


:حماور العرض
ن آخرإن رؤي الهالل في النهار أو في بلد دو أحوال رؤية الهاللهتعريف الصيام وفرض

إن صاموا ثمانية وعشرين يوًما فرأوا هالل شوالشروط الرائي وما ال يشترط فيه

إن صاموا بشهادة واحد أو ألجل غيم
ثالثين يوًما ولم ُير هالل شوال

من رأى هالل الشهر 
وحده وُرّد قوله

شروط وجوب صوم رمضان وما يجب إن 
ابقةقامت البينة برؤية هالل الليلة الس

رؤهباليرجىمن أفطر لكبر أو مرض اءأحوال يجب فيها اإلمساك والقض

الحكم عند 
هراشتباه األش

حكم فطر الحامل واملرضعأثنائهي حكم الفطر ملن نوى صيام يوم ثم سافر فع بهحكم الوطء ملن به مرض ينتف

حكم قول أنا صائم غًدا إن شاء هللاليلحكم تعيين النية من الحكم من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه أو نام

فلحكم من نوى اإلفطار أو قلب نية الفرض إلى ننهارحكم تعيين نية صوم النفل من ال

صومأحوال يسن فيها الفطر ويكره ال

حكم من نوى إن كان غًدا من رمضان فهو فرضه



]تعريف الصيام[

 } مجرد اإلمساك، يقال للساكت صائم ؛ إلمساكه عن الكالم ومنه قوله 
َ
ذ
َ
ي ن ِ

ّ
رُت ِللرَّحَمن ِإن

.{َصوًما

.إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص

]فرض الصيام[

رض صوم رمضان، في السنة الثانية من الهجرة ، قال ابن حجر في 
ُ
في : « ويةشرح األربعين النو »ف

.تسع رمضانات إجماًعاملسو هيلع هللا ىلص شعبان، فصام النبي 

:لغة

:عفي الشر 

:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=54M_T8K0Mm0


]أحوال رؤية هالل رمضان[

إن حال دونه 
غيم أو قتر

:]دليله[ :]حكمه[

َمن} قوله تعالى 
َ
ِهَد ف

َ
ش

هَر  ُم الشَّ
ُ
لَيُصمِمنك

َ
{هف

ُصوُموا » :ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
فِط 

َ
ُروا ِلُرؤَيِته وأ

«ِلُرؤَيِته

الصوميجب

مع صحو ليلة 
بانالثالثين من شع

الصوم علىيجب
ظاهر املذهب

الصوم؛ يكره
ألنه يوم الشك

]الثينأن ال ُيرى الهالل ليلة الث[]أن ُيرى الهالل[

شهر رمضان كما : قول املستحب
ان رمض: قال هللا تعالى، وال يكره قول 



عند األصحاب ونصروه، وصنفوا فيه ]أي وجوب الصوم مع الغيم أو القتر[وهو املذهب : «اإلنصاف»قال في 
.التصانيف، وردوا حجج املخالف، وقالوا نصوص أحمد تدل عليه

لصديق وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر اوهذا قول عمر وابنه،
 ُصوُموا حتى تَروا الهالل، وال تفِط » ملسو هيلع هللا ىلص ، لقوله

َ
هر ِتسع وعشُرون، فال ت

َّ
َما الش

ّ
روا حتى تَروه، فإن غّم إن

«عليكم فاقدروا له

وهو راويه ضيقوا بأن يجعل شعبان تسًعا وعشرين، وقد فسره ابن عمر بفعله،: أي« اقدروا له»: واملعنى
.  وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره

بيت نيته، ال        إمساكه على من لم ييجبصوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، و يجزئ و 
.عتق أو طالق معلق برمضان



ا ولو قبل الزوال        [
ً
]إن رؤي اهلالل نهار

.هو لليلة املقبلة ، كما لو رؤي آخر النهار

يلتين:ِمن أشَراط الساعة أن يروا الهاِلل يقولون » روى البخاري في تاريخه مرفوًعا 
َ
.«ابن ل

]إن رؤي اهلالل يف بلد دون آخر        [

.الناس كلهم الصوملزمإذا رآه أهل بلد، أي من تثبت رؤيته؛ 

.وهو خطاب لألمة كافة« ُصوُموا لُرؤيِتهملسو هيلع هللا ىلص »قوله 

]حكمه[

]دليله[

]حكمه[

]دليله[

إن رآه جماعة ببلد 
ثم سافروا لبلد آخر

الل بعيد، فلم ُيَر اله
.أفطروا: فيه



]الرائي الذي توجب رؤيته الصوم وما ال يشرتط فيهشروط  [

:]وال يشترط فيه[يصام وجوًبا برؤية 

ناس أني رأيته، فصام وأمر الملسو هيلع هللا ىلص تراءى الناس الهالل فأخبرت رسول هللا ) قول ابن عمر 
 يخبر برؤية الهالل، وتثبت بقية]بل[وال يختص بحاكم ، ( بصيامه

ً
.األحكاميلزم الصوم كل من سمع عدال

ا ثم رئي هالل شوال[
ً
]إن صاموا مثانية وعشرين يوم

قضوا يوًما فقط

عدل

مكلف
لفظ الشهادة

]الحرية[

]الذكورية[

:الدليل

]الحكم[

ر في شهر شوال وسائ
الشهور سوى رمضان؛ 

ذكران ]رؤية[ال يقبل إال 
.بلفظ الشهادة



ر هالل شوال[
ُ
ا ومل ي

ً
]إن صاموا بشهادة واحدٍ مدة ثالثني يوم

.لم يفطروا

.«وإن شهد اثنان فصوموا وأفطرواملسو هيلع هللا ىلص »قوله 

ر هالل شوال[
ُ
ا ومل ي

ً
]إن صاموا ألجل غيم ثالثني يوم

ا، واألصل بقاء رمضان
ً
.لم يفطروا؛ ألن الصوم إنما كان احتياط

حًوا كان أو غيًما؛ من ذلك أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثالثين يوًما ولم يروه؛ أفطروا صوُعِلَم 
.ملا تقدم

]الدليل[

]الحكم[

]الحكم[



 قوله[
ّ
د
ُ
]من رأى وحده هالل الشهر ور

]احلكم يف حال اشتباه األشهر                [

]مثل اشتباه األشهر على املأسور فإنه يتحّرى [إذا اشتبهت األشهر 
.قما وافق عيًدا أو أيام تشريويقض يوأجزأه صومه إن لم يعلم  أنه تقدمه، وصام 

هالل شوالهالل رمضان

لزمه الصوم وجميع أحكام
الشهر من طالق وغيره 
معلق به؛ لعلمه أنه من 

رمضان

ملسو هيلع هللا ىلصصام ولم يفطر ؛ لقوله 
اس، الفطر يوَم ُيفطر الن»

واألضحى يوم يضحي 
.«الناس



]شروط وجوب صوم رمضان[

]ةجيب إن قامت البينة يف أثناء النهار برؤية هالل الليلة السابقما [

]القدرة[]اإلسالم[ ]التكليف[

م في فال يلزم الكافر، وإن أسل[
]قطالشهر قض ى الباقي فأثناء

ير فال يلزم الصغ[
]وال املجنون 

ال مريض يعجز 
.عنه؛ لآلية

القضاءاإلمساك

 لو [
ً

جوب يمسك ويقض ي كل من صار في أثناء النهار أهال
]الصوم، وإن لم يكن في حال الفطر من أهل الوجوب

على ولي صغير
: أي[أمره به : مطيق

وضربه ]الصيام
.ليعتادهعليه 



]أحوال جيب فيها اإلمساك يف نهار رمضان والقضاء[

.لزمه الصوم: مسافر أنه يقدم غًداإن علم 

]لم يلزمه الصوم لعدم تكليفه: الصغير أنه يبلغ غًداإن علم [

.حائض ونفـساء طـــهـرتا-1

ـــــِدَم مـــــفــــطــــــرً -2
َ
.امـــــســـــافـــر ق

ــــًرالو بــــــــــِرئ مريٌض ُمـــــــــفطــــ-3

ـــــــفطــــــــًراُمــأثنائهبلغ صغير في -4

إن كانوا صائمين أجزأهم



]ما يثبت على من أفطر لكرب أو مرض ال يرجى برؤه[

.لكل يوم مسكيًنا ما يجزئ في كفارةأطعم 

.]عن كل يوم[ُبر أو نصف صاٍع من غيره مّد 

ه ِفديَ } :ابن عباس في قوله تعالىقول 
َ
ِذيَن ُيِطيُقون

ّ
ى ال

َ
 َوَعل

ٌ
ليست بمنسوخة، »: {ة

.واملريض الذي ال يرجى برؤه في حكم الكبير« هي للكبير الذي ال يستطيع الصوم

]أحوال يسن فيها الفطر ويكره الصوم[

]الحكم[

]الدليل[

]املقدار[

كان إن 
الكبير أو 
ي املريض الذ
ه ال يرجى برؤ 
مسافًرا فال
ره فدية؛ لفط
، بعذٍر معتاد
وال قضاء؛ 
.  لعجزه عنه

شقةملسافر يقصر ولو بال م مملريض يضره الصو 

ى َس }
َ
و َعل

َ
م َمِريًضا أ

ُ
اَن ِمنك

َ
َمن ك

َ
يَّ ف

َ
 ِمن أ

ٌ
ة ِعدَّ

َ
رٍ َفٍر ف

َ
خ

ُ
:دةلالستزا{اٍم أ

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_6e3cQs-DUw


]هحكم الوطء ملن به مرض ينتفع به فيه أو خيشى تشقق أنثيي[
دون الوطء به شبق، ولم تندفع شهوته بفيه،أوالوطء لم به مرض ينتفع به فيه، وال كفارة يجوز 

.ما لم يتعذر لشبق، فيطعم كالكبيرويقض يويخاف تشقق أنثييه، 

]أثنائهحكم الفطر ملن نوى صيام يوم ثم سافر يف [

.إذا فارق عامر بيوت قريته ونحوها لآلية واألخبار الصريحة ، واألفضل عدمه]الفطريجوز [

]حكم فطر احلامل واملرضع[

]إن أفطرتا خشية على نفسيهما[-1
]ولدإن أفطرا خشية على نفسيهما وال[-2

إن أفطرتا خشية على ولديهما 
فقط

نهماألالصوم فقط من غير فدية، قضتا

.بمنزلة املريض الخائف على نفسه

عنهما من يمون أطعمو قضتا[

]ولديهما لكل يوم مسكيًنا



م أن ُيفطرا، كان رخصة للشيخ الكبير، واملرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيا: )قال ابن عباس
(.تاوالحبلى واملرضع إذا خافتا على أوالدهما أفطرتا وأطعمويطعما مكان كل يوم مسكيًنا، 

(.           وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة)وروي عن ابن عمر 

:]وال تفطر املرضع بشرطين[

.الفطر  على من احتاجه إلنقاذ معصوم من هلكة، كغرق ويجب

.ملن أبيح له الصوم في رمضان صوم غيره فيهوليس

]الدليل[

وظئر كأمإن قدر أن يستأجر له هاإن قبل الرضيع ثدي غير 



]حكم صوم من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه أو نام       [

]النوم[]الجنون []اإلغماء[

ال يمنع صحة صومه؛ ألن
النوم عادة وال يزول به 

.اإلحساس بالكلية

رجميع النها اربعض  النهارجميع النه اربعض  النه

لم يصح
صومه

لم يصح
صومه

يصح [
]الصوم

يصح [
]الصوم

فإن أفاقا اإلمساك مع النية، فال يضاف للمجنون وال للمغمى عليه ،: الصوم الشرعي
ويقض ي املغمى عليه ألن [جزًءا من النهار صح الصوم  سواًء كان من أول النهار أو آخره ، 

.]وال تكليفهمدته ال تطول غالًبا فلم يزل به التكليف، دون املجنون فال قضاء عليه لز 



]حكم تعيني النية من الليل[

.ليجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم رمضان أو قضاءه أو نذر أو كفارة من اللي

ما روي عن ]ودليل تعيينها من الليل[، « وإنما لكل امرٍئ ما نوى » : ملسو هيلع هللا ىلصقوله ]دليل تعيين النية[

.«من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له» عائشة مرفوًعا 

فساد تعيين نية صوم كل يوم واجب؛ ألن كل يوم عبادة مفردة وال يفسد صومه ب
.صوم يوم غيره

.هنية الفرضية، أي ينوي كون الصوم فرًضا ألن التعيين يجزئ عنتعيين 

]الحكم[

]الدليل[

. رهبين أول الليل أو وسطه أو آخره، ولو أتى بعدها بمناف للصوم نحو أكل أو وطء أو غي]في تعيين النية[ال فرق 

]يـــــــــجـــــــب[

]ال يشترط[
:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=-la5__n9rFg


ا [
ً
](إن شاء اهلل)حكم قول أنا صائم غد

]حكم تعيني نية صوم النفل من النهار[

.قبل الزوال أو بعدهالنهار يصح صوم النفل بنية من 

كم هل عند» فقال ملسو هيلع هللا ىلص دخل علي النبي : قول معاذ، وابن مسعود وحذيفة، حديث عائشة
ا صائم»ال، قال : فقلنا« من ش يء؟

ً
وم وأمر بصوم عاشوراء ، ويحكم بالص« فإني إذ
.الشرعي املثاب عليه من وقت النية

 
ً
اإن قالها مترددً اإن قالها تبرك

كما ال يفسد اإليمان بقوله أنا ]صحت نيته[

مؤمن إن شاء هللا غير متردد في الحال
هفسدت نيت

نية في اليكفي 
األكل والشرب 
.بنية الصوم

]الحكم[

]الدليل[



ا من رمضان فهو فرضه[
ً
]حكم من نوى إن كان غد

]حكم من نوى اإلفطار أو قلب نية الفرض إىل نفل[

، ، أي صار كمن لم ينو؛ لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شربأفطر
 في غير رمضانينويهفيصح أن 

ً
.نفال

.    ، كما لو انتقل من فرض صالة إلى نفلهاصحَّ 

ان ليلة الثالثين من رمض]والليلة الثالثين من ش[

لم يجزئه؛ لعدم
.جزمه بالنية

إن بان من رمضان أجزأه ؛ ألنه
.لهبنى على أصل لم يثبت زوا

رمن نوى اإلفطا

من قطع نية نذر أو كفارة ثم 
، أو قلب نيتهما إ

ً
لى نفلنواه نفال



األســـــئـــلـــة
اختيار اإلجابة الصحيحة

ماحكم قول أنا صائم غًدا إن شاء هللا متردًدا؟

وصاإلمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخص

من شروط وجوب صوم رمضان

:من األحوال التي يسن فيها الفطر

االصيام شرعً ةالصيام لغ

الحريةالقدرة

في السفر

يةال تفسد النيةتفسد الن

عند املطر



اإلجابة بصح أو خطأ

تقض ي الحامل واملرضع خشية على
:نفسيهما وال تطعم

جرةفرض رمضان في السنة الرابعة لله

يفسد صوم من نام نصف النهار

صح

صح

صح

خطـــــأ

خطأ

خطأ



باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة



حماور العرض
أمور يفسد بها الصوم

صومما يشترط إلفساد املفسدات لل

أمور ال يفسد بها الصوم

عامحكم من أصبح صائًما وفي فمه ط

ائم حكم املضمضة واالستنشاق للص
واملبالغة فيهما

يل حكم من أكل ظاًنا بقاء الل
أو غروب الشمس

حكم الجماع في رمضان

جماع املسافر واملريض

أحوال ال تسقط الكفارة فيها عمن
جامع

كفارة الجماع املتكرر 

أمور تلحق بحكم الجماع

كفارة الجماع في نهار رمضان



]أمــــور يفســــد بها الصــــوم[

من أكل أو شرب -1

أو استعط بدهن-3
أو غيره فوصل إلى
حلقه أو دماغه

أو احتقن-2

أو اكتحل بما -4
قه يعلم وصوله لحل

لرطوبته أو حدته
...  من كحل أو صبر

إن أدخل في جوفه شيئا من أي موضع كان في غير -5
.ومهإحليله فلو قطر فيه فوصل املثانة لم يبطل ص

أمذىفأمنى أو استمنىإن -8

أمذىإن باشر دون الفرج أو قّبل أو ملس فأمنى أو -6

أمذىإن كرر النظر فأنزل منًيا ال إن -7

إن حجم أو احتجم -10
وظهر دم

«فليقِض من استقاء عمًدا، ملسو هيلع هللا ىلص »قوله قاءإن استدعى القيئ ف-9

قال « أفطر الحاجم واملحجومملسو هيلع هللا ىلص »قوله 
فطر وال ي: ابن خزيمة ثبتت األخبار بذلك

.بفصد وال شرط وال رعاف



]ما يشرتط إلفساد املفسدات للصوم[

.«عفي ألمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهملسو هيلع هللا ىلص » قوله 

.«من نس ي وهو صائم فأكل أو شرب ، فليتم صومه فإنما أطعمه هللا وسقاهملسو هيلع هللا ىلص »وقوله 

]ًياأن يكون ذاكًرا ال ناس[]اأن يكون عامًدا ال مكرًه [

ط الفم، إن كان الصائم مغمًى عليه فعولج بوجور، وهو الدواء يوضع في وس[
.]ويجزؤهفال يفسد صومه 

:الدليل



]أمور ال يفسد بها الصوم[

ا ويف فمه طعام[
ً
]حكم من أصبح صائم

لم يفسد صومه              لم يفسد صومه                                               أفطر

.نائمإن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار من طريق أو دقيق ، أو دخان لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه بال-1

.«عفي ألمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم بهملسو هيلع هللا ىلص »إن فكر فأنزل لقوله -2

.غلبه: إن احتلم؛ ألن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو ذرعه القيء أي-3

.عدم القصدأو بالغ فيهما فدخل املاء حلقه؛ لإن اغتسل أو تمضمض أو استنشق، أو زاد على الثالث فيهما، -5

ل من فكر فأنز قياس 

على تكرار النظر غير
م؛ ألنه دونه

ّ
.مسل تيارهإن تميز عن ريقه وبلعه باخدإن بلعه مع ريقه من غير قصإن طرحه

.إن لطخ باطن قدمه بش يء فوجد طعمه في حلقه-4

:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GfAkeVm-iLY


]حكم املضمضة واالستنشاق للصائم واملبالغة فيهما[

ا أو لحر أواملبالغة في تكره
ً
ا أو إسراف

ً
عطش، كغوصه في املضمضة واالستنشاق للصائم، وكرها له عبث

سل مشروع أو تبّرد
ُ
.ماء لغير غ

ا بقاء الليل أو غروب الشمس[
ً
]حكم من أكل ظان ال يفسد

صوم 
ا اإلنسان بم
دخل حلقه 
بغير قصد

ا
ً
إن أكل شاك
جرفي طلوع الف

معتقًداإن أكل 
أنه ليل

ا ف
ً
ي إن أكل شاك

غروب الشمس
غروب معتقًداإن أكل [

]الشمس

إن تبين عدم [
ن طلوعه لم يقِض أل 
]األصل بقاء الليل

؛ إن تبين عدم غروبها قض ى[
لم ألن األصل بقاء النهار ، وإن
]يتبين خطؤه ، لم يقِض 

ع إن تبين طلو [
]الفجر قض ى

إن تبين عدم غروبها [
]مهقض ى؛ ألنه لم يتم صو 

 ، ولم يجدد نية الو 
ً

.اجب ، قض ىإن أكل ونحوه ، يعتقد نهاًرا ، فتبين ليال



دت شهادته، إن جامع في نهار رمضان في يوم يلزمه إمساكه، أو رأى الهالل من ليلته ورُ 
.ل أو الفغيب حشفة ذكره األصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسًيا أو مكرها، أنز 

عليه القضاء 
.والكفارة

معة إن جامع دون الفرج ولو عمًدا فأنزل منًيا أو مذًيا، أو كانت املرأة املجا
معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه

رجل ذكره لو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل  أو قبل امرأة، أو أولج
في قبل خنثى مشكل ، أو أنزل مجبوب أو امرأتان مساحقة

لم يفسد صوم 
أحدهما إال أن ينزل 

، وإن ]فقط[القضاء 
]املرأة[طاوعت 

عامدة عاملة فعليها
.الكفارة أيًضا

]رمضانيف نهار حكم اجلماع [

:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vFv05udeG-M


]مجاع املسافر واملريض[

وال   طرأفإن جامع من نوى الصوم في سفره املباح فيه القصر، أو في مرض يبيح الفطر؛ 
كفارة

.ألنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده-2ألنه صوم ال يلزم املض ي فيه، أشبه التطوع -1

]كفارة اجلماع املتكرر[

]الحكم[

]العلة[

إن جامع في يومين 
نمتفرقين أو متواليي

إن كرر الوطء في 
يوم ولم يكفر

إن جامع ثم كفر ثم
جامع في يومه

؛ ألن ]عليه كفارتان[
ةكل يوم عبادة مفرد

كفارة واحدة في 
الثانية

رم كفارة ثانية؛ ألنه وطء مح
الحجوقد تكرر، فتتكرر هي ك 



]أحوال ال تسقط فيها الكفارة عمن جامع                [

]أمور تلحق حبكم اجلماع[

من لزمه اإلمساك كمن لم يعلم 
جر برؤية الهالل إال بعد طلوع الف
أو نس ي النية أو أكل عامًدا

من جامع وهو معافى ثم 
مرض أو جن أو سافر

زمنعليه كفارة؛ لهتكه حرمة ال
رارها لم تسقط الكفارة؛ الستق
كما لو لم يطرأ العذر

ال تجب 
ير الكفارة بغ

الجماع في 
صيام 

ه رمضان؛ ألن
لم يرد به 
نص، وغيره
.ال يساويه

النزع

«نتىىامل» اإلنزال باملساحقة على ما في 



]كفارة اجلماع يف نهار رمضان[

.عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل: كفارة الوطء في نهار رمضان 

.فصيام شهرين متتابعين: رقبةفإن لم يجد 

ر، أو زبيب، أو فإطعام ستين مسكيًنا، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تم: الصومفإن لم يستطع
.شعير أو أقط

.سقطت الكفارة: شيًئا يطعمه املساكين فإن لم يجد

أطعمه »: ال التمر ليطعمه للمساكين، فأخبره بحاجته، قملسو هيلع هللا ىلص أن األعرابي ملا دفع إليه النبي 

.مين ونحوهاولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخالف كفارة حج وظهار وي. «أهلك

.إذنهبيسقط الجميع بتكفير غيره عنه 

:]الدليل[



األســـــئلـــة 
اختيار اإلجابة الصحيحة

داتيشترط لفساد صوم الصائم باملفس

ارةالقضاء والكفمذًياعلى من جامع دون الفرج فأنزل منًيا أو رةالقضاء دون الكفا

قطكونه ذاكًرا فاكونه ذاكًرا عامًد 

هلم يفسد صومفسد صومه
في من لطخ باطن قدمه بش يء فوجد طعمه

حلقه



اإلجابة بصح أو خطأ

باحال كفارة على املسافر إذا جامع في سفره امل

جر يقض يمن أكل معتقًدا أنه ليل فتبين طلوع الف

يفسد الصوم باالحتالم

عامكفارة الجماع مرتبة؛ العتق فالصوم فاإلط

صح

صح

صح

صح

خطأ

خطأ

خطأ

خطأ



ضاءباب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم الق



حماور العرض
مكروهات في الصوم

محرمات في الصوم

أمور يفطر بها الصائم

مسنونات الصوم

ما يفطر عليه الصائم

قضاء الفائت من رمضان

ن اآلخرما يترتب على تأخير القضاء إلى رمضا

ارة؟هل يقض ى عن امليت صوم واجب كالكف

من مات وعليه نذر



]مكروهـــات يف الصــوم[

طرهجمع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من خالف من قال بف

ذوق طعام بال حاجة

؛ مضغ علك قوي ، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي 
.ألنه يجلب البلغم، ويجمع الريق ويورث العطش

ىى عنها نملسو هيلع هللا ىلص »، ألنه ملن تحرك شهوتهالُقبلة ودواعي الوطء 
ا يقبل وهو صائم ملا ك ملسو هيلع هللا ىلص » وكان « شاًبا، ورخص لشيخ

ً
ان مالك

«ألربــــــــــــــه

أس املنصوص عنه أنه ال ب: قال املجد
لحاجة ومصلحة، وحكاه ]ذوق الطعام[به 

.هو والبخاري عن ابن عباس

وجد طعم الطعام والعلك فيإن 
.حلقه؛ أفطر ؛ ألنه أوصله لجوفه

أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما ال يؤمن أن 
يجذبه نفسه كالسحيق

:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=wohKGBwJsbM


]حمرمات يف الصوم[

قط بلع النخامة، سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ويفطر بها ف
.ال بالريق إن وصلت إلى فمه؛ ألنها من غير الفم

قه وإال فال، إن بلع ري« املبدع»مضغ العلك املتحلل مطلًقا إجماًعا، قاله في 
ذلك ألن املحرم إدخال« الشرح»و « املغني»املقنع و » هذا معنى ما ذكره في 

.لجوفه

 ]القبلة[تحرم 
ً

إن ظن إنزاال

ف قال في اإلنصا
الصحيح في » 

املذهب أنه يحرم 
مضغ ذلك، ولو لم 

زم ، وج«يبتلع ريقه
ه به األكثر ، وجزم ب
.ىىفي اإلقناع واملنت



]مأمور يفطر بها الصائ[

إذا تنجس فمه بدم أو 
قيء فبلعه وإن قل؛ 
.إلمكان التحرز منه

إن أخرج من فمه حصاة أو 
ا، ثم أعاده، ف

ً
إن درهًما أو خيط

.كثر ما عليه أفطر، وإال فال

تيه ثم يفطر بريق أخرجه إلى ما بين شف
بلعه، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم

. نفصليفطر بما عليه ولو كثر ألنه لم ي

ه، فليس من لم يدع قول الزور والعمل بملسو هيلع هللا ىلص » مطلًقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه لقوله يجب
.«هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

وا قعدوا ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ويصون صومه ، وكانوا إذا صام: قال أحمد
 يجرح به صومه وس: في املساجد، وقالوا

ً
.ن له نحفظ صومنا وال نغتاب أحًدا، وال يعمل عمال



]مسنونات الصوم[

إني )يسن ملن شتم قوله 
فإنملسو هيلع هللا ىلص »لقوله ( صائم

شاتمه أحد أو قاتله 
.«مإني امرؤ صائ: فليقل

تأخير السحور إن لم يخش 
ن طلوع فجر ثاٍن لقول زيد ب

ثم ملسو هيلع هللا ىلصتسحرنا مع النبي »ثابت 
ان كم ك : قمنا إلى الصالة، قلت

«ةقدر خمسين آي: بينهما قال

ملسو هيلع هللا ىلصتعجيل فطر لقوله 
اُس » يٍر َم ال َيَزاُل النَّ

َ
ا ِبخ

وا الِفطَر 
ُ
ل واملراد إذا «َعجَّ

تحقق غروب الشمس 
.نوله الفطر بغلبة الظ

:]مما يفطر عليه الصائ[

بل أن يفطر على رطبات قملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا » يكون على رطب لحديث أنس 
«من ماءيصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات ، حسا حسوات

.فإن عدم الرطب فتمر

.فإن عدم فعلى ماء ملا تقدم

تحصل فضيلة 
]تعجيل الفطر[

1.لبشرب، وكمالها بأك 

2

3

ه قول ما ورد عند فطره ومن
اللهم لك صمت وعلى » 

رزقك أفطرت، سبحانك 
ي وبحمدك، اللهم تقبل من
«إنك أنت السميع العليم



]قضاء الفائت من رمضان[

م ال، وإن لم ؛ ألن القضاء يحكي األداء، وسواء أفطر بسبب محرم أفوًرا متتابًعاقضاء رمضان يستحب
.يقض على الفور؛ وجب العزم عليه

لي الصوم كان يكون ع» تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر؛ لقول عائشة رض ي هللا عنها وال يجوز 
.ملسو هيلع هللا ىلص«من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إال في شعبان ملكان رسول هللا 

.التطوع قبله وال يصحوال يجوز 

]ما يرتتب على تأخري القضاء إىل رمضان اآلخر                            [

إن كان لعذرإن أخره بال عذر

ال ش يء عليهالكفارةحرم عليه، وعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في

فريطهإن مات أطعم عنه لكل يوم مسكين ولو بعد رمضان اآلخر؛ ألنه بإخراج كفارة واحدة زال ت

عن [اإلطعام 
من رأس ]امليت

.ماله، أوص ى به أو ال

:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qg_zxlXPsss


]هل يقضى عن امليت صوم واجب كصوم الكفارة؟[

طعم عنه، كصوم متعة، 
ُ
ع من عنه ما وجب بأصل الشر وال ُيقض ىمن مات وعليه صوم كفارة، أ

.صالة وصوم

]من مات وعليه نذر                                  [

.لوليه قضاؤهاستحبإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف أو صالة نذر، 

عنها؟ قالأفأصومإن أمي ماتت وعليها صوم نذر، : ، فقالتملسو هيلع هللا ىلصالنبيأن امرأة جاءت إلى »
.وألن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكًما من الواجب بأصل الشرع« نعم»

]الحكم[

]الدليل[

هذا كله فيمن أمكنه 
كنه الصوم فلم يصمه، فلو أم

.بعضه، قض ى ذلك البعض

برع، هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلًقا؛ ألنه ت
عه وإن خلف تركة؛ وجب الفعل، فيفعله الولي أو يدف
.كينملن يفعله ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مس

:الولي



]األســـئلــــة[

اختيار اإلجابة الصحيحة

من مكروهات الصوم

الحكم القبلة للصائم إن ظن بها اإلنز 

عهإذا تنجس فم الصائم بدم أو قيء فبل

النومذوق الطعام بال حاجة

تحرمتكره

لم يفطرأفطر



اإلجابة بصح أو خطأ

تمريستحب للصائم الفطر على ماء ثم رطب ثم

يجب اجتناب الشتم والغيبة للصائم

ال كفارة بتأخير قضاء الفائت من رمضان إلى
رمضان اآلخر

صح

صح

خطأصح

خطأ

خطأ



بـــــاب صـــــــوم التطــــــوع



حماور العرض
فضل صوم التطوع

ما يسن صومه من األيام

أفضل صوم التطوع

ما يكره صومه من األيام

حكم قطع الصوم

ما يحرم صومه من األيام

تحري ليلة القدر

األيام لليلة القدرآكد

الدعاء ليلة القدر



]فضل صوم التطوع[

ف، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضع» : فيه فضل عظيم لحديث
.يموهذه اإلضافة للتشريف والتعظ« إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به: فيقول هللا تعالى

]ما يسن صومه من األيام[

ن واألفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض؛ ملا روى أبو ذر أ
« شرةإذا صمت من الشهر ثالثة أيام، فصم ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس ع» قال له ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

.وسميت بيًضا؛ البيضاض ليلها كله بالقمر

ين هما يومان تعرض فيهما األعمال على رب العاململسو هيلع هللا ىلص » لقوله 
.«وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

هر صيام ثالثة أيام من كل ش-1

صوم االثنين والخميس-2

:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=IMpE2LT-uUM


« من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» : لحديث
.ويستحب تتابعها، وكونها عقب العيد، ملا فيه من املسارعة إلى الخير

شرالعاوآكده« أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر هللا املحرم»: لحديث 
إن اشتبه :احتج به أحمد وقال« التاسع والعاشرألصومنلئن بقيت إلى قابل »؛ لقوله التاسعثم 

يه التوسعة عليه أول الشهر، فصام ثالثة أيام ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن ف
.على العيال

«        امما من أيام العمل الصالح فيهن خيٌر وأحب إلى هللا من هذه األي» ملسو هيلع هللا ىلص لقوله 
 إال رجل خرج وال الجهاد في سبيل هللا»قالوا يا رسول هللا وال الجهاد في سبيل هللا؟ قال -يعني العشر-

؛ لحديث يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتينوآكده« بنفسه وماله، ولم يرجع من ذلك بش يء
في صيام ملسو هيلع هللا ىلص، وقال «صيام يوم عرفة أحتسب على هللا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»

وم التروية وهو ياآلكدية، ويلي يوم عرفة في «إني أحتسب على هللا أن يكفر السنة التي قبله»عاشوراء 
.الثامن

صوم ست من شوال-3

صوم شهر املحرم-4

صوم تسع ذي الحجة -5



]أفضل صوم التطوع[

«هو أفضل الصيام»عبدهللا بن عمرو، قال ملسو هيلع هللا ىلص صوم يوم وفطر يوم، ألمره : أفضل صوم التطوع 

وحقوق أن ال يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق هللا تعالى:وشرطه
.عباده الالزمة، وإال فتركه أفضل

]ما يكره صومه من األيام[

ألن فيه إحياًء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه، أو صام معه  
.                                 غيره؛ زالت الكراهة

.«ال تصوموا يوم الجمعة إال وقبله يوم أو بعده يوم»ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

.«ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم» لحديث 

إفراد رجب بالصوم-1

إفراد يوم الجمعة-2

إفراد يوم السبت-3



.ظيمكره صوم يوم النيروز واملهرجان، وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتع

من صام        »وهو يوم الثالثين من شعبان، إذا لم يكن غيم وال نحوه؛ لقول عمار 
.«اليوم الذي ُيشك فيه، فقد عص ى أبا القاسم

.بين اليومين أو األيام، وال يكره إلى السحر، وتركه أولىاليفطروهو أن 

]ما حيرم صومه من األيام[

.للنىي املتفق عليه، ولو في فرض؛ صوم يومي العيد إجماًعايحرم 

إال عن دم متعة          « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل»لقوله 
يام لم يرخص في أ)قران فيصح صوم أيام التشريق ملن عدم الهدي؛ لقول ابن عمر وعائشة أو ......... 
(.أن ُيصمن إال ملن لم يجد الهديالتشريق ..........

]مما يعظمه الكفار من األيا[-4

يوم الشك-5

الوصال-6

العيدين-1

أيام التشريق-2

:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6EFMt5tvBZc


]حكم قطع الصوم[

]النفل[]الفرض[

ره من دخل في فرض موسع كالصوم أو غي
ن خروجه مفيحرمحرم قطعه كالضيق، 

الفرض بال عذر؛ ألن الخروج من عهدة 
الواجب متعين، ودخلت التوسعة في 
ع وقته رفًقا ومظنة للحاجة، فإذا شر 

.تعينت املصلحة في إتمامه

ضوء اإلتمام في النفل من صوم وصالة وو ال يلزم
ا يا رسول هللا أهدي لن» وغيرها؛ لقول عائشة 

، ، فقد أصبحت صائًماأرنيه» : حيس، فقال 
مثل إنما مثل صوم التطوع»وزاد النسائي « فأكل

شاء أمضاهاقإنالرجل يخرج من ماله الصدقة 
.خروجه منها بال عذركرهو « وإن شاء حبسها

قضاء ما فسد من النفل إال الحج والعمرة فيجب ال يلزمه
.لقضاءإتمامهما؛ النعقاد اإلحرام الزًما، فإن أفسدهما أو فسد لزمه ا



]حتري ليلة القدر[

خر من تحروا ليلة القدر في العشر األوا»ملسو هيلع هللا ىلصلقولهترجى ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان؛ 
زاد أحمد « من قام ليلة القدر إيماًنا واحتساًبا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»وفي الصحيحين « رمضان

.«وما تأخر»

أو ألن للطاعات -3أو لعظم قدرها عند هللا -2ألنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة -1وسميت بذلك؛ 
.فيها قدًرا عظيًما

رفع لألخبار
ُ
.  وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ت

]األيام لليلة القدرآكد[
ين أو تسع اطلبوها في العشر األواخر في ثالث بقين ، أو خمس بقين أو سبع بق»ملسو هيلع هللا ىلصلقولهآكدأوتاره 

«بقين

ها أرجى لها لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما، وحكمة إخفائوليلة سبع وعشرين 
.ليجتهدوا في طلبها



]الدعاء ليلة القدر[

بم أدعو؟ يا رسول هللا إن وافقتها ف» يدعو فيها؛ ألن الدعاء مستجاب فيها بما ورد عن عائشة قالت 
الترك: ومعنى العفو « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»: قال قولي

ما أوتي أحد بعد سلوا هللا العفو والعافية واملعافاة الدائمة، ف»وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوًعا 
املعافاة لتضمنها فالشر املاض ي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، واملستقبل ب« يقين خيًرا من معافاة

.دوام العافية



األســــئلــــة
اإلجابة الصحيحةاختيار:األول

أفضل صوم التطوع؟

:الوصال هو

سميت ليلة القدر بذلك

حكم قطع صيام الفرض

صوم يوم وفطر يوماالثنين

مينأن ال يفطر بين اليو االعتكاف

مكروهمحرم

لعظم قدرها لخفائها



اإلجابة بصح أو خطأ: الثاني

صحيجب صوم الست من شوال

خطأ

خطأ

خطأ صح

صح األوتار: األيام لليلة القدرآكد

يحرم صوم العيدين على خالف 

 لسنتين
ٌ
خطأصحيوم عرفة كفارة



بــاب االعتكــــــاف



حماور العرض
مشروعية االعتكاف بال صومتعريف االعتكاف حكم االعتكاف

شروط االعتكافافأحوال ال يجوز فيها االعتك؟افاالعتكمع يلزم الصوم متى

جمع فيهما يستثنى من شرط االعتكاف في مسجد يُ 

وقت دخول املعتكف إن نذر االعتكافثالثةحكم من نذر االعتكاف في غير املساجد ال

مما يباح للمعتكف الخروج ألجله؟«تتابعال»املنذورةهل يشترط في أيام االعتكاف 

كافاالشتراط في االعتكفعيادة املريض وشهادة الجنازة للمعتكفاألولى في الجمعة للمعت

ما يستحب للمعتكفعليهحكم الجماع للمعتكف وما يترتب

كفحكم البيع والشراء في املسجد للمعتمن مباحات االعتكاف

ما يدخل في مسمى املسجد



]تعريف االعتكاف[

ى }لزوم الش يء ومنه 
َ
ُهمأَصنَامٍ َيعكُفوَن َعل

َ
.{ل

سل عليه-أي لزوم مسلم عاقل : لزوم مسجد
ُ
اعة مسجًدا ولو ساعة لط-ولو مميًزا ال غ

.هللا تعالى، ويسمى جواًرا، وال يبطل بإغماء

]حكم االعتكاف[

ي عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو فوهو مسنون كل وقت إجماًعا؛ لفعله  ومداومته 
.، وآكده في عشره األخيررمضان آكد لفعله

]مشروعية االعتكاف بال صوم[

.يصح االعتكاف بال صوم

]لغة[

]ااصطالًح [

]الحكم[
:دةلالستزا

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6_clp4UsAdY


لحرام يا رسول هللا إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في املسجد ا: قول ابن عمر
ا؛ ملا صح االعتكاف في الليل« أوف بنذرك»فقال النبي 

ً
.ولو كان الصوم شرط

]مىت يلزم الصوم مع االعتكاف؟[

تكًفا أو ، فمن نذر أن يعتكف صائًما أو يصوم، أو يصوم معبالنذرأي االعتكاف والصوم : ويلزمان 
«  فليطعهمن نذر أن يطيع هللا»باعتكاف؛ لزمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكًفا، ونحوه؛ لقوله 

.وكذا لو نذر صالة بسورة معينة

]أحوال ال جيوز فيها االعتكاف[

]الدليل[

القن بال إذن سيدهالزوجة بال إذن زوجها

.ذنولهما تحليلهما من تطوع مطلًقا، ومن نذر بال إ



]شروط االعتكاف[

]ما يستثىن من شرط االعتكاف يف مسجد جيمع فيه[

ية؛ ال يصح االعتكاف إال بن
إنما األعمال »لحديث 

.«بالنيات

نُتم عَ }ال يصح إال في مسجد لقوله تعالى 
َ
اِكُفوَن ِفي وأ

َساِجِد 
َ
يره يفض ي إما ُيجمع فيه؛ ألن االعتكاف في غ{ امل

مع إمكان إلى ترك الجماعة، أو تكرر الخروج إليها كثيًرا
.التحرز منه وهو مناف لالعتكاف

عبد من ال تلزمه جماعة كاملرأة واملعذور وال
.ةفيصح اعتكافهم في كل مسجد لآلي

من اعتكف من الشروق إلى 
 
ً

.الزوال مثال

ي وهو املوضع الذي تتخذه لصالتها ف]ال تعتكف املرأة في مسجد بيتها[
.حائًضا وجنًبابيتها ألنه ليس بمسجد حقيقة وال حكًما؛ لجواز لبثها فيه



]يدخل يف مسمى املسجدما [

]حكم من نذر االعتكاف يف غري املساجد الثالثة[

مسجد مكة، واملدينة،: من نذر االعتكاف أو الصالة في مسجد غير املساجد الثالثة
.في املسجد الذي عينه إن لم يكن من الثالثةأوالصالةاالعتكاف لم يلزمه واألقص ى 

املسجد الحرام، ومسجدي هذا، : ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد»ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
.  «واملسجداألقص ى

العتكاف في تعين غيرها بتعيينه لزمه املض ي إليه، واحتاج لشد الرحل إليه، لكن إن نذر افلو
.جامع ؛ لم تجزئه في مسجد ال تقام فيه الجمعة

ما زيد فيهها فيهمنارته التي هي أو بابطةرحبته املحو ظهره

املسجد الجامع
أفضل لرجل تخلل
.اعتكافه جمعة

]الحكم[

]الدليل[



 قال في الجاهلية: ما روى أحمد وأبو داود عن جابر
ً

 عليك يا رسول هللا إني نذرت إن فتح هللا: أن رجال
ا»فسأله فقال« صّلِ هاهنا»فسأله فقال « صّلِ هاهنا» مكة أن أصلي في بيت املقدس، فقال 

ً
ك إذ

ُ
.«شأن

]وقت دخول املعتكف إن نذر االعتكاف[

د لم يجز فيما دونه كمسجإن عين العتكافه أو صالته األفضل كاملسجد الحرام
املدينة واألقص ى

ا أو صالة بمسجد املدينة أ
ً
أجزأه باملسجد الحرامو األقص ىعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكاف

الدليل

ا 
ً
ا معين

ً
ا زمن

ً
يدخل قبيل دخل معتكفه قبل ليلته األولى ف: كعشر ذي الحجة من نذر اعتكاف

.منهبعد غروب الشمس آخر يوٍم : الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره أي

ـــا .هدخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمس: وإن نـــــــــذر يومـــــ

ملسو هيلع هللا ىلصقوله املسجد الحرام، فمسجد املدينة، فاألقص ى ل: أفضل املساجد
«لحرامصالة في مسجدي هذا خيٌر من ألف صالة فيما سواه إال املسجد ا» 

:دةلالستزا

https://youtu.be/lYDFDhBb9OY


]؟«التتابع«هل يشرتط يف أيام االعتكاف املنذورة                           [

]مما يباح للمعتكف اخلروج ألجله[

:إال ملا ال بد له منه كـال يخرج املعتكف من معتكفه 

تابعه، ولو أطلقإن نذر زمًنا معيًنا 

له تفريقهإن نذر عدًدا

ال تدخل في 
وم االعتكاف ليلة ي

نذره ، كيوم ليلة
.نذرها

بول وغائطقيء بغتهه بهماإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتي

إلى ُجمعة وشهادة لزمتاهغسل متنجس يحتاجهطهارة واجبة



]اأَلوىل يف اجلمعة للمعتكف                                           [

ـــــبــــــاح[
ُ
]للمعتكف في املسجديـ

]للمعتكف في املسجدال يباح[

]املريض وشهادة اجلنازة للمعتكفعيادة  [

ن عليه ذلك يتعيما لم حيث وجب عليه االعتكاف متتابًعا، ال يعود مريًضا وال يشهد جنازة 
.  أن يشترطهإاللعدم من يقوم به 

اال يطيل الجلوس بعدهأن ال يبكر للجمعة

.ال ضرر وال منةله املش ي على عادته، وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكاًنا يليق به ب

. حوهغسل يده بمسجد في إناٍء من وسخ ون

.وائهبول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في ه



]االشرتاط يف االعتكاف[

:أن يشترط في ابتداء اعتكافه

]يهما يقبل االشتراط ف[

د الخروج إلى عيادة املريض أو شهو 
.ليهجنازة، وكذا كل قربة لم تتعين ع

.ج ملا شاءالخروج للتجارة والتكسب بالصنعة في املسجد، و الخرو 

]يهما ال يقبل االشتراط ف[

يت كالعشاء ، ومب: ما له منه ُبد
.ببيته

متى مرضت أو عرض لي عارض، خرجت؛ فله: إن قال
.شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب



]حكم اجلماع للمعتكف وما يرتتب عليه[

.فسد اعتكافهإن وطئ املعتكف في فرج أو أنزل  بمباشرة دونه 

.يكفر كفارة يمين إن كان االعتكاف منذوًرا إلفساد نذره ال لوطئه

.اعتكافه بخروجه ملا له منه بد ولو ويبطل

]ما يستحب للمعتكف[

]حكمه[

]يهما يترتب عل[

رب يستحب اشتغاله بالق
من صالة وقراءة وذكر 

.ونحوها

-الياءبفتح-اجتناب ما ال يعنيه
من حسن » ملسو هيلع هللا ىلصيهمه لقوله : أي

.«إسالم املرء تركه ما ال يعنيه



]من مباحات االعتكاف[

.الصمت إلى الليل، وإن نذره لم يِف بهُيكرهو 

.ملن قصد املسجد أن ينوي االعتكاف مدة لبثه فيه، ال سيما إن كان صائًماينبغي

]حكم البيع والشراء للمعتكف يف املسجد[

.وال يصحالبيع والشراء فيه للمعتكف وغيره، ال يجوز 

أسه ال بأس أن تزوره زوجته وتتحدث معه وتصلح ر 
.أو غيره، مالم يلتذ بش يء منها

.له أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر



األســـئلـــة
اختيار اإلجابة الصحيحة: األول

ال يجوز االعتكاف لـــ

مما يدخل في مسمى املسجد 

مما يستحب للمعتكف

حكم البيع والشراء للمعتكف

رالشيخ الكبي دهالقن بال إذن سي

ما زيد فيه البيت بحذائه

ينمحادثة املعتكفكراالشتغال بالذ

يحرم وال يصح يكره ويصح



اإلجابة بصح أو خطأ: الثاني

ليهااألولى في الجمعة للمعتكف أن يبكر إ

الًحالزوم الش يء، هو تعريف االعتكاف اصط

يصح االعتكاف بال صوم

صح

خطأ

خطأ

خطأ

صح

صح


