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 ىو الركف الرابع مف أركاف اإلسالـ الخمسة .فرض عيف عمي كؿ مكمؼ ، و  صـو رمضاف 
 . ُفرض في السنة الثانية لميجرة ، في العاشر مف شعباف 
  شدة الحر ( =) أو لمصادفتو وقت الرمضاء  ، الذنوب يحرؽ (  =)ُسمي رمضاف ألنو يرمض . 

 دليمه :
  ( 381:  البقرة )، لعمكـ تتقوف "  :  " يا أييا الذيف آمنوا كتب عميكـ الصياـ كما كتب عمي الذيف مف قبمكـ الكتابب -   

  ( 381:  البقرة )"   ..  فمف شيد منكـ الشير فميصمو. ."          
يتاء الزكاة ، و ا  ا هل ، و  إلو إال ا هل ، وأف محمدًا رسوؿ ال أف ، شيادة : " بنى اإلسالـ عمي خمس بالسنة -     صـو قاـ الصالة ، وا 

  (الشيخاف  )"  مف استطاع إليو سبيالً لحج البيت رمضاف ،  و                  
  اإلجماعب -   

 ثبوت شهر رمضان :
 ( متفؽ عميو )"  أكمموا عدة شعباف ثالثيف يوًماعميكـ ىالؿ رمضاف ف ـّ فطروا لرؤيتو فإف غُ أ" صوموا لرؤيتو و                

 يثبت دخوؿ رمضاف بأحد أمريف :      
  : يشترط في الشاىد أف يكوف لرؤية ) مثؿ الغيـو و الدخاف ( و خالية مما يمنع اإذا كانت السماء صافية ، و رؤية الهالل  

 لخ ً يد.. اأف يأتي في شيادتو بمفظ أش ، و ذكًرا ، بالغاً ، حًرا ، عداًل  ، ، عاقال مسمًما                     
  الفسؽ ، العدؿ مف غمبت حسناتو سيئاتو .. الخ (     ) العدالة ْ                                               

      سائر األقطار ، ال  يتو في أحد األقطار اإلسالمية جاز الصـو فيرؤ  ترؤية اليالؿ فرض كفاية فمتي ثبت  - يالحظ 
 ي ذلؾ  بيف القريب و البعيد .فرؽ ف                     

 صياـ كؿ قطر بحسب رؤيتو لميالؿ  قطار ، أجاز العمماءتصاؿ أو االتفاؽ بيف األإذا تعذر اال  -                  
 ستعانة بالحسابات الفمكية عض االأجاز الب  -       
    السالمة  األماف ، و واألمف و  ، اإليمافينا بالُيمف و كبر..الميـ أىمو عما هل أ " : إذا رأى اليالؿ قاؿ  الرسوؿكاف   -       

     " ربؾ ا هلربي و  التوفيؽ لما تحب و ترضى ..اإلسالـ ، و و            
  

   إذا لـ تكف السماء خالية مف غيـو أو دخاف . ا  إكمال شعبان ثالثين يوم : 

 شروط الصيام :
: شروط وجوب صيام رمضان  ؿ مف توافر فيو :: يجب الصياـ عمي ك أوال  

      الكافر. ى. اإلسالـ : فال يجب عم        عميو أو السكراف  ىأو المغمجنوف الم ىالعقؿ : فال يجب عم .

 ( لعشر يضرب عمي تركو، و  قوالصالة ، يؤمر لسبع إف أطا ىقياسًا عم )الصبي الصغير ، ولكف صيامو صحيح  ى: فال يجب عم البموغ .
 
 القدرة عمي الصياـ بدوف مشقةاإلطاقة : أي  .                        ) اختالؼ (مسافر ال رغي ياإلقامة : أ .

 
 :ثانيا  : شروط صحة صيام رمضان 

 شروطيا :ة  : الني -1
 اختالؼ :  مف غروب الشمس إلي طموع الفجر(الميؿ =  )ال بد مف إيقاع النية لياًل . :  التبييت  -      

 المالكية   وز أف ينوى أوؿ الشير صياـ رمضاف كمو بنية واحدة لمتيسيريج  .               
  درًءا لمخالؼ( )عقب دعاء اإلفطار الشافعية تجب النية كؿ يـو قبؿ طموع الفجر  .               

 األحناؼ   تجب النية كؿ يـو قبؿ الزواؿ .               
   أي فرض أو كفارة أو نذر.. إلخ () لصياـ أي تحديد نوع ا  التعييف :  -           

   : النية عد الجماع بال يضر األكؿ والشرب و . يالحظ 
  هل تعالي "  حتساًباا" نويت صياـ شير رمضاف إيماًنا و يستحب قوؿ :  .     

 .] د ا هل تعالى ال عند غيره بإخالص العمؿ لوجو ا هلماًنا = أي تصديًقا بما وعد ا هل الصائـ مف األجر ،  احتساًبا = أي محتسًبا ومدخًرا أجره عنإي [

 ثؿ صـو يـو عرفة أو األياـمرتبًا م اال يشترط التبييت أو التعييف ، إال أف يكوف صومً  )المسنوف( . في صياـ النفؿ     
 ف فيشترط التعيي البيض           

  ) مسمـ (.."  صائـأنا  : إًذا؟ .. فقمنا : ال.. فقاؿ  يءقاؿ : ىؿ عندكـ شذات يـو و  رسوؿ ا هل عف السيدة عائشة : دخؿ "               

 : جوف عن طريق منفذ مفتوح ىما يسم ىاإلمساك عن وصول عين إل -2
          ( رذاذ البخاخات -الحصاة  -الخيط  -العمالت   -الدخاف  : سواء ما يؤكؿ أو ال يؤكؿ ) العين .. 
  لصعوبة التحرز منيا ..  البعوض –الغبار  -الذباب  -الروائح .   : ةالمفطر  يستثنني مف العيف  -       

  ) مكروه بال حاجة ( الطعـ عند النضج .                                                
 . لو بقى بيف األسناف طعاـ فجرى بو ريقو و دخؿ الجوؼ مف غير قصد .                 

  اختالؼ ( تالع النخامة يفسد الصياـ ابتعمد  -يكره أف يجمع ريقو و يبتمعو  )عتاد بتالع الصائـ ريقو بحسب الما.                         
 سبؽ القميؿ مف ماء المضمضة أو االستنشاؽ بشرط عدـ المبالغة .        مف ابتمي بنزيؼ المثة .  : عفي عفيُ   -       

 و شرب أ"مف نسي و ىو صائـ فأكؿ  أو في صياـ التطوع ( أو قضاءً أداًء  )صياـ الفرض  في ناسيا الشرباألكؿ و  .              
 ( متفؽ عميو )أطعمو ا هل و سقاه "  مافميتـ صومو، فإن                 

  كرىوا عميو "المكره عمي األكؿ و الشرب " إف ا هل وضع عف أمتي الجيؿ و النسياف و ما استُ .                         
  ( ) مكروه عندالبعض  ، و يجوز استعماؿ الكحؿ إف لـ يجد طعمو في الحمؽ سواؾ طواؿ النيارال زو جي  -       
 أو شـ الطيب بغرض التمّذذ ألنو ال يناسب حكمة الصـو . الترفو بالمباحات كالتطيب نياًرايكره   -       

 صوم رمضـــــان 6102تحديث يونيو
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         رج: يبدأ مف الحمؽ إلي الف الجوف . 
           عميو : بناءً  – فتحة صناعية في الجسـ يأو أ -ر بُ الدُ  -ؿ ػبُ القُ  –األنؼ  -الفـ  -: األذف  المنفذ المفتوح مثل 
 ) الشافعية ( نقط األنؼ و األذف تفطر، أما قطرة العيف فإنيا ال تفطر ألنيا ليست بمنفذ مفتوح          *

 .؟ (  أـ ال امفتوح االعيف منفذكوف  في) اختالؼ                 
 )اختالؼ(.لو بغرض النظافة ( يفطر و ستنجاء أو أثناء الغسؿأثناء اال )أو في الفرج ستقياء( )أثناء االإدخاؿ اإلصبع في الحمؽ         *
 .غرض التغذية ال تفطرلو بحقف العضؿ ، والوريد ، وتحت الجمد و         *
 .) اختالؼ (  حص بالمناظير يفطرالفالحقنة الشرجية ، و         *

 
ن لم ينزل ، و  -3  :) تعمد اإلنزال ( ستمناء اإلمساك عن االاإلمساك عن الجماع ، وا 

 جماع غير مفطر في حقيـ .لإال لمجاىؿ أو الناسي أو المكره ، فا            
يالحظ :    

  تصاؿ أو جماع ( يفطر ، لذلؾ امسة ) أي في عدـ وجود خروج المني مف مباشرة أو تقبيؿ أو تعمد نظر أو مال -               
 لصعوبة التحرز منوفال يفطر  حتالـ(كاال(بال مباشرة  ، أما اإلنزاؿؿ( لخوؼ اإلنزا )حرمت المباشرة إف حركت شيوة                

   حتالـ ثـ يغتسؿ اا مف جماع غير يصبح جنب   " كاف :ومو لقوؿ السيدة عائشةصصح لـ يغتسؿ و  اً مف أصبح جنبً  -            
  )متفؽ عميو( " يصـوو                

 
 :   المتعمد ( يء) القستقياء اإلمساك عن اال -4
 إلي الجوؼ . يءيفطر حتي لو تبيف عدـ رجوع ش  ( المتعمد نتيجة إلدخاؿ اإلصبع في الفـ يءالق= )ستقياء اال. 
 فطر ووجب القضاء .أشرط أال يبتمع منو شيئًا ، فإذا ابتمع ال يفطر ميما كثر ب  متعمدالغير  يءالق. 
 ال يفطر .  ستقاءاو   يءا أنو صائـ ، أو جاىالً ، أو مكرىًا عمي القإذا كاف ناسيً . 

 
 النقاء من الحيض و النفاس : -5
 حـر عمييما الصياـ باإلجماع .يالنفساء الحائض و . 
 عمييا القضاء .و بؿ المغرب بقميؿ فال يصح صوميا إذا حاضت ق. 
 عمييا القضاء .و بذلؾ النيار ، ويسف ليا اإلمساؾ،  ؿ ال يصح الصياـلو بقميالنقاء مف الحيض والنفاس بعد الفجر و . 
 .لو لـ تغتسؿ حتي المغرب أو النفاس قبؿ الفجر صح صوميا و  إذا نقيت مف الحيض. 
 
الصالة  غتساؿ لصحةال بد مف اال : ممحوظة .  

    
 ل جميع النهار : العق  -6
  .)اختالؼ(ال يجب القضاء حظة أثناء النيار ال يصح الصـو و لو لملو طرأ الجنوف و  ،نقص العقؿ  الجنوف . 
 النيار جميعو ، فإف أفاؽ ولو لمحظة مف النيار صح صومو . ما لـ يستغرؽ مرض ، ال يفسد الصـو   راإلغماء أو الُسكٍ . 
 .ؽ النيار كمو ستغر اال يضر حتي لو   النـو. 
 
 .) يومي العيديف ، أياـ التشريؽ..الخ ( ال يصح الصياـ المحـر صالحية الوقت لمصوم :  -7
 
 ال يصح صياـ الكافر أو المرتد .اإلسالم : -8
 

 . بالكفارة الكبرى ) الكفارة الصغرى (        . بالقضاء      . بالفدية   ماكفارات حاالت الفطر في رمضان : إ

 .ال يشترط فيو التتابع ( ، و  ليس عمي الفور =) قضاء عمي التراخي ياـ بعد رمضاف األقضاء  يأ: القضاء  *
 
 سحور .عف كؿ يـو فطر مف قوت البمد ، وىي ما يعادؿ إفطار و  ىي إطعاـ مسكيف:  )الكفارة الصغري( الفدية  *

 ما تخرج بعد دخوؿ ليمة الصياـ .ال يجوز إخراجيا قبؿ رمضاف ، و إن .                               
 . ) عند أبي حنيفة ( يجوز إخراج القيمة .                        

 عميو . يءمف عجز عف اإلطعاـ لشدة فقره أو نحوه ، فال ش .                               
 
 :  و ىي إما الكفارة الكبري : *

 . بشرط أف تكوف سميمة مف العيوب المخمة بالعمؿ و الكسب) ذكر أو أنثي ( عتؽ رقبة مؤمنة .           
 .فصياـ شيريف متتابعيف مع قضاء اليـو الذي وجبت الكفارة لفطره  فمف لـ يجد .  
  . فإطعاـ ستيف مسكينًا ممف ال تمزمو نفقتيـ فمف لـ يستطع .  

 
 

 مالحظات: 
  )مؿء الكفيف مجتمعيف يجب تمميؾ كؿ واحد منيـ مًداغداء أو عشاء ، و إنما  يدعو ستيف مسكينًا عميال يجوز أف يطبخ و  -             

 .جـ (  671جـ و المد =  1713أمداد =  4) الصاع = مف قوت البمد                    
 ا.ستيف يومً  يصح إعطاء المسكيف نفسو ستيف مًدا لكف، و  في يـو واحد ال يصح أف يعطي مسكيًنا واحًدا ستيف مًدا -          

 ف شاء حاسبو .ا   غفرىا لو و ستقرت في ذمتو إلي يـو القيامة ، إف شاء ا هلأنواعيا امف عجز عف الكفارات الثالث ب -          
 لموالي  ف لـ يكف لو تركة جازا  ورثتو إخراجيا مف تركتو و عميو كفارة كبري ال تسقط عنو ، ووجب عمي إذا توفي المسمـ و  -          

 إخراجيا مف مالو الخاص .بأف يتحمميا عنو إما بالصياـ أو                  
 نقطاع التكميؼ . تسقط الكفارة الكبري بظروؼ الموت أو الجنوف في نفس النيار الذي أبطؿ صومو ، و ذلؾ ال -          
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 األعذار المبيحة لمفطر :
 يشترط في المرض الذي يبيح اإلفطار :  : المرض 

 إف خاؼ المريض أو توىـ زيادة المرض -        أف يؤدي إلي ضرر -  أف يزداد بالصياـ -           
  عميو فدية رجي شفاؤه إذا كاف المريض ال يُ  .        عميو قضاء فقط  رجي شفاؤه إذا كاف المريض يُ  . : حكمه                 

                   فال يجوز لو الفطر مرض شديدأنو بالصياـ سيحدث لو  ظفإذا كاف صحيحًا و   - : يالحظ 
 إذا مات المريض فال يجب اإلطعاـ عنو .  -                                  

 
 إف خافتا عمي نفسييما وولدىما  •:  مهماـحك:  الحامل و المرضع  عمييما القضاء 

 الفدية القضاء و عمييما  إف خافتا عمي ولدىما فقط  •                     
  :(ؤمر بقضاء الصالة " ال نُ ؤمر بقضاء الصـو و فنُ ( )= الحيضة : " كاف يصيبنا ذلؾ السيدة عائش عفقط )عمييما القضاء ف:  حكمهماالحائض و النفساء   

 
  الفرانيف في البالد الحارة (عطيؿ حاسة مف الحواس ) كالعماؿ و المذاف يؤدياف إلي تن : االعطش الشديدالجوع و . 

 عميو فدية فقط .   عمؿ دائـ  •  عميو القضاء . عمؿ مؤقت  •:  حسب نوع العمؿ : حكمهما             
  : فدية دوف قضاء .:  حكمه ليس حسب السف .يختمؼ حسب القدرة و الشيخ الهرم الفاني 
  : غير موجب لقضاء أو فدية ) اختالؼ ( . :  حكمه و لو لمحظة الجنون 
 : نسافر مع الرسوؿ " كنا  السفر  يشترط فيو ليبيح الفطر : ،ال المفطر عمي الصائـ" ، ولـ يعب الصائـ عمي المفطر ، و 

 أف يباح فيو قصر الصالة ، أي : -               
     اختالؼ (   ) مسافة القصركـ  88.7أف يكوف لمسافة أكثر مف  .                       
 ختالؼ المذاىب ؛ فيي :يختمؼ مفيـو اإلقامة با ف يكوف غير مقيـ :أ.                        

                              (الحنابمة) أربعة أياـ         : (الشافعيةة أياـ غير يومي الدخوؿ و الخروج )أربعستة أياـ         (األحناؼ)خمسة عشر يوما  
 أف ال يكوف الشخص مديمًا لمسفر كالسائقيف  -             () اختالؼر طموع الفج أف يشرع فيو قبؿ -               
 ا ثـ بدا لو الفطر :مسافرً : فمف أصبح صائًما و )اختالؼ( بيت الفطر أف يُ  -               

 قضاء + كفارة    عند المالكية.   قضاء  عند الشافعية و الحنابمة .                             
  الصـو أفضؿ إف لـ يتضرر الصائـ [) ما عدا الحنابمة ( عند الجميور أفضؿ الفطر أـ الصـو في السفر؟  ] أييما                     

 
 ما يفسد الصيام : 

 : الكفارة الكبري: ما يوجب القضاء و    أوال  
 ىو الجماع بشروط :واحد فقط عند الشافعية و  يءر في شينحص      
 لـ يبطؿ صومو . 0امًدا ، فمو وطئ ناسًياأف يكوف ع • ـ   الصيا أف يكوف ناوًيا 
 بصحة صومو . أف يكوف معتقًدا •بالتحريـ .         أف يكوف عالًما •  . أف يكوف مختاًرا 
 وجب عميو القضاء فقط . ة رمضاف ، فمو صاـ نفاًل أو نذًرا أو كفارة ثـ وطئ عامًداأف يكوف الجماع أثناء أداء فريض 
 جامع في وقت واحد وجب عميو القضاء فقط .قاًل في إفساد الصـو ، فمو أكؿ و لجماع مستأف يكوف ا 
 . أف ال يجف بعد الوطء قبؿ المغرب        ًبقاء الميؿ أو دخوؿ المغرب . اأف ال يكوف مخطًئا ، كما لو جامع ظان 
  اطئ إال إذا أنزؿ فعميو القضاء فقط .أف يكوف الجماع بإدخاؿ الحشفة أو قدرىا ، فإذا أدخؿ بعضيا لـ يبطؿ صـو الو 
 ، اأو ميتً  احيً  أف يكوف الجماع في فرج آدمي أو غير آدمي       ًاختالؼ  اا ال موطوءً أف يكوف واطئ ( البعض عند . ) يجب القضاء عمي كؿ منيما 

 
: ما يوجب القضاء فقط :ثاني    ا  
  بمرض يرجي شفاؤه                المريض      أف يشرع فيو قبؿ طموع الفجر .ح فيو القصر ، و ا يباسفرً  المسافر 
  النفساء .الحائض و                                 المرضع إف خافتا عمي نفسييما فقط أو عمي نفسييما وولدىما .الحامؿ و 
 مف مباشرة أو تقبيؿ أو تعمد نظر     نزاؿ اإل       مؤقت (  ) في عمؿالجوع الشديديف التعرض لمعطش و 
 الجماع بعد الفجر أو قبؿ الغروب .ف الخطأ في األكؿ والشرب و بيت 

 
 الفدية :ا : ما يوجب القضاء و ثالث  

  المرضع إف خافتا عمي ولدىما فقط الحامؿ و         أبي حنيفة يجب القضاء فقط ( عند )اختالؼ:ضاء رمضاف السابؽ دوف قعند حموؿ شير رمضاف 
 
: ما يوجب الرابع    فدية فقط : ا  
 ال يرجي شفاؤه  بمرض المريض          الشيخ اليـر الفاني             في عمؿ دائـ ( الجوع الشديديف عند التعرض لمعطش و ( 

 
 بدون عذر شرعي : االمفطر عمد   
  ي .ر شرعفي نيار رمضاف بدوف عذ يقضياف بوجوب القضاء والكفارة الكبري عمي المفطر عمًدا أبو حنيفة و مالؾ  .
 ليس عميو الكفارة .و القضاء فقط و عمي ابف حنبؿ الشافعي و  .
 
  يالحظ : 

 : ) اختالؼ (لـ يقض ما عميو مف أفطر عامًدا ثـ مات و   -               
  يطعـ وليو نصؼ صاع عف كؿ يـو بشرط أف يوصي الميت المالكية ألحناؼ و . ا                               

  عف كؿ يـو يطعـ وليو مسكيًنا  ة ػػػػػػالحنابم .                               
  ال يصح صـو وليو عنو ألف الصياـ عبادة بدنية  -               
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 يستحب لمصائـ:  سنن الصوم و آدابه : 
 

      عميو( ور بركة " )متفؽ حُ السُ  في ة ماء ، وتأخيره آلخر الميؿ " تسحروا فإفبَ رْ و لو عمى شَ  يءور : عمى أي شحُ السُ  -3
 حور[ .طعاـ السُ  =ور حُ السَ  ]               

 قبؿ الصالة ) ما عدا في حالة وجود غيـو في السماء فإنو يستحب تأخيره الفطر عند تيقف الغروب و  ؿُ يعجتَ  -1
 أحمد(  أخروا السحور" )لفطر ، و وا اأمتي بخير ما عجم زاؿ" ال ت ( مف الخطأ المتأكد مف الغروب خوفً                 

  أف يكوف الفطر عمى رطب أو تمر أو ماء  -1
  ي(ذ)الترم الماء" حسوات مف حسا ، ـ تكف تمراتفإف ل ، فإف لـ تكف رطبات فتمرات ، يفطر عمى رطبات قبؿ أف يصمي  كاف"   

ثبػت األجػر إف ابتمػت العػروؽ، و و بػؾ آمنػت .. ذىػب الظمػأ وكمػت ، و عميػؾ ت" الميـ لػؾ ُصػمت وعمػى رزقػؾ أفطػرت ، و  :الدعاء عقب اإلفطار -4
 (  وابف ماج ) " لمصائـ عند إفطاره دعوة ال ترد "، "  رزقني فأفطرتأعانني فُصمت ، و  الفضؿ اغفر لي .. الحمد  هل الذيشاء ا هل .. يا واسع 

 لو عمى تمرة أو شربة ماءتفطير صائميف و  -1
 (  يذالترم ) " ىءأجر الصائـ ش لو مثؿ أجره غير أّنو ال ينقص مفكاف  اصائمً  فيو  "مف فّطر           

  لمصالة وليس لمصياـ .. !!( ) الجنابة قبؿ الفجرالنفاس و ض و االغتساؿ مف الحي -6
 األفعاؿ المباحة التي ال إثـ فيياكؼ المساف والجوارح عف فضوؿ الكالـ ، و  -7 

  رؾ المباح مف الشيوات كاألكؿ والشرب والجماع والتمذذ بأي مسموع أو مبصر أو ممموس والتعطر النفس بت ) الحكمة مف الصياـ تيذيب      
 ( غير رمضافواجب في رمضاف و  تركياالكذب .. الخ فالنميمة و ، أما الحراـ منيا مثؿ الغيبة و ..الخ  والتطيب       

 
 : صالة التراويح -8 

 فر لو ما تقدـ مف ذنبو" )متفؽ عميو(ا غُ قاـ رمضاف إيماًنا واحتسابً  : "مف فضميا *
     ًقا بما وعد ا هلتصدي إيمانا = أي  - = مف أحيا لياليو بصالة التراويح والذكر واالستغفار والدعاء وقراءة القرآف مف قاـ[             

  – أجره عند ا هل تعالى ال عند غيره امدخرً  أو  أي محتسًبااحتساًبا =  -لوجو ا هل العمؿ األجر بإخالص  الصائـ مف            
 ] المسامحةو فتمؾ تتوقؼ عمى إبراء الذمة بحقوؽ العباد،    الذنوب المتعمقةذنبو = الذنوب المتعمقة بحقوؽ ا هل ال            

 ركعات( 4 ؿك) بيف  فكؿ ترويحتي ُسميت بالتروايح ألف الناس كانوا يستريحوف مف طوؿ القراءة بيف ،  نة مؤكدة عف النبيسُ   *   
 ثالث مرات فقط  في جماعة  صاّلىا النبي ، في المسجد أو في البيت ،يمكف صالتيا في جماعة أو عمى انفراد   *    
 أقرأ األمة خمؼأوؿ مف جمع الناس لصالة التراويح بالمسجد وراء إماـ كاف سيدنا عمر بف الخطاب حيث كاف يجمع الناس لمصالة *     
        " ُأبي بف كعب "      
 : عف السيدة عائشة،  ركعات بخالؼ ركعتي الشفع والوتر ثماف : عدد ركعاتيا*     

 سنيف و طوليف ، ثـ يصميفال تسأؿ عف حُ  اركعة، يصمي أربعً  عف إحدى عشرة ال في غيرهيزيد في رمضاف و  "ما كاف النبي           
  )متفؽ عميو( ثالثا" و طوليف ثـ يصميسنيف فال تسأؿ عف حُ   اأربعً             

  ال ينافي أنو كاف يسّمـ بعد ركعتيف ، و ذلؾ لحديث ابف عمر أف النبي اقوليا يصمي أربعً  : ممحوظة  قاؿ: 
 " )متفؽ عميو(  إف خفت الصبح فأوتر واحدةف "صالة الميؿ َمْثَنى َمْثَنى              

 أبي بكر الِصدِّيؽ  خالفة سيدنا فيو  ركعة يطيموف فييا القراءة أياـ النبياستمرت صالة التراويح إحدى عشرة  *  
 ركعة  شفع + ركعتي + ركعة 10إلى فزاد سيدنا عمر عدد ركعاتيا  ، قؿ عمى الناس الوقوؼ لطوؿ القراءةفي خالفة سيدنا عمر ثُ *   

  ركعة 11 فأصبحت  ، وتر     
                                                                                                                                                                           ، مػرات طػواؼ( 4أي ( مػا عػدا اآلخػرتيف ) ركعػات 4كػؿ بػيف كػؿ تػرويحتيف ) ( سػبعة أشػواط ) كاف أىؿ مكة يطوفوف حوؿ الكعبة *  

  مكػة  ركعػة زائػدة( فأصػبح أىػؿ 3أي  ) أىػؿ مكػة لمسػاواتيـ فػي الثػواب ركعػات مقابػؿ كػؿ مػرة يطػوؼ فييػا 4 المدينػة يصػموف  فأخذ أىؿ
  تروالو  شفعال ركعة + 16وأىؿ المدينة يصموف  ، (ركعة11وتر)ركعة +  شفع ركعتي + ركعة10 راويحيصموف صالة الت

 اإلماـ مع المأمـواختالؼ نية  .     : مف المسائؿ الخالفية *  
  القراءة منو أثناء الصالة حمؿ المصحؼ و  .                      

 :بيف كؿ ترويحتيف  الذكرالدعاء و .                       
  (تمرا1 ) " إليو أتوبلذي ال إلو إال ىو الحي القيـو و ستغفر ا هل العظيـ اأ " -   

     عميػؾ أنػت كمػا أثنيػت عمػى نفسػؾ، ثنػاء وبػؾ منػؾ ال أحصػى ، اتػؾ مػف عقوبتػؾوبمعاف الميـ إني أعوذ برضاؾ مف سػخطؾ، "-
 مرات(1)أعوذ بؾ مف النار"الميـ إني أسألؾ الجنة و 

 (مرات1)سورة اإلخالص -   
 * صالة المسبوؽ في التراويح :      

 ا(َأذٍ تها تؼذ ذسيٌُ اإلٍاً )ٍسثىق   ←مف فاتتو ركعة    -        
 . َأذٍ تها أثْاء سمؼرٍ شفغ اإلٍاً )َذخو ٍغ اإلٍاً تُْح اىرشوَحح(  ، ثٌ ←ٍِ فاذره ذشوَحح   -           

 َأذٍ تشمؼح اىىذش َسيٌ ٍؼه ثٌ َأذٍ تشمؼح ، ثٌ . َْىٌ اىشفغ ٍغ وذش اإلٍاً وَقْد ٍؼه ، وال                                         
 اىىذشاىشفغ و  َأذٍ تها اترذاء ٍِ سمؼرٍ شفغ اإلٍاً  )سمؼرُِ وَسيٌ( ثٌ َصيٍ ←ٍِ فاذره أمثش ٍِ ذشوَحح   -           

 َْىٌ ٍغ اإلٍاً )اىزٌ َصيٍ ذشاوَح( اىؼشاء ، وَأذٍ  تَا  فاذه تؼذ ذسيٌُ اإلٍاً  ←دساك اإلٍاً فٍ اىرشاوَح ، وىٌ َُصو اىؼشاء إ . َالحظ :  
 اا ٍْفشد  ٍسثىق                 

 مؤقت( فعاؿ االماـ لعذر دائـ أوأض يف صالة المسبوؽ )مف فاتتو ركعة أو أكثر مع االماـ ( ، وصالة الالحؽ )مف فاتتو بع. الفرؽ ب     
 )حتى يكونوا مؤىميف لالستخالؼ(. ينبغي لإلماـ أف يقؼ متوسًطا الصفوؼ خمفو   . ينبغي أف يقؼ أفضؿ المأموميف في الصؼ األوؿ             

 لو بعد أف يدخؿ في الصالة ، سد الفرجة في الصؼ المتقدـ بشرط عدـ تحوؿ صدره أو قدميو عف القبمة بأف ب لممأمـو ، و . يند         
 يمشي لألماـ أو لميميف أو لميسار                        

 . إذا لـ يجد المأمـو لنفسو مكاًنا في الصؼ األخير ، بدأ صًفا جديًدا إما :          
 أو خمؼ اإلماـ ثـ يكمؿ مف اليميف أوال ثـ اليسار -          مف ناحية اليميف  -                  
 فرجة في الصؼ األخير فإنو يقؼ منفرًدا في صؼ جديد مع : . إذا لـ يجد المصمي سعة وال         

 األخير بشروط : جواز جذب أحد مف الصؼ -كراىة جذب أحد مف الصؼ األخير           -                 
 . بعد أف يكبر المصمي تكبيرة اإلحراـ                                                                        

 ) يستحب لممجذوب موافقتو (. أف يكوف المجذوب عالًما بالُحكـ                                                                     
 )كما سبؽ(. يبدأ بالصؼ مف جية اليميف أو مف خمؼ اإلماـ                                                                     
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 خاصة في العشر األواخر :  االعتكاف -9
 

 (أي لزمو  يءمف عكؼ عمي الش) ىو المزـو     لغة  -تعريؼ : *  
 لمعبادة مع توافر النية ىو المبث في المسجد   شرًعا  -      

 سنة مؤكدة في رمضاف ، خاصة في العشر األواخر  -  حكمو :*
 عتكاؼ المنذور ( .واجب عند النذر ) اال –مستحب في باقي األياـ .  - 

 ليس كثرة الثواب نقطاع لمعبادة ، و اال حكمتو : رياضة النفس ، وصفاء القمب بمراقبة الرب و *
 أقمو لحظة زمانية تتسع لقوؿ " سبحاف ا هل العظيـ "  عند الجميور  -: مدتو  *

 أقمو ساعة مف الزمف   عند بعض الحنابمة  - ليمةأقمو يـو و    عند المالكية - 
 مؤذف( مسجد الجماعة )أي مسجد لو إماـ و  -مكانو :   *

 . اختالؼ   ( دتو لمصالة عتكاؼ المرأة في مسجد بيتيا ) أي المكاف الذي أععند األحناؼ يصح ا -            
  –إذف الزوج  –الطيارة مف الحدث األكبر )جنابة أو حيض أو نفاس(  –التمييز  –العقؿ  –النية  –اإلسالـ  شروط صحتو : * 

 عتكاؼ المنذور ( .الصـو ) عند المالكية فقط ، وفي اال  
 المسجد األقصي ( ثـ باقي المساجد . –د النبوي المسج –ختيار أفضؿ المساجد ) المسجد الحراـ ا - سننو : آدابو و  *

 قراءة أحاديث.. إلخ ( . –دروس عمـ  –ذكر  –صالة  –شتغاؿ بطاعة ا هل ) تالوة اال -
 عتكاؼ نذرا فيشترط الصياـ ( .عتكاؼ ) إال إذا كاف االالصياـ أياـ اال -

 ال بأس بالكالـ لحاجة أو ضرورة .راء.. إلخ ، و الجدؿ والماألفعاؿ وكثرة الكالـ و تجنب ما ال يعنيو مف األقواؿ و  -

                الردة عف اإلسالـ   – اإلنزاؿ مف مباشرة أو تعمد نظر أو فكر –الجماع   -الخروج مف المسجد بال ضرورة  -عتكاؼ : مفسدات اال *
 تعمد إفساد الصياـ باألكؿ أو الشرب . –نفاس  الالحيض و  –الجنوف أو اإلغماء ) لفترة طويمة ( السكر و  -                       

 :غتساؿ أو إحضار طعاـ أو حضور صالة الجمعة أو حدوث عذر عتكاؼ لضرورة كقضاء حاجة أو االيجوز الخروج أثناء اال -ممحوظات 
 و ال يخرج لعيادة مريض أو لتشييع جنازة . ،مف مرض أو حيض         
 يخرج بعد غروب الشمس . يبدأ قبؿ طموع الفجر و  :عتكاؼ يـوا –يخرج بعد طموع الفجر ، و بؿ الغروبيبدأ ق :عتكاؼ ليمة ا -          
 ( ليمة العيد يخرج بعد غروب شمسرمضاف، و  39دأ قبؿ غروب شمس يـو يب عتكاؼ العشر األواخر مف رمضاف )في ا -         
 يخرج منيا إلي صالة العيد مباشرة .لعتكافو بيا اتصؿ اىا ( إذا تكؼ ليمة العيد ) إحياؤ يندب مكث المع  –         

 عتكاؼ النفؿ فال يشترط فيو سباب وجب البدء مف جديد، أما االعتكاؼ المنذور يشترط فيو التتابع ، فإف فسد ألي سبب مف األاال -           
 عتكؼ مف جديد بنية جديدة عمي ما تقدـ وا ىفسد بن التتابع ، فإف            
 
 

                           حياء ليلة القدر :إ -30
 مف غروب الشمس حتى طموع الفجر تبدأ    الميمة -تعريفها:       

 . القدر = المكانة أو الشرؼ أو القدر العظيـ ) لبدء نزوؿ القرآف فييا (     القدر -               
 آجاليـ ( ف  ا هل يقدر فييا أرزاؽ الناس و التقدير ) أل . القدر = الحساب أو                             
 بيذه الميمة (  تضيؽ بكثرة نزوؿ المالئكة احتفااًل . القدر = الضيؽ ) ألف األرض                              

 سنة تقريًبا ( 84العبادة فييا خير مف ألؼ شير ) حوالي  -فضمها:     
 ]صالة ، ذكر ، دعاء ، قرآف ، صدقة ، صمة رحـ ..إلخ  العبادة [                    
 ا و احتساًبا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو" )متفؽ عميو( ميا "مف قاـ  ليمة القدر إيمانمغفرة كؿ ما تقدـ مف ذنوب لمف قا -            

 ]ا هل احتساًبا = طالًبا الثواب مف  -إيماًنا = مصدًقا و مؤمًنا    [                     
 أفضمو "الميـ إنؾ عفو تحب العفو فاعؼ عني"     الدعاء فييا مستجاب  -            
 العتؽ فييا ليس كغيرىا مف ليالي العشر األواخر مف  رمضاف  -            

  ، أرجحيا : اختمؼ في تعيينيا عمى أربعيف قواًل وقتها:      
 واخر "التمسوىا في العشر األواخر مف شير رمضاف ، في كؿ وتر" ) متفؽ عميو (. ليالي الوتر مف العشر األ               
 كممة "ىي" في سورة القدر ىي الكممة السابعة و العشروف"! . ليمة السابع و العشريف "تحروىا ليمة سبع و عشريف" )رواه أحمد(،               

 مى أصح األقواؿ. تنتقؿ بيف ليالي الوتر مف عاـ آلخر ع               
   يستحب إحياء العشر األواخر كميا آخر ، ختالؼ ليالي الوتر بيف بمد و ال -: يالحظ 

 الحكمة مف إخفائيا ليجتيد الناس في  طمبيا بالعبادة ، كما أخفى ا هل : ساعة اإلجابة يـو الجمعة ، اسمو األعظـ في أسمائو         -              
 .. نى ، رضاه في طاعتو ، سخطو في معصيتو ، أولياءه في عبادهالحس                 

 . "إف الشمس تطمع في صبيحة يوميا بيضاء ال شعاع ليا " ) مسمـ (  عالماتها:    
 ال حر ...يا قمًرا ساطًعا ، ال برد فييا و .  ليمة صافية ، ساكنة ، كأف في              

 كناية عف شدة اليمة( " ) متفؽ عميو (  األواخر أحيا الميؿ ، و أيقظ أىمو و شد المئزر )إذا دخؿ العشر  . "كاف    إحياؤها:   
  ليذه الميمةالتطيب إجالاًل غتساؿ و لتابعيف يستعدوف ليا باالا. كاف بعض الصحابة و               
 ؼاالعتكاالدعاء       القرآف       التيجد       . كيفيتو :                    

 
       " ، وفضؿ ليمة القدر ثواب ليمة القدر و ، ليمة القدر ا" الميـ بمغن                         
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   : زكاة رمضاف = زكاة الصياـ = صدقة الِفطر = الِفطرة (زكاة الفطر = ( 

 (    لصدقات "آف  " باُتسمى في القر ) . زكاة الماؿ   ←فرض  -نفاؽ الماؿ في اإلسالـ :   إ:  * مقدمة
 . زكاة الفطر                                                                               
 صدقة التطوع    ←ُسنة     -                                                 

 . أحذ أسماُ اإلسالً اىخَسح       ←زكاة الماؿ           
 . تيؾ اىْصاب أو قَُره         . حاه ػيُه حىه قَشٌ ←% ٍِ ٍاه  1 ,1. ٍقذاسها =                               

 جٌ فضح 191أو   13جٌ رهة ػُاس  81=  اىْصاب  -                  

 سؼش جٌ اىفضح      ×  191أو     13سؼش جٌ اىزهة ػُاس ×  81قَُره    =   -                  

 ) ذرـُش قَُح اىْصاب َىٍُا طثقا ىرـُش سؼش جٌ اىزهة وجٌ اىفضح (                             

 َىً 33َىً = أقو ٍِ اىحىه اىَُالدٌ ب  114اىحىه اىقَشٌ )اىهجشٌ( =  -                  

 الدَح ( اىحىه تاألشهش اىهجشَح وٍشاػاج اىفشق ػْذ حساته تاألشهش اىََُُفضو حساب  ىزا )                     

 1 ,1×  . ٍقذاس اىَاه اىىاجة إخشاجه مضماج = اىَاه اىََيىك         

                                                                                            300 
 ىيَسنُِ حىيصائٌ ، وطُؼَ جطُهش* حكمتها:     

 ضَذ ػِ قىذه وقىخ ٍِ َؼىه ىُيح اىؼُذ. َجذ ٍا َ  ←واجبة عمى كؿ مسمـ  ُحكمها :* 

 ذسقظ تاىؼجض ػْها (اىقىخ = اىحاجح األصيُح ٍِ طؼاً وثُاب وسنِ ..اىخ  ،  )                                           

 امف رمضاف وليمة العيد حيً  اجزءً  . أدرؾ ولو                                      
(آمف ُولد بعد مغرب خر يـو مف رمضاف ، وال عمى آمغرب مف مات قبؿ  تجب عمى )ال                                     خر يـو

 ، ُ ػالإاألصو و ←أو القرابة  بسبب الزواج  )وعمف تجب عميو نفقتيـ   - . عف نفسو                                     

 ) ٍِ فٍ اىخذٍح ال اىؼَو أو اىرجاسج ..(وػِ اىخادً   ُ سفو (إواىفشع و                                                                    

 صذقح ) ُسْح( ←. تؼذ صالج اىؼُذ ) واجة أو فشض(            صماج  ←)اخرالف(  صالج اىؼُذ قثو . وقتها :* 

 ىخ أو تاىرأخُش اىَذسقظ ت الذسقظ تاىؼجض ػْها ، و صماج اىفطش - :َالحظ                

 :)اخرالف( ٍِ ٍاخ وػيُه صماج اىفطش  -                          

 )اىجَهىس(خشاجها قثو ذىصَغ اىرشمح إوَجة و ، . الذسقظ                                       

 )األحْاف( ذثشع اىىسثح تإخشاجها(ً اىَُد أو إال إرا أوص )خشاجها إَجة ػيً اىىسثح  . ذسقظ وال                                       
 َاتس ٍْضوع)ىثِ ، ذَش أو  صتُة ، أو أقظ  ( ) اىقَح = اىثُش=اىِحْطح = اىطؼاً. صاع ٍِ سرح أصْاف : قَح أو شؼُش  ←إٍا مقدارها : * 

 وأ   َجىص ٍِ ؿُشها ٍِ ىحٌ أو ىثِ(  ب أوثَاس والٍِ حثى)اىزٌ َُذخش أو قىخ اىثيذ ( اىصؼُذٌ تاىِنشل هأشثاىذسٌ                             
 َُحذدها ٍفرٍ مو تيذ فٍ شهش سٍضاُ ( –خش ) ذرـُش ٍِ ػاً ِقَُح اىصاع  .                           

ذ = مجٌ 1= حىاىٍ  1سٌ 1713أٍذاد =   4اىصاع =  )                                   َُ  (إال ستغ = حىاىٍ مجٌ 1سٌ  671اىنفُِ ٍجرَؼُِ =  ءٍو ( ) اى

 وػِ مو ٍِ َؼىه  ماج اىفطش = صاع أو قَُره ػِ ّفس اىَسيٌص -َاُلحظ :   

 ،  فرنىُ صماج اىفطش اخجُْه 8أٌ أُ قَُح اىصاع ٍِ قىخ اىثيذ =   1036ىؼاً   اخجُْه 8ٍؼًْ أُ صماج اىفطش =  -            

 جُْها 16= )قَُح اىصاع(  8× )ّفسه وٍِ َؼىه(  7أسشج ٍِ سرح أفشاد =  ىشجو َؼىه خشاجهاإاىىاجة                 

 ا ٍْؼا ىيشَاءَجىص إخشاج أمثش ٍِ قَُح اىصاع اىرٍ َُحذدها اىَفرٍ مضماج ىيفطش وَفضو أُ َنىُ رىل سش   -           

 ) حرً اىذخىه= اىضواج(واإلّاز   ؟( فٍ صٍاّْا –حرً اىثيىؽ األتْاء اىزمىس) َِيضً األب صماج اىفطش ػ -           

 تْح تِ أو االوػِ ٍِ َؼىه ٍغ  قذسج االأخشاج صماج اىفطش ػِ ّفسه ػيً إ)أب ، أً ، صوج ..(  حفظا ىيقىاٍح : . ػْذ ػذً قذسج أوىٍ األٍش  -           

 .. ها ىىىٍ األٍش إلخشاجهاؤػطاإاىَقَُُِ ٍؼه ، َُفضو                                     

  األصواجتاء أوَُخشجه اِ ّفسهٌ ٍغ ٍاىضوجاخ أُ َُخشج صماج اىفطش ػِ أ. الٍاّغ ىَِ َؼَو  ٍِ األتْاء أو ا                                

 خثاسهٌ تزىل ..إٍغ ػذً                                    

 األب ، األً ، اىجذ ، اىجذج .. اىخ( )ُ ػال إاألصو و - ←ُ ىػا. ّ ←)ػْذ اىحاجح( جة اىْفقح ػيُهٌ ذ -األقاسب  :  -          

 األتْاء ، األحفاد ، أتْاء األحفاد ..( )ُ سفو إاىفشع و -                                                                                      

 خشج ػْهٌ  صماج اىفطش. ذُ                                                                       

 )إال فٍ حاىح اىّذَِ (هٌ  ٍِ صماج اىَاه أو صماج اىفطش ؤػطاإَجىص  . ال                                                                      

 . ٍا سىي رىل ٍِ األقاسب   ←)ػْذ اىحاجح (   جة اىْفقح ػيُهٌ ذ ال -    

 ذُخشج ػْهٌ صماج اىفطش . ال                                                        

 هٌ ٍِ صماج اىَاه وصماج اىفطش. َجىص إػطاؤ                                                       

 واىخاالخ ، وأتْاء األػَاًو اىؼَاخ ، و األخىاه واألػَاً  ماألخىج واألخىاخ ،  :َجىص إػطاء صماج  اىَاه واىفطش إىً األقاسب.. ػيُه  تْاء         

 إرا ماّىا ٍِ اىفقشاء أو اىَسامُِ .. خىاهواأل                       

 .. ىيصاىحُِ  ؼيٌ  ، فاىَشضً .. اىخ ، وَُسرحةػطاء اىضماج ىألحىج ٍِ األقاسب ، فاىجُشاُ ، فاألصذقاء ، فطالب اىإَُسرحة   -       
 ٍِ تيذ إىً تيذ ػْذ فقذ اىَسيٌ اىفقُشَجىص ّقو اىضماج   -        
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 )اخرالف(مصارفها : *  

 . اىفقشاء واىَسامُِ فقظ                          
  المذكورة في قولو تعالى:  ح.  ٍصاسف اىضماج اىثَاُّ                   
َدَقاُت ِلْمُفَقَرا "                   ـْ َوِفي ِء َواْلَمَساِكيِف َواْلَعاِمِميَف َعَمْيَيا َوالْ ِإنََّما الصَّ َقاِب َواْلَغاِرِميَف َوِفي َسِبيِؿ المَِّو َواْبِف السَِّبيِؿ َفِريَضًة ُمَؤلََّفِة ُقُموُبُي  الرِّ
  (60)التوبة:"  ِمَف المَِّو َوالمَُّو َعِميـٌ َحِكيـٌ                    

 
       دخؿ لو ال مف :   رــــــــالفقي -
 
 ) األحناؼ يروف العكس (يكفيو  مف ال يجد ما : المسكين   -

             يمنع مف الفقر والمسكنة وجود المسكف الالئؽ أو الثياب الالئقة ! ممحوظة : ال 
 
     ،  كانوا أغنياءوأمناء ولو  لجمع الزكاة عمى أف يكونوا مسمميف ولي األمر: ىـ المعينوف مف قبؿ ان عميها والعامم -

 منيـىا لمف ىـ أحوج يوجيو ففوا عف األخذ منيا أو يأخذوىا و أف يتعيستحب ليـ  وعندىا                     
 
 كة لكفاية شر مف يمييـ إما مسمموف ضعاؼ اإلسالـ ُيعَطوف لتقوية إيمانيـ ، أو مسمموف ذوو شو  :ىـو  :قموبهم  الُمَؤلََّفة -

 يعطوف مف الزكاة اتقاء لشرىـ أو يعطوف طمًعا في إسالميـ  والمسمميف ، أو كفار مف الكفار                    
 )السناف = السيوؼ( ) الجياد كما يكوف بالسناف يكوف باإلحساف (                       

 
 ُيكاتب العبد مالكو عمى قدر مف الماؿ  يدفعو  )= أف  أو بالمساعدة عمى الُمكاتبة، : عتؽ الرقاب يكوف إما بالشراء و العتؽ  الرقاب يف -

 بأف ُيعطى العبد مف الزكاة مايستعيف بو عمى أداء أقساط الُمكاتبة  حريتو ( إليو نظير                     
 
 : المدينوف الذيف ال يممكوف ما يوفوف بو ديونيـ نوالغارم -
 
 : ( اختالؼ )ي سبيل اهلل ف -

 ماؿ خيرية ... فيو في سبيؿ ا هل ا هل مف بناء مساجد ، مستشفيات ، مدارس ، أو أع وجو يبتغي بوأي عمؿ خير .         
 .. قصر "في سبيؿ ا هل" عمى تجييز الغزاة المتطوعيف لمجياد في سبيؿ ا هل مف ماؿ و عدة و سالح.         
 المساجد و المدارس و المستشفيات ، ألنو البد في  يجوز استخداـ أمواؿ الزكاة في بناء عمى ىذا الرأي ال بناء  ←         
    في مثؿ ىذه المجاالت مف صدقات التطوع يجوز اإلنفاؽ و  ، الزكاة مف التمميؾ لمستحقي الزكاة              

  
   حيف اأف يكوف محتاجً ىو الغريب المنقطع عف أىمو و مالو، فيعطي مف الزكاة ما يوصمو إلى بمده بشرط  :ابن السبيل  -

  السفر، و لو كاف غنًيا في بمده                  
 

:شروط صرف الزكاة *   
     

  : ُتصرؼ الزكاة لألصناؼ المذكورة بالشروط اآلتية        
        
 . ـيُ أو مشرؾ إال إذا كاف مف المؤلفة قموبُ  ( مف أىؿ الكتاب ) ال تجوز الزكاة عمى ذمي   اإلسالـ -        
   ىـ مف صدقات التطوعؤ ف الفقراء يجوز إعطاو أىؿ الكتاب أو المشركممحوظة :                             
       
 ُيشَترى لعتقو  اا أو عبدً كاف ُمكاتبً  إذا ال تجوز الزكاة عمى عبد أو أمة إال    كماؿ الحرية -       
      

 (   صدقة التطوع أخذىـ اختالؼ في جواز )"  األشراؼ"  بد المطمبأال يكوف مف آؿ البيت مف بني ىاشـ أو بني ع -       
       
 سف التصرؼ ، و إال ُتعطى لوّليو ، حَ  ا ، بالغً ف يكوف قابض الزكاة عاقاًل أ -       
       
  أو بسبب (  ت و إف عموااآلباء و األميات و األجداد و الجدا ) أال تكوف نفقة قابض الزكاة واجبة عمى الُمّزكي بسبب األصؿ -       

 (   حتى لو كانت الزوجة في العّدة ) أو بسبب الزواج(  األبناء و البنات واألحفاد و إف سفموا )الفرع            

 


