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د رب ان او /ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 اهللا يهـده مـن أعمالنـا وسـيئات أنفسـنا رورُشـ مـن بـاهللا ونعـوذ ونسـتغفره سـتعينهون نحمـده هللا الحمد إن

ً محمـدا أن وأشـهد لـه شـريك ال وحـده اهللا إال إلـه ال أن وأشـهد لـه هادي فال ضللُي ومن له لضُم فال

  .ورسوله عبده

 و

 أ اب 

ُبحث مختصر جمعت فيه جملة من المسائل واألحكام التي تتعلقهذا   . بشهر رمضان ُ

ُوقمــت فــي هــذا البحــث ـبـذكر المســائل واألحكــام التــي أجمــع عليهــا العلمــاء واتفــق عليهــا أصــحاب 

 .المذاهب األربعة في هذا الباب 

ُواقتصرت فيه على ذكر القول الراجح في المسـائل واألحكـام التـي حصـل فيهـا الخـالف بـين العلمـاء 
ِ

 كـل فريـق فـي هـذه المسـائل وذلـك مـن أجـل االختصـار ِدون اإلشارة إلى هذا الخالف ومـا اسـتدل بـه

وعدم البسط واإلطالـة ليسـهل التحصـيل وتكثـر الفائـدة وال يحصـل الملـل بسـبب كثـرة هـذه المسـائل 

ُالفية ومناقشة أدلتها بين الفقهاء والمجتهدين ِالخ ُ ُ. 

ُلمقـارن التـي تعتنـي ُومن أراد المزيد في التحصيل والطلب فعليه بالبحـث عنهـا وفيهـا فـي كتـب الفقـه ا
 .بتحقيق األقوال وأدلتها ليستفيد منها الطالب أكثر من ذلك 

ِوقد قمـت فـي هـذا البحـث المختصـر بـذكر القـول الـراجح عنـدي فـي هـذه المسـائل الخالفيـة وذلـك 
ُ ُ

ُبعد النظر في األدلة والعلل التي تتعلق بالحكم وأسأل اهللا عز وجل التوفيق والصواب 
ِ. 

ُ هذه المسائل مـن مصـنفات فقهيـة شـتى وحررتهـا ورتبتهـا لتكـون بمثابـة بحـث شـامل ُوقد قمت بجمع

ُمختصر لمعرفة الحكم الشرعي فيها  ُ. 

 ) . ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن  ( :َّوقد سميت هذا البحث بـــ 

الـــوتر و صـــالة القيـــام والتـــراويح -الصـــيام : ( األحكـــام اآلتيـــة ُمختصـــر علـــى هـــذا البحـــث ويحتـــوي 

 ) . صالة العيد -طر ِ زكاة الف- ليلة القدر -االعتكاف 

والصواب في القول والعمل وما كان مـن صـواب فمـن اهللا ومـا كـان مـن وأسأل اهللا عز وجل اإلخالص 

وصــلي اللهــم علــي نبيـنـا محمــد وعـلـي آـلـه   بريـئـانهخطــأ أو زـلـل فمـنـى وـمـن الشــيطان واهللا ورســوله مـنـ

 .أصحابه أجمعين و

د رب ان او/ أوم  
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 د رب ان او /ر أم ام                                                      وإداد 

 

 أول و اوق واداد

لــذي فرضــها اهللا علــي العبــاد وأرشــدهم إـلـي شــكره علــي فرضــه الصــيام مــن أعظــم العبــادات ا ●

وحببـه إـلـيهم وخفـفـه عـلـيهم لـئال تســتثقل النـفـوس ـتـرك العـادات وهجــر المألوـفـات ورحمـهـم وـنـأي 

ُبهم عن الحرج والضرر فال عجب أن تقبل قلوب المـؤمنين فـي شـهر رمضـان علـي ربهـم الـرحيم  ُ ُ

 . ظيم يخافونه من فوقهم ويرجون ثوابه والفوز الع

ُولمــا كــان قــدر هــذه العبــادة عظيمــا كــان البــد مــن تعلــم األحكــام المتعلقــة بهــذه العبــادة ليعــرف  ً

ِّالمســلم مــا هــو الواجــب فيفعلــه ومــا هــو الحــرام فيجتنبــه ومــا هــو المـبـاح فــال يضــيق علــي نفســه  ُ ُ ُ
 .باالمتناع عنه 

 ُ م ودا  

 أو الكــالم عــن شــخص أمســك فــإذامتـنـاع عــن الشــئ هــو اإلمســاك والكــف واال: ُالصــيام لغــة  ●

 . صائم:  غةُالل في له قالُي فإنه يأكل ولم يتكلم فلم الطعام

  م رً  اود

ِاألكــل والشــرب والجمــاع ونحــو  عــنواالمتـنـاع  ـهـو التعـبـد هللا تـعـالي باإلمســاك: ًالصــيام شــرعا  ● ُ

 .النية مع الشمس وبرُغ ىالفجر إل لوعُط منُذلك من سائر المفطرات 

  أم ام 

 :الصيام ينقسم إلي قسمين  ●

 . صيام واجب ) ١(

.صيام تطوع ) ٢(

  أم ام اواب 

 :الصيام الواجب ينقسم إلي ثالثة أقسام  ●

 .ما يجب للزمان نفسه وهو صيام شهر رمضان ) ١(

.لة وسبب وهو صيام الكفارات ِما يجب لع) ٢(

 .ب إليجاب اإلنسان ذلك علي نفسه وهو صيام النذر ما يج) ٣(
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 د رب ان او /ر أم ام                                                      وإداد 

 

 طوع وأم ا مأ  

 .سيأتي الكالم عنه في موضعه إن شاء اهللا  ●

  رال ر ام 

 :رض الصيام علي ثالثة مراحل ُف ●

 .فرض صيام عاشوراء : األولي 

ًفرض صيام رمضان علي التخيير بـين أن يصـوم أو أن يفطـر ويطعـم عـن كـل يـوم مسـكينا : الثاني  ُ

ُسواء كان مستطيعا أم غير مستطيع  ًُ . 

ُفرض صيام رمضان بدون تخيير إال علي من ال يستطيعه إطالقا فإنه يطعم : الثالث  ً. 

ًوالحكمة في هذا التدرج أن الصوم فيه نوع مشقة علي النفوس فأخذت به شيئا فشيئا  ً ُ ِ . 

 م م ر رن 

 سلمينُالم على صومه وجوب على مةُاأل أجمعتو نةُوالس بالكتاب واجب نشهر رمضا يامص ●

  .بالضرورة الدين من لمتُع التياإلسالم  أركان دوأنه أح

  رن م ن رك م

ًمن ترك صيام رمضان منكـرا لفرضـيته كـافر بإجمـاع المسـلمين ومـن تـرك صـيامه متعمـدا بـدون  ● ًُ ُُ
ُعذر شرعي وهو يعتقـد فرضـيته ال يكفـر علـي القـول الـراجح ولكنـه فاسـق مـن الفسـاق ومرتكـب  ُ ُ

 .لكبيرة من الكبائر وهو علي خطر عظيم 

ُ رض م ر رن ؟ 

 فصــام الهجــرةن ـمـ الثانـيـة الســنة ـمـن شــعبان ـمـن خلـتـا لليلـتـين االثـنـين ـيـومضــان ـُفـرض صــيام رم ●

ُرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا ألنه توفي في السنة الحادية عشرة  ً. 

  ب  ر رن ذا ام 

ً مــن الرمضــاء فأضــيف إليــه الشــهر وجعــل علمــا قرمضــان مصــدر رمضــئ إذا احـتـر ● عليــه ومنــع ُ

ْالصرف فيه للعلمية وزيادة األلف والنون وسـموه بـذلك الرتماضـهم فيـه مـن حـر الجـوع ومقاسـاة  َّ

 .شدته 
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 د رب ان او /ر أم ام                                                      وإداد 

 

قديمـة سـموها باألزمنـة التـي وقعـت فيهـا فوافـق هـذا لما نقلوا أسـماء الشـهور عـن اللغـة ال: وقيل 

ًرمضان مشتق من الرمض رمض يرمض رمضا وهو شدة الحرالشهر أيام رمض الحر ف َ َ.  

ا ن رو ما  

 زكـيُوي الرديئـة األخـالق مـنً غالبـا فيقيه اإلنسان بدن في الشيطان لمجارىً تضييقا فيه الصيام ●

  .نفسه

  .اآلخرة في وترغيب وشهواتها الدنيا في تزهيد فيهو

  .بأحوالهم واإلحساس المساكين على العطف على باعث فيهو

  .هللاً تقربا المحبوب بترك وعال جل اهللا طاعة على النفس تعويد فيهو

م ت ر رن ؟ 

: بأحد أمرين  رمضان شهر يثبت ●

  .البصر وىق ثقة عدل بشهادة وذلك الهالل ؤيةُر: األمر األول 

 .ُهو المستقيم : غة ُوالعدل في الل

 . ُهو من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر علي صغيرة: وفي الشرع 

 عـن يزيـد الال يقل عن تسعة وعشـرين و الشهر ألنً يوما ثالثين شعبان دةِع إكمال: األمر الثاني 

.ً يوما ثالثين

ُيمنع الرؤيـة مـن غـيم أو سـحاب ونحـوه ليلـة الثالثـين فإذا كانت السماء صافية وخالية من كل ما 
 .ُمن شعبان ولم يرو الهالل وجب الصوم 

ُأما إذا حال دون رؤية الهالل غيم أو نحوه ليلـة الثالثـين مـن شـعبان فـال يجـب صـومه بـل القـول 
ُالراجح يحرم صومه إذا حال دون رؤية الهـالل غـيم أو نحـوه ألنـه يعتبـر فـي هـذه الحالـة هـو يـو م ُ

 .الشك المنهي عنه 
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 د رب ان او /ر أم ام                                                      وإداد 

 

 را طراوت در ول نر 

  أن يـتـراءى الـنـاس الهــالل وينبغــي أن يكــون رمضــان هــيـبـوت دخــول شــهرُالطريـقـة الشــرعية لث ●

ًؤيـة صـوما إن ُقتضـى هـذه الرُوثق به في دينه وفي قوة نظره فـإذا رأوه وجـب العمـل بمُذلك ممن ي

ًكـــان الهـــالل هـــالل رمضـــان وإفطـــارا إن كـــان الهـــالل هـــالل شـــوال وال يجـــوز اعتمـــاد حســـاب 

ؤـيـة وـلـو عــن طرـيـق المراصــد الفلكـيـة فإنهــا ُؤـيـة فــإن كــان هـنـاك رُالمراصــد الفلكـيـة إذا ـلـم يكــن ر

 .ةعتبرُم

نظـار ِالمـــ وأما اسـتعمال مـا يسـمى بـ جرد الحساب فإنه ال يجوز العمل به وال االعتماد عليهُأما م

نة أن االعتمـاد علـى ُؤية الهالل فال بأس به ولكن ليس بواجب ألن الظاهر من السـُفي ر ِّقربُالم

ؤيـة وقـد كـان ُ بهذه الريعمل عتادة ال على غيرها ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنهُؤية المُالر

َّالناس قديما يستعملون ذلك لما كـانوا يصـعدون فـي ليلـة الثالثـين مـن شـعبان أو ليلـة )  المنـائر ( ً

  .الثالثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار

 .ؤيةُ الهالل بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرةؤيُمتى ثبتت روعليه ف

م ت ر وال ؟ 

 الواحـد العـدل شـهادة فيـه قبـلُت الوً يومـا ثالثـين رمضـان عـدة بإكمـال يثبـت شـوالشهر  هالل ●

  .عدل ذوا اثنان ؤيتهُر على يشهد أنُعلى القول الراجح فيشترط 

 م اف ط ال  ام 

 وال رؤيتهم بلد كل ألهل عتبرُي ُمطالع الهالل معتبرة في الصيام أي اختالفالقول الراجح أن  ●

 .غيرهم ؤيةُر يلزمهم

ًوعليه فال يجب الصوم في رمضان وال الفطـر فـي شـوال إال لمـن رأي الهـالل أو مـن كـان موافقـا 

لمن رآه في مطالع الهـالل ألن مطـالع الهـالل تختلـف باتفـاق أهـل المعرفـة فـإذا اختلفـت وجـب 

ًلهـالل فهـي تبعـا لـه وإال فـال وهـذا هـو ُأن يحكم لكل بلد برؤيتـه والـبالد التـي توافـق فـي مطـالع ا

ُالف المعتـبـر الـتـي ال يجــوز االخــتالف والتفــرق فيهــا ـبـين ِاـلـراجح وـهـذه المســألة ـمـن مســائل الخــ
 . ُالمسلمين 
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 د رب ان او /ر أم ام                                                      وإداد 

 

ا ر ب  ؤر ل 

ُال اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم علي من عرف ذلـك وعلـي مـن ال  ●

ـة هــي المســتند الشــرعي فــي أحكــام الصــيام واإلفطــار فــال يصــح االعتمــاد علــي  ُيعرفــه ألن الرؤـي ُ
 .الحساب بحال من األحوال 

م ن رأي ل رن وده 

 بيـقـين كــأن يكــون ـفـي صــحراء وـلـيس مـعـه أحــد ورأي الهــالل أو وحــده رمضــان لهــال رأي ـمـن ●

ُيجتمع معه الناس لرؤية الهالل فيراه هو وال يراه غيره لكن رد قوله لجهالتـه أو لسـبب آخـر  ن أكـُ

 . ًلزمه الصوم وصار في حقه واجبا ألنه تيقن رؤية الهالل شترط فيها شاهدان ُفي بلدة ييكون 

ُا من باب االحتياط وال يعلن مخالفته للناس ًويصوم سرا وهذ ُ. 

ًأما لو رأي هالل شوال وحده فإنه ال يفطر بل يصوم تبعا للجماعة وهذا أيضا من باب االحتياط  ً 

 ادء د رؤ ال 

 واإلسـالم والسـالمة واإليمـان منُبـالي علينـا أهلـه اللهـم (:  ستحب لمن رأى الهالل أن يقـولُي ●

. ) اهللا بكور ربي

 م ن م م دول ر رن إ د ُطوع ار 

ُمــن لــم يعلــم بــدخول شــهر رمضــان إال بعــد طلــوع الفجــر فعليــه أن يمســك بقيــة يومــه وعليــه  ● ُ ُ

 .ُالقضاء ألنه لم ينو الصيام من أول اليوم بل مضي عليه جزء من اليوم بال نية 

 ُروط  ام 

: لصيام أمران ُيشترط لصحة ا

 ا   ارط اول 

ُ النية مع التعيين والجزم المنافي للتردد شرط من ش● روط صحة الصيام أي ينوي ويجزم أن هذا ُ

 .اليوم الذي يصومه من رمضان أو من قضائه أو من كفارته وهكذا 
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 د رب ان او   / وإداد ر أم ام                                                   

 

 م ت ا  م ارض 

 من الليل أي ما بين غروب الشـمس إلـي زءُج أي فيمن تبييت النية  شترط في صيام الفرضُي ●

 .طلوع الفجر 

ُوالقول الراجح أن نية واحدة في أول ليلة من الشهر تكفي عن الشهر كله ما لم يحصل له عـذر 

ُينقطع به التتابع مثل المسافر الذي أفطر في سفره فإن عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم  ُ. 

  م ت ا  م اطوع 

ُ القــول الــراجح أن تبييــت النيــة ال تشــترط فــي صــيام التطــوع المطلــق ولكــن يشــترط ذـلـك فــي ● ُ ُ

 .ُالصيام الواجب وصيام النفل المعين فقط 

ُ إنشاء نية الصوم من النهار في التطوع المطلق سواء كان ذلك قبـل الـزوال أو بعـده وعليه فيجوز
ُبشرط أن ال يأتي الصائم مفطرا من بعد طلوع الفجر  ً ُ . 

 ُولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية ؟ 

 .ً صائما يكن لم النية قبل ألنهُالقول الراجح أنه ال يثاب إال من وقت النية فقط 

ُأما النفل المعين في الصيام مثل صيام يوم االثنين والخمـيس وصـيام األيـام البـيض وصـيام الثالثـة 
أيــام ـمــن كـــل شـــهر وصـــيام الســت ـمــن شـــوال وصـــيام ـيــوم عرفــة وعاشـــوراء ونحـــو ذـلــك إذا ـنــواه 

ًاإلنسان أثنـاء النهـار ال يحصـل لـه ثـواب ذلـك اليـوم كـامال فمـثال مـن نـوي صـيام يـوم االثنـين فـي  ً

ُـنـاء النهــار ـفـال يـثـاب ـثـواب ـمـن صــام ـيـوم االثـنـين ـمـن أول النهــار وال يصــدق علـيـه أـنـه صــام ـيـوم أث

ُاالثنـين ألن الصـوم مـن طلـوع الفجـر إلـي غـروب الشـمس أي البـد أن تسـتوعب النيـة هـذا اـلـزمن  ُ

ًزء من هذا الزمن عن النية ال يقال أنه صام يومه ألن يومه يكون ناقصـا وكـذلك لـو أُولو خال ج ن ُ

ًأحدا قام من بعـد طلـوع الفجـر ولـم يأكـل شـيئا وفـي نصـف النهـار نـوي الصـوم علـي أنـه مـن أيـام  ُ ً

ًالسـت ـثـم صـام بـعـد هـذا الـيـوم خمسـة أـيـام فيكــون قـد صــام خمسـة أـيـام ونصـفا فـهـذا ال يحصــل 

ًعلي ثواب أجر صيام األيام الستة ألنه لم يصم ستة أيام وهذا يقال أيضا في صوم يوم عرفة  ُ. 

ُ لو كان الصوم نفال مأما  .ًطلقا فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط ً
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  ظم ا  

 الفعـل إلـى القصـد حقيقتهـايـة  النفـإن فيـه للسـان ال دخـل قلبـي عمـل بالنية بدعة ألنها التلفظ ●

 بهـذا اهللا إلـىً تقربـا الصـيامً قاصـدا بالليـلر تسح فمنُه سبحانه لوجهً وطلبا تعالى اهللا  ألمرًامتثاال

 . ٍناو فهو اإلمساك

 رط اا  سض وان ا رةطا. 

مـا بـل يجـب الحـائض والنفسـاء ال يجـب عليهمـا الصـيام وال يصـح منهُأجمع العلماء على أن  ●

 الفجــر بلحظــة واحــدة ُ طـلـوعقـبـلحصــل ذـلـك  الحــيض والنـفـاس وـلـو  بانقطــاع دمعليهـمـا الصــيام

  . أثناء نزول الدمويجب عليهما قضاء ما أفطرتاه

 أرن ام 

العبــادة دون اإلتيــان بهــا علــى الوجــه هــذه صــح أداء تأركــان ال لهــا كــل عبــادة مــن العبــادات  ●

  ومهيتهـاومـن حقيقتهـا أفعال أساسـية تكـون داخـل العبـادة عبارة عن هيالمطلوب وهذه األركان 

  .مكن تصور العبادة لو لم تتحقق أركانهاُإذ ال ي

: هي حقيقته منه تتركبومن أركان الصيام التي 

 .ُالكف عن المفطرات : اإلمساك وهو ) ١(

  .  الشمس روبُغ إلى الفجر لوعُط من: ُالزمان والمراد به النهار وهو ) ٢(

 ن ب ام ؟ 

   :يجب على الصيام أن على:  لماءُالع أجمع ●

 .كافر على صيام فال:  سلمُالم) ١(

ُمن يعقل األشـياء ويـدركها ويفهمهـا أمـا مـن لـم يـ:  وهو العاقل) ٢( درك األشـياء فـال يجـب عليـه ُ

 . الصيام مثل المجنون ومن كبر سنه حتى صار ال يعقل 

ُخـروج شـعر العانـة :  من اتصف بأحد عالمات البلوغ وهي ثالثة بالنسبة للذكر وهو : البالغ) ٣(

 .أو بلوغ سن الخامسة عشر أو إنزال المني وتزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض 
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 مـادام الصـغر مـن ليعتـاده بـه يـأمره أن أمـره لـولي ينبغـي أنـه إال الصـيامأما الصبي فـال يجـب عليـه 

ولوالدـيـه أجــر التعـلـيم الـقـول اـلـراجح وـلـه أجــر الصــيام عـلـى  ويصــح مـنـهه علـيـً وـقـادرا ـلـهً ســتطيعاُم

  .والتربية والحث على الصيام

 . ضع رُموال حامل والكبيرال شيخُومن في حكمه مثل المريض فال صيام علي  الصحيح) ٤(

 . ُ فال يجب علي مسافر قيمُالم) ٥(

ُالخلو من الموانع الشرعية فال يجب علي حائض أو نفساء ) ٦( ُ . 

 ن رص م اطر  رن 

ِمن يرخص لهم الف ●
 :ينقسموا إلي قسمين رمضان نهار في طر ُ

 اء ط ن رص م اطر وب م  ام اول 

 : على النحو التالي همويجب عليهم القضاء فقط رمضان نهار في ِالفطر رخص لهم ُ يمن

  :ُالمريض الذي يرجى شفاء مرضه ) ١(

 .القضاء  عليه يجبو) شفاؤه  (برؤه رجىُي الذي للمريض طرِالف باحُي ●

  .برئه خرتأ يخشى أو بالصوم يزيد الذي الشديد المرض هو للفطر بيحُالم والمرض

 : ُالمسافر ) ٢(

ً أجمع العلماء علـي جـواز الفطـر للمسـافر سـواء كـان قـادرا علـي الصـيام أو عـاجزا وسـواء شـق ● ً ُ
ِ

ُ

 . عليه الصوم أو لم يشق ويجب عليه القضاء 

 ِوالقول الراجح أنه يفعل األيسر له فإن كان الفطر أفضل له أفطر وإن كان الصيام أفضل له صام 

ُلــيس لــه حــد معــين ال فــي اللغــة وال فــي الشــرع بــل  للفطــر بــيحُالمح أن الســفر  القــول الــراج● ُ

 .ُالمرجع في ذلك إلي العرف 

 .ُفال اعتبار بمسافة السفر وال مدة السفر وال وسيلة السفر سواء كانت مرهقة أم مريحة 

ًفاســم المســافر يطـلــق علــي كـــل مــن ســـافر ســفرا طـــال أو قصــر وســـواء شــق علـيــه ذلــك أم كـــان  ُ

 . وليست المشقة  ذاته السفرِالفطرلة في ِالع علي التفريق في ذلك ألن لًستريحا وال دليُم
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ملة ويضره فإنه يحرم عليه ُ إذا كان السفر أو المرض يشق علي الصائم مشقة شديدة غير محت●

 .الصوم 

 .ِالقول الراجح أن السفر إذا كان ال يشق على الصائم فإن الصوم له أفضل من الفطر  ●

ُألنه أسهل عليه وفيه إبراء الذمة وفيـه يـدرك الـزمن الفاضـل وهـو شـهر رمضـان فـإن شـهر رمضـان 

ده سـواء ولـيس ألحـدهما ِأفضل من غيره ألنـه محـل الوجـوب وكـذلك إذا كـان الصـوم والفطـر عنـ

 .ًمزية علي اآلخر فإن الصوم له أفضل ألن الصوم في نفس الشهر أسهل من القضاء غالبا 

ُيجــوز للســائق اـلـذي يســافر بصــفة مســتمرة أن يـتـرخص ـبـرخص الســفر ـمـن فطــر وقصــر وجمــع  ● ُ ُ

يسـتغل ُومسح علي الخفين ثالثة أيام ويجب عليه قضاء ما أفطره من رمضان إذا كـان فـي أهلـه و

.أيام الشتاء في القضاء ألنها قصيرة وباردة وذلك أسهل له 

ُ يجــوز فـيـه التـرخص ـبـرخص الســفر يشــترط فـيـه أن يكــون ي القـول اـلـراجح أن الســفر اـلـذ● ً ســفراُ

 . طاعة سفر أوً باحاُم

  . الرحم وصلة العلم وطلب والجهاد العمرة الحجالسفر من أجل  : مثل الطاعة وسفر

 .معصية  غير في الذي والتنزه التجارةالسفر من أجل  : مثل باحُالم والسفر

 المعصية على إعانة المعصية سفر في خصُالر جوازوعليه فال يجوز ذلك في سفر المعصية ألن 

 فلـو المصـلحة إلـى ًتوصـال بـاحُالم القصد سبيل على لإلعانة شرعت الرخص ألنو يجوز ال وهذا

 والشـرع للمفسـدةوهذا فيه حصول  حرمُالمفعل  على إعانة  ذلكلكان للعاصي خصةُالر شرعت

 وبالـتـالي باحــةُم أســفارهم وكاـنـت الصــحابة حـق ـفـي وردت الشــرعية صــوصُالنألن و ـهـذا ـعـن نـزهُم

 . لسفرهم خالفُم سفرهكان  فيمن كمُالح يثبت ال فإنه

ً القول الراجح أن المسافر إذا قدم إلي بلـده مفطـرا فـي نهـار رمضـان ووجـد زوجتـه ● ُ قـد طهـرت ُ

.من حيضها في هذا اليوم جاز له ولها الجماع في نهار رمضان 

ُأثناء صيامه فله الفطـر ولكـن ال يفطـر ً  أكيداًعليه عزماعزم القول الراجح أن من نوي السفر و ●
ِ

ُحتـى يـفـارق ـعـامر بلدـتـه ألنـه ـلـم ـيـزل ـفـي حـكـم المقـيم حـتـى يخــرج فـقـد يعـرض ـلـه ـمـا يمنـعـه ـمـن  ُ ُُ
ُالسفر ولم يشرع فيه بالخروج فهو ناو فقط وليس له حكم المسافر سفره أما من نوي  ُ ٍ ُ. 
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 : ُالحائض والنفساء ) ٣(

 عليهمــا ويحــرم فســاءُالنو ضالحــائ علــىـفـي نهــار رمضــان  ِوجــوب الفطــر علــى ُ أجمــع العلمــاء●

 . قضاءال عليهمايجب و ًباطال ويقع صومهما يصح ال تامصا وإذا الصيام

 :ُالحامل والمرضع ) ٤(

 عـلــى فــي نـهــار رمضــان إذا كانــت ال تطـيــق الصــيام وخشــيت ِالفطــر رضـــعُوالم لحامــل ليجــوز ●

 .من الضرر إن هي صامت فلها علي ط أو ينهاعلي جن أو نفسها

 وإذا تفطـر أن لهـا يحـل ال فإنـه الطفـل وال الجنـين ال يضـر ال ذلـك وكـانً قويـا بـدنها كـان إذا أما

  . على القول الراجح تقضي فإنها طفلها أو جنينها أو نفسها على للخوف أو للحاجة أفطرت

 . األيام من عليها ما مثل القادم رمضان من يبقى أن إلىويتأكد وجوب القضاء 

 نشـاطها حسـب يـومين أسـبوع كـل مـن أو يـومين بعـدً يومـا أو يـوم بعـدً يومـا تقضـي أن لهـايجوز و

  .الثاني رمضان إلى ؤخرهُت ال أنها إال درتهاُوق

والقــول الــراجح أـنــه ال يلزمهــا إال القضـــاء علــي كـــل حــال ولــيس ـفــي وجــوب اإلطـعــام دليــل ـمــن 

 .ُالكتاب والسنة 

 : من اضطر إلي إنقاذ معصوم ) ٥(

ُ للفطــر مــن أجــل مصــلحة الغـيـر كإنقــاذ معصــوم مــن هلكــة وال يمكــن يجــوز للصــائم إذا احـتـاج ●

 .ُإنقاذه إال إذا أفطر مثل الحريق أو الغريق إذا اضطر إلي إنقاذهما فإنه يفطر ويقضي 

 م اا  ط مطم اطر وم ا صر ن 

 :لى النحو التالي  عهمويجب عليهم اإلطعام فقط رمضان نهار  في ِالفطررخص لهم ُ يمن

 .ُالمريض الذي ال يرجى شفاء مرضه ) ١(

 .الشيخ الكبير والمرأة العجوز ) ٢(

 لهـم رخصُيـً جميعـا هـؤالء العجـوز والمـرأة الكبيـر لشيخاوُال يرجى شفاء مرضه  الذي المريض ●

 جميــع فــي شــديدة مشــقة علــيهم قويشــ جهــدهمُي الصــيام كــان إذارمضــان نهــار  فــي ِالفطــر فــي

 .ً مسكينا يوم كل عن طعمواُي أن وعليهم السنة صولُف
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ُمــن تمــر أو بــر أو أرز أو غيــره ممــا  دُمــ أو نبــوي صــاع نصــف أو صــاعهــو :  مقــدار اإلطعــام ● ُ

.يحصل به اإلطعام 

: ُكيفية اإلطعام لها صورتان  ●

ُيصنع طعاما فيدعو إليه الفقراء أو المساكين بحسب األيـام التـي عليـه فيغـديهم : ُالصورة األولي  ُ ً

 .ُأو يعشيهم 

ًيعطي كل فقير أو مسكين طعاما غير مطبوخ ويقوم الفقيـر أو المسـكين بإعـداده : الصورة الثانية  ُ

 .ُيؤدمه من لحم وغيره ُبنفسه ويستحسن أن يجعل معه ما 

ُالقـول اـلـراجح أن ـمـن جــاز ـلـه الفطــر وزال ـعـذره أثـنـاء النهــار ال يلزـمـه اإلمســاك ـفـي بقـيـة الـيـوم  ● ِ

ُمثل المسافر إذا قدم بلده وهو مفطر فالواجـب عليـه هـو القضـاء فقـط ومثلـه الحـائض والنفسـاء  ُ ُ
 .إذا طهرتا أثناء النهار ال يلزمها اإلمساك في بقية اليوم 

 م وآدات ا 

 :                              اآلتية  اآلداب صيامه في راعيُي أن للصائم ستحبُي ●

 عـلــى مــةُاأل أجمـعــت وقــد الصــوم بنـيــة حرَّــالس وـقــت فــي ربُوالشــ األكـــل وهــو : حورُالســ) ١(

 . تركه من على إثم ال وأنه استحبابه

 . ماء بجرعة لوو وقليله الطعام بكثير حورُالس ويتحقق

 . أفضل فهوً تمرا حورُالس في جعل ولو

ُـتـأخير الســحور إـلـي الجــزء األخـيـر مــن الليــل ) ٢(  لــوعُط إـلـى اللـيـل نتصــفُم مــن هوقـتـ يبـتـدئو: ُ

 . الفجر

 . الشمس روبُغ تحقق متىِالفطر  تعجيل) ٣(

ًالفطر علي رطب أو تمر أو ماء ويكـون وتـرا ) ٤( ُ
 أمـا ييـبس لـم لـذيا اللـين التمـر هـو طـبُالرو: ِ

  .التمر فهو اليابس

 . ُألن دعاء الصائم ال يرد   :الصيام وأثناء طرِالف عند عاءُالد) ٥(

ِالدعاء عند الفطر بما يأتي ) ٦(   .اهللا شاء إن األجر وثبت روقُالع وابتلت الظمأ ذهب: ُ
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   . القرآن دارسةُوم ودُالج) ٧(

   .رمضان من األواخر العشر في العبادة في االجتهاد) ٨(

 صـومةُوالخ والنميمـة والغيبـة الكـذب مثـلُالتي تحبط ثواب الصـوم  حرماتُالم جميعتجنب ) ٩(

 . راءِوالم

 ) .إني صائم ( ُأن يقول إذا شتم ) ١٠(

 : فائدتان هذا وفي نافلة أو فريضة صومه كان سواء بها يجهر أن ستحبُوي

ًعلم الشاتم بأن المشتوم لم يترك مقابلته إال لكونه صائما ال لعجزه : األولى  ُ
ِ . 

ًتذكير الشاتم بأن الصائم ال يشاتم أحدا فيكون متضمنا نهيه عن الشتم : الثانية  ُ ًُ . 

  ح  ام 

 :يأتي ما الصيام في احبُي ●

ِ للتـبـرد ـمـن شــدة الحــر ـمـع االحـتـراز ـمـن تســرب المــاء إـلـي فـيـه واالنغمــاس المــاءـفـي  زولـُنـال) ١(

 .الجوف 

ًولـو وصــل طعـم الكحـل إـلـي الحلـق ألن هـذا ال يســمي أكـال وال شـربا وال بمعـنـي  االكتحـال) ٢( ُ ً ُ

ُاألكل والشرب وال يحصل به ما يحصل باألكل والشرب وليس ع ن النبـي صـلي اهللا عليـه وسـلم ُ

ُحديث صحيح يدل علي أن الكحل مفطر واألصـل عـدم التفطيـر وسـالمة العبـادة حتـى يثبـت مـا 

 .ُيفسدها 

 عـلـي يخشــى كــان إن أـمـا اإلـنـزال ـمـن نفســه ضــبط عـلـى ـقـدر لمــن باشــرتهاُوم الزوجــة تقبـيـل) ٣(

 . ذلك عليه يحرم فإنه اإلنزال من نفسه

ال أن  مــن أجــل الـتـداوي والعــالج بشــرط الجـلـد تحــت أم روقُالـعـ فــي أكاـنـت ءُالحقـنـة ســوا) ٤(

ُ مثـل حقـن ربُتكون هذه اإلبرة قائمة مقـام الطعـام بحيـث يسـتغني بهـا اإلنسـان عـن األكـل والشـ

  .                                                                ُ وغيره فهذه تفطر زُالجلوكو

 ُ مقام الطعام والشراب سواء كانت فيها تقوية للبدن أم ال مثل حقن إن كانت ال تقومفأما 
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ـامين  ُطلقــا ســواء أُفطــر مُفإنهــا ال تالفيـت ذه اإلبــر وذـلـك ألن هــ..  .خــذت مــن الورـيـد أو مــن غـيـرهً

ُليست أكال وال ش كـم ُ وعلى هـذا فينتفـي عنهـا أن تكـون فـي ح... ربُوالش ًربا وال بمعنى األكلً

 . ربُاألكل والش

 . بالغةُم بدون واالستنشاق المضمضة) ٥(

  أثناء الصيام فنزل في جوفه شئ بدون قصد منه فإن صومه لم يفسد قولو تمضمض أو استنش

 ونحــو والنخاـلـة اـلـدقيق وغربـلـة الطرـيـق ـبـارُوغ الرـيـق كبـلـع عـنـه حـتـرازاال مكــنُي ال ـمـا اـبـتالع) ٦(

                                                                                     . ذلك

 يسـتيقظ ولـم فنـام بالليـل جنابـة لـه حـدثت كمـن الفجر يطلع حتى الجنابة من سلُالغ تأخير) ٧(

. الفجر لوعُط بعد إال

 .ُ طلوع الفجر إلى سلُالغ رأخُتأن  الليل من الدم انقطع إذا فساءُوالن لحائضيباح ل) ٨(

ًتذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلي الجوف مثل أن يكون طباخـا يحتـاج لينظـر إلـي طعمـه ) ٩(

 .ُوملوحته وحالوته وما أشبه ذلك 

ُالقطرة في العين واألذن ألن العين أو األذن ليس ل) ١٠(  .ًها منفذا إلي الحلق ُ

ُشم الطيب والروائح العطرية السائلة أما شم البخور الذي لـه دخـان يتصـاعد إذا استنشـقه ) ١١( ُ

ًالصــائم حتــى وصــل إـلـي جوفــه فإنــه يفطــر ـبـذلك ألنــه لــه جرمــا يــدخل الجــوف بخــالف الــروائح  ُ ُ

إن تطـيـب ـبـه أي ُالســائلة الـتـي يشــمها اإلنســان فـقـط فـهـذه ـلـيس لـهـا جــرم يصــل إـلـي الجــوف أـمـا 

ُ يدنيه إلي غترته وما أشبه ذلك فال بأس بذلك نبالبخور كأ ُ . 

علـى القـول الـراجح  وآخـره النهـار أول بـين فـرق وال الصـيام أثنـاء يتسـوك أن للصـائم باحُي) ١٢(

 ولكنـهـا الصــيام فـي شــروعيتهُم عـلـي تـدل أحادـيـث وردت ـقـد بـل للصــائم بمنـعـه نـص ـيـرد ـلـم ألنـه

  .تثبت ال ضعيفة أحاديث

 الســواك اســتعمال فـي عاـمـة األحادـيـث ألن هبعـد وأ اـلـزوال قبـل سـواء كــان ذـلـك إباحـتـه فاألصـل

 . بعده وال الزوال قبلً صائما منها يستثن ولم
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ولكـن األولـى ُ للصائم اسـتعمال معجـون األسـنان والفرشـاة إذا أمـن نفـوذه إلـي الحلـق ُيباح) ١٣(

ًفـوذا قويـا قـد ينفـذ إلـى المعـدةُعدم اسـتعماله ألن لـه ن ًفـإذا كـان قويـا ينفـذ واإلنسـان ال يشـعر بـه  ً

 .ُ يؤدي إلي فساد الصوم هُإلي المعدة وال يمكن ضبطه فال يجوز استعماله ألن

خـول شـيء مـن ُمع ضرورة االحتراز مـن دأثناء الصيام ِّخلع الضرس أو السن  ئمباح للصاُي) ١٤(

الجــوف فــإن دخــل منــه شــيء فقــد فســد صــومه ويجــب عليــه اإلمســاك عــن  المــاء أو الــدم إلــى

اليوم إن كان صومه في رمضان لحرمة الشهر وقضاء يوم آخر مكانه بعد رمضـان فطرات بقيةُالم

فعلى الصـائم فطرُفطر بخالف ابتالع الريق فإنه ال يُاد وابتالعه يعتُالدم خارج طارىء غير مألن

  .الذي خلع ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى حلقه

 . لذلكٍتعمدُلكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه ال يضره ألنه غير م

ن إـلــى ـمــا بـعــدُوألجـــل ذـلــك اســـتحب أن ـيــ ً اإلفطـــار احتياطـــا ـِّــؤخر الصـــائم خـلــع الضـــرس أو الس

  .للحفاظ على صحة الصيام

.الغرغرة إذا دعت الحاجة إلي ذلك وال يفطر به إذا لم يدخل في جوفه منها شئ ) ١٥(

 روت ام 

ُمكروهات الصيام في الحقيقة ال تفسد الصوم ولكن قد تفضي إلي فساده فينبغـي البعـد عنهـا  ● ُ ُ

:من باب سد الذريعة وهي 

 .بالغة في المضمضة واإلستنشاق ُالم) ١(

  .نفسه ضبط على قدرلم ي لمنُتقبيل الزوجة ومباشرتها والنظر إليها ) ٢(

 .ِالتفكير في الجماع ) ٣(

  .ةتذوق الطعام لغير حاج) ٤(

مضــغ اللـبـان إذا كــان ال يتفـتـت وـلـه طـعـم ـقـوي ألـنـه ربمــا تســرب مـنـه شــئ إـلـي بطـنـه ـفـإن ـلـم ) ٥(

 . مضغه يكن له طعم فال كراهة في

 .الغرغرة بدون حاجة ) ٦(

ُاستعمال معجون األسنان والفرشاة إذا كان قويا ينفذ إلي المعدة وال يمكن ضبطه ) ٧( ً ُ. 
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طت ام 

:صيام تنقسم إلي قسمين ُمبطالت ال ●

   طل ام ووب اء ط  ام اول 

 : ُتعمد األكل أو الشرب ) ١(

 .ُالقول الراجح أن من تعمد األكل أو الشرب في صيام الفرض أنه يجب عليه القضاء فقط 

 . عليه قضاء وال صومه تمُي فإنه ًجاهال أوً ناسيا شرب أو أكل منأما 

 ال ومـا يضـر ومـا ينفـع مـا يشـمل عـام وهـو الفـم طريـق عـن المعـدة إلـي شـئ إدخـال:  وه واألكل

   .ضرر وال فيه نفع

 : ُما يقوم مقام األكل والشرب ) ٢(

ُبحيــث يســتغني بــه عــن الطعــام والشــراب فهــذا نــوع مــن الغــذاء مثــل حقــن الجلوكــوز فأنــه يمــد  ُ

 .ُالجسم بعناصر الغذاء المغنية عن الطعام والشراب 

 :تعمد القيئ ) ٣(

 رائحـة شـم أو الصـيام زمـن فـي قـاء ثـم الصـيام وقـت قبـل ئيـللق حبـة يأكـل أو أصـبعه دخلُي كأن

 . جوفه في ما خرجُلي بنفسه فعله فعل أي أو بطنه حرك أو خبيثة

 . الفِخ بال كفارة وال عليه قضاء فال القئ غلبه منأما 

 : الحيض والنفاس ) ٤(

للحظة األخيرة من النهار فسد صومها وعليهـا قضـاء هـذا اليـوم فمن حاضت أو نفست ولو في ا

 .ُبإجماع العلماء 

ـه ـبـدون جمــاع كالمباشــرة والمــس وتكــرار النظــر ) ٥( ُتعمــد خــروج المـنـي بشــئ يمكــن التحــرز مـن ُ ُ

 .واالستمناء باليد ونحو ذلك 

 .ُمن نوي اإلفطار وعزم عليه وهو متعمد بطل صومه وإن لم يأكل أو يشرب ) ٦(

الـقـول اـلـراجح أـنـه إذا ـلـم يـعـزم عـلـي اإلفطــار ولكـنـه ـتـردد ال يبطــل صــومه ألن األصــل بـقـاء النـيـة و

 .حتى يعزم علي قطعها وإزالتها 
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 أي فعـل أو دينـه أو صلى اهللا عليه وسلم نبيه أو وعال جلاهللا  سب كمنالردة عن اإلسالم ) ٧(

 . باهللا والعياذ األكبر الكفر يستوجب فعل

ُ أثـنـاء الصــيام أنهــا ال تفطــر الجســد مــن الفاســد اـلـدم إخــراج وهــيِالـقـول اـلـراجح أن الحجامــة  ●

ُويـقـاس عـلـي الحجاـمـة ـفـي الحكــم كــل ـمـا كــان ـفـي معناـهـا مـثـل اـلـدم اـلـذي يســحب ـمـن ُ ُ
 اإلنســان ِ

 ) . أي التبرع بالدم ( ُليحقن في إنسان آخر احتاج إليه 

 م اا  رةء واب اوم وطل ا   

ُالجماع هو الفعل الوحيد الذي يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة  ُ
فمن وجب عليه الصيام : ِ

ُوجـامع عامـدا ذاكـرا مختـارا بطـل صـومه بإجمـاع الع ً ً لمـاء ويـأثم بـذلك ويجـب عليـه اإلمسـاك ـعـن ًُ

 .ُجميع المفطرات بقية نهاره ويلزمه القضاء والكفارة 

 .ِويثبت ذلك بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في الفرج أنزل أم لم ينزل 

ُعتــق رقبــة فــإن ـلـم يجــد فصــيام شــهرين متتــابعين فــإن ـلـم يســتطع : والكفــارة هــي علــي الترتيــب 

 .لكل مسكين نصف صاع من قوت بلده  أهله منه طعمُي ما أوسط منًا فإطعام ستين مسكين

 .عنها  عجز إذا إال خرىُأ إلى حالة من االنتقال يصح وال

ً من جامع في نهار رمضان ناسيا أو مكرها ال يجب عليه شئ إال القضاء فقط ● ًُ. 

ُألن الحــديث اـلـوارد فــي الجمــاع هــو فــي حــق العامــد وألن الناســي والمكــره ـلـ
يس لهمــا فعــل وال ِ

يصح نسبة الفعل إليهما ألن الفعل المنسوب للفاعل هو ما كان يقصده وهنـا ال يوجـد قصـد وال 

 . إرادة

 هـــددها أو رافضـــة تمنعـــةُم وهـــي وةُبـــالقِإذا أكـــره الرجـــل زوجتـــه علـــي الجمـــاع وهـــي صـــائمة  ●

ح ألنهــا  فيجــب عليهــا رده ومنعــه فــإن لــم تســتطع ذـلـك فــإن صــومها صــحيالطــالق أو بالضــرب

ُمكرهة وغير مختارة ولكن إن طاوعته في ذلك فحكمها حكمه عليها القضاء والكفارة إن كانت  ُ ُ ُ

 .ُممن يجب عليها الصيام وليس لها عذر شرعي 
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  ر  أم ام ل

:  ُجميع المفطرات ما عدا الحيض والنفاس ال يفطر بها الصائم إال بشروط ثالثة  ●

ًأن يكــون عالمــا بــالحكم الشــرعي وعالمــا بالحــال ) ١( أي يعلــم أـنـه يحــرم عليــه ) غـيـر جاهــل ( ًُ

 .             األكل والشرب ونحو ذلك في هذا الحال 

) .غير ناسي (  للصوم ًأن يكون ذاكرا) ٢(

ًأن يكون مختارا مريدا للفعل ) ٣( ًُ  ) .ُغير مكره ( ُ

 من أكل أو شرب أو جامع وقد غلـب علـي ظنـه أن الفجـر لـم يطلـع ثـم تبـين لـه خـالف ذلـك ●

 مكنـهُي لـم مـا صـحيح الظـن بغلبـة العمـل أن الشـريعة قواعـد فـي تقررُالمفإن صومه لم يفسد ألن 

 .اليقيني  العلم

 من أكل أو شرب أو جامع وقد غلب علي ظنه أن الشمس قد غربت ثم تبين له خـالف وكذلك

 .ًذلك فإن صومه لم يفسد أيضا ألنه جاهل بالحال 

ُ ـمـن أكــل أو شــرب أو جــامع وهــو يشــك ـفـي غــروب الشــمس ـثـم تـبـين ـلـه أنهــا ـلـم تغــرب فإـنـه ●

 الشـمس حـرام إذ ُيجب عليه القضاء ألن األكل في هذه الحـال أي فـي حـال الشـك فـي غـروب

ُال يجوز له أن يفطر إال إذا تيقن غروب الشمس أو غلب علي ظنه غروبها أل ُ  إال يزل ال اليقين نُ

 .الشمس روبُغ بثبوت إال األصل هذا عن يتزحزح فال النهار بقاء واألصل بمثله

لمـه ِفـور عإذا طلع الفجر والرجل في حالة جماع مع أهله وجب عليه أن ينزع فـي الحـال أي  ●

روج شـيء منـه أثنـاء نزعـه أو ُباشـرة وال يضـره خـُلمـه مِلوع الفجر وال شيء عليه إذا نزع عنـد عُبط

  .لوع الفجر فقد فسد صومه وأثم وعليه القضاء والكفارةُوإن تابع الوطء بعد ط بعده

ُمن رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فإنه يجب عليه أن ي ● ً ائم ِّذكره وعلى الصً

ًأن يمتنع من األكـل فـورا وال يجـوز لـه أن يتمـادى فـي أكلـه أو شـربه بـل لـو كـان فـي فمـه مـاء أو 

ََشيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه وال يجوز له ابتالعه بعد أن ذكر أو ذكر أنه صائم ُِّ . 
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ُمن جامع زوجته في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم وهو عالم ذاكر متعمد ترتـب عليـه خمسـة  ●

 ) .ُاإلثم وفساد الصوم ولزوم اإلمساك ووجوب القضاء ووجوب الكفارة : ( أشياء 

مكـان فـإن لـم تسـتطع وزوجته مثله إن هي طاوعته في ذلك ولكن يجب عليها أن تدفعه بقدر اإل

.  ُأن تتخلص منه فليس عليها شئ من هذه األشياء ألنها مكرهه 

 فعليـه منـهر آخـ يوم في جامع ثم كفرُي ولم رمضان نهار فيً عامدا جامع منالقول الراجح أن  ●

 . تتداخل لم بإفساده الكفارة وجبت فإذا ستقلةُم عبادة يوم كل نأل تينكفار

 فعلـيـه آخـر يـوم فـي جـامع ثـم وكفـرً عامـدا رمضـان نهـار فـي جـامع مـن نأ علـى ُ العلمـاءأجمـع ●

  .خرىُأ كفارة

 كفــارة علـيـه أن األول عــن كفــرُي وـلـم واحــد ـيـوم فــي مــرتين جــامع مــن أن عـلـى ُالعلمــاء أجمــع ●

  .واحدة

ِ ألن يومـه فسـد بالجمـاع األول فهـو فـي ثانية كفارة عليهفليس  األول ماعِالج عن كفر إنولكن 

ًقة غير صائم وإن كان يلزمه اإلمساك لكن ليس هذا اإلمساك مجزئـا عـن الصـوم فـال تلزمـه الحقي ُ

.الكفارة 

 جـامع فـي قضـاء رمضـان فـال كفـارة عليـه وإنمـا عليـه اإلثـم وقضـاء اليـوم مـنالقول الـراجح أن  ●

 .ِألن الكفارة خاصة في الجماع في نهار رمضان فقط 

ـه أ●  فأمــذي ال يفســد صــومه لعــدم وجــود الــدليل ألن او قبلهــ القــول اـلـراجح أن ـمـن باشــر زوجـت

.ُالصوم عبادة شرع فيها اإلنسان علي وجه شرعي فال يمكن أن تفسد هذا العبادة إال بدليل 

ُالقبلــة للصــائم إذا كاـنــت تحــرك شــهوته وال ـيــأمن علــي نفســـه مــن اإلنــزال وخشـــي مــن فســـاد  ●

 .حرم وكذلك جميع دواعي الوطء الصوم فإنها تحرم عليه ألنها وسيلة إلي فعل الم

الـقـول اـلـراجح أن ـمـن تعـمـد تكــرار النظــر إـلـي النســاء وـهـو صــائم حـتـى أـنـزل فســد صــومه ألـنـه  ●

ويجــب علـيـه القضــاء  كــاإلنزال ـبـاللمس هفســد صــوميف  التحــرز مـنـههمكـنـُإـنـزال بفعــل يتـلـذذ ـبـه وي

.فقط 
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 د رب ان او                 / وإداد ر أم ام                                     

 سـواء   لـم يفسـد صـومهفتحركـت شـهوته فصـرف بصـره نظـرة واحـدة  نظر القول الراجح أن من ●

 ألن اإلنســان ال يملــك أن يجتنــب هــذا الشــئ فــإن بعــض النــاس يكــون ســريع نــزلُأنــزل أو لــم ي

. مشقة اإلنزال وقوي الشهوة ولو قيل بفطره لكان فيه

ُأي ـفـي الجـمـاع ســواء كــان متزوجــا أو غـيـر مـتـزوج فكــر القـول اـلـراجح أن ـمـن  ● ًُ ـفـأنزل ـلـم يفســد ِ

مكـن قياســه عـلـى ُ وال ي  طــر بـه وال إجـمـاعِفـي الف وألنـه ال ـنـص مكـن دفـعـهُألن الخــاطر ال ي صـومه

  .تكرار النظرباشرة والُالم

ُ الحلـق أثنـاء الصـيام فإنهـا تفطـر أمـا إذا  القول الراجح أن قطرة األنف إذا وصل منها شـئ إلـي●

 .ُلم يصل منها شئ فإنها ال تفطر ألن األنف منفذ للحلق 

جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضـان أم لمرضي الربو استعمال البخاخ  القول الراجح أن ●

 إلـى ال يصـلما هو إال عبـارة عـن غـاز لـيس فيـه إال هـواء وذلك ألن هذا البخاخ  في غير رمضان

ًالمعــدة وإنمــا يصــل إـلـى القصــبات الهوائـيـة فتنفــتح لمــا فـيـه مــن خاصــية ويـتـنفس اإلنســان تنفســا  ِ

ُعاديا بعد ذلك فليس هو أكال وال ش ً  .رب ُ الشأوبمعنى األكل وال ًربا يصل إلى المعدة ً

نة أو إجمـاع ُوجد دليـل يـدل علـى الفسـاد مـن كتـاب أو سـُومعلوم أن األصل صحة الصوم حتى ي

 .  قياس صحيحأو

ًالقول الراجح أن الحقنة الشرجية التي توضع في الدبر ال تفطر الصائم ألنها ليسـت أكـال وال  ● ُ ُ ُ

ُشربا وال بمعني األكل أو الشرب والشارع الحكيم إنما حرم علينا األكل والشرب  ُ ًُ. 

ِ القول الراجح أن عمل المنظـار ال يفطـر الصـائم إال إذا كـان فـي هـذا المنظـا● ِ
ُر دهـن يصـل إلـي ُ

ًالمعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا وال يجوز استعماله في الصيام إال للضرورة  ُ
ِ 

ً القول الراجح أن ابتالع النخامة ال تفطر الصائم ولـو وصـلت إلـي الفـم ألنهـا ال تعـد أكـال وال ● ُ ُ ُ

ُشربا ولكن ابتالعها محرم لما فيها من االستقذار والضرر  ً ُ. 
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 د رب ان او /ر أم ام                                                      وإداد 

 

ً القــول الــراجح أن الــدم الخــارج مــن بــدن اإلنســان ال يفطــر الصــائم ســواء كــان كثيــرا أو قلــيال ● ً ُ

 أو الرعـاف أو الخـارج بسـبب حـادث باختياره أو بغير اختياره مثل الـدم الخـارج بسـبب التحليـل

ِونحو ذلك فحكمه حكم الحجامة أي ال يفسد صومه 
ُ ُ.

ُ أجمع العلماء علي أنه ال شئ علـي الصـائم فيمـا يبلعـه ممـا يجـري مـع الريـق ممـا بـين األسـنان ●

 .ًإن كان ال يقدر علي رده فإن قدر علي رده فابتلعه عمدا ؟ فسد صومه على القول الراجح 

ُالراجح أن مضغ اللبان يكره إذا كان له طعـم وال يتفتـت ألنـه ربمـا تسـرب منـه شـئ إلـي القول  ●

البطن فإن لم يكن له طعم فال كراهـة فـي مضـغه بشـرط أن يكـون هـذا اللبـان ال يتفتـت فـإن كـان 

 .يتفتت فيحرم ويفطر به الصائم إن بلعه 

 نفسـه الهـالك أو ذهـاب ُ القول الراجح أن من أرهقه جوع مفرط أو عطش شـديد فخـاف علـي●

ُ لمجـرد الشـدة طـرِالفبعض الحواس بغلبـة الظـن ال الـوهم أفطـر للضـرورة ثـم يقضـي وال يجـوز لـه 
ًالمحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما  ُ ُ.

 بلعـه ويحـرم ذلـك ويفسـد الصـوم ز إذا خرج من اللثة أو األسنان دم أثنـاء الصـيام فإنـه ال يجـو●

.ببلعه 

ًمال اللبوس في الدبر أثناء الصيام لمن كان مريضا ألن هـذا لـيس أكـال وال شـربا ال بأس باستع ● ًُ ً ُ

.ُوال بمعني األكل والشرب 

ُ الصائم إذا نام فاحتلم فانه ال يفسد صومه بل يتمه وهذا بإجماع العلماء ● ُ. 

 ُ يجوز للمرأة أن تستعمل حبـوب منـع الحـيض فـي رمضـان مـن أجـل أن تـتمكن مـن الصـيام إذا●

 الُأن هـذه الحبـوب :  الطبيـب  لهـاقـال إذافـ الطبيـب مراجعـة بعـدكانت هذه الحبوب ال تضـرها 

  . ذلك من يمنع دليل يوجد ال وجوازه األصلفي استعمالها ألن  حرج فال ضرت

 .أما إذا كانت هذه الحبوب تضرها فال يجوز لها أن تستعملها 
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ُ من كان عليه أياما من رمضـان فـأخر صـيامها حتـى جـاء رمضـان التـالي بـدون عـذر شـرعي فإنـه ● ً

 .آثم بالتأخير وعليه القضاء فقط على القول الراجح وال يلزمه اإلطعام 

ذر حتـى ُلغيـر عـ فـإن أخـرهُ القضاء فقط باتفـاق العلمـاء ُأما من أخرها بعذر شرعي فليس عليه إال

ألن كثـرة التـأخير ال علـي القـول الـراجح القضـاء أدركه رمضانان أو أكثـر لـم يكـن عليـه أكثـر مـن

 .  سنين لم يكن عليه أكثر من فعله الواجب الحج  كما لو أخر  يزداد بها الواجب

ً بســبب الجمــاع ـفـي نهــار رمضــان فصــامت بعضــا ُ المــرأة إذا كــان عليـهـا صــيام شــهرين متـتـابعين●

ُمنها ثـم حاضـت فإنهـا تبنـي علـى مـا مضـي مـن صـيام إذا طهـرت وتكمـل مـا تبقـى مـن األيـام بعـد 

ً يومــا تكمــل بقيــة الســتين يومــا بعــد أن تطهــر وكــذلك الرجــل إذا مــرض ٢٠ُطهرهــا فلــو صــامت  ً

ُمرضا يمنعه من مواصلة الصيام وكان هذا المرض يبيح له  ُ ُ أو اضطر إلي السفر فإنه يكمـل طرِفالً

ُبعدما يزول عذر كل منهما وكذلك ال يجوز له صيام يومي العيد وأيام التشريق بل يجب عليه أن 

ُيفطر ويكمل بعد العيد وانتهاء أيام التشريق  ُ. 

 يجـب ال قضـاءألن الرمضـان آخـر عليـه  لـم يـدخل اتـأخيره مـ مـن رمضـان فلـه ًمن عليـه صـوما ●

  .الكفارة وكذلك وقت أي فيً وسعاُمً وجوباهو واجب  بل الفور على

قـيــد ُقضـــاء غـيــر مألن ال والتـتــابع أفضـــلً تفرـقــاُميجـــوز قضـــاء شـــهر رمضـــان الـقــول اـلــراجح أن  ●

   . بالتتابع

 شــفاه ثـم شـوال آخـر إلـى الـمـرض بـه واسـتمر لمـرض رمضـان صــوم تـركالقـول الـراجح أن مـن  ●

 لقضـــاء تابـعــة  الســت ـمــن شــواليصـــوميجـــوز لــه أن  الشـــوشــهر  وخـــرج القضــاء ـفــي وشــرع اهللا

 أن كمـا بعـده مـن فقضـاها ذرُلعـ شـوال فـي صـومها ترك ألنه وذلك شوال شهر خرج ولو رمضان

  .بعده ويقضى ذرُللع يترك رمضان

 يجــوز لمــن علـيـه قضــاء ـمـن رمضــان أن يتطــوع بالصــيام قـبـل قضــائه ـمـا ـلـم يضــيق الوـقـت بـقـدر ●

ُ يجــب علـيـه القضــاء وال يجــوز ـلـه التطــوع ألن القضــاء وقـتـه موســع بعــد األـيـام الـتـي علـيـه فحينـئـذ

رمضـــان حتـــى يـــدخل رمضـــان اآلخـــر إال إذا ضـــاق وقـــت القضـــاء فيجـــب ولكـــن األول أن يبـــدأ 

 .بالقضاء وهذه المسألة ال تنطبق علي صيام الست من شوال لما سبق ذكره في هذه المسألة 
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ً من أفطر أياما من رمضان بسبب المرض ثم عافاه اهللا مـن هـذا المـرض وأمكنـه القضـاء ولكنـه ●

ُ ويستحب لوليه أن يصوم عنـه هـذه األيـام وال يجـب علـيهم ذلـك فرطُفهذا ملم يقض حتى مات 

ُمثل األب أو االبن أو البنت أو األم المهم أن يكون من الورثة وإن تبرع أحد والولي هو الوارث 

ًمن غير الورثة فال حرج وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكينا  ُ .

ًأما من كان مريضا وأفطر في رمضـان وبقـي معـه المـرض حتـى مـات فـال شـي عليـه وال يلـزم ورثتـه 

 .يما أفطره من رمضان القضاء عنه ف
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أ  اع

ُ صيام التطوع هو أحد أقسام الصيام وهو من القرب والعبادات التـي يتقـرب بهـا العبـد إلـي ربـه ●

ًطلبا للجنة وخوفاجل وعال    . من النارً

ـفـي جـنـات النـعـيم وـمـن اســتمر عـلـى ذـلـك فـلـه ـلـى ُاـلـدرجات الععـلـى  حــاز ً تطوعــاًفمــن صــام يوـمـا

 .  ألجر الجزيل والتوفيق العظيما

 أم م اطوع 

 : ينقسم صيام التطوع إلى قسمين ●

  .عينُد بزمن مقيُصوص غير مُوهو ما جاء في الن :  ُصيام تطوع مطلق) ١(

ُقيدا بزمن مُصوص مُوهو ما جاء في الن:  ُصيام تطوع مقيد) ٢(   .عينً

 أو  طوعم ا ) قطا ( 

ُاألمـة لمـا يترتـب عليـه وحـث عليـه ُفي صيام التطـوع المطلـق رغب النبي صلى اهللا عليه وسلم  ●

 .من األجر والفضل العظيم 

 ً  طوعم ا ) دا(  

ُ يسـتحب اإلكثـار مـن صـيام التطـوع المقيـد وـهـي األيـام التـي ●  علـيـه اهللا صـلى اهللا رسـولال رغـبُ

:هي  األيام هذهو هاصيام في وسلم

  . والخميس االثنين يومي يامص) ١(

   .يوم وفطر يوم صيام) ٢(

  . شهر كل من أيام ثالثة صيام) ٣(

 صـامُت أنً أيضـا ويجـوز آخره أو وسطه أو شهرال أول في شهر كل من أيام الثالثة صيام يجوز ●

 عشـر والرابـع عشـر الثالـث يـوم وهي البيض األيام في اإلنسان صامها لو ولكن تفرقةُم أو تتابعةُم

 . أفضل لكان عشر والخامس
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٢٦

 ن اود رب ا /ر أم ام                                                      وإداد 

 

 أفضــل يعـنـي وقتهــا أول ـفـي الصــالة كــأداء الـبـيض األـيـام ـفـي شــهر كــل ـمـن أـيـام الثالـثـة صــيام ●

 علـي حصـل البـيض األيـام غيـر فـي الثالثـة األيام صام من لكن البيض أيام هو الثالثة لأليام وقت

 بنـور ألنهـا يلليـال فالوصـف القمـر بنـور لياليهـا البيضـاضً بيضا ميتُوس ذلك عل ترتبُالم األجر

  .شهر كل من أيام ثالثة صيام عن غنيُت وهي بيضاء صارت القمر

 . شعبان  أكثر صيام) ٤(

 اعـتـاد كرجــل بالصــيام ـعـادة ـلـه كاـنـت لـمـن جــائز شــعبان نصــف بـعـد الصــيامالـقـول اـلـراجح أن  ●

  .ذلك ونحوً يوما ويفطرً يوما يصوم كان أو والخميس االثنين يوم صوم

   .شوال من أيام ستة صيام) ٥(

 أبلـغ ذلك ألن تتابعةُم تكون وأن باشرةُم العيد بعد شوال من أيام ستة صيام يكون أن األفضل ●

 والثنـاء فيـه بالترغيـب صـوصُالن جـاءت الـذي الخيـر إلـى السـبق من ذلك وألن االتباع تحقيق في

  .فاعله على

ُ داخـل الشـهر والمسـتحب يقهاتفر يجوز بل التتابع شوال من الستة األيام صيام في شترطُي ال ●
ـاد اإلنســان ألن أســهل هــذا وألن الخـيـرات إـلـى الســبق مــن ذـلـك فــي لمــاتتابعهــا   فــي الصــوم اعـت

:  فيقـول التسـويف لـه يحصـل ربمـا أخرهـا إذا اإلنسـان وألن فيـه االسـتمرار عليـه سـهلُفي رمضـان

  .لرمضان تابعة تةالس األيام وهذه وال يصوم األيام تنقضي حتى أصومً غدا.. . أصومً غدا

 إذا ولهــذا كـلـه رمضــان انتهــى إذا إال تتحقــق ال الفضــيلة هــذه أن إـلـى اإلنســان يتنـبـه أن ينبـغـي ●

 مـن الستة األيام صام وإن شوال منً ستا صام ثم ًأوال صامه رمضان من قضاء اإلنسان على كان

 رمضـان مـن اءقضـ عليـه الـذيألن  الثـواب هـذا يحصـل فـال رمضـان مـن عليه ما يقض ولم شوال

 . رمضان صام:  قالُي وال رمضان بعض صام:  قالُي

 شـوال انتهـى فإن شوال من أيام ستة مُص ثم ًأوال القضاء مُص:  قضاء عليه لمن نقول هذا وعلى

 اـمـرأة تكــون أن مـثـل ذرُلـعـ التـأخير يكــون أن إال أجرـهـا ـلـه يحصــل لـم الســتة األـيـام يصــوم أن قبـل

  دخول بعد إال تنته ولم شوال في الصوم قضاء في شرعت ثم مضانر منً ماايأ تصم ولم فساءُن
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٢٧

 د رب ان او /ر أم ام                                                      وإداد 

 

 هنـا تأخيرهـا ألن شـوال فـي صـامها مـن أجـر لها ويكون الستة األيام تصوم فإنها القعدة ذي شهر

 . األجر لها فصار تعذرُم وهو للضرورة

   .جةِالح ذي تسع مياص) ٦(

  .عرفة يوم وهو التاسع باليوم وتنتهي جةِالح ذي أيام أول منهذه التسع  تبدأو

  .الحاج لغير عرفة يومصيام  )٧(

  .ُ المحرم  شهرصيام) ٨(

  . قبلهً ويوما عاشوراءيوم  مياص )٩(

 : حاالت ثالث له) ُن محرم  مالعاشر(  عاشوراءيوم  صيام ●

ـيـوم يصــوم أو  والعاشــر التاســعـيـوم  يصــومأي بعــده ً يومــا أو قبلــهً يومــا يصــوم أن:  األوـلـى الحــال

 . عشر والحادي العاشر

 .فقط ) ُ من محرم العاشر(  أي يصوم يوم بالصوم فردهُي أن:  الثاني الحال

 . عشر والحادي والعاشر التاسعيوم  ميصو أي بعدهً ويوما قبلهً يوما يصوم أن:  الثالث الحال

 ل ر  م اطوع 

ُالقــول الــراجح أن تبييــت النيــة ال تشــترط فــي صــيام التطــوع المطلــق ولكــن يشــترط ذـلـك فــي  ● ُ ُ

 .ُالصيام الواجب وصيام النفل المعين فقط 

 قبـل الـزوال أو بعـده ُوعليه فيجوز إنشاء نية الصوم من النهار في التطوع المطلق سواء كان ذلك

ُبشرط أن ال يأتي الصائم مفطرا من بعد طلوع الفجر  ً ُ . 

 ُولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية ؟ 

 .ً صائما يكن لم النية قبل ألنهُالقول الراجح أنه ال يثاب إال من وقت النية فقط 

 ) .طوع ُحكم تبيت النية في صيام الت( وقد سبق بيان هذه المسألة في 

 صـام شـاء إن نفسـه أميـر فيـه الصـائم ألن ذرُعـ بغير ولو فطرُي أن تطوع صوم يصوم لمن يجوز ●

 . قضاء عليه وليس أفطر شاء وإن

 . راجحة في قطعه ُتطوع أن يتم صومه ما لم توجد مصلحة شرعيةُاألفضل للصائم الم ●
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٢٨

 د رب ان او                / وإداد ر أم ام                                      

 

 هًإذا صــامت الزوجـة تطوـعـا بغـيـر إذـنـوًال يجـوز للـمـرأة أن تصــوم نـفـال وزوجهـا حاضــر إال بإذـنـه  ●

ـقـدم ُ وـهـو م ـلـه حــق واجــبهألـنـ  فـقـطِ إـلـى جماعـهـااحـتـاجعـلـى الـقـول اـلـراجح إن فطرـهـا ُفـلـه أن ي

  .على التطوع

 وهـي منهـا طلـب لـو ولكـن لهـا أذن ألنـه صومها فسدُي أن له يحل ال فإنه ذنهبإ ًنفال صامت إذاو

 جيـبُت أن أو وتمتنـع الصـوم فـي تسـتمر أن األفضل فهل للفراش تأتي أن بإذنه نفل صيام صائمة

 تطـوع والصـوم المفروضـات بـاب مـن لزوجل إجابتها ألن الزوج جيبُت يأ : أفضل الثاني ؟ الزوج

 . ُذا تعارض الواجب مع المستحب قدم الواجب وإستحباتُالم باب من

 الصـحيحة نةُالسـ فـي يرد ولم هورُالش من غيره على زائد فضل له ليس بفي شهر رج صيامال ●

  .به لالحتجاج ينهض ال مما ذلك في جاء ما وأن خصوصهم فضيلة فيه للصيام أن

   في األشهر الحرم ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على استحباب الصيامولكن 

ًفمن صام في شهر رجب لهذا وكـان يصـوم أيضـا غيـره  ) حرمُجة ومِعدة وذو الحِرجب وذو الق( 

 . يجوز رم فال بأس أما تخصيص رجب بالصيام فالُمن األشهر الح

ًكأن يصام منفردا أو ً طلقاُمالسبت  يوم صومأن  الراجحالقول  ● ُ غيره من األيـام كيـوم  معه ماصُيُ

  . كراهة بال ُ مثل الجمعة أو يوم بعده مثل األحد يجوزقبله

ًالــذي ورد فــي النهــي عــن صــومه منفــردا  ديثالحــ ألن  األحاديــث خالفتــهُولم الضــطرابه ضــعيفُ

  .التطوع في السبت صيام جواز على الدالة الصحيحة

 ام    ن ا ورد ا ات وام

  . العيدين يومي صيام) ١(

ً إال للحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد دما التشريق أيام مياص) ٢( ُ . 

 عشـر والثـاني عشـر الحـادي:   )األضـحى عيـد(  النحـر يـوم بعـد أيام ثالثة : هي التشريق أيام ●

 فـي ينشـرونه ثـم قددونـهُي أي اللحـم فيهـا شـرقونُي كـانوا الناس ألن بذلك ميتُوس عشر والثالث

  .ويفسد يعفن ال حتى ييبس أن أجل من الشمس
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٢٩

 د رب ان او /ر أم ام                                                      وإداد 

 

 .ً نفرداُم معةُالج يوم صوم) ٣(

 يقصـدلـم و فـردهُي لـم إذا أمـا كرهُي دهافرإ قصد لمن ًنفرداُم معةُالج يوم صومأن  الراجحالقول  ●

 فصـادفً يومـا فطـرُويً يومـا يصـوم كأن عتادُم صيام معةُالج يوم وافق أو غيره معه جمع بل هصيام

 . كرهُي فال معةُالج يوم صيامه يوم

  . الشك يوم صوم) ٤(

 شـعبان من اآلخر اليوم أو رمضان من األول اليوم هو هل علمُي ال الذي اليوم : هو الشك يوم ●

 أما ذلك ونحو بارُغ أو خانُد أو ضباب أو سحاب من ؤيةُالر يمنع ما لالهال ؤيةُر دون حال إذا

  .شك فال صافية السماء كانت إذافي حالة 

  .لرمضان االحتياط به صدُق إذا صومه يحرم الشك يومالقول الراجح أن صوم  ●

 . ًايوم فطرُويً يوما يصوم كأن  لإلنسانعادة صومه وافقيجوز صوم يوم الشك في حالة إذا  ●

  . الدهر صوم) ٥(

 فيـهــا يحــرم الـتــي الخمســة األيــام باـســتثناء الســنة أـيــام جميــع صــيام:  اـلــدهر بصــومالمقصــود  ●

 .الخ  ... الثالثة التشريق وأيام واألضحى طرِالفً يوما وهي الصوم

وقـد  والواجبـات قـوقُالح أداء فـي تقصـير إلـى ؤديُيـ ُ يكـره ألنـهالـدهر صـوم القول الراجح أن ●

 . الصائم علىً ضرراي منه ُيخش

  .  الصومفي  وصالال) ٦(

 إفطـار بـدونيـومين أو أكثـر صـيام  وصـل هوو:   ال يجوز في الصيامالقول الراجح أن الوصال ●

 .واصل الصيام في الليل فال يأكل وال يشرب ُأي أنه ي

 عــنو الصــالة وـعـن الصــيام ـعـن يضــعف ه ـقـدأـنــهـو  الصــوم ـفـي الوصــال النـهـي عــن ـمـن كمــةِوالح

  .والملل الشديد بالتعب صابُي إن أو العبادات سائر

 . الصائم على مشقةفيه  تكن لم ما السحر إلى جوزالقول الراجح أن الوصال ي ●

 . وقد سبق بيان ذلك إذنه بدون حاضر وزوجهاً  تطوعاالمرأة ومص) ٧(
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٣١

 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

 أول و اوق واداد

   اة 

 رف م ال 

ُالوقت الممتد من غ:  غة فهوُلوس أما الليل في اللُغة ضد الجُالقيام في الل ● روب الشـمس إلـى ُ

 . الثاني من اليوم التالي لوع الفجرُط

زء مـنـه بالصــالة أو غيرهــا مــن ُقضــاء الليــل أو جــ: فهــو قـيـام الليــل فــي االصــطالح الشــرعي أمــا 

 .العبادات 

 ارق ن ة م ال واد 

ُهـي التطـوع بالصـالة لـيال مـن بعـد صـالة العشـاء حتـى دخـول وقـت الفجـر : صالة قيام الليـل  ● ً

 . لك قبل النوم أو بعده سواء كان ذالثاني 

  .من النومًي التطوع بالصالة ليال بعد القيام فه: التهجد أما صالة 

  . وعليه فليس كل قيام تهجد ولكن كل تهجد قيام 

  ل م ال

 :وأجره كثير وذلك لما يلي  عظيم هقيام الليل فضل ●

ً اجتهادا عظيما هفييجتهد ُكان يداوم عليه والنبي صلى اهللا عليه وسلم ألن  -١ ُفقد كان يصلي ً

 .حتى تفطرت قدماه 

  . خول الجنةُمن أعظم أسباب دألنه  -٢

  .من أسباب رفع الدرجات في الجنة ألنه -٣

  .وجنتهتعالى ستحقون لرحمة اهللا ُموحسنون ُ ميهحافظون علُالم ألن -٤

  .رحمنملة عباده األبرار عباد الُاهللا مدح أهل قيام الليل في ج ألن -٥

  .اهللا شهد لهم باإليمان الكاملألن  -٦

  .اهللا نفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهمألن  -٧

 .ِّكفر للسيئات ُمألنه  -٨
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٣٢

 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

  .أفضل الصالة بعد الفريضةألنه  -٩

   .ؤمنُشرف المألنه  -١٠

ُ يـغبطيهحافظون علُالمألن  -١١ َ   . عليه لعظيم ثوابه فهو خير من الدنيا وما فيهاونُْ

  .رآن في قيام الليل غنيمة عظيمةُقراءة القألن  -١٢

   م الم

عليـه نة علـى الحـث ُصوص من الكتـاب والسـُالن دلت  للرجال والنساءُ مستحبةُسنة قيام الليل ●

  .والترغيب فيه

  م الوت 

   .لوع الفجر الثاني من كل ليلةُبعد صالة العشاء إلى ط من قيام الليل يبدأ وقت ●

  .ولكنه خالف األفضل  الوتريجوز فعله بعدو

غيـر أن  سـلمُآخره حسب مـا يتيسـر للمأو أول الليل أو وسطه  في قيام الليلُ يجوز أن يصلى ●

 .األمر الذي استقر عليه فعل النبي صلى اهللا عليه وسلمو ه أفضل ألنه هآخر

إلـى  األخيـر ألنـه وقـت نـزول الـرب جـل وعـال ثلث الليل من بداية قيام الليلُأن يصلى األفضل و

 .نوب ُ وقبول التوبة ومغفرة الذاءإجابة الدع وهو وقت السماء الدنيا

 : على ثالث درجات قيام الليلوعليه فيكون وقت 

 .  الثلث األولكون فيي أن -١

 .  الثلث األوسطيكون في أن -٢

 . وهو األفضل  الثلث األخيريكون في أن -٣

الثـاني  لـوع الفجـرُروب الشـمس إلـى طُمـن غـ وقـت الليـلقسـم ُلـث الليـل اآلخـر يُلمعرفة بداية ثو

 . لثُمن الساعات على ثالثة والناتج هو الث

ُأي يكـون ثلـث  ات سـاع)٤ (الناتج هـوفيكون  )٣ (ساعة يقسم على) ١٢(ً مثال فلو كان الليل

 .ساعات من أوله ) ٨(الليل اآلخر منه هو بعد مرور 
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 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

  دد رت م ال

لركـعـات ال تجــوز الزـيـادة علـيـه ـبـل قـيـام اللـيـل ـلـيس ـلـه عــدد مخصــوص ـمـن االـقـول اـلـراجح أن  ●

 . صلي ما شاء من قيام الليلُيُيجوز للمسلم أن 

 الليـل علـى مـا ثبـت عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو قيامسلم أن يقتصر في ُاألفضل للم ●

األكثـر مـن هـي إحدى عشرة ركعة مع الوتر أو ثالث عشرة ركعة مع الوتر واإلحـدى عشـرة ركعـة 

 .ليه وسلم فعله صلى اهللا ع

  م ال  ا  ا  وم  ل ازدة م 

كمــن ـثـالث عشــرة ركـعـة أو إحــدى عشــرة ركـعـة ـفـي قـيـام اللـيـل عـلـى الزـيـادة الـقـول اـلـراجح أن  ●

لـيس ببدعـة ومـن فعـل ذلـك فهـو غيره  وأ ركعة في رمضان ونً ركعة أو ثالثا وعشرونصلى عشري

 .ُبين العلماء والراجح جواز ذلك الف ِخفيها سألة اجتهادية والمألن صيب ومأجور ُم

   ال م ة

  .تسلم في كل ركعتينال  يكونراد أنُوالمأي ركعتين ركعتين صالة الليل مثنى مثنى  ●

 ت اةا  م  لا  

 : هي  الليليامصلى اهللا عليه وسلم في قالكيفيات التي ثبتت عن النبي  ●

 .وتر بواحدة ُسلم بين كل ركعتين ويُإحدى عشرة ركعة ي: الكيفية األولى 

ًصـلي ركعتـين طـويلتين جـدا ثـم ُثالث عشـرة ركعـة يفتتحهـا بـركعتين خفيفتـين ثـم ي: الكيفية الثانية 

ي صــلُصــلي ركعـتـين دونهمــا ـثـم يُصــلي ركعـتـين دون اللـتـين قبلهـمـا ـثـم يُصــلي ركعـتـين دونهمــا ـثـم يُي

 .وتر بركعة ُركعتين دونهما ثم ي

ُصـلي ـثـالث عشـرة ركـعـة منهـا ثمانـيـة يسـلم ـبـين كـل ركعـتـين ثـم ـيـوتر بخمــس ال ُي: الكيفيـة الثالـثـة 

 .إال في الخامسة  سلمُيجلس وال ي
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 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

 ً   الم ةم 

ُصــالة التطــوع جالســا مــع القــُأجمــع العلمــاء علــى أن  ● ـام ومنهــاتصــح  درة علــى القيــامً   الليــلقـي

  .لكن أجرها على النصف من صالة القائمو

 .عود ُأداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قًأيضا كما يصح 

  . فصالته باطلةدرة عليهُأما صالة الفريضة فالقيام فيها ركن من تركه مع الق

ُســلم قائمــا عـنـد الـقـُصــالة المال خــالف أن و صــالها ذر ـفـإن ُ ـبـال عــًـمـن صــالتها قاعــدا درة أفضــلً

 . ذر فأجره كامل كأجر القائمُلعًجالسا 

ًستحب لمن صلى قاعدا أن يكون متربعا في حال مكان القيامُوي ِّ ُ ً 

 : هي  أنواع أربعةعلىكانت بالليل صلى اهللا عليه وسلم صالة النبي والثابت أن 

ًصلي قائما ويركع قائماُيأنه كان  -١ ً . 

َصــلي وهـو قاعـد ـثـم إذا لـم يـبـق مـن القـراءة إال نحــو مـن ثالثـين آـيـة أو أربعـين ـقـام ُيأنـه كـان  -٢

 . فقرأ بها ثم ركع

 . صلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركعُيأنه كان  -٣

  .لسصلي وهو جالس ويركع وهو جاُيأنه كان  -٤

   ء م ال

بعـد ر نهـافـي الً ستحب لمن فاته قيام الليل لنوم أو مرض أو شغل أو نسيان أن يقضـيه شـفعاُي ●

وتر ألن ُ ال يـأي) بعد حوالي ربـع سـاعة مـن طلـوع الشـمس ( قيد رمح روق الشمس وارتفاعها ُش

لم كان إذا غلبه نوم أو وجـع ألن النبي صلى اهللا عليه وس وختم به صالة الليل وقد انتهتُالوتر ت

واظـب فـي أكثـر أحيانـه علـى إحـدى عشـرة ُألنه كان ي من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة

 .ركعة فكان يقضي ما هو أكمل وأكثر 
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 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

 واد  آداب م ال

 :من آداب صالة قيام الليل والتهجد ما يلي  ●

ِّينوي عند نومه قيام الليل وينوي بنومه التقوي على الطاعة ليحصـل علـى أن  -١ الثـواب األجـر وَّ

 .ُ سبحانه فإن غلبته عيناه ولم يقم كتب اهللا له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه على نومه

 . وضوءأن ينام على  -٢

 . أن ينام على شقه األيمن ويدعو بما ورد من األذكار عند النوم -٣

  .واكِيذكر اهللا ويشوص فاه بالسفيمسح النوم عن وجهه عند االستيقاظ أن  -٤

صـلي بعـدهما ُثـم ي يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لفعل النبي صلى اهللا عليه وسلم وقولـهأن  -٥

  . ما شاء

ألن النبـي وفي بيتـه ألنـه أفضـل وأخفـى وأقـرب إلـى اإلخـالص د ُأن يصلي قيام الليل والتهج -٦

  .في بيتهُ يصلي قيام الليل والتهجد صلى اهللا عليه وسلم كان

داوم عليهـا ُركعات معلومة يويجعل لنفسه قطعه ُيحافظ عليه وال يعلى قيام الليل وُأن يداوم  -٧

  .َّفإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها وإذا فاتته قضاها

  .عاس ينبغي له أن يترك الصالة وينام حتى يذهب عنه النومُ إذا غلبه الن-٨

 .ً صلي بهم أحياناُلتهجد ويواإذا قام لصالة الليل  أهلهُأن يوقظ  -٩

ًزءا من القرآن أو أكثر أو أقل على حسب ما تيسر مع التدبر لما يقرأ ُتهجد جُيقرأ المأن  -١٠

اإلسـرار بهـا إال أنـه إن كـان الجهـر أنشـط لـه فـي القـراءة أو كـان ُوهو مخير بين الجهـر بـالقراءة و

 .بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل 

ًكــان قريـبـا منــه مــن يتهجــد أو مــن يتضــرر برفــع صــوته مــن نــائم ومــريض ونحوهمــا ذا إفــي حالــة و

فليفعـل مـا فيـه األصـلح شوش على غيره وإن لم يكن ال هـذا وال هـذا ُأولى لئال يحينئذ فاإلسرار 

 . لقلبه واألنشط له واأليسر عليه
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 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

صـــلي ُاألفضـــل أن يوجود ُ األفضـــل فـــي صـــالة الليـــل طـــول القيـــام مـــع كثـــرة الركـــوع والســـ-١١

 ارتاحت نفسـه للتطويـل أطـال وإن ارتاحـت نفسـه للتخفيـف سلم ما يستطيع حتى ال يمل فإنُلما

 .خفف يفعل ما فيه األخشع له واألصلح لقلبه وما يجد فيه لذة العبادة 

صـــلي ُأن ي واألفضـــل نة راتـبــةُتخـــذ ســـُـمــن غـيــر أن ي جماـعــةفـعــل قـيــام اللـيــل ًأحياـنــا يجـــوز  -١٢

ًنفـردا لكـن ُصـلى جماعـة وصـلى م ألن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم ًنفـرداُالتهجد وحـده مُالمسلم 

مـه واليتـيم مـرة ُذيفة مرة وابن عباس مرة وبأنس وأُصلى بحوثبت عنه أنه ًنفردا ُكان أكثر تطوعه م

م حرام خالة أنـس مـرة وصـلى بعتبـان ُمه وأُوبابن مسعود مرة وبعوف بن مالك مرة وصلى بأنس وأ

نة راتبـة وإنمـا إذا ُولكن ال يتخذ ذلك سََّبن مالك وأبي بكر مرة وأم أصحابه في بيت عثمان مرة 

ُفعل ذلك أحيانا فال بأس إال صالة التراويح فإن الجماعة فيها س   . نة دائمةً

 . نة لمن قام يصلي بالليل أن يختم تهجده بالوترُالس -١٣

ب الام ا    

 : ما يلي عينة على قيام الليلُاألسباب الممن  ●

ومـا لهـم مـن السـعادة فـي الـدنيا واآلخـرة  ل قيام الليـل ومنزلـة أهلـه عنـد اهللا تعـالىفضمعرفة  -١

وقد شهد اهللا لهم باإليمان الكامل وأن قيام الليل من أسـباب دخـول الجنـة ورفـع  وأن لهم الجنة

ؤمن قيام الليل وأنه ُوأن شرف الم وأنه من صفات عباد اهللا الصالحين رفها العاليةُالدرجات في غ

 .ؤمن ُغبط عليه اإلنسان المُا ينبغي أن يمم

  .ناجاة اهللا تعالى والوقوف بين يديه في ذلك الوقتُفمن عرف فضل هذه العبادة حرص على م

زومهم ـلــه فـقــد كـــان الســـلف ُالنظـــر ـفــي حـــال الســـلف والصـــالحين ـفــي قـيــام اللـيــل وـمــدى ـلــ -٢

  .يتلذذون بقيام الليل ويفرحون به أشد الفرح

  .لشيطان وتثبيطه عن قيام الليل والترهيب من ترك قيام شيء من الليلمعرفة كيد ا -٣

زهـد فـي الـدنيا ُيـدفع علـى العمـل ويوذهب الكسل ُفذلك ي قصر األمل وتذكر الموتمعرفة  -٤

 . رغب في اآلخرةُوي

 .  معرفة قيمة الوقت واستغالل أوقات الصحة والفراغ بالعمل الصالح-٥
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 د رب ان او/ واراو واِور         وإداد ر أم ة ام 

 

كتــب لــه ُاالجتهــاد فــي حــال الصــحة والفــراغ واإلقامــة فــي األعمــال الصــالحة ومعرفــة أنــه ي -٦

 . غل أو سافرُاألجر إذا مرض أو ش

ًرص على النوم مبكرا ليأخذ قوة ونشاطا يستعين بذلك على قيام الليلِ الح-٧   . الفجروصالة ً

ثـم يـدعو بمـا ثبـت مـن قبل النوم ركعتين يتوضأ ويصلي رص على آداب النوم وذلك بأن ِ الح-٨

ٌقـل هـو اهللا أحـد( :  أذكار النوم ويجمع كفيـه ثـم ينفـث فيهمـا ويقـرأ فيهمـا َ َ َ ُ ْ ِّقـل أعـوذ بـرب (  و  )ُ َ
ِ ُ ُ َ ْ ُ

ِّقل أعوذ برب الناس(  و  )الفلق َ
ِ ُ ُ َ ْ   مـن جسـده يبـدأ بهمـا علـى رأسـه ثـم يمسـح بهمـا مـا اسـتطاع )ُ

ورة ُووجهه وما أقبل من جسـده يفعـل ذلـك ثـالث مـرات ويقـرأ آيـة الكرسـي واآليتـين مـن آخـر سـ

ــه أن يأخـــذ ُالبـقــرة وي ــام اللـيــل وعلـي كمـــل أذكـــار الـنــوم وهـــذا يكـــون مـــن أســـباب اإلعاـنــة عـلــى قـي

قاربــه أو جيرانــه أو وصــي مــن حوـلـه مــن أهلــه وأُنبهــه أو يُباألســباب بــأن يضــع ســاعة عنــد رأســه ت

 . وقظوهُزمالئه أن ي

ال وتعب نفسه بالنهار باألعمال التي ال فائدة فيهـا ٌال يأن  األكل و االهتمام بعدم اإلكثار من-٩

 .عين على قيام الليل ُالقيلولة بالنهار فإنها توقت يترك 

ُقد يحرم العبد ألنه بسببها نوب والمعاصي ُالذُ البعد عن -١٠ َ ْ  .كقيام الليل ثير الخير الكُ
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 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

اوة ا 

  .رمضانشهر قيام الليل في : هو  المقصود بهاصالة التروايح  ●

 ب مذا ا  

طيلــون فيهــا القــراءة ُ كــانوا ي وغيــرهمالصــحابة  الســلف مــنميت بــذلك ألنُصــالة التــروايح ســ ●

ــم يصـــلوا أربعـــا أخـــرى  ليســـتريحوا ً يجلســـون قلـــيالًكـــانوا إذا صـــلوا أربعـــا فجودُوالركـــوع والســـ ُـث ً ُ

 . ركعات وترون بثالثُثم يويستريحوا 

راوة ا م  

 يـه وسـلم بقولـه وفعلـهنَّها رسول اهللا صلى اهللا علَس رمضانشهر ؤكدة في ُنة مُصالة التراويح س ●

 .فهي مشروعة للرجال والنساء 

راوة ا م    

 .واألفضل أن تكون صالتها في المسجد الجماعة ُتشرع لها صالة التراويح  ●

عنهـا النبي صلى اهللا عليه وسلم صالها بأصحابه في رمضان ثـالث ليـال ثـم تخلـف ثبت أن قد ف

  .كتب عليهم فيعجزوا عنهاُواظب عليها خشية أن تُولم ي

صــالة مــر بـن الخطـاب رضـي اهللا عـنـه فجمـع النـاس فـي ُوبقـي األمـر علـى ذـلـك حتـى كـان زمـن ع

ُأبي بن كعب وكان أبي رضي اهللا عنه من حُيصلي بهم وهو التراويح على إمام  ِّ ُِّ فاظ كتـاب اهللا عـز ُ

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه رآن علـى عهـد ُوجل وكان من الصحابة القالئل الذين جمعوا حفـظ القـ

  .وسلم

نكــر عليــه أحــد وكــان ذـلـك أول اجتمــاع ُوـلـم يـثـم أوـتـر ن ركعــة وفصــلى بهــم رضــي اهللا عـنـه عشــر

  .لناس على إمام واحد في رمضانل

 ى صـالتهاسـلمون علـُمرنا باتباع هديـه ثـم اسـتمر المُلفاء الراشدين وأُمر رضي اهللا عنه من الخُوع

 . هذا إلى وقتنا جماعة
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 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

   أول ال أم  ردًا آر ال ؟اراوأ أل ة 

ألن آخــر الليــل فــي ًنفــردا  ُمأفضــل مــن صــالتها أول الليــل  فــي  مــع الجماعــة التــراويحصــالة ●

 .كاملة  قيام ليلة  لمن صلى مع اإلمام حتى ينصرفحسبُألنه يوالجماعة أفضل الصالة مع 

راوة ا تو  

 .وراتبتها وينتهى بدخول وقت الفجر الثاني بعد صالة العشاء يبدأ من وقت صالة التراويح  ●

راوة ا تدد ر  

 مـا  هـوولكـن األفضـل  يجـوز غيـره الُحـد معـينعدد صالة التراويح لـيس لـه  القول الراجح أن ●

 . ثالث عشرة ركعة أوإحدى عشرة ركعةإما عليه وسلم  فعله رسول اهللا صلى اهللا

 راوة ا  رأ  

 . شئ مسنون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هاالقراءة في صالة التراويح ليس في ●

ّويعتمدون على العصـي مـن طـومون  أنهم كانوا يقو رحمهم اهللاورد عن السلفلكن و
ِ  القيـام وال لِ

 .  الفجر زوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهمُبيل بٌينصرفون إال ق

ِّـ ال ينفرًايقـرأ قـدرأن اإلمـام ينبغـي علـى ختلـف بـاختالف األحـوال وتصـالة التـراويح فالقراءة فـي  ُ 

 . عن الجماعة ُالمصلين

 .فهو أفضل على طول القيام الذي يتناسب معهم  نُالمصلولو اتفق لكن و

   رآن  ة اراوم اُم 

وذلـك حتـى يسـمع النـاس صـالة التـراويح رآن الكـريم فـي ُخـتم القـُأن يُبعـض العلمـاء استحب  ●

دارس النـبـي صــلى اهللا علـيـه ُرآن وألن جبرـيـل كــان ـيـُن شــهر رمضــان فـيـه ـنـزل القــألرآن ُجمـيـع الـقـ

 .رمضانشهر قرآن في وسلم ال

رآن مشـقة علـى النـاس وذلـك بتطويـل القـراءة فيـه فاألفضـل لإلمـام أن ُلكن إذا كان في ختم القـو

نفــرهم عــن الجماعــة ألن تكثيــر الجماعــة أفضــل مــن ُيقــرأ علــى حســب القــوم فيقــرأ قــدر مــا ال ي

 . تطويل القراءة
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٤٠

        رِووا راوم واة ا مر أ دادوإ  /ون اد رب ا 

 

  ةارآن  دء م اُم 

نفرد قبل الركـوع أو بعـده فـي التـراويح أو غيرهـا ُرآن في الصالة من إمام أو مُعاء عند ختم القُالد

رضـي اهللا  أصـحابهعـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم وال عـن أحـد مـن ُلم يـرد فيـه دليـل مـن السـنة 

 . بدليل صحيحعبادات توقيفية ال تثبت إال العنهم و

وغاـيـة ـمـا ورد ـفـي ذـلـك أن أـنـس ـبـن ماـلـك رضــي اهللا عـنـه كــان إذا خــتم الـقـرآن جمــع أهـلـه ودعــا 

 .وهذا في غير الصالة 

ببدعـة  وأنـه لـيس رآن فـي الصـالةُخـتم القـبعـد دعاء ُوقد ذهب عدد كثير من العلماء إلى جواز ال

أنـس ـبـن ماـلـك ًقياســا علـى فـعـل  بـعـد تـالوة كـتـاب اهللا عـز وجــل لمـا فـيـه مـن تحــري إجابـة اـلـدعاء

 .رضي اهللا عنه خارج الصالة 

الـتـي  المســألة ـمـن مســائل االجتهــاد ألنتـقـدمين ـفـي إنكــاره شــيء ُـلـم ـيـرد عــن الســلف والمألـنـه و

 . يسوغ فيه االختالف

  ت 

الركعــات أي يجعلهــا إحــدى د عــدقلــل ُيأن جود ُن أطــال القيــام والركــوع والســينبغــي علــى مــ -١

 .  الركعاتعدد يكثر من أن جود ُعشرة ركعة وإن خفف القراءة والركوع والس

وعــدمها اإلطاـلـة ـمـن حـيـث صــالة الـتـراويح ـفـي  ينينبـغـي عـلـى اإلـمـام أن يراـعـي حــال الـمـأموم -٢

  .الاإلطالة أطفي  ون يرغبواوإن كانُيطيل   الأنفعليه عدم اإلطالة في  ون يرغبوافإن كان

فــي صــالة  أمــا ًصــحف فــي صــالة الـتـراويح إذا لــم يكــن حافظــاُمــن المالقــراءة  ال حــرج فــي -٣

 . الفريضة فال

صحف أثناء القراءة لإلمام إال إذا كانت هنـاك حاجـة كـأن ُ من الم اإلمامتابعةُلمأموم ملكره ُ ي-٤

شـوع ُشـغله عـن الخُحف تصـُتابعـة مـن المُ إلى من ينبهـه أثنـاء القـراءة وذلـك ألن الماإلماميحتاج 

 . في الصالة وعن تدبر قراءة اإلمام

 أن  لـهلكـن األولـىُمن حيـث الحسـن واألداء سلم أن يتتبع أصوات األئمة ُ ال حرج على الم-٥

 . صلي في مسجده وخلف إمامهُي
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٤١

 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

لـوب دون ُوافـق القُسن اإلمام صـوته أثنـاء قـراءة القـرآن ويـأتي بـه علـى صـفة تِّحُ ال بأس بأن ي-٦

 . غلو وأن يراعى أحكام القراءة متى أمكن ذلك

ر أنهـا ثالثـة فالواجـب عليـه الرجـوع ُِّك ثم تذكر أو ذً قام إلى ثالثة في صالة التراويح ناسيامن -٧

  .صالة الليل مثنى مثنىألن ويجلس فإن لم يرجع بطلت صالته 

صلين من فعل ُصلونها بسرعة تمنع المُ بعض األئمة يحرصون على تخفيف صالة التراويح في-٨

طيل إطالة تشق علـى ُقابل هناك من األئمة من يُسن بل قد تمنعهم من فعل ما يجب وفي المُما ي

خـل بواجـب ُخفـف بمـا يُ فـال ي وهذا خطأ من كليهما بل على اإلمام أن يتقي اهللا تعـالىينالمأموم

 . طيل بما يشق على المأمومينُأو مسنون وال ي

فارقـه قبـل انصـرافه ُال ين تم معـه الصـالة حتـى ينصـرف وأُينبغي لمن صلى خلف اإلمام أن يـ -٩

  . قيام ليلة كاملةمن أجل الفوز بأجر

ًويجوز له بعد ذلك أن يصلى منفرداإن أوتر اإلمام آخر صالته أوتر معه ف  ما شاء مـن قيـام الليـل ُ

ُولكن ال يوتر مرة أخرى  ُ. 

ًويجوز له أيضا أن يقوم بعد تسليم اإلمام من صالة الوتر ويأتي بركعة تشفع لـه صـالته مـع اإلمـام 

ُثم بعد ذلـك يصـلى منفـردا مـا شـاء مـن قيـام الليـل ثـم يـوتر وبـذلك يجمـع بـين صـالته مـع االمـام  ً

 .ًوجعل آخر صالته وترا 

َّذكر معين كما يفعله بعض   االستراحة بعد كل أربع ركعاتجلسةشرع في ُال ي -١٠ الناس لعدم ُ

 .الدليل على ذلك 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٢

 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

ْة ا 

 اود ة اِور 

  .َ وهو عكس الشفعالخ ... فردي كالواحد والثالثة والخمسةالعدد الهو :  غةُر لْتِالو ●

ختم بهـا ُفعل ما بين صالة العشاء وطلوع الفجر تُر وهي صالة تْتِصالة الوهو :  ًر اصطالحاْتِوالو

 .ً  أو أكثر وال تكون شفعاً ركعة واحدة أو ثالثاًصلى وتراُميت بذلك ألنها تُلليل وساصالة 

 أ ة اِور 

ُ فقــد كــان النـبـي صــلى اهللا عليــه وســلم يحــافظ ُر مــن أعظــم القرـبـات إلــى اهللا تعــالىْتِصــالة اـلـو ●

ًعليها حضرا وسفرا وحث على فعلها ألهميتها ولما فيها من الفضل العظيم  ً. 

 م ة اِور 

  .ؤكدةُنة مُر سْتِالو القول الراجح أن صالة ●

ُوال تقبــل وء ُر بأـنـه رجــل ســْتِاـلـو عـلـى ـتـرك صــالة  مــن أصــروصــفُوقــد ذهــب بعــض العلمــاء إـلـى 

 .ا  والحث عليهااألحاديث في األمر به على ما ورد من تأكيدته وذلك للشهاد

 ة م رِورا  

 . الحضر مثل صالتها فيؤكدة ُنة مُسفي السفر ر ْتِصالة الو ●

 علـى ظهـر سـيارة أو قطـار ً راكبـاًن كـان سـائراقيم وإُر كـالمْتِصـلي الـوُإنه ي فًسافر إن كان نازالُالمف

 ًسـتقبالُر علـى راحلتـه مْتِصلي الـوُنة أن يُواصالت فالسُأو طائرة أو سفينة أو غيرها من وسائل الم

 . بلة عند تكبيرة اإلحرام إن تيسرِبلة إن تيسر فإن لم يتمكن استقبل القِالق

فـي ومئ برأسـه أمـا ُ يـًن لـم يسـتطع فقاعـدا فـإًفإن لم يستطع صلى حيثما توجهت به راحلتـه قائمـا

 . لة في جميع صالتهِالفريضة فالبد أن يستقبل القب

 وت ة اِور 

من بعـد صـالة العشـاء ولـو كانـت مجموعـة إلـى المغـرب يبدأ ر ْتِالو على أن وقتُالعلماء اتفق  ●

 . ُوينتهي وقتها بدخول وقت الفجر الثاني جمع تقديم 

 .ُبل حكي اإلجماع على ذلك حر َّ هو الساأفضل وقتهاتفقوا على أن و
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٤٣

 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

 اِور أل وت داء ة 

 أي ـفـي الثـلـث األخـيـر – آخــر اللـيـل ِْاـلـوتر ـهـونة عـلـى أن أفضــل وـقـت ألداء صــالة ُدـلـت الســ ●

 .لمن رجا أن يستيقظ آخر الليل ألن صالة آخر الليل أفضل وهي مشهودة  -منه 

 .ُالعلماء آخر الليل وهذا باتفاق  ال يقومن أفضل لمن خاف أ ر أول الليلْتِوالو

  اردول وت د ة اِور  م

لـوع ُ بعـد طهيصـلُي حتـى دخـل عليـه وقـت الفجـر الره أو نسيه ْتِمن نام عن والقول الراجح أن  ●

 . لوع الفجرُينتهي بطِْالوتر وقت صالة ألن الفجر 

 م ء ة اِور 

 .  قضاءعليهًتعمدا حتى طلع الفجر ليس ُر مْتِ الو صالةمن تركأن الراجح القول  ●

ُ يشــرع ـلـه القضــاء ولكــن يقضــيه  ذـلـكنحــوـنـوم أو غلـبـة اللـيـل لـمـرض أو ُأـمـا ـمـن ـلـم يصــل اـلـوتر ب

ركعتين أو أربع صلي ُي فمحُبعد ارتفاع الشمس قيد رُار اليوم التالي في وقت الضحى ًشفعا في نه

 ... " .ركعتين ركعتين " أو أكثر 

  . بتسليمتينًحى أربعاُالضفي وقت  في الليل صاله ًثالثاُأن يصلي الوتر فإذا كانت عادته 

 .وهكذا   بثالث تسليماتً صاله ستاًإذا كانت عادته خمساو

إذا شـغله عـن صـالته بالليـل ركعـة فـبإحدى عشرة ًليال  يصلي كان صلى اهللا عليه وسلمبي ألن الن

  .ثنتي عشرة ركعةُوقت الضحى نوم أو مرض صلى من النهار 

 ة م  رِوا 

شــهر جماعــة بعــد صــالة التــراويح وأمــا فــي غيــر ُيشــرع فعلهــا رمضــان شــهر فــي ِْصــالة الــوتر  ●

 جماعـة فـي تسـتديمة لكـن إذا فعلـُ جماعـة بصـفة مايل يدل على مشـروعيتهعلم دلُيرمضان فال 

.بعض األحيان جاز 
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٤٤

 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

 دد رت ة اِور 

 ًأو  رِول اأ 

 .ركعة واحدة  ِْصالة الوترأقل القول الراجح أن  ●

 ً رر  أِوا 

  .ثالث عشرة ركعةأو إحدى عشرة ركعة ِْالوتر أكثر القول الراجح أن  ●

ً   لا ر أدِو 

 .ر ثالث ركعات ْتِأدنى الكمال للو ●

اِور ت 

 :  هي على النحو التالي نةُصفات الوتر الواردة في الس ●

 ًأو  ة  رِوثا تر  

 :له صفتان كلتاهما مشروعةركعات وتر بثالث ال ●

  .سلم منهاُوتر بواحدة ويُسلم من ركعتين ثم يُأن ي: األولى الصفة 

  .أن يسرد الثالث بتشهد واحد: الثانية الصفة 

 رأ  ارت اث  ة اِور 

: وفـي الثالثـة ) الكـافرون : ( وفـي الثانيـة ) األعلى ( ورة ُ بسيقرأ في الركعة األولى من الثالث ●

) .ُالمعوذتين ( ً ويضيف إليها أحيانا ) اإلخالص( 

   

 بتشـــهدين ُ ركـعــات متصـــلةثالثِْالــوتر ـبــصـــلي ُه صـــلى اهللا عليــه وســـلم أـنــه كـــان يـنــلــم يثـبــت ع ●

  .وتسليم كصالة المغرب

 ً  ة  رِوس ات ر 

ُتكون متصلة وال يتشهد إال تشهدا واحدا في آخرها ويسلم أن ستحب إن أوتر بخمسُي ● ًُ ً.  
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٤٥

 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

 ً  ة  رِوا  تر 

ُ وال يتشهد إال تشهدا واحدا في آخرها ويسلمُتكون متصلةبسبع أن ستحب إن أوتر ُي ● ً ً.  

ــر ًـلــه أيضـــا ســـتحب ُيو أن يســـرد الركعـــات وال يجـلــس للتشـــهد إال فـــي الركعـــة قـبــل بســـبع إن أوـت

  .سلمُيثم للتشهد ثم يجلس لسابعة للركعة ايقوم ثم سلم ُاألخيرة وال ي

 ًرا  ة  تر  رِوا 

ن يسـرد الركعـات وال يجلـس للتشـهد إال فـي الركعـة قبـل األخيـرة وال أبتسـع ستحب إن أوتر ُي ●

  .سلمُيثم للتشهد ثم يجلس  ثم يقوم للركعة التاسعةسلم ُي

 ً  ة  رِورة ا دى ر 

ُإن أوتر بإحدى عشرة فإنـه يسـلم مـن كـل ركعتـين ويـ ● ويجـوز أن يسـردها كلهـا  وتر منهـا بواحـدةُ

  . يتشهد إال في آخرهافال يجلس وال

صــفة بُنة واألكمــل أن ال يلتــزم المســلم ُقــد جــاءت بهــا الســِْاـلـوتر فات ـفـي صــالة ِكــل هــذه الصــ

 .خرى وهكذا ُواحدة بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أ

 . ًناء على القاعدة الصحيحة أنه إذا تنوعت العبادات فاألفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارةب

نة ُإحيـاء للسـفيـه  ذلـك ألنيعمـل بهـا كلهـا األفضـل أن تنوعـة ُت الـواردة علـى وجـوه مالعباداألن 

ُواتباعا للن  .صوص الواردة في هذا البابً

  . صار عادة لهًعيناُ مًللقلب ألن اإلنسان إذا التزم شيئاًفيه أيضا استحضار و

ُم ا ة  وت رِوا 

 .  شوعُيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخالق:  طلق على معان منهاُلقنوت يا ●

 .لدعاء في الصالة في محل مخصوص من القيام اهو :  وفي االصطالح

علـم أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ألنه ثبت عنه مشروع ِْالوتر نوت في صالة ُالقالقول الراجح أن  ●

نـوت ُالقهـذا يـدل علـى أن ْتر وهـذا ِالـونوت ُ دعاء يدعو به في ق بن علي رضي اهللا عنهماالحسن

  .صلى اهللا عليه وسلم نة لكن ليس من فعله بل من قولهُس

  . في رمضان وفي غير رمضانرضي اهللا عنهمبعض كبار الصحابة عن  هفعلًوأيضا ثبت 
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 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

اد  واردةا دُء اوت  

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لـي فيمـا أعطيـت  -١

ِوقني شر ما قضيت فإنـك تقضـي وال يقضـى عليـك وإنـه ال يـذ
َل مـن واليـت وال يَ ز مـن عاديـت ِعـُّ

وسـلم للحسـن بـن علـي رضـي اهللا هذا الدعاء علمـه النبـي صـلى اهللا عليـه  ( تباركت ربنا وتعاليت

 ) .عنهما 

لـوبهم وأصـلح ذات ُسـلمات وألـف بـين قُسـلمين والمُؤمنـات والمُؤمنين والمُ اللهم اغفر للم- ٢

ســـلك ُكـــذبون رُبـيــنهم وانصـــرهم عـلــى عـــدوك وعـــدوهم اللهـــم الـعــن كـفــرة أهـــل الكـتــاب اـلــذين ي

زل بهـم بأسـك الـذي ال تـرده عـن قاتلون أولياءك اللهـم خـالف بـين كلمـتهم وزلـزل أقـدامهم وأنـُوي

جرمين بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهـم إنـا نسـتعينك ونسـتغفرك ونثنـي عليـك وال نكفـرك ُالقوم الم

صـلي ونسـجد وإليـك ُونخلع ونترك مـن يفجـرك بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم اللهـم إيـاك نعبـد ولـك ن

هـذا الـدعاء ثبـت عـن  ( لحـقُنسعى ونحفد نرجـو رحمتـك ونخـاف عـذابك إن عـذابك بالكفـار م

 ) .ُعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 

ُا  واردء ادا  دةزم ا ة  وت رِوا 

 ال بـأس بهـا إذا كانـت رْتِنوت في صالة الوُعلى األدعية الوارد في الق القول الراجح أن الزيادة ●

 وـنـوت وـهـُـعـاء القُ ـمـن جــنس دانـهـأل األدعـيـة اـلـواردة ـعـن النـبـي صــلى اهللا علـيـه وســلم جواـمـعـمـن 

 .عاء ُمحل للد

  . نياهُ في دينه ود اإلنسانبغير ما ورد مما يحتاجهكذلك يدعو و

طـرب ونحـو ُكلـف وتلحـين مُعـاء لـيس فيـه اعتـداء وال سـجع مُبـأي د رْتِنـوت فـي الـوُشـرع القُي ●

 ـمـن ســلف ألئـمـةوا  الصـحابةنة وال جــرى ـبـه عـمـلُذلـك مـمـا ال أصــل لـه ـفـي الكـتـاب وال ـفـي السـ

  .ُهذه األمة

وُء اة  د  وت رِوا 

 عـلـى ـمـا ثـبـت ًاـكـوع قياسـُبـعـد الر رْتِنـوت ـفـي الركـعـة األخـيـرة مـن اـلـوُمحــل الق القـول اـلـراجح أن ●

 .نوت النوازل ُكوع في الفجر في قُعن النبي صلى اهللا عليه وسلم من القنوت بعد الرفع من الر
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 د رب ان او/  ام واراو واِور         وإداد ر أم ة

 

  د ا اِور وتادأ  دء ُم 

ي بالصــالة ُعــاء القُألفضــل ـفـي د ا● ّـــنـوت أن يـبـدأ اـلـداعي أوال بحمــد اهللا تـعـالى والثـنـاء علـيـه ويـثـن َُ ً

جـرد مـن الحمـد ُ أقرب إلى اإلجابة من دعـاء معلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم يدعو فإن هذا

  .والثناء

ُ  ندا م روت رِوا  

صـوص التـي فيهـا ُمـوم النُعاء فيدخل في عُد رْتِنوت الوُن ق ألرْتِالو نوتُرفع اليدين في ق يجوز ●

 . عاء ما دام أنه لم يرد فيه ما يدل على منع رفع اليدينُاستحباب رفع اليدين عند الد

نــوت ُمــن جــنس ق رْتِنــوت الــوُقونــوت النــوازل ُ فــي قهن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم رفــع يديــوأل

 .النوازل 

 د ند وا  م ن ءاُء اة د  وت رِوا 

مســح الوجــه باليــدين بعــد الفــراغ مــن الــدعاء ـلـم يثبــت فيــه حــديث عــن النبــي صــلى اهللا عليــه  ●

نـوت وال فـي غيـره ال داخـل الصـالة وال ُ يصح عـن الصـحابة رضـي اهللا عـنهم ال فـي القوسلم ولم

 . خارجها 

 واعتـاد آخـرون رفـع األيـدي عقـب النوافـل ومسـح خطـأوقد اعتـاد بعـض العامـة فعـل ذلـك وهـذا 

 .ًطلقا في الصالة وغيرها ُنة ترك المسح مُالوجه بها بدون دعاء وهذا أقبح من األول والس

 ل ن مد ا  رِوة ا

بحان الملـــك ُدوس ســـُبحان الملـــك القـــُســـ(  إذا ســـلم مـــن وتـــره أن يقـــول  للمصـــليســـتحبُي ●

.ه رفعيالثالثة وفي ويمد صوته ) دوس ُبحان الملك القُدوس سُالق

اللهـم إنـي أعـوذ برضـاك مـن سـخطك : ( نة أن يقول في آخر وتره قبل السالم أو بعـده ُمن السو

  ) .ًحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكُقوبتك وأعوذ بك منك ال أُفاتك من ععاُوبم
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 د رب ان او /ر أم ة ام واراو واِور         وإداد 

 

 ُء اد  بوت  

 : مور منهاُنوت أن يجتنب عدة أُعاء القُينبغي لإلمام في د ●

 .عاء ُبالغة في رفع الصوت بالدُ الم-١

 . رفع الصوت بالبكاء -٢

 . تكلف السجع -٣

 .نوت ُعاء القُ اإلطالة على الناس في د-٤

ة ِو مدةوا   نر  

ُيشرع للمصلي ال  ●  ثـم أراد أن يتهجـد فـي أول الليـلفمـن صـلى الـوتر صلي وترين في ليلة ُأن يُ

ر ْتِيكفـيـه اـلـوُمــرة أخــرى ور ْتِعـيـد اـلـوُ ركعـتـين ركعـتـين وال يًشــفعاـلـه ـمـا تيســر  ُـفـي آخــره فأـنـه يصــلي

  .األول

 ة د لم ا رِوا

صـلي ُيف  ذلـكًصلي نفال أنه يجـوز لـهُر ثم بدا له بعد ذلك أن يْتِمن صلى الوالقول الراجح أن  ●

ر عـن النبـي صـلى اهللا ْتِ النافلـة بعـد الـوبـوت فعـلُلثُمـرة أخـرى وذلـك ر ْتِعيـد الـوُلكـن ال يوما شـاء 

 .عليه وسلم 

   ور آر الوأب أن اِور إم  ف ن  م 

  إذا سـلم اإلمـامولكـنر ْتِالـوُ يجوز له أن يصـلى مـع اإلمـام صـالة وتر آخر الليلُأحب أن يمن  ●

ُثـم يصـلى مـا شـاء بعـد هـا صـالته خـرى يشـفع بُركعـة أ بويـأتيبـل يقـوم سـلم معـه ُ يال من وتره فإنـه

 . ُذلك من قيام الليل ثم يوتر آخر صالته 
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 د رب ان او                  / وإداد      ر أم اف                         

 

 أول و اوق واداد

ُفا أ  

  ُ  واطًرف اف

ًخيرا أو شرا  سواء كان شيء أي لزمه وداوم عليهالمأخوذ من عكف على : غة ُلاالعتكاف  ● ً. 

 مـن  بالعبـادةوجـل عز اهللا إلى التقرب بنية فيه واإلقامة المسجد زومُل: وفي اصطالح الشرع هو 

 . شخص مخصوص على صفة مخصوصة

رو فا  

   .نة واإلجماعُاالعتكاف مشروع بالكتاب والس ●

فان ا   

ُعكــوف القـلـب عـلـى اهللا والخـلـوة ـبـه واالنقطــاع عــن االشــتغال هــو :  االعتكــافـمـن مقصــود ال ●

كل به واإلقبال عليه في القلب ويصير ُكره وحِبحانه بحيث يصير ذُبالخلق واالشتغال به وحده س

ِّرضيه وما يقرب منه ا يل م تحصيههم ُنسه باهللا بدال عن أُيصير أوُ .نسه بالخلق ً

 .والتفرغ في ليلتها للطاعات   تحصيل ليلة القدرً أيضاومن مقاصد االعتكاف

 ف اا  مو  ا 

 ضـرب لـه فـي المسـجدُفي يمـةَالخبـاء علـى مثـل هيئـةِيـأمر بخصـلى اهللا عليـه وسـلم كان النبي  ●

 .الحقيقية لوة ُقبل على ربه تبارك وتعالى حتى تتم له الخُفيمكث فيه يخلو فيه عن الناس وي
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 د رب ان او                             / وإداد      اف              ر أم 

 

  أم اف

 : االعتكاف ينقسم إلى قسمين ●

 لثوابـه واقتـداء ً إلـى اهللا عـز وجـل وطلبـاًسـلم تقربـاُوهـو مـا تطـوع بـه الم: ُمسـتحب  اعتكاف -١

 . صلى اهللا عليه وسلم لنبيبا

ألن  هرمضــان أفضــل وآكــده ـفـي العشــر األواخــر مـنـشــهر ـفـي كـنـه لكــل وـقـت وـفـي وهــو مشــروع 

ـفـي العشـر األواخــر حـيـث كـان يعتكـف النـبـي صـلى اهللا عليـه وســلم فـي اعتكافـه ذلـك كـان دأب 

 .  صلى اهللا عليه وسلمعنه من رمضان كما ورد ذلك في األحاديث 

هللا علـي أن :   يقـولطلـق كـأنُبالنـذر الم سلم على نفسهُوهو ما أوجبه الم:   اعتكاف واجب-٢

 .  فيجب عليه الوفاء بهًأعتكف يوما

 ً ـمـثالً إن شــفاني اهللا أن أعتكــف أســبوعاَّهللا عـلـي:  بالـنـذر المقـيـد كــأن يـقـول عـلـى نفســهُأو يوجـبـه 

. فيجب عليه الوفاء به

 م اف 

ًأو  ر ل   

ًجماعا إال ما أوجبـه المـرء علـى نفسـه إذلك كي ُوقد حُمستحبة نة ُ سللرجال  االعتكافكمُح ●

   .بالنذر

ً   رأة  

مشـروعية االعتكـاف وألن فـي دلـة األمـوم ُع لسن للمـرأة كالرجـلُاالعتكاف يالقول الراجح أن  ●

 اعتكــافلثبــوت وص ـبـدليل ُثبــت فــي حــق المــرأة إال مــا خــياألصــل أن مــا ثبــت فــي حــق الرجــل 

  .مماته وبعد حياته في وسلم عليه اهللا صلى النبي زوجات

 ل  ف ارأة 

 : وهي روطُشترط لذلك شُيًإذا كان اعتكافها تطوعا ولكن يجوز اعتكاف المرأة : ًأوال  ●

أن يكــون اعتكافهــا فــي مكــان خــاص بالنســاء ال يطـلـع علـيـه الرجــال أمــا إذا حصــل اخــتالط  -١

  .فيحرم
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 د رب ان او                                      / وإداد ر أم اف          

 

نعـزل ُأن تأمن على نفسها الفتنة فإن خشيت على نفسها الفتنة لكون المكان غير آمـن أو م -٢

 . أو ليس للمسجد قيم أمين حرم عليها االعتكاف

 .تكافها فتنة للرجال ترتب على اع أي ال ي: أن ال يكون في اعتكافها فتنة -٣

 لحـق والـد أو رعايـة ولـد أو بـر ونحـوه فـإن أدى اعتكافهـا ًأن ال يكون فـي اعتكافهـا تضـييعا -٤

 .  إلى ذلك حرم

دمـة ِ أن يكون ذلك بإذن الـزوج فـإن اعتكفـت بغيـر إذنـه كانـت عاصـية لتفويـت حقـه فـي الخ-٥

 . واالستمتاع وله إخراجها من المسجد

حتـاج ُعهـا وأن يأمرهـا أن تلـزم البيـت إذا كـان عنـدها أطفـال أو هـو مأن يمنفـي له الحق أي 

إليهــا أو يخــاف الفتنــة إذا غابــت عنــه أو نحــو ذلــك وعلــى المــرأة أن تعلــم أنهــا لــو أرادت 

 . ذر الشرعي ُ ألنه حبسها العًاالعتكاف ومنعها زوجها أنه يكتب لها األجر كامال

فعلــى عوبة وحــرج ُصــول االعتكــاف فـيـه صــُعــل حروط للمــرأة ممــا يجُقــل أن تتحقــق هــذه الشــ ●

لـوة فـي البيـت َستقيمة على الطاعة االقتصـار فـي هـذا الـزمن علـى التعبـد والخُسلمة المُلمرأة الما

ـه أحــوط ـلـدينها وأســتر لعورتهــا وأبعــد لهــا عــن الشــ شــوع وتــدبر ُبهات وقــد يكــون فــي ذـلـك خُألـن

 . واجتهاد وإخالص فيفضل على غيره

 فإنه ال يجـب اسـتئذان الـزوج ً على المرأة كأن يكون نذراًكان االعتكاف واجباإذا : ًثانيا  ●

قـرر فـي التفريـق بـين الواجبـات وغيـر الواجبـات فـي ُوتعتكف بـدون إذنـه كمـا هـو األصـل الم

 .مسائل اإلذن 

شــرع إال ـفـي ُين االعتكــاف ال أل ـفـي بيتـهـا ـهـاشــرع اعتكافُيلـمـرأة ال الـقـول اـلـراجح أن ا: ًثالـثـا  ●

 .لمسجد وال يصح في البيوت ألن هذه العبادة من خصائص المسجد ا

ألذن لهـا الشـرع أن تعتكـف فـي بيتهـا كمـا رغبهـا فـي في البيـت ً ولو كان االعتكاف للمرأة جائزا

صالتها في بيتها ألنه أستر وأصون للمرأة وأبعـد عـن الفتنـة ولكـن لـم ينقـل ذلـك فـدل علـى عـدم 

 .  في مسجد بيتهاعيتهوشرم
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 مر أ                      فداد اوإ                           /ون اد رب ا 

 

 وت اف 

 صــلى اهللا النـبـيؤكــدة ـفـي العشــر األواخــر ـمـن رمضــان ألن ُنة مُســالـقـول اـلـراجح أن االعتكــاف  ●

 .عليه وسلم داوم عليه إلى وفاته 

 االعتكـاف تـرك عنـدماًهللا عليه وسلم أنه اعتكف في غيـر رمضـان إال قضـاء صلى اعنه نقل ُولم ي

 فـي طلـقُم أو عـام لفـظ صـلى اهللا عليـه وسـلم عنـه يـرد ولـم شوال فيً قضاء فاعتكف رمضان في

ً مستفيضــاً مشــهورا لكــان وـقـت كــلـفـي ً مشــروعا كــان وـلـوـفـي غـيـر رمضــان االعتكــاف  مشــروعية

  .نقله إلى الحاجة وتوافر لفعله الداعي لقوة

 . قضاء إال رمضان غير في اعتكفوا أصحابه منً أحدا أن علمُي مل وكذلك

 محمـد هـدي الهـدي خيـر نقـول بـل شـاء وقـت أي فـي يعتكـف أن ُالمسـلم مـن طلـبُوعليه فال ي

 غـيـر فــي االعتكــاف ـفـي أن يعـلـم وســلم علـيـه اهللا صــلى الرســول كــان وـلـو وســلم علـيـه اهللا صــلى

 . به تعمل حتى مةُلأل لبينهً وأجرا نةُس منه األواخر رالعش غير وفي بل رمضان

 األواخـر العشـر في إال يعتكف أن ُالمسلم من طلبُي ال:  أي االعتكاف سنُي ال فإنه هذا وعلى

 . فقط

 . رمضان فال حرج على الراجح من األواخر العشرولو اعتكف في غير 

  اف زن

التحديـد ال ألقلـه وأكثـره ألنـه لـم يـرد فيـه دليـل علـى  دحـ الالقول الراجح أن زمن االعتكاف  ●

 .ال يقل االعتكاف عن يوم أو ليلة ن  إال أن األفضل أ وال أكثر من ذلكبيوم وال بيومين

 علـى يـدل فـالمـن رمضـان  األواخـر العشـر اعتكاف على صلى اهللا عليه وسلم النبي اقتصار وأما

 ولهـذا الليـالي تلـك في هي إذ القدر ليلة بطل وهو آخر سببعلى  ذلكيدل  وإنما التخصيص

 صــلى اهللا عليــه وســـلم العشــر األولــى ـمــن رمضــان يريــد ليلــة الـقــدر ثــم اعتكــف العشـــر اعتكــف

ً طلبـا حتـى لحـق بربـه عـز وجـله فيهـا فـداوم علـى اعتكافـاألواخـر العشـر في أنها خبرُفأ األوسط

  .لها

ًالذي قبض فيه عشرين يومافي العام  اعتكفأنه صلى اهللا عليه وسلم ثبت عنه و ُ.  
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 د رب ان او /ر أم اف                                                وإداد 

 

ـه :   يومــا فــي آخــر عــام بحياـتـهعشــرون صــلى اهللا عليــه وســلم هكمــة مــن اعتكافــِالحأن : قيــل  أـن

 العام الحادي عشر من الهجرة فأراد أن يستكثر من صلى اهللا عليه وسلم علم بانقضاء أجله في

مته االجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمل ليلقوا اهللا على خير أحـوالهم ُبين ألُأعمال الخير لي

بض ُعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة فلما كان العام الذي قُالسبب فيه أن جبريل كان ي:  وقيل

 . ف قدر ما كان يعتكف مرتينفيه عارضه به مرتين فلذلك اعتك

  فول ادوت 

روب شــمس ليـلـة الحــادي ُقـبـل غــهــو عتكــف ُخول المُســتحب ـلـدُالوـقـت المالـقـول اـلـراجح أن  ●

ُأي قبل غروب الشمس من الليلة التي يريـد أن يعتكـف فيهـا حتـى يسـتقبل باعتكافـه  ( والعشرين ُ

 ) .أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها 

 إحـــدى  ليـلــةُ وبـعــد غروبـهــا تـبــدأعشـــرين الـيــوم الشـــمس روبـُغــ ـمــن تبـتــدىء األواخـــر عشـــرال ألن

  وعشرين

  فا ن روجاوت 

 روبُبغـوانتهائه يكون  رمضانشهر  انتهى إذاهو  عتكفُالمُالقول الراجح أن زمن الخروج من  ●

ــه كمـــا االعتكـــاف وـقــت انتهـــى العـيــد ليلـــة الشـــمس غرـبــت فـــإذا العـيــد ليلـــة الشـــمس  ـيــدخل أـن

 روبُبغــ تبـتـدىء األواخــر العشــر فــإن رمضــان مــن العشــرين ليلــة الشــمس روبُغــ عـنـد عتكــفُالم

  .العيد ليلة الشمس روبُبغ وتنتهي رمضان من العشرين ليلة الشمس

 ُروط  اف 

 : وهي روطُشترط لصحة االعتكاف شُي ●

 .رتد ُفر أصلي أو مفال يصح االعتكاف من كا  ام   اولارط

ألن غمــى علـيـه ُـفـال يصــح االعتكــاف ـمـن مجـنـون وال ســكران وال م  ال   اارط

 .  عتبر وألنهم ليسوا من أهل العبادةُهؤالء ال قصد لهم م

 ميـز ال يصـح منـه االعتكـاف لمـا تقـدم فـي الشـرط الثـانيُفغيـر الم  از    اث ارط

  .حسن رد الجواب ومقاصد الكالمُطاب ويِلذي يفهم الخهو ا: ميز ُالمالصبي و
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 د رب ان او                             / وإداد اف                   ر أم 

 

فـي تعـالى  هللا ًينـوي االعتكـاف تقربـاففـال يصـح االعتكـاف إال بالنيـة   ا    ارا ارط

ِعتكـــف وـلــم يـنــو ُه دخـــل المســـجد ومكـــث فـيــه لـيــالي العشـــر وـلــم يستحضـــر أـنــه مكـثــه فـلــو أـنــُم

ُاالعتكاف فإنه يعتبر م ِعتكـف ألنـه لـم ينـو االعتكـاف ُ ولكنـه لـيس بمًمتـثالُ مًطيعـاُ هللا تعـالى مًتقرباُ

 .فال يصح االعتكاف إال بنية 

مكث للراحة أو العادة أو خوله المسجد فإن ُكث عند دُقارنة البتداء المُوينبغي أن تكون النية م

قصـد بـه غيـره فـاحتيج إلـى ُقصد به االعتكاف وقـد يُألن اللبث في المسجد قد ي ذر لم يصحُالع

  .النية للتمييز بينهما

 فتجــب نيــة الفرضــية ألن االعتكــاف منــه مــا هــو واجــب ومنــه مــا هــو ًوإن كــان االعتكــاف واجبــا

 . ستحبُم

 .فال بد من نية تميز بين نوعي العبادة 

  اد   اسارط

 . االعتكاف لصحة المسجد اشتراط على ُالعلماء اتفق ●

 صـالة الجماعـةتقـام فيـه يجتمـع فيـه النـاس أي مسجد جامع ولكن بشرط أن يعتكف الرجل في 

حتــى ال  والجماعــة معــةُالجعـلـى القــول اـلـراجح واألفضــل منــه أن يكــون مســجد تقــام فـيـه صــالة 

  . معةُروج من مسجده ألجل صالة الجُإلى الخُالمعتكف يضطر 

 ألن الجماعـة الجماعـة أم الصـالة قيمـت فيـه ُ سـواء أمسـجد كـل فيأما المرأة فيصح اعتكافها 

 . ال يصح اعتكافها في مسجد بيتهاال تجب على المرأة في صالتها و

ــه فيصـــح االعتكـــاف فيو ــدخل فـــي ســـمـــاالمســـجد يشـــمل كـــل موضـــع ـيــدخل فيمـــا وقـــف ـل ور ُ ـي

 . فإن اعتكف خارج المسجد لم يصحالمسجد 
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 د رب ان او                        / وإداد ف                        ر أم ا

 

   أل اد ف

المسـجد الحـرام ثـم المسـجد النبـوي ثـم المسـجد األقصـى هي :  أفضل المساجد لالعتكاف ●

في المسـجد  العتكافيكون استحب أن ُ المساجد الثالثة ي هذه المساجد ثم بعدلكونها أفضل

ُ الذي تقام فيه الجمعة والجماعة ثم المسجد الجامع   الذي تقام فيه صالة الجماعة فقطالجامعُ

يحتـاج إلـى حتى ال كن االعتكاف وهو اللبث في المسجد ُخل برُثم يتحرى من المساجد ما ال ي

كمـتـه وهــو اإلقـبـال علــى اهللا ِحقــق مقصــود االعتكــاف وحُ مــن المســاجد مــا يروج ـثـم يتحــرىُالخــ

 .كره ِواالشتغال بذ

 م اف اض واُء 

 والنفساء جـائز بشـرط أمـن تلـوث المسـجد بالـدم الحائضالقول الراجح أن اإلعتكاف للمرأة  ●

 . صيانة للمسجدزول الدم بشي يمنع نتتحفظ أي يجب عليها أن  ُ والنفساءالحائضالنازل من 

فـي ذلـك األصـل ُ والنفسـاء جـائز ألن الحـائض للمـرأة لبـث فـي المسـجدألن القول الراجح أن ال

لـــم يثبـــت دليـــل صـــحيح صـــريح ومـــة إال أن يـــأتي دلـيــل يـــدل علـــى المنـــع ِل وبـــراءة الذِالحـــهـــو 

 . لم يصح في هذا الباب شيء ألنه ُمن المكث في المسجدُأو النفساء الحائض يمنع

 . واألحوط في هذه المسألة هو عدم اعتكاف الحائض والنفساء 

   وو ن د دام اف ام 

  باـلـدم الـنـازلعــدم تـلـوث المســجد شــترطُيلكــن وُالعلمــاء ستحاضــة باتـفـاق ُيصــح اعتكــاف الم ●

رح ُ ـبـه جــفــي معناهــا كمــن ـبـه ســلس الـبـول والمــذي واـلـودي ومــنمــن كــان ستحاضــة ُويلحــق بالم

 .يسيل

    اف اومم اراط 

 شــترطُي ـفـال نفصــلتانُم بادـتـانِع نهمــا أللصــحة االعتكــافُالـقـول اـلـراجح أن الصــوم ال يشــترط  ●

 . خرىُاأل وجود للواحدة

ُ مرضا يبيح له ًمريضا اإلنسان كان لوف وعليه  األواخـر العشر في يعتكف أن وأحب فأفطر طرِالفً

   .بأس فالمن رمضان 
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 د رب ان او                         / وإداد اف                       ر أم 

 

  أرن اف 

ـبــادة ِزء العُاللـبــث ـفــي المســـجد فـقــط إذ ـهــو جــــهــو االعتكـــاف ـفــي كن ُرالـقــول اـلــراجح أن اـلــ ●

 .االعتكاف روط خارجة عن ماهية ُوماهيتها وما عدا ذلك ش

    ف ن ادروج ام 

 ًأو  مدناض ا روج  

 .ُالعلماء عتكف بعض بدنه لم يبطل اعتكافه وال يترتب عليه شيء باتفاق ُإذا أخرج الم ●

 ً  مذرا  دنا  روج   

 .  نافاته لركن االعتكافُلمُالعلماء ق باتفا ذر يبطل االعتكافُروج بجميع البدن بال عُالخ ●

 ً  ماًر  د  ر روجًأو ط  . 

روج لقضـاء الحاجـة ألن اإلنسـان يحتـاج ُالخـمثـل روج ألمـر ال بـد لــه منـه ُعتكف الخـُيجوز للم ●

  المسجد في فعل ذلكمكنه ُأن ال ي ولكن بشرط ً إجماعا بذلكيبطل اعتكافهوال إليه ال محالة 

 . كثه بعد حاجته فسد اعتكافه ُلكن إن طال مو

روج ـلـذلك وـهـذا ال ُعتكــف أن يتطـهـر الطـهـارة الواجـبـة ـفـي المســجد فـلـه الخــُمكــن للمُإذا ـلـم ي ●

 . ُالعلماء بطل االعتكاف باتفاق ُي

مكــان داخــل المســجد  إذا كــان يوجــد فـإن أمكـنـه التطـهـر ـفـي المســجد لزـمـه أن يتطهـر بالمســجد

 .طهر عد للتُم

روج وإال ُروج لألكـل لعـدم مـن يأتيـه بـه فلـه الخـُعتكف إن احتاج إلـى الخـُلمالقول الراجح أن ا ●

 .فليس له ذلك 

 ًرا  ما روج ر دذر  

أو ماـلـه ـمـن عــدو أو ـلـص أو  رمـتـهُروج بســبب الخــوف عـلـى نفســه أو حُالخــالـقـول اـلـراجح أن  ●

لمـرض  روجُالخـُال يبطل االعتكاف وكـذلك مل شهادة تعينت عليه روج ألداء أو تحُالخ وأحريق 

 ال يشــق مـعــه المقــام ـفــي المســـجد ًإن كــان يســـيراولكـــن ـقــام فــي المســـجد ُشـــق معــه الميشــديد 

 .  بطلُروجه مُفخ
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 د رب ان او                          / وإداد اف                      ر أم 

 

 ً  ماُ روجُن ا ربر  

 لـم ونحـو ذـلـكِعالضــور مجلـس ُجنـازة وحالمـريض وصـالة العـيـادة  لروجُالخـأن  القـول الـراجح ●

 .ُيجوز إذا اشترط ذلك قبل الشروع في االعتكاف 

  روج  افاراط ام 

ن ًقياسـا علـى االشـتراط فـي الحـج وأل يجـوز روج فـي االعتكـافُ اشتراط الخـالقول الراجح أن ●

 .روج فكأنه نذر القدر الذي أقامه ُرط الختشافإذا ُمعين االعتكاف ال يختص بقدر 

إذا عــرض ـلـي عــارض أو :   كــأن يـقـول يجــوزـفـي االعتكــاف ـعـامال االشــتراط الـقـول اـلـراجح أن ●

ً تكـاف واجبـاعيادة مريض أو صـالة جنـازة ونحـو ذلـك خرجـت سـواء كـان االعأو غل أو مرض ُش

زـهـة أو البـيـع ُرجــة أو النُباشــرة أو الفُـمـاع أو المِـنـافي االعتكــاف كالجُيالشــرط  كــان ذاـفـإً أو تطوـعـا

 .للتجارة أو التكسب بالصنعة في المسجد أو غيره لم يجز 

 . روج ألجل الشرطُطالنه بالخُفي االعتكاف عدم ب فائدة االشتراط ●

فت اط  

ــيبطـــل االعتكـــاف ● ةُروج مـــن غيـــر عـــُالخ ـب َّـــذر شـــرعي ولغيـــر الحاجـــة الملح فـــال يخـــرج مـــن :  ُ

 .ً  أو شرعاًالمسجد إال لما البد منه حسا

رب وقضــاء الحاجــة إن تعــذر هــذا بــدون ُأن يخــرج للحصــول علــى األكــل والشــ:  ومثــال األول

لمسـجد فهـذا أن يخرج ليغتسل من جنابـة أو ليتوضـأ إذا تعـذر فعلـه فـي ا:  ومثال الثاني روجُالخ

 .ً مما البد منه شرعا

روج لهــا ألنهــا فــرض وال يفســد ُمعــة وجــب علـيـه الخــُقــام فـيـه الجُـمـن اعتكــف فــي مســجد ال ت ●

 . روج لما ال بد له منهُروج ألنه خُاعتكافه بالخ

  .ُ العلماء إجماعبعتكف زوجته أو أمته ُإذا جامع الم يبطل االعتكاف ●

 . وجود الدليل على ذلك  لعدمال يلزمه شيء من الكفاراتو

عينا كمـا لـو نـذر اعتكـاف العشـر األواخـر ثـم وطـئ ُ بنذر فإن كان مًلكن إن كان االعتكاف واجبا

 .  عين مع القضاءُكفارة يمين لفوات الزمن المعليه فيها فتجب 
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٥٩

 ان اود رب /                                وإداد اف                 ر أم 

 

ر بـين كفـارة ِّـيُتتابعـة ثـم وطـئ فيهـا خُعين كما لو نـذر اعتكـاف عشـرة أيـام مُ غير مًتتابعاُوإن كان م

 . اليمين مع البناء أو االستئناف بال كفارة 

 . ُالعلماء عتكف زوجته أو أمته فإن كان لغير شهوة فال يبطل اعتكافه باتفاق ُإذا باشر الم ●

 .لماء ُباشرة لشهوة حرم ذلك عليه باتفاق العُموإن كانت ال

 . طالنه ُلم يرد ما يدل على ب ألنه ال يبطل إال باإلنزال اعتكافهوالقول الراجح أن 

باشـرة لشـهوة فكـذا ُجـرد المُقياس على الصـيام والحـج فكمـا ال يبطـل الصـيام والحـج بمًوأيضا لل

 .  االعتكاف

 .  لماءُ لم يفسد اعتكافه باتفاق العًل منياعتكف في منامه فأنزُإذا احتلم الم ●

لعفـو   لـم يفسـد اعتكافـهًمـاع فـأنزل منيـاِث نفسـه بـأمر الجَّدَعتكف إذا حُالمالقول الراجح أن  ●

 . الشارع عن حديث النفس

 ال يفسد اعتكافه إال ًعتكف إذا نظر إلى زوجته أو أمته بشهوة فأنزل منياُالمالقول الراجح أن  ●

 .غلب على ظنه اإلنزال بنظرة  ونظرإذا كرر ال

باشـرة مـع ُطالنـه بالمُوقـد تقـدم ب إذا اسـتمنى فـأمنى يبطـل اعتكافـه عتكفُ المالقول الراجح أن ●

 .  أولىباالستمناء من بابطالنه ُل فبِأن األصل فيها الح

  .عتكفة إذا حاضت أو نفست ال يبطل اعتكافهاُالمأن  القول الراجح ●

 .روج منه ُمع العزم على الخالنية االعتكاف يبطل بقطع  القول الراجح أن ●

ُطالن االعتكاف أن يكون عالما ذاكرا مُشترط لبُي ● ً ُختارا فإن كان جاهال أو ناسيا أو مً ً ً ًكرهـا لـم ً

عذر فيـه بالجهـل والنسـيان واإلكـراه ُروك يُروك وما كان من باب التُيبطل اعتكافه ألنه من باب الت

 .  باب األوامر وأمكن تداركهكان من  بخالف ما
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 د رب ان او                      / وإداد  ر أم اف                         

 

 وز ف  

  : عتكف فعل ما يليُباح للمُي ●

ب أو قضـاء الحاجـة رُروج لألكـل أو الشـُروج من المسجد للحاجة التـي البـد منهـا كـالخُ الخ-١

 . سل ونحو ذلك إذا تعذر فعله في المسجد كما تقدمُوالوضوء والغ

 .من توصيل زائر والقيام معه إلى باب المسجد  باحةُعتكف باألمور المُ اشتغال الم-٢

 .ها إلى بيتها ُبِلْقُعتكفه وله أن يخلو بها ويـُيجوز للمرأة أن تزور زوجها في م -٣

 ـيــزوره أهـلــه وغـيــرهم ممـــن يرـيــد زيارـتــه وأن يتحـــدثوا مـعــه لكـــن ال تنبـغــي عتكـــف أنُـبــاح للمُي -٤

ل علـى ِبـْقُعتكـف أن يخلـو بنفسـه وأن يـُاإلطالة في الزيارة أو اإلكثار منها لمـا تقـدم أنـه ينبغـي للم

 .عبادة ربه 

عـزي ُهنـي ويُقـيم ويُؤذن ويُ فـي المسـجد وأن يشـهد النكـاح ويـ يعقد زواجـهعتكف أنُباح للمُي -٥

 . صلح بين القوم كل ذلك في المسجدُيو

 تنظـيـف بدـنـه ـمـن الشــعث والوســخ وترجـيـل الشــعر وحـلـق اـلـرأس وتقـلـيم األظـفـار واالغتســال -٦

 . ولبس أحسن الثياب والبخور والطيب

  .لماءُعتكف أن ينام في المسجد باتفاق العُباح للمُي -٧

ُ يجــوز للمعتكــف الخــروج إذا-٨ داء الشــهادة واجــب فمـتـى تعيـنـت  احـتـيج ألداء الشــهادة ألن أُ

 . روج وال يبطل اعتكافه بذلكُروج لها ويأثم بعدم الخُعليه وجب الخ

راعـــاة الحـــرص عـلــى نظاـفــة المســـجد ُرب ـفــي المســـجد ـمــع مُعتكـــف األكـــل والشـــُـبــاح للمُي -٩

  .والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها

 تهدراســلــه ويجــوز  لمســجد الــذي يعتكــف فيــهلــق العـلـم فــي اِضــور حُحُ يجــوز للمعتكــف -١٠

  .وتدريسه
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 د رب ان او                      / وإداد  ر أم اف                         

 

 ويتأكــد ذلــك فــي حــق ؤخرة المســجد يعتكــف فيهــاُاتخــاذ خيمــة فــي مــُ يجــوز للمعتكــف -١١

مــرن بــأبنيتهن فضــربت فــي ُلى اهللا عليــه وســلم لمــا أردن االعتكــاف أفــإن أزواج النبــي صــالمــرأة 

الرجــال وخيــر لهــم وللنســاء أن ال ـيـرونهن وال ـيـرينهم فــإن كــان  المســجد وألن المســجد يحضــره

 .للنساء مكان مخصص في المسجد فهو األفضل 

  ف ن 

 : سن للمعتكف فعل ما يليُي ●

االسـتغفار وذكر  الـد بـأنواع العبـادة كـتالوة القـرآن والـدعاء وكثـرةسن لـه االشـتغال واالجتهـاُ ي-١

والصـــالة عـلــى النـبــي صـــلى اهللا علـيــه وســـلم وصـــالة النواـفــل والتهجـــد واـلــوتر واإلحســـان ـبــالقول 

  .والفعل

 . االجتهاد ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان وآكدها ليالي الوتر -٢

شـغله عـن ربـه واجتنـاب مـا ال يعنيـه مـن قـول ُعن كل ما ياإلعراض  وحفظ الوقت فيما ينفعه -٣

 . أو فعل

 ا  ف  

 كمتـهِخـل بمقصـوده وحُذر أو يُؤدي إلـى إبطـال االعتكـاف بـال عـُكـل مـا يـ عن عتكفُنهى المُي ●

لطــة والنــوم ُكثــرة الكــالم والخمثــل فيــد مــن األقــوال واألفعــال ُأن يشــغل نفســه بمــا ال يلــه كــره ُيو

 . عدم اغتنام الوقت باإلقبال على اهللا واالشتغال بطاعته من صالة وقراءة وذكر ونحو ذلكو

لبـــة للزائـــرين وأخـــذه بـــأطراف األحاديـــث بينـــه وبـــين ْجَشـــرة ومِكـــف موضـــع عَتْعَأو أن يتخـــذ الم

ه راء إذا كـان الغـرض منـه التجـارة أمـا إذا كـان ممـا ال بـد منـِعتكف البيع والشـُكره للمُجالسيه ويُم

 .  فال بأس بهيهمنفقة علال وهكإطعام أوالد

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٦٢

 د رب ان او                        / وإداد ف                        ر أم ا

 

   ء اف

   بء اف ام 

ـــراجح  ● ـــر عــــذرعتكــــف ُالمســــتحب إذا قطعــــه ُقضــــاء االعتكــــاف المأن القــــول اـل  لعــــذر أو لغـي

شـوال عنـدما شـهر اعتكافه في قضى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيستحب وليس بواجب ألن النبي 

 .قطعه 

   ء اف اواب  ام

تقدمــة وجــب علـيـه ُبطالت االعتكــاف المُبطــل مــن ـمـُعتكــف اعتكاـفـه الواجــب بمُإذا أفســد الم ●

شــترط فيهــا التتــابع فمــا مضــى منهــا ُ ال يًذمتــه منــه إال إذا كــان أيامــااســتئنافه بصــفته لعــدم بــراءة 

تتابعـة فيلزمـه االسـتئناف إلمكانـه أن يـأتي بالمنـذور علـى ُ مًصحيح ويقضي مـا بقـي وإن كـان أيامـا

 . عينة لزمته كفارة يمين لتفويت الزمن ُ مًصفته وإن كانت أياما

  ء اف اواب  اتم 

وإن ـلـم ً قياســا عـلـى الصــيام مشــروع قضــاء االعتكــاف الواجــب عـلـى المـيـت أن اـلـراجحول الـقـ ●

 .  في األحاديث الصحيحةذلك عليه كفارة يمين ألن كفارة النذر كفارة يمين كما ورد فيفعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٦٣
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٦٤

 د رب ان او                          / وإداد ر أم  ادر                      

 أول و اوق واداد

 أ ُرا  

 ب  درا مذا ا  

الن ذو ـقـدر عظــيم أي ذو ُ فــُيقــالبهــذا االســم ألنهــا ليلــة ذات قــدر كمــا ليـلـة القــدر ميت ُســ ●

قـدر عظـيم لها لعبادة فيها األن  تعالى وزلة حيث نزل فيها كالم اهللامن فهي ليلة لها شرف وشرف

 .عند اهللا عز وجل 

  مــنفــي ذـلـك العــام  مــا ســيجريويقــدرقــدر فيهــا مــا يكــون فــي تـلـك الســنة فيكـتـب فيهــا ُـنـه يوأل

 .الخ  ... األرزاق واآلجال

 .  )التقدير السنوي( أي هو التقدير الخاص  وهذا

تقـدم علـى خلـق السـموات واألرض بخمسـين ألـف سـنة كمـا صـحت ُفهـو م) التقـدير العـام ( أمـا 

. بذلك األحاديث

 .كمة اهللا عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه ِوهذا من ح

  ل  ادر

 :ليلة القدر لها فضل عظيم دون غيرها من الليالي وذلك لما يلي  ●

 . فيها القرآن نزل اهللاحيث أالسنة في باركة ُأفضل ليلة م ألنها -١

 .يكتب اهللا تعالى فيها اآلجال واألرزاق خالل العام ألنها  -٢

حيث أنها ليلـة خيـر مـن ألـف العبادة  باألجر العظيم في من اللياليت على غيرها لِّضُفألنها  -٣

فــي ) ـثـالث وثمــانون ســنة وأربعــة أشــهر ( شــهر أي أن العمــل الصــالح فيهــا خـيـر مــن أـلـف شــهر 

 . غيرها

 .فيها إلى األرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة ) جبريل ( والروح تنزل المالئكة ا ألنه -٤

ليـلــة خالـيــة ـمــن الشـــر واألذى وتكـثــر فيـهــا الطاعـــة وأعـمــال الخـيــر والـبــر وتكـثــر فيهـــا ألنـهــا  -٦

 .السالمة من العذاب وال يخلص الشيطان فيها إلى ما كان يخلص في غيرها فهي سالم كلها 

  .نوب لمن قامها واحتسب في ذلك األجر عند اهللا عز وجلُلذافران ُيلة غل ألنها -٧
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 د رب ان او /ر أم  ادر                                                وإداد 

 

  ب درا   

  مــن أجــل إحيائهــااخــر مــن رمضــاناـلـوتر ـمـن العشــر األولـيـالي ســتحب طـلـب ليـلـة القــدر ـفـي ُي ●

والذكر واإلكثار من االستغفار والـدعاء واالجتهـاد فـي العبـادة فقـد كـان النبـي صـلى صالة القيام ب

اهللا علـيــه وســـلم يجتـهــد ـفــي طلبـهــا ـفــي العشـــر األواخـــر ـمــن رمضـــان وأـنــه كـــان إذا دخـــل العشـــر 

 .  اعتزل النساء واشتد في العبادةئزر أيِوأيقظ أهله وشد الم األواخر أحيا الليل بالعبادة والذكر

   ادروت 

 والـقـول الـراجح أنـهـا العشــر األواخـر ـمـن رمضـانالوتريـة ـمـن أيـام لـيـالي  الفـيتكــون ليلـة القـدر  ●

 .في جميع األعوام منها ة نُال تختص بليلة معيتتنقل في هذه الليالي أي 

   ادرت 

 أنهـا ليلـة - مس تطلع في صبيحة يومهـا بيضـاء ال شـعاع لهـاأن الش :  ليلة القدرمن عالمات ●

 - الريـاح سـاكنة تكـون فيهـا – طمأنينة القلب وانشـراح الصـدر تحصل فيها –ال حارة وال باردة 

 .ً لذة ونشاطافيها جد في القيام وُي

ل اء أد درا   

دعـيـة ـمـا ذكــره النـبـي صــلى اهللا وـمـن أفضــل األاـلـدعاء ـمـن العـبـادات المشــروعة ـفـي ليـلـة الـقـدر  ●

حـب العفـو ُاللهـم إنـك عفـو ت( عليه وسلم لعائشـة رضـي اهللا عنهـا أن تقولـه فـي هـذه الليلـة وهـو 

 .  )فاعف عنا

 ق ر لدرا  

مــن  وـلـيس بصــحيح أن ـمـن ـلـم ـيـر عالمــة ُ مـعـين ـيـدل عليهــاؤـيـة شــيءُصــولها رُشــترط لحُال ي -١

.ق لها َّوفُدركها وال مُدر فإنه ال يليلة القعالمات 

قـيم لهـم فـي ليلـة ُسـافر والمُفساء والمُلنللحائض واصلين فقط بل هي ُليلة القدر ليست للم -٢

 .بقدر عمله واجتهاده وإخالصه في الطاعة هللا جل وعال القدر نصيب 

ا فيحصل لهـم كلهاألواخر  في العشر ُ المسلمونليلة القدر حتى يجتهدعز وجل أخفى اهللا  -٣

 . ثم يكسلون بعد ذلكفقط لو علموا بها الجتهدوا في ليلتها ألنهم الثواب واألجر العظيم 
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٦٧

 د رب ان او /ر أم زة اطر                                            وإداد 

 

ا ول ودادأق واو 

                                           ِة از أ ُ 

 ُ  واطً طرا زة رف

   .الشيء وصفوة والصالح والزيادة النماءهي :  غةُالل في الزكاة ●

 .ً إفطارا الصائم أفطر:  قولك من مصدر اسم:  طرِوالف

 . لقةِالخ هي التي طرةِالف من كأنها طرةِف لها وقيل وجوبها سبب ألنه طرِالف إلى الزكاة ضيفتُوأ

 . رمضان من طرِبالف تجب صدقةهي :  االصطالح في طرِالف وزكاة

 ُتر ُتوطر ؟  رة از. 

  .الهجرة من الثانية السنة من شعبان فيِزكاة الفطر  رعتُش ●

ا ن رو ةز طرا 

 يسـلم قلمـا اللـذين والرفـث اللغـو مـن للصائم هرةُط أنهاِمة من مشروعية زكاة الفطر هي ِالحك ●

 علـيهم رورُالسـ وإدخـال ؤالُالسـ عـن بإغنـائهم ذلـك ويتحقـق للمسـاكين عمـةُط أنهـاو منهما صائم

 .العيد  يوم في

 طرا زة م

 ًا عبد أو ًاحر ًاكبير أو ًاصغير نثىأ أوكان  ًا ذكرينسلمُمفرد من ال كل على واجبةِزكاة الفطر  ●

 ن ب ةز ؟ طرا 

  :اآلتية روطُالش فيه توفرت من علي طرِالف زكاة تجب ●

  ام -١

ً فقيـرا أوً غنيـاً كبيـرا أوً صـغيرا ًاحـر أو ًاعبـد أنثـى أو كـانً ذكـرا سـلمُم كـل على طرِالف زكاة تجب

 وإنمـا أهلهـا مـن الكـافر ولـيس واللغـو الرفـث مـن للصـائم هـرهُوط ربُالقـ مـن ربةُق طرِالف زكاة ألن

 . اآلخرة في تركها علي عاقبُي
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 د رب ان او /ر أم زة اطر                                            وإداد 

 

٢- ُدرةا  راجة إز طرا  

 العـيـد ـيـوم ـمـن يـعـول ونفـقـة نفقـتـه ـعـن ًفاضــالً صــاعا ُعـنـد المســلم يكــون أنُوتتحقـق ـهـذه الـقـدرة ـبـ

 .على القول الراجح وليلته 

  زة اطر ووب وت

 .ُ هو غروب شمس آخر يوم من رمضان طرِالفالقول الراجح أن وقت وجوب زكاة  ●

 ختصـــةُالم الصـــدقة أي االختصـــاص تقتضـــي واإلضـــافة طـــرِالف إـلــى الصـــدقة أضـــافألن الشـــارع 

 . رمضان من يوم آخر شمس روبُبغ هو رمضان جميع عن يقع طرِف وأول طرِالفب

 ألنـه طـرِالف صـدقة عنـه خـرجُت رمضـان مـن يـوم آخر شمس روبُغ بعد مات منوهذا يقتضي أن 

 . وجوبها وقتً موجودا كان

 كــان ألنـه طــرِالف صـدقة عـنـه خـرجُت ال رمضــان مـن ـيـوم آخـر شــمس روبُغـ بـعـد ولـد ـمـنكـذلك و

 . وجوبها وقت أمه بطن فيً جنينا

 وقـت ألنـه الصـدقة عنـه خـرجُت ال رمضان من يوم آخر من الشمس روبُغ بعد أسلم منوكذلك 

 .لوجوبها  ًأهال يكن لم وجوبها

  طرا زة إراج وت

 :  ينقسم إلي قسمين طرِالف زكاة قت إخراجو ●

   اب وت ام اول 

 النـبـي عمــل هــو ـهـذاو الصــالة أداء قـبـل العـيـد ـيـوم هــو طــرِالف اةزكــ ُالوـقـت المســتحب إلخــراج ●

 . وسلم عليه اهللا صلى

 م اا تواز و   

 أصـحاب كـان فقد جائز ثالثة أو يومين أو بيوم العيد قبل طرِالف زكاة القول الراجح أن إخراج ●

 زكــاة خرجــونُيأي  الرخصــة بــاب ذلــك مــن يفعلــون عــنهم اهللا رضــي وســلم عليــه اهللا صــلى النبــي

فالغاـلـب أنهــا  منهــا بالمقصــود خــلُي ال الـقـدر بهــذا تعجيلهــا ألن ـيـومين أو بـيـوم العـيـد قـبـل طــرِالف

  .فيه الطلب عن بها فيستغنى العيد يوم إلى بعضها أو  كلهاتبقى
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٦٩

 ن اود رب ا /ر أم زة اطر                                            وإداد 

 

 كمـهُح أعطـي الشـيء مـن قـرب ما ألن أولى بذلك توقيتها فكان الصوم من طرِللف رعتُش األنهو

 والثالثــين والعشــرين والتاســع والعشــرين الثــامن اليــوم فــي إخراجهــا مــن مــانع ال أنــه علــمُي وـبـذلك

  .الصالة قبل العيد وصباح العيد وليلة

 تـبـعُم وعملـهـم رونُالـقـ خـيـر فـهـم عــنهم اهللا رضــي لصــحابةا عــن جــاءت خصــةُالر هــذه أن دام وـمـا

 لـغــىُم ســـببه عـلــى الشـــيء تـقــديم إن: (  تـقــول الـتــي القاـعــدة ـمــن ســـتثناةُم المســـألة ـهــذه فتكـــون

  ) .جائز شرطه على الشيء وتقديم

  زة اطر إراج وت اء

 عـلــى فيحـــرم العـيــد ةبصـــال اإلـمــام بشـــروع ينتـهــي ِ زكـــاة الفطـــرإخـــراج وـقــتالـقــول اـلــراجح أن  ●

 لـم أداهـا ومـن وسـلم عليـه اهللا صـلى الرسول ألمر خالفُم ألنه العيد صالة بعد إخراجها سلمُالم

 . التطوع كمُح في صدقة وصارت الزكاة عن جزئهُت

 .باالتفاق  فحرام شوال من الثاني اليوم من العيد يوم بعد إخراجها أما

 و م ن رك إراج زة اطر  رج 

 :ِمن ترك إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها له حالتان  ●

 ويلزمـهً شـرعا ؤاخـذُي ال فهـذا فـي ليلـة العيـد وغيره فقير وانعدام كنسيان ذرُلع تركه يكون أن -١

 . القضاء

عـين فـإذا أخرهـا ُؤقتـة بـزمن مُقبـل منـه ألنهـا عبـادة مُ فإنها ال تالتفريط باب من تركه يكون أن -٢

 أنهـا علـي ولكـن زكـاة أنهـا علـي والقضـاء ال التوبة وعليه عاصويكون قبل منه ُذر لم تُغير ععنه ل

 .على القول الراجح  الصدقات من صدقة

ة رفز ن  (طرا ة دز طرا (  

ُالـقـول اـلـراجح أن زكــاة الفطــر ال ـتـدفع إال للفـقـراء والمســاكين فقــط ● ُ  مصــارف ـمـن غـيـرهم  دونِ

 يكــن وـلـم الصــدقة بهــذه المســاكين تخصــيص وســلم علـيـه اهللا صــلى هدـيـه مــن كــان حـيـث الزكــاة

 . بعدهم من وال أصحابه من أحد فعله وال بذلك أمر وال الثمانية األصناف على قسمهاُي
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 د رب ان او /ر أم زة اطر                                            وإداد 

 

  طرا زة د ن

 لـم أم فيـه مالـه أكـان سـواء فيـه كلـفُالم علـى وجبـت الـذي البلـد فرق فيُتُتدفع و طرِالف زكاة ●

 . فيه سببها الذي البلد في فرقُفت وجوبها سبب هو عليه وجبت الذي ألن يكن

  طرا زة لم 

 إلـي قـلُن حـاجتهم عن شيء فضل فإن رهمغي علي البلد قراءُف تقديم األولي إن الراجحالقول  ●

 غـيـر بـلـد ـفـي ـقـراءُف رحــم ذوي أو أـقـارب ـلـه كاـنـت إذا وـكـذلك ـمـنهم إلـيـه أحــوج ـهـو مـمـن غـيـرهم

 . إليهم صدقته دفع فاألولي يسكنه الذي البلد

 ن و أراج زة اطر 

ِاألفضــل أن يـتـولى المســلم توزـيـع زكــاة فطــره بنفســه  ●
 عطائهــابإ ثـقـةً خصــاوكــل شُي أنـلـه  ويجــوزُ

 . فال ثقة غير كان إن وأما ستحقيهاُمل

 فـيمن واألمانـة الثقـة ظنه على يغلب أن بشرط قراءُللف دفعها في جمعية وكلُي أن لإلنسان يجوزو

 وقتهــا فــي قــراءُللف دفعهــا فــي وكلهــم وإذا عظيمــة شــعيرة ألنهــا األمــر هــذا فــي يتســاهل وال وكلــه

 اسـتطاع مـا اهللا اتقـى ألنـه ذمتـه برئـت الشـهر أول مـن ولـو وسعُم زمن في إياها وأعطاهم الشرعي

 واإلـثـم ؤاخــذةُالم كاـنـت دفعهــا ـفـي الـتـأخير أو إيصــالها عــدم فــي تقصــير حصــل أن رضُفــ ـلـو ـثـم

 .  فيه نيبُأ فيما فرطُم ألنه الوكيل على

 الزكــوات إيصــال ـفـي والدـقـة األماـنـة ويتحــروا يجتهــدوا أن تطــوعينُوالم الخيرـيـة الجمعـيـات وعـلـى

 قـادرون وهـم إال الزكـوات مـن كبيـرة كميـة يسـتقبلوا ال وأن تـام استعداد على يكونوا وأن قراءُللف

 . عظيم األمر فإن الخلق قوقُح ذمتهم في يلحقوا وال الشرعي الوجه على تنفيذها على

  طرا زة دار

 أو دقيقهمـا أو الشـعير أو رالبـ مـن صـاعِالقول الراجح أن المقدار الواجب في زكاة الفطر هو  ●

ًصـغيرا  أنثـى أو ذكر عبد أو رُح إنسان كل عن البلد وتُق من آخر طعام أي أو الزبيب أو التمر

  .سلمينُالم منًأو كبيرا 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٧١

 د رب ان او /ر أم زة اطر                                            وإداد 

 

  عا دار

 يمــأل ـمـا:  والـمـد أـمـداد أربـعـة( ـهـو و المديـنـة أـهـل  النـبـوي أي صــاعصــاعال ـهـو عتـبـرُالم الصــاع ●

  .الكفين عتدلُالم الرجل كفي

  .عتدلتين المملوءتينُأربع حفنات باليدين الم: وعليه فيكون مقدار الصاع النبوي هو 

  طرا زة  رج ا اواع

 قتصـرُت وال سـلمونُالم يقتاتـه مـا أي للنـاسً وتـاُق عـدُي الـذي الطعـام من طرِالف زكاة إخراج يجوز ●

 رزُاأل مــن خــرجُت بــل)  الزبيــب أو األقــط أو التمــر أو الشــعير  ( الشــارع مــنعليــه نــص مــا علــي

  .ًوتاُق عتبرُي مما وغيرهم والعدس رةُوالذ

 قـوت كانت ألنها وسلم يهعل اهللا صلى النبي هافرضالن األنواع المنصوص عليها في األحاديث 

 يقـتـاتون ال ممـا خرجـواُي أن كلفـهـمُي لـم غيـره يقتـاتون ـبـل وتهمُقـ لـيس هـذا كــان ولـو المدينـة أهـل

   .األنواع هذه علي قتصرُم غير وأنه سعه فيه األمر أن علي ويدل

 أو فـول وأ رزُأ مـن بلـده ألهـلً وتـاُق عـدُي مـا كـل من إخراجها زاجوفالقول الراجح هو  هذا وعلي

 فــيً وـتـاُق ـعـدُي ممــا ذـلـك غـيـر أو مكروـنـة أو لوبـيـا أو فاصــوليا أو تمــر أو دقـيـق أو قمــح أو عــدس

 . بلده

   زة اطر ام إراج 

ُ فــي زكـــاة الفطـــر يجـــوز إذا اقتضــى ذـلــك حصـــول المصـــلحة القيـمــةالقــول اـلــراجح أن إخـــراج  ●
ِ

 المقصـود وهـذا حـاجتهم وسـد قراءُالف إغناء رطِالفزكاة  من المقصود نودفع المشقة ألالراجحة 

 أو القـمـح نـفـع ـمـن بكثيـر أكـثـر ـقـراءُللف قـودُالن نـفـع ألن باألعـيـان تحقـقـه مـن أكـثـر ـبـالنقود يتحقـق

 . سرتهُوأ أوالده وحاجات حاجاته يقضي أن بالمال يستطيع الفقير وألن لهم رزُاأل

التي تتعلق  حاجاتال وضروراتتي أنواع الها في شدفعنقود لبحاجة إلى هذا الفقير في زماننا  إذ

 .ُبه وبأسرته 

 ُ التي تعطى لهم من الزكاة مثلاألعيان  يبيعون  قراءُالف أن سلمينُالم بالد بعض في المشاهد ومن

  .قودُالن إلى لحاجتهمً نظرا األثمان بأبخس التجار إلى  ونحوهماواألرز القمح
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٧٢

 د رب ان او                            / وإداد ر أم زة اطر                

 

ًالف السائغ الذي ال يوجب بغضا وال هجرا وال قطيعة ِلة كغيرها من مسائل الخأوهذه المس ً ُ ُ

ُوليسعنا فيها ما وسع علماء األمة الثقات من المتقدمين والمتأخرين  ُ ُ ُ . 

  ر  زة اطر ل

 لـم إذا واألقـارب الزوجـات مـن علـيهم نفقُي وعمن نفسه عن سلمُالم علي طرِالف زكاة تجب -١

 بهــا خــاطبونُالم ألنـهـم هــم خرجوهــاُي أن ـفـاألولى اســتطاعوا ـفـإن أنفســهم عــن إخراجهــا يســتطيعوا

 . ًأصال

  .التطوع باب من ُيستحب ذلك لكنوً إجماعا عنه الزكاة إخراج يلزم ال الجنين -٢

ـلـه  كــان  الطـفـل إذاإنالـقـول اـلـراجح و باإلجمــاع أبـيـه عـلـي ففطرـتـه ـمـال للطـفـل يكــن ـلـم إذا -٣

 . من ماله  طرتهِف تجب مال له الذي اليتيمكذلك ومن ماله  ففطرته مال

   .نفقته تلزمه الذي ولده ولد ةطرِف عليهتجب  الجدالقول الراجح أن  -٤

 . نفقتها تلزمه ال ألنه بها يدخل لم التي زوجته عن طرِالف زكاة إخراج الرجل يلزم ال -٥

  .زوجها علي ال نفسها علي طرتهاِفف طرِالف زكاة وقت في المرأة نشزت إذا -٦

  .طرِالف زكاة عنها يخرج فال كتابية الزوجة كانت إذا -٧

ن اهللا تعـالى فرضـها عـز وجـل ألعطى الزكاة لمن ال يسـتعين بهـا علـى طاعـة اهللا ُأن تيجوز   ال-٨

ؤمنين ُعــاون المــُقراء والغــارمين أو لمــن يُؤمنين كــالفُلــى طاعتــه لمــن يحتــاج إليهــا مــن المــمعونــة ع

 .جاهدين في سبيل اهللا ُكالعاملين عليها والم

 أداء الصـالةبـحتى يتـوب ويلتـزم من الزكاة ًعطى شيئا ُصلي من أهل الحاجات ال يُفمن ال يوعليه 

 . في وقتها 
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٧٤

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 أول و اوق واداد

ة ا أ ُ 

 أ اب 

يـر ذلـك وذلـك مـم سـواء أكانـت كتابيـة أم وثنيـة أم غُوجد لدى كـل األُعارات تِاألعياد شإعلم أن 

ــرتبط بغرـيــزة وج ــاد ـت ــبلِألن إقامـــة األعـي ــُة طـَّ حـبــون أن تكـــون لهـــم ُع الـنــاس عليهـــا فكـــل الـنــاس يـِب

ُعون ويظهرون فيها الفرح والسَّويتجمبها ناسبات يحتفلون ُم  .رور ُ

 ترتبط بأمور دنيويـة كبدايـة سـنة أو بـدء موسـم زرع أو اعتـدال جـو أو قيـام دولـة قدعياد هذه األو

 . يب حاكم ونحو ذلك أو تنص

ناســـبات دينـيــة ككثـيــر ـمــن أعـيــاد اليـهــود والنصـــارى الخاصـــة بـهــم فمـــن أعـيــاد ُ بمًـتــرتبط أيضـــا وأ

كر وعيـد العطـاء ويحتفلـون بـه اآلن فـي ُوعيد الشـ) الكريسمس (  عيد رأس السنة ًالنصارى مثال

لــم تكــن نصــرانية فــي هــور وإن ُجميــع الــبالد األوربيــة وغيرهــا مــن الــبالد التــي للنصــرانية فيهــا ظ

 .نتسبين إلى اإلسالم ممن حولهم عن جهل أو عن نفاق ُ بعض الم شاركهمُاألصل وقد ي

 . وللمجوس كذلك أعيادهم الخاصة بهم مثل عيد المهرجان وعيد النيروز وغيرهما

 أعيـادهم مثـل عيـد الغـدير الـذي يزعمـون أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم بـايع فيـه ًوللباطنية أيضـا

 .الفة وبايع فيه األئمة االثني عشر من بعده ِ رضي اهللا عنه بالخًلياع

 وعيـد طـرِالفعيـد ( وهمـا بعيـدين ُولكن من فضل اهللا عز وجل على األمة اإلسالمية أنـه اختصـها 

 ) .األضحى 

 .هذان العيدان هما من شعائر اهللا التي ينبغي إحياؤها وإدراك مقاصدها واستشعار معانيها و

خـرى كعيـد رأس السـنة وعيـد الجـالء وعيـد ُ الزيادة على هذين العيدين بإحـداث أعيـاد أال تجوزو

عـلـم وعـيـد ُمــال وعـيـد النـيـل وعـيـد شــم النســيم وعـيـد المُم وعـيـد العُالـثـورة وعـيـد المــيالد وعـيـد األ

نة سـيد ُخالفـة لسـُشـرعه اهللا وابتـداع فـي الـدين وم المولد النبـوي وغيرهـا ألن ذلـك زيـادة علـى مـا

ًأياما أو أسابيع أو أعواما كل ذلك  ذكريات أو ًميت أعيادا أوُرسلين وتشبه بالكافرين سواء سُالم ً 
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٧٥

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

افرة مـن الـدول الغربيـة وغيرهـا مـم الكـُنة اإلسالم بل هـو مـن فعـل الجاهليـة وتقليـد لألُليس من س

شـركين فـي شـيء ممـا يخـتص بأعيـادهم ال مـن ُأن يتشبهوا بالكفار والمًأيضا سلمين ُال يحل للمو

اللعـب فـي ُالمسلمين بمشـاركتهم بن صبيان َّمكُطعام وال من لباس وال إيقاد نيران وال عبادة وال ي

  .ونحو ذلك أعيادهم وال إظهار الزينة 

 .العيد وآدابه في الشريعة اإلسالمية التي تتعلق بحكام األ صر بعضُمختوفيما يلي 

  اد 

 المعـاودةفهـو مـن  مجيئه ويعتاد خرىُأ بعد مرة ويتكرر يعود لما وهو اسم أعياد هجمع: العيد  ●

  .الرجوعو

 الســنة فــي لعــوده المخصــوص الـيـوم علــىً علمــا صــار ـثـم يعــود عــاد مــن مصــدر اســم:  واالعتـيـاد

  .ينمرت

 .  اعتادوه ألنهم العادة:  اشتقاقه من:  وقيل

 رو ة اد 

ناســبة ُناســبة خاصــة أال وهــي مُصــالة العـيـد مــن الصــلوات الخاصــة الـتـي شــرعها اهللا لعبــاده لم ●

ـأداء فريضــة الحــج ُالعـيـد حـيـث يلتقــي الم ؤمـنـون فــي ـيـوم العـيـد بـعـد أن صــاموا رمضــان أو ـقـاموا ـب

 . رباتُكافأة لهم على ما قاموا به من الطاعات والقُبهذين العيدين مفنالوا جائزة ربهم 

  . جماعاإلنة وُمشروعة بالكتاب والسفصالة العيد 

ُشرعت في السو    . من الهجرةثانيةنة الُ

 دة ا م 

ُبعـض ـمـن يكفـي ـمـن المكلـفـين  بـهـا قـام إذاعـلـى الكفاـيـة فـرض  القـول اـلـراجح أن صـالة العـيـد ●
  .قيموهاُي حتى اإلمام قاتلهم تركها على بلد أهل اتفق الباقين وإن نع تسقط

 اإلسالم شعائر من وألنها عليها داومونُي كانوا بعده من لفاءُوالخ وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن

 .وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية ة الظاهر

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٧٦

 د رب ان او                   / وإداد ر أم ة اد                       

 

  اد ة اء ودُم 

 والعجـوز الشـابة بـينفـي ذلـك  فـرق والُ مستحب العيد صالةل النساء هودُشالقول الراجح أن  ●

 سبب الفتنة مـع احتشـامهن وعـدم تطيـبهن ويخـرجنُ ويبتعدن عن ما يحجاببشرط أن يلتزمن بال

ُروجهن فتنة حرم خُدون زينة تفالت فإن كان في خب َ ُ  . روجهنَ

 م روج ان إ  اد 

   لشعائر اإلسالمًفي إخراجهم إظهاراووإن لم يصلوا ُيستحب إخراج الصبيان إلى صالة العيد ●

  ن إ ة اد

 حـتـى ًاقريـبـويكــون اســع خــارج البـلـد  وكــانـفـي مأو  الصــحراءـفـي  صــالة العـيـد ُأن تقــامنة ُالســ ●

صـلى ُصـلي العيـدين فـي المُيسهل على الناس الذهاب إليه ألن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم كـان ي

 ـغــرب فــي وـهــو  "الغمامــة"  بجـــامع اآلن ُيســمى اـلــذي الموضــع وـهــوالــذي علــى ـبــاب المدينــة 

 . الجنوب إلىً نحرفاُم المسجد

 صـلىُالم إلـى يخرجـون فكـانوا وعلـي ثمـانُوع مـرُوع بكري بأ بعده من الراشدون لفاءُالخ وكذلك

  .وأرضاهم عنهم اهللا رضي

 فــي صــلواُي أن لهــم األفضــل مكــة أهــل:  لمــاءُالع  بعــضلفـقـا مكــة أهــلمــن ذـلـك  اســتثنىلكــن و

 ـهـذا ـفـي مكــة أـهـل ـبـه وجــل عــز اهللا اخــتص اـلـذي العظــيم وللشــرف فـيـه ضــاعفةُالم لفضــل الحــرم

 . المسجد

 روجُالخـ علـيهم يشـق أنـه بحيـث بالجبال ممراتها وضيق أطرافها لضيق في ذلك والسبب: وقيل 

 . ونحوها المدينة في هذا يكون كما يسعهم مكان إلى

  داة ا إ ا   

نة يجتمـع ُسلمين يومان في السُأن يكون للم: ُ في المصلى هي إقامة صالة العيدِالحكمة في  ●

صـلون ُلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويُ يتوجهون إلى اهللا بقً وصبياناً ونساءًبلدة رجاالفيها أهل كل 

خلصــين كــأنهم عـلـى قـلـب رجــل واحــد ـفـرحين ُهلـلـون وـيـدعون اهللا مُكـبـرون ويُخـلـف إمــام واحــد ي

 .ستبشرين بنعمة اهللا عليهم ُم
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٧٧

                                         دة ا مر أ دادوإ  /ون اد رب ا 

 

  عامة الناسفيه  يجتمع واحد موضع في إال شرعُت ال معةُالج كصالة العيد صالة . 

 الحاجــة عــنهم يــدفع مــا صــلياتُالم مــن يزيــدوا أن فلهــم علــيهم مشــقة ذلــك فــي كــان إن كــنل

  .  بقدرها

   إ ة اد  ادم 

 ولكـن ثبـت أنـهذر ُغير عـب في المسجد ى العيد أنه صلوسلم عليه اهللا صلىالنبي عن نقل ُلم ي ●

  . في يوم كان فيه مطر شديد المسجد في العيد صلى

لـمـا  الصــحراء ـفـي العـيـد إقاـمـة نةُالســ ألن ذرُلـعـ إال المســاجد ـفـي العـيـد صــالة إقاـمـة كــرهُتوعلـيـه ف

روج إـلـى الصــحراء أوـقـع ُ وألن الخــصــحراءال ـفـي صــليهاُي كــانأـنـه  وســلم علـيـه اهللا صــلى ثـبـت عـنـه

شــعائر الــدين وال مشــقة فــي ذـلـك لعــدم تكــرره بخــالف لر اظهــفـيـه إســلمين وُوالم لهيبــة اإلســالم

 .صلي في المسجد الحرام ُمعة إال في مكة فإنها تُالج

 .صلي في المساجد ُذر من مطر أو زحام أو ما شابه ذلك جاز أن تُفإن كان هناك ع

 علـي لفعـل بهـم صـليُي مـن البلـد مسـجد فـي اإلمـام اسـتخلف وعجـزة عفاءُضـ لـدالب في كان وإن

 . عنه اهللا رضي

 . نة وترك األفضلُذر فصالته صحيحة ولكنه خالف السُومن صلى في المسجد بغير ع

  :أمرين من تخلو المسجد ال في العيد صالة أن : نقول هذا وعلى

 اهللا صــلى النـبـي نةُســ خــالف هــذا ألن مكــروه اهــذ أن فنقــول ذرُعــ لغـيـر يكــون أن : األول األمــر

  .سلمونُالم عليه وما وسلم عليه

 . الشعيرة إظهار يمنع مسجدال في وصالتها الشعيرة إظهار العيد صالة في المطلوب وألن

ذر ُ كـان هنـاك عـأو روجُالخـ يسـتطيعون ال ضـعفة هناك كان لو كما ذرُلع يكون أن : الثاني األمر

 عنـه اهللا رضيً عليا أن لهذا ويدلصلي في المساجد ُ ما شابه ذلك جاز أن تمن مطر أو زحام أو

  .مسجدال في بالضعفة صليُي من خلف
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٧٨

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 وت ة اد 

إلـي ) ١٠(ُ أي بعد مضي حـوالي محُلوعها قدر رُشمس بعد ط إذا ارتفعت الالعيد صالة وقت ●

 .ُدقيقة من بعد طلوع الشمس ) ١٥(

 شاخص لكل صار طلعت إذا الشمس أن وذلك السماء كبد عنالشمس إلى زوال وآخر وقتها 

 وـبـدأ نقصــه انتـهـى ـفـإذا الظــل نـقـص ارتفـعـت وكلمــا الـغـرب جـهـة ـمـن ظــل رتـفـعُم شــيء لكــل:  أي

 . الشمس زوال مةعال فهذه بالزيادة

 . نهي وقت االستواء وقت وهو الزوال قبل ما ألن

وـهـذا هــو  الشــمس زوال حـتـى ـمـحُر قـيـد وارتفاعـهـا الشــمس ـلـوعُط ـمـن  صــالة العـيـدوـقـتف وعلـيـه

   .وسلم عليه اهللا صلى النبيالثابت عن 

 الشـمس لـوعُط وبـين الفجر بين وال الشمس لوعُط قبل صلىُت وال الشمس لوعُط أثناء صلىُت فال

  .باإلجماع وهذا

 طــرِالفوفــي عـيـد  لـيـتمكن الـنـاس مــن ذـبـح أضــاحيهم التبكـيـراألضــحى فــي صــالة عـيـد  األفضــلو

  . ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهمالتأخير

ُد روطة ا  

 :ُيشترط لصالة العيد ما يلي  ●

  اوت دول -١

ُال تصح صالة العيـد قبـل طلـوع الشـمس بإجمـاع العلمـاء  مـن وسـبق ذكـر وقـت صـالة العيـد بأنـه ُ

 .مح إلى ما قبل الزوال ُارتفاع الشمس قدر ر

   را ادد وود -٢

 .فأكثر تنعقد بثالثة القول الراجح أن صالة العيد 

  اطن -٣

 العــادة جــرت بمــا مبنيــة مســاكن فــيالقــول الــراجح أن صــالة العـيـد تشــرع فــي حــق المقيمــين 

  الجمعة صالة إقامة يسوغ حيث إال العيد صالة تقام فال الجمعة صالة يف كما به بالبناء
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٧٩

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 صـلها فـي سـفرهُن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم لـم ي ألصـلوا صـالة العيـدينُسـافرين أن يُليس للمو

 .لفاؤه من بعده ُوال خ

 وال أشخاص ثالثة من أقلب تجوز والُأن صالة العيد ال تصح قبل دخول وقتها : ُوخالصة القول 

 . ستوطنُالم غير سافرُالم على تجب

   ة اد

   .نة بذلكُ وقد استفاضت السُالعلماءطبة بإجماع ُصالة العيد ركعتان قبل الخ ●

 خـرج إذا كـان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نألترة ُصلي اإلمام إلى سُأن يفيها نة ُالسومن  ●

 . وراءه والناس إليها صليُفي يديه بين وضعُفت بالحربة أمر العيد يوم

ال تنعقـد وركـن البـد منهـا  وهـي الصـلوات كسـائرُثم يكبر التكبيرة األولى وهي تكبيرة اإلحـرام  ●

  .الصالة بدونها

االسـتفتاح وهـذا  وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي عـن ورد بمـا اإلحـرام تكبيـرة عـدب ًراِسثم يستفتح  ●

  .وللمأموم لإلمامُسنة في أول الصالة 

 : ومن ذلك تعددةُم بصيغ ثبتودعاء االستفتاح 

 الخطايـا مـن نقنـي اللهـم والمغـرب المشـرق بـين باعـدت كما خطاياي وبين بيني باعد اللهم -١

 . والبرد والثلج بالماء خطاياي اغسل اللهم الدنس من األبيض الثوب نقىُي كما

 صـــالتي إن شـــركينُالم مـــن أنـــا ومـــاً حنيفـــا واألرض الســـموات فطـــر للـــذي وجهـــي وجهـــت -٢

 اللـهـم ســلمينُالم مـن وأـنـا مـرتُأ وـبـذلك ـلـه شـريك ال الـعـالمين رب هللا وممـاتي ومحـيـاي يونسـك

 ُذنـوبي لـي فـاغفر بـذنبي واعترفـت ينفسـ ظلمـت عبـدك وأنا ربى أنت أنت إال إله ال الملك أنت

 أنـــت إال ألحســـنها يهـــدى ال األخـــالق ألحســـن واهـــدني أنـــت إال نوبُالـــذ يغفـــر ال إنـــهً جميعـــا

 والشـر يـديك فـي كلـه والخير وسعديك لبيك أنت إال سيئها عنى يصرف ال سيئها عنى واصرف

 . إليك وأتوب أستغفرك وتعاليت تباركت وإليك بك أنا إليك ليس

 . غيرك إله وال جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم انكبحُس -٣
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٨٠

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

ـعـن النـبـي صــلى اهللا علـيـه تـعـددة ُنة عـلـى وجــوه مُـهـذه بـعـض أـنـواع االســتفتاح الـتـي وردت ـفـي الســ

 .وسلم 

 ـيـأتي وســلم علـيـه اهللا صــلى النـبـي عــن ورد ـمـا بكــل االســتفتاح ـفـي ـيـأتي أن اإلنســانعـلـى  يينبـغـف

 إال يعـرف ال كـان وإن الوجـوه جميـع علـى نةُالسـ فعـل بذلك له ليحصلً أحيانا وبهذاً أحيانا بهذا

 كـان وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي أن الظـاهر ألن حـرج فـال عليـه واقتصـر نةُالسـ مـنً واحداً وجها

 بعـد الـذكر فـي وكـذلك العباد على التيسير أجل من التشهد وفي االستفتاح في الوجوه هذه وعنُي

 : لفائدتين نوعهاُي وسلم عليه اهللا صلى النبي كان الصالة

 واحـد نـوع علـى اسـتمر إذا اإلنسـان فـإن واحـد نـوع علـى اإلنسـان يسـتمر ال أن:  األولـى الفائدة

 مـن كـان وإن الـذكر هـذا يقـول نفسـه وجد غفل لو ولذلك ديعا أمر كأنه النوع بهذا إتيانه صار

 بهــذاً أحيانــا يــأتي اإلنســان وصــار تنوعــةُم األذكــار كانــت فــإذاً عاديــاً أمــرا صــار ألنــه قصــد غيــر

 . يقوله ما لفهم وأدعى لقلبه أحضر ذلك صار بهذاً وأحيانا

 مــا حســب عـلـى بهــذا وـتـارة ابهــذ ـتـارة اإلنســان ـيـأتي بحـيـث ـمـةُاأل عـلـى التيســير:  الثانـيـة الفاـئـدة

 . ناسبهُي

 االسـتفتاح دعـاء مثـل تنوعـةُم وجـوه علـى تـأتي العبـادات بعـض صـارت الفائـدتين هاتين أجل فمن

  .الصالة بعد واألذكار والتشهد

ً وال تبطــل الصــالة إذا تركــت عمــدا أو بواجــب وليســتنة ُ ســُـثـم يكـبـر التكبـيـرات الزواـئـد وهــي ●

ُسهوا بغير خالف بين العل  .ماء ً

 وـفـي اإلحــرام تكبـيـرة غـيـر  تكبـيـراتســتهــي  الـقـول اـلـراجح أن عــدد هــذه التكبـيـرات الزواـئـد ●

  .القيامغير تكبيرة   تكبيراتخمس الثانيةالركعة 

ُيكبـر تكبيـرة صـلي ُ بعد دعاء االستفتاح أي أن المالقول الراجح أن موضع هذه التكبيرات هو ●

ُن دعــاء االســتفتاح شــرع أل يـقـرأتـعـوذ وـيـرات الزواـئـد ـثـم يُاإلحــرام ـثـم يســتفتح ـثـم يكـبـر ـهـذه التكب

 .للصالة فيكون في أول الصالة ويأتي بعدها التكبيرات ثم التعوذ ثم القراءة 
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٨١

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 اهللا صــلى النـبـي عــن ينـقـلـلـم  ألـنـه ذكــر وال دعــاء ـبـين التكبـيـرتين ُيشــرعال الـقـول اـلـراجح أـنـه  ●

   . التكبير قلُن كما قلُلن امبينهثبت أنه قال ذلك  لو وذلك يقول كان أنه وسلم عليه

أمــا غيــر وهــي تكبيــرة اإلحــرام  علــى مشــروعية رفــع اليــدين فــي التكبيــرة األولــى ُالعلمــاءاتفــق  ●

  ة من هذه التكبيرات الزوائد تكبيركل صلي يداه مع ُيرفع المأنه فالقول الراجح التكبيرة األولى 

    أمـا المـأموم فإنـه  رتفـعُبصـوت مفـي جميـع التكبيـرات كبـر ُيالمشروع في حق اإلمام أنه

 .سمع نفسه فقط كبقية الصلوات ُي

   ال وهــا إلي فــي القــراءة ونســي التكبيــرات ال يرجــع شــرعُالمصــلي إذا القــول الــراجح أن

  .يسجد للسهو

   شـرع فـي القـراءة لـم يـأت بـالتكبيرات الزوائـد أو أدركـه  إذا أدرك المأموم اإلمـام بعـد مـا

 .ًراكعا فإنه يكبر تكبيرة اإلحرام ثم يركع وال يشتغل بقضاء التكبير 

 .نة ُ سلقراءةقبل ابسمل ألن التعوذ والبسملة ُيتعوذ ويُبعد أن يكبر التكبيرات الزوائد ثم  ●

 ) . ق ( أو سورة )  األعلى  (ُوبعدها سورة ةالفاتحُاإلمام سورة ثم يقرأ  ●

  فـي صـالة العيـدذلـك يفعـل كـان وسـلم عليه اهللا صلى النبي ألنيجهر اإلمام فيهما بالقراءة و ●

 صــالة فــي وجهــر معــةُالج صــالة فــي جهــر كمــا جامعــة صــالة كــل فــيً جهــرا يقــرأ كــان وهكــذا

 .لماء على ذلك ُوقد أجمع الع االستسقاء في وكذلك امعةج ألنها سوفُالك

 وزكــاة الصــالة عـلـى الحــث  )األعـلـى(  ورةُســ ـفـي أنتين ورُالســبـهـاتين  الـقـراءة ـفـي كـمـةِالح وجــهو

  .ورتهاُبس معةُالج كاختصاص بها الفضيلة فاختصت طرِالف

  .نافقينُوالم معةُالج بين كما وبينها)  األعلى  (بين واالةُفللم  )الغاشية(  وأما

 روفُالظـ راعـيُي ولكـن بهـذا ومـرة بهـذا مـرة يقـرأ أن لهـا وإحيـاء نةُللسـً إظهـارا إلمـامعلـى ا ينبغيو

 والغاشــية بســبح يقــرأ أن فاألفضــل علــيهم يشــق النــاس انتظــار وكــانً بــاردا الوقــت كــان لــو مثــل

 ذبـح أجـل مـن العجلـة يحبـون النـاس ألن األضـحى عيـد فـي وكـذلكً حارا الوقت كان لو وكذلك

 . ضحاياهم

 . مرة وبهذا مرة بهذا يقرأ أن فاألفضل مشقة هناك يكن لم وإذا
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٨٢

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 لهـا مهـدواُفلي لهـا اسالنـ اسـتنكار خافوا إذا لكن حيوهاُي أن لمِالع لطلبة ينبغي المهجورة ننُفالس

 ألجـل ًأوال مهـدُي أن ينبغـي فهنـا نتقـدُوي بكالمـه مهـتُي الً صغيرا لمِالع طالب كان إذا سيما ال ًأوال

 . الشيء هذا قبول على الناس أفكار ضِّروُي أن

 . ثم يركع ويسجد سجدتين  ●

 .للقيام للركعة الثانية كبر ُيثم  ●

  . الثانية قبل القراءة خمس تكبيراتةُثم يكبر بعد تكبيرة القيام للركع ●

               ُوبعـدها سـورة ةالفاتحـُاإلمـام سـورة يقـرأ وبعد اإلنتهاء من التكبيـرات الزوائـد فـي الركعـة الثانيـة  ●

 ) . القمر ( أو سورة )  الغاشية (

 ـعـن خـبـارواإل بالبـعـث اإلخـبـار ـمـن علـيـه اشــتملتا لـمـا تينورُالســبـهـاتين  الـقـراءة ـفـي كـمـةِالح وجــهو

 من روجهمُوخ البعث في روزهمُبب العيد في الناس روزُب وتشبيه كذبينُالم وإهالك الماضية رونُالق

 . نتشرُم جراد كأنهم األجداث

ُثم يركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويصلي الصالة اإلبراهيمية ثم يسلم  ● ُ. 

            بوجـهــه يســـتقبلهمفامـعــة طـبــة جُبـعــد أداء صـــالة العـيــد خـثــم يـقــوم اإلـمــام فيخطـــب ـفــي الـنــاس  ●

نة واالسـتماع إليهـا ُسـة بل طبة ليست واجبُالخ وهذه قائم وهو ويخطب أماكنهم في جلوس وهم

 .ُالعلماء باتفاق  كذلك

  .عود لها واالستفادة منهاُسن االستماع لها والقُيف

   مـن أراد أن لكـن  وطبـةُال ينصـرف حتـى تنتهـي الخن أ و للمـأموم أن ينصـت لإلمـامُيسـن

ص لمـن شـهد العيـد َّـ رخوسـلم عليـه اهللا صـلىالنبـي  ألن  فال حرج عليـه العيدينصرف بعد صالة

 . إن أراد  و يذهبأطبة ُأن يجلس للخ

رت عـن الصـالة ألنهـا لمـا كانـت غيـر ِّـخُضورها وال اسـتماعها وإنمـا أُنة ال يجب حُطبة سُالخألن 

 .معة ُطبة الجُالف خِا بخَهِكْرَ تـْنِها مواجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد ترك
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٨٣

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

    وهـذا هـو الثابـت عنـه لوس في وسـطهاُطبة واحدة ال جُخُالقول الراجح أن خطبة العيد 

 النسـاء فـأتى نزل فرغ فلما خطب ثم بالصالة فبدأ طرِالف يوم قامنه صلى اهللا عليه وسلم حيث أ

 . الصدقة النساء فيه لقيُي ثوبه باسط وبالل بالل يد على يتوكأ وهو فذكرهن

 أـنـه عـنـه يثـبـت وـلـم صــلىُالم ـفـي إال العـيـد صــلُي ـلـم وســلم علـيـه اهللا صــلى النـبـي أن عـلـوموـمـن الم

 أن فتحقـق راحلتـه علـى إال شـيء علـى يرتقـي كـان أنـه الو صلىُالم أرضية إلى المنبر خرجُي كان

 .  األرض علىً قائما وإما الراحلة على إما طبتهُخ

   ُالـقـول اـلـراجح أن خطـبـة العـيـد تفـتـتح بالحمــد وـلـيس نقــل عــن النـبـي ُـلـم ي ألـنـه ـبـالتكبيرُ

 سقاء وال غير ذلكطبة استُطبة عيد وال خُال خ طبة بغير الحمدُصلى اهللا عليه وسلم أنه افتتح خ

 نةُسـ فيـه فلـيس بـالتكبير فتـتحُت العيـدين طبـةُوخ باالسـتغفار فتـتحُت االستسقاء طبةُخ أن: وما قيل 

 هللا بالحمـد طـبُالخ جميـع افتتـاح وهو الفهِخ تقتضي وسنته لبتةأ وسلم عليه اهللا صلى النبي عن

    هم علـى التوبـة النصـوح وتقـوى حـثيذكر الناس بفضل اهللا عليهم وُيينبغي على اإلمام أن

 .نة وتحذيرهم من البدع ُ واإلكثار من أعمال البر والتمسك بالكتاب والسناهللا في السر والعل

طبـة العيـد لحـاجتهن إلـى ذلـك واقتـداء ُوجه للنساء موعظة خاصة ضمن خُي أن ًعليه أيضاوينبغي 

 أـنــه ـلــم يســـمع النســـاء أـتــاهن  لمـــا رأىوســـلم علـيــه اهللا صـــلى هـبــالنبي صـــلى اهللا علـيــه وســـلم ألـنــ

 .فوعظهن وحثهن على الصدقة 

    ُالسـنة فـي خطبـة النبـي  ألن هـذا هـو الثابـت عـن رتفـعُعلـى مكـان مأن تكـون يـوم العيـد ُ

 .صلى اهللا عليه وسلم 

  ال ل ة اد ودم 

 عليـه اهللا صـلى عنـه يثبـت لـم القول الراجح أن صالة العيد ليس لها راتبة قبلهـا أو بعـدها ألنـه ●

 . بعدها وال العيد صالة قبل صلى أنه وسلم
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٨٤

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 م ة  اد   اد 

ُالـقـول اـلـراجح أن مصــلى العـيـد ال تشــرع لـهـا  ● كــم ُ ـلـيس ـلـه حُ مصــلى العـيـدنتحـيـة المســجد ألُ

  .نة لصالة العيد قبلها وال بعدهاُالمساجد من كل الوجوه وألنه ال س

 صــليُي أنُفعـلـى المســلم  ذـلـك ونحــو كــالمطر األعــذار ـمـن ذرُلـعـ بالمســجدالعـيـد  صــليت إن أـمـا

 . المسجد تحية ركعتين

   ة ادا وم اذان

ُ ألنـه لـم يثبـت فـي السـنة مـا يـدل علـى ذلـك والثابـت أنـه ة العيد أذان وال إقامةشرع لصالُال ي ●
 .إقامة  وال أذان بغير طبةُالخ قبل بالصالة العيد يوم بدأي وسلم عليه اهللا صلىكان 

 ُيفعـل ال أنـه نةُالسـُلم يثبت فـي السـنة مـا يـدل علـى مشـروعيتها ف ) جامعة الصالة(  قول كذلكو

  .ذلك من شيء

 مدة ا ن ء  ن ء  

شــرع لمــن فاتــه شــيء مــن صــالة العيــد قضــاؤه علــى صــفته بــالتكبيرات الزوائــد ألن القضــاء ُي ●

 .خرى ُه ركعة مع اإلمام أضاف إليها أتفاتفمن يحكي األداء 

 م دة ا د روج و 

 :لفوات صالة العيد عن وقتها ثالث صور  ●

 .تفوت بعض األفراد ولكنها من اليوم األول ؤدى في وقتها ُ أن ت اورة او

 .ُمع اإلمام أنها ال تقضى بعض األفراد والقول الراجح أن صالة العيد إذا فاتت 

 معـةُالج صـالة لكـن معةُالج كصالة فاتت إذا قضىُت فال االجتماع وجه على رعتُش صالة ألنها

 بـدل لهـا فلـيس العيـد صـالة أمـا الوقـت فريضة ألنها هرُلظا صالة بدلها اإلنسان صليُي أن يجب

 . قضاؤها شرعُي ال فإنه اإلمام مع فاتت فإذا

   ورة اا  ُأن ال يعلموا بالعيـد إال بعـد زوال الشـمس كـأن يغـم علـى أهـل البلـد الهـالل

 .فلم يعلموا به إال بعد الزوال 

 .م الثاني سواء كان العيد عيد فطر أو أضحى شرع قضاء صالة العيد في اليوُحالة يهذه الففي 
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 : أقسام إلى قضائها في تنقسم الصلوات دة 

 الخمـس الصلوات ثلم الشرعي ذرُالع زوال حين من وقته فات إذا صفته على قضىُي ما:  األول

 كــان وإن اســتيقظت إذا فتقضــيهاً نوـمـا ذرُالـعـ كــان ـفـإن ذرُالـعـ زوال بـعـد تقضــيها فإـنـك فاـتـت إذا

 . ذكرت إذا قضيتهاً نسيانا

 يقضـــوها لــم الـنــاس صــليهاُي أن قبــل وقتـهــا خــرج ـفــإن معــةُكالج فــات إذا قضـــىُي ال مــا:  الثــاني

 .ً هراُظ بدلها صليُي وإنماً أيضا يقضيها ال فهو الجماعة مع اإلنسان فاتت وإنً ظهرا وصلوا

 قضـىُت ال فإنهـا العيـد صالة وهو الثاني اليوم من وقته في إال وقته فات إذا قضىُي ال ما:  الثالث

  .الغد من وقتها في قضىُت وإنما يومها في

 ضـوايق لـم الكسـوف انجـالء بعـد إال يعلمـوا لـم فلو الكسوف كصالة ًأصال قضىُي ال ما:  الرابع

  .قضىُت ال سببها فات إذا سبب ذات صالة كلفي  وهكذا

   ورة ااإن كان العيـد عيـد  : ٍنظر حينئذُذر فيُؤخر صالة العيد عن وقتها بدون عُ أن ت

قض وإن كان عيـد أضـحى جـاز تأخيرهـا إلـى ثالـث أيـام النحـر أي يصـح ُ ولم تًفطر سقطت أصال

 .ليوم الثالث من ارتفاع الشمس في السماء إلى أول الزوال قضاؤها في اليوم الثاني وإال ففي ا

 وم اد وح  ن 

 : ما يلي يوم العيدُويباح ُيسن  ●

 : للصالة ُقبل الخروجالعيد اإلغتسال يومسنُي -١

 ســل الجناـبـةُكصــفة غُاســتحباب اإلغتســال ـيـوم العـيـد قـبـل الخــروج للصــالة  عـلـى ُالعلمــاءاتـفـق  ●

 بـعــض األحادـيــث أن النـبــي صـــلى اهللا علـيــه وســـلم كـــان يغتســـل للعـيــدين ولكـــن ـهــذه وردت وـقــد

 .ورد ذلك عن الصحابة رضي اهللا عنهم األحاديث لم يصح منها شئ ولكن 

    بعد صالة الفجـر وقبـل الـذهاب إلـى  هو لعيدلصالة اغتسال وقت اإلالقول الراجح أن

 وعلـيـه ـيـدل ظــاهر اآلـثـار اـلـواردة عــن الصــحابة لصــالةا ـمـن رـبـهُلق النظاـفـة فــي أبـلـغ ألـنـهصــلى ُالم

 . رضي اهللا عنهم

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٨٦

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 : العيد  التجمل يومسنُي -٢

 .ُيستحب التجمل للعيد وذلك بالتطيب ولبس أحسن الثياب  ●

 عــادة وكــان ذـلـك ثياـبـه أجـمـللصــالة العـيـد  روجُللخــ وســلم يـلـبس علـيـه اهللا صــلى النـبـين فـقـد كــا

 .  الصحابة رضي اهللا عنهمبين تقررةُم

ً إظهـارا وذلـك تنظـفُوي هأظفـار قلـمُوي ويحف شاربه ثيابهوأحسن  أجمل يلبسُفينبغي للمسلم أن 

 حـبُي نعمـة عبـده على أنعم إذا اهللا ألنً فعلياً تحدثا اهللا بنعمةً وتحدثا اليوم بهذا والفرح رورُللس

  .   عبده على نعمته أثر يرى أن

 ثيــاب يـبـدل وال اعتكافــه ثـيـاب فــي يخــرج عتكــفُالم : وافقــال عتكــفُالم لمــاءُالع اســتثنى بعــضو

 عبـادة عـنً ناشـئا كان ماو العبادة بسبب هو إنما وسخ من االعتكاف ثياب لحق ما ألن اعتكافه

 . اليز أن يشرع ال فإنه

  :مورُأل نظر  هذا القولوفي

  .وسلم عليه اهللا صلى النبي نةُلس خالفتهُلم : األول

  .اإلقامة طول بسبب إنما عتكفُالم ثياب في حصل الذي األذى هذا أن : الثاني

  .غيرهك يتجمل أن عتكفُللم شرعُيأنه  : الثالث

 األجاـنــب للرجـــال الزيـنــة هـــارإظ عـــن منهـيــات ألنـهــن خـــرجن إذا الزيـنــة عـــن فيبتـعــدن النســـاء أـمــا

 مـــا فإنهـــا بالفتـنــة للرجـــال تتعـــرض أو الطـيــب تمـــس أن روجُالخـــ أرادت مـــن علـــى يحـــرم وكـــذلك

 الملــون الثــوب وأ الضــيق لــبسفت  ربهــاأمــر خــالفُتفــال يجــوز لهــا أن  وطاعــة لعبــادة إال خرجــت

  .ونحوه الطيب مست أو للنظر لفتُالم الجذاب

 : حتى يرجع األضحى  يوم األكلوتأخير طرِالفج لصالة عيد ُأكل تمرات قبل الخروسنُي -٣

ُمن السنة قبل الخروج لصالة عيد  ● ً أن يأكـل المصـلي بعـض التمـرات وتـرا طـرِالفُ  بـالنبي اقتـداءُ

 تمــرات يأكــل حتــى طــرِالف يــوم يغــدو الكــان  وســلم عليــه اهللا صــلىألنــه  وســلم عليــه اهللا صــلى

 . ً وترا ويأكلهن

ُحتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته يأكلال  ضحى فكانوأما في عيد األ ُ . 
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 أن لـه سـتحبُالم لكـن نةُالسـ هـذه إلدراك عنـه يجـزئ ذلـك فإنغير التمر  آخرً طعاما أكل ومن

  .ًتمرا يأكل

 الحلـو وألن الصـوم ضـعفهُي الـذي البصـر تقويـة مـن الحلو في لما التمر استحباب في كمةِالح ●

 بـعـض اسـتحب ثـم ومـن غـيـره مـن أيسـر وهـو القـلـب بـه ويـرق المنـام ـبـه ويعبـر اإليمـان يوافـق ممـا

  .كالعسلً طلقاُم الحلو على يفطر أنه التابعين

  حـتـى الصــوم ـلـزوم ظــان يظــن ال أن الصــالة قـبـل طــرِالف ـيـوم األكــل تـقـديم ـفـي كمــةِالح 

 . الذريعة هذه سد أراد فكأنه العيد صليُي

 اهللا طاعة إلى بادرةُالم إلظهار طرِالف تعجيل فاستحب الصيام فيه رمُح يوم طرِالف يومألن : وقيل 

  فيـهشـرع األضـحىيـوم  ألن فـهِبخال واألضـحى العـادة خـالف علـى طرِالف في أمره وامتثال تعالى

  .منها شيء على طرهِف يكون أن فاستحب منها واألكل ضحيةُاأل

  :العيد أيام في سن التكبير والجهر بهُي -٤

جــرى عليــه  وهــذا مــا المشــروعة الصــفة علــى واألضــحى طــرِالف العيــد أيــام فــي التكبيــريشــرع  ●

 .من بعدهم والعمل في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين 

  :قيدُوم طلقُم: قسمين التكبير ينقسم إلى  ●

 وهـو ) نهـار أو ليـل مـن وقـت كـل في شرعُيأي  ( هو الذي ال يتقيد بوقت طلقُمالتكبير  ال-١

   .األضحى وعيد طرِالف عيدمشروع في أيام 

د اـلـذي ـهـو ُ التكبـيـر المقـيـد-٢ ـَّـيقي   ســواءعـقـب كــل صــالة فريضــةُأي يشــرع (  الصــلوات بأدـبـار ُ

 األضــحى عـيـد ـفـيوهــو مشــروع )  عـلـى القــول اـلـراجح جماعــة ـفـي يكــن ـلـم أم جماعــة فــي كــان

  .باشرةُم الصالة بعد يكونخاصة و

 : اآلتي النحو علىووقته  األضحى وعيد طرِالف عيد في مشروع طلقُالم التكبير ●

 مــن ـيـوم آخــر شــمس روبُغــ مــن طــرِالف عـيـد فــي يبـتـدئ طلــقُالم التكبـيـرالقــول اـلـراجح أن  -١

 مـن يـوم آخـر شـمس غربـت فـإذا شوال هالل ؤيةُبر وإماً يوما ثالثينيام الص بإكمال إما:  رمضان

 . طلقُالم التكبير رعُش رمضان
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 . بحضور اإلمام للصالة طرِالف عيد فيوقت التكبير  وينتهي

 . الصالة وانتظار صلىُالم إلى روجُالخ عند التكبير كدويتأ

 أيـام مـن يـوم آخـر إلـى جـةِالح ذي عشـر أول مـن األضـحى عيـد فـي طلـقُالم التكبيـر يبتدئ -٢

 . والنهار الليل في األوقات جميع في التشريق

 الـيـوم ـفـي العصــر صــالة بـعـد وينتهــي عرـفـة ـيـوم الفجــر صــالة عـقـب ـمـن قـيـدُالم التكبـيـر يبـتـدئ ●

 . على القول الراجح الحاج لغير بالنسبة هذا التشريق أيام من الثالث

  .التشريق أيام آخر عصر إلى العيد يوم هرُالظ صالة من فيبدأ الحاج أما

  . حقهم في المانع لعدم عرفة يوم من يبتدئ وغيرهم بالتلبية ذلك قبل مشغولين كانوا ألنهم

ًيثا صــحيحا ـعـن النـبـي ـلـم يثـبـت ـفـي صــيغة التكبـيـر ـفـي العـيـد حــد ● ولكــن  وســلم علـيـه اهللا صــلىً

 : يلي ما منها تعددةُم أنواع على وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب عن آثارصحت في ذلك 

  .الحمد وهللا أكبر اهللا أكبر واهللا اهللا إال إله ال أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا -١

 . الحمد وهللا أكبر اهللا كبرأ واهللا اهللا إال إله ال أكبر اهللا أكبر اهللا -٢

  .هدانا ما على أكبر اهللا وأجل أكبر اهللا الحمد وهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا -٣

 . الحمد وهللا أكبر اهللا وأجل أكبر اهللاً كبيرا أكبر اهللاً كبيرا أكبر اهللا -٤

ثـم  صـلىُالم يـأتي حتى بيته منُالمصلي  خرج إذاُالعلماء على استحباب الجهر بالتكبير اتفق  ●

جرى عليه العمل في عهد السلف الصالح من الصحابة والتـابعين وهذا ما كبر حتى يأتي اإلمام ُي

 .من بعدهم و

 تخفـض ةالمـرأًكبرن مع الرجـال تبعـا إذا صـلين معهـم جماعـة ولكـن ُالف في أن النساء يِال خ ●

  .صوتها بالتكبير

 كبـرُي أو واحـد بصـوت الـتلفظ علـى جماعـة فيـه يجتمـع الـذي وهـو الجماعي التكبير يجوز ال ●

 فـي الخيـر كـل والخيـر مـةُاأل هـذه سلف عن نقلُي لم ذلك ألن خلفه المجموعة تردد ثم شخص

 . االبتداع ال االتباع على العبادات ومبنى اتباعهم
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 سـائر فـي المشـروعة واألدعيـة األذكـار جميـع فـي وهـذا فـردهُبم واحد كل كبرُي أن الثابتة نةُوالس

 . األوقات

ـيـوت واألســواق والمســاجد وـفـي كــل موضــع يجــوز فـيـه ُ ـفـي البالتكبيريجهــر ـبـُيســن للرجــل أن  ●

 واقتـداء لهـا وإحيـاء الشعيرة هذهلً ظهاراوذلك إ الناس تجمعالتي  ماكنكذلك األوذكر اهللا تعالى 

   .نثى فال تجهر بهُ األ أمامةُاأل هذه بسلف

    :ً إلى الصالة ماشياُالخروجسن ُي -٥

 عليـه اهللا صـلىلمـا ثبـت أن النبـي ً مأمومـا أوً إمامـا كـان  سـواءً إلى الصالة ماشـياُالخروجسن ُي ●

 .ً ياماش ويرجعً ماشيا يخرج األضحى ويوم طرِالف يومكان  وسلم

    :ع من طريق آخروجُروال إلى الصالة من طريق هابذالسن ُي -٦

 وذـلـك لـمـا ع ـمـن طرـيـق آخــروجــُروال إـلـى الصــالة ـمـن طريـق هابذاـلـ والـمـأموم سـتحب لإلـمـامُي ●

 خـرج الـذي الطريـق غيـر فـي رجـع العيدين إلى خرج  إذاكان وسلم عليه اهللا صلىثبت أن النبي 

  .  فيه

 :ما يلي العيد  يوم الطريق خالفةُم من كمةِالحقيل في  ●

 بمـا خبـرُت:  أي أخبارهـا حـدثُت القيامـة يـوم األرض ألن والثـاني األول ليشهد لـه الطريقـان:  قيل

  .وشر خير من عليها ُعمل

 الطريـق وهجـروا الطريـق هـذا من جاؤوا إذا الناس ألن إلظهار شعار اإلسالم في الطريقين:  وقيل

 خرجـوا فـإذا األول الطريـق فـي نحصـرةُم وصـارت الثـاني الطريـق فـي لشـعيرةا هـذه تتبين لم الثاني

 . الطريقين في الشعيرة لهذه إظهار هذا في صار هناك من ورجعوا هنا من

  .إلظهار ذكر اهللا تعالى:  وقيل

 : اإلمام من ُلقربوا العيدصالة  إلى التبكير ستحبُي -٧

 رضــي الصـحابة عـمـلألن ـهـذا هـو  الصـبحصـالة  دبـعـ العيـد صــالة إلـى الـمـأموم بكـرُي أن سـنُي ●

 ويجــد الشــمس طلعــت إذا صــلىُالم إـلـى يخــرج كــان وســلم علـيـه اهللا صــلى النـبـي ألن عــنهم اهللا

 . تقدموا قد يكونوا أن يستلزم وهذا حضروا قد الناس
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٩٠

 ن اود رب ا /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 مـن فيـه ولمـا ُقربـة زيـادة وهـذه الصـالة انتظـار فضـيلةو اإلمـام مـن الدنو له يحصل تقدم إذا وألنه

 ألـنــه بكـــرُي أن لــه فاألفضـــل وـعــال جــل علـيــه واإلقبــال وتـعــالى بحانهُســـ اهللا بطاعــة الوـقــت عمــارة

 . إليه مندوب وذلك الخير إلى سارعةُوم سابقةُم

 اهللا صـلى اهللا رسـول هـدي ألنـهً تـأخراُم إال يخـرج فـال صـلىُالم إلـىُ خروجه أما اإلمام فيتأخر في

ً بعيـدا كـان إذا إال منـهً قريبـا أو طبةُالخ وقت يأتي أن له فاألفضل معةُالج في وهكذا وسلم عليه

  .الحاجة بقدر قيدُي فهذا عليه يطرأ ما أو العوارض من ويخشى المسجد عن

 يمضـي وأن بكرُي أن حقه في سنُي وال الصالة وقت إلى روجهُخفي  يتأخر  أنى اإلمامعل ينبغيف

 وتعظيمهـا لإلمامـة واإلجـالل الهيبـة فـي أبلـغ ذلـك ألن الصـحراء فـي معهم يجلس وأن الناس مع

 . صالتهم للناس قيمُي بحيث الصالة وقت دنو عند فيخرج

 : التهنئة يوم العيد  ُيستحب -٨

ُ أن يهنـــىء المســـلمون بعضـــُيســـتحب ● ًهم بعضـــا بالعيـــد فـــإن ذلـــك مـــن مكـــارم األخـــالق ومـــن ُ

ل اهللا منـا ومـنكم  تقبـ:ُ المسلم ألخيه سلمُالميقول العادات الحسنة التي أقرها الشرع الحنيف ف

 التهنـئـة عـلـى ـتـدل نحوهــا كلمــة أوـبـارك ُعـيـدكم م وأوالبركــة   ـبـالخيرم وعـلـيكيـنـاأعــاده اهللا عل وأ

 .محظور فيها يكن لم ما صيغة بأي

 . قبله ال العيد خولُد تحقق بعد التهنئةهذه  حلوم

 ل ر ق ة اد 

ُ فــإن الجمعــة تســقط عمــن شــهد واحــد ـيـوم فــيُالقــول اـلـراجح أنــه إذا اجتمــع العيــد والجمعــة  ●

ُالعيد وهو بالخيار إما أن يصلي الجمعة  معـةُالج عـن تخلـفإذا هـر ُالظ يصـلُأن ي وإمـا اإلمام  معُ

 .عمن لم يشهد العيد  ُسقط الجمعةوال ت

ُويجب على اإلمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد  ُ  . 

 . ُ المترتب عليهما ألجرل ًوتحصيال للفضيلةً طلبا معةُوالج العيد صليُي أن حال  بكلفضلواأل

صـيام أيـام التشـريق وهـي يـوم رب وذكـر هللا وكـذا يحـرم ُ يوم العيد ألنه يـوم أكـل وشـوميحرم ص ●

 الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إال للحاج الذي عليه كفارة في الحج
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٩١

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

  

 ألن طــرِالف عيــد مــن أفضــل النحــر عيــد أنو العــام أيــام أفضــل مــن العيــدينالقــول الــراجح أن  ●

 الصـدقة مـن أفضـل والنحـر الصـالة مـع الصـدقة طـرِالف فـي والعبـادة الصالة مع النحر فيه العبادة

  مالية عبادة والهدية والصدقة ومالية بدنية عبادة فالذبح والمالية البدنية العبادتان فيه يجتمع ألنه

ُوفعل كل ما يـدخل البهجـة فـي النوم العيد في يباح ُال بأس باللعب واللهو الم ● فـوس بشـرط أن ُ

  .دود ما أباحه الشرع ومن غير إفراط وال تفريطُيكون ذلك في ح

 الفــرح إظهــار ســنُي ألنــهفــي ـيـوم العـيـد  بــاحُالم واللهــو النفقــة فــي العيــال علــى التوســعة ينبغــي ●

  .اليوم هذا في رورُوالس

 سـرافاإلو خيالءالو بذخكذلك الو العيد وغيره من األيام في يوم معازفإلى ال يحرم االستماع ●

 لـلـنعم ـفـرانُك ذـلـك ألن الشــرع عـنـه نـهـى ممــا ذـلـك وغـيـر باحــةُوالتـبـذير حـتـى ـلـو كــان ـفـي أـمـور م

 .  اهللا معصية في واستعمالها

فـعــل  الـتــي يحصـــل فيـهــا حرـمــةُالم المالهـــيأن ـيــذهب إـلــى  الـيــوم ـهــذا ـفــي ســـلمُللم يجـــوز ال ●

  .  بين الرجال والنساءتالطخُالمحرم واال

ألن  إظهــار الزيـنـة ولفــت األنظــار إليهــا العـيـد مــن أجــلصــلى ُ تخــرج إـلـى مأنلنســاء ال يجــوز ل ●

 الزينـة الخارجيـة التـي تغـري النـاس كـذلكاإلسالم أمر المرأة بالستر وعدم إبـداء الزينـة الداخليـة و

 .وتفتنهم 

 فهـو بالزيـارة وليلتـه العيـد يـوم تخصـيص يـرد لـم هألنـ اليوم هذا في المقابر زيارةقصد  يجوز ال ●

 وزيـارة زنُالحـ ال الفـرح إظهـارهـو  اليـوم هذا في والمشروع الشريعة في له أصل ال حدثُم عمل

 . مقامه هذا وليس للقلب زنُالح وتجلب الخاطر كدرُت بورُالق

 وصــلة الجيـران ةوزـيـار األرحـام وصـلة والدـيـه بـر علـى يحــرص أن اليـوم هـذا ـفـي سـلمُللم ينبغـي ●

ُ لعمـوم القلـب سـالمة علـى رصِوالحـ لِوالغـ واألحـزان مـومُاله مـن قلبـه وتطهير النِوالخ األحباب

 . ُالمسلمين
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٩٢

 د رب ان او /ر أم ة اد                                          وإداد 

 

 ا أ: 

ُاهللا عز وجل أن يكون هذا البيان شافيا كافيا في توضيح المراد أكتفي بهذا القدر وأسأل  ً ً. 

 .التوفيق والصواب في القول والعمل اإلخالص وُوأسأله سبحانه أن يرزقنا 

ومــا كــان مــن صــواب فمــن اهللا ومــا كــان مــن خطــأ أو زـلـل فمـنـى ومــن الشــيطان واهللا ورســوله منــه 

 .ُبريئان واهللا الموفق 

 . محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين وصلي اللهم علي نبينا

 تقبل ا منا ومنكم  

    وكل عام وأنتم خبري

أ   

 ما رب ا 

  ا / ط  / ج 

٠١١٤٤٣١٦٥٩٥/  ٠١٠٠٢٨٨٩٨٣٢ 
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٩٣

 د رب ان او/ اد ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإد

 

 ا ا   دةا  ا اا: 

لكاسانيلبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -١

لسرخسي لالمبسوط -٢

د ُبن رشالقتصد ُجتهد ونهاية المُبداية الم -٣

 لنووي  لهذبُالمجموع شرح الم -٤

ُ المغني شرح مختصر الخرقى البن قدام-٥ ُ  ة المقدسيُ

 ُ شرح الزركشي على متن المقنع للزركشي-٦

 بن حزمال باإلختصار المجلى شرح باآلثار حلىُالم -٧

 ُ السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار للشوكاني-٨

ُ الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني-٩ ُ 

 ُ الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان-١٠

ُالممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين الشرح -١١ ُ 

 ُ شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي-١٢

 ُ شرح زاد المستقنع للشيخ حمد بن عبد اهللا الحمد-١٣

 ُ شرح زاد المستقنع للشيخ أحمد محمد حسن الخليل-١٤

 ُ شرح عمدة الفقه للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي-١٥

 ُ وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه للشيخ عبد اهللا بن محمد الطيار-١٦

 ُ شرح عمدة الفقه للشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي-١٧

 ُ شرح عمدة الفقه للشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز الجبرين-١٨

 ُ شرح أخصر المختصرات للشيخ ابن جبرين-١٩

 اهللا بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل للشيخ عبد -٢٠

 براهيم بن محمد بن سالم بن ضويان إلمنار السبيل شرح الدليل -٢١

 ُ فتح ذي الجالل واإلكرام شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين-٢٢

 ُ توضيح األحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن البسام-٢٣

  الدين عترُ إعالم األنام شرح بلوغ المرام للشيخ نور-٢٤

 ُ اإلفهام في شرح بلوغ المرام للشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي-٢٥
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٩٤

 د رب ان او /ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

 ُ تسهيل اإللمام بفقه األحاديث من بلوغ المرام للشيخ صالح الفوزان-٢٦

 ُحة العالم في شرح بلوغ المرام للشيخ عبد اهللا بن صالح الفوزان من-٢٧

ُ سبل السالم شرخ بلوغ المرام للصنعاني-٢٨ ُ 

  للشيخ ابن بازمدة األحكامُاإلفهام في شرح ع -٢٩

 ُ تيسير العالم شرح عمدة األحكام للشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن البسام-٣٠

 ينُ شرح عمدة األحكام للشيخ ابن جبر-٣١

 ُ شرح عمدة األحكام للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي-٣٢

 ُ شرح عمدة األحكام للشيخ سعد بم ناصر بن عبد العزيز الشتري-٣٣

  للشيخ عبد الكريم الخضيرمدة األحكامُشرح ع -٣٤

 اللهيميد محمد بن سليمان األحكام للشيخ مدةُع شرح األفهام إيقاظ -٣٥

 دة األحكام للسفارينيُ كشف اللثام شرح عم-٣٦

 للشوكانينتقى األخبار ُ شرح ماألخيار سيد أحاديث من نيل األوطار -٣٧

 ُ غاية المقتصدين شرح منهج السالكين للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الزومان-٣٨

 ُ ابهاج المؤمنين يشرح منهج السالكين للشيخ ابن جبرين-٣٩

 ُ الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان-٤٠

 ُلفقه الميسر للشيخ عبد اهللا بن محمد الطيار ا-٤١

ُ الميسر للشيخ عبد اهللا المطلقُّالسنَّة فقه -٤٢ ُ 

  موسوعة الفقه اإلسالمي للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا التويجري-٤٣

  للشيخ عادل بن يوسف العزازيُّالسنَّة تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح -٤٤

 ُ المطهرة للشيخ حسين العوايشهُّالسنَّةُميسرة في فقه الكتاب و الموسوعة الفقهية ال-٤٥

 ُ الوجيز في الفقه اإلسالمي للشيخ وهبة الزحيلي-٤٦

 للشيخ كمال السيد سالموأدلته وتوضيح مذاهب األئمة  ةنَُّّس صحيح فقه ال-٤٧

 ُ الفقه الميسر ألم تيمم-٤٨

 ُ مذكرة فقه للشيخ ابن عثيمين-٤٩

 النساء للشيخ مصطفى العدوي جامع أحكام -٥٠

 ُ المختصر الفقهي للشيخ يوسف العزازي-٥١
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٩٥

 د رب ان او /ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

  للشيخ سيد سابقُّالسنَّة فقه -٥٢

  ؤلفينُمن المُ الفقه الميسر لمجموعة -٥٣

  معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي السلسبيل في-٥٤

 ُ اإلجماع البن المنذر-٥٥

  االقتاع في مسائل اإلجماع البن القطان-٥٦

 ُ البن المنذر األوسط في السنن واإلجماع واالختالف -٥٧

 ُ إجماع األئمة األربعة واختالفتهم البن هبيرة-٥٨

 ُ الفقه على مذاهب األئمة األربعة البن هبيرة-٥٩

 ُ لمجموعة من العلماءة اإلجماع في الفقه اإلسالميموسوع -٦٠

  للشيخ محمد نعيم محمد هاني ساعيمهور في الفقه اإلسالميُموسوعة مسائل الج -٦١

ُالفية بين جمهور الفقهاء للعكبري الحنبليِ رؤوس المسائل الخ-٦٢ ُ 

 ُ رحمة األمة في اختالف األئمة لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي-٦٣

  البن عبد البروطأ من المعاني واألسانيدُيد لما في المالتمه -٦٤

  الجامع الختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية للشيخ أحمد موافي-٦٥

  اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية للشيخ عايض الحارثي-٦٦

 ُ اختيارات ابن قدامة الفقهية للشيخ علي بن سعيد الغامدي-٦٧

 لفقهية الكويتية الموسوعة ا-٦٨

  بن تيميةامجموع فتاوى شيخ اإلسالم  -٦٩

 واإلفتاء العلمية حوثُللب الدائمة اللجنة فتاوى -٧٠

  باز ابنالشيخ  ومقاالت فتاوى مجموع -٧١

  للشيخ ابن عثيمينور على الدربُفتاوى ن -٧٢

  للشيخ ابن عثيمينلقاء الباب المفتوح -٧٣

 ثيمين للشيخ ابن عاللقاء الشهري -٧٤

 فوزانالمجموع فتاوى الشيخ صالح  -٧٥
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٩٦

 د رب ان او /ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

١-ا أ ُ س  

 

 رم ا اوان

 ٣ص                                                                                                    ًوشرعا غةُل الصيام معنى

 ٣ص أقسام الصيام                                                                                                            

 ٤ص                                                          مراحل فرضية الصيام                                             

 ٤ص ُحكم صيام رمضان                                                                                                        

 ٤ص                                                  ُحكم من ترك صيام رمضان                                              

 ٤ص ُمتي فرض صيام شهر رمضان ؟                                                                                           

 ٤ص                                    سبب تسمية شهر رمضان بهذا االسم                                                 

 ٥ص                                                                                              الصيام مشروعية من كمةِالح

 ٥ص بم يثبت شهر رمضان ؟                                                                        

 ٦ص  رمضان                                                                              خول شهرُبوت دُالطريقة الشرعية لث

 ٦ص بم يثبت شهر شوال ؟                                                                                   

 ٦ص ُحكم اختالف مطالع الهالل في الصيام                                                                                        

 ٧ص  ُمعرفة الهالل بالرؤية ال بالحساب

 ٧ص                                                  ُحكم من رأي هالل رمضان وحده                                       

 ٧ص الدعاء عند رؤية الهالل                                                                                             

ُحكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر                               ٧ص                                ُ

 ٧ص ُشروط صحة الصيام                                                                                                     

 ٨ص ُحكم تبييت النية في صيام الفرض                                                                  

 ٨ص ُحكم تبييت النية في صيام التطوع                                                                                      

 ٩ص ُحكم التلفظ بالنية                                                                                          

  ٩ص أركان الصيام                                                                                                             

 ٩ص علي من يجب الصيام ؟                                                                                          
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٩٧

 د رب ان او /ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

 رم ا اوان

 ١٠ص  ويجب عليهم القضاء فقط                                                                     طرِالفُمن يرخص لهم 

  ١٢ص وعليهم اإلطعام فقط                                                                             طرِالفُ يرخص لهم من

 ١٣ص ُمستحبات الصيام وآدابه                                                                                                

 ١٤ص   الصيام        ُما يباح في

 ١٦ص مكروهات الصيام                                                                                               

ُما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط                                                                            ١٧ص ُ

 ١٨ص ُبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة                                                                      ُما ي

 ١٩ص ُمسائل متفرقة في أحكام الصيام                                                                                

 ٢٥ص                                                                                  أقسام صيام التطوع            

 ٢٥ص )ُالمطلق ( صيام التطوع 

 ٢٥ص )ُالمقيد ( صيام التطوع 

 ٢٧ص ُمسائل متفرقة في صيام التطوع

 ٢٨ص الصيام فيها عن التي ورد النهي الحاالت واأليام
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٩٨

 د رب ان او/  ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد ل ارم

 

 اوااو وُ أ ة  ا  س -٢

 

 رم ا اوان

 ٣١ص  تعريف قيام الليل 

 ٣١ص  الفرق بين صالة قيام الليل والتهجد 

 ٣١ص  فضل قيام الليل 

 ٣٢ص  كم قيام الليل ُح

 ٣٢ص  وقت قيام الليل 

 ٣٣ص  عدد ركعات قيام الليل 

 ٣٣ص  ُحكم الزيادة على فعل  النبي صلى اهللا عليه وسلم في قيام الليل 

 ٣٣ص  كيفية صالة قيام الليل 

 ٣٣ص  ُالكيفيات التي تصلى بها صالة قيام الليل 

ًحكم صالة قيام الليل جالسا   ٣٤ص  ُ

 ٣٤ص  قيام الليل قضاء 

 ٣٥ص  آداب قيام الليل والتهجد 

 ٣٦ص  ُاألسباب المعينة على قيام الليل 

 ٣٨ص  المقصود بصالة التراويح

 ٣٨ص   صالة التراويح بهذا االسم ةسبب تسمي

 ٣٨ص  ُحكم صالة التراويح 

 ٣٨ص  ُحكم صالة التراويح في جماعة 

ًلليل أم صالتها منفردا آخر الليل ؟أيهما أفضل صالة التراويح جماعة أول ا  ٣٩ص  ُ

 ٣٩ص  وقت صالة التراويح 

 ٣٩ص  عدد ركعات صالة التراويح 

  ٣٩ص  ُما يقرأ في صالة التراويح 

ُحكم ختم القرآن في صالة التراويح    ٣٩ص  ُ

ُحكم دعاء ختم القرآن في الصالة   ٤٠ص  ُ
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٩٩

 

 م ار ا  نم ارل ا دادوإ       نر ر ق /ون اد رب ا 

 

 رم ا اوان

 ٤٠ص  تتعلق بصالة قيام الليل والتراويحتنبيهات هامة 

  ٤٢ص  ِْالمقصود بصالة الوتر 

 ٤٢ص  ِْأهمية صالة الوتر 

ِْحكم صالة الوتر   ٤٢ص  ُ

ِْحكم صالة الوتر للمسافر   ٤٢ص  ُ

 ٤٢ص  ِْالوتر وقت صالة 

 ٤٣ص  ِْأفضل وقت ألداء صالة الوتر 

ِْحكم صالة الوتر بعد دخول وقت الفجر   ٤٣ص  ُ

ِْحكم قضاء صالة الوتر   ٤٣ص  ُ

ِْحكم صالة الوتر جماعة   ٤٣ص  ُ

 ٤٤ص  ِْعدد ركعات صالة الوتر 

 ٤٤ص  ِْصفة صالة الوتر بثالث ركعات 

 ٤٤ص ِْالوتر ُما يقرأ في الركعات الثالث في صالة 

 ٤٤ص  ِْصفة صالة الوتر بخمس ركعات 

 ٤٥ص  ِْصفة صالة الوتر بسبع ركعات

  ٤٥ص  ِْصفة صالة الوتر بتسع ركعات 

 ٤٥ص  ِْصفة صالة الوتر بإحدى عشرة ركعة 

ِْحكم القنوت في صالة الوتر  ُ  ٤٥ص  ُ

ُاألدعية الواردة في دعاء القنوت   ٤٦ص  ُ

ِْعاء الوارد في القنوت في صالة الوتر ُحكم الزيادة على الد  ٤٦ص  ُ

ِْموضع دعاء القنوت في صالة الوتر   ٤٦ص  ُ

ِْحكم البدأ في دعاء قنوت الوتر بحمد اهللا  ُ  ٤٧ص  ُ

ِْحكم رفع اليدين في قنوت الوتر  ُ  ٤٧ص  ُ
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١٠٠

  رب ان اود/ ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

 رم ا اوان

ِْحكم مسح الوجه باليدين بعد االنتهاء من دعاء القنوت في صالة الوتر  ُ  ٤٧ص  ُ

ِْما يقال بعد السالم من صالة الوتر   ٤٧ص ُ

ُما يجتنب في دعاء القنوت   ٤٨ص  ُ

ِْحكم صالة وترين في ليلة واحدة   ٤٨ص  ُ

 ٤٨ص ِْلوتر ُحكم التنفل بعد صالة ا

ُحكم من صلى خلف إمام في الوتر وأحب أن يوتر آخر الليل   ٤٨ص  ُِْ
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١٠١

 د رب ان او /ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

 ُ أ اف س -٣

 

 رم ا اوان

ًالعتكاف لغة واصطالحا تعريف ا  ٥٠ص  ُ

 ٥٠ص  مشروعية االعتكاف 

 ٥٠ص  ِالحكمة من االعتكاف 

 ٥٠ص صفة اعتكاف النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 ٥١ص  أقسام االعتكاف 

 ٥١ص  ُحكمه االعتكاف للرجال 

 ٥١ص  ُحكم االعتكاف للمرأة 

 ٥١ص  مسائل خاصة باعتكاف المرأة 

 ٥٣ص  وقت االعتكاف 

 ٥٣ص  زمن االعتكاف 

ُوقت دخول المعتكف   ٥٤ص  ُ

ُوقت الخروج من المعتكف   ٥٤ص  ُ

 ٥٤ص  ُشروط صحة االعتكاف 

 ٥٦ص  أفضل المساجد لالعتكاف 

ُحكم اعتكاف الحائض والنفساء   ٥٦ص  ُ

ُحكم اعتكاف المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم    ٥٦ص  ُ

 ٥٦ص  ُحكم اشتراط الصوم في االعتكاف 

 ٥٧ص  أركان االعتكاف 

ُحكم خروج المعتكف من المسجد    ُ  ٥٧ص  ُ

ُحكم اشتراط الخروج في االعتكاف   ٥٨ص  ُ

  ٥٨ص  ُمبطالت االعتكاف 

 ٦٠ص  ُما يجوز للمعتكف 

ُما يسن للمعتكف   ٦١ص  ُ
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١٠٢

 ب ان اود ر/ ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

 رم ا اوان

ُما ينهى عنه المعتكف   ٦١ص  ُ

  ٦٢ص  قضاء االعتكاف 

ُحكم قضاء االعتكاف المستحب   ٦٢ص  ُ

 ٦٢ص  ُحكم قضاء االعتكاف الواجب على الحي 

 ٦٢ص  ُحكم قضاء االعتكاف الواجب على الميت 
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١٠٣

  نم ارل ا دادوإ       نر ر ق م ار ا /ون اد رب ا 

 

  ارُ أ  س -٤

 

 رم ا اوان

 ٦٤ص  بهذا االسمليلة القدر  ةميسسبب ت

 ٦٤ص  فضائل ليلة القدر

 ٦٥ص ليلة القدرُما يستحب في 

 ٦٥ص  ليلة القدروقت 

 ٦٥ص  قدرليلة العالمات 

 ٦٥ص  ليلة القدرفي دعاء أفضل ال

 ٦٥ص  ليلة القدرُمسائل متفرقة تتعلق ب
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١٠٤

 د رب ان او /ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

 زة اُِ أ  س -٥

 

 رم ا اوان

ًيف زكاة الفطر لغة واصطالحا تعر ُ  ٦٧ص  ِ

ِمتى فرضت وشرعت زكاة الفطر ؟  ُ  ٦٧ص  ُ

ِالحكمة من مشروعية زكاة الفطر   ٦٧ص ِ

 ٦٧ص  طرِالفُحكم زكاة 

 ٦٧ص ِعلى من تجب زكاة الفطر ؟ 

 ٦٨ص  ِوقت وجوب زكاة الفطر 

 ٦٨ص  ِوقت إخراج زكاة الفطر 

 ٦٩ ص ِ زكاة الفطرإخراج وقت انتهاء

ِحكم من ترك إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها 
 ٦٩ص  ُ

ِلمن تدفع زكاة الفطر ( ِمصارف زكاة الفطر   ٦٩ص  ) ُ

 ٧٠ص  ِمكان دفع زكاة الفطر 

ِحكم نقل زكاة الفطر 
 ٧٠ص  ُ

 ٧٠ص  ِمن يتولى أخراج زكاة الفطر 

 ٧٠ص  ِمقدار زكاة الفطر 

 ٧١ص   طرِالفُاألنواع التي تخرج في زكاة 

ِحكم إخراج القيمة في زكاة الفطر 
 ٧١ص  ُ

ِمسائل متفرقة في زكاة الفطر 
 ٧٢ص  ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٠٥

 د رب ان او /ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

 ة اُ أ  س -٦

 

 رم ا اوان

 ٧٥ص يد                                                                                                     معني الع

 ٧٥ص مشروعية صالة العيد                                                                                       

 ٧٥ص                                                                                               كم صالة العيد ُح

 ٧٦ص                                                                              العيد صالةل النساء هودُشُحكم 

ُحكم خروج الصبيان إلى مصلى العيد                            ٧٦ص                                             ُُ

 ٧٦ص                                                                                       مكان إقامة صالة العيد

 ٧٦ص ُ في المصلى                                                     إقامة صالة العيدِالحكمة في 

 ٧٧ص                                                                            إقامة صالة العيد في المسجدُحكم 

 ٧٨ص                                                                                             وقت صالة العيد

 ٧٨ص  صالة العيد                                                                                           روطُش

 ٧٩ص                                                                                              صفة صالة العيد

 ٧٩ص                                                                        عدد ركعات صالة العيد             

ُحكم اتخاذ السترة في صالة العيد                                                                             ٧٩ص ُ

 ٧٩ص                                      ُحكم دعاء االستفتاح في صالة العيد وموضعه                        

 ٧٩ص صيغ دعاء االستفتاح                                                                                        

 ٨٠ص ُحكم التكبيرات الزوائد في صالة العيد                                                               

 ٨٠ص عدد التكبيرات الزوائد في صالة العيد                                                                      

 ٨٠ص موضع التكبيرات الزوائد في صالة العيد                                                                    

 ٨١ص يرات الزوائد في صالة العيد                                                                         ُحكم الذكر بين التكب

 ٨١ص ُحكم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد                                                                     

  ٨١ص اإلحرام                                                           ُحكم من نسي التكبير الزائد بعد تكبيرة 

 ٨١ص ِالحكمة من التكبيرات الزوائد في صالة العيد                                                               
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١٠٦

 د رب ان او/ إداد ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       و

 

 رم ا اوان

 ٨١ص ُما يقرأ في صالة العيد                                                                                        

  ٨١ص                                                              المذكورة ورُبالس العيدين  فيِالحكمة في القراءة

 ٨٢ص                                                                                                    طبة العيدُخُحكم 

 ٨٢ص ُوعدم الجلوس لسماع الخطبة                                             العيد بعد صالةاالنصراف ُحكم

ُخطبة العيد هل هي واحدة أم خطبتين ؟                                                                        ٨٣ص ُ

ُحكم افتتاح خطبة العيد بغير الحمد                                                                           ٨٣ص ُ

 ٨٣ص                                                                               ُموضوع خطبة العيد           

ُحكم خطبة   ٨٣ص                                                                    رتفعُيوم العيد على مكان مُ

 ٨٣ص                                                                         التنفل قبل صالة العيد وبعدهاُحكم 

ُحكم صالة تحية المسجد في مصلى العيد                                                                      ٨٤ص ُ

 ٨٤ص                                                               قامة لصالة العيداإل وُحكم األذان

 ٨٤ص                                                                    قضاء من فاته شيء من صالة العيدُحكم 

 ٨٤ص                                                                          روج وقتهاُبعد خصالة العيد كم ُح

 ٨٤ص مع اإلمام                                                               بعض األفراد إذا فاتت ُحكم صالة العيد 

 ٨٤ص ُحكم صالة العيد إذا علم بها أهل البلد إال بعد زوال الشمس                                            

 ٨٥ص                                                                ذرُصالة العيد عن وقتها بدون عتأخير  ُحكم

 ٨٥ص ُحكم االغتسال لصالة العيد                                                                                 

 ٨٥ص                                                                                  لعيدلصالة اغتسال وقت اإل

 ٨٦ص ُحكم التجمل والتزين للرجال والنساء يوم العيد                                                           

ِحكم األكل قبل الخروج لصالة عيد الفطر واألكل بعد صالة عيد األضحى                              ُ  ٨٦ص ُ

 ٨٧ص                               األضحى عنها يوم وتأخيره الصالة على طرِالف يوم األكل يمتقد ِالحكمة من

 ٨٧ص                                                                         العيد أيامفي  التكبير ُحكم

 ٨٧ص                                                                                    العيد أيام في التكبير أنواع

 ٨٧ص                                                                                     العيد أياموقت التكبير في 
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١٠٧

 ان اود رب / ل ارم ان  ر ام ا ق ر رن       وإداد 

 

 رم ا اوان

ُالمطلق والمقيد  التكبير يغص  ٨٨ص                                                                          في العيدُ

  ٨٨ص                                                                   العيد أيامُحكم الجهر بالتكبير في 

 ٨٨ص                                                                              العيد أيامُحكم تكبير للنساء في 

 ٨٨ص                                                                           العيد أيامُحكم التكبير الجماعي في 

 ٨٩ص                                                                                    العيد أيام في كبيرالت مكان

 ٨٩ص                                          ع من طريق آخروجُروال من طريق  العيد إلى صالةهابذُحكم ال

 ٨٩ص                                                                          العيد يوم الطريق خالفةُم من كمةِالح

 ٨٩ص                                                                                 العيد صالة  إلىوقت الذهاب

 ٩٠ص                                                                                       التهنئة يوم العيدُحكم

 ٩٠ص                                                       واحد يوم في معةُوالج العيدمع جتُحكم الصالة إذا ا

 ٩٠ صُحكم صوم يوم العيد                                                                                       

 ٩١ص                                                                                         العيدين بين فاضلةُالم

 ٩١ص                                          باح في يوم العيدُالمواللهو اللعب ُحكم 

 ٩١ص  في يوم العيد وغيره معازفإلى ال ُحكم االستماع

 ٩١ص  في يوم العيد حرمةُالم المالهيُحكم الذهاب إلى 

 ٩١ص في يوم العيد المقابر زيارةُحكم قصد 

 ٩١ص  ُحكم اإلحسان إلى الوالدين واألقارب والجيران وغيرهم في يوم العيد

 ٩٣ص  المراجع التي تمت االستفادة منها في هذا البحث

 ٩٦ص   العامالفهرس

 

ا  م ء 
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