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والمرسلين،  بسم الله، والحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء

 محمد بن عبد الله، أما بعد:

فهذه بعض أحكام الصيام المهمة التي يحتاجها المسلم، أحببت أن أجمعها في هذه الورقات 

، وضممت إليها األحكام المهمة في القليلة؛ علَّ الله أن يجعل فيها النفع إلخواننا المسلمين

 .عبادة االعتكاف، وما يتعلق بليلة القدر

 م:معنى الصيا

ٱٱٹٱٹٱ: اإلمساك، الصيام في اللغة ٱ ٱٱَّ ىن من خن حنُّٱٱ أي:  (62:مريم) ٱ

 إمساكًا عن الكالم.

 التعبد لله باإلمساك عن المفطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. في الشرع:

 النية في الصيام:

 يتبين أن الصوم ال بد فيه من نِيَِّة التقرب إلى الله، بترك التعريف الشرعي للصياممن خالل و

 المفطِّرات من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس.

 فإذا كان الصوم واجبًا، كصيام رمضان، أو قضاء رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فال بد من

ياَم قبَل ا":ملسو هيلع هللا ىلصأن تكون النية من الليل؛ لقوله  أخرجه ] "لفجِر فال ِصياَم لهمن لم ُيْجِمْع الصِّ

 وصححه األلباني[ ،(6242أبوداود)
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وأما إذا كان الصيام َنْفاًل، فال تجب النية من الليل، فتجوز النية من النهار، بشرط أال يكون قد 

 وقع في ُمَفطِّر من المفطِّرات، وثواب الصيام يكتب له من وقت النية.

ْت: َدَخَل َعَليَّ َعائَِشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َقالَ  النهار، حديُث والدليل على جواز نية صيام النَّْفل من 

َنا ُثمَّ َأَتا«. َفإِنِّي إَِذْن َصائِمٌ »َفُقْلنَا: اَل، َقاَل: « َهْل ِعنَْدُكْم َشْيٌء؟»َيْوٍم، َفَقاَل:  َذاَت   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

 . َفَأَكَل. «َفَلَقْد َأْصَبْحُت َصائًِما َأِرينِيِه،»ا َحْيٌس. َفَقاَل: َيْوًما آَخَر َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اللِه، ُأْهِدَي َلنَ 

ْمن.(5542]أخرجه مسلم)  [ الحيس: طعام مخلوط من الدقيق والتمر والسَّ

 فضل عبادة الصيام:

ُه: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه،  ": ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال -عنه الله رضي–عن أبي هريرة  َقاَل اللَّ

َياُم ُجنٌَّة، َوإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيرْ  ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه. َوالصِّ َياَم، َفإِنَّ ُفْث َوالَ إاِلَّ الصِّ

ٍد بَِيِدهِ  ُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصائٌِم. َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ ُف َفِم ، َلُخُلوَيْصَخْب، َفإِْن َسابَّ

ائِِم َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَما: إَِذا َأْفَطَر َفِرَح، َوإَِذا ِه ِمْن ِريِح الِمْسِك، لِلصَّ ائِِم َأْطَيُب ِعنَْد اللَّ ِقَي لَ  الصَّ

ُه َفِرَح بَِصْوِمهِ   ([5545ومسلم ) ،(5092. ]أخرجه البخاري )"َربَّ

هِ  َرُسوَل  َأَتْيُت : -عنه الله رضي–َقاَل أبو إمامة الباهلي   َك،َعنْ  آُخُذهُ  بَِأْمرٍ  ُمْرنِي: َفُقْلُت  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

ُه اَل ِمْثَل َلهُ  َعَلْيَك ": َقاَل  ْوِم َفإِنَّ عن و (، وصححه األلباني[6666. ]أخرجه النسائي )"بِالصَّ

اُن، َلهُ  ُيَقاُل  َباًبا الَجنَّةِ  فِي إِنَّ  ": ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال   سهل بن سعد الساعدي يَّ  الرَّ

ائُِمونَ  ِمنْهُ  َيْدُخُل  ائُِموَن؟ َأْينَ : ُيَقاُل  َغْيُرُهْم، َأَحٌد  ِمنْهُ  َيْدُخُل  الَ  الِقَياَمِة، َيْومَ  الصَّ  َفَيُقوُمونَ  الصَّ

البخاري . ]أخرجه "َأَحٌد  ُخُل ِمنُْه َأَحٌد َغْيُرُهْم، َفإَِذا َدَخُلوا ُأْغلَِق َفَلْم َيْدُخْل ِمنْهُ َيْد  الَ 

 ([ 5546ومسلم ) ،(5902)
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 يلِ َسبِ  فِي َيْوًما َصامَ  َمنْ ": ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال -عنه الله رضي–وعن أبي سعيد الُخدري 

ِه، َد  اللَّ هُ  َبعَّ ومسلم  ،(6929)]أخرجه البخاري  . "النَّاِر َسْبِعيَن َخِريًفا َعنِ  َوْجَههُ  اللَّ

(5541]) 

أي: طاعته، وأما الجهاد فاألفضل فيه الفطر حتى  "سبيل اللهفي  "ملسو هيلع هللا ىلص: قوله من والمقصود 

 يتقوى على قتال العدو.

ْوُم ُجنَّ "يقول: ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول الله  :قال -رضي الله عنه-وعن عثمان بن أبي العاص ٌة الصَّ

 ([6611أخرجه النسائي). ]"ِمَن النَّاِر َكُجنَِّة َأَحِدُكْم ِمَن اْلِقَتالِ 

َمْن َصاَم َرَمَضاَن، إِيَماًنا  " ملسو هيلع هللا ىلص :قال: قال رسول الله  -الله عنهرضي –وعن أبي هريرة 

َم ِمْن َذْنبِهِ   ([029ومسلم ) ،(19]أخرجه البخاري ) "َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

 فضل شهر رمضان:

 َأْبَواُب  ُفتَِّحْت  َرَمَضانُ  َدَخَل  إَِذا ":  ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال: قال -عنه الله رضي–عن أبي هريرة 

َياطِينُ  َوُسْلِسَلِت  َجَهنََّم، َأْبَواُب  َوُغلَِّقْت  الَجنَِّة،  ومسلم( 1600)  البخاري أخرجه] "الشَّ

َأَتاُكْم َرَمَضاُن َشْهٌر  "ملسو هيلع هللا ىلص: : قال رسول الله -رضي الله عنه–قال أبو هريرة و ( [5900)

ُه َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيُكمْ  َماِء، َوُتْغَلُق فِيِه َأْبَواُب اْلَجِحيِم،  ُمَباَرٌك َفَرَض اللَّ ِصَياَمُه، ُتْفَتُح فِيِه َأْبَواُب السَّ

ِه فِيِه َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخْيَرَها َفَقْد ُحِرمَ  َياطِيِن، لِلَّ خرجه أ] "َوُتَغلُّ فِيِه َمَرَدُة الشَّ

 (، وصححه األلباني[6599النسائي )
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 م صيام رمضان، والِحكمة منه: كْ ُح 

 5صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم، فيجب على كل مسلم توفرت فيه شروط الوجوب

 ٱٱٱٱَّحئ  جئ يي ىي نيُّٱٱٱٹٱٹأن يصوم هذا الشهر، 

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱو( 594:البقرة)

 (البقرة)  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 هما:وهاتان اآليتان تدالن على أمرين مهمين، 

 األول: وجوب صيام رمضان على من شهد الشهر.  

د نفسه ترك  الثاني: بيان الِحْكمة من وجوب صيامه، وهو حصول التقوى؛ ألن الصائم ُيَعوِّ

المحبوبات لنفسه من الطيبات؛ ألن الله أمره بذلك، فبذلك تتعود النفس على تقوى الله، 

 ه.وهي االلتزام بأوامر الله، واالنتهاء عن نواهي

ِه َحاَجٌة أَ " :ملسو هيلع هللا ىلصل النبي ولهذا قا وِر َوالَعَمَل بِِه َوالَجْهَل، َفَلْيَس لِلَّ ْن َيَدَع َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

 [(2940]أخرجه البخاري) "َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ 

 : الكذب. ويقاس عليه كل كالم محرم. والجهل: هو فعل السفهاء من الناس.وقول الزور هو
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 دخول شهر رمضان: كيف يثبت

ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِِه، َفإِْن ُغبَِّي " :ملسو هيلع هللا ىلص هر رمضان يثبت برؤية الهالل، قال النبيش

َة َشْعَباَن  ( من 5995ومسلم ) ،(5090البخاري ) ]أخرجه "َثاَلثِينَ َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلوا ِعدَّ

الهالل تثبت بالعين المجردة، وال بأس ورؤية [ -رضي الله عنه–حديث أبي هريرة 

  رة، والمراصد الفلكية، فهذه وسائل معينة، ومقربة لرؤية الهالل.باالستعانة بالمناظير المكبِّ 

ة ز له أن يخالف رؤيمسلم في أيِّ بلٍد أن يتبع البلد الذي هو فيه، وال يجوالوالواجب على 

ْوُم َيْوَم َتُصوُموَن،  ":ملسو هيلع هللا ىلصبلده؛ لقوله  وَوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم تُ الصَّ  "نَ َضحُّ

[ قال وصححه األلباني ،-رضي الله عنه–من حديث أبي هريرة  (200أخرجه الترمذي )]

ْوَم َوالِفْطَر )الترمذي:  َما َمْعنَى َهَذا َأنَّ الصَّ َر َبْعُض َأْهِل الِعْلِم َهَذا الَحِديَث، َفَقاَل: إِنَّ  َمعَ َوَفسَّ

 .(الَجَماَعِة َوِعَظِم النَّاسِ 

 فمتى نودي في بلد بالصيام صام الناس، ومتى نودي باإلفطار أفطروا، وال يجوز لمسلم أن 

ة غير ن في هذا البلد متحديتبع غير بلده في ذلك، حتى تكون كلمة المسلمييخالف بلده، و

 -للهرحمه ا- م ابن تيميةكية، ذكر شيخ اإلسالوال يجوز العمل بالحسابات الفل متفرقة،

تضاء ( واق64/690( )64/516انظر مجموع الفتاوى).]إجماع العلماء على ذلك

 .[(5/645الصراط المستقيم )
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 شروط وجوب صيام رمضان:

 شروط وجوب صيام رمضان، هي:

هكذا و قبل منه صيامه،فال يجب الصيام على الكافر؛ ألن الكافر لو صام ال يُ  اإلسالم: -5

ٱٱٹٱٹٱكل العبادات من شرط صحتها اإلسالم،   مس خس حس جس مخُّٱٱ

 مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص

 (التوبة)  َّ حق مف خف حف جف مغ جغ

ولكن الكافر مأمور بالدخول في اإلسالم، ولهذا سيحاسب يوم القيامة على تركه الدخول 

الم، اإلس في اإلسالم، وسيحاسب على تركه العبادات الواجبة المترتبة على دخوله في

 مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئُّٱ :تعالى والدليل قوله

 ىس يغ ىغ يع ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ  هي مي هن من مل
 (المدثر) ٱٱَّ يس

ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثٍة: َعِن   ":ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  -تقبل منه العبادات، قال فالمجنون ال العقل: -6

بِيِّ   أخرجه] "ْلَمْجنُوِن َحتَّى َيْعِقَل َحتَّى َيْحَتلَِم، َوَعِن االنَّائِِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن الصَّ

 وصححه األلباني[ ،-رضي الله عنه–من حديث علي بن أبي طالب  (2291أبوداود)

، وهو الَخِرف: أي أصابه الَخَرف وهو: وفي حكم المجنون اإلنسان الكبير الذي ال عقل له

 ب عليه الصيام، وال اإلطعام.فهذا مرفوع عنه القلم، فال يج فساد العقل.
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فالحديث السابق دل على أن الصبي ال يجب عليه العبادة، حتى يبلغ، ومن ذلك  البلوغ: -3

َبيُِّع بِ  ب على الصيام، قالترَّ َد م  ويُ لَّ عَ يُ فإنه  ،إذا بلغ سبع سنواتالصيام، ولكنه  ٍذ الرُّ نُْت ُمَعوِّ

ُم ِصْبَياَننَا،  6َفُكنَّا َنُصوُمهُ  " :-رضي الله عنها- ْعَبَة ِمَن الِعْهِن، َفإَِذا َبْعُد، َوُنَصوِّ َوَنْجَعُل َلُهُم اللُّ

 ،(5029]أخرجه البخاري ) ."َبَكى َأَحُدُهْم َعَلى الطََّعاِم َأْعَطْينَاُه َذاَك َحتَّى َيُكوَن ِعنَْد اإِلْفَطارِ 

 [(5512) ومسلم

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱٱ أن يكون حاضرًا غير مسافر: -2

 (592:البقرة) َّيب ىب نب مب زب

فالسفر رخصة في ترك الصيام، ولكن لو صام المسافر فال بأس به، بشرط أال يترتب على 

هِ  ُه َعنُْهمْ  -صيامه مشقة ظاهرة، وإال ُكِره، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَّ َقاَل: َكاَن َرُسوُل  -اَرِضَي اللَّ

ِه  َل َعَلْيِه، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ . َفَقاُلوا: َصائٌِم. َفَقاَل: "َما َهَذا؟"فِي َسَفٍر، َفَرَأى ِزَحاًما، َوَرُجاًل َقْد ُظلِّ

َفرِ " ْوُم فِي السَّ  [(5554مسلم)و ،(5022البخاري)ه أخرج] ."َلْيَس ِمَن البِرِّ الصَّ

في السفر شيء من المشقة فالصيام مكروه، وأما إذا كان يترتب  كان يترتب على الصيام فإذا

 .على الصيام في السفر مشقة غير محتملة، فالصيام محرم

فإذا كان المرض يشق على اإلنسان، فيستحب له الفطر  أن يكون صحيحا غير مريض: -4

ر مشقة غي، ويترتب عليه أخذًا برخصة الله، ويكره له الصوم، ولكن إذا كان الصوم يضره

 فالصيام عليه حرام. لة،محتمَ 

                                                 
 أي: يوم عاشوراء. 2
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الُبْرء فالواجب قضاء تلك األيام، وإذا كان ال يرجى  رجى الُبْرء منه،وإذا كان المرض مما يُ 

فالواجب عليه أن ُيْطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع، ويجوز أن يدعو فقراَء بعدد منه، 

يَ  يَ األيام التي أفطرها، فيغدِّ  .همهم أو ُيَعشِّ

ن الذي يشق عليه الصوم، فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، ويجوز ا كبير السِّ وأم

 في نهايته.وسطه، أو  هذه الكفارة من بداية الشهر، أوإخراج 
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 مفسدات الصوم:

 من الُمفِسدات، ومفسدات الصوم، هي: دٍ ِس فْ لصوم عبادة َتْفُسد بارتكاب مُ ا

ٱٹٱٹٱ :األكل والشربأوالً:   ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱٱٱ

 (590:البقرة)   َّىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ

وكل ما دخل عن طريق الفم واألنف، ووصل إلى الَمِعدة، فهذا مفسد للصوم، فاألنف والفم 

 فِي َوَبالِغْ  " :-رضي الله عنه- لَِلِقيط بن َصبَِرةملسو هيلع هللا ىلص فذان رئيسيان للمعدة، قال النبي من

وصححه األلباني[ واالستنشاق  ،(526أخرجه أبوداود )]"َصائًِما ااِلْستِنَْشاِق إاِلَّ َأْن َتُكوَن 

 هو: جذب الماء عن طريق األنف.

لى أن األنف منَفذ رئيسي للَمِعدة، ولهذا قطرة األنف إن كانت تصل إلى المعدة فهذا يدل ع

وال  في حلقه فإنه يلِفُظه، يئاُ ش فإنها مفطِّرة، وأما إذا لم تصل إلى المعدة فال تفطر، وإن وجد

 ه، وال يضر صيامه، وال يفعل ذلك إال من كان محتاجًا لذلك.عُ لَ بْ يَ 

ية، فهي تمد الجسد ب اإِلَبرُ  ويقاس على األكل والشرب ما يمده األكل والشرب، أما الُمَغذِّ

العين،  ير، فهذه ال تعتبر مفطرة، وكذلك وضع الُكْحل فكَّ المغذية كإبر مرض السُّ  غيرُ اإلبر 

 ؛أو األذن، فال يعتبر هذا مفطِّرًا، ولو شعر اإلنسان بطعم ذلك في الحلق ،أو القطرة في العين

 ألن الشارع لم يعتبر العين واألذن منفذين رئيسيين للمعدة. 

له إلى جوفه، ولكن إذا لم يقصد استنشاق ان، لُيدِخ َخ وال يجوز للصائم أن يتقصد شم الدُّ 

دخل في جوفه من غير اختياره فال  إنو باستعمال الَبخور في نهار رمضان،الدخان، فال بأس 

 يضر.
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 وأما شرب السيجار فهذا مفطر؛ ألنه يتعمد إدخال الدخان إلى جوفه عن طريق الفم.

و ال يعتبر مفطِّرًا من المفطرات؛ ألن البخاخ ال يصل إلى المعدة، وإنما هو بْ اخ الرَّ خَّ وأما بَ 

عَ  رًا إال عتبر مفطِّ ظار عن طريق األنف والفم، ال يُ نْ وائية في الصدر، وكذا المِ ب الهيفتح الشُّ

، فإذا كان هناك شيء من الدواء، أو إذا وصل إلى الَمِعدة شيء من الدواء عن طريق المنظار

 .سلِّكة للمنظار تصل إلى المعدة، فهذا مفطِّر من المفطِّراتالمواد المُ 

رحمه –وأما بالنسبة لغسيل الُكْلَية فهذا مفطر من المفطرات، قال الشيخ عبد العزيز بن باز 

د  -الله د به من الدم النقي، فإن ُزوِّ ن غسل ُكليته وهو صائم: )يلزمه القضاء بسبب ما ُيَزوَّ عمَّ

 وبذلك ([604/ 54مع ذلك بمادة أخرى، فهي مفطر آخر(. ]مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )

مع أن مريض الُكْلَية ال ُينصح طبيًا بالصوم وقت  ،(590-592/ 0أفتت اللجنة الدائمة )

 مح له بالصوم نهارًا.إن ُس  واجب،ر ذلك إلى الليل فهذا الغسيل الكلية، فإذا أمكن أن يؤخِّ 

المرأة ال يجوز لها أن تصوم حال الحيض أو النفاس، ولكن يجب  اس:فَ ض والنِّ الحيْ ثانيًا: 

ة قالت ُمعاذةعليها قضاء تلك األيام،  : َسَأْلُت َعائَِشَة َفُقْلُت: َما َباُل بنت عبدالله الَعَدِويَّ

ٌة َأْنِت؟ ُقْلُت:  اَلَة. َفَقاَلْت: َأَحُروِريَّ ْوَم، َواَل َتْقِضي الصَّ ٍة، َلْسُت بَِحُرواْلَحائِِض َتْقِضي الصَّ ِريَّ

اَلةِ »َوَلكِنِّي َأْسَأُل. َقاَلْت:  ْوِم، َواَل ُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ  «َكاَن ُيِصيُبنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ

 ([165وأصل هذا الحديث في البخاري وليس فيه ذكر الصوم ) ،(114أخرجه مسلم )]

، ألن الله أباح كهار رمضان، فال يجب عليها اإلمسان ولو طُهرت الحائض أو النَُّفساء أثناء

لها الفطر في أول النهار، فال حرمة لهذا اليوم بالنسبة لها، وكذا الحكم في المسافر إذا جاء 

 بلده في أثناء النهار وكان مفطرًا، وكذا المريض إذا ُشِفي أثناء النهار، وكان مفطرًا.



 

11 
 

 المختصر في أحكام الصيام 

َل النََّهاِر َفْلَيْأُكْل آِخَرهُ ": -عنهرضي الله –قال عبد الله بن مسعود  ]أخرجه ابن . "َمْن َأَكَل َأوَّ

 ([0922ف )أبي شيبة في المصنَّ 

َمْن َذَرَعُه قيٌء وهو َصائٌِم، فليَس عليِه َقَضاٌء، وإن  " :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  الَقْيء:تعمد ثالثًا: 

 ،-رضي الله عنه–من حديث أبي هريرة  (6199أخرجه أبوداود)] "استقاء َفْلَيْقضِ 

 ومعنى ذرعه القيء: أي: غلبه، وخرج من غير تعمد من الصائم. ،[وصححه األلباني

َيَدُع " :تعالىلما في الحديث القدسي، قال الله  رابعًا: الجماع، وطلب خروج المني:

( من حديث 5545ومسلم ) ،(0206]أخرجه البخاري) "أكله، وُشْربه من أجليوته، وشه

 .[-الله عنةرضي –أبي هريرة 

، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، فعليه 1فالجماع في نهار رمضان عمدًا، يوجب الكفارة

 صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإنه يطعم ستين مسكينًا.

ي الله رض- وال بأس بالتقبيل والضم إذا َضِمن اإلنسان نفسه من خروج المني، قالت عائشة

ْربِهِ َقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو َصائٌِم، يُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ " :-عنها ]أخرجه  "َوَكاَن َأْمَلَكُكْم إِلِ

 واإلرب: حاجة النفس، وشهوتها. .[(5592) مسلمو ،(5060البخاري)

 حض جضُّٱٱٱٹٱٹٱى عنها حال النسيان والجهل، ومن المعلوم أن هذه المفسدات ُيْعفَ 

 "َقاَل: َقْد َفَعْلُت "قال الله تعالى:   (692:البقرة )  َّجع مظ حط مض خض

إَِذا  ": ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه -َرِضَي اللُه َعنْهُ -َأبِي ُهَرْيَرَة  َعنْ و ([562]أخرجه مسلم )

                                                 
رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان، فيحرم عليه ذلك، ويفطر به ولكن ال تلزمه الكفارة، وكذلك لو أكل أو شرب في وهذا خاص في الجماع في نهار  3

 نهار رمضان من غير سبب مبيح، فيحرم عليه هذا الفعل، ولكن ال تجب عليه الكفارة.
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ُه َوَسَقاهُ  َما َأْطَعَمُه اللَّ ، ( 5011) ]أخرجه البخاري "َنِسَي َفَأَكَل َوَشِرَب، َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه، َفإِنَّ

 ([ 5544مسلم )و
 ذا ال يؤثر في صيامه، قال النبيأن يتمه، وه لهوإذا كان اإلناء في يد الصائم، فسمع النداء، ف

َناُء َعَلى َيِدِه، َفاَل َيَضْعُه َحتَّ " :ملسو هيلع هللا ىلص ]أخرجه  "ى َيْقِضَي َحاَجَتُه ِمنْهُ إَِذا َسِمَع َأَحُدُكُم النَِّداَء َواإْلِ

 وصححه األلباني[ ،(6149أبوداود )

–والحديث الوارد فيها منسوخ، قال أنس بن مالك  أن الحجامة ال ُتَفطِّر، الصحيح  فائدة: 

ائِِم َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َأبِي َطالٍِب اْحَتَجَم َوُهَو ": -رضي الله عنه ُل َما ُكِرَهِت اْلِحَجاَمُة لِلصَّ َأوَّ

َص النَّبِيُّ « َأْفَطَر َهَذانِ »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َصائٌِم، َفَمرَّ بِِه النَّبِيُّ  ائِم، ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َرخَّ َبْعُد فِي اْلِحَجاَمِة لِلصَّ

ُهْم ثَِقاٌت 6629.  ]أخرجه الدارقطني )"ْحَتِجُم َوُهَو َصائِمٌ َوَكاَن َأَنٌس يَ  ( قال الدارقطني: ُكلُّ

ًة[  ُه َعنُْهَما-وجاء َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َواَل َأْعَلُم َلُه ِعلَّ اْحَتَجَم َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ ": -َرِضَي اللَّ

فهذا يدل على أن سحب الدم ال  ([ 5019)أخرجه البخاري] "ُمْحِرٌم، َواْحَتَجَم َوُهَو َصائِمٌ 

 .أفضل فهذا -أمكن إن –يؤثر على الصائم، ولو أخر ذلك إلى الليل 
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 قضاء رمضان:

قًة،  ن وجب عليه قضاء أيامٍ م من رمضان، فيجوز له أن يقضيها بعد رمضان متتابعة، أو مفرَّ

 المسارعة من فيه لما أفضل؛ والتتابع[ (592:البقرة)   ٱٱٱٱٱٱَّيب ىب نب مب ُّٱٱٱٱٱٹٱٹٱ

 .الخيرات فعل في

وال يجوز لمن عليه القضاء أن يتساهل في أداء هذه األيام حتى يأتي رمضان آخر من غير 

ْومُ  َعَليَّ  َيُكونُ  َكانَ ): -عنها الله رضي–عذر؛ لقول عائشة   َأنْ  َأْسَتطِيعُ  َفَما َرَمَضاَن، ِمنْ  الصَّ

 ([5522) ومسلم ،(5049) البخاري أخرجه] (. َشْعَبانَ  فِي إاِلَّ  َأْقِضَيه

ره لغير عذر حتى جاء رمضان ره لعذر فليس عليه إال قضاء تلك األيام، وأما من أخَّ فإن أخَّ 

طعم عن كل يوم آخر، فعليه االستغفار من هذا الذنب، وقضاء تلك األيام، واألفضل أن يُ 

ضاء في سننه في كتاب الصيام باب ق يأفتى بعض الصحابة، روى الدارقطن مسكينًا، وبذلك

 أفتوا أنهم ، -عنهم الله رضي–عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس   (500/ 1)وم الص

وقال النووي في  (.إسناد صحيح موقوف)الدارقطني عن أثر أبي هريرة:  قال .بذلك

 .(إسناد صحيح) ( عن أثر ابن عباس:290/ 2لمجموع )ا

 أيام رمضان، فهذا ال يخلو من حالين:وأما من مات وعليه شيء من 

 أن يموت قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه، فهذا ال شيء عليه. الحالة األولى:
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أن يموت بعد التمكن من قضاء تلك األيام، ولكنه تساهل حتى مات، فهذا  الحالة الثانية:

ري ]أخرجه البخا "َم َعنُْه َولِيُّهُ َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصا" :ملسو هيلع هللا ىلصصام عنه تلك األيام، قال النبي يُ 

 ([5520ومسلم ) ،(5046)

( بأن المراد بالولي 1/691في شرح صحيح مسلم ) -اللهرحمه –مام النووي وصحح اإل

 . 2ليوهما، ويجوز صيام األجنبي بإذن الأو وارثًا أو غيرَ  هو القريب، سواء كان عصبةً 

  َّخل حل جل مك لكُّٱ: تعالىوصيام الولي عنه مستحب وليس واجبًا؛ لقوله 
ُيْطَعم عن كل يوم وجب أن  فإن لم يصم الولي عنه، فإن ترك الميت تركةً  (522:األنعام)

 م عنه.طعِ حب للولي أن يُ من التركة، وإال استُ مسكيٌن 

من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل "قال: ملسو هيلع هللا ىلص وأما حديث ابن عمر، عن النبي 

وضعف  ،وصحح الترمذي وقفه على ابن عمر ،(059الترمذي ). ]أخرجه "يوم مسكينا 

 وقال النووي في شرح صحيح مسلم ،(1/292) اآلثارالسنن والبيهقي رفعه في معرفة 

 ارمعرفة السنن واآلثقال البيهقي في و( بأنه غير ثابت، وكذا ضعفه األلباني، 1/691)

 [(: وإنما رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله1/292)

قال النووي: فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام، وتجويز اإلطعام، والولي مخير 

 .([1/691بينهما. ]شرح صحيح مسلم )

                                                 
الدَّْين، والدَّْين ال يختص بالقريب. راجع فتح الباري البن حجر شبهه ب ملسو هيلع هللا ىلصوأجاز أبوالطيب الطبري أن يصوم عنه األجنبي بال إذن القريب؛ ألن النبي  4

 (6/431العسقالني )
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 آداب ومستحبات للصائم:

حور. -5  يستحب للصائم أن يحافظ على وجبة السُّ

َفْصُل َما َبْيَن ِصَياِمنَا َوِصَياِم  " :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيقال:  -رضي الله عنه–عن عمرو بن العاص 

َحرِ  َأْهلِ  رضي الله –، وعن أنس بن مالك ([5902أخرجه مسلم )] . "اْلكَِتاِب، َأْكَلُة السَّ

ُروا  " :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيقال:  -عنه ُحوِر َبَرَكةً َتَسحَّ ( 5061]أخرجه البخاري ) ."َفإِنَّ فِي السَّ

ُحوُر " :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيقال:  -رضي الله عنه–عن أبي سعيد الخدري [ و(5904ومسلم ) السَّ

َكَتُه َأْكُلُه َبَرَكٌة، َفاَل َتَدُعوُه، َوَلْو َأْن َيْجَرَع َأَحُدُكْم ُجْرَعًة ِمْن َماٍء، َفإِنَّ اللَه َعزَّ َوَجلَّ َوَماَلئِ 

ِرينَ وَن َعَلى اْلمُ ُيَصلُّ   وحسنه األلباني في صحيح الجامع ،(55992أخرجه أحمد )] ."َتَسحِّ

ال: ق -رضي الله عنه–عن أبي هريرة حور من التمر، ([ ويستحب أال تخلو وجبة السُّ 1400)

وصححه األلباني[  ،(6124] أخرجه أبوداود ) "َسُحوُر اْلُمْؤِمِن التَّْمرُ  نِْعمَ " :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي

ُحور إلى قرب وقت أذان الفجر الثاني، َعْن َأَنٍس بن مالك ن عن زيد ب ويستحب تأخير السُّ

ْرَنا َمَع النَّبِيِّ " :رضي الله عنهما -ثابت اَلةِ  ، ُثمَّ ملسو هيلع هللا ىلصَتَسحَّ )أنس بن  ، ُقْلُت "َقاَم إَِلى الصَّ

أخرجه البخاري ] "آَيةً  َقْدُر َخْمِسينَ »َقاَل:  "ُحوِر؟ َكاَن َبْيَن األََذاِن َوالسَّ  : َكمْ مالك(

 [(5900ومسلم ) ،(5065)

 يستحب تعجيل اإلفطار: -6

 -رضي الله عنه–عن عمر بن الخطاب س، يستحب تعجيل اإلفطار بمجرد غروب الشم

ْيُل ِمْن َها ُهنَا، َوَأْدَبَر النََّهاُر ِمْن َها ": ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيقال:  ْمُس َفَقْد ُهنَا، َوَغَرَبِت الشَّ إَِذا َأْقَبَل اللَّ
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اِئمُ  ْيَل َأْقَبَل "[ وقال: (5599ومسلم ) ،(5042ي) أخرجه البخار] "َأْفَطَر الصَّ إَِذا َرَأْيُتُم اللَّ

ائِمُ ِمْن َها هُ   ،(5042أخرجه البخاري)] ."ِعِه ِقَبَل الَمْشِرِق بِإِْصبَ  َوَأَشارَ  "نَا، َفَقْد َأْفَطَر الصَّ

 [-رضي الله عنه–من حديث عبد الله ابن أبي أوفى  (5595) ومسلم

 َما ْيرٍ الَ َيَزاُل النَّاُس بَِخ  " :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيقال:  -رضي الله عنه–عن سهل بن سعد الساعدي  

ُلوا الِفْطرَ  ادة [ وتأخير اإلفطار من ع(5909) ومسلم، (5040أخرجه البخاري )] "َعجَّ

يُن َظاِهًرا " :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  قال: -رضي الله عنه–عن أبي هريرة  اليهود والنصارى، اَل َيَزاُل الدِّ

َل النَّاُس اْلِفْطَر، أِلَنَّ اْلَيُهودَ  ُرونَ َما َعجَّ وحسنه  ،(6141ه أبوداود)أخرج] "، َوالنََّصاَرى ُيَؤخِّ

َدَخْلُت َأَنا َوَمْسُروٌق، َعَلى َعائَِشَة َفُقْلنَا: َيا ُأمَّ اْلُمْؤِمنِيَن، "َعْن َأبِي َعطِيََّة، َقاَل: و [األلباني

ٍد  ُل اإْلِ : َأَحُدُهَما ملسو هيلع هللا ىلصَرُجاَلِن ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمَّ اَلةَ  ،ْفَطارَ ُيَعجِّ ُل الصَّ ُر َوُيَعجِّ ، َواآْلَخُر ُيَؤخِّ

اَلَة.اإْلِ  ُر الصَّ ُهَما ْفَطاَر َوُيَؤخِّ ْفَطاَر  َقاَلْت: َأيُّ ُل اإْلِ اَلَة؟ الَِّذي ُيَعجِّ ُل الصَّ َعْبُد اللِه  :ُقْلنَاَوُيَعجِّ

 [(5900]أخرجه مسلم ) . "ملسو هيلع هللا ىلصَكَذلَِك َكاَن َيْصنَُع َرُسوُل اللِه ْعنِي اْبَن َمْسُعوٍد َقاَلْت: يَ 

 الٍِك مَ سن اإلفطار على ُرَطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، قال َأَنُس ْبُن ويُ 

ِه ": -رضي الله عنه- َي، َفإِْن َلْم َتُكْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللَّ ُيْفطُِر َعَلى ُرَطَباٍت َقْبَل َأْن ُيَصلِّ

 ،(6142أخرجه أبوداود )] . "ْن َماءٍ ُرَطَباٌت، َفَعَلى َتَمَراٍت، َفإِْن َلْم َتُكْن َحَسا َحَسَواٍت مِ 

 وصححه األلباني[

رضي الله -يقوله عند اإلفطار، َعِن اْبِن ُعَمرَ ملسو هيلع هللا ىلص  ما كان النبي ولويسن عند اإلفطار أن يق

َذَهَب الظََّمُأ، َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَْجُر "َقاَل:  إَِذا َأْفَطرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اللِه "َقاَل:  -عنهما

الَلُهمَّ لك "وحسنه األلباني[ وأما حديث:  ،(6140]أخرجه أبوداود ) . "إِْن َشاَء اللُه 
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، أرسله التابعي معاذ بن ُزْهرة عن النبي فهو حديث ضعيف "ُصْمُت، وعلى ِرْزِقَك أْفَطْرُت 

 ضعفه األلباني[و ،(6149أخرجه أبوداود )]ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 يستحب للصائم أن يكثر من الدعاء: -1

ائِِم، َوَدْعَوُة اْلَمظْ َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت:  "ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي  ُلوِم، َوَدْعَوُة َدْعَوُة الصَّ

 ،-رضي الله عنه–من حديث أبي هريرة  (5151أخرجه الطبراني في الدعاء )] ."اْلُمَسافِرِ 

 ه وصحح

َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت اَل َشكَّ  " وفي لفظ آخر: ،[(1960األلباني في صحيح الجامع)

: َدْعَوُة  من حديث  (5412أخرجه أبوداود)] ."ِر، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلومِ اْلَوالِِد، َوَدْعَوُة اْلُمَسافِ فِيِهنَّ

 وحسنه األلباني[ أبي هريرة،

ثالث دعوات ال ترد: دعوة "ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه–وعن أنس بن مالك 

(، 1/124السنن الكبرى ). ]أخرجه البيهقي في "الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر

 ([1960وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير )

 -رضي الله عنهما–عن عبد الله بن أبي ُمَليكة قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص و

ائِِم ِعنَْد فِْطِرِه َلَدْعَوًة َما ُتَردُّ " :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبييقول:   َقاَل اْبُن َأبِي ُمَلْيَكَة: َسِمْعُت َعْبَد  ."إِنَّ لِلصَّ

ِه ْبَن َعْمٍرو َيُقوُل إَِذا َأْفَطَر:  ُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك بَِرْحَمتَِك )اللَّ . ( لِيَأْن َتْغِفرَ الَّتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء اللَّ

ن ابن خريج سنن إسناده شعيب األرناؤوط ومن معه في توحسَّ ، (5041)أخرجه ابن ماجه]

 جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّٱ :تعالى وقال ابن كثير في قولهه[ ماج
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 ٱَّ  حل جل مك لك خك حك جك  حقمق مف خف حف
 (البقرة)

هذه اآلية الباعثة على الدعاء، متخللة بين أحكام الصيام، إرشاٌد إلى  في ذكره تعالىو) قال:

 .(االجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر



 

19 
 

 المختصر في أحكام الصيام 

 

 اإلكثار من قراءة القرآن في رمضان: يستحب -2

ُه َعنُْهَما-َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ِه  -َرِضَي اللَّ َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوُد َما "ملسو هيلع هللا ىلص : َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَّ

 َيُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبِريُل، َوَكاَن ِجْبِريُل َيْلَقاُه فِي ُكلِّ َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضاَن، َفُيَداِرُسهُ 

ِه  يِحيَن َيْلَقاُه ِجْبِريُل َأْجَوُد بِالَخ ملسو هيلع هللا ىلص الُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اللَّ  ."ِح الُمْرَسَلةِ ْيِر ِمَن الرِّ

[ وقد عارضه جبريل القرآن مرتين في العام (6199ومسلم ) ،(1669خاري)أخرجه الب]

 ،(1262. ]أخرجه البخاري )-هانه عالل رضي –الذي توفي فيه، كما جاء ذلك عن فاطمة 

 .[(6249ومسلم )

 اإلكثار من الصدقة في رمضان: -4

 السابق. -الله عنهما رضي -ودليل ذلك حديث ابن عباس

 :كف اللسان عما ال يليق -2

وِر َوالَعَمَل بِِه، " :ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  قال:  -رضي الله عنه–عن أبي هريرة  َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

ِه َحاَجٌة فِي َأْن   .([5091]أخرجه البخاري ) "َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ َفَلْيَس لِلَّ

 ويقاس عليه كل كالم محرم.قول الزور، هو: الكذب. 

 حسن الرد على من شاتمه: -0

َوإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيْرُفْث َوالَ َيْصَخْب، َفإِْن "َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَّبِيَّ 

ُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه، فَ   .([5545)ومسلم  ،(6659البخاري)أخرجه ]  ."ْلَيُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصاِئمٌ َسابَّ

َفث: الجماع ومقدماته، ويطلق على الكالم الفاحش. خب: الخصام والصياح. الرَّ  والصَّ
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 الحرص على قيام الليل في رمضان: -9

ِه  َم ِمْن "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَّ َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

 .[(040ومسلم ) ،(10البخاري ) أخرجه] . "َذْنبِهِ 

منذ عهد عمر بن  -له عنهمرضي ال–في المسجد، كما هو فعل الصحابة ويستحب أن يكون 

، وأصل هذا -رضي الله عنه- ، حيث جمعهم على أبي بن كعب-رضي الله عنه-الخطاب 

 رمضان، ثم امتنع من صلى بالناس في المسجد ثالث لياٍل من ليالي ملسو هيلع هللا ىلص الفعل أن النبي

 فرض على الناس.أن تُ  خشيةَ  الخروج

ُه َعنَْها-َعْن َعائَِشَة ُأمِّ الُمْؤِمنِيَن  هِ إ"قالت:  -َرِضَي اللَّ َصلَّى َذاَت َلْيَلٍة فِي  ملسو هيلع هللا ىلص نَّ َرُسوَل اللَّ

ْيَلِة اَلِة، َفَكُثَر الَمْسِجِد، َفَصلَّى بَِصاَلتِِه َناٌس، ُثمَّ َصلَّى ِمَن الَقابِ  لثَّالَِثِة النَّاُس، ُثمَّ اْجَتَمُعوا ِمَن اللَّ

ِه  ابَِعِة، َفَلْم َيْخُرْج إَِلْيِهْم َرُسوُل اللَّ ا َأْصَبَح َقاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصَأِو الرَّ  ُتْم َوَلمْ َقْد َرَأْيُت الَِّذي َصنَعْ َفَلمَّ

. ]أخرجه "َلْيُكْم َوَذلَِك فِي َرَمَضانَ َيْمنَْعنِي ِمَن الُخُروِج إَِلْيُكْم إاِلَّ َأنِّي َخِشيُت َأْن ُتْفَرَض عَ 

 .[(025ومسلم) ،(5560البخاري)

 يستحب أداء العمرة في رمضان: -0

ُه َعنُْهَما -اٍس َعِن اْبِن َعبَّ   َفإِنَّ ُعْمَرًة فِي َرَمَضاَن َتْقِضي  " :ملسو هيلع هللا ىلص ل رسول اللهقال: قا -َرِضَي اللَّ

ًة َمِعي ًة َأْو َحجَّ  (5642ومسلم ) ،(5921خرجه البخاري )]أ ."َحجَّ
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  الصيام المستحب:

 ستحب للمسلم أن يحافظ على الصيام المستحب؛ لما في ذلك من الثواب الكثير، ولما فيي

 صيام الفرض.ذلك من تكميل النقص الحاصل في 

 .4تقدمت األدلة الدالة على فضل هذه العبادةوقدم 

 :فيستحب الصيام في

 َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت "ْثَنْيِن؟ َقاَل: َعْن َصْوِم َيْوِم ااِل ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَِل النبي  ثنين والخميس:يوم اال -5

َأنَّ َرُسوَل َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة و، [(5526أخرجه مسلم )] ". –َأْو ُأْنِزَل َعَليَّ فِيِه  -فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت 

ِه  . "ا َصائِمٌ ْثنَْيِن َوالَخِميِس، َفُأِحبُّ َأْن ُيْعَرَض َعَملِي َوَأنَ َرُض األَْعَماُل َيْوَم ااِل ُتعْ "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاللَّ

 .وصححه األلباني[ ،(020]أخرجه الترمذي)

  يوم عرفة ويوم عاشوراء وتاسوعاء: -6

نََة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيةَ "َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة؟ َفَقاَل:  :ملسو هيلع هللا ىلصَل النبي ُسئِ  ُر السَّ ْن َصْوِم ، َوُسِئَل عَ "ُيَكفِّ

نََة ا"َيْوِم َعاُشوَراَء؟ َفَقاَل:  ُر السَّ  .[(5526أخرجه مسلم)]". ْلَماِضَيةَ ُيَكفِّ

َيْوَم َعاُشوَراَء َوَأَمَر  ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن َصاَم َرُسوُل اللِه  : -َرِضَي اللُه َعنُْهَما-َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس  قال

ُه َيْوٌم ُتَعظُِّمُه اْلَيُهوُد َوال إَِذا َكاَن فَ ": ملسو هيلع هللا ىلص نََّصاَرى َفَقاَل َرُسوُل اللهِ بِِصَياِمِه َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِه إِنَّ

 .[(5512أخرجه مسلم )]  ".التَّاِسعَ  اْلَعاُم اْلُمْقبُِل إِْن َشاَء اللُه ُصْمنَا اْلَيْومَ 
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 صيام شهر شعبان: -1

َكاَن  "َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ِصَياِم َرُسوِل اللِه  -َرِضَي اللُه َعنَْها-: َسَأْلُت َعائَِشَة أبو سلمة َقاَل 

، َأْكَثرَ َيُصوُم َحتَّى َنُقوَل: َقْد َصاَم َوُيْفطُِر َحتَّى َنُقوَل: َقْد َأْفَطَر، َوَلْم َأَرُه َصائًِما ِمْن   ِمْن َشْهٍر َقطُّ

ُه، َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن إاِلَّ َقلِياًل  ]أخرجه  . " ِصَياِمِه ِمْن َشْعَباَن َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّ

 .واللفظ لمسلم[ ،(5542وأخرجه مسلم ) ،(5009( )5020البخاري)

هِ  هُ  !قال أسامة بن زيد: َيا َرُسوَل اللَّ َل: َقا وِر َما َتُصوُم ِمْن َشْعَباَن.َلْم َأَرَك َتُصوُم َشْهًرا ِمَن الشُّ

َذلَِك َشْهٌر َيْغُفُل النَّاُس َعنُْه َبْيَن َرَجٍب َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع فِيِه اأْلَْعَماُل إَِلى َربِّ "

 وحسنه األلباني[ ،(6140) ]أخرجه النسائي  ."َصائِمٌ ي َوَأَنا اْلَعاَلِميَن، َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَملِ 

إَِذا اْنَتَصَف َشْعَباُن، َفاَل "َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -رضي الله عنه- وأما حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ 

ن لم يصم من أول فهذا النهي عمَّ  ،[األلبانيوصححه  ،(6110أخرجه أبوداود ). ]"ُصوُمواتَ 

في  في تهذيب السنن -رحمه الله- انظر كالم ابن القيم] ي الصيام.له عادة فالشهر، ولم تكن 

 .[شرح هذا الحديث

 صيام ست من شوال: -2

وَب اأْلَْنَصاِريِّ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ َأْتَبَعُه "َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللِه  -َرِضَي اللُه َعنْهُ -َعْن َأبِي َأيُّ

ا ْهرِ ِستًّا ِمْن َشوَّ  [(5522]أخرجه مسلم ). "ٍل، َكاَن َكِصَياِم الدَّ

ُه َعنْهُ -َأبِي ُهَرْيَرَة  َعنْ  :كل شهرصيام ثالثة أيام من  -4 َقاَل: َأْوَصانِي َخلِيلِي  -َرِضَي اللَّ

َحى، َوَأْن ُأوتَِر اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّ "بَِثاَلٍث: ملسو هيلع هللا ىلص  . "َأَنامَ  َقْبَل َأنْ ، َوَرْكَعَتِي الضُّ
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َة َعْن َأبِيِه َعِن النَّبِيِّ و [(5095أخرجه البخاري)] اٍم أَ صيام ثالثة "َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرَّ يَّ

ْهِر وإفطاره األلباني في  وصححه ،(54402أخرجه اإلمام أحمد )]. "ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ِصَياُم الدَّ

 [(1026صحيح الجامع)

اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ " :ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي ْبِر َوَثاَلَثِة َأيَّ ْدرِ  َصْوُم َشْهِر الصَّ  أخرجه] "ُيْذِهْبَن َوَحَر الصَّ

ْدر"قوله:  [(1209ع)وصححه األلباني في صحيح الجام ،(61909أحمد) : "َوَحَر الصَّ

ة نهايال] . وقيل: العداوة. وقيل: أشد الغضب.ه ووساوسه. وقيل: الحقد والغيظمعناه: ِغشُّ 

 البن األثير[

 واألفضل أن تجعل في أيام البيض، وهي: يوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.

ِه  بع ث عشر، وأرثالثة أيام البيض ثال َأْن َنُصوَم ِمَن الشهرملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأبِي َذرٍّ َقاَل: َأَمَرَنا َرُسوُل اللَّ

 وحسنه األلباني[ ،(6264)شرة، وخمس عشرة. ]أخرجه النسائي ع

اٍم َفُصْم َثاَلَث َعْشَرَة، َوَأْربَ " :ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي ْهِر َثاَلَثَة َأيَّ ، إَِذا ُصْمَت ِمَن الشَّ َرَة، َع َعْش َيا َأَبا َذرٍّ

 وصححه األلباني[ ،(025أخرجه الترمذي)] ."َوَخْمَس َعْشَرةَ 

 صيام شهر الله المحرم: -2

َياِم، َبْعَد َرَمَض "ملسو هيلع هللا ىلص: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه -اللُه َعنْهُ َرِضَي -َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة   اَن،َأْفَضُل الصِّ

مُ   ده العاشر والتاسع.وآكَ  ،[(5521]أخرجه مسلم ) ."َشْهُر اللِه اْلُمَحرَّ
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 صيام التسع األوائل من ذي الحجة: -0

فيها، له ميزة، فعن اْبِن فالعشر األوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، والعمل الصالح 

هِ  -رضي الله عنهما– َعبَّاسٍ  اٍم َأْفَضَل ِمنَْها فِي َهِذِه؟"ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ  «َما الَعَمُل فِي َأيَّ

 ."ْع بَِشْيءٍ الِِه، َفَلْم َيْرجِ َوالَ الِجَهاُد، إاِلَّ َرُجٌل َخَرَج ُيَخاطُِر بِنَْفِسِه َومَ »َقاُلوا: َوالَ الِجَهاُد؟ َقاَل: 

 [ وهذه األيام هي أيام العشر األوائل من ذي الحجة.(020]أخرجه البخاري )

ِه ": ملسو هيلع هللا ىلص وقال بعض أزواج النبي  ةِ يَ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اللَّ ه أخرج] ."ُصوُم تِْسَع ِذي اْلِحجَّ

 .[وصححه األلباني ،(6210أبوداود )

 صيام يوم وفطر يوم: -9

لعبدالله بن عمرو بن  ملسو هيلع هللا ىلص  قال النبي ،-السالمعليه -صيام داود هو أفضل الصيام، وهذا هذا 

الَ ": -رضي الله عنهما-العاص  ُم، َوُهَو َفُصْم َيْوًما َوَأْفطِْر َيْوًما، َفَذلَِك ِصَياُم َداُوَد َعَلْيِه السَّ

َيامِ   .[(5540ومسلم ) ،(5002رجه البخاري )أخ. ]"َأْفَضُل الصِّ
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 المنهي عنه:الصيام 

 إفراد يوم الجمعة بالصوم: -5

ُه َرِضَي اللَّ -يكره إفراد يوم الجمعة بصوم، إال أن يصوم يومًا قبله أو بعده، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 

. "َيْوًما َقْبَلُه َأْو َبْعَدهُ  الَ َيُصوُم َأَحُدُكْم َيْوَم الُجُمَعِة، إاِلَّ "َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ  -َعنْهُ 

ولكن لو كان من عادة اإلنسان أنه يصوم ([ 5522ومسلم ) ،(5094أخرجه البخاري)]

وا َيْوَم اْلُجُمعَ  " :ملسو هيلع هللا ىلصخص يوم الجمعة بصيام، قال النبي صوم داود، فال بأس أن ي ِة َواَل َتْخَتصُّ

اِم، إاِلَّ َأْن َيُكوَن فِي َصْوٍم َيُصوُمهُ  ([ وكذا 5522أخرجه مسلم)] "َأَحُدُكمْ  بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن اأْلَيَّ

لو صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم الجمعة، فال بأس بإفراد يوم الجمعة بصيام؛ ألنه لم 

ن ، وإن كاصد صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراءيقصد بهذا الصيام إفراد يوم الجمعة، وإنما ق

 األفضل في يوم عاشوارء أن يجعل يومًا بعده، أو يومًا قبله.

 يد الفطر أو عيد األضحى:صوم ع -6

أْلَْضَحى، َنَهى َعْن ِصَياِم َيْوَمْيِن َيْوِم املسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللِه ": -َرِضَي اللُه َعنْهُ -َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 

 .[(5519ومسلم ) ،(5001أخرجه البخاري )]. "َوَيْوِم اْلِفْطرِ 

 صيام أيام التشريق: -1

والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فيحرم صيام أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر 

 هذه األيام إال لمن لم يجد هدي التمتع، فيجوز أن يصوم هذه الثالثة األيام.
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اُم التَّْشرِ ": ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َعْن ُنَبْيَشَة اْلُهَذلِيِّ  اُم َأْكٍل َوُشْرٍب َأيَّ م ]أخرجه مسل ".يِق َأيَّ

اِم التَّْشِريِق َأْن ): -رضي الله عنهم-ابن عمر وعائشة قال و [(5525) ْص فِي َأيَّ َلْم ُيَرخَّ

 .([5000]أخرجه البخاري )(. لَِمْن َلْم َيِجِد الَهْديَ  ُيَصْمَن، إاِلَّ 

 يوم عرفة للحاج: -2

 يها.كان مفطراً فملسو هيلع هللا ىلص  يكره صيام يوم عرفة للحاج؛ ألن يوم عرفة يوم عيد للحجاج، وألن النبي

يوُم عرفة ويوُم النحِر وأياُم التشريِق عيُدنا أهَل "ملسو هيلع هللا ىلص: عن ُعقبة بَن عامٍر قال: قال رسوُل الله 

 .[وصححه األلباني ،(6250خرجه أبوداود )أ] . "اإلسالِم، وهي أياُم أكٍل وُشْرٍب 

 الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين: -4

إذا كان من عادته أن يصوم صوماً فإنه يكره للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إال 

 يصومه.

ُه َعنْهُ -َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  َمنَّ َأَحُدُكْم َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم "َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ  -َرِضَي اللَّ الَ َيَتَقدَّ

رجه البخاري أخ. ]"الَيْومَ  ُه، َفْلَيُصْم َذلَِك َأْو َيْوَمْيِن، إاِلَّ َأْن َيُكوَن َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْومَ 

 .[(5996ومسلم) ،(5052)

 صيام يوم الشك: -2

ر، تَ أو قَ  ،يوم الشك هو يوم الثالثين من شعبان، إذا كان هناك مانع من رؤية الهالل من غيم

َمْن َصاَم َهَذا اْلَيْوَم، َفَقْد »":-رضي الله عنهما- فيكره صوم هذا اليوم، قال عمار بن ياسر

إال إذا كان يصوم  .وصححه األلباني[ ،(6112]أخرجه أبو داود ) ."ملسو هيلع هللا ىلصَعَصى َأَبا اْلَقاِسِم 

 صومًا فإنه يصومه، كذا لو كان عليه قضاء رمضان، فإنه يجوز له أن يصوم ذلك اليوم.
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ْبِت إاِلَّ فِي َما اْفُتِرَض َعَلْيُكْم، َوإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم إاِلَّ لَِحاَء اَل َتُصوُموا َيْوَم السَّ  "تنبيه: حديث 

 وصححه األلباني[ ،(6265أخرجه أبوداود )] "ْلَيْمَضْغُه ِعنََبٍة، َأْو ُعوَد َشَجَرٍة فَ 

 ."هذا الحديث منسوخ": قال أبوداود في سننه

اء قتضا] أو منسوخ. ،: أن هذا الحديث شاذ-اللهرحمه - خ اإلسالم ابن تيميةوهذا اختيار شي

 [(6/406الصراط المستقيم )

 .كان يصوم يوم السبت واألحدملسو هيلع هللا ىلص : وثبت أن النبي قلت

َحتَّى َكاَن َأْكَثُر َصْوِمِه ملسو هيلع هللا ىلص َما َماَت َرُسوُل اللِه  ":-امرضي الله عنه- وعائشة قالت أم سلمة

 ."َفُهمْ ُهَما ِعيَداِن أِلَْهِل اْلكَِتاِب َفنَْحُن ُنِحبُّ َأْن ُنَخالِ "ْبِت َواأْلََحِد، َوَيُقوُل: َيْوَم السَّ 

 ( وابن خزيمة62049وهذا الحديث عند أحمد ) (6099) للنسائي السنن الكبرى]

  في تخريج صحيح ابن خزيمة ن إسناده األلبانيوحسَّ  عن أم سلمة،( 6520) 

(1/ 159).] 
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 أحكام االعتكاف                                                   

 تعريف االعتكاف:

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٱٹٱٹٱلزوم الشيء، االعتكاف لغًة: 

 (519)األعراف:  َّجن يم  ىم

  

 .-تعالى–وأما في الشرع فهو: لزوم مسجد طاعًة لله 

 حكم االعتكاف:

 على نفسه بنذر.يستحب االعتكاف في العشر األخير من رمضان، ما لم ُيوجبه اإلنسان 

 ملسو هيلع هللا ىلص. والدليل على استحبابه فعل النبي 

ُه عَ -قالت َعائَِشَة  ، َكاَن َيْعَتكُِف الَعْشَر األََواِخَر ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ النَّبِيَّ "ملسو هيلع هللا ىلص : َزْوِج النَّبِيِّ  -نَْهاَرِضَي اللَّ

ُه، ُثمَّ اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ  اُه اللَّ  ،(6962]أخرجه البخاري ) ."ِمْن َرَمَضاَن َحتَّى َتَوفَّ

 ([.5506ومسلم)

ا ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّبِيُّ ": -رضي الله عنه–َقاَل أبو هريرة   اٍم، َفَلمَّ َيْعَتكُِف فِي ُكلِّ َرَمَضاٍن َعَشَرَة َأيَّ

 ([.6922. ]أخرجه البخاري )"َكاَن الَعاُم الَِّذي ُقبَِض فِيِه اْعَتَكَف ِعْشِريَن َيْوًما

عشرين يومًا؛ ألنه لم يعتكف في السنة الماضية بسبب السفر، ملسو هيلع هللا ىلص ف النبي فائدة: وإنما اعتك

َكاَن َيْعَتكُِف اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، ملسو هيلع هللا ىلص : )إنَّ النَّبِيَّ -رضي الله عنه–قال ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب 
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ا َكاَن ِمْن اْلَعاِم اْلُمْقبِِل اْعَتَكَف ِعْشرِ  (، 6221]أخرجه أبوداود) .يَن َيْوًما(َفَساَفَر َعاًما، َفَلمَّ

 وصححه األلباني[. ،(5009وأخرجه ابن ماجة )

كان يعتكف العشر األخير من رمضان، وكان يقضي ذلك إذا منعه عذر من ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي 

 االعتكاف، فمرة قضاه في شوال، ومرة قضاه في رمضان من السنة القادمة.

لمن قصد المسجد للصالة أو غيرها، أن ينوي  -رحمه الله–ولم يَر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ([.4/199]الفتاوى الكبرى ) . االعتكاف مدَة ُلْبثِه

االعتكاف في العشر األخير من رمضان، ويجوز قضاؤها في غير ملسو هيلع هللا ىلص فالسنة الثابتة عن النبي 

: -رحمه الله–رمضان لمن اعتادها، أو نواها فمنعه عذر عن فعل ذلك، قال ابن عبد البر 

قضى االعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن يعمله، وإن لم ملسو هيلع هللا ىلص ر نكير أن يكون النبي )فغي

يدخل فيه؛ ألنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه، وأبدرهم إلى طاعته(. ]التمهيد 

55/502.]) 

الله  رضي–أِذن لعمر بن الخطاب ملسو هيلع هللا ىلص ومن اعتكف في غير رمضان فال ُينكر عليه؛ ألن النبي 

مًا لما أمره أن يُ  -عنه وفِي بنذره االعتكاَف ليلًة في المسجد الحرام، ولو كان مكروهًا أو محرَّ

. 2في االعتكاف إنما هي في العشر األخير من رمضان ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، ولكن السنة الثابتة عن النبي 

 والله أعلم

                                                 
  (6/516) -رحمه الله–انظر الشرح الممتع للشيخ محمد صالح العثيمين  -6 
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 هل تعتكف المرأة؟

ذلك فتنة، فقد اعتكف أزواج يجوز اعتكاف المرأة بإذن زوجها، وبشرط أال يترتب على   

 ملسو هيلع هللا ىلص.النبي

ُه َعنَْها-َعْن َعائَِشَة  َكاَن َيْعَتكُِف اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َزْوِج النَّبِيِّ  -َرِضَي اللَّ

ُه، ُثمَّ اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه. ]أخرجه البخاري ) اُه اللَّ  ،(6962َرَمَضاَن َحتَّى َتَوفَّ

 ([.5506ومسلم)

ٌر اَل َتْمنَُعوا نَِساَءُكُم اْلَمَساِجَد، َوُبُيوُتُهنَّ َخيْ  "ملسو هيلع هللا ىلص: وبقاء المرأة في بيتها أفضل لها، قال النبي 

 وصححه األلباني[. ،(420]أخرجه أبوداود ) "َلُهنَّ 
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 شروط صحة االعتكاف:

 أن يكون من مسلم عاقل مميز. -5

 .0أال يكون عليه غسل -6

 يمكث مدًة تسمى في العرف اعتكافًا. أن -1

أن يكون في مسجد جماعة، إال إذا كانت الجماعة ال تجب عليه، كالمرأة أو المسافر أو  -2

 .9المريض، فهذا يصح اعتكافه في أي مسجد

 أن ينوي االعتكاف. -4

 هل يجب الصوم في االعتكاف؟

ُه َعنْه-َعْن ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب يصح االعتكاف بال صوم،  ِه إِنِّي  -َرِضَي اللَّ ُه َقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ َأنَّ

َأْوِف َنْذَرَك "ملسو هيلع هللا ىلص: الَحَراِم، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ  َنَذْرُت فِي الَجاِهلِيَِّة َأْن َأْعَتكَِف َلْيَلًة فِي الَمْسِجدِ 

 ([.5242ومسلم ) ،(6962]أخرجه البخاري ) . "َفاْعَتَكَف َلْيَلةً 

، أمره بالوفاء بالنذر وهو االعتكاف لياًل في المسجد الحرام، ولو ملسو هيلع هللا ىلصوالشاهد فيه أن النبي 

 كان هذا النذر حرامًا، أو أن الصوم شرٌط في االعتكاف، لم يأمره بالوفاء.

ا لم يعتكف النبي  في إحدى السنوات في العشر األخير من رمضان، اعتكف ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك لمَّ

إَِذا َأَراَد َأْن ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: )َكاَن َرُسوُل اللِه  -َرِضَي اللُه َعنَْها-َعْن َعائَِشَة  ،عشر األول من شوالال

ُه َأَمَر بِِخَبائِِه َفُضِرَب، َأَراَد ااِلْعتَِكاَف فِي اْلَعْشِر َيْعَتكَِف َصلَّى اْلَفْجَر،  ُثمَّ َدَخَل ُمْعَتَكَفُه َوإِنَّ

ِه بِِخَبائِ ملسو هيلع هللا ىلص اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، َفَأَمَرْت َزْينَُب بِِخَبائَِها َفُضِرَب، َوَأَمَر َغْيُرَها ِمْن َأْزَواِج النَّبِيِّ 

                                                 
  الجنب يجوز له المكث في المسجد بعد الوضوء، وأما الحائض فال. -7

  تكون بعض المساجد في طريق السفر، ليس فيها جماعة ثابتة. قد -8
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ا َصلَّى َأَمَر بِِخَبائِِه فَ  "آْلبِرَّ ُتِرْدَن؟"اْلَفْجَر، َنَظَر، َفإَِذا اأْلَْخبَِيُة َفَقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اللِه  َفُضِرَب، َفَلمَّ

اٍل(.  ِل ِمْن َشوَّ َض، َوَتَرَك ااِلْعتَِكاَف فِي َشْهِر َرَمَضاَن، َحتَّى اْعَتَكَف فِي اْلَعْشِر اأْلَوَّ َفُقوِّ

 ([5501ومسلم ) ،(6911]أخرجه البخاري )

 واألول من شوال العيد، وليس محالً للصيام، فالصوم في االعتكاف مستحب، وليس واجبًا. 

َه َفْلُيطِْعُه، " ملسو هيلع هللا ىلص:ويلزم االعتكاف والصوم بالنذر، وهكذا كل طاعة؛ لقوله  َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اللَّ

 [. (2202) البخاريأخرجه ]. "َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفاَل َيْعِصهِ 

فمن نذر أن يعتكف صائمًا، لزمه الجمع، ويكفيه أن يعتكف ولو ساعة من النهار، وهو صائم، 

وأما من نذر أن يصوم معتكفًا، فهذا يلزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى غروب الشمس، 

 وهو صائم.
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 أين محل االعتكاف؟

ٱٱالعتكاف محله المساجد لقوله تعالى:ا ٱ ٱ ٱ ٱ  َّيث ىث نث مث زث رث ُّٱٱ
 [ 590البقرة:]

واألفضل المسجد الجامع، أي الذي تقام فيه الجمعة، إذا كان االعتكاف يتخلله الجمعة،   

 وكانت الجمعة واجبة على المعتكف.

ويدخل في مسمى المسجد سطحه، وساحته المحوطة بحيطانه، ومنارته التي هي أو بابها 

 المسجد، فال ُتعد من المسجد.فيه، أما إن كانت المنارة خارج المسجد، أو بابها خارج 

 متى يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد؟

 الخروج من المعتكف، على ثالثة أقسام: 

األول: يجوز بال شرط: وهو الذي ال بد منه ِحّسًا أو شرعًا، فأما الحس كالحاجة إلى الطعام 

أتيه لعدم من ي، وبول وغائط، ولجلب المالبس؛ هبغتَ  والشراب، لعدم من يأتيه بهما، وكقيء

 بها، وأما الشرع كخروجه للوضوء، أو الغسل الواجبين.

ر في ذلك، وله إطالة المقام بعدها.بَ وله الخروج إلى مسجد جامع لصالة الجمعة، وله أن يُ   كِّ

ويجوز للُمعتكِف أن يخرج لشهادة تعينت عليه عند القاضي، أو لصالة جنازة تعينت عليه، 

 وال ينقطع اعتكافه.

الثاني: يجوز بشرط: وهو األمور المطلوبة شرعًا، ولكنها ليست واجبة، كعيادة المريض، 

هذه ف غسل مستحبين،أو لوضوء و واتباع الجنازة، أو أداء شهادة عند القاضي لم تتعين عليه،
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األمور يجوز أن يشترطها المعتكف في بداية اعتكافه، وكذا كل قربة لم تتعين عليه، كزيارة 

 لة رحم، إذا اشترطها في بداية االعتكاف فله شرطه.صديق، وص

وإن قال: متى مِرضت، أو َعَرض لي عارض خرجت، فله شرطه، وإذا زال العذر، وجب 

 الرجوع إلى اعتكاف واجب، وأما في اعتكاف النفل فهو مخير.

 ءجاز له فعله، نص على ذلك علما ،كذا لو شرط أن له أن يتعشى في منزله، أو أن يبيت فيه

 .0الحنابلة

ير قال لُضَباعَة بنِت الزبملسو هيلع هللا ىلص ودليل جواز الشرط في االعتكاف القياس على الُمْحِرم، فالنبي 

ي َواْشَتِرطِي": -رضي الله عنها– ([ وال بد أن 5690ومسلم ) ،(4990]البخاري )  ."ُحجِّ

 يتلفظ المعتكف بالشرط.

راط الخروج للبيع والشراء، الثالث: ال يجوز ولو بشرط: وهو ما ينافي االعتكاف، كاشت

ومباشرة وجماع أهله، أو الخروج لما شاء، أو للنزهة، أو يشترط التكسب بالصنعة في 

 .المسجد؛ ألن هذا ينافي االعتكاف الشرعي

 ما الذي يفسد االعتكاف؟  

ٱالوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: -5 ٱ ٱ [ 590]البقرة: َّيث ىث نث مث زث رث ُّٱٱ

وكذا لو باشر دون الفرج فأنزل، والمباشرة دون الفرج لشهوة تحرم على المعتكف؛ لعموم 

نَُّة َعَلى اْلُمْعَتكِِف َأْن اَل َيُعوَد َمِريًضا، َواَل َيْشَهَد ":  -رضي الله عنه–اآلية، ولقول عائشة  السُّ

                                                 
  (384/ 5كشاف القناع ) -9
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. ]أخرج أبوداود "ُرَج لَِحاَجٍة إاِلَّ لَِما اَل ُبدَّ ِمنْهُ َواَل َيَمسَّ اْمَرَأًة، َواَل ُيَباِشَرَها، َواَل َيْخ ، َجنَاَزةً 

 وصححه األلباني[. ،(6201)

ل المرأة رأس المعتكف، أو َتْفلَِيه،  أما المباشرة دون الفرج لغير شهوة فال بأس به، كأن تغسِّ

ُل، َتْعنِي َرْأَس َرُسوِل ال": -رضي الله عنها–عن عائشة  َها َكاَنْت ُتَرجِّ ِه َأنَّ ، َوِهَي َحائٌِض، ملسو هيلع هللا ىلصلَّ

ِه  ُلُه َوِهَي ملسو هيلع هللا ىلص َوَرُسوُل اللَّ ِحينَئٍِذ ُمَجاِوٌر فِي الَمْسِجِد، ُيْدنِي َلَها َرْأَسُه، َوِهَي فِي ُحْجَرتَِها، َفُتَرجِّ

َوَكاَن ُيْخِرُج َرْأَسُه إَِليَّ َوُهَو : )وفي لفظ، ([600ومسلم ) ،(602]البخاري)« ٌض َحائِ 

 ([600ومسلم ) ،(195َفَأْغِسُلُه َوَأَنا َحائٌِض(. ]أخرجه البخاري )ُمْعَتكٌِف 

وال تجب الكفارة فيمن باشر المباشرة الممنوعة على المعتكف في االعتكاف، إال إذا نذر 

 ، وعليه قضاء ما أفسده.النذر هاعتكافًا معينًا، ففيه كفارة يمين؛ إلفساد

نه بد، ولو قل، وإخراج بعض جسده ال يعتبر ويفسد االعتكاف كذلك بالخروج لما له م -6

رضي الله –يخرج رأسه لتغسله وترجله عائشة ملسو هيلع هللا ىلص خروجًا من المسجد، كما كان النبي 

 . -اعنه

ة؛ لقوله تعالى: -1 دَّ وألنه خرج بالردة ، [24الزمر:] َّ جح مج  حج  مث  ُّٱ الرِّ

  عن كونه من أهل االعتكاف.

ْكر يُ -2  ؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد. -ولو في الليل-فسد االعتكاف السُّ



 

36 
 

 المختصر في أحكام الصيام 

 ما يباح ويستحب للمعتكف؟

يستحب للمعتكف أن يشتغل بالُقَرب، خاصة الُقَرب الخاصة، من صالة وقراءة،  -5

 وال يشغل نفسه بحلقات العلم، إال عند الحاجة.، ، ونحو ذلكاللهوِذْكر

ِمْن ُحْسِن إِْساَلِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما "ملسو هيلع هللا ىلص:  يعنيه؛ لقوله ويستحب للمعتكف أن يجتنب ما ال -6

وصححه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح  ،(5010. ]أخرجه أحمد )"اَل َيْعنِيهِ 

(2910 ]) 

 ال بأس أن تزوره زوجته في المسجد، وأن تتحدث معه. -1

ُه َعنُْهَما:  َها َجاَءْت إَِلى   ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج النَّبِيِّ  -َأنَّ َصِفيََّة عن َعلِيِّ ْبِن الُحَسْيِن َرِضَي اللَّ َأْخَبَرْتُه َأنَّ

ِه  َثْت ِعنَْدُه ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اللَّ َتُزوُرُه فِي اْعتَِكافِِه فِي الَمْسِجِد فِي الَعْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، َفَتَحدَّ

ِب ُأمِّ ْت َباَب الَمْسِجِد ِعنَْد َباَمَعَها َيْقلُِبَها، َحتَّى إَِذا َبَلغَ ملسو هيلع هللا ىلصَ َساَعًة، ُثمَّ َقاَمْت َتنَْقلُِب، َفَقاَم النَّبِيُّ 

ِه  َما َعَلى َرُسوِل اللَّ َعَلى "ملسو هيلع هللا ىلص: ، َفَقاَل َلُهَما النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَمَة، َمرَّ َرُجاَلِن ِمَن األَْنَصاِر، َفَسلَّ

َما ِهَي َصِفيَُّة بِنُْت ُحَييٍّ  ِه َيا َرُسوَل اللَّ "ِرْسلُِكَما، إِنَّ اَل َوَكُبَر َعَلْيِهَما، َفقَ  !هِ ، َفَقاالَ: ُسْبَحاَن اللَّ

ِم، َوإِنِّي َخِشيُت َأْن َيْقِذَف فِي ُقُلوبُِكَما "ملسو هيلع هللا ىلص: النَّبِيُّ  ْيَطاَن َيْبُلُغ ِمَن اإِلْنَساِن َمْبَلَغ الدَّ إِنَّ الشَّ

 ([.6504ومسلم ) ،(6914. ]أخرجه البخاري )"َشْيًئا

 للمعتكف أن يتحدث مع من يأتيه ما لم ُيكثر. -2

ي رض–اليجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره، وال يصح، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  -4

ُه "َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل  -الله عنه إَِذا َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع َأْو َيْبَتاُع فِي اْلَمْسِجِد، َفُقوُلوا: اَل َأْرَبَح اللَّ

ُه َعَلْيَك تَِجاَرَتَك. َوإَِذا َرَأْيُتْم َمْن َينُْشُد  . ]أخرجه "فِيِه َضالًَّة، َفُقوُلوا: اَل َردَّ اللَّ

 وصححه األلباني[. ،(5225( أخرجه الدارمي في سننه )5165الترمذي)
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ِه:  ِه "وَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ َراِء َواْلَبْيِع فِي  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللَّ َنَهى َعِن الشِّ

اَلِة َيْوَم اْلَمْسِجِد،  ِق َقْبَل الصَّ َوَأْن ُتنَْشَد فِيِه َضالٌَّة، َوَأْن ُينَْشَد فِيِه ِشْعٌر، َوَنَهى َعِن التََّحلُّ

 وحسنه األلباني[. ،(5900. ]أخرجه أبوداود )"اْلُجُمَعةِ 

 متى يخرج المعتكف من اعتكافه؟

الُمعتكِف يخرج من الُمعَتَكف إذ ُأعلن عن العيد، ويتنظف ويغتسل، ويلبس لباسًا جديدًا  

، فقد فعله سأياب االعتكاف إلى المصلى فال بلصالة العيد، وإن بقي في معتَكفه، وخرج بث

 بعض السلف.

من أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر األواخر -رحمه الله–جاء عن اإلمام مالك و

 ([5/154رمضان، ال يرجعون إلى أهاليهم، حتى يشهدوا الفطر مع الناس. ]الموطأ )

 أحكام نذر االعتكاف؟

ُه َعنُْهَما-ُعَمَر َعِن اْبِن النذر مكروه في الطاعات،  َعِن   ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى النَّبِيُّ )َقاَل:  -َرِضَي اللَّ

ُه الَ َيُردُّ َشْيًئا، "َقاَل: ، والنَّْذرِ  َما ُيْسَتْخَرُج بِِه ِمَن الَبِخيلِ إِنَّ (. ]أخرجه البخاري "َوإِنَّ

قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  (5229)ولفظ رواية أبي هريرة عند مسلم  [(5210ومسلم ) ،(2201)

َما ُيْسَتْخَرُج بِِه ِمَن اْلَبِخيلِ "  ."اَل َتنِْذُروا، َفإِنَّ النَّْذَر اَل ُيْغنِي ِمَن اْلَقَدِر َشْيًئا، َوإِنَّ

 ولكن من نذر أن ُيطيع الله، وجب عليه أن يفعل هذا النذر.

 فاألفضل أن ال ينذر اإلنسان االعتكاَف، أو غيَره من الطاعات.

 ولكن إذا نذر، فعليه أن يراعي هذه األحكام:
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المسجد الحرام، ومسجد  -من نذر أن يعتكف أو يصلي في غير المساجد الثالث -5 

، لكن إن نذر 59 يلزمه الوفاء في نفس المسجد الذي عينه، فال-المدينة، والمسجد األقصى

 االعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد ال تقام فيه جمعة، ولو لم يتخلل اعتكافه جمعة.

عيَّن العتكافه أو صالته المسجد األفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه، أو  وإن -2

صالته فيما دونه كمسجد المدينة أو األقصى، وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافًا أو صالة 

بمسجد المدينة أو األقصى أجزأه بالمسجد الحرام لما جاء عن جابِر بن عبد الله: أن رجالً 

بيت  مكَة أن أصلَِّي فييا رسوَل الله، إني نذرُت لله إن فتح الله عليك " قام يوم الفتح، فقال:

ثم أعاَد عليه، فقال:  "َصلِّ ها هنا". ثم أعاد عليه، فقال: "َصلِّ ها هنا". قال: المقدس

 وصححه األلباني[. ،(1194]أخرجه أبوداود ) "شأَنك إَذنْ "

جة دخل ُمْعتَكفه قبل ليلته األولى، فيدخل ُقبيل ومن نذر اعتكافاً زمناً معيَّناً كعشر ذي الح -3

وخرج من ُمعتَكفه بعد آِخره أي بعد غروب شمس آخر يوم  ،الغروب من اليوم الذي قبله

 منه، وإن نذر يومًا دخل قبل فجره، وتأخر حتى تغرب شمُسه.

كما لو  -نيتهال ببالتتابع ال بلفظه و هأي: ولو لم يقيد -وإن نذر زمنًا معينًا تابعه ولو أطلق -2

نذر أن يعتكف الشهر المقبل، أو شهر شعبان، أو األسبوع القادم، فيلزمه أن يعتكف هذا 

 الزمن المعين متتابعًا.

إذا نذر أن يعتكف أيامًا من غير تعيين، كأن ينذر أن يعتكف أسبوعًا،  وكذا لو نذر أن  -4

قها.يعتكف عشرة أيام، ولم يقيدها بالتتابع، ال باللفظ أو ا  لنية، فله أن ُيفرِّ

                                                 
   (5/381رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه يتعين ما امتاز بمزية شرعية كِقدم وكثرة جمع، ولكن بدون شد رحل. الفتاوى الكبرى ) -11  
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من نذر شهرًا ولم يعيِّنه، لزمه التتابع؛ ألن الشهر بإطالقه ينصرف إلى الُمتتابع، وله أن  -6

 يفعله في شهر هاللي ، أو يفعله في ثالثين يومًا؛ ألن شهَر العَدِد ثالثون يومًا. 

 ومن نذر يومًا فال تدخل، من نذر أن يعتكف ليلة فال يدخل نهاُر تلك الليلة في هذا النذر -0

 ليلته معه إال أن ينوي ذلك.

 فاليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

من نذر أيامًا متتابعة أو نواها، لِزمه ما يتخللها من الليالي، وإن نذر ليالي متتابعة، لزمه ما  -9

 يتخللها من النهار.
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 القدرأحكام ليلة 

ليلة القدر ليلة عظيمة، سماها الله بهذا االسم؛ لِعظم َقْدِرها عند الله، ولهذا جعلها الله محالً 

 ]القدر[ َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱٱٱٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱلنزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا،

 ام  يل  ٱُّٱ وهذا معنى قوله تعالى: [1]الدخان: َّيم  ىم مم خم حم ُّٱٱٱٱٹٱٹٱ

  [594]البقرة: ٱٱٱٱٱَّ من زن رن مم

فالله أنزل القرآن مكتوبًا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر 

 التي هي ليلة من ليالي شهر رمضان.

ْكرِ  ":-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  ِة فِي 55ُفِصَل اْلُقْرآُن ِمَن الذِّ ، فُوِضَع فِي بْيِت اْلِعزَّ

َماِء ا نَيا، َفَجَعَل ِجْبِريُل يُ السَّ ُلُه تْرتِياًل ملسو هيلع هللا ىلص نِْزُلُه َعَلى النَّبِيِّ لدُّ ي السنن ]أخرجه النسائي ف "يَرتِّ

وصححه إسناده، وقال الذهبي:  ،(6/661والحاكم في المستدرك ) ،(0010الكبرى )

 صحيح[

عليه –فائدة: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن: أن الله تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل 

مًا خالل ثالٍث وعشرين سنة، وبلَّغه ملسو هيلع هللا ىلص من الله حقيقة، وأنزله على قلب النبي  -السالم منجَّ

 للصحابة وكتبوه، وجمعوه، فوصل إلينا متواترًا محفوظًا كما تكلم الله به.ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

                                                 
  أي: اللوح المحفوظ.  -11
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)ومذهب سلف األمة وأئمتها وخلفها: أن النبي : -رحمه الله–خ اإلسالم ابن تيمية قال شي

مجموع الفتاوى ] (.-عز وجل-سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله ملسو هيلع هللا ىلص 

(4/611)]. 

ولِِعَظِم َقْدِر هذه الليلة أمر الله المالئكة بأن يكتبوا في هذه الليلة ما يحدث خالل سنة، 

 [2الدخان:] َّ  جي يه ىه مه جه ين ُّٱٱٱٱٹٱٹٱ

: )هي ليلة القدر، فيها ُيقضى ما يكون في السنة إلى السنة(. ]تفسير -رحمه الله-قال: قتادة 

 ([64/590الطبري )

 مت زتُّٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱولِِعَظم قدر هذه الليلة جعل الله العمل الصالح فيها خيراً من ألف شهر، 

فِيِه َليَلٌة َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر، َمْن  "رمضان: عن ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي ، ]القدر[  ٱٱَّ زث رث يت ىت نت

( وصحح إسناده أحمد شاكر[ وأْلُف شهٍر 0529]أخرجه أحمد ) "ُحِرَم َخْيَرَها فَقْد ُحِرمَ 

يعادل ثالثًا وثمانين سنة وأربعة أشهر، وال شك أن هذا أجر عظيم، ولهذا من ُحِرم أجُر هذه 

 عظيم، وفاتته هذه الُفرصة الربانية.الليلة فقد ُحِرم هذا الثواب ال

رها اللهلِِعَظم البركات والخيرات التي يُ و ، فإن المالئكة هذه الليلة في -عز وجل– قدِّ

 وإن المالئكة تلك"ملسو هيلع هللا ىلص: ينزلون إلى األرض، قال النبي  -عليهم السالمريل جبوهو-والروح

(، وحسنه األلباني 59012) . ]أخرجه اإلمام أحمد"الليلة في األرض أكثُر من عدد الَحَصى

 ([.4120) في صحيح الجامع

 لله به من األعمال فيفالمالئكة تنزل في هذه الليلة بكثرة بإذن الله لهم، ويأدون ما أمرهم ا 

نون مِّ ؤَ في تفسيره: )فينزلون إلى األرض، ويُ  -رحمه الله-قال العالمة القرطبي ،هذه الليلة

 .على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر(
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أي: هذه الليلة سالِمة ٱ القدر[ ]ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:عن هذه الليلة وقال تعالى

 من كل شر، ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

 متى هذه الليلة؟

شر في ليالي الع تتنقل -على الصحيح– هي ال شك في العشر األواخر في رمضان، ولكنها

ل والصحيح أنها تتنقّ ) رحمه الله: -بن صالح العثيمين األخير من رمضان، قال الشيخ محمد

فتكون عامًا ليلة إحدى وعشرين، وعامًا ليلة تسع وعشرين، وعامًا ليلة خمس وعشرين، 

قول، وعامًا ليلة أربع وعشرين، وهكذا؛ ألنه ال يمكن جمع األحاديث الواردة إال على هذا ال

لكن أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين، وال تتعين فيها كما يظنه بعض الناس، فيبني على ظنه 

([ قال 2/206]الشرح الممتع) هذا أن يجتهد فيها كثيرًا، ويفتر فيما سواها من الليالي(.

ترمذي ل: )ليلة القدر تتنقل في العشر األواخر(. ]نقله ا-رحمه الله- ِقالبة الَجْرِمي التابعي أبو

 ( باب ما جاء في ليلة القدر[006في جامعه تحت حديث )

ليلة القدر في العشر األواخر من شهر رمضان : )-رحمه الله–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

. وتكون في الوتر "هي في العشر األواخر من رمضان"أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص هكذا صح عن النبي 

 ،رينوليلة ثالث وعش ،فتطلب ليلة إحدى وعشرين ،لكن الوتر يكون باعتبار الماضي ،منها

 وليلة تسع وعشرين. ،وليلة سبع وعشرين ،وليلة خمس وعشرين

ة تبقى لثالثة لخامس ،عة تبقىلساب ،لتاسعة تبقى"ملسو هيلع هللا ىلص: ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي 

العشرين و وتكون االثنين ر ثالثين يكون ذلك ليالي األشفاع،. فعلى هذا إذا كان الشه"تبقى

ث وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحدي ،وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى ،تاسعة تبقى
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وإن كان الشهر تسعا وعشرين كان التاريخ  ،في الشهرملسو هيلع هللا ىلص وهكذا أقام النبي  ،الصحيح

المؤمن في العشر  وإذا كان األمر هكذا فينبغي أن يتحراها ،كالتاريخ الماضي ،بالباقي

وتكون في السبع األواخر  ،"تحروها في العشر األواخر"ملسو هيلع هللا ىلص: األواخر جميعه كما قال النبي 

كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة سبع  ،وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين ،أكثر

 ([64/692وعشرين(. ]مجموع الفتاوى )

يجتهد في العشر األواخر ما ال ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي" في ليالي العشر األخير، ولما كانت تتنقل

َكاَن "[ وقالت: (5504. ]أخرجه مسلم )-رضي الله عنها–عائشة  هقالت ."يجتهد في غيره

 ،(6962]أخرجه البخاري ) "إَِذا َدَخَل الَعْشُر َشدَّ ِمْئَزَرُه، َوَأْحَيا َلْيَلُه، َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ 

العشر األول من رمضان، ثم العشر األوسط من رمضان ملسو هيلع هللا ىلص واعتكف النبي ([ 5502ومسلم )

 ،(6959طلبًا لليلة القدر، فلما ُأخبر أنها في العشر األخير اعتكف فيها ]أخرجه البخاري )

ْوا َلْيَلَة الَقْدِر "ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال( وليس في رواية البخاري ذكر العشر األول[ 5520ومسلم ) َتَحرَّ

 ([5200ومسلم ) ،(6969. ]أخرجه البخاري )"َمَضانَ فِي الَعْشِر األََواِخِر ِمْن رَ 

 ما عالمة هذه الليلة؟

ٌة وال "ملسو هيلع هللا ىلص: بعالمات واضحة لهذه الليلة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص أخبر النبي  ليلة القدر ليلة َبْلَجٌة ال حارَّ

 ]أخرجه الطبراني "باردٌة وال ُيرمى فيها بنجم، ومن عالمة يومها، تطلع الشمُس ال ُشَعاع لها 

ن إسناده األلباني في صحيح الجامع) ،(66/40الكبير)في المعجم  ([ َبْلَجة 4129وحسَّ

 أي: ُمْشِرقة.
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ليلة السابع والعشرين، فقال له ِزرُّ بُن ُحَبْيش  يحلف أنها -رضي الله عنه–وكان أبي بن كعب 

؟! قال بالعالمة أو باآلية التي أخبرنا -يا أبا الُمنْذر-: بأي شيء تقول ذلك -رحمه الله–

 ([026. ]أخرجه مسلم )"أنها تطلع يومئذ، ال ُشَعاَع لها "ملسو هيلع هللا ىلص: رسول الله 

 ما األعمال الصالحة في هذه الليلة؟

كل عمل صالح في هذه الليلة أفضل من نفس هذا العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، 

 ولكن وردت أعمال خاصة في هذه الليلة، وهي: 

َم ِمْن َذْنبِهِ َمْن "ملسو هيلع هللا ىلص : القيام: قال النبي  -5  ."َقاَم َلْيَلَة الَقْدِر إِيَماًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

 .([029ومسلم ) ،(5095]أخرجه البخاري )

، قالت: َيا َرُسوَل اللِه -رضي الله عنها–لعائشة ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء: وأفضله الذي علَّمه النبي  -6

ُهمَّ إِنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو "ْيَلُة الَقْدِر َما َأُقوُل فِيَها؟ َقاَل: ُقولِي: َأَرَأْيَت إِْن َعلِْمُت َأيُّ َلْيَلٍة لَ  اللَّ

 .وصححه األلباني[ ،(1451. ]أخرجه الترمذي )"َفاْعُف َعنِّي

فأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا العافية والمعافاة في الدين والبدن، وفي الدنيا واآلخرة، 

     أجر ليلة القدر في كل عام نعيشه في هذه الدنيا. اللهم آمينوأن اليحرمنا 

هذا ختام ما أردت بيانه من أهم األحكام التي يحتاجها المسلم في الصيام واالعتكاف، وما 

  يتعلق بليلة القدر.

 والحمد لله رب العالمين                                                                   
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