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فهرس احملتويات
 ................................................ مة الطبعة الثانية 5مقدِّ

وأقسامه،  وأركانه،  وِحكمه،  وفضائله  وم،  الصَّ تعريف  ل:  األوَّ الباب 
 ............................................. 9ورشوطه، وُسننه وآدابه

من  واحِلكمة  وفضائله،  وأقسامه،  وم،  الصَّ تعريف  ل:  األوَّ الفصل 
 ............................................................. 11ترشيعه

وم......................................................  11تعريف الصَّ

 ...................................................... وم  11أقسام الصَّ

 ...................................... 11األول: الصوم املأمور به رشًعا

 ................................................. 11أ- الصوم الواجب

ع(...............................  وم املستحبُّ )صوم التطوُّ 12ب- الصَّ

 ...................................... وم املنهيُّ عنه رشًعا 12الثاين: الصَّ

وم......................................................  12فضائل الصَّ

112- أنَّ الصوم ال ِمثَل له............................................. 

 .................................. 212- أنَّ اهلل تبارك وتعاىل أضاَفه إليه

 ............................. رب الثالثة وم أنواع الصَّ 313- جتتمع يف الصَّ

 ............................... وم يشفع لصاحبه يوم الِقيامة 413- الصَّ

واألْجر  باملغفرة،  فاعَلها  تعاىل  اهلل  وَعد  التي  األعامل  من  وم  الصَّ  -5
 ............................................................. 14العظيم

 ................................. نوب واخلطايا ارٌة للذُّ وم كفَّ 614- الصَّ

وم ُجنٌَّة وِحصٌن من النَّار....................................  714- الصَّ
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وم سبٌب لدخول اجلَنَّة......................................  815- الصَّ

 ................................................ ائم فرحتاِن 915- للصَّ

 ......... ائم أطيُب عند اهلل تعاىل من ِريح املِسك 1015- ُخلوف فِم الصَّ

 ............................... غائن وم ُيزيل األحقاد والضَّ 1116- الصَّ

 ............. ارات؛ لِعظم أجِره  وَم من الكفَّ 1216- جَعل اهلل تعاىل الصَّ

 ........................................... وم 16احِلكمة من ترشيع الصَّ

 .................... وم وسيلٌة لتحقيق تقوى اهلل عزَّ وجلَّ 117- أنَّ الصَّ

 .............................. ائم بنِعمة اهلل تعاىل عليه 217- إشعار الصَّ

 ......................... ل  317- تربية النَّْفس عىل اإلرادة، وقوة التحمُّ

 ......................................... يطان 417- يف الصوم قهٌر للشَّ

 ................... وم موِجٌب للرمحة والعطف عىل املساكني  518- الصَّ

 ... ديئة، وُيكِسبه صحًة وقوًة  ر البدن من األخالط الرَّ وم ُيطهِّ 618- الصَّ

وم.........................................  19الفصل الثَّاين: أركان الصَّ

ل: اإلمساك عن املفطِّرات................................  كن األوَّ 19الرُّ

20الركن الثاين: استيعاب زمن اإلمساك................................ 

 ................................................. 20بداية زمن اإلمساك

 .................................. 21من طلع عليه الفجر ويف فمه طعام

 ................................................. 21هناية زمن اإلمساك

 ........ مس مل تغُرب ائم ثمَّ أقلعت الطائرُة به، فرأى الشَّ 22إذا أفطر الصَّ

وقت  بدخول  أم  الطائرة،  يف  وهو  الشمس  برؤية  للصائم  العربة  هل 
23اإلفطار يف البلد القريب منها أو املحاذي هلا.......................... 
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 .......................... 24وقت الفطر يف البالد التي يطول فيها النهار

كيفية حتديد بداية اإلمساك وهنايته يف البالد التي ال يتعاقب فيها اللَّيل 
 .................................. 25والنَّهار خالل أربٍع وعرشين ساعًة

 ...................................... وم 27الفصل الثالث: رشوط الصَّ

 ........................................................ 127- اإلسالم

27إسالم الكافر األصيل )غري املرتد(................................... 

الواجب  وم  الصَّ فاته من  ما  الكافر األصيل؛ فهل عليه قضاُء  إذا أسلم 
27َزمَن ُكفره؟......................................................... 

ام شهر رمضان إذا أسلم أثناَءه............  28قضاء الكافر ملا مَض من أيَّ

 ............. ام شهر رمضان إذا أسلم أثناَءه 29صوم الكافر ملا بقي من أيَّ

 ........ 29ُحكم إمساك اليوم وقضائه، إذا أسلم الكافُر أثناءه يف رمضان

 ................................................. 30إسالم الكافر املرتدِّ

ته؟.......  وم َزمَن ردَّ ؛ فهل عليه قضاُء ما تَركه من الصَّ 30إذا أسلم املرتدُّ

 .......... ته؛ فهل يلزمه قضاؤه؟ ، وعليه صوٌم قبل ردَّ 31إذا أسلم املرتدُّ

31من ارتد أثناء صومه عليه القضاء إذا أسلم........................... 

231- البلوغ.......................................................... 

32قضاُء البالغ ملَِا فاته َقبَل الُبلوغ....................................... 

 ................................................. وم بيِّ بالصَّ 32أْمر الصَّ

 ................ 33ُحكم قضاء ما سَبق إذا بلغ الصبيُّ أثناء شهر رمضان

34ُحكم القضاء واإلمساك إذا بلغ الصبيُّ أثناء هنار رمضان وهو مفطِر.. 

 ....................................................... 334- العقـــل
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 ................................................ 35زوال الَعقل باجلُنون

35ُحكم صوم املجنون................................................. 

35ُحكم املجنون إذا أفاق يف هنار رمضان............................... 

 ................................... 36ُحكم القضاء عىل اجلنون إذا أفاق

ُحكم صوم َمن نوى الصوم باللَّيل، ثم ُأصيب باجلنون ومل ُيفق إالَّ بعد 
 .................................................... مس 37غروب الشَّ

37ُحكم قضاء َمن كان صائاًم فأصابه اجلنون............................ 

 ............................................................... 37الَعَتُه

37أواًل: تعريف الَعَته.................................................. 

38ثانًيا: ُحكم صوم املعتوه............................................. 

 ................................................ 38زوال العقل باإلغامء

38من نوى وأغمي عليه مجيع النهار.................................... 

39من نوى ومل يستوعب إغامؤه مجيع النهار............................. 

اكرة.........................................................  39فْقُد الذَّ

 ......................................................... 440- اإلقامة

540- الطَّهارة من احلَيض والنِّفاس.................................... 

 ....................................... 40ُحكم صوم احلائض والنُّفساء

إذا طُهرت احلائض أو النُّفساء أثناء هنار رمضان هل يلزمها إمساك بقية 
 ............................................................... 41اليوم

هر كاماًل  ُحكم تناول املرأة حبوَب منع احليض من أجل أن تصوم الشَّ
 ........................................................ 41دون انقطاع



225خمتصر فقه الصوم

 .............................................. وم 642- الُقدرة عىل الصَّ

 .......................................... وم 42اشرتاط الُقدرة عىل الصَّ

 ......................................... 42صوم أصحاب املهن الشاقة

 ............................................... ـوم 743- النيَّــة يف الصَّ

 ................................................ وم 43وقت النيَّة يف الصَّ

 ......................................... 43وقت النيَّة يف صوم الفرض

43ُحكم تبييت النيَّة.................................................... 

 ............................. 43ُحكم جتديد النيَّة يف كلِّ يوٍم من رمضان

45وقت النيَّة يف صوم النفل............................................ 

 .......................... ع 45ُحكم تبييت النيَّة من اللَّيل يف صيام التطوُّ

45وقت النية من هنار رمضان.......................................... 

وم أثناء النَّهار؛ فهل ُيكتب له ثواب صيام يوٍم كامل؟  46َمن أنشأ نيَّة الصَّ

 ................................................. 46اجلزم يف نيَّة الصوم

 ............................ د يف نيَّة الصوم الواجب 46ُحكم صوم املرتدِّ

ُحكم َمن علَّق الصوم، فقال مثاًل: إْن كان غًدا رمضان فهو فْريض، أو 
 .................................................... 47سأصوم الفْرض

 ....................................................... 47استمرار النيَّة

47ُحكم صوم َمن نوى يف يوٍم من رمضان َقْطَع صومه.................. 

 .............................. وم د يف َقْطع نيَّة الصَّ 48ُحكم صوم َمن تردَّ

 .................................. وم و آداُبه 49الفصل الرابع: ُسنن الصَّ
 ............................................... 49آداب تتعلَّق باإلفطار
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 ....................................................... 49تعجيل الِفطر
 ................................................. 49ُحكم تعجيل الِفطر
 ............................................. 49حكم الفطر بغلبة الظن
ائم....................................  50ما ُيستحبُّ أن ُيفطِر عليه الصَّ
 ................................................ 50ما يقال عند اإلفطار
 ......................................................... حـــور 51السُّ
 .................................................... حور 51تعريف السُّ
حور......................................................  51ُحكم السُّ
 .................................................... 51فضائل السحور
 ........................................ 52من ِحَكم السحور ومقاصده
حور......................................................  52تأخري السُّ
53ما حيُصل به السحور................................................ 
 .................................................. ر به 53ما ُيَسنُّ التسحُّ
مات واالشتغال بالطاعات...................  ائم للمحرَّ 54اجتناب الصَّ
55ما يقوله الصائُم إْن سابَّه أحٌد أو شامته أو قاتله....................... 
56ما َيفعله الصائم إذا ُدعي إىل طعام................................... 

ُطرق  صومه،  ُحكم  خصائصه،  فضائله،  رمضان  شهر  الثاين:  الباب 
 ............................................. 59إثبات دخوله وخروجه
ل: فضائل شهر رمضان.................................  61الفصل األوَّ
62الفصل الثَّاين: خصائص شهر رمضان............................... 
 ............................................... 64من فضائل ليلة القْدر
 ................................................ 164- ُأنزل فيها الُقرآن

 ............ نة  ر اهللُ ُسبحانه وتعاىل فيها كلَّ ما هو كائٌن يف السَّ 264- يقدِّ
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ا ليلٌة مباركة .................................................  364- أهنَّ

 .......................... 464- العبادة فيها َتفُضل العبادَة يف أْلف شهر

565- َينِزل فيها جربيُل واملالئكُة باخلري والرَبكة........................ 

 ................................................ 665- ليلة القْدر سالٌم

 ............................................... 65ما ُيرَشع يف ليلة القْدر

 .......................................................... 165- القيام

265- االعتكاف...................................................... 

 ......................................................... عاء 366- الدُّ

 ................................................. الح 466- العمل الصَّ

66وقُت ليلة القْدر وعالمتها........................................... 

66وقُت ليلة القْدر..................................................... 

 .................................. 67هل ليلة القْدر تتنقل، أم هي ثابتة؟

68عالمة ليلة القْدر.................................................... 

 .................................. 68هل ليلة القْدر موجودة أم ُرفِعت؟ 

 ............. 70الفصل الثَّالث: ُحكم صوم شهر رمضان، وُحكم تاركه

70ُحكم صوم شهر رمضان............................................ 

 ....................................... 70ُحكم تْرك صوم شهر رمضان
70ُحكم َمن تَرك صوم شهر رمضان جاحًدا لفرضيَّته................... 
71ُحكم َمن تَرك صوم شهر رمضان متعمًدا كساًل...................... 
 ................. ابع: إثبات دخول شهر رمضان وخروجه 72الفصل الرَّ
 .................................... 72ُطرق إثبات ُدخول شهر رمضان
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72ُرؤية اهلالل......................................................... 
72طلب رؤية اهلالل................................................... 
 .................................................. 72ثبوت رؤية اهلالل
73العدد املعترَب يف الرؤية............................................... 
 ....................................... 73من رأى هالل رمضان وْحَده 
75اتِّفاق املطالع واختالفها............................................. 
 ......................................... ؤية عرْب الوسائل احلديثة 77الرُّ
 ................... ناعيَّة يف رؤية اهلالل 77ُحكم االعتامد عىل األقامر الصِّ
 ......................... 77ُحكم استعامل املراصد الفلكيَّة لرؤية اهلالل
 ........................................... 78َمن اشتبهت عليه األشهر
 ... 78ما يلزم األسرَي ونحَوه من االجتهاد واحلاالت املرتتِّبة عىل اجتهاده
78إن صام جمتهًدا بام غلب عىل ظنِّه، فله أربع حاالت................... 
 ............................................ 81إكامل شعبان ثالثني يوًما
81إذا مل تثُبت الرؤية يف التاسع والعرشين............................... 
81ُحكم صوم يوم الثالثني من َشعبان احتياًطا لرمضان................. 
 .................................................... 82احلساب الفلكي
 .................................... 84طرق إثبات خروج شهر رمضان
 ................................................... ال 84رؤية هالل شوَّ
ؤية...............................................  84العدد املعترَب يف الرُّ
 ................................... ال وْحَده 84ُحكم َمن رأى هالل شوَّ
 ........................................... 85إكامل رمضاَن ثالثني يوًما
 .............................................. ال هناًرا 86رؤية ِهالل شوَّ
87الباب الثَّالث: من ُيباح هلم الِفطر.................................... 
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ل: املريض..............................................  89الفصل األوَّ
89تعريف املرض...................................................... 
 .................................................. 89ُحكم فِطر املريض
 ........................................ 89حدُّ املرض الذي ُيبيح الِفطر
 ........................ 89املَرض الذي َيرضُّ الصائم وَياف معه اهلالك
90املرض اليسري....................................................... 
90حكم املريض مرًضا ُيرجى ُبرؤه..................................... 
 .................................. 91ُحكم املريض مرًضا ال ُيرَجى ُبرؤه
 ...................................................... قة 91أحكام متفرِّ
 ............................. 91حكم صوم املريض إذا حتاَمل عىل نْفسه
 ............................. 92إذا أصبح املريض صائاًم ثمَّ َبَرأ يف النَّهار
 ................. 92ُحكم إمساك املفطر ملرض إذا زال مرُضه أثناء النهار
 .............................................. 93الفصل الثَّاين: املـسافِر
 ................................................... 93ُحكم فِطر املسافِر
93حكم صوم املسافر.................................................. 
93ُحكم صوم املسافِر الذي ال يشقُّ عليه الصوم........................ 
 ....................... ٌة 95ُحكم صوم املسافِر الذي َيلحُقه بالصوم مشقَّ
95متى ُيفطر املسافر؟.................................................. 
 ......................................... 96إقامة املسافِر التي ُيفطِر فيها
 ...................................... 97ُحكم صوم َمن سفُره ِشْبه دائم
 ...................................................... قة 97أحكام متفرِّ
اَم التي أفطرها.....................................  97قضاء املسافِر األيَّ
 ............... 98ُحكم فِطر املسافر إذا دخل عليه شهُر رمضان يف سفره
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 ............................................ هر لياًل 98إذا سافر أثناء الشَّ
99ُحكم فِطر املسافر إذا ساَفر أثناء هنار رمضان......................... 
 ............. 100ُحكم إمساك بقيَّة اليوم إذا قِدم املسافر أثناء النَّهار مفطًرا
101ُحكم فِطر املسافر إذا كان سفُره بوسائل النَّقل املرحية................. 
102الفصل الثَّالث: الكبري والعجوز..................................... 
 ............................ ُجل الكبري واملرأة العجوز 102ُحكم صوم الرَّ
102ما يلزم الكبرَي والعجوز إذا أفطَرا.................................... 
 ..................................... ابع: احلامل واملرِضع 104الفصل الرَّ
 ........................................ 104حكم صوم احلامل واملرِضع
 .................................. 104ما َيلزم احلامَل واملرِضَع إذا أفطرَتا
 ....................... 104إذا أفطرت احلامل واملرضع خوًفا عىل نفسيهام
 ......................................... 105إذا أفطرتا خوًفا عىل ولدهيام
 ........................ 107الفصل اخلامس: أسباب أخرى ُمبيحة للِفطر
 ........................................................ 107املَِهن الشاقَّة
107إرهاق اجلوع والَعطش.............................................. 
 ............................................................. 107اإلكراه
 ......................................... 107ُحكم امُلستكَره عىل اإلفطار
108اجلهاد يف سبيل اهلل.................................................. 
 ....... ابع: مفسدات الصوم، وما ُيكره للصائم، وما ُيباح له 111الباب الرَّ
 ....................... وَم، وما ال ُيفِسده ل: ما ُيفِسد الصَّ 113الفصل األوَّ
 .................................... وم وُيوِجب القضاء 113ما ُيفِسد الصَّ
 ................................... 1113- تناول الطَّعام والرشاب عمًدا
 ........................ 114ما يرتتَّب عىل اإلفطار عمًدا بطعاٍم أو رشاب
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 ......................................................... 1114- القضاء
2114-  اإلمساك....................................................... 
 ....................................... 115تناُول الطَّعام والرشاب نِسياًنا
 ...................................... 115ما َيدُخل اجلوَف من غرِي َقْصد
 ........................................... اِئم ِريَقه 116حكم ابتالُع الصَّ
 ............................. 116ُحكم َمن ابتلع ما بني أسنانه وهو صائم
 ....................... 116 ابتالع الصائم ما بني أسنانه مما ال يمكن لفظه
 .......................... 117ابتالع الصائم ما بني أسنانه مما يمكن لفظه
 ............................ ائم ما ال ُيؤكل يف العادة 117ُحكم ابتالع الصَّ
 .................................... َخان أثناء الصوم 118ُحكم رُشب الدُّ
118من أفطر ظاًنا أن الشمس قد غربت؟................................ 
118من أفطر ظاًنا أنَّ الشمس قد غَربت هل يلزمه اإلمساك؟............. 
 ............ 118من أفطر ظاًنا أنَّ الشمس قد غربت هل يلزمه قضاء أو ال
 ................................... مس  120من أكل شاكا يف غروب الشَّ
 .................................... ر بعد طلوع الفجر خطأ 121من تسحَّ
 .................................................... 2122- خروج امَلنيِّ
 ........................................... 122االستمناء يف هنار رمضان
122أواًل: تعريف االستمناء............................................. 
 .............................. 123ثانًيا: ُحكم َمن استمنى يف هنار رمضان
 ................................. 123ُحكم َمن بارش أو قبَّل أو ملس فأنزل
123هل يلزم من بارش أو قبَّل أو لس فأنزل قضاء؟....................... 
 ................. 124هل عىل من أنزل بمبارشة أو تقبيل ونحومها كفارة؟
 ...................................... ر النَّظر حتى أنزل 124ُحكم َمن كرَّ
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 ............................... ٍد عن العمل 125ُحكم َمن أنزل بتفكرٍي جمرَّ
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