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 كتاب الصيام

 وفيه فصول ستة

 الفصل األول
 وفيه فرعان

 معنى الصوم [1]

 الصيام يف اللغة: اإلمساك، 

والصوووووام يف العوووووعن: إلمااك إلن اإلمسووووواك إلن وقووووويا   صوووووا وووووة، يف و   
  صاص، أييت بيانه إن قا  هللا تعاىل.

 حكم الصوم [2]

 و ام امضان واجب، واأل ل يف وجابه الكتاب، والسنة، واإلمجان؛

لكتاب فقال هللا تعاىل: }اي ويها الذين آمناا كتب إلليكم الصوويام ك ا وما ا
[ إىل  الووه: }ف ن قووووووووووووووهوو  منكم 183كتووب إللا الووذين من  ملكمل قالمقعك: 

 [ . 185العهع فليص هل قالمقعك: 

بين اإل ووووووو م إللا »: - ووووووولا هللا إلليه و ووووووولم  -ووما السووووووونة فقال الن  
ون اج  جا  إىل »بن إلمي  هللا،  ذكع منها  ام امضان، وإلن طلحة« . مخس
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اثئع العوس، فقال: اي ا ووووووووال هللا و    ماذا  - وووووووولا هللا إلليه و وووووووولم  -الن  
فعض هللا إللي من الصوووياما  ال: قوووهع امضوووان.  ال: هل إللي  ال،ا  ال:  ، 
إ  ون تطان قوووووياا.  ال: فم    ماذا فعض هللا إللي من ال كاكا فم  ، ا وووووال 

بعوووعائإل اإل ووو م.  ال: والذك وكعمط   وتطان  - إلليه و ووولم  ووولا هللا -هللا 
: - لا هللا إلليه و لم  -قياا، و  ونقص مما فعض هللا إللي قياا. فقال الن  

 متفق إلليه ا.« وفلح إن   ق وو د ل اجلنة إن   ق.

 وومجإل املسل ان إللا وجاب  يام قهع امضان.

 شروط وجوب الصومالفصل الثاني: 
 ال بشروط أربعة:وال يجب إ

 اإل  م،  [1]
 والعقل، [2]

 والملاغ [3]

 اإلطا ة،و  [4]

 اإلسالم، الشرط األول:  [1]

 ، ف  جيب إللا كافع

 العقل،الشرط الثاني:  [2]
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 ف  جيب إللا جمنان،  

 زوال العقل يحصل بثالثة أشياء؛ و

 ، أحدها، اإلغماء

وو مل   ووووووواا  كان يف ووله وو آ ع، ف   ضوووووووا  إلليه،ومىت وفاق املغ ا إلليه 
 . يفق

 الثاني، النوم، 

 ف  يؤثع يف الصام،  اا  وج  يف مجيإل النهاا وو بعضه. 

 الثالث، الجنون، 

إذا وج  يف مجيإل النهاا، مل جيب وج  يف ج   من النهاا  ح  امه، و ا ذإ
  ضاؤ،. 

 البلوغالشرط الثالث:  [3]

  .ف  جيب إللا    

 وفيه فروع خمسة

 نال يجب على من أطاقه من الصبيا [1]
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افإل القلم إلن ث ثة إلن الصووووو  »: - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -لقال الن   
 اوا، وبا داود « حىت يملغ

فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء  [2]

 الشهر؛

ل مهم  وووووووويام ما يسووووووووتقملانه؛ ألام  ووووووووااوا من وهل ا طاب في  لان يف 
 ا طاب به 

تكليفهم فلم يل مهم  ضووووواؤ،  و  يل مهم  ضوووووا  ما مضوووووا؛ ألنه مضوووووا  مل
 كالعمضان املاضي، 

 وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار؛ لم يلزمهم اإلمساك. [3]

 ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار،من يباح له الفطر [4]

 يلزمهم اإلمساك في بقية اليومال  

 : من وكل وول النهاا فليمكل آ ع،.إلم هللا بن مسعاد  لقال

 (9343و عجه ابن ويب قيمة )

 ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء، إذا أفطروا،  [5]
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 - ووولا هللا إلليه و ووولم  - ال  إلائعوووة: كنا  يل إللا إله  ا وووال هللا 
 فنؤمع بقضا  الصام.

 الشرط الرابع: اإلطاقة، [4]

 وفيه فرعان

 ال يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام،  [1]

يكلف هللا نفسووووووووووووووووا إ   و  املعيل املوومياس من بعئووه لقال هللا تعوواىل: } 
 [ . 286و عهال قالمقعك: 

وإلليه ون يطعم لكل يام مسوووووووووووكينا لقال هللا تعاىل: }وإللا الذين يطيقانه 
 [ . 184ف ية طعام مسكنيل قالمقعك: 

 ال ابن إلماس: كان  ا صوووووة للعووووويمل الكمال واملعوك الكمالك ونا   يطيقان 
احلامل واملعضوووووووإل إذا  افتا الصووووووويام ون يفطعا ويطع ا مكان كل يام مسوووووووكينا، و 

 إللا وو دنا وفطعات ووطع تا. اوا، وبا داود. 

 يباح الفطر للمريضو [2]

قاله تعاىل: }ف ن كان منكم معيضوووووووا وو إللا  وووووووفع فع ك من وايم و عل ل
 [184قالمقعك: 
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 الثالث فصلال
 :ستةومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إال 

 احلامل [1]
 واملعضإل  [2]
 احلائل  [3]
 والنفسا   [4]

 عيلامل [5]
 املسافع [6]

 : الحامل والمرضع األول والثاني 

 وفيه فعإلان

 إذا خافتا على ولديهما  [1]

قال هللا تعاىل: ل؛ فله ا الفطع، وإلليه ا القضوووا  وإطعام مسوووكني لكل يام
[ . ونا دا لتان يف 184}وإللا الذين يطيقانه ف ية طعام مسوووكنيل قالمقعك: 

 إل ام اآلية. 
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الكمال، واملعوك الكمالك، ونا يطيقان   ال ابن إلماس: كان  ا صووووووة للعوووووويمل
الصوووويام، ون يفطعا، ويطع ا مكان كل يام مسووووكينا، واحلملا واملعضووووإل إذا  افتا 

 إللا وو دنا، وفطعات، ووطع تا. اوا، وبا داود. 

 وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما  [2]

 كاملعيل.  فعليه ا القضا 

 : الحائض والنفساء الثالث والرابع

ملا ذكعان يف ابب احليل، والنفاس  ؛ يصوووووووح منه ا الصووووووويامهل ا الفطع، و 
 كاحليل فنقيسه إلليه، 

 : المريض الخامس

}ف ن كان منكم معيضوووا وو إللا  لقال هللا تعاىل: ؛له الفطع وإلليه القضوووا 
 [ . 184 فع فع ك من وايم و عل قالمقعك: 

 ضابط:

 المبيح للفطر: ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه،

ا ما   وثع للصوووووام فيه كاجإل الضوووووعس واإل ووووومإل و ا، ف  يميح الفطع؛ فمم
 ألنه   ضعا إلليه يف الصام، 

 : السفر الطويل المباح السادس
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 لآلية، ؛ يميح الفطع

 فيه فروع أربعةو

 ال يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره [1]

 وللمسافر أن يصوم ويفطر، [2]

: - وووولا هللا إلليه و وووولم  -ملا اوى مح ك بن إل ع األ وووول ي ونه  ال للن  
 متفق إلليه. « و ام يف السفعا  ال: إن قا  فصم وإن قا  فمفطع»

ليس من ال  »: - وووووووووولا هللا إلليه و وووووووووولم  -والفطع وفضوووووووووول: لقال الن  
 متفق إلليه. « الصام يف السفع

 ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم، [3]

 ا لا حت ل املعيل الص ك ألام وتاا ابأل ل فمج وهم ك كع، هلم ووج وهم؛  
  ائ ا. 

 وإن نوى المسافر الصوم في سفره، ثم بدا له أن يفطر،  [4]

 عج  - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -ون ا وووووال هللا »اوى جابع ملا ؛ فله ذلط
إلام الفتح، فصوووووام حىت بلغ كعان الغ يم، و وووووام الناس معه، فقيل له: إن الناس 

ا فعل ، ف إلا بق ح من ما  بع     قووووووق إلليهم الصوووووويام، وإن الناس ين عون م
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العصووع، فعووعب والناس ين عون، فمفطع بعضووهم، و ووام بعضووهم، فملغه ون ان ووا 
 اوا، مسلم. «  اماا، فقال: وولاط العصاك.

 الرابع فصلال
 ال يجب صوم رمضان إال بأحد ثالثة أشياء: مبحث: 

 ك ال قعمان ث ثني ياما؛األول: إ

 الثا : العهادك ب  ال العهع

 ثالث: ون حيال دون مطلإل اهل ل ليلة الث ثني من قعمان  يم وو  رتال

 كمال شعبان ثالثين يوما؛األول: إ

متفق «  اماا لعؤيته ووفطعوا لعؤيته»: - لا هللا إلليه و لم  -لقال الن  
 إلليه. 

 الثاني: الشهادة بدخول الشهر:

 ويقبل فيه شهادة الواحد

 لا  -ناس اهل ل، فم  ت ا ال هللا تعا ى ال»ملا اوى ابن إل ع  ال:  
 اوا، وبا داود. « . و  اويته فصام وومع الناس ابلصيام -هللا إلليه و لم 

الثالث: أن يحول دون مطلع الهالل ليلة الثالثين من شعبان غيم 

 أو قتر
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وها مذهب إل ع، وابنه، وإل عو بن العاص، وويب هعيعك، وونس، ومعاوية، 
 يب بكع، وإلائعة، وومسا  بنيت و

 وووولا هللا إلليه و وووولم  -ا اوى انفإل، إلن ابن إل ع،  ال:  ال ا ووووال هللا مل
إمنا العوووهع تسوووإل وإلعوووعون، ف  تصووواماا حىت تعوا اهل ل. و  تفطعوا حىت : »-

 ال انفإل: كان إلم  هللا بن إل ع إذا مضووووووووا « . تعو،، فإن  م إلليكم فا  اوا له
ه اهل ل، فإن اوى فذاك، وإن من قعمان تسعة وإلععون ياما، بعث من ين ع ل

مل يع ومل حيل دون من ع،  ووووووووحاب و   رت و وووووووومح مفطعا، وإن حال دون من ع، 
  حاب وو  رت و مح  ائ ا. اوا، وبا داود.

ومعىن ا و اوا لوه: وك ضوووووووووووووويقاا لوه العو د من  الوه تعواىل: }ومن  و ا إلليوه 
 [ . وك ضيق إلليه.7از هل قالط ق: 

 زم الناس كلهم الصوموإذا رأى الهالل أهل بلد ل

 [ . 185قال هللا تعاىل: }ف ن قه  منكم العهع فليص هل قالمقعك: ل

لألإلعايب ملا  ال له: هللا ومعك ون  - وووووووولا هللا إلليه و وووووووولم  -و ال الن  »
 « .تصام هذا العهع من السنةا  ال: نعم

 الفصل اخلامس
 ستة وفيه فروع
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 لشمس،وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب ا [1]

لقال هللا تعاىل: }وكلاا واقوووووووعباا حىت يتمني لكم ا ي  األبيل من ا ي   
 [ . 187األ اد من الفجع مث ومتاا الصيام إىل الليلل قالمقعك: 

 وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه؛ [2]

ألن هللا تعاىل ملا وذن يف املماقووووووووعك إىل الفجع مث ومع ابلصووووووووام دل إللا ونه  
 .يصام جنما

 ووولا هللا  -ون الن  » -اضوووي هللا إلنه ا  -و   اوت إلائعوووة ووم  ووول ة 
« . كان يصوووووومح جنما من مجان  ال احت م، مث يغتسوووووول ويصووووووام  -إلليه و وووووولم 
 متفق إلليه. 

 وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه؛ [3]

 ألن األ ل بقا  الليل،  

إن أكل شاكا في غروب الشمس، ولم يتبين، فعليه  [4]

 القضاء؛ 

   ن األ ل بقا  النهاا. أل

 وإن كان حين األكل ظانا أن الشمس قد غربت، [5]
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ف   ضووووووووووا  إلليه؛ وو ون الفجع مل يطلإل، مث قووووووووووط بع  األكل، ومل يتمني،  
ألنووه مل ياجوو  يقني وزال ذلووط ال ن الووذك بىن إلليووه، فوومقوووووووووووووومووه مووا لا  وووووووووووووولا 

  اب جتهاد، مث قط يف اإل ابة بع    ته.

 الصومالنية يف  الفصل السادس:
 ثمانية وفيه فروع

 ال يصح صوم إال بنية.  [1]

 إمجاإلا، فعضا كان وو تطاإلا، ألنه إلمادك حمضة، فافتقع إىل النية، كالص ك،

ال يصح صوم رمضان وال غيره من الصيام الواجب إال و [2]

 بنية من الليل لكل يوم،

من مل »ونه  ال:  - وووووووولا هللا إلليه و وووووووولم  -ملا اوت حفصووووووووة إلن الن   
 والصااب و فهاوا، وبا داود، « صيام من الليل ف   يام لهيمي  ال

 وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه [3]

 للخ . 

 ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب، [4]

 ويصح صوم التطوع بنية من النهار [5]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

13 

 -إللي ا ووووووووال هللا  د ل» ال :  -اضووووووووي هللا إلنها  -ملا اوت إلائعووووووووة 
إلن كم قووووي ا  لنا:  .  ال: إ  ذات يام فقال: هل  - وووولا هللا إلليه و وووولم 

 اوا، مسلم، « إذا  ائم

 وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه [6]

 ألنه ناى يف النهاا، وقمه ما  مل ال وال.

 ،كامال من نوى في التطوع من النهار، كتب له يومه [7]

 من شرطه أن ال يكون طعم قبل النية، وال فعل ما يفطره،  [8]

 يام، فإن فعل قياا من ذلط، مل جي ئه الص

 بغال   ف نعل ه. ال ابن   امة: 

 باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة

 املفطر األول: األكل والشرب 

قال هللا تعاىل: }وكلاا واقووووووعباا حىت ل؛ حيعم إللا الصووووووائم األكل والعووووووعب
يتمني لكم ا ي  األبيل من ا ي  األ اد من الفجع مث ومتاا الصيام إىل الليلل 

 م  األكل والععب إىل تمني الفجع، مث ومع ابلصيام إلنه ا. [ 187قالمقعك: 
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والذك نفسووووي بي ، »: - وووولا هللا إلليه و وووولم  -ووما السوووونة، فقال الن  
 لاف فم الصائم، وطيب إلن  هللا من ايح املسط؛ يرتك طعامه وقعابه وقهاته 

 « .من وجلي

 أربعة وفيه فروع

 وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه  [1]

 ؛مل يفطع

 وما ال يمكن التحرز منه  [2]

و ماا الطعيق والذاببة ت  ل يف حلقه،    كابت ن ايقه، و عبلة ال  يق،
 يفطع،؛ ألن التحعز منه   ي  ل حت  الا إل، و  يكلف هللا نفسا إ  و عها، 

 المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد،  [3]

 وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر [4]

 مسائل معاصرة

  بخاخ األنفو بوخ الربخا [1]

  يفطع ألن المخاخ يتمخع و  يصووووول إىل املع ك وإمنا يصووووول إىل القصووووومات 
 اهلاائية
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األقراص التي توضع تحت اللسان لعالج بعض  [2]

  :األزمات القلبية

 .  ي  ل إىل اجلاف قي  من هذ، األ عاص فإاا   تفطع

 ة:منظار المعد [3]

دهنية مغذية تسووووهل د ال املن اا   يفطع إ  إذا وضووووإل مإل املن اا مادك  
 .فهنا يفطع الصائم هبذ، املادك   ب  ال املن اا ألنه   يفطع إ  املغذك

 :قطرة األنف [4]

  .إن وج  طع ها يف حلقةتفطع  

 :قطرة األذن [5]

ن مل ياج   عق يف الطملة ومل يصوول قووي  إىل احللق فالصوويام  ووحيح وإن إ
 .وج  طع ها وفطع إلن  مجهاا العل ا 

 :العين قطرة [6]

    تفطع ألاا ليس منفذاً لألكل والععب

  أو الوريدية: الحقنة الجلدية أو العضلية [7]
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حقن األنسوووووووووالني  ال و  ،ألاا ليسووووووووو  وك ً و  قوووووووووعابً و   عناها   تفطع
  .مفطعك، ألاا ليس  طعاماً و  قعاابً و  يف معىن الطعام والععاب

  :الحقنة الوريدية المغذية [8]

 .فطعات ألاا يف معىن األكل والععبتعت  من امل

  :الغسيل الكلوي [9]

مفطع ألن  سوووووووووويل الكلا ي ود اجلسووووووووووم ابل م النقي ك ا ونه    ي ود  ادك 
 .مغذية وها مفطع آ ع فاجت إل مفطعان

 :الحقنة الشرجية [10]

    تفطع ألن احلقنة الععجية   تغذك بل تستفعغ ما يف الم ن 

 املفطر الثاني: القيء 
 نفيه فرعاو

 من استقاء عمدا أفطر، [1]

 ومن ذرعه فال شيء عليه [2]

إلن ابن إل ع اضوووي هللا إلنه ا ونه كان يقال: من ا وووتقا  وها  وووائم فعليه 
 القضا ، ومن ذاإله القي  ف   ضا  إلليه.

  (1/304و عجه مالط يف املاطم )
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من » ال:  - وووووووووووووولا هللا إلليه و وووووووووووووولم  -اوى وبا هعيعك ون الن  ما ما وو

 . ضعيف ( ) « س إلليه  ضا  ومن ا تقا إل  ا فليقلالقي  فلي 1ذاإله

 ،لم يفطروإن حجم أو احتجم 

 ووووووووووووووال ونس بن مالط: وكنتم تكعهان »المخااك:  ال اثب  المنا  : ويف 
ا  ال:  ، - وووولا هللا إلليه و وووولم -احلجامة للصووووائم إللا إله  ا ووووال هللا هللا 

 «إ  من وجل الضعف

هللا إلليه و ووولم يف القملة للصوووائم ا ص الن   ووولا »ن ويب  وووعي ،  ال: إل
 و عجه النسائي. «وا ص يف احلجامة للصائم

  :التبرع بالدم

   يفطع

 املفطر الثالث: إنزال املين
 مبحث

 ال يخلو من ثالثة أحوال؛ف، أو باشرإذا قبل 

 أحدها، أن ال ينزل، فال يفسد صومه بذلك،  

                                      
 معنى استقاء: تقيأ مستدعيا للقيء. وذرعه: خروج من غير اختيار منه، 1
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كان يقمل وها » - ووووووووولا هللا إلليه و ووووووووولم  -ملا اوت إلائعوووووووووة، ون الن  
 ، اوا، المخااك، ومسلم. «  ائم، وكان وملككم إلابه

 الحال الثاني، أن يمني فيفطر 

 بغال   ف نعل ه؛  ال ابن   امة: 

  فال يفطرالحال الثالث، أن يمذي 

 وفيه فروع ثالثة

 ولو احتلم لم يفسد صومه؛ [1]

 ألنه خيعج إلن  ال ا تياا،. 

 ،الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبحو [2]

 مث يغتسل، ويتم  امه، 

 وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره، [3]

إذا وكل »ونه  ال:  - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -ملا اوى وبا هعيعك إلن الن  
 إلليه،  متفق« وح كم وو قعب ان يا فليتم  امه فإمنا وطع ه هللا و قا،

 املفطر الرابع: اجلماع
 ء والكفارة،من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضا
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 ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -ويب هعيعك  ال: بينا  ن جلاس إلن  الن   حل يث
إذ جا ، اجل فقال: اي ا ووال هللا، هلك .  ال ما لطا  ال: و ع  إللا » -

هل جت  ا مة  - وووووووولا هللا إلليه و وووووووولم  -امعويت ووان  ووووووووائم. فقال ا ووووووووال هللا 
ين متتابعنيا  ال:  ،  ال: تعتقهاا  ال:  ،  ال: فهل تستطيإل ون تصام قهع 

 وووولا هللا إلليه  -فهل جت  إطعام  ووووتني مسووووكيناا  ال:  ،  ال: ف كث الن  
بععق فيه متع.  - وولا هللا إلليه و وولم  -فمينا  ن إللا ذلط ويت الن   -و وولم 

والععق: املكتل، فقال: وين السووووووووووووائلا فقال: وان،  ال:  ذ هذا، فتصوووووووووووو ق به 
هللا ما بني  بتيها وهل بي  وفقع  ين اي ا وووووووال هللاا فافقال العجل: إللا وفقع م

حىت ب ت ونيابه، مث  - وووووولا هللا إلليه و وووووولم  -من وهل بييت. فضووووووحط الن  
 متفق إلليه. « .  ال: وطع ه وهلط

 فروع سبعة

 وال تجب الكفارة بغير الجماع؛ [1]

 ال تجب كفارةالجماع دون الفرج إذا أنزل  [2]

 المكره؛تجب الكفارة على الناسي وال و [3]

وال كفارة  إن أكره الرجل على الجماع، فسد صومه؛ [4]

 عليه

 الكفارة على المرأة وتجب [5]
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 فإن كانت ناسية أو مكرهة فال كفارة عليها [6]

 ألاا تعذا ابلعذا يف الاط  

 والكفارة عتق رقبة،  [7]

 ف ن مل جي  فصووويام قوووهعين متتابعني ف ن مل يسوووتطإل فإطعام  وووتني مسوووكينا
 لكل مسكني م  بع، 

 قضاء رمضان باب
 ثالثةوفيه فروع 

 يجوز تفريق قضاء رمضان، [1]

 [ ، 184لقال هللا تعاىل: }فع ك من وايم و عل قالمقعك: 

 والمتتابع أحسن؛ [2]

 ألنه وقمه ابألدا  ووبع  من ا  ف،  

 ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر؛  [3]

 ال : لق  كان يكان إللي الصووووويام من  -اضوووووي هللا إلنها  -ألن إلائعوووووة 
 امضان ف ا و ضيه حىت جيي  قعمان. متفق إلليه، 

 مبحث : أحوال تأخير القضاء
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 إن أخره لعذر فال شيء عليه؛ [1]

و وووووواا  مات وو مل ه ؛ ألنه مل يفعط يف الصووووووام فلم يل مه قووووووي ، ك ا لا 
 مات يف امضان، 

وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان  [2]

 آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا؛ 

، -اضوووي هللا إلنهم  -يعوى إلن ابن إل ع وابن إلماس وويب هعيعك  ألن ذلط
 وألن أت ال القضا  إلن و ته إذا مل ياجب  ضا  ووجب كفااك، كالعيمل اهلعم 

وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر، أطعم  [3]

 عنه عن كل يوم مسكين؛

 . -اضي هللا إلنه ا  -ألن ذلط يعوى إلن ابن إل ع  

 لصائمباب ما يستحب وما يكره ل
 وفيه فصول ثالثة

 من المستحباتالفصل األول: 

 ويستحب للصائم السحور،  [1]

تسوووووووحعوا فإن يف » ال  - ووووووولا هللا إلليه و ووووووولم  -ملا اوى ونس ون الن  
 متفق إلليه « السحاا بعكة
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 ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر، [2]

ل   ت ا»ونه  ال:  - وووووووووولا هللا إلليه و وووووووووولم  -ملا اوى وبا ذا إلن الن   
 من املسن . « السحاا وإلجلاا الفطاا وميت خبال ما و عوا

 ووووووووولا هللا إلليه  -ملا اوى زي  بن اثب ،  ال: تسوووووووووحعان مإل ا وووووووووال هللا و 
 ل : كم كان   ا ذلطا  ال: مخسني آية. متفق  ،مث   نا إىل الص ك -و لم 
 إلليه.

 تنبيه:

 يأكل حتى يستيقن طلوعه. فله أن إذا شك في الفجر 

بن إلماس: إ  وتسوووووووحع؛ فإذا قوووووووكك  ومسوووووووك . فقال ابن  ال اجل  
 إلماس: كل ما قكك ، حىت   تعط 

 تعجيل الفطر يستحب  [3]

تعجيل الفطع وها  ال وكثع وهل العلم؛ ملا اوى  ووهل بن  ووع  يسووتحب 
  ت ال وميت خبال ما » ال:  - ووووووووولا هللا إلليه و ووووووووولم  -السووووووووواإل ك، ون الن  

 متفق إلليه. « . إلجلاا الفطع

ب أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، يستح [4]

 فإن لم يكن فعلى الماء؛
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يفطع  - ووووووولا هللا إلليه و ووووووولم  -كان ا وووووووال هللا »ملا اوى ونس،  ال:  
إللا اطمات  مل ون يصوووولي، فإن مل يكن فعلا متعات، فإن مل يكن متعات حسووووا 

 ب.اوا، وبا داود، ، والرتمذك، و ال: ح يث حسن  عي« حساات من ما .

: - وووولا هللا إلليه و وووولم  -وإلن  وووولي ان بن إلامع،  ال:  ال ا ووووال هللا 
«  إذا وفطع وح كم فليفطع إللا متع، فإن مل جي  فليفطع إللا املا ، فإنه طهاا»

 . و عجه وبا داود، والرتمذك، و ال: ح يث حسن  حيح.

 من المباحاتالفصل األول: 

 وال بأس بالسواك؛ [1]

 يكره أن يذوق الطعام، ال و [2]

 ال بأس أن يغتسل الصائم؛و [3]

 وووولا هللا إلليه  - التا: نعووووه  إللا ا ووووال هللا »فإن إلائعووووة، ووم  وووول ة، 
متفق « إن كان ليصوووووومح جنما من  ال احت م، مث يغتسوووووول، مث يصووووووام -و وووووولم 
 إلليه. 

 من المكروهاتالفصل الثالث: 

 تكره القبلة لمن تحرك شهوته؛ [1]

 ألنه   أيمن إفضا ها إىل فساد  امه  
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 الوصال يكره  [2]

 وووووولا هللا  -وها ون يصووووووام يامني   يفطع بينه ا، ملا اوى ونس ون الن  
  تاا ووووووولاا  الاا: إنط تاا ووووووول.  ال: إ  لسووووووو  كمح  » ال:  -إلليه و ووووووولم 

 متفق إلليه. « منكم إ  وطعم وو قا

 خاتمة

ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم 

 والمعاصي،

إذا كان يام  ووام »ونه  ال:  - وولا هللا إلليه و وولم  -ملا اوك إلن الن   
«    يعفث و  يصوووووخب فإن  وووووابه وح  وو  اتله فليقل إ  امعؤ  وووووائمو وح كم 

 متفق إلليه، 

من مل ي ن  ال ال وا، والع ل »: - لا هللا إلليه و لم  -و ال ا ال هللا 
 « . به، فليس هلل حاجة يف ون ي ن طعامه وقعابه

:  ال هللا تعاىل: - وولا هللا إلليه و وولم  - ال ا ووال هللا  و ال وبا هعيعك:
كل إل ل ابن آدم له، إ  الصووووويام، فإنه ان، ووان وج ك به، الصووووويام جنة، فإذا »

كان يام  ام وح كم ف  يعفث، و  يصخب، فإن  ابه وح  وو  اتله، فليقل: 
هللا من إ  امعؤ  وووائم. والذك نفس حم   بي ،،  لاف فم الصوووائم وطيب إلن  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

25 

« ايح املسط، للصائم فعحتان يفعحه ا، إذا وفطع فعح، وإذا لقي ابه فعح بصامه
 . متفق إلليه ا.

 باب صوم التطوع
 وهو مستحب

إلن هللا  - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -ملا اوى وبا هعيعك  ال:  ال ا وووووال هللا 
جنة، كل إل ل ابن آدم له، إ  الصوويام فإنه ان، ووان وج ك به، الصوويام »تعاىل: 

والذك نفس حم   بي ،،  لاف فم الصووووووووووائم وطيب إلن  هللا من ايح املسووووووووووط، 
متفق « . للصووووووووووائم فعحتان يفعحه ا، إذا وفطع فعح، وإذا لقي ابه فعح بصووووووووووامه

 إلليه، 

 وأفضله

: - ولا هللا إلليه و ولم  -ا وال هللا  ما اوى إلم  هللا بن إل عو  ال:  ال
 متفق إلليه.« وحب الصيام إىل هللا  يام داود كان يصام ياما ويفطع ياما»

 وفيه فصول

 األيام املسحب صومهاالفصل األول: 

 ويستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر، [1]
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بث ث؛  - لا هللا إلليه و لم  -وو ا   ليلي »ملا اوى وبا هعيعك  ال: 
متفق « وايم من كل قووووهع، واكعيت الضووووحا، وون ووتع  مل ون وانم  وووويام ث ث

 إلليه. 

 ويستحب أن يجعلها أيام البيض، [2]

اي واب ذا »: - لا هللا إلليه و لم  -ملا اوى وبا ذا  ال:  ال ا ال هللا 
« إذا  وو   من العووهع ث ثة وايم فصووم ث ث إلعووعك ووابإل إلعووعك ومخس إلعووعك

 وهذا ح يث حسن،

ة  ال:  ووووووومل  ابن إلماس إلن  وووووووام األايم الميلا إلن ما وووووووا بن  ووووووول 
 فقال: كان إل ع يصامهن.

ن ، )بغية الماحث /  ( والط ك يف هتذيب 336و عجه احلااث يف مسوووووووووووووو
 (2995اآلاثا )

 ويستحب صوم االثنين والخميس، [3]

كان يصوام يام ا ثنني   - ولا هللا إلليه و ولم  -ون الن  »ملا اوى و وامة 
فقوووال: إن وإل وووال النووواس تععض يام ا ثنني  ويام ا  يس فسوووووووووووووواووول إلن ذلوووط

 اوا، وبا داود. « . وا  يس

  ال: كان وبا هعيعك يصام ا ثنني وا  يس. إلن ويب إلقمة و 
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 ( 9230و عجه ابن ويب قيمة )
 ويستحب الصيام في المحرم، [4]

وفضوول »: - وولا هللا إلليه و وولم  -ملا اوى وبا هعيعك  ال:  ال ا ووال هللا 
 اوا، مسلم، « امضان قهع هللا احملعمالصيام بع  قهع 

 ويستحب صيام عشر ذي الحجة، [5]

ما »: - وووووولا هللا إلليه و وووووولم  -ملا اوى ابن إلماس  ال:  ال ا ووووووال هللا 
من وايم الع ل الصووواي فيهن وحب إىل هللا من هذ، األايم  الاا اي ا وووال هللا و  

: و  اجلهاد يف -م  وولا هللا إلليه و وول -اجلهاد يف  ووميل هللاا فقال ا ووال هللا 

وهذا  1« ووووووووووميل هللا، إ  اجل  عج بنفسووووووووووه وماله فلم يعجإل من ذلط بعووووووووووي 
 ح يث حسن  حيح. 

وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها، 

 ويستحب االجتهاد في العبادة فيها؛ 

ما »: - وووولا هللا إلليه و وووولم  -ملا اوى ابن إلماس،  ال:  ال ا ووووال هللا 
م الع ل الصاي فيهن وحب إىل هللا من هذ، األايم الععع.  الاا: اي ا ال من واي

: و  - وووولا هللا إلليه و وووولم  -هللا، و  اجلهاد يف  ووووميل هللاا فقال ا ووووال هللا 

                                      
 969)خ(  1
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« اجلهاد يف  ووووميل هللا، إ  اج   عج بنفسووووه وماله، فلم يعجإل من ذلط بعووووي 
 اوا، المخااك

التاسع من ذي وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو  [6]

 الحجة، 

 وصوم عاشوراء كفارة سنة، وهو العاشر من المحرم، [7]

يام إلعفة »ونه  ال:  - لا هللا إلليه و لم  -ملا اوى وبا  تادك إلن الن   
و ال يف  يام « إ  وحتسب إللا هللا ون يكفع السنة اليت  مله والسنة اليت بع ،

 اوا، مسلم. 1«ة اليت بع ،إ  وحتسب إللا هللا ون يكفع السن»يام إلاقااا : 

 تنبيه:

 عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم. 

 إلاقااا  ها اليام العاقع من احملعم. وهذا  ال  عي  بن املسيب، واحلسن؛

                                      
وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل قال مسلم: ( 1162) - 196، )م(  1

 197نراه وهما. ، )م( عن صوم يوم االثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما 

- (1162) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

29 

بصام  - لا هللا إلليه و لم  -ومع ا ال هللا »ملا اوى ابن إلماس،  ال: 

 يث حسوووووووووووووون . اوا، الرتمذك، و ال: ح 1«يام إلاقووووووووووووووااا  العاقووووووووووووووع من احملعم
  حيح. 

 وووووولا هللا إلليه  -ون الن  »واوك إلن ابن إلماس، ونه  ال: التا ووووووإل واوك 
 و عجه مسلم  عنا،. « . كان يصام التا إل  -و لم 

 «  اماا التا إل والعاقع، و  تعمهاا ابليهاد»واوى إلنه إلطا ، ونه  ال: 

 يستحب صوم التاسع والعاشر  [8]

ايم. وإمنا يفعل ذلط ليتيقن  وووام فإن اقوووتمه إلليه وول العوووهع  وووام ث ثة و
 التا إل والعاقع. 

 صوم عاشوراء لم يكن واجبا.

 يوم عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويستحب صوم 

 مسي بذلط، ألن الا اف بععفة فيه. حل يث ويب  تادك السابق، 

 وال يستحب لمن بعرفة أن يصوم؛ ليتقوى على الدعاء؛

                                      
 ]قال األلباني[: صحيح 755)ت(   1
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 - ووووووولا هللا إلليه و ووووووولم  -  مإل  الن  حجج»ملا اوى ابن إل ع  ال:  
فلم يصوووووووو ه، ومإل ويب بكع فلم يصوووووووو ه، ومإل إل ع فلم يصوووووووو ه، ومإل إلث ان فلم 

 ، ح يث حسن،  1«يص ه، فمان   و امه و  آمع به، و  واا إلنه

وإن  -ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال  [9]

 فكأنما صام الدهر -فرقها 

من »: - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -ل هللا ملا اوى وبا وياب  ال:  ال ا وووووا 

اوا،  2« ووووووام قووووووهع امضووووووان ووتمعه بسوووووو  من قوووووواال فكممنا  ووووووام ال هع كله
 مسلم.

ال فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو في و

 آخره؛ 

 ألن احل يث واد هبا مطلقا من  ال تقيي ، 
 صيام أشهر الحرمويستحب 

 كان يصام وقهع احلعم.  إلن ابن إل ع اضي هللا إلنه ا ونه

 ( 4/292و عجه إلم العزاق )

                                      
 5080]قال األلباني[: صحيح اإلسناد)حم(  751)ت(  1

 (1164) - 204)م(   2
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 األيام املكروه صومهاالفصل الثاني: 

 ويكره إفراد الجمعة بالصيام [1]

يقال:  - وولا هللا إلليه و وولم  -ملا اوى وبا هعيعك  ال: مسع  ا ووال هللا 
 متفق إلليه. «   يصامن وح كم يام اجل عة إ  ياما  مله وو ياما بع ،»

 تنبيه:

 إفراد يوم السبت بالصوم؛ه ال يكر

  تصاماا يام »ونه  ال:  - لا هللا إلليه و لم  -اوك إلن الن  ووما ما 
 . )ضعيف( « السم  إ  في ا افرتض إلليكم

 ويكره صوم الدهر؛ [2]

 ال لعم  هللا بن إل عو: إنط » - لا هللا إلليه و لم  -الن   ملا اوك ون 
ل: إنط إذا فعل  ذلط هج   له لتصوووووووووام ال هع وتقام الليلا فقل : نعم.  ا

إلينط، ونفه  له النفس،    ام من  ام ال هع،  ام ث ثة وايم  ام ال هع 
كله  ل : فإ  وطيق وكثع من ذلط.  ال: فصووووم  ووووام داود، كان يصووووام ياما 

 « . و  يفع إذا   ا ويفطع ياما،

وها وفضوووول الصوووويام. فقل : إ  وطيق وفضوووول من ذلط.  ال: »ويف اواية: 
 اوا، المخااك.« .   وفضل من ذلط
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 وألنه يعمه التمتل املنهي إلنه

 يكره صوم يوم الشك [3]

وها اليام الذك يعوووووووووط فيه هل ها من قوووووووووعمان وو من امضوووووووووان إذا كان 
  حاا، 

 كذلك استقبال رمضان باليوم واليومين؛ [4]

  يتق من وح كم امضووان بصوويام »: - وولا هللا إلليه و وولم  -لقال الن  
 متفق إلليه. « إ  ون يكان اج  كان يصام  ياما فليص ه يام وو يامني

 وما وافق هذا كله إلادك ف  أبس بصامه هلذا احل يث، 

 األيام احملرم صومهاالفصل الثالث: 

 ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع،  [1]

 فإن صامهما فقد عصى ولم يجزآه عن فرض؛

مإل إل ع بن ا طاب  ملا اوى وبا إلمي  ماىل ابن وزهع  ال: قوووه ت العي  
إلن  ووويامه ا،  - ووولا هللا إلليه و ووولم  -هذان يامان اا ا وووال هللا »فقال: 

 متفق إلليه، « أتكلان من نسككم. يام فطعكم من  يامكم، واليام اآل ع

 وال يجوز صيام أيام التشريق؛ [2]
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: - وووووولا هللا إلليه و وووووولم  -ملا اوى نميعووووووة اهلذان  ال:  ال ا ووووووال هللا  
 اوا، مسلم. « وايم وكل وقعب وذكع هللا إل  وجلوايم التععيق »

 يجوز صيامها للفرضو

مل يع ص يف وايم التعوووووووعيق ون »ملا اوك إلن ابن إل ع وإلائعوووووووة وا ا  ا : 
 اوا، المخااك..« يص ن إ  ملن مل جي  اهل ك

 باب اخلروج من الصوم
 خمسةوفيه فروع 

ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه، وال  [1]

 ،قضاء عليه

 ل : اي ا ووووال هللا، وه ي  لنا ه ية وو جا ان »ملا اوت إلائعووووة  ال :  
زوا، و    ممت لط قووووووووووووووياا:  ال ما هاا  ل : حيس،  ال: هاتيه، فجاته به 

اوا، مسوووولم؛ وألن كل  ووووام لا ومته « فمكل مث  ال:    كن  و وووومح   ووووائ ا
 كان تطاإلا؛   يل مه إمتامه، 

 وإن خرج منه لم يلزمه قضاؤه، [2]

 وووولا هللا إلليه و وووولم  - ال : د ل  إللا ا ووووال هللا »ت وم هانئ، واو 
فميت بععاب، فناولنيه فععب  منه، مث  ل : اي ا ال هللا، لق  وفطعت وكن   -
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 ووووووائ ة. فقال هلا: وكن  تقضووووووني قوووووويااا  ال :  .  ال: ف  يضووووووعك إن كان 
  ) حيح(  اوا، وبا داود« تطاإلا

 ووووووولا هللا إلليه  -قال ا وووووووال هللا  ل ، إ   وووووووائ ة. ف»ويف لفظ  ال : 
 « : إن املتطان ومال نفسه، فإن قا  فصامي، وإن قا  فمفطعك-و لم 

 وإن كان الصوم مكروها، فالفطر منه مستحب؛ [3]

د ل  - لا هللا إلليه و لم  -ملا اوك إلن جايعية بن  احلااث ون الن   
وتعي ين  و ووو   ومسا  ال :  ،  ال:»إلليها يام اجل عة وهي  وووائ ة فقال: 

 متفق إلليه، « ون تصامي   اا  ال :  ،  ال: فمفطعك

وسائر التطوعات من الصالة، واالعتكاف  [4]

 ، إال الحج والعمرة.في جواز قطعها وغيرهما كالصوم

واحلج والع عك خيالفان  ،ألن ما جاز تعك مجيعه جاز تعك بعضووووووه كالصوووووو  ة
  وها اواية إلن ومح   ا، النا؛ ألنه هضي يف فا  نا ف  يصح القياس إلليه 

ومن دخل في واجب كقضاء، أو نذر غير معين،  [5]

 أو كفارة؛ لم يجز له الخروج منه؛

ألنه تعني ب  اله فيه، فصووووووووووووواا كاملتعني، فإن  عج منه ل مه وكثع مما كان  
 إلليه.
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 ليلة القدرباب 
 أربعة فيه فروعو

 يستحب تحري ليلة القدر؛ [1]

 [ ، 3من ولف قهعل قالق ا:  لقال هللا تعاىل: }ليلة الق ا  ال 

 وهي في رمضان [2]

قوووهع امضوووان، في ل  ألن هللا تعاىل و   ونه ون ل فيها القعآن، وونه ون له يف
 إللا واا يف امضان

 وأرجاه الوتر في ليالي العشر األواخر؛ [3]

من كان متحعيها فليتحعها »: - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -لقال ا وووووال هللا 
 « يف السمإل األوا ع

 متفق إلليه. « فاطلماها يف الععع األوا ع يف الاتع منها»ظ: ويف لف

 لا هللا  -و  ان ا ال هللا »و ال ويب بن كعب: إاا ليلة  مإل وإلععين، 
واا ليلة  وووووووووووميحتها تطلإل العووووووووووو س ليس هلا قوووووووووووعان. فع دان  -إلليه و ووووووووووولم 

هذا ح يث  ووووووووحيح، و عجه مسوووووووولم إىل  اله ))قووووووووعان(( ، فهذا « . وحف نا
 اهتا، و ح إل م
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واا ليلة بلجة مسحة   » - وووووووووولا هللا إلليه و وووووووووولم  -و   اوك إلن الن  
 ، من " املسن  "، « حااك و  ابادك، تطلإل الع س  ميحتها بيضا    قعان هلا

   »ونه  ال:  - وووولا هللا إلليه و وووولم  -واوى وبا  ووووعي  إلن ا ووووال هللا 
حتها يف ما  وطني،  ال واي  هذ، الليلة مث ونسوويتها، و   اويتين و ووج  يف  وومي

وبا  ووووووووعي : فممطعت تلط الليلة، وكان املسووووووووج  إللا إلعي  فاكف املسووووووووج ، 
انصووووووعف إللينا وإللا  - وووووولا هللا إلليه و وووووولم  -فمبصووووووعت إليناك ا ووووووال هللا 

 متفق إلليه، « جمهته وونفه وثع املا  والطني من  مح إح ى وإلععين.

من الععووووووووووع؛ ألن كل واح  واحل يثان ي  ن إللا واا تتنقل يف لياان الاتع 
 منه ا ي ل إللا وجاد إل متها يف ليلة، 

فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله،  [4]

 ويكثر من الدعاء لعله يوافقها،

إلن إلائعووووووووووووووة واا  ال : اي ا ووووووووووووووال هللا إن وافقتها فمم »وي إلا  ا اوك  
رتمذك و ال: اوا، ال« ودإلاا  ال:  اان: اللهم إنط إلفا حتب العفا فاإلف إلين

 ح يث  حيح.
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 كتاب االعتكاف
 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى االعتكاف وحكمه

 وفيه فرعان

 معنى االعتكاف  [1]

عا كان وو  ال،، ا إلتكاف يف اللغة: ل وم العووووووووي ، وحمس النفس إلليه، ب  و 
[ . 52ومنووه  الووه تعوواىل: }مووا هووذ، الت وواثيوول اليت ونتم هلووا إلوواكفانل قاألنميووا : 

 [ . 138عكفان إللا و نام هلمل قاألإلعاف: و ال: }ي

 وها يف العوووعن: اإل امة يف املسوووج ، إللا  وووفة نذكعها، وها  عبة وطاإلة.
[ . و ووال: 125 ووال هللا تعوواىل: }ون طهعا بييت للطووائفني والعوواكفنيل قالمقعك: 

 [ .187}و  تماقعوهن وونتم إلاكفان يف املساج ل قالمقعك: 

يعتكف الععوووووووع  - ووووووولا هللا إلليه و ووووووولم  -كان الن  »و ال  إلائعوووووووة: 
 متفق إلليه. « . األوا ع

 حكم االعتكاف [2]
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 ال :  -اضووووووي هللا إلنها  -ملا اوت إلائعووووووة  وليس بااجب؛مسووووووتحب؛  
يعتكف الععع األوا ع من امضان  - لا هللا إلليه و لم  -كان ا ال هللا »

 متفق إلليه، « حىت تافا، هللا تعاىل، مث اإلتكف وزواجه من بع ،.

مل يفعلا،، و  ومعوا به إ   - وووولا هللا إلليه و وووولم  -ألن و ووووحاب الن  و 
من نذا ون »: - ووووووولا هللا إلليه و ووووووولم  -من وااد،، وجيب ابلنذا؛ لقال الن  

 اوا، المخااك.« يطيإل هللا فليطعه

 االعتكاف للرجال والنساءالفصل الثاني: 
 فيه فروع ثالثةو

 يصح من الرجال والنساء،  [1]

 ة أن تعتكف بغير إذن زوجهاوليس للمرأ [2]

 ألنه هلط ا ت تاإلها ف  متلط تفايته بغال إذنه،

 وإن كان منذورا مأذونا فيه؛ لم يجز إخراجها منه  [3]

 ألنه يتعني ابلععون، وجيب إمتامه فلم جي  التحليل منه كالصام،  

 النية يف االعتكافالفصل الثالث: 
 وفيه فرعان

 ال يصح إال بنية؛ [1]
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؛ وألنه « إمنا األإل ال ابلنيات»: -لا هللا إلليه و وووووووووولم  وووووووووو -لقال الن  
 إلمادك حمضة فمقمه الصام، 

 وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية؛ [2]

 لي ي ، إلن التطان كصام الفعض. 

 الصوم للمعتكفالفصل الرابع: 
 فيه فروع ثالثةو

 يصح بغير صوم، [1]

ة يف اي ا وووووووووووووال هللا إ  نذات ون وإلتكف ليل»ملا اوك إلن إل ع ونه  ال:  
 متفق إلليه. « : ووف بنذاك- لا هللا إلليه و لم  -املسج  احلعام، فقال الن  

ولا كان الصووووووووام قووووووووعطا مل يصووووووووح يف الليل منفعدا؛ وألن كل إلمادك  ووووووووح 
 بعضها بغال  ام  ح مجيعها بغال، كاحلج، 

 واألفضل الصوم؛ [2]

  ليج إل بني العمادتني  

 وإن نذر أن يعتكف بصوم؛ لزمه؛ [3]

 ادك يف ا إلتكاف فل م ابلنذا كالتتابإل.ألنه  فة مقص
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 مكان االعتكافالفصل اخلامس: 

 فيه فروع أربعةو [1]

 ال يصح من رجل وال امرأة إال في المسجد؛ [2]

 [ 187لقال هللا تعاىل: }وونتم إلاكفان يف املساج ل قالمقعك: 

وال يصح من الرجل إال في مسجد تقام فيه  [3]

 الجماعة؛

 ا، و  كثعك ا عوج الذك هكن التحعز منه؛ألاا واجمة إلليه ف  جياز تعكه

 واألفضل أن يعتكف في الجامع؛ [4]

 ألن ثااب اجل اإلة فيه وكثع،  

 ويصح من المرأة في جميع المساجد  [5]

 لع م وجاب اجل اإلة إليها.

 االعتكاف املنذورالفصل السادس: 

 فيه فروع خمسةو

من نذر االعتكاف في مسجد بعينه، جاز االعتكاف  [1]

 في غيره؛ 
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ن هللا تعاىل مل يعني ألدا  الفعض ماضووووعا، فلم يتعني ابلنذا إ  املسوووواج  أل
  تعووووووووووووو  العحال إ  إىل ث ثة »: - ووووووووووووولا هللا إلليه و ووووووووووووولم  -اليت  ال الن  

متفق إلليه. فإاا « مساج ، املسج  احلعام ومسج ك هذا، واملسج  األ صا.
 تتعني ابلنذا، 

يجزئه فإن نذر االعتكاف في المسجد الحرام لم  [2]

 االعتكاف في غيره؛

 ألنه وفضلها،  

صلى هللا عليه وسلم  -وإن نذره في مسجد النبي  [3]

 جاز أن يعتكف في المسجد الحرام  -

 لفضله إلليه، ومل جي  يف املسج  األ صا؛ ألنه مفضال، 

وإن نذر االعتكاف في المسجد األقصى جاز له  [4]

  االعتكاف فيهما؛

 وو ك يف »: - وولا هللا إلليه و وولم  - ألا ا وفضوول منه، ب ليل  ال الن 
 اوا، مسلم.« مسج ك هذا وفضل من ولف   ك في ا  اا، إ  املسج  احلعام

 - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -ويف " املسووووون  " إلن اجال من و وووووحاب الن  
ون اج   ال يام الفتح: اي ن  هللا، إ  نذات أل لني يف بي  املق س، فقال »
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ه و لم: والذك بعث حم  ا ابحلق لا  لي  هاهنا لقضا  لا هللا إللي -الن  
 « .إلنط ذلط كل   ك يف بي  املق س

إن نذر االعتكاف في المسجد الحرام، لم يكن له  [5]

 االعتكاف فيما سواه؛ 

نذا ون يعتكف ليلة يف املسج  احلعام يف »ألنه وفضلها، وألن إل ع 
متفق « . ل: ووف بنذاكا فقا- لا هللا إلليه و لم  -اجلاهلية، فسمل الن  

 إلليه.

يدخل قبل  وإن أحب اعتكاف العشر األواخر من رمضان تطوعا

 غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين؛

 باب ما يباح وما ال يباح للمعتكف

 اخلروج من املسجد: األولالفصل 
 ال يجوز الخروج من المسجد إال لما ال بد له منه؛

إذا  - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  - كان ا وووووال هللا»ملا اوت إلائعوووووة  ال :  
« اإلتكف ي   إان او ووووووووووه فماجله، وكان   ي  ل المي  إ  حلاجة اإلنسووووووووووان.

 متفق إلليه. 

 مبحثانفيه و

 األول: الخروج المباح المبحث
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 إذا خرج لواجب، فهو على اعتكافه، ما لم يطل؛  [1]

وجه ألنه  عوج ملا   ب  له منه، وقمه ا عوج حلاجة اإلنسان. فإن كان  ع 
 لص ك اجل عة، فله ون يتعجل.

 وإن أحب الرجوع إلى معتكفه، فله ذلك؛ [2]

 ألنه  عج من معتكفه، فكان له العجان إليه، ك ا لا  عج إىل  ال مجعة.  

إذا خرج لما ال بد منه، فليس عليه أن يستعجل  [3]

 في مشيه،

وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من  [4]

 يأتيه به، فله الخروج إليه؛

 نه مما   ب  له منه، أل

وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله  [5]

 الخروج إليها؛

 ألاا واجمة أب ل الععن فلم جي  تعكها اب إلتكاف، كالاضا ، 

 وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه  [6]

ألن  وو  وووووووو ك جنازك تعين  إلليه وو دفنها وو محلها، فعليه ا عوج لذلط؛
 دمي، وجابه آك  لكانه حق آ
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وال يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل  [7]

 الزمان؛

 ألنه  عوج يسال مماح مل يمطل به ا إلتكاف كحاجة اإلنسان.

 تنبيه:

يجوز أن يسأل على المريض أو غيره في طريقه وال يعرج إليه 

 وال يقف؛

 ال : إن كن  ألد ل المي   -اضووووووووووووي هللا إلنها  -اوت إلائعووووووووووووة »ملا  
 متفق إلليه. « ف ا و مل إلنه إ  ووان مااك. للحاجة واملعيل فيه

 الثاني: اخلروج املبطل لالعتكاف املبحث
الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة، مع عدم ليس له 

 االشتراط. 

السوووووووووونة إللا املعتكف ون   يعاد »: -اضووووووووووي هللا إلنها  -لقال إلائعووووووووووة 
عج حلاجة إ  ملا   معيضوووا، و  يعوووه  جنازك، و  هس امعوك و  يماقوووعها، و  خي

 ، اوا، وبا داود. « ب  منه

 لا  -كان ا ال هللا » ال :  -اضي هللا إلنها  -ا اوك إلن إلائعة ومل
متفق « . إذا اإلتكف   ي  ل المي  إ  حلاجة اإلنسووووووووووان -هللا إلليه و وووووووووولم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

45 

إلليووووه. ولكن إن كووووان متطاإلووووا فلووووه تعك اإلتكووووافووووه لفعوووول ذلووووط، مث يعاد إىل 
 ن واجما مل جي  له تعكه ملا ليس بااجب، ا إلتكاف، وإن كا

 وإن خرج لما له منه بد، بطل اعتكافه. 

 فروع ثالثة

 ال يبطلإن كان ناسيا،  [1]

فإن أخرج بعض جسده، لم يفسد اعتكافه، عمدا  [2]

 كان أو سهوا 

كان خيعج او وووووه من املسوووووج  وها » - ووووولا هللا إلليه و ووووولم  -ألن الن  
 متفق إلليه.« . معتكف إىل إلائعة فتغسله وهي حائل

 إن شرط العشاء في أهله، جاز؛  [3]

 ألنه جيب بعق ، فكان الععط فيه إليه كالا اف، 

 اجلماع للمعتكف: الثانيالفصل 
 فيه فروع أربعةو

 يحرم على المعتكف الوطء [1]

لقال هللا تعاىل: }و  تماقووووووووووووعوهن وونتم إلاكفان يف املسوووووووووووواج ل قالمقعك:  
187 ، ] 
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 فإن وطئ فسد اعتكافه؛ [2]

 الاط  إذا حعم يف العمادك وفس ها كالصام واحلج،  ألن 

وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فال قضاء عليه  [3]

 وال غيره

 ألنه   يل م ابلععون فها كصام النفل،  

وإن كان نذرا متتابعا بطل ما مضى منه  [4]

 واستأنف؛

 ألن التتابإل و ف يف ا إلتكاف ومكن ون أييت به فل مه، كع ك األايم.  

 : ما جيتنبه املعتكفلثالثاالفصل 

وليس للمعتكف بيع وال شراء إال لما ال بد منه  [1]

 كالطعام ونحوه، وال يتكسب بالصنعة

ألن ا إلتكاف ل وم طاإلة هللا وإلمادته يف املسووووووووووووووج ، والتجااك فيه تنافيه، 
وها « اا إلن الميإل والعووعا  يف املسووج . - وولا هللا إلليه و وولم  -الن  »فإن 

 ح يث حسن، 

نب الجدال والمراء والسباب والفحش ويجت [2]

 واإلكثار من الكالم،
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فإن ذلط مكعو، يف  ال ا إلتكاف، ففي ا إلتكاف الذك ها ا وووتعوووعاا  
 بطاإلة هللا تعاىل ول وم إلمادته وبيته، ووىل، 

 تنبيه:

 ال يبطل االعتكاف بشيء من ذلك

 : ما يشرع املعتكفالرابعالفصل 
وتالوة القرآن، واجتناب  ويستحب له التشاغل بالصالة والذكر

 ما ال يعنيه من األقوال واألفعال

 ، فإن من حسن إ  م املع  تعكه ما   يعنيه، 

 ألنه ملا مل يمطل  ماح الك م؛ مل يمطل  حعمه كالصام.

 فأما التزام الصمت فليس من شريعة اإلسالم

 -اضوووي هللا إلنه  -ملا اوى  يس بن مسووولم  ال: د ل وبا بكع الصووو يق  
إللا امعوك من ومحس، فعآهووا   تتكلم، فقووال: مووا هلووا   تتكلما فقووالاا: حجوو  
مصوووو تة، فقال هلا: تكل ي فإن هذا   حيل، هذا من إل ل اجلاهلية، فتكل  . 

 اوا، المخااك. 

 : ما يباح للمعتكفاخلامسالفصل 
 ويجوز للمعتكف األكل في المسجد،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

48 

كي  يتلاث املسوووووووج ، ويضوووووووإل  وووووووفعك وو  الها يسوووووووق  إلليها ما يقإل منه   
 ويغسل ي ، يف طس  ليفعغ  ااج املسج ، 

 


