221

خمتصر فقه الصوم

فهرس احملتويات
مقدِّ مة الطبعة الثانية .................................................
الباب األول :تعريف الصوم ،وفضائله ِ
وحكمه ،وأركانه ،وأقسامه،
َّ
َّ
وسننه وآدابه9 ..............................................
ورشوطهُ ،
الفصل األول :تعريف الصوم ،وأقسامه ،وفضائلهِ ،
واحلكمة من
َّ
َّ
ترشيعه11 ..............................................................
5

الصوم.......................................................
تعريف َّ

11

الصوم .......................................................
أقسام َّ

11

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

11

األول :الصوم املأمور به رش ًعا .......................................

التطوع)................................
املستحب (صوم
الصوم
ُّ
ُّ
بَّ -

املنهي عنه رش ًعا .......................................
الصوم
الثاينَّ :
ُّ
الصوم.......................................................
فضائل َّ
َّ -1
أن الصوم ال ِم َثل له..............................................
َّ -2
أن اهلل تبارك وتعاىل أضا َفه إليه ...................................
الصرب الثالثة ..............................
الصوم أنواع َّ
 -3جتتمع يف َّ
 -4الصوم يشفع لصاحبه يوم ِ
القيامة ................................
َّ

11
12
12
12

12
12
13
13

واألجر
الصوم من األعامل التي و َعد اهلل تعاىل فاع َلها باملغفرة،
ْ
َّ -5
العظيم 14 ..............................................................
الصوم ك َّفار ٌة ُّ
للذنوب واخلطايا ..................................
َّ -6
 -7الصوم جنَّ ٌة ِ
وحص ٌن من النَّار.....................................
ُ
َّ

14
14

222

خمتصر فقه الصوم

سبب لدخول اجلَنَّة.......................................
الصوم ٌ
َّ -8
ِ
فرحتان .................................................
للصائم
َّ -9
أطيب عند اهلل تعاىل من ِريح املِسك ..........
الصائم
ُ
ُ -10خلوف ف ِم َّ
والضغائن ................................
الصوم ُيزيل األحقاد َّ
َّ -11
 -12جعل اهلل تعاىل الصوم من الك َّفارات؛ ِ
لعظم ِ
أجره ..............
َ
َّ َ
ِ
الصوم............................................
احلكمة من ترشيع َّ

عز َّ
َّ -1
وجل .....................
الصوم وسيل ٌة لتحقيق تقوى اهلل َّ
أن َّ
الصائم بنِعمة اهلل تعاىل عليه ...............................
 -2إشعار َّ
التحمل ..........................
 -3تربية النَّ ْفس عىل اإلرادة ،وقوة
ُّ

15
15
15
16
16

16

17
17
17

قهر َّ
للشيطان ..........................................
 -4يف الصوم ٌ
الصوم ِ
ب للرمحة والعطف عىل املساكني ....................
موج ٌ
َّ -5

18

الصوم..........................................
الفصل ال َّثاين :أركان َّ

19

 -6الصوم يطهر البدن من األخالط الرديئة ،وي ِ
كسبه صح ًة وقو ًة ....
ُ
َّ ُ ِّ
َّ

17
18

األول :اإلمساك عن املف ِّطرات.................................
الركن َّ
ُّ

19

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

20

الركن الثاين :استيعاب زمن اإلمساك.................................
من طلع عليه الفجر ويف فمه طعام ...................................
هناية زمن اإلمساك ..................................................

ثم أقلعت الطائر ُة به ،فرأى َّ
تغرب.........
إذا أفطر َّ
الشمس مل ُ
الصائم َّ

20
21
21
22

هل العربة للصائم برؤية الشمس وهو يف الطائرة ،أم بدخول وقت
اإلفطار يف البلد القريب منها أو املحاذي هلا23 ...........................

خمتصر فقه الصوم

223

وقت الفطر يف البالد التي يطول فيها النهار ...........................

24

الصوم .......................................
الفصل الثالث :رشوط َّ

27

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

27

كيفية حتديد بداية اإلمساك وهنايته يف البالد التي ال يتعاقب فيها ال َّليل
والنَّهار خالل أرب ٍع وعرشين ساع ًة 25 ...................................
 -1اإلسالم.........................................................

27

الصوم الواجب
إذا أسلم الكافر األصيل؛ فهل عليه قضا ُء ما فاته من َّ
َزم َن كُفره؟27 ..........................................................

مض من أ َّيام شهر رمضان إذا أسلم أثنا َءه.............
قضاء الكافر ملا َ

28

الكافر أثناءه يف رمضان .........
ُحكم إمساك اليوم وقضائه ،إذا أسلم
ُ

29

صوم الكافر ملا بقي من أ َّيام شهر رمضان إذا أسلم أثنا َءه ..............
إسالم الكافر املرتدِّ ..................................................
الصوم َزم َن ر َّدته؟........
إذا أسلم املرتدُّ ؛ فهل عليه قضا ُء ما َتركه من َّ
إذا أسلم املرتدُّ  ،وعليه صو ٌم قبل ر َّدته؛ فهل يلزمه قضاؤه؟ ...........

من ارتد أثناء صومه عليه القضاء إذا أسلم............................
 -2البلوغ...........................................................
قضا ُء البالغ َلِا فاته َق َبل ال ُبلوغ........................................

بالصوم ..................................................
بي َّ
أ ْمر َّ
الص ِّ
الصبي أثناء شهر رمضان .................
ُحكم قضاء ما س َبق إذا بلغ
ُّ
الصبي أثناء هنار رمضان وهو مفطِر...
ُحكم القضاء واإلمساك إذا بلغ
ُّ

 -3العقـــل ........................................................

29
30
30
31
31

31

32
32
33
34

34

224

خمتصر فقه الصوم

زوال ال َعقل باجلُنون .................................................

35

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

35

ُحكم صوم املجنون..................................................
ُحكم القضاء عىل اجلنون إذا أفاق ....................................

35
36

ُحكم صوم َمن نوى الصوم بال َّليل ،ثم ُأصيب باجلنون ومل ُيفق َّإل بعد
غروب َّ
الشمس 37 .....................................................

صائم فأصابه اجلنون.............................
ُحكم قضاء َمن كان ً

37

ً
أول :تعريف ال َعتَه...................................................

37

ال َع َت ُه ................................................................

37

ثان ًياُ :حكم صوم املعتوه..............................................

38

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

38

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

من نوى ومل يستوعب إغامؤه مجيع النهار..............................
ف ْقدُ َّ
الذاكرة..........................................................

 -4اإلقامة ..........................................................
حليض والنِّفاس.....................................
 -5ال َّطهارة من ا َ

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

38
39
39

40
40

40

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

الشهر ً
حبوب منع احليض من أجل أن تصوم َّ
كامل
ُحكم تناول املرأة
َ
دون انقطاع 41 .........................................................

خمتصر فقه الصوم

225

الصوم ...............................................
 -6ال ُقدرة عىل َّ

42

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

42

الصوم .................................................
وقت الن َّية يف َّ

43

الصوم ...........................................
اشرتاط ال ُقدرة عىل َّ

الصـوم ................................................
 -7الن َّيــة يف َّ

42

43

وقت الن َّية يف صوم الفرض ..........................................

43

ُحكم جتديد الن َّية يف ِّ
كل يو ٍم من رمضان ..............................

43

ُحكم تبييت الن َّية.....................................................
وقت الن َّية يف صوم النفل.............................................

التطوع ...........................
ُحكم تبييت الن َّية من ال َّليل يف صيام
ُّ
وقت النية من هنار رمضان...........................................

الصوم أثناء النَّهار؛ فهل ُيكتب له ثواب صيام يو ٍم كامل؟.
َمن أنشأ ن َّية َّ
اجلزم يف ن َّية الصوم ..................................................
ُحكم صوم املرت ِّدد يف ن َّية الصوم الواجب .............................

43
45
45
45
46
46
46

مثلْ :
ُحكم َمن ع َّلق الصوم ،فقال ً
إن كان غدً ا رمضان فهو ْفريض ،أو
الفرض47 .....................................................
سأصوم ْ
استمرار الن َّية ........................................................

47

الصوم...............................
ُحكم صوم َمن تر َّدد يف َق ْطع ن َّية َّ

48

ُحكم صوم َمن نوى يف يو ٍم من رمضان َق ْط َع صومه...................

الصوم و آدا ُبه ...................................
الفصل الرابعُ :سنن َّ
آداب تتع َّلق باإلفطار ................................................

47
49
49

226

خمتصر فقه الصوم

تعجيل ِ
الفطر........................................................
حكم تعجيل ِ
الفطر ..................................................
ُ
حكم الفطر بغلبة الظن ..............................................
ِ
الصائم.....................................
ما ُي
ستحب أن ُيفطر عليه َّ
ُّ
ما يقال عند اإلفطار .................................................

50

السحور .....................................................
تعريف ُّ

51

السحـــور..........................................................
ُّ
السحور.......................................................
ُحكم ُّ

49
49
49
50
51
51

فضائل السحور .....................................................
من ِحكَم السحور ومقاصده.........................................

52

حيصل به السحور.................................................
ما ُ

53

السحور.......................................................
تأخري ُّ

التسحر به ...................................................
ما ُي َس ُّن
ُّ
للمحرمات واالشتغال بالطاعات....................
الصائم
اجتناب َّ
َّ

الصائم ْ
إن سا َّبه أحدٌ أو شامته أو قاتله........................
ما يقوله
ُ
ما َيفعله الصائم إذا ُدعي إىل طعام....................................

51
52
53
54
55
56

الباب الثاين :شهر رمضان فضائله ،خصائصهُ ،حكم صومهُ ،طرق
إثبات دخوله وخروجه 59 ..............................................
األول :فضائل شهر رمضان..................................
الفصل َّ

61

من فضائل ليلة القدْ ر ................................................
ُ -1أنزل فيها ال ُقرآن .................................................

64

الفصل ال َّثاين :خصائص شهر رمضان................................

 -2يقدِّ ر اهللُ ُسبحانه وتعاىل فيها َّ
السنة .............
كل ما هو كائ ٌن يف َّ

62
64
64

خمتصر فقه الصوم

227

َّ -3أنا ليل ٌة مباركة ..................................................

64

ُ
والبكة.........................
َ -5ي ِنزل فيها
جربيل واملالئك ُة باخلري َ

65

َفضل العباد َة يف أ ْلف شهر...........................
 -4العبادة فيها ت ُ
 -6ليلة القدْ ر سال ٌم .................................................

رشع يف ليلة القدْ ر ................................................
ما ُي َ

64
65

65

 -1القيام ...........................................................

65

 -3الدُّ عاء ..........................................................

66

 -2االعتكاف.......................................................
الصالح ..................................................
 -4العمل َّ
وقت ليلة القدْ ر وعالمتها............................................
ُ

65
66

66

وقت ليلة القدْ ر......................................................
ُ

66

عالمة ليلة القدْ ر.....................................................
هل ليلة القدْ ر موجودة أم ُرفِعت؟ ...................................

68
68

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

70

هل ليلة القدْ ر تتنقل ،أم هي ثابتة؟ ...................................

وحكم تاركه ..............
الفصل ال َّثالثُ :حكم صوم شهر رمضانُ ،

ُحكم ْترك صوم شهر رمضان ........................................
ُحكم َمن َترك صوم شهر رمضان جاحدً ا لفرض َّيته....................
ُحكم َمن َترك صوم شهر رمضان متعمدً ا ً
كسل.......................

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

ُطرق إثبات ُدخول شهر رمضان .....................................

67

70
70
70
71
72
72

228

خمتصر فقه الصوم

ُرؤية اهلالل..........................................................

72

ثبوت رؤية اهلالل ...................................................

72

طلب رؤية اهلالل....................................................
املعتب يف الرؤية................................................
العدد َ

وحدَ ه ........................................
من رأى هالل رمضان ْ
اتِّفاق املطالع واختالفها..............................................
عب الوسائل احلديثة ..........................................
الرؤية ْ
ُّ
الصناع َّية يف رؤية اهلالل ....................
ُحكم االعتامد عىل األقامر ِّ

ُحكم استعامل املراصد الفلك َّية لرؤية اهلالل ..........................
َمن اشتبهت عليه األشهر ............................................
ونحوه من االجتهاد واحلاالت املرتتِّبة عىل اجتهاده ....
األسري
ما يلزم
َ
َ

إن صام جمتهدً ا بام غلب عىل ظنِّه ،فله أربع حاالت....................

إكامل شعبان ثالثني يو ًما .............................................
إذا مل تث ُبت الرؤية يف التاسع والعرشين................................

ُحكم صوم يوم الثالثني من َشعبان احتيا ًطا لرمضان..................
احلساب الفلكي.....................................................

طرق إثبات خروج شهر رمضان .....................................

شوال....................................................
رؤية هالل َّ
الرؤية................................................
املعتب يف ُّ
العدد َ

وحدَ ه ....................................
شوال ْ
ُحكم َمن رأى هالل َّ
َ
رمضان ثالثني يو ًما ............................................
إكامل
ِ
هنارا...............................................
رؤية هالل َّ
شوال ً
الباب ال َّثالث :من يباح هلم ِ
الفطر.....................................
ُ

72
73
73
75
77
77
77
78
78
78
81
81
81
82
84
84
84
84
85
86
87

خمتصر فقه الصوم

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

229

89

تعريف املرض.......................................................
ُحكم فِطر املريض ...................................................
حدُّ املرض الذي يبيح ِ
الفطر .........................................
ُ

89

املرض اليسري........................................................

90

وياف معه اهلالك .........................
رض الصائم َ
َ
املرض الذي َي ُّ
مرضا ُيرجى ُبرؤه......................................
حكم املريض ً

رجى ُبرؤه ...................................
ُحكم املريض ً
مرضا ال ُي َ

متفرقة .......................................................
أحكام ِّ

حكم صوم املريض إذا حتا َمل عىل ن ْفسه ..............................
ثم َب َرأ يف النَّهار ..............................
صائم َّ
إذا أصبح املريض ً

مرضه أثناء النهار ..................
ُحكم إمساك املفطر ملرض إذا زال ُ
الفصل ال َّثاين :املـسافِر ...............................................

ُحكم فِطر املسافِر....................................................

حكم صوم املسافر...................................................
يشق عليه الصوم.........................
ُحكم صوم املسافِر الذي ال ُّ
ُحكم صوم املسافِر الذي َيلح ُقه بالصوم مش َّق ٌة ........................
متى ُيفطر املسافر؟...................................................
إقامة املسافِر التي ُيفطِر فيها ..........................................
سفره ِش ْبه دائم.......................................
ُحكم صوم َمن ُ

متفرقة .......................................................
أحكام ِّ
قضاء املسافِر األ َّيا َم التي أفطرها......................................
ِ
شهر رمضان يف سفره ................
ُحكم فطر املسافر إذا دخل عليه ُ

89
89
89
90
91
91
91
92
92
93
93
93
93
95
95
96
97
97
97
98

230

خمتصر فقه الصوم

الشهر ً
إذا سافر أثناء َّ
ليل .............................................
ُحكم فِطر املسافر إذا سا َفر أثناء هنار رمضان99 ..........................
حكم إمساك بقية اليوم إذا ِ
مفطرا 100 ..............
قدم املسافر أثناء النَّهار
َّ
ُ
ً
ِ
سفره بوسائل النَّقل املرحية101 ..................
ُحكم فطر املسافر إذا كان ُ
الفصل ال َّثالث :الكبري والعجوز102 ......................................
98

الر ُجل الكبري واملرأة العجوز 102 .............................
ُحكم صوم َّ

أفطرا102 .....................................
ما يلزم
الكبري والعجوز إذا َ
َ
ِ
واملرضع 104 ......................................
الرابع :احلامل
الفصل َّ
ِ
واملرضع 104 .........................................
حكم صوم احلامل
ِ
َ
واملرض َع إذا أفطرتَا 104 ...................................
احلامل
ما َيلزم
إذا أفطرت احلامل واملرضع خو ًفا عىل نفسيهام 104 ........................
إذا أفطرتا خو ًفا عىل ولدهيام 105 ..........................................
الفصل اخلامس :أسباب أخرى مبيحة ِ
للفطر 107 .........................
ُ
املِ َهن الشا َّقة 107 .........................................................
إرهاق اجلوع وال َعطش107 ...............................................
اإلكراه 107 ..............................................................

ستكره عىل اإلفطار 107 ..........................................
ُحكم ا ُمل َ

اجلهاد يف سبيل اهلل108 ...................................................

الرابع :مفسدات الصوم ،وما ُيكره للصائم ،وما ُيباح له 111 ........
الباب َّ
فسد الصوم ،وما ال ي ِ
الفصل األول :ما ي ِ
فسده 113 ........................
ُ
ُ
َّ
َّ َ
ِ
الصوم و ُي ِ
وجب القضاء 113 .....................................
ما ُيفسد َّ
 -1تناول ال َّطعام والرشاب عمدً ا 113 ....................................

ما يرتتَّب عىل اإلفطار عمدً ا بطعا ٍم أو رشاب 114 .........................

خمتصر فقه الصوم

231

 -1القضاء114 ..........................................................

 -2اإلمساك114 ........................................................
تناول ال َّطعام والرشاب نِسيانًا115 ........................................
ُ
اجلوف من ِ
ما َي ُ
غري َق ْصد 115 .......................................
دخل
َ
الص ِائم ِري َقه 116 ............................................
حكم
ابتالع َّ
ُ
ُحكم َمن ابتلع ما بني أسنانه وهو صائم 116 ..............................
ابتالع الصائم ما بني أسنانه مما ال يمكن لفظه 116 ........................

ابتالع الصائم ما بني أسنانه مما يمكن لفظه 117 ...........................

الصائم ما ال ُيؤكل يف العادة 117 .............................
ُحكم ابتالع َّ
ُحكم ُشب الدُّ َخان أثناء الصوم 118 .....................................

من أفطر ظانًا أن الشمس قد غربت؟118 .................................

من أفطر ظانًا َّ
غربت هل يلزمه اإلمساك؟118 ..............
أن الشمس قد َ
من أفطر ظانًا َّ
أن الشمس قد غربت هل يلزمه قضاء أو ال 118 .............

من أكل شاكا يف غروب َّ
الشمس 120 ....................................

تسحر بعد طلوع الفجر خطأ 121 .....................................
من َّ
ني 122 .....................................................
 -2خروج ا َمل ِّ

االستمناء يف هنار رمضان 122 ............................................
ً
أول :تعريف االستمناء122 ..............................................

ثان ًياُ :حكم َمن استمنى يف هنار رمضان 123 ...............................
ُحكم َمن بارش أو ق َّبل أو ملس فأنزل 123 ..................................
هل يلزم من بارش أو ق َّبل أو لس فأنزل قضاء؟123 ........................

هل عىل من أنزل بمبارشة أو تقبيل ونحومها كفارة؟ 124 ..................

كرر النَّظر حتى أنزل 124 .......................................
ُحكم َمن َّ

232

خمتصر فقه الصوم

ٍ
جمر ٍد عن العمل 125 ................................
ُحكم َمن أنزل
بتفكري َّ

ُحكم َمن نام فاحت َل َم يف هنار رمضان125 ..................................
الصائم126 .......................................
ُحكم خروج املذي من َّ
 -3االستقاء 126 ........................................................

متعمدً ا 126 ...................................................
من استقاء ِّ

حكم من غلبه القيء127 .................................................
ِ
ُخروج ال َق َل ِ
الصائم 127 ..............................
س والدَّ ِم من أسنان َّ
حليض والنِّفاس 128 ......................................
 -4خروج دم ا َ
ُحكم صوم َمن حاضت أو ن َِفست أثنا َء هنار رمضان 128 ..................
فسد صو ُمها بخروج دم احليض أو النِّفاس 128
ُحكم إمساك بق َّية اليوم ملن َ
يض ال َيق َطع التتا ُبع129 ...............................................
حل ُ
ا َ

جلنون واإلغامء 129 .................................................
 -5ا ُ
حكم من نام يف َن ِ
َ
مضان 129 .........................................
ار َر
الر َّدة 129 ............................................................
ِّ -6
 -7ن َّية اإلفطار 130 ......................................................
ِ -8
احلجامة130 .........................................................

حكم احلجامة للصائم 130 ...............................................

ُحكم الفصد للصائم 131 ................................................
ُحكم ْ
أخذ الدم للتحليل 132 .............................................

ُحكم ْ
ربع 132 ...............................................
أخذ الدم للت ُّ
الشج َّية 132 ................................................
حلقنة َّ
ُحكم ا ُ

 -9ال َقطرة يف األنف133 .................................................
ِ
ِ
ويوجب القضا َء والك َّفارة134 ...........................
الصو َم،
ما ُيفسد َّ

خمتصر فقه الصوم

233

اجلامع 134 ...............................................................

متعمدً ا يف هنار رمضان 134 .........................
ُحكم صوم َمن جامع ِّ
ما يرتتَّب عىل اجلامع يف هنار رمضان 136 ..................................
 -1الك َّفارة 136 .........................................................

هل الكفارة تكون عىل الرتتيب؟ 136 .....................................

 -2القضاء137 ..........................................................
ما يلزم املرأة إذا ج ِ
ومعت يف هنار رمضان طائع ًة 137 .......................
ُ
ُحكم من جامع ناس ًيا 138 ................................................
تكرر منه ِ
امع يف يو ٍم واحد 138 ...............................
اجل ُ
ُحكم َمن َّ
من تكرر منه اجلامع يف يوم واحد ،وكفر عن األول؛ فهل تلزمه كفارة
ثانية؟ ...............................................................
تكرر منه ِ
امع يف يومني فأكثر .............................
اجل ُ
ُحكم َمن َّ
ُحكم صوم َمن وطِئ يف الدُّ ُبر ........................................
ُحكم َمن جامع يف قضاء رمضان عامدً ا ..............................
ِ
ِ
الصوم منها ،وما ال ُيفسده ..........
بعض املسائل املعاصة وما ُيفسد َّ
 -1الغسيل الكلوي .................................................

139
139

139
140
140

140

َّ -2
الربو141 ......................................................
بخاخ َّ
ُوضع حتت ال ِّلسان 141 ...............................
 -3األقراص التي ت َ

ُوضع حتت ال ِّلسان 141 .........................
التعريف باألقراص التي ت َ
حتت ال ِّلسان 141 .............................
ُحكم األقراص التي توضع َ
 -4غاز األكسجني 142 ..................................................
 -5اإلبر ِ
العالج َّية142 ...................................................
اإلبرة ِ
العالج َّية غري املغذ َّية142 ...........................................

234

خمتصر فقه الصوم

اإلبرة الوريد َّية ِّ
املغذية 143 ...............................................

 -6التَّحاميل (اللبوس) 143 .............................................

 -7إدخال ال َقثطرة ،أو املنظار ،أو إدخال دواء ،أو حملول لغسل املثانة،
أو ما َّدة تساعد عىل وضوح األشعة 144 ...................................

ُّ
وضخ َصبغة األشعة وغري
 -8التَّقطري يف َف ْرج املرأة ،والتحاميل املهبل َّية،
ذلك 145 ................................................................

الفصل ال َّثاين :ما ُيكره للصائم وما ُيباح له146 ............................

ما ُيكره للصائم146 ......................................................

 -1املبا َلغة يف املضمضة واالستنشاق146 .................................
ِ -2
الوصال 146 .........................................................
 -3ذوق ال َّطعام بغري حاجة147 ..........................................
تتحرك شهوتُه عند ذلك 147 .........
 -4ال ُقبلة واملالمسة وما شاهبهام ملن َّ

ما ُيباح للصائم 148 ......................................................
ِ
جل ِ
َ
االغتسال إىل طلوع الفجر148 .
طهرت-
نب،
واحلائض -إذا ُ
 -1تأخري ا ُ
تأخري اجلُ ِ
َ
االغتسال إىل طلوع الفجر 148 ..............................
نب

َ
االغتسال إىل طلوع الفجر148 .............................
تأخري احلائض

 -2املضمضة واالستنشاق149 ...........................................
ربده باملاء149 ......................................
 -3اغتسال َّ
الصائم وت ُّ
َ -4ذ ْوق ال َّطعام عند احلاجة 150 .........................................
 -5ال ُقبلة واملبارشة ملن ملك نفسه150 ....................................
وشم الروائح151 ............................................
 -6التط ُّيب ُّ
للسواك 151 .........................................
 -7استعامل َّ
الصائم ِّ
َ
معجون األسنان 152 ................................
الصائ ِم
 -8استعامل َّ

خمتصر فقه الصوم

235

 -9االكتحال 152 .......................................................
 -10استعامل قطرة العني152 ............................................
 -11استعامل َقطرة األُذن153 ............................................

صومه ،وما ُيكره ،وما َي ُرم 155 ...............
ستحب
الباب اخلامس :ما ُي
ُّ
ُ
التطوع) 157 ....................
ستحب صو ُمه (صوم
األول :ما ُي
ُّ
ُّ
الفصل َّ

التطوع 157 ......................................................
تعريف
ُّ
التطوع 157 .............................................
من فضائل صوم
ُّ

التطوع157 ..........................................
أحكام الن َّية يف صوم
ُّ
التطوع 157 ................................................
حكم الن َّية يف
ُّ
وقت الن َّية 158 ...........................................................

التطوع158 ...........................................
تعيني الن َّية يف صوم
ُّ

التطوع 158 ..................................................
أنواع صوم
ُّ
التطوع املط َلق 158 .............................................
 -1صوم
ُّ
التطوع املق َّيد 159 ..............................................
 -2صوم
ُّ

شوال 159 .............................................
صوم ستة أ َّيا ٍم من َّ
األيام الثامنية األُول من ذي ِ
احل َّجة159 ....................................
َ
َّ

صوم يوم عرفة لغري احلاج 160 ...........................................
املحرم 160 ................................................
صوم شهر اهلل َّ

صوم يوم عاشوراء 161 ..................................................
صوم يو ٍم َق ْبل عاشوراء (تاسوعاء)161 ...................................
صوم أكثر شهر شعبان162 ...............................................
صوم االثنني واخلميس 162 ..............................................

صوم ثالثة أ َّيام من ِّ
كل شهر 163 .........................................

236

خمتصر فقه الصوم

ِصيام أ َّيام البِيض 163 ....................................................

صوم يوم وإفطار يوم 164 ................................................
التطوع بصو ِم يو ٍم واحد 165 .............................................
ُّ
الفصل الثاين :ما يكره صومه 166 ........................................

صوم الدهر 166 .........................................................

تعريف صوم الدهر 166 .................................................
ُحكم صوم الدَّ هر 166 ...................................................

صوم يوم عرفة
للحاج 166 ...............................................
ِّ
بالصوم167 .............................................
جلمعة َّ
إفراد يوم ا ُ

السبت بالصوم 167 ............................................
إفراد يوم َّ

بالصوم 168 ........................................
ختصيص شهر رجب َّ

حيرم صو ُمــه 170 .....................................
الفصل ال َّثالث :ما ُ
 -1صوم يومي العيدين 170 .............................................
 -2أ َّيام الترشيق170 .....................................................

املراد بأ َّيام الترشيق170 ...................................................

ُحكم صوم أ َّيام الترشيق 170 .............................................

 -3صوم يوم َّ
الشك 171 .................................................

تعريف يوم َّ
الشك 171 ...................................................
ُحكم صوم يوم الشك 171 ...............................................
 -4صوم املرأة ً
نفل بدون إذن زوجها 172 ................................

ُحكم صوم املرأة ً
نفل بدون إذن زوجها 172 ..............................

الزوج المرأته التي صامت ً
نفل بغري إذنه 172 ................
ُحكم تفطري َّ

عامة يف القضاء 173 ..............................
السادس :أحكام َّ
الباب َّ

خمتصر فقه الصوم

237

األول :التتا ُبع والرتاخي يف القضاء 175 ...........................
الفصل َّ

التتا ُبع يف القضاء 175 ....................................................
التاخي يف القضاء175 ...................................................
َّ

َ
رمضان َ
آخر 175 .............
ُحكم تأخري قضاء رمضان إىل ما قبل دخول
تأخري قضاء رمضان بغري ُع ٍ
ذر حتى دخول رمضان َ
آخر176 ...............

التطوع قبل قضاء صيام ال َف ْرض177 ..........................
ُحكم صيام
ُّ

الصوم عن امل ِّيت 178 ................................
الفصل الثاين :قضاء َّ
الصوم عن امل ِّيت الذي َّ
أخره ل ُعذر178 ..............................
قضاء َّ
الصوم عن امل ِّيت الذي َّ
أخره لغري ُعذر 178 .........................
قضاء َّ

قضاء الصوم عن احلي179 ...............................................

الفصل ال َّثالثَ :من رشع يف صو ٍم؛ هل يلزمه إمتا ُمه؟ 180 ..................
ٍ
واجب؛ هل يلزمه إمتا ُمه؟ 180 ..........................
رشع يف صو ٍم
َمن َ
وحكم قضائه إن أفسده180 ....
رشع يف صوم تطوعٍ؛ هل يلزمه إمتا ُمه؟ ُ
َمن َ

رشع يف صوم تطوع؛ هل يلزمه إمتا ُمه؟180 ............................
َمن َ
التطوع إن أفسده 181 ..................................
ُحكم قضاء صوم
ُّ
الصوم الواجب بغري ُعذر 182 ..................
الرابع :اإلفطار يف َّ
الفصل َّ

السابع :أحكام االعتكاف 183 .....................................
الباب َّ
األول :تعريف االعتكاف ،وغاياته 185 ...........................
الفصل َّ

واصطالحا 185 ...................................
تعريف االعتكاف ُلغ ًة
ً
غايات االعتكاف185 ....................................................
الفصل الثاينُ :حكم االعتكاف187 .......................................

صحة االعتكاف 189 .............................
الفصل الثالث :رشوط َّ
 -1اإلسالم189 .........................................................

238

خمتصر فقه الصوم

 -2العقل 189 ...........................................................
 -3التمييز 190 ..........................................................
 -4الن َّية190 .............................................................
الزوج لزوجته 191 ..............................................
 -5إ ْذن َّ
 -6املسجد192 ..........................................................

اشرتاط املسجد192 ......................................................

ُحكم االعتكاف يف غري املساجد ال َّثالثة192 ...............................
ِ
يصح فيه االعتكاف 193 .............................
ضابط
املسجد الذي ُّ
ِ
جل ُمعة 193 .....................................
االعتكاف يف غري مسجد ا ُ
جع ٌة 193 ....
جل ُمعة إن كان ال يتخ َّلل
َ
االعتكاف ُ ُ
االعتكاف يف غري مسجد ا ُ

االعتكاف يف غري اجلامع ْ
جعة194 .............
إن كان يتخ َّلل اعتكا َفه يو ُم ُ ُ
ِ
السطح؟ أو غري ذلك ممَّا مل ُيعدَّ
الر َحبة ؟ أو َّ
هل من املسجد املنارة؟ أو َّ
للصالة؟ 195 ............................................................
َّ
ِ
املعتكف إىل منارة املسجد195 .....................................
صعود
ِ
الر َحبة195 ...........................................
خروج املعتكف إىل َّ
ِ
املعتكف إىل سطح املسجد أو االعتكاف فيه 196 ...................
صعود
اعتكاف املرأة يف مسجد بيتها 196 ........................................

 -7ال َّطهارة ممَّا يوجب ُغ ً
سل 197 .........................................

 -هل يشرتط الطهارة من احلدث األصغر؟ 198 ..........................

مان االعتكاف ُّ
َز ُ
ُ
وأطولا 198 ..................................
وأقل مدَّ ته
زمان االعتكاف 198 .....................................................
ِ
َ
رمضان؟ 199 ..........
األواخر من
متى يبدأ َمن أراد االعتكاف يف العرش
ِ
األواخر من رمضان؟200 .............
االعتكاف يف أ َّيام ال َعرش
متى ينتهي
ُ

خمتصر فقه الصوم

239

أقل مدَّ ٍة لالعتكاف 201 ..................................................
أطول ُمدَّ ٍة لالعتكاف201 ................................................
الصوم لالعتكاف 202 ...........................................
اشرتاط َّ
الرابع :ما ُيفسد االعتكاف ،وما ال ُيفسده204 .....................
الفصل َّ
ِ
املسجد 204 ..............................................
 -1اخلروج من

ِ
املسجد204 ............................................
أقسام اخلروج من
أ  -اخلروج بجميع البدن بغري ُعذر204 ...................................

ب  -اخلروج بجميع البدن ب ُعذر 204 .....................................

ج  -اخلروج ببعض ال َبدن205 ............................................
ِ -2
املني واالحتالم 205 ....................................
اجلامع وإنزال ِّ
ِ
املني 205 ...................................................
اجلامع وإنزال ِّ

االحتالم 206 ............................................................

املباشة والقبلة بشهوة 206 ...........................................
َ -3
 -4طروء احليض والنِّفاس 206 ..........................................
 - 5طروء اإلغامء واجلنون207 ...........................................
الر َّدة 208 ............................................................
ِّ -6
 - 7املعايص ال تفسد االعتكاف 208 .....................................

الفصل اخلامسْ :
نذر االعتكاف210 ......................................

ُحكم ْ
نذر االعتكاف210 .................................................
ِ
ْ
املساجد ال َّثالثة210 .....................................
نذر االعتكاف يف

ُحكم َمن َ
نذر االعتكاف قبل إسالمه 211 .................................

َمن َ
نذر يو ًما؛ هل ُ
يدخل فيه الليل؟211 ...................................
السادس :قضاء االعتكاف 212 ...................................
الفصل َّ

خمتصر فقه الصوم

240

قضاء االعتكاف
املستحب 212 ...........................................
ِّ
قضاء االعتكاف الواجب213 ............................................

فسد 213 .............................
قضاء االعتكاف املنذور إذا فات أو َ
ِ
الواجب عن امل ِّيت 213 ..................................
قضاء االعتكاف
ِ
للمعتكف فِع ُله 215 .............................
السابع :ما ُيندب
الفصل َّ

االعتكاف يف أفضل األوقات واألماكن 215 ..............................

أفضل االعتكاف زمنًا 215 ...............................................
أفضل ِ
ُ
أماكن االعتكاف 215 .............................................

االشتغال بال ُق َرب والطاعات216 .........................................
ِ
املختصة به 216 ...............................
املعتكف بالعبادات
اشتغال
َّ
الصمت عن الكالم مطل ًقا 216 .....................................
ُحكم َّ
للمعتكف أن ِ
ِ
يعقد النِّكاح ،سواء كان له أو لغريه؟ 217 ...............
هل

تم الصف واإلخراج في
مؤسسة الدرر السنية
nashr@dorar.net

هاتف0138680123 :
فاكس0138682848 :
جوال0556980280 :

