، ائف، وطوهو مذهب احلنابلة، الفطر أفضل :القول الثاني

  .وهو قول ابن تيمية، وابن باز

  حكم صوم المسافر الذي يلحقه بالصوم مشقةٌ : المطلب الثاني

إذا شقَّ الصوم على املسافر، حبيث يكون الفطر أرفق به، فالفطر يف 

وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية، واملالكية، والشافعية، ، حقه أفضل

  .واحلنابلة

  وم المسافر الذي يخاف الهالك بصومهحكم ص: المطلب الثالث

وهذا مذهب  ،الك بصومه، فإنه جيب عليه الفطرإذا خاف املسافر اهل

  .والشافعية ،واملالكية ،اجلمهور من احلنفية
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٣٧ 

  المسافر؟ يُفطر متى: المطلب الرابع

ال يُباح للمساِفر الِفطُر حىت جياوَز البيوت وراَء ظهره وخيرُج من بني 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : املذاهب الفقهيَّة األربعة بُنيا�ا، باتفاق

  .واحلنابلة، وهو قول عامة أهل العلم، وُحِكي اإلمجاع على ذلك

  إقامة المسافر التي يفطر فيهاإقامة المسافر التي يفطر فيها: : المبحث الخامسالمبحث الخامس

إذا أقام املسافر يف مكاٍن فوق أربعة أيام فال يُباح له الفطر، وهذا 

  .ن املالكية، والشافعية، واحلنابلةمذهب مجهور أهل العلم م

  حكم صوم من سفره ِشْبه دائمحكم صوم من سفره ِشْبه دائم: : المبحث السادسالمبحث السادس

يباح الفطر ملن كان سفره ِشْبه دائم كسائقي الطائرات والقطارات 

والشاحنات وحنوهم إذا كان له بلٌد يأوي إليه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن 

  .عثيمني

  أحكام متفرقةأحكام متفرقة: : المبحث السابعالمبحث السابع

  قضاء المسافر األيام التي أفطرها: المطلب األول

اإلمجاع على  نقل .وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام إذا أفطر املسافر

  .ابُن حزم، وابُن رشد، وابن ُقدامة، وابن حجر اهليتميُّ ذلك 

حكم فطر المسافر إذا دخل عليه شهُر رمضان في : المطلب الثاني

  سفره

 نقل سفره فله الفطر، إذا دخل على املسافر شهُر رمضان وهو يف



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

٣٨ 

  .ابن قدامةو  ابن حزم،: اإلمجاع على ذلك

  إذا سافر أثناء الشهر ليالً : المطلب الثالث

إذا سافر أثناء الشهر ليًال، فله الفطر يف صبيحة الليلة اليت خيرج فيها 

  .، وُحكي اإلمجاع على ذلكيف قول عامة أهل العلم ،وما بعدها

  فر إذا سافر أثناء نهار رمضانحكم فطر المسا: المطلب الرابع

إذا سافر املقيُم أثناء �ار رمضان فله أن يُفطر، وهو مذهب احلنابلة، 

زينِّ من الشافعيَّة، وقول طائفٍة من السَّلف، واختاره ابُن املنذر، وابن 
ُ
وقول امل

  .حجر، وابن عثيمني

ار حكم إمساك بقية اليوم إذا قدم المسافر أثناء النه: المطلب الخامس

  مفطًرا

إذا قدم املسافر أثناء النهار مفطراً، فقد اختلف أهل العلم هل عليه 

  :إمساك بقية اليوم أم ال؟ على قولني

ال جيب عليه إمساُك بقيَّة النهار، وهو قول املالكيَّة،  :القول األوَّل

   .والشافعيَّة ورواية عند احلنابلة، وهو اختيار ابن عثيمني

وال شربه خلفاء سبب الفطر كيال ُيساء به الظن أو ولكن ال يُعِلن أكله 

  .يُقتَدى به

وطائفة من  ،واحلنابلة ،يلزمه اإلمساك، وهو قول احلنفية :القول الثاني

  .وهو اختيار ابن باز ،السلف
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٣٩ 

حكم فطر المسافر إذا كان سفره بوسائل النقل : المطلب السادس

  المريحة

رحية، سواء وجد ئل النقل امليباح اإلفطار للمسافر ولو كان سفره بوسا

   .ى ذلك ابن تيميةاإلمجاع عل نقل .مشقة أو مل جيدها

ا اا ز: : اوا زاوا ا  

  حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوزحكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز: : المبحث األولالمبحث األول

نقل . ة العجوز اللذين ال يطيقان الصوميباح الفطر للشيخ الكبري واملرأ

  .حزم، وابن عبد الرباإلمجاع على ذلك ابن املنذر، وابن 

  ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطراما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

إذا أفطر الرَُّجل الكبري، واملرأة العجوز، وَجب عليهما أن يُطعَما عن كل 

  .يوٍم ِمسكيًنا، وهو قول اجلمهور من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

اا ااا ا : :وا اوا ا  

  وم الحامل والمرضعوم الحامل والمرضعحكم صحكم ص: : المبحث األولالمبحث األول

يُباح للحامل واملرِضع الِفطُر يف رمضان، سواء خافَتا على نفسيهما أو 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : على َولديهما، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .والشافعيَّة،  واحلنابلة، وهو قول عامَّة أهل الِعلم
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  ا أفطرتاا أفطرتاما يلزم الحامل والمرضع إذما يلزم الحامل والمرضع إذ: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفًا على نفسيهما: المطلب األول

  .إذا أفطرِت احلامل واملرِضُع خوفًا على نفسيهما، فعليهما القضاُء فقط

إذا كان الِفطر خوفًا على  - نقل اإلمجاع على أن عليهما القضاء فقط

  . ابن قدامة، والنووي -نفسيهما

  ا على ولديهماإذا أفطرتا خوفً : المطلب الثاني

إذا أفطرت احلامل أو املرضع خوفًا على ولديهما، فعليهما القضاء، وال 

  .فدية عليهما، وهو مذهُب احلنفيَّة، ووافقهم املالكيَّة يف احلامل

ا اا ا : :  ىب أأ  ىب أأ  

  المهن الشاقةالمهن الشاقة: : المبحث األولالمبحث األول

ب املهن الشاقَّة، يف تقدَّم الكالُم على هذه املسألة يف ُحكم صوم أصحا

  .الفصل الثَّالث من الباب األوَّل

  إرهاق الجوع والعطشإرهاق الجوع والعطش: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

جيب عليه  من أرهقه جوع أو عطش شديد خياف منه اهلالك فإنه

  .، وعليه القضاء، نص على ذلك املالكية والشافعيةالفطر

  اإلكراهاإلكراه: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  حكم المستكَره على اإلفطار: مطلب
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٤١ 

كره الصَّائُم على الِفطر فأفطر، فال إَمث عليه، وصومه صحيح، سواء  إذا أُ 

أو كان  -بأن ُصبَّ يف حْلقه ماٌء مثًال  -كان اإلفطار بغري ِفعٍل منه 

  .وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة ،اإلفطار بِفعله

  الجهاد في سبيل اهللالجهاد في سبيل اهللا: : المبحث الرابعالمبحث الرابع

حلنفية، واملالكية، ورواية يباح الفطر للمجاهد يف سبيل اهللا، وهو قول ا

وبه أفىت ابُن تيمية العساكَر اإلسالمية ملا لقوا العدو بظاهر  ،عن أمحد

  .دمشق، ونصره ابن القيم
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٤٢ 

اب اا :  ه و ات ا
 ح و  

    ا و  ه  ا و  ه: : ا اولا اول

  اءاءما يفسد الصيام ويوجب القضما يفسد الصيام ويوجب القض: : المبحث األولالمبحث األول

  تناول الطعام والشراب: المطلب األول

  تناول الطعام والشراب عمداً : الفرع األول

  حكم تناول الطعام والشراب للصائم: المسألة األولى

من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكٌر لصومه فإن صومه 

  .اإلمجاع على ذلك ابن حزم، وابن قدامة نقل .يبطل

  رتب على اإلفطار عمدا بطعام أو شرابما يت: المسألة الثانية

  القضاء -١

يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء، وعلى هذا 

 ،وهو مذهب الشافعية، العلم، أما الكفارة فال جتب عليهعامة أهل 

  .، واختاره ابن عثيمنيابن املنذر، والنووي واحلنابلة، ورجحه

  اإلمساك   -٢

ناُول الطعام والشَّراب متعمًِّدا، اإلمساُك بقيََّة يوِمه،  يَلزم َمن أفطر بت

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

   .واحلنابلة، وهو قول الظاهريَّة، وإليه ذَهب مجاهُري أهل الِعلم
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٤٣ 

  تناول الطعام والشراب نسيانا: الفرع الثاني

ناسياً، فال شيء عليه ويتم صومه، ذهب إىل ذلك من أكل أو شرب 

  .مجهور أهل العلم من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة

  َقْصد غيرِ  من الجوفَ  َيدُخل ما: الفرع الثالث

نَقل  .ما َيدُخل جوَف الصَّائم بال اختياٍر منه، كغُباِر الطَّريق، ال يُفطِّره

نذر، وابُن حزم: على ذلك اإلمجاع
ُ
  .، وابُن ُقدامة، والنوويُّ، واَخلرشيُّ ابُن امل

  حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم :رابعالفرع ال

-     مأ   ع اا:  

َمن ابتلع ما بني أسنانه وهو صائم، وكان يسريًا ال ميكن لَفظُه ممَّا جيري 

  .ابُن املنذر: على ذلك نقل اإلمجاعَ  .مع الرِّيق، فصوُمه صحيح

     أم   ا اع -

َمن ابتلع ما بني أسنانه وهو صائم، وكان ُميكنه لفُظه، فإنَّه يُفطر، وهو 

  .مذهب الشافعية، واحلنابلة، وقول للمالكية

  حكم ابتالع الصائم ما ال يؤكل في العادة: خامسالفرع ال

 العادة كدرهٍم أو حصاٍة، أو حشيٍش أو إذا ابتلع الصَّائم ما ال يُؤَكُل يف

: حديٍد، أو خيٍط أو غري ذلك، أفَطَر، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

وهو مذهب مجاهري العلماء من ، احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  .السَّلف واخلَلف
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٤٤ 

  حكم شرب الدخان أثناء الصوم: سادسالفرع ال

وهذا باتِّفاق املذاهب  أثناء الصوم يفسد الصيام،شرب الدخان املعروف 

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: الفقهيَّة األربعة

  غَربت قد الشمس أنَّ  ظان�ا  أفطر من: بعساالفرع ال

  من أفطر  ظان�ا أنَّ الشمس قد غَربت هل يلزمه اإلمساك؟ -

ا أنَّ الشَّمس قد غَربت، مثَّ تبنيَّ له إذا أفطر الصَّائم يف صوٍم واجب، ظان� 

ا مل تغُرْب، فإنَّه يلزمه اإلمساك، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة : أ�َّ

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، احلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع

  من أفطر  ظان�ا أنَّ الشمس قد غَربت هل يلزمه قضاء أو ال؟ -

  :العلم هل عليه  قضاء أو ال، على قولني اختلف أهل

: يلزمه القضاء، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة :القول األوَّل

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

ال قضاَء عليه، وهو قول طائفٍة من السَّلف، واختاره ابن  :القول الثاني

  .منيتيميَّة، وابن القيِّم، وابن عثي

   الشَّمس غروب في شاكا أكل من: ثامنالفرع ال

َمن أَكل شاك�ا يف غروب الشَّمس ومل يتبنيَّ له بعد ذلك هل غَربت أم 

ا مل تغُرب، فإنَّه يأمث، وجيب عليه القضاء يف احلالتني، وهذا  ال، أو تبنيَّ أ�َّ

  .واحلنابلة احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة،: باتِّفاق املذاهب األربعة

  خطأً  الفجر طلوع بعد تسحَّر َمن: تاسعالفرع ال
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٤٥ 

َمن تسحَّر معتقًدا أنَّه ليل، فتبنيَّ له أنَّ الفجر قد دَخل وقته، فقِد 

  : اختلف أهل العلم؛ هل عليه القضاء أم ال؟ على قولني

صوُمه صحيح، وال قضاَء عليه، وهو قول طائفٍة من  :القول األوَّل

  . ه ابُن تيميَّة، وابن عثيمنيواختار  ،السََّلف

: عليه القضاُء، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة :القول الثاني

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  خروج المني: المطلب الثاني

  االستمناء في نهار رمضان: الفرع األول

  تعريف االستمناء: أوالً 

  .طلب خروج املين: مىن، أيمصدر است :االستمناء لغة

إخراج املين؛ استدعاًء لشهوٍة بغري مجاع، سواء  :االستمناء اصطالحاً 

  .أخرجه بيده، أو بيد زوجته

  حكم من استمنى فى نهار رمضان: ثانياً 

َمن استمىن يف �ار رمضان وأنزل، فقد فَسد صوُمه، وعليه القضاء، 

نفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، احل: وهذا باتفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .واحلنابلة

  .وال كفارة فيه 

  حكم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل: الفرع الثاني

  هل يلزم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل قضاء؟ -
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َمن أنزل املينَّ مبباشرٍة دون الَفرْج، أو بتقبيٍل أو ملس، فإنَّه يُفِطر بذلك، 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : الفقهية األربعة وعليه القضاء باتفاق املذاهب

  .كي اإلمجاع على ذلكوحُ  ،واحلنابلة

  هل على من أنزل بمباشرة أو تقبيل ونحوهما كفارة؟ -

من أنزل مبباشرة أو تقبيل وحنو ذلك بال مجاع فال كفارة عليه، وهو 

  .احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: مذهب اجلمهور

  حكم من كرر النظر حتى أنزل: الفرع الثالث

َمن كرَّر النظر حىت أنزل، فإنه يُفِطر، وال كفَّارة عليه؛  وهو مذهب 

   .واختاره ابن عثيمني ،احلنابلُة،  وطائفة من السَّلف

  حكم من أنزل بتفكير مجرد عن العمل: الفرع الرابع

اماً أو من أنزل بتفكٍري جمرٍد عن العمل فال يفطر، سواء كان تفكرياً مستد

  .واحلنابلة ،والشافعية ،غري مستدام، وقد ذهب إىل ذلك اجلمهور من احلنفية

  حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان: خامسلالفرع ا

نقل اإلمجاع على ذلك  .من نام فاحتلم يف �ار رمضان فصومه صحيح

  .وابن تيمية ،والنووي ،ابن عبد الرب

  محكم خروج المذي من الصائ: الفرع السادس

 ،خروج املذي من الصائم ال ينقض صومه، وقد ذهب إىل ذلك احلنفية

املنذر والصنعاين؛  واختاره ابن  والشافعية، وهي إحدى الروايتني عن أمحد،
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  .وابن عثيمني

  االستقاء: المطلب الثالث

  متعمًِّدا استقاء من -

وهذا َمن استقاء متعمًِّدا، فقد أفطر؛ ويلزمه القضاء، وال كفَّارة عليه، 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، : باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  . وهو قول أكثر أهل العلم

  القيءُ  غلبه َمن ُحكم -

َمن غلَبه القيُء، ال يُفطر، وال شيء عليه، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة 

  .واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع على ذلك احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة،: األربعة

مِ  الَقَلسِ  ُخروج -    الصَّائم أسنانِ  من والدَّ

ُم اخلارُِج من أسناِن الصَّائِم، ال يُفطِّرُه، طاَلَما مل يَرجْع إىل  الَقَلُس والدَّ

  .َحْلِقه

  .ابُن حزم: على ذلك نقل اإلمجاع

  خروج دم الحيض والنفاس: المطلب الرابع

  كم صوم من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضانح: الفرع األول

من حاضت أو نفست أثناء �ار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها 

  .وابن تيمية ،والنووي وابن قدامة، ،ابن حزم اإلمجاع على ذلك نقل .قضاؤه

حكم إمساك بقية اليوم لمن فسد صومها بخروج دم : الفرع الثاني

  الحيض أو النفاس
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وج دم احليض أو النفاس فإنه ال يلزمها إمساك باقي من فسد صومها خبر 

  .ية، والشافعيةاليوم، ذهب إىل ذلك اجلمهور من احلنفية، واملالك

  التتاُبع يَقَطع ال الَحيضُ : الفرع الثالث

إذا كان على املرأِة صياُم شهريِن متتابَعِني، فال يَقطُع التتابَع حدوُث 

  .احليِض 

  .املنذر، وابن تيميَّةابُن : على ذلك نقل اإلمجاع

  الجنون واإلغماء: المطلب الخامس 

  . من الباب األوَّل ثالثتقدَّم الكالم عليهما، يف الفصل ال

  في نهار رمضانحكم من نام  :فرع

  .إذا استيقَظ الصائُم حلظًة من النَّهاِر، ونام باقَيه، فصوُمه صحيح

  .النوويُّ : على ذلك نقل اإلمجاع

  دةالر : المطلب السادس

ابُن : على ذلك نقل اإلمجاع .َمن ارتدَّ يف أثناء الصَّوم، بَطل صوُمه

رداويُّ 
َ
  .ُقدامة، والنوويُّ، وامل

  نية اإلفطار: المطلب السابع

من نوى اإلفطار يف �ار رمضان، فقد أفطر، وإن مل يتناول شيئا من 

 ،ةاملفطرات، وذهب إىل ذلك املالكية، واحلنابلة، وهو قوٌل عند الشافعي

  . واختاره ابن حزم
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  الحجامة: المطلب الثامن

  حكم الحجامة للصائم: الفرع األول

  :من احتجم وهو صائم، فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها

أن صومه ال يفسد، وهو مذهب مجهور أهل العلم من  :القول األول

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية

لليل خروجاً من خالف مجاعة من أهل واألحوط أن تؤجَّل احلجامة إىل ا

  .العلم

وبه  ،وهو من مفردات مذهب احلنابلة ،أ�ا تفسد صومه: القول الثاني

  .وابن عثيمني ،وابن باز ،قال ابن تيمية

  للصَّائم الَفْصد ُحكم: الفرع الثاني

  : هل يُفِسد الصوم أم ال؟ على قولني ،اختَلف أهُل العلم يف الَفْصد

ال يُفِسد الصوم؛ وهو مذهب اجلمهور من احلنفيَّة  :القول األوَّل

ألن الفصد يف معىن احلجامة، فإذا كانت احلجامة ال   ،واملالكيَّة والشافعيَّة

  .تفطر، فمن باب أوىل الفصد

يُفِسد الصَّوم، وهو أحُد الوجهني يف مذهب احلنابلة،  :القول الثاني

  .  اللجنة الدائمةواختيار ابن تيميَّة، وابن عثيمني، وبه أفتت 

  للتحليل الدم أْخذ ُحكم: الفرع الثالث

 ،جيوُز للصائم أْخُذ الدم للتَّحليل، وهو اختيار ابن باز، وابن عثيمني

  .وذلك ألنَّه ليس حبجامة وال مبعناها؛ ألنَّه ال يؤثِّر يف البدن كتأثري احلجامة
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  للتبرُّع الدم أْخذ ُحكم: الفرع الرابع

تربُّع بالدَّم الكثري الذي يؤثِّر يف الَبدن تأثَري اِحلجامة، ال جيوز للصائم ال

  .وهو اختيار ابن باز وابن  عثيمني وبه أفتت اللجنة الدائمة

  حكم الحقنة الشرجية: المطلب التاسع

َمن احتقن وهو صائم ُحبقنة يف الشَّرْج، فقد اختلف فيه أهُل الِعلم على 

  : قولني

: سد، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعةأنَّ صومه يف: القول األوَّل

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة؛ وذلك ألنَّ املادة اليت حيَقن �ا 

  .واصلٌة إىل جوفه باختياره، فأشبه األْكل

أنَّه ال يفسد صومه، وقد ذَهب إىل ذلك أهُل الظاهر، وهو  :القول الثاني

ة، والقايض حسني من الشافعيَّة، وبه قال احلسن بن قول طائفٍة من املالكيَّ 

  .صالح، واختاره ابُن عبد الرب، وابُن تيميَّة

  القطرة في األنف: المطلب التاسع 

يفسد الصوم، ، استعمال القطرة يف األنف يف �ار رمضان أو السعوط

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .حلنابلةوا

  ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارةما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  الجماع: مطلب
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  حكم صوم من جامع متعمداً في نهار رمضان: الفرع األول

اإلمجاع على ذلك  نقل .من جامع متعمدًا يف �ار رمضان فسد صومه

  .وابن تيمية ،ابن املنذر، وابن قدامة

  ي نهار رمضانما يترتب على الجماع ف: الفرع الثاني

  :يترتب على الجماع في نهار رمضان األمور التالية

  الكفارة : أوال 

احلنفية : ِجتب الكفَّارة على ا�اِمع، باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  هل الكفَّارة تكون على الرتتيب؟ -

ب يف قوِل مجهور أهل كفَّارة من جامع يف �ار رمضان تكون على الرتتي

  .الِعلم من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّة

  القضاء: ثانيا

ا�اِمع يف �ار رمضان يَقضي ذلك اليوم الذي أفسده باجلماع، وهذا 

  . احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  ا يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةم: الفرع الثالث

يَلزم املرأَة إذا جومعت يف �ار رمضان طائعًة، القضاُء، والكفَّارة، وهو 

مذهب مجهور أهل العلم من احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة وقول عند 

  . الشافعيَّة

  حكم من جامع ناسياً : الفرع الرابع
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ال يلزمه شيء، ذهب إىل ذلك من جامع ناسياً، فصومه صحيح و 

ابن احلنفية، والشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية، و 

  .، وابن عثيمنيالقيم، والصنعاين، والشوكاين

  حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد: الفرع الخامس

نقل .  يكفرمن تكرر منه اجلماع يف يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا مل

   .  ابُن عبد الرب، وابُن قدامة: على ذلك اعاإلمج

 تلزمه فهل األوَّل؛ عن وكفَّر واحد، يومٍ  في الِجماع منه تكرَّر َمن - 

  ثانية؟ كفارةٌ 

إذا تكرَّر منه اجلماع يف يوٍم واحد، وكفَّر عن األوَّل، فال تلزمه كفَّارٌة 

  .ثانية، عند أيب حنيفة، ومالك، والشافعي

  من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر حكم: الفرع السادس

َمن تكرَّر منه اجلماع يف يومني فأكثر، تلزمه كفَّارٌة لكلِّ يوٍم جاَمع فيه، 

سواء كفَّر عن اجلِماع األوَّل أم ال، وذهب إىل ذلك اجلمهور من املالكيَّة، 

  .والشافعيَّة، واحلنابلة

  حكم صوم من وطئ في الدبر: الفرع السابع

بر، أفطر، وعليه القضاُء والكفَّارة، وهذا باتِّفاق املذاهب  َمن وِطئ يف الدُّ

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: الفقهيَّة األربعة

  حكم من جامع في قضاء رمضان عامداً : الفرع الثامن
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َمن جامع يف قضاء رمضان عامًدا، فال كفَّارَة عليه، باتفاق املذاهب 

وَحكى ابُن عبد الرب  ،احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: ربعةالفقهيَّة األ

  .اإلمجاَع على ذلك

بعض المسائل المعاصرة وما يفسد الصوم منها وما بعض المسائل المعاصرة وما يفسد الصوم منها وما : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  ال يفسدهال يفسده

  الغسيل الكلوي: المطلب األول

من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك، وهذا 

  .از، واللجنة الدائمةقول  ابن ب

  بخَّاخ الربو: المطلب الثاني

استعمال خباخ الربو يف �ار رمضان ال يفسد الصوم، وقد رجح ذلك 

ابن باز، وابن عثيمني، وغريمها، وذهب إليه أكثر ا�تمعني يف الندوة الفقهية 

سنة (علوم الطبية بالكويت الطبية التاسعة التابعة للمنظمة اإلسالمية لل

  .)م١٩٩٧

  األقراص التي توضع تحت اللسان: المطلب الثالث

  التعريف باألقراص التي توضع تحت اللسان: الفرع األول

هي أقراص توضع حتت اللسان لعالج بعض األزمات القلبية، وهي 

متتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصري، وحيملها الدم إىل القلب، فتوقف 

  .من هذه األقراص أزماته املفاجئة، وال يدخل إىل اجلوف شيء



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

٥٤ 

  حكم األقراص التي توضع تحت اللسان: الفرع الثاني

تناول هذه األقراص ال يفسد الصوم بشرط أال يبتلع شيئًا مما يتحلل 

  .وقرره جممع الفقه اإلسالمي باإلمجاع ،منها، وهذا ما ذهب إليه ابن باز

  غاز األكسجين: المطلب الرابع

يفسد الصيام، وذهب إىل ذلك  استعمال غاز األكسجني يف التنفس ال

  .جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته العاشرة

  اإلبر العالجية: المطلب الخامس

  اإلبرة العالجية غير المغذية: الفرع األول

استعمال احلقنة غري املغذية ال يفسد الصوم سواء كانت احلقنة يف 

، وقد ذهب إىل ذلك ابن باز، وابن عثيمني، العضل أو الوريد أو حتت اجللد

وغريمها، وهو من قرارات ا�مع الفقهي، وفتاوى اللجنة الدائمة، وفتاوى 

  .قطاع اإلفتاء بالكويت

  اإلبرة الوريدية المغذية: الفرع الثاني

استعمال احلقن الوريدية املغذية يفسد الصيام، وهو قول ابن باز وابن 

  .ع الفقهي، وفتاوى اللجنة الدائمة�معثيمني، وهو من قرارات ا

  )اللبوس(التحاميل : المطلب السادس

يف �ار رمضان ال يفسد الصوم، وهو ) اللبوس(استعمال التحاميل 

وإليه ذهب ابن عثيمني،  ،مقتضى مذهب أهل الظاهر، ومجاعة من املالكية
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مة اإلسالمية وأكثر ا�تمعني يف الندوة الفقهية الطبية التاسعة التابعة للمنظ

  .للعلوم الطبية بالكويت

إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو : المطلب السابع

  لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح األشعة محلول

إذا أدخل الصائم يف إحليله مائعًا أو دهنًا فإنه ال يفطر، وهو مذهب 

  بلة مجهور أهل العلم من احلنفية، واملالكية، واحلنا

وال يفطر كذلك إدخال القثطرة، أو املنظار، أو إدخال دواء، أو حملول 

لغسل املثانة، أو مادة تساعد على وضوح األشعة، وهذا ما قرره جممع الفقه 

   اإلسالمي

التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة : المطلب الثامن

  األشعة وغير ذلك

مفسد للصيام، وكذلك التحاميل املهبلية وضخ التقطري يف فرج املرأة غري 

  وهو ما قرره جممع الفقه اإلسالمي، صبغة األشعة

فقد أثبت الطب احلديث أنه ال منفذ بني اجلهاز التناسلي للمرأة وبني 

  .اجلهاز اهلضمي

ما اما ا : : ح و  ه  ح و  ه   

  ما يكره للصائمما يكره للصائم: : المبحث األولالمبحث األول

  غة في المضمضة واالستنشاق المبال: المطلب األول
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اإلمجاع على ذلك نقل .  تكره املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم

  .ابن قدامة

  الوصال: المطلب الثاني

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ُيكره الوصال يف الصَّوم، وهو مذهب اجلمهور

  .واحلنابلة، ووجٌه عند الشافعيَّة، وعليه أكثُر أهل العلم

  ذوق الطعام بغير حاجة: ثالثالمطلب ال

 ،احلنفية: وهذا مذهب مجهور أهل العلم ،يكره ذوق الطعام بغري حاجة

  .واحلنابلة ،واملالكية، والشافعية

القبلة والمالمسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند : المطلب الرابع

  ذلك

ُتكره الُقبلة واملالمسة، وما شا�هما ملن تتحرَّك شهوته عند ذلك، 

َخيَشى على نْفسه من الوقوع يف احلرام، سواء باجلِماع يف �ار رمضان، أو و 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : باإلنزال، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .والشافعيَّة، واحلنابلة

  ما يباح للصائمما يباح للصائم: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

تأخير الجنب والحائض إذا طهرت االغتسال إلى : المطلب األول

  لوع الفجر ط

  تأخير الجنب االغتسال إلى طلوع الفجر: الفرع األول
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  .يباح للجنب أن يؤخر االغتسال من اجلنابة إىل طلوع الفجر

  .ابن العريب، وابن قدامة، وابن حجر: اإلمجاع على ذلك نقل

  تأخير الحائض االغتسال إلى طلوع الفجر: الفرع الثاني

ال من احليض إىل طلوع يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر االغتس

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعةالفجر، 

  .واحلنابلة

  المضمضة واالستنشاق : المطلب الثاني

من غري مبالغة،  يف غري الوضوء،  يباح للصائم املضمضة واالستنشاق

  .ابن تيمية: نقل اإلمجاع على ذلك

  اغتسال الصائم وتبرده بالماء: المطلب الثالث

ال بأس أن يغتسَل الصائُم أو يصبَّ املاَء على رأسه من احلرِّ أو العطش، 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .واحلنابلة

  ذوق الطعام عند الحاجة: المطلب الرابع

ة أو املصلحة كمعرفة استواء الطعام يباح للصائم ذوق الطعام عند احلاج

أو مقدار ملوحته أو عند شرائه الختباره بشرط أن ميجه بعد ذلك أو يغسل 

 ،وهذا مذهب مجهور أهل العلم من  احلنفية ،فمه، أو يدلك لسانه

  .والشافعية واحلنابلة
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  القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه: المطلب الخامس

يما دون الفرج بشرط أن ميلك نفسه، وهو يباح للصائم القبلة واملباشرة ف

  .واحلنابلة  والشافعية  قول مجهور أهل العلم من احلنفية

  التطيب وشم الروائح : المطلب السادس 

يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا مل تكن خبورًا أو دخانًا له جرم، 

  . وابن باز، وابن عثيمني ،وهو قول احلنفية، واختيار ابن تيمية

  استعمال السواك ومعجون األسنان ونحوهما: لمطلب السابعا 

  حكم استعمال الصائم للسواك: الفرع األول

يباح للصائم استعمال السواك يف أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو 

 ،وابن القيم ،وهو اختيار ابن تيمية ،بعد الزوال، وذهب إىل ذلك احلنفية

  .مجٌع من أهل العلمقول و  ،والشوكاين

  حكم استعمال الصائم معجوَن األسنان: لفرع الثانيا

جيوز أن يستعمل الصائم معجون األسنان، لكن ينبغي احلذر من نفاذه 

  .إىل احللق

  .وذهب إىل هذا جممع الفقه اإلسالمي ،وابن عثيمني ،وهو قول ابن باز

  االكتحال: المطلب الثامن

وهو اختيار ابن  ،يباح للصائم االكتحال، وهو قول احلنفية، والشافعية
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 .تيمية، والشوكاين، وابن عثيمني، واأللباين

  استعمال قطرة العين: المطلب التاسع

 ،يباح للصائم استعمال قطرة العني، وقد ذهب إىل ذلك احلنفية

  .ابن عثيمنيو  ،ابن باز وهو اختيار ،والشافعية

  استعمال قطرة األذن: المطلب العاشر

وابن  ،وابن عثيمني ،ذن، واختاره ابن حزميباح للصائم استعمال قطرة األ

 .باز
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ب اا : ه و و  ُ 
  

  )) اع اع(( ُ   ُ  : : ا اولا اول

  تعريف التطوعتعريف التطوع: : المبحث األولالمبحث األول

   .التربع :التطوع لغةً 

   .تالتقرُُّب إىل اهللا تعاىل مبا ليس بفرٍض من العبادا :التطوع اصطالحاً 

  فضل صوم التطوعفضل صوم التطوع: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

إن : ((عن سهل رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال .١

الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال : يف اجلنة بابًا يقال له

أين الصائمون؟ فيقومون، ال يدخل منه : فيقال. يدخل منه أحٌد غريهم

أخرجه البخاري )). فلم يدخل منه أحدأحٌد غريهم، فإذا دخلوا أغلق، 

 .ومسلم

عن أيب سعيد رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  .٢

من صام يومًا يف سبيل اهللا، باعد اهللا وجهه عن النار سبعني : ((قال

 .أخرجه البخاري ومسلم)). خريفاً 

  أحكام النية في صوم التطوعأحكام النية في صوم التطوع: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

   التطوُّع في النيَّة محك: المطلب األول

ابُن رشد، وابُن : على ذلك نقل اإلمجاع. ُتشرتَط النيَُّة يف صوِم التطوُّع
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  .قدامة، والنوويُّ 

  وقت النية: ثانيالمطلب ال

تقدَّم الكالم عليه يف ُحكم تبييت النيَّة من اللَّيل يف صيام التطوُّع، يف 

  .من الباب األوَّل الثالثالفصل 

  تعيين النية في صوم التطوع :ثالثالمطلب ال

ال ُيشرتَط يف نية صوم التطوع تعيني يوٍم معني، فيصح صوم التطوع 

 احلنفية، واملالكية،: وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعةمبطلق النية، 

  .والشافعية، واحلنابلة

  أنواع صوم التطوعأنواع صوم التطوع: : المبحث الرابعالمبحث الرابع

  صوم التطوع المطلق: المطلب األول

  .وم التطوع املطلق، ما عدا األيام اليت ثبت حترمي صيامهايستحب ص

  صوم التطوع المقيد: المطلب الثاني

  صوم ستة أياٍم من شوال: الفرع األول

يسن صوم ستة أياٍم من شوال بعد صوم رمضان، وهو قول الشافعي، 

  .، وإليه صار عامة متأخري احلنفيةوداود  وأمحد

  األول من ذي الحجةاأليام الثمانية : الفرع الثاني

يستحب صوم األيام الثمانية األول من شهر ذي احلجة، وهذا باتفاق 
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  .والظاهرية ،احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة: املذاهب الفقهية

  صوم يوم عرفة لغير الحاج: الفرع الثالث

يستحب لغري احلاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي احلجة، 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : األربعة اق املذاهب الفقهيةوهذا باتف

  .واحلنابلة، والظاهرية

  صوم شهر اهللا المحرم: الفرع الرابع

احلنفية، : األربعة باتفاق املذاهب الفقهيةيستحب صوم شهر اهللا احملرم، 

  .واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  قبله صوم يوم عاشوراء وصيام يومٍ : الفرع الخامس

نَقل . ليوم العاشر من شهر اهللا احملرمعاشوراء وهو ا يستحب صوم يوم

  .ابُن عبد الرب، والنوويُّ، وابُن حجر، والعيينُّ : اإلمجاع على ذلك

  )تاسوعاء( عاشوراء قـَْبل يومٍ  صوم: الفرع السادس

ُيستحبُّ مع صيام عاشوراء صوم يوٍم قَبَله، وهو اليوم التَّاسع من شهر 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : حملرَّم، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعةاهللا ا

  .والشافعيَّة، واحلنابلة

  صوم أكثر شهر شعبان: بعالفرع السا

يسن صوم أكثر شهر شعبان، ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء من 

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، وطائفة من احلنابلة
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  ثنين والخميسصوم اال: ثامنالفرع ال

 اتفاقنني واخلميس من كل أسبوع، وهذا بيستحب صوم يومي االث

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية: املذاهب الفقهية

  صوم ثالثة أيام من كل شهر: تاسعالفرع ال

: املذاهب الفقهية اتفاقبيستحب صيام ثالثة أياٍم من كل شهر، 

، وهو قول عامة أهل والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية ،احلنفية، واملالكية

  .العلم

  صيام أيام الِبيض: العاشرالفرع 

استحب مجهور أهل العلم من احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، ومجاعٌة من 

  .املالكية أن يكون صيام ثالثة أياٍم من كل شهر يف األيام الِبيض

  صوم يوم وإفطار يوم: الحادي عشرالفرع 

نقل اإلمجاع على . وذلك يف اجلملةتحب صيام يوٍم وإفطار يوٍم، يس

  .ذلك ابن حزم

  واحد يومٍ  بصومِ  التطوُّع: الفرع الثاني عشر

نَقل اإلمجاع  .َمن صاَم يوًما واحًدا هللا تعاىل، ُأِجَر عليه، وذلك يف اُجلملة

  .ابُن حزم: على ذلك
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ما اما ا : : ه  ه   

  لدهرلدهرصوم اصوم ا: : المبحث األولالمبحث األول

  صوم الدهرتعريف : المطلب األول

  .هو الزمان، وُجيمع على دهور :غةالدهر ل

  .هو سرد الصوم يف مجيع األيام :صوم الدهر اصطالحاً و 

  حكم صوم الدهر: نيالمطلب الثا

يكره صوم الدهر، وهو مذهب احلنفية، وقوٌل عند املالكية، وقوٌل عند 

  .ر الشوكاينوهو اختيا ،الشافعية وقوٌل لبعض احلنابلة

  صوم يوم عرفة للحاجصوم يوم عرفة للحاج: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

ال يستحب صوم يوم عرفة للحاج، وهو مذهب مجهور أهل العلم من 

  .املالكية، والشافعية، واحلنابلة

  إفراد يوم الجمعة بالصومإفراد يوم الجمعة بالصوم: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

يكره إفراد يوم اجلمعة بالصوم إال أن يوافق ذلك صوًما، مثل من يصوم 

شافعية، فيوافق صومه يوم اجلمعة، وذهب إىل ذلك ال يوًما ويفطر يوًما

واختاره ابن القيم،  وهو قول بعض السلف، ،واحلنابلة، وبعض احلنفية

  .والشوكاين، والشنقيطي
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  إفراد يوم السبت بالصومإفراد يوم السبت بالصوم: : المبحث الرابعالمبحث الرابع

إفراد يوم السبت بالصوم تطوعاً من غري أن يكون عادًة، وال مقروناً بيوٍم 

  :منها ،ختلف فيه أهل العلم على أقوالقبله أو بعده، ا

يكره إفراد يوم السبت بالصوم، وهذا باتفاق املذاهب  :القول األول

  .احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة:  الفقهية األربعة

جيوز صوم يوم السبت مطلقًا سواء كان مفردًا أم مقروناً  :القول الثاني

، وابن وابن حجر ،ابن تيميةي، واختاره الطحاو بغريه، وقد نصر هذا القول 

  .باز

  تخصيص شهر رجب بالصومتخصيص شهر رجب بالصوم: : المبحث الخامسالمبحث الخامس

وقد نص على ذلك فقهاء املالكية،  ،يكره ختصيص شهر رجب بالصوم

  .واحلنابلة، وهو اختيار الشوكاين

ا اا ا : :      

  صوم يومي العيدينصوم يومي العيدين: : المبحث األولالمبحث األول

ابن  :ذلكنقل اإلمجاع على  .الفطر واألضحى :حيرم صوم يومي العيدين

  .حزم، والنووي، وابن قدامة

  أيام التشريقأيام التشريق: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  المراد بأيام التشريق: المطلب األول

احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر من شهر ذي : أيام التشريق هي
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  .احلجة

  :حكم صوم أيام التشريق: المطلب الثاني

احلنفية، : وهذا باتفاق املذاهب الفقهية ق،حيرم صوم أيام التشري

ى ابن عبد الرب اإلمجاع واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية، وقد حك

احلاج الذي مل : واستثىن املالكية، واحلنابلة، والشافعي يف القدمي. على ذلك

  .فإنه جيوز له صومهاجيد دم متعة أو قران؛ 

  صوم يوم الشكصوم يوم الشك: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  تعريف يوم الشك: لمطلب األولا

تثبت فيه الرؤية ثبوتاً هو اليوم الثالثون من شعبان، إذا مل : يوم الشك

  . شرعي�ا

  حكم صوم يوم الشك: المطلب الثاني

ال جيوز صوم يوم الشك خوفاً أن يكون من رمضان أو احتياطاً، وذهب 

  .املنذر، وابن حزم، والصنعاينإىل التحرمي املالكية، والشافعية، واختاره ابن 

  صوم المرأة نفالً بدون إذن زوجهاصوم المرأة نفالً بدون إذن زوجها: : المبحث الرابعالمبحث الرابع

  حكم صوم المرأة نفالً بدون إذن زوجها: المطلب األول

باتفاق املذاهب ال جيوز للمرأة أن تصوم نفًال وزوجها حاضٌر إال بإذنه، 

  .  والشافعية، واحلنابلة ،احلنفية، واملالكية: الفقهية

  .كية احلرمة مبا إذا كان الزوج حمتاجاً إىل امرأتهوخص املال
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وخصَّ الشافعية احلرمة مبا يتكرر صومه، أما ما ال يتكرر صومه كعرفة 

  .وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغري إذنه، إال إن منعها

  حكم تفطير الزوج المرأته التي صامت نفالً بغير إذنه: المطلب الثاني

إذا احتاج إىل  عاً بغري إذن زوجها، فله أن يفطرهاإذا صامت الزوجة تطو 

إال  .واحلنابلة والشافعية،واملالكية، احلنفية، : باتفاق املذاهب الفقهية، ذلك

أما باألكل والشرب فليس  أن املالكية خصُّوا جواز تفطريها باجلماع فقط،

  .له ذلك
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  أ   اء: اب ادس

   واا  اء واا  اءاا: : ا اولا اول

  التتابع في القضاءالتتابع في القضاء: : المبحث األولالمبحث األول

احلنفية، : وهذا باتفاق املذاهب األربعة ال جيب التتابع يف قضاء رمضان،

  .وعليه أكثر أهل العلم واملالكية، والشافعية، واحلنابلة،

  التراخي في القضاءالتراخي في القضاء: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

رمضان  خولحكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل د: المطلب األول

  آخر

جيوز قضاء الصوم على الرتاخي يف أي وقٍت من السََّنة، بشرط أن ال 

احلنفية، واملالكية،  :وهذا باتفاق املذاهب األربعة  يأيت رمضان آخر،

  . والشافعية، واحلنابلة

  آخر تأخير قضاء رمضان بغير عذٍر حتى دخول رمضان: المطلب الثاني

مضان آخر، فقد اختلف فيه أهل من أخَّر قضاء رمضان حىت دخل ر 

  :العلم على قولني

يلزمه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكٍني عن كل  :القول األول

يوم، وهذا مذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية، واحلنابلة، واختاره ابن 

  . باز

ال يلزمه إال القضاء فقط، وهذا مذهب احلنفية، وهو : القول الثاني
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   .، وهو قول بعض السلفوابن عثيمني ،والشوكاين ،ماختيار ابن حز 

  حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض: المطلب الثالث

ال جيب أن يقضي املرء ما عليه  قبل صوم التطوع إْن كان الوقت 

متَّسًعا، وهذا قوُل اجلمهور من  احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، وهو روايٌة عن 

  .أمحد

ا اا امم : :ا  ء اا  ء ا  

  قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذرقضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر: : المبحث األولالمبحث األول

َمن كان عليه صوٌم واجٌب، ومل يتمكَّن من القضاء لُعذٍر حىتَّ مات، فال 

احلنفية، : شيَء عليه، وال جيب اإلطعاُم عنه، باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

   .ول أكثر أهل العلموهو ق ،واملالكية، والشافعية، واحلنابلة

  قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذرقضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

من مات وعليه صوٌم واجٌب سواء كان عن نذٍر أو كفارٍة أو عن صوم 

فلوليه أن يصوم عنه،  رمضان، وقد متكن من القضاء، ومل يقض حىت مات،

 ، القدمي، وهذا قول الشافعي يففإن مل يفعل أطعم عنه لكل يوم مسكيناً 

  .وابن عثيمني ،واختاره النووي، وابن  باز

ااا ا  : : ء ا ء ا  ا ا   
ابُن حزم، وابُن : نَقل اإلمجاع على ذلك. ال ُيصاُم عن أحٍد يف حياتِه

  .عبد الرب، وابُن العريب، والقاضي ِعياض، والنوويُّ 
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ا اا ااا : :إ     ع إ     ع ؟؟  

  ؟؟من شرع في صوٍم واجٍب هل يلزمه إتمامهمن شرع في صوٍم واجٍب هل يلزمه إتمامه: : األولاألول  المبحثالمبحث

إذا شرع اإلنسان يف صوٍم واجٍب كقضاٍء أو كفارة ميني، وما أشبه ذلك 

من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إمتامه وال جيوز له أن يقطعه إال لعذٍر 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، : شرعي، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .نابلةواحل

  وحكموحكم  ؟؟من شرع في صوم تطوٍع هل يلزمه إتمامهمن شرع في صوم تطوٍع هل يلزمه إتمامه: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  قضائه إن أفسدهقضائه إن أفسده

  ؟من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه: المطلب األول

من شرع يف صوم تطوٍع فُيستَحبُّ إمتامه وال يلزمه، وهذا مذهب 

  .، واختيار ابن عثيمني، وهو قول طائفٍة من السلفالشافعية، واحلنابلة

  حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده: مطلب الثانيال

إذا أفسد اإلنسان صومه النفل، فال جيب عليه القضاء، وهذا مذهب 

  .نابلة؛ وهو قول طائفٍة من السلفالشافعية، واحل

ا اا ا : :ر  اا ا  ررا  اا ا  را  
ملًا من أفطر بغري اجلماع يف صوٍم واجٍب بغري عذٍر عامدًا خمتارًا عا

بالتحرمي بأن أكل أو شرب مثًال، فقد وجب عليه القضاء فقط، وال كفارة 

عليه، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، واختاره ابن املنذر، وهو قول طائفٍة 

  .من السلف
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اف أ :ا اب  
  وو ، ، اف اف: : ا اولا اول

  تعريف االعتكافتعريف االعتكاف  ::المبحث األولالمبحث األول

عكف على الشيء أي أقبل عليه مواظبًا ال يصرف  :لغةً  االعتكاف

عنه وجهه، ويقال ملن الزم املسجد وأقام على العبادة فيه، عاكٌف 

  .ومعتكف

املكان ولزومهما، اإلقامة على الشيء ب: والعكوف واالعتكاف

  .عليه واالحتباس

هللا عز هو اإلقامة يف املسجد بنية التقرُّب إىل ا :االعتكاف اصطالحاً 

  .وجل، ليالً كان أو �اراً 

  غايات االعتكافغايات االعتكاف: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  :لالعتكاف غاياٌت منها

  .عكوف القلب على طاعة اهللا تعاىل: أوالً 

  .مجع القلب عليه ووقف النفس له: ثانياً 

  .اخللوة به: ثالثاً 

االنقطاع عن االشتغال باخللق وتفريغ القلب من أمور الدنيا، : رابعاً 

سبحانه، حبيث يصري ذكره وحبه، واإلقبال عليه يف حمل  واالشتغال به وحده

مهوم القلب وخطراته، فيستويل عليه بدهلا، ويصري اهلم كله به، واخلطرات  

كلها بذكره، والتفكر يف حتصيل مراضيه وما يقرُِّب منه، فيصري أنسه باهللا 
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ال بدًال عن أنسه باخللق، فيعده بذلك ألنسه به يوم الوحشة يف القبور حني 

  .أنيس له، وال ما يفرح به سواه، فهذا مقصود االعتكاف األعظم

ما اما ف: : اا فا   
: وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة االعتكاف ُسنٌَّة للرِّجال وللنساء

  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة وقد حكي فيه اإلمجاع

عتكاف يف املسجد إذا مل يُكن فيه مكاٌن تسترت قد تُـْمَنع املرأة من االو 

ا هو لنظر الشارع  فيه، أو ِخيفت الِفتنة عليها من الَفسقة، فاملنع ها هنا إمنَّ

  .إىل صيانة املرأة، ال إىل أصل ُحكم االعتكاف

ا اا ف: : اا  وفا  و  

  اإلسالماإلسالم: : المبحث األولالمبحث األول

تفاق املذاهب الفقهية اإلسالم، وهذا با: يشرتط لصحة االعتكاف

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية: األربعة

  العقلالعقل: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

العقل، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية : يشرتط لصحة االعتكاف

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية: األربعة

  التمييزالتمييز: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

ا باتفاق املذاهب الفقهية التمييز، وهذ: يشرتط لصحة االعتكاف

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية: األربعة
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  النيةالنية: : المبحث الرابعالمبحث الرابع

اإلمجاع على ذلك ابن رشد، وابن نقل . النية: يشرتط لصحة االعتكاف

  .جزي

  إذن الزوج لزوجتهإذن الزوج لزوجته: : المبحث الخامسالمبحث الخامس

وهذا باتفاق املذاهب  ،يشرتط العتكاف الزوجة أن يأذن هلا زوجها

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية :الفقهية األربعة

  مسجد الجماعةمسجد الجماعة: : المبحث السادسالمبحث السادس

  المسجد شتراطا: المطلب األول

على  اإلمجاع نقل. يشرتط لصحة االعتكاف أن يكون يف املسجد

  .والقرطيب ،وابن قدامة ،ابن عبد الرب :ذلك

  ثالثةحكم االعتكاف في غير المساجد ال: المطلب الثاني

وهي املسجد احلرام، (يصح االعتكاف يف غري املساجد الثالثة، 

: ، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة)واملسجد النبوي، واملسجد األقصى

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية

  ضابط المسجد الذي يصح فيه االعتكاف: المطلب الثالث

، فيشرتط لصحته أن يكون يف إن كان يتخلل االعتكاف صالة مجاعةٍ 

  .وابن عثيمني ،واختاره ابن باز ،واحلنابلة ،مسجد مجاعة، وهو قول احلنفية
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  االعتكاف في غير مسجد الجمعة : المطلب الرابع

 االعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان ال يتخلل: الفرع األول

  :االعتكاف جمعة

يتخلل االعتكاف جيوز االعتكاف يف غري مسجد اجلمعة إن كان ال 

 ،والشافعية ،واملالكية ،من احلنفيةباتفاق املذاهب الفقهية األربعة وهو مجعة، 

  . واخللف ،وهو قول طائفٍة من السلف ،واحلنابلة

االعتكاف في غير الجامع إن كان يتخلل اعتكافه يوم : الفرع الثاني

  جمعة

ُمعة، ال يشرتط االعتكاف يف املسجد اجلامع، ومن َوجبت عليه اجلُ 

وكانت تتخلَّل اعتكاَفه، فعليه أن خيرُج حلضور اُجلُمعة، مث يرجع إىل املسجد 

الذي يعتِكف فيه، وإن كان األفضل أن يكون اعتكافُه يف املسجد اجلامع، 

وهو قول احلنفيَّة، واحلنابلة، وقوٌل لبعض السَّلف، وهو اختيار ابن العريبِّ 

، وابن باز، وابن عثيمني   .املالكيِّ

 السَّطح؟ أو ؟ الرََّحبة أو المنارة؟ المسجد ِمن هل: المطلب الخامس

  للصَّالة؟ يُعدَّ  لم ممَّا ذلك غير أو

  صعود المعتكف إلى منارة المسجد: الفرع األول

يصح صعود املعتكف إىل منارة املسجد إن كانت يف املسجد أو با�ا 

  .بلةواحلنا ،والشافعية ،فيه، وهو قول اجلمهور من احلنفية
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  خروج المعتكف إلى الرحبة: الفرع الثاني

وهو قول  ،يصح خروج املعتكف إىل الرحبة إن كانت متصلة باملسجد

وابن  ،وهو اختيار ابن حزم ،وروايٌة عن أمحد ،الشافعية، وبعض املالكية

  .، وابن حجروابن القيم ،تيمية

  صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو االعتكاف فيه: الفرع الثالث

يصح االعتكاف يف سطح املسجد أو صعود املعتكف إليه، وهو قول 

   .كى اإلمجاع على ذلكحُ و  ،واحلنابلة ،والشافعية ،مجهور العلماء من احلنفية

  اعتكاف المرأة في مسجد بيتها: المطلب السادس

ال يصح اعتكاف املرأة يف مسجد بيتها، وهو قول مجهور الفقهاء من 

  .حلنابلةوا ،املالكية، والشافعية

  الطهارة مما يوجب غسالً الطهارة مما يوجب غسالً : : المبحث السابعالمبحث السابع

مما يوجب الغسل كجنابٍة  ال يصح االعتكاف ابتداًء إال بطهارة املعتكف

 ،احلنفية: وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة ،أو حيٍض أو نفاس

  واحلنابلة  ،والشافعية ،واملالكية

  األصغر؟ الحَدث من الطَّهارةُ  لالعتكاف ُيشترطُ  هل: مطلب

االمجاُع على نقل  .ال ُيشرتط لالعتكاِف الطَّهارُة من احلَدث األصغر

  .ابُن تيميَّة: ذلك
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  زمان االعتكاف وأقلهزمان االعتكاف وأقله: : المبحث الثامنالمبحث الثامن

  زمان االعتكاف : المطلب األول

جيوُز االعتكاُف يف السََّنة كلِّها، يف اُجلملة، ويتأكَّد استحبابُه يف 

، : نَقل اإلمجاع على ذلك .َرمضانَ  ابُن عبد الرب، وابُن مفلح، والرَّمليُّ

  .والُبهويتُّ 

من  متى يبدأ من أراد االعتكاف في العشر األواخر: المطلب الثاني

  رمضان ومتى ينتهي؟ 

متى يبدأ من أراد االعتكاف في العشر األواخر من : الفرع األول

  رمضان؟

مضان، اختلف أهل العلم مىت يبدأ االعتكاف يف العشر األواخر من ر 

  :على قولني

وهذا باتفاق يبدأ قبل غروب مشس ليلة إحدى وعشرين،  :القول األول

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية: املذاهب الفقهية األربعة

يبدأ االعتكاف من بعد صالة فجر اليوم الواحد : القول الثاني

ابن القيم، و  ،وقول األوزاعي وابن املنذر ،والعشرين، وهي رواية عن أمحد

  .والصنعاين

  متى ينتهي االعتكاف في أيام العشر األواخر من رمضان؟: الفرع الثاني

ينتهي وقت االعتكاف يف أيام العشر األواخر من بعد غروب مشس 
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 ،احلنفية: وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعةآخر يوٍم من رمضان، 

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية

  أقل مدٍة لالعتكاف : لثالمطلب الثا

وهو مذهب احلنفيَّة، والشافعيَّة، وقوٌل  ،ال حد ألقل مدة لالعتكاف

  .للحنابلة، واختاره ابُن حزم، والشوكاينُّ، وابن باز

  أطول مدٍة لالعتكاف: المطلب الرابع

ابن النووي، و : اإلمجاع على ذلكنقل . ال حد ألكثر زمان االعتكاف

  .وابن حجر ،امللقن

  اشتراط الصوم لالعتكافاشتراط الصوم لالعتكاف: : ث التاسعث التاسعالمبحالمبح

واملشهور عند  ،وهو قول الشافعية ،يصح االعتكاف من غري صومٍ 

وابن دقيق  ،وهو ما ذهب إليه ابن حزم ،وقول طائفٍة من السلف ،احلنابلة

  .وابن عثيمني ،وابن باز،العيد

اا ااا ه: : ا  ف وا  ه  ف وا    

  سجدسجدالخروج من المالخروج من الم: : المبحث األولالمبحث األول

  أقسام الخروج من المسجد: مطلب

  الخروج بجميع البدن بغير عذر: ولالفرع األ

َمن خرَج من ُمعتَكفه يف املسِجِد لغِري حاجٍة، وال َضرورٍة، وال ِبرٍّ أُِمَر به، 



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

٧٨ 

  .ابُن حزم: نَقل اإلمجاَع على ذلك . بَطل اعتكافُه - أو نُِدب إليه 

   الخروج بجميع البدن بعذر: انيالفرع الث

اخلروُج ألمٍر ال بدَّ منه حس�ا أو شرًعا، جائٌز، كقضاء احلاجة، والوضوء 

ابُن املنذر، واملاورديُّ، : على ذلك نَقل اإلمجاع .من احلَدث، وغري ذلك

  .وابُن ُقدامة، والنوويُّ 

  الخروج ببعض البدن: ثالثالفرع ال

فسد اخلروُج ببعض البدن من املسِجد، ال بأَس به للمعتِكف، وال يُ 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : االعتكاف، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

  .والشافعيَّة، واحلنابلة

  الجماع وإنزال المني واالحتالمالجماع وإنزال المني واالحتالم: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  الجماع وإنزال المني: المطلب األول

   .اجلماع وإنزال املين عمداً حيرم على املعتكف ويفسد عليه االعتكاف

 ،وابن عبدالرب ،وابن حزم ،واجلصاص ،اع على ذلك ابن املنذراإلمجنقل 

  .والنووي ،وابن قدامة ،وابن رشد

  االحتالم: المطلب الثاني

املعتكف إذا احتلم ال يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه، 

 ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية: وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .واحلنابلة
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  ::بَشهوةبَشهوة  والُقبلةوالُقبلة  المباَشرةالمباَشرة  ::لمبحث الثالثلمبحث الثالثاا

على  نَقل اإلمجاع .ُمينع املعتِكُف من أن يُباِشَر، أو أن يُقبِّل بشهوة

  .الرب، وابُن كثري، والشوكاينُّ  ابُن املنذر، واملاورديُّ، وابُن عبد: ذلك

  طروء الحيض والنفاسطروء الحيض والنفاس: : رابعرابعالمبحث الالمبحث ال  

م عليها اللبث يف املسجد، طروء احليض أو النفاس على املعتكفة حيرِّ 

فينقطع بذلك اعتكافها مؤقتاً، وال يبطله، فإذا طهرت فإ�ا ترجع إىل 

املسجد الذي كانت تعتكف فيه وتبين على ما مضى من اعتكافها، وهذا 

مجاع على كى اإلوحُ  ،واحلنابلة ،والشافعية ،قول مجهور العلماء من املالكية

  .حترمي مكثها يف املسجد

  طروء اإلغماء والجنونطروء اإلغماء والجنون: : خامسخامسالمبحث الالمبحث ال

 ،يقطع االعتكاف فإن أفاق بىن على اعتكافه طروء اإلغماء واجلنون

  .والشافعية  واحلنابلة ،وهذا قول مجهور العلماء من املالكية

  الردةالردة: : المبحث السادسالمبحث السادس

 ،احلنفية: الردة تفسد االعتكاف، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية

  ال تفسد االعتكافال تفسد االعتكاف  المعاصيالمعاصي: : سادسسادسالمبحث الالمبحث ال

ا ال  ينبغي للمعتكف أن جيتنب املعاصي فإْن وقعت ِمنه معصية؛ فإ�َّ

تُفِسُد اعتكاَفه حىتَّ لو كانت هذه املعصية من ِجنس الكبائر، كالِغيبة 
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حلنابلة والنَّميمة وحنومها، وهذا قول مجهور العلماء من احلنفيَّة، والشافعيَّة، وا

ال يعوُد  - ومنها الكبائر  - وقول للمالكية؛ وذلك ألنَّ النهي عن املعاصي

إىل ذات املنهيِّ عنه، فلم خيصَّ الشارُع النهَي عن املعصية يف حال 

ا أتى النهُي عنها مطلًقا؛ فهي ِمن َمثَّ أمٌر خارٌج عن ذات  االعتكاف، وإمنَّ

  .االعتكاف؛ فال يكون مبِطًال له

ا اا ا : : فر اف مر ام  

  حكم نذر االعتكافحكم نذر االعتكاف: : المبحث األولالمبحث األول

من نذر االعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية 

  .واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية: األربعة

  نذر االعتكاف في المساجد الثالثةنذر االعتكاف في المساجد الثالثة: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

ليه الوفاء بنذره، وهو فع ،من نذر االعتكاف يف أحد املساجد الثالثة

   ،والشافعية  واحلنابلة  قول مجهور الفقهاء من املالكية

  حكم من نذر االعتكاف قبل إسالمهحكم من نذر االعتكاف قبل إسالمه: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

من نذر االعتكاف قبل أن يسلم فيجب الوفاء به بعد إسالمه، وهذا 

 ،والبغوي ،واختاره ابن بطال قول أهل الظاهر، وهي رواية عن أمحد،

  .والشنقيطي

  من نذر يوماً هل يدخل فيه الليل؟من نذر يوماً هل يدخل فيه الليل؟: : لمبحث الرابعلمبحث الرابعاا

من نذر اعتكاف يوم، فال يدُخل فيه الليل، وهو قول مجهور العلماء 



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

٨١ 

  .من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

  ء اف ء اف : : ا ادسا ادس

  قضاء االعتكاف المستحبقضاء االعتكاف المستحب: : المبحث األولالمبحث األول

ه، فإنه يستحب له املعتكف تطوعًا إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع في

  .وقوٌل للحنفية ،واحلنابلة ،القضاء وال يلزمه، وهو مذهب الشافعية

  قضاء االعتكاف الواجب قضاء االعتكاف الواجب : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  قضاء االعتكاف المنذور إذا فات أو فسد: المطلب األول

نقل  .َمن نَذر االعِتكاَف، مث قطَعه، أو أْفَسده، وَجَب عليه قضاُؤه

  .رشد، والزُّرقاين، وابُن قاسمابُن : اإلمجاع على ذلك

  قضاء االعتكاف الواجب عن الميت: المطلب الثاني

من مات وقد نذر قبل موته االعتكاف فلم يعتكف، فقد اختلف أهل 

  :العلم هل يستحب لوليه أن يقضي هذا االعتكاف عنه أو ال، على قولني

، ال يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ويطعم عنه إن أوصى: القول األول

  .والشافعية ،واملالكية ،وهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية

يستحب لوليه أن يقضي هذا االعتكاف عنه، وهو  :القول الثاني

  .ابن عثيمني واختارهوقوٌل للشافعي،  ،املذهب عند احلنابلة
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ا اا ا : :  ب   ب   

  ماكنماكناالعتكاف في أفضل األوقات واألاالعتكاف في أفضل األوقات واأل: : المبحث األولالمبحث األول

  أفضل االعتكاف زمناً : المطلب األول

أفضل االعتكاف زمنًا هو يف رمضان، وآكده يف العشر األواخر منه، 

  ،واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية: وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

  أفضل االعتكاف مكاناً : المطلب الثاني

يليه املسجد النبوي مث أفضل االعتكاف مكانًا هو املسجد احلرام مث 

: املسجد األقصى، مث املسجد اجلامع، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة

   ،واحلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية

  االشتغال بالُقَرب والطاعاتاالشتغال بالُقَرب والطاعات: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به: المطلب األول

والعبادات املختصة به كقراءة  يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب

القرآن، والذكر، والصالة يف غري وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهذا باتفاق 

  .واحلنابلة ،والشافعية ،الكيةوامل ،احلنفية: املذاهب الفقهية األربعة

وكره بعض املالكية واحلنابلة للمعتكف االشتغال بتدريس العلم واملناظرة 

علماء وحنو ذلك من العبادات اليت ال خيتص نفعها وكتابة احلديث وجمالسة ال

  .به

  حكم الصمت عن الكالم مطلقاً : المطلب الثاني
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نص على ذلك فقهاء  حيرم الصمت على املعتكف إن فعله قربًة وتديناً،

  .وقد حكى ابن تيمية اإلمجاع على بدعيَّة ذلك ،واحلنابلة ،احلنفية

  لغيره؟ اح سواء كان له أوهل للمعتكف أن يعقد النك: المطلب الثالث

. جيوُز للُمعتِكف أن يَعِقَد النِّكاَح يف املسِجِد، سواٌء لنَـْفِسه، أو لغريِه

، وابن عبد الرب، والنوويُّ : على ذلك نَقل اإلمجاعَ    .الطحاويُّ
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  فهرس الموضوعات

 وأركانه، وِحَكمه، وفضائله وأقسامه، الصَّوم، تعريف: األوَّل الباب

 ٤ ................................................ وآدابه وُسننه وشروطه،

هتشريع من والِحكمة وفضائله، وأقسامه، الصَّوم، تعريف: األول الفصل

 ........................................................................ ٤ 

 ٤ ........................................... الصيام تعريف: األول املبحث

 ٤ ........................................... الصيــام أقسام: الثاين املبحث

 ٥ ......................................... الصيام فضائل: لثالثا املبحث

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

 ٧ ........................................... الصَّوم أركان: الثَّاني الفصل

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

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

 ٧ ...................................... اإلمساك زمن بداية: لاألو  املطلب

 ٧ ....................... طعام فمه ويف الفجر عليه طَلع َمن: الثاين املطلب

 ٧ ..................................... اإلمساك زمن �اية: الثالث املطلب

 ٧ ................................... اإلمساك زمن ينتهي مىت: األول الفرع

 ٨ تغرب مل الشمس فرأى به، الطائرة أقلعت مث الصائم أفطر إذا: الثاين الفرع

 بدخول أم الطائرة يف وهو الشمس برؤية للصائم العربة هل: الثالث الفرع

 ٨ ........................ هلا احملاذي أو منها القريب البلد يف اإلفطار وقت
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 عاقبيت ال اليت البالد يف و�ايته اإلمساك بداية حتديد كيفية: اخلامس الفرع

 ٩ ............................ ساعة وعشرين أربع خالل والنهار الليل فيها

 ٩ ......................................... الصوم شروط: الثالث الفصل

 ٩ ................................................. اإلسالم: األول املبحث

 ٩ ....................... )املرتد غري( األصلي الكافر إسالم: األول املطلب

 الصيام من فاته ما قضاء عليه فهل األصلي، الكافر أسلم إذا: األول الفرع

 ٩ .................................................... كفره؟ زمن الواجب

أثناَءه أسلم إذا رمضان شهر أيَّام من مَضى لِما الكاِفر قضاء: الثاين الفرع

 ...................................................................... ١٠ 

 ١٠ أثناَءه أسلم إذا رمضان شهر أيَّام من بقي ملا الكافر صوم: الثالث الفرع

رمضان يف أثناءه الكافرُ  أسلم إذا وقضائه، اليوم إمساك ُحكم: الرابع الفرع

 ...................................................................... ١٠ 

 ١٠ .................................... املرتد الكافر إسالم: الثاين املطلب

ردته؟ زمن الصوم من تركه ما قضاء عليه فهل املرتد أسلم إذا: األول الفرع

 ...................................................................... ١٠ 

 ١١ . قضاؤه؟ يلزمه فهل ردَّته؛ قبل صومٌ  وعليه املرتدُّ، أسلم إذا: الثاين الفرع

 ١١ ............. أسلم إذا القضاءُ  عليه صومه، أثناء ارتدَّ  َمن: الثالث الفرع

 ١١ ................................................. البلوغ: الثاين املبحث

 ١١ ......................................... البلوغ اشرتاط: ألولا املطلب

 ١١ .........................البُلوغ قَبلَ  فاته ِلَما البالغ قضاءُ : الثاين املطلب
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 ١١ .................................... بالصوم الصيب أمرُ : الثالث املطلب

 ١٢ ... رمضان شهر أثناء الصيب بلغ إذا سبق ما قضاء حكم: الرابع املطلب

 رمضان �ار أثناء الصيب بلغ إذا واإلمساك القضاء حكم: اخلامس املطلب

 ١٢ ............................................................ مفطر وهو

 ١٢ ............................................... العقـــل: الثالث املبحث

 ١٣ .................................... باجلنون العقل زوال: األول املطلب

 ١٣ ....................................... ا�نون صوم حكم: األول الفرع

 ١٣ .................... رمضان �ار يف أفاق إذا ا�نون حكم: الثاين الفرع

 ١٣ ........ اجلنون زمن رمضان أيام من سبق ما قضاء حكم: الثالث الفرع

جنون على القضاءِ  ُحكم: الرابع الفرع
َ
 ١٣ ...................... أفاق إذا امل

 ومل باجلنون ُأصيب مث باللَّيل، الصوم نوى َمن صوم ُحكم: اخلامس الفرع

 ١٣ .......................................... الشَّمس غروب بعد إالَّ  يُفق

 ١٤ ............ اجلنون فأصابه صائماً  كان من قضاء حكم: السادس الفرع

 ١٤ ................................................... الَعَته: الثاين املطلب

 ١٤ ............................................... اخلرف: الثالث املطلب

 ١٥ ................................... باإلغماء العقل زوال: الرابع املطلب

 ١٥ ................ النهار مجيعَ  عليه وأُغمي الصوم، نوى َمن: األول الفرع

 ١٥ ......... النَّهار مجيعَ  إغماؤه يستوعبْ  ومل الصَّوم، نوى َمن: الثاين الفرع

 ١٥ ... بالبنج التخدير بسبب وعيه وفقد عقله زال من حكم: الثالث الفرع

 ١٥ ................................................ اإلقامة: الرابع املبحث
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 ١٦ ......................... والنفاس احليض من الطهارة: اخلامس املبحث

 ١٦ .......................... والنفساء احلائض صوم حكم: األول املطلب

 يلزمهما هل رمضان �ار أثناءَ  النُّفساء أو احلائض طُهرت إذا: الثاين املطلب

 ١٦ ..................................................... اليوم بقيَّة إمساك

 ١٧ .................................. الصوم على القدرة: سادسال املبحث

 ١٧ ...................................... الصـــوم يف النيــــة: السابع املبحث

 ١٧ .................................. الصوم يف النية حكم: األول املطلب

 ١٨ ................................... الصوم يف النية وقت: الثاين املطلب

 ١٨ ............................... الفرض صوم يف النية وقت: األول الفرع

 ١٨ ................................. النفل مصو  يف النية وقت: الثاين الفرع

 ١٩ .................................... الصوم نية يف اجلزم: الثالث املطلب

 ١٩ ................. الواجب الصوم نية يف املرتدد صوم حكم: األول الفرع

 فهو رمضان غداً  كان إن: مثالً  فقال الصوم، علق من حكم: الثاين الفرع

 ١٩ ............................................ الفرض سأصوم أو فرضي،

 ٢٠ ........................................... النية استمرار: الرابع املطلب

 ٢٠ ...... صومه قْطعَ  رمضان من يوم يف نوى من صوم حكم: األول الفرع

 ٢٠ ................... الصوم نية قطع يف تردد من صوم حكم: الثاين الفرع

 ٢٠ ..................................آدابُه و الصَّوم ُسنن: عالراب الفصل

 ٢٠ ..................................باإلفطار تتعلق آداب: األول املبحث

 ٢٠ .......................................... الفطر تعجيل: األول املطلب
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 ٢٠ ......................................... الظن بغلبة الفطر حكم: فرع

 ٢١ .................................. الصائم عليه يفطر ما: الثاين املطلب

 ٢١ ........................الصائم عليه يفطر أن يستحب ما: األول الفرع

 ٢١ ........................... ماء وال متراً  وال رطباً  جيد مل من: الثاين الفرع

 ٢١ ...... مشروب أو مأكول من عليه يفطر شيئا جيد مل من: الثالث الفرع

 ٢١ ................................. اإلفطار عند يقال ما: الثالث املطلب

 ٢٢ .............................................. السحـــور: الثاين املبحث

 ٢٢ ....................................... السحور تعريف: األول املطلب

 ٢٢ ......................................... السحور حكم: الثاين املطلب

 ٢٢ ...................................... السحور فضائل: الثالث املطلب

 ٢٢ ................................... السحور من احلكمة :الرابع املطلب

 ٢٣ ...................................... السحور تأخري: اخلامس املطلب

 ٢٣ ................................السحور به حيصل ما: السادس املطلب

 ٢٣ .................................... السحور به حيصل ما: األول الفرع

 ٢٣ ...................................... به التسحر يسن ما: الثاين الفرع

 ٢٣ ..... طاعاتبال واالشتغال للمحرمات الصائم اجتناب: الثالث املبحث

 ٢٣ ................. قاتله أو أحد سابَّه إن الصائم يقوله ما: الرابع املبحث

 ٢٤ .................. طعام إىل دعي إذا الصائم يفعله ما: اخلامس املبحث

 طرق صومه، حكم خصائصه، فضائله، رمضان شهر: الثاني الباب

 ٢٥ ............................................... وخروجه دخوله إثبات
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 ٢٥ ........................... رمضان شهر صيام فضائل: األول الفصل

 ٢٥ ...................القدر وليلة رمضان شهر خصائص: الثاني الفصل

 ٢٥ ................................ رمضان شهر خصائص: األول املبحث

 ٢٥ .................................. رالقد ليلة فضائل من: الثاين املبحث

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

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

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

 ٢٧ ...... لفرضيته جاحداً  رمضان شهر صوم ترك من حكم: األول املطلب

 ٢٧ ........ كسالً  متعمداً  رمضان شهر صوم ركت من حكم: الثاين املطلب

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

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

 ٢٨ ............................................ اهلالل رؤية: األول املطلب

 ٢٨ ........................................ اهلالل رؤية طلب: األول الفرع

 ٢٨ ........................................ اهلالل رؤية ثبوتُ : الثاين الفرع

 ٢٨ ................................... الرؤية يف املعترب العدد: الثالث الفرع

 ٢٨ ............................. وحده رمضان هالل رأى من: الرابع الفرع

 ٢٩ ................................ واختالفها املطالع اتفاق: اخلامس الفرع

 ٣٠ ............................. احلديثة الوسائل عرب الرؤية: السادس الفرع

 ٣٠ ............................... شهراأل عليه اشتبهت من: السابع الفرع

 ٣١ ............................. يوماً  ثالثني شعبان إكمال: الثاين املطلب
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 ٣١ .................... والعشرين التاسع يف الرؤية تثبت مل إذا: األول الفرع

 ٣١ ...... لرمضان احتياطاً  شعبان من الثالثني يوم صوم حكم: الثاين الفرع

 ٣٢ ......................................الفلكي احلساب: الثالث املطلب

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

 ٣٢ ...................................... شوال هالل رؤية: األول املطلب

 ٣٢ .................................... الرؤية يف املعترب العدد: األول الفرع

 ٣٢ ........................ وحده شوال هالل رأى من حكم: الثاين الفرع

 ٣٢ ............................. يوماً  ثالثني رمضان إكمال: الثاين املطلب

 ٣٢ ................................ �اًرا شوَّال ِهالل رؤية: الثالث املطلب

 ٣٤ ...................................الفطر لهم يُباح من: الثالث الباب

 ٣٤ .............................................. المريض: األول الفصل

 ٣٤ ......................................... املرض تعريف: األول املبحث

 ٣٤ ..................................... املريض فطر حكم: الثاين املبحث

 ٣٤ .......................... الفطر يبيح الذي املرض حد: الثالث املبحث

 ٣٤ ........... اهلالك معه وَخياف الصائم يضر الذي املرض: األول املطلب

 ٣٤ .......................................... اليسري املرض: الثاين املطلب

 ٣٥ ......................... برؤه يُرجى الذي املريض قضاء: الرابع املبحث

 ٣٥ .................... برؤه يُرجى ال الذي املريض حكم: اخلامس املبحث

 ٣٥ ...................................... متفرقة أحكام: السادس املبحث

 ٣٥ ............... نفسه على حتامل إذا املريض صوم حكم: األول املطلب
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 ٣٥ ................ النهار يف برأ مث صائماً  املريض أصبح إذا: الثاين املطلب

 ٣٦ ............................................. المـسافر: الثاني الفصل

 ٣٦ .................................... املسافر فطر حكم: األول املبحث

 ٣٦ .................................... املسافر صوم حكم: الثاين املبحث

 ٣٦ .......... الصوم عليه يشق ال الذي املسافر صوم حكم: األول املطلب

 ٣٦ ......... مشقةٌ  بالصوم يلحقه الذي املسافر صوم حكم: الثاين املطلب

 ٣٦ ........ بصومه اهلالك خياف الذي املسافر صوم حكم: الثالث املطلب

 ٣٧ ..................................... املسافر؟ يُفطر مىت: الرابع املطلب

 ٣٧ ......................... فيها يفطر اليت املسافر إقامة: مساخلا املبحث

 ٣٧ ..................... دائم ِشْبه سفره من صوم حكم: السادس املبحث

 ٣٧ ........................................ متفرقة أحكام: السابع املبحث

 ٣٧ ........................ أفطرها اليت األيام املسافر قضاء: األول املطلب

 ٣٧ . سفره يف رمضان شهرُ  عليه دخل إذا املسافر فطر حكم: الثاين املطلب

 ٣٨ ............................. ليالً  الشهر أثناء سافر إذا: الثالث املطلب

 ٣٨ .......... رمضان �ار أثناء سافر إذا املسافر فطر حكم: الرابع املطلب

مفطرًا النهار أثناء املسافر قدم إذا اليوم بقية إمساك حكم: امساخل املطلب

 ...................................................................... ٣٨ 

 ٣٩ املرحية النقل بوسائل سفره كان إذا املسافر فطر حكم: السادس املطلب

 ٣٩ ..................................... والعجوز الكبير: الثالث الفصل

 ٣٩ ................ العجوز واملرأة الكبري الرجل صوم حكم: األول املبحث
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 ٣٩ ........................ أفطرا إذا والعجوز الكبري يلزم ما: الثاين املبحث

 ٣٩ .................................... والمرضع الحامل: الرابع الفصل

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

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

 ٤٠ ......... نفسيهما على خوفًا واملرضع احلامل أفطرت إذا: األول املطلب

 ٤٠ .......................... ولديهما على خوفًا طرتاأف إذا: الثاين املطلب

 ٤٠ ....................... للفطر مبيحة أخرى أسباب: الخامس الفصل

 ٤٠ .......................................... الشاقة املهن: األول املبحث

 ٤٠ .................................. والعطش اجلوع إرهاق: الثاين املبحث

 ٤٠ ............................................... اإلكراه: الثالث املبحث

 ٤٠ .................................. اإلفطار على املستكرَه حكم: مطلب

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

 ٤٢ ....... له يباح وما للصائم يكره وما الصيام مفسدات: الرابع الباب

 ٤٢ ....................... يفسده ال وما الصوم يفسد ما: األول الفصل

 ٤٢ ...................... القضاء ويوجب الصيام يفسد ما: األول املبحث

 ٤٢ ................................. والشراب الطعام تناول: األول املطلب

 ٤٢ ............................. عمداً  والشراب الطعام تناول: األول الفرع

 ٤٣ ............................. نسيانا والشراب الطعام تناول: الثاين الفرع

 ٤٣ ......................... َقْصد غريِ  من اجلوفَ  َيدُخل ما: الثالث الفرع

 ٤٣ .................. صائم وهو أسنانه بني ما ابتلع من حكم :الرابع الفرع
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 ٤٣ .............. العادة يف يؤكل ال ما الصائم ابتالع كمح: اخلامس الفرع

 ٤٤ ...................... الصوم أثناء الدخان شرب حكم: السادس الفرع

 ٤٤ ................... غَربت قد الشمس أنَّ  ظان�ا  أفطر من: السابع الفرع

 ٤٤ ....................... الشَّمس غروب يف شاكا أكل من: الثامن الفرع

 ٤٤ ....................... خطأً  الفجر طلوع بعد تسحَّر َمن: التاسع الفرع

 ٤٥ ............................................ املين خروج: الثاين املطلب

 ٤٥ ................................ رمضان �ار يف االستمناء: األول الفرع

 ٤٥ ..................... أنزلف ملس أو قبل أو باشر من حكم: الثاين الفرع

 ٤٦ .......................... أنزل حىت النظر كرر من حكم: الثالث الفرع

 ٤٦ .................... العمل عن جمرد بتفكري أنزل من حكم: الرابع الفرع

 ٤٦ .................. رمضان �ار يف فاحتلم نام من حكم: اخلامس الفرع

 ٤٦ ........................ الصائم من املذي خروج حكم: السادس الفرع

 ٤٧ ............................................. االستقاء: الثالث املطلب

 ٤٧ .............................. والنفاس احليض دم خروج: الرابع املطلب

 ٤٧ ..... رمضان �ار أثناء نفست أو حاضت من صوم حكم: األول الفرع

 أو احليض دم خبروج صومها فسد ملن اليوم بقية إمساك حكم: الثاين الفرع

 ٤٧ ............................................................... النفاس

 ٤٨ ..................................التتابُع يَقَطع ال احلَيضُ : الثالث الفرع

 ٤٨ ..................................... واإلغماء اجلنون: اخلامس املطلب

 ٤٨ .......................... رمضان �ار يف نام من حكم: اخلامس الفرع
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 ٤٨ ................................................ الردة: السادس املطلب

 ٤٨ ........................................... اإلفطار نية: السابع املطلب

 ٤٩ .............................................. احلجامة: الثامن املطلب

 ٤٩ ................................... ائمللص احلجامة حكم: األول الفرع

 ٤٩ ..................................... للصَّائم الَفْصد ُحكم: الثاين الفرع

 ٤٩ ................................ للتحليل الدم أْخذ ُحكم: الثالث الفرع

 ٥٠ ....................................للتربُّع الدم أْخذ ُحكم: الرابع الفرع

 ٥٠ ................................. الشرجية احلقنة حكم: التاسع املطلب

 ٥٠ ..................................... األنف يف القطرة:  التاسع املطلب

 ٥٠ .............. والكفارة القضاء ويوجب الصيام يفسد ما: الثاين املبحث

 ٥٠ ....................................................... اجلماع: مطلب

 ٥١ ............ رمضان �ار يف متعمداً  جامع من صوم حكم: لاألو  الفرع

 ٥١ .................... رمضان �ار يف اجلماع على يرتتب ما: الثاين الفرع

 ٥١ .......... طائعة رمضان �ار يف جومعت إذا املرأة يلزم ما: الثالث الفرع

 ٥١ ................................... ناسياً  جامع من حكم: الرابع الفرع

 ٥٢ ............... واحد يوم يف اجلماع منه تكرر من حكم: اخلامس الفرع

 ٥٢ ............ فأكثر يومني يف اجلماع منه تكرر من حكم: السادس الفرع

 ٥٢ .......................... الدبر يف وطئ من صوم حكم: السابع الفرع

 ٥٢ ................. عامداً  رمضان قضاء يف جامع من حكم: الثامن الفرع

 ال وما منها الصوم يفسد وما املعاصرة املسائل بعض: الثالث املبحث
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 ٥٣ ............................................................... يفسده

 ٥٣ ....................................... الكلوي الغسيل: األول املطلب

 ٥٣ ............................................. الربو خبَّاخ: الثاين املطلب

 ٥٣ ...................... اللسان حتت توضع اليت األقراص: الثالث املطلب

 ٥٣ ............... اللسان حتت توضع اليت باألقراص التعريف: األول الفرع

 ٥٤ ................... اللسان حتت توضع اليت األقراص حكم: الثاين الفرع

 ٥٤ ........................................ األكسجني غاز: الرابع املطلب

 ٥٤ ....................................... العالجية اإلبر: اخلامس املطلب

 ٥٤ ............................... املغذية غري العالجية اإلبرة: األول الفرع

 ٥٤ ..................................... املغذية الوريدية اإلبرة: الثاين الفرع

 ٥٤ .................................. )اللبوس( التحاميل: السادس املطلب

 حملول أو دواء، إدخال أو املنظار، أو ،القثطرة إدخال: السابع املطلب

 ٥٥ ..................... األشعة وضوح على تساعد مادة أو املثانة، لغسل

 األشعة صبغة وضخ املهبلية والتحاميل املرأة فرج يف التقطري: الثامن املطلب

 ٥٥ ............................................................ ذلك وغري

 ٥٥ .......................... له يباح وما للصائم يكره ما: الثاني الفصل

 ٥٥ ....................................... للصائم يكره ما: األول املبحث

 ٥٥ ....................... واالستنشاق املضمضة يف املبالغة: األول املطلب

 ٥٦ ................................................ الوصال: الثاين املطلب

 ٥٦ ............................... حاجة بغري الطعام ذوق: الثالث املطلب
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ذلك عند شهوته تتحرك ملن شا�هما وما واملالمسة القبلة: الرابع املطلب

 ...................................................................... ٥٦ 

 ٥٦ ........................................ للصائم يباح ما: الثاين املبحث

الفجر طلوع إىل االغتسال طهرت إذا واحلائض اجلنب تأخري: األول املطلب

 ...................................................................... ٥٦ 

 ٥٦ .................. الفجر طلوع إىل االغتسال اجلنب تأخري: األول الفرع

 ٥٧ ................. الفجر طلوع إىل االغتسال احلائض تأخري: الثاين الفرع

 ٥٧ ................................. واالستنشاق املضمضة: الثاين املطلب

 ٥٧ ...........................باملاء وتربده الصائم اغتسال: الثالث املطلب

 ٥٧ ............................... احلاجة عند الطعام ذوق: الرابع املطلب

 ٥٨ ....................... نفسه ملك ملن واملباشرة القبلة: اخلامس املطلب

 ٥٨ ................................ الروائح وشم التطيب: لسادسا املطلب

 ٥٨ ............ وحنومها األسنان ومعجون السواك استعمال: السابع املطلب

 ٥٨ .......................... للسواك الصائم استعمال حكم: األول الفرع

 ٥٨ .................. األسنان معجونَ  الصائم استعمال حكم: الثاين الفرع

 ٥٨ ............................................. االكتحال: الثامن املطلب

 ٥٩ .................................. العني قطرة استعمال: التاسع طلبامل

 ٥٩ ................................. األذن قطرة استعمال: العاشر املطلب

 ٦٠ ............. يحرم وما يكره وما صومه ُيستحبُّ  ما: الخامس الباب

 ٦٠ ................... )التطوع صوم( صومه ُيستحبُّ  ما: األول الفصل
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 ٦٠ .........................................التطوع تعريف: األول املبحث

 ٦٠ .......................... التطوع صوم يف النية أحكام: الثالث املبحث

 ٦٠ .................................. التطوُّع يف النيَّة حكم: األول املطلب

 ٦١ ............................................. النية وقت: الثاين املطلب

 ٦١ ............................ التطوع صوم يف النية تعيني :الثالث املطلب

 ٦١ ..................................... التطوع صوم أنواع: الرابع املبحث

 ٦١ .................................... املطلق وعالتط صوم: األول املطلب

 ٦١ ..................................... املقيد التطوع صوم: الثاين املطلب

 ٦١ ................................. شوال من أيامٍ  ستة صوم: األول الفرع

 ٦١ ....................... احلجة ذي من األول الثمانية األيام: الثاين الفرع

 ٦٢ ............................... احلاج لغري عرفة يوم صوم: الثالث الفرع

 ٦٢ ...................................... حملرما اهللا شهر صوم: الرابع الفرع

 ٦٢ ...................... قبله يومٍ  وصيام عاشوراء يوم صوم: اخلامس الفرع

 ٦٢ ..................... )تاسوعاء( عاشوراء قـَْبل يومٍ  صوم: السادس الفرع

 ٦٢ ................................. شعبان شهر أكثر صوم: السابع الفرع

 ٦٣ ................................... واخلميس االثنني صوم: الثامن الفرع

 ٦٣ ........................... شهر كل من امأي ثالثة صوم: التاسع الفرع

 ٦٣ ....................................... الِبيض أيام صيام: العاشر الفرع

 ٦٣ ............................. يوم وإفطار يوم صوم: عشر احلادي الفرع

 ٦٣ ............................. واحد يومٍ  بصومِ  التطوُّع: عشر الثاين الفرع



  

 
  

                  www.dorar.net الدرر السنیة
 

 

٩٨ 

 ٦٤ ....................................... صومه يكره ما: الثاني الفصل

 ٦٤ ........................................... الدهر صوم: األول املبحث

 ٦٤ .................................... الدهر صوم تعريف: األول املطلب

 ٦٤ ......................................الدهر صوم حكم: الثاين املطلب

 ٦٤ .................................. للحاج عرفة يوم صوم: الثاين املبحث

 ٦٤ .............................. بالصوم اجلمعة يوم إفراد: الثالث املبحث

 ٦٥ ............................... بالصوم السبت يوم إفراد: الرابع املبحث

 ٦٥ ........................ بالصوم رجب شهر ختصيص: اخلامس املبحث

 ٦٥ .................................... صومــــــــه يحرم ما: الثالث الفصل

 ٦٥ .................................... العيدين يومي صوم: األول املبحث

 ٦٥ ........................................... التشريق أيام: الثاين املبحث

 ٦٥ ..................................... التشريق بأيام املراد: األول املطلب

 ٦٦ .............................. :التشريق أيام صوم حكم: الثاين طلبامل

 ٦٦ ...................................... الشك يوم صوم: الثالث املبحث

 ٦٦ ..................................... الشك يوم تعريف: األول املطلب

 ٦٦ ................................. الشك يوم صوم حكم: الثاين املطلب

 ٦٦ ....................... زوجها إذن بدون نفالً  املرأة صوم: الرابع املبحث

 ٦٦ ................ زوجها إذن بدون نفالً  املرأة صوم حكم: األول املطلب

 ٦٧ ... إذنه بغري نفالً  صامت اليت المرأته الزوج تفطري حكم: الثاين املطلب

 ٦٨ ............................ القضاء في عامة أحكام: السادس الباب
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 ٦٨ .......................... القضاء في والتراخي التتابع: األول الفصل

 ٦٨ ...................................... القضاء يف التتابع: األول املبحث

 ٦٨ ..................................... القضاء يف الرتاخي: الثاين املبحث

آخر رمضان دخول قبل ما إىل رمضان قضاء تأخري حكم: األول املطلب

 ...................................................................... ٦٨ 

 ٦٨ . آخر رمضان دخول حىت عذرٍ  بغري رمضان قضاء تأخري: الثاين املطلب

 ٦٩ ........... الفرض صيام قضاء قبل التطوع صيام حكم: الثالث املطلب

 ٦٩ ............................. الميت عن الصيام قضاء: الثاني الفصل

 ٦٩ ...............لعذر أخره الذي امليت عن الصيام قضاء: األول املبحث

 ٦٩ ........... عذر لغري أخره الذي امليت عن الصيام قضاء: الثاين املبحث

 ٦٩ ............................ الحيِّ  عن  الصيام قضاء: الثالث الفصل

 ٧٠ ................. إتمامه؟ يلزمه هل صومٍ  في شرع من: الرابع الفصل

 ٧٠ ............. إمتامه؟ يلزمه هل واجبٍ  صومٍ  يف شرع من: ولاأل املبحث

 إن قضائه وحكم إمتامه؟ يلزمه هل تطوعٍ  صوم يف شرع من: الثاين املبحث

 ٧٠ ................................................................ أفسده

 ٧٠ ............... إمتامه؟ يلزمه هل تطوع صوم يف شرع من: األول املطلب

 ٧٠ .................... أفسده إن التطوع صوم قضاء حكم: الثاين املطلب

 ٧٠ ............. عذر بغير الواجب الصوم في اإلفطار: الخامس الفصل

 ٧١ ..................................... االعتكاف أحكام: الثامن الباب

 ٧١ ........................... وغاياته االعتكاف، تعريف: األول الفصل
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 ٧١ ..................................... االعتكاف تعريف: األول املبحث

 ٧١ ..................................... االعتكاف غايات: الثاين املبحث

 ٧٢ ..................................... االعتكاف حكم: الثاني الفصل

 ٧٢ ............................ االعتكاف صحة شروط: الثالث الفصل

 ٧٢ ............................................... اإلسالم: األول املبحث

 ٧٢ ................................................. العقل: الثاين املبحث

 ٧٢ ............................................... التمييز: الثالث املبحث

 ٧٣ ................................................... النية: الرابع املبحث

 ٧٣ ................................... لزوجته الزوج إذن: اخلامس املبحث

 ٧٣ .................................... اجلماعة مسجد: السادس املبحث

 ٧٣ ........................................املسجد اشرتاط: األول املطلب

 ٧٣ ............... الثالثة املساجد غري يف فاالعتكا حكم: الثاين املطلب

 ٧٣ ............ االعتكاف فيه يصح الذي املسجد ضابط: الثالث املطلب

 ٧٤ ...................... اجلمعة مسجد غري يف االعتكاف: الرابع املطلب

 يتخلل ال كان إن اجلمعة مسجد غري يف االعتكاف: األول الفرع

 ٧٤ ..................................................... :مجعة االعتكاف

 ٧٤ مجعة يوم اعتكافه يتخلل كان إن اجلامع غري يف االعتكاف: الثاين الفرع

 غري أو السَّطح؟ أو ؟ الرََّحبة أو املنارة؟ املسجد ِمن هل: اخلامس املطلب

 ٧٤ .............................................. للصَّالة؟ يُعدَّ  مل ممَّا ذلك

 ٧٤ ........................ املسجد منارة إىل املعتكف صعود: األول الفرع
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 ٧٥ ................................ الرحبة إىل املعتكف خروج: الثاين الفرع

 ٧٥ .... فيه االعتكاف أو املسجد سطح إىل املعتكف صعود: الثالث الفرع

 ٧٥ ...................... بيتها مسجد يف املرأة اعتكاف: السادس املطلب

 ٧٥ ............................. غسالً  يوجب مما الطهارة: السابع املبحث

 ٧٥ .......... األصغر؟ احلَدث من الطَّهارةُ  لالعتكاف ُيشرتطُ  هل: مطلب

 ٧٦ ................................. وأقله االعتكاف زمان: الثامن املبحث

 ٧٦ ....................................... االعتكاف زمان: األول املطلب

 رمضان من األواخر العشر يف االعتكاف أراد من يبدأ مىت: الثاين املطلب

 ٧٦ .......................................................... ينتهي؟ ومىت

رمضان؟ نم األواخر العشر يف االعتكاف أراد من يبدأ مىت: األول الفرع

 ...................................................................... ٧٦ 

 ٧٦ . رمضان؟ من األواخر العشر أيام يف االعتكاف ينتهي مىت: الثاين الفرع

 ٧٧ .................................. لالعتكاف مدةٍ  أقل: الثالث املطلب

 ٧٧ .................................. لالعتكاف مدةٍ  أطول: الرابع املطلب

 ٧٧ ............................ لالعتكاف الصوم اشرتاط: التاسع املبحث

 ٧٧ ................... يفسده ال وما االعتكاف يفسد ما: الرابع الفصل

 ٧٧ .................................... املسجد من اخلروج: األول املبحث

 ٧٧ .................................... املسجد من اخلروج أقسام: مطلب

 ٧٧ ............................ عذر بغري البدن جبميع اخلروج: األول الفرع

 ٧٨ ................................ بعذر البدن جبميع اخلروج: الثاين الفرع
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 ٧٨ .................................... البدن عضبب اخلروج: الثالث الفرع

 ٧٨ ........................... واالحتالم املين وإنزال اجلماع: الثاين املبحث

 ٧٨ ..................................... املين وإنزال اجلماع: األول املطلب

 ٧٨ ...............................................االحتالم: الثاين املطلب

 ٧٩ ............................... :بَشهوة والُقبلة املباَشرة: الثالث املبحث

 ٧٩ .................................. والنفاس احليض طروء: الرابع املبحث

 ٧٩ ............................... واجلنون اإلغماء طروء: اخلامس املبحث

 ٧٩ ............................................... الردة: السادس املبحث

 ٧٩ ....................... االعتكاف تفسد ال املعاصي: دسالسا املبحث

 ٨٠ .................................... االعتكاف نذر: الخامس الفصل

 ٨٠ ................................. االعتكاف نذر حكم: األول املبحث

 ٨٠ ..................... الثالثة املساجد يف االعتكاف نذر: الثاين املبحث

 ٨٠ ................ إسالمه قبل االعتكاف نذر من حكم: الثالث املبحث

 ٨٠ ..................... الليل؟ فيه يدخل هل يوماً  نذر من: عالراب املبحث

 ٨١ .................................. االعتكاف قضاء: السادس الفصل

 ٨١ ............................ املستحب االعتكاف قضاء: األول املبحث

 ٨١ .............................. الواجب االعتكاف قضاء: الثاين املبحث

 ٨١ .............. فسد أو فات إذا املنذور االعتكاف قضاء: األول املطلب

 ٨١ .................... امليت عن الواجب االعتكاف قضاء: الثاين املطلب

 ٨٢ ............................ فعله للمعتكف يندب ما: السابع الفصل
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 ٨٢ ................ واألماكن األوقات أفضل يف االعتكاف: األول املبحث

 ٨٢ ................................. زمناً  االعتكاف أفضل: األول املطلب

 ٨٢ ................................ مكاناً  االعتكاف أفضل: الثاين املطلب

 ٨٢ ........................... والطاعات بالُقَرب االشتغال: الثاين املبحث

 ٨٢ ................ به املختصة بالعبادات املعتكف اشتغال: األول املطلب

 ٨٢ ...................... طلقاً م الكالم عن الصمت حكم: الثاين املطلب

 ٨٣ لغريه؟ أو له كان سواء النكاح يعقد أن للمعتكف هل: الثالث املطلب

  


