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 بسم هللا الرحمن الرحيم
سر             ثةي ضير الحدي طالب،  مؤسسة التحا نا ال ضع ألبنائ هد المتوا هذا الج كم  قدم ل أن ت

ا أنه علم   ،يل الدراسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعةوذلك لإلسهام في زيادة التحص

  ال يغني عن الكتاب المدرسي.

 تلخيص جميع المواد

 مقررات( -بتدائي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:

  بنوع من التفصيل الجيد، دون الواردة بالكتاب الدراسي، الموضوعات اإللمام بكل

 اختصار مخل أو تطويل ممل ال فائدة فيه.

  تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين

 الرئيسية والعناوين الفرعية.

 .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

  وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها. إدراج بعض الصور التوضيحية 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق

 

أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأال تبيعوا هذا 

 .التلخيص ا لحقوقنا فيوذلك حفظ   ،نترنتوموافقتنا وأال تنشروه على صفحات اإل

 وكل محتوياته. التلخيصال نحل لكم بيع هذا  ❖

 ثمنه. واإذا لم تدفعالتلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.التلخيص ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ❖

 :قوله تعالى تذكر ❖

َ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرج  ))    ((ا، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ َوَمْن َيتَِّق هللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
 الرابط ىعل الكتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

  و االتصالأ

0555107025 

0558396004  

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
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 منزلة الزكاة وشروط وجوبها   :األولي الوحدة

 

 
 

  النماء والزيادة.

 
 .حق مقدر شرعا من أموال محددة يخرج في وقت وجوبه لطائفة مخصوصة

 
 .كل مسلم توافرت فيه شروط الوجوب علىواجبة 

 
ة وآتو الزكاة واركعوا مع الراكعين ( وعن ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول قول هللا تعالى ) أقيموا الصال
 هللا  صلى هللا عليه وسلم قال لمعاذ

 
 الزكاة هي الركن الثالث وهي قرينة الصالة في القرآن 

 
  فرضت في مكة قبل الهجرة 
 ت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة بينت مقاديرها وفصل 

  
 من حد الزكاة مع علمه بجوبها يكفر ألنه مكذب هلل ولرسوله  .1
 من جحدها بخال من غير إنكار تؤخذ منه وال يكفر  .2

  
 اإلسالم. 
  ملك النصاب. 
 تمام الملك. 
 مضي الحول وهو السنة  

  
  الحبوب والثمار 
 نتاج بهيمة األنعام 
 الركاز 
 ربح التجارة 

 

 أموال ال يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول

 شروط وجوب الزكاة

 حكم من جحد الزكاة أو منع إخراجها

 متى فرضت الزكاة

ي اإلسالممكانة الزكاة ف  

 الدليل على وجوبها

 حكمها

 الزكاة في الشرع

الزكاة في اللغةتعريف   

http://www.mta.sa/
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 ة األموال الزكوي   :الثانية الوحدة

 

 
 بهيمة األنعام. 
 الخارج من األرض. 
 الذهب والفضة واألوراق النقدية هي: األثمان.  
 عروض التجارة. 

 

 
 . أن تكون سائمة هي التي ترعى جميع العام أو أكثر في الصحاري أو الغابات. 1
. أن تكون معدة لالستفادة من ألبانها ونسلها فإن كانت للعمل عليها بحرث أو سقي أو غيرهما لم تجب فيها 2

 . الزكاة
 : أنصبة زكاة بهيمة األنعام

 خمس من اإلبل فأكثر  اإلبل 

 ثالثون من البقر فأكثر  البقر 

 أربعون من الغنم فأكثر  الغنم 

 

 
 

 :الخارج من األرض نوعان
 .الحبوب والثمار .1
 .المعادن .2

 

  
 .البرواألرز والشعير وال تجب في البقول والخضروات :الزكاة في الحبوب مثل تجب

  
 .أن تكون مدخرة .1
 أن تكون مكيلة فإن لم تكن مكيلة كالخضروات والبقوالت فال زكاة فيها.  .2
 أن تبلغ نصابا وخو خمسة أوسق  .3
 أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة  .4

 
  تجب الزكاة في الحب إذا اشتد وقسا 
  تحمر أو تصفرفي ثمار النخيل بأن 
  في العنب أن يكون لينا وحلوا 

 :  نصابها
 . نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا

 "أوسق ليس في حب وال تمر صدقة حتى يبلغ خمسة"  :صلى هللا عليه وسلم قوله: ودليله
 ا:مقدار الزكاة الواجبة فيه

 .يسقي بمياه األمطار، والعيونوال كلفة كالذي  نهؤو%( فيما سقي بال م10يجب العشر )
هار،  ؛وكلفة نه،و%( فيما سقي بمؤ5ويجب نصف العشر) بار، واألن من اآل لذي يضخ  ماء ا سقي بال كالذي ي
 .الحديثة واآلالتأ بواسطة الحيوانات

يون) قال: صلى هللا عليه وسلم حديث جابر أن رسول هللا :والدليل هار والع سماء واألن سقت ال ما  العشر،  في
 (ا سقي بالسانية نصف العشروفيم

 

 زكاة الخارج من األرض

(المعـــادن: )ثانيالنوع ال  

 وقت وجوب زكاتها

 شروط وجوب زكاتها

  النوع األول: الحبوب والثمار

زكاة بهيمة األنعامشروط   

 األموال التي تجب فيها الزكاة

http://www.mta.sa/
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 كالذهب، والفضة، والحديد، والجواهر هو ما يستخرج من األرض من غير جنسها 

 
 .مباشرة، إذ ال يشترط لها مضي الحول إذا حازها وملكها أخرج زكاتها

 :ونصابها
 .%2.5نه ربع العشر من قيمته م يخرجو ،هو نصاب الذهب والفضة

 
 

 زكاة فيزكيهاإال إذا كانت عروضا للتجارة، ؛كاللؤلؤ، والمرجان والسمك ؛ال زكاة في الخارج من البحر
 .عروض التجارة

 
 هي :األثمان 

 .   الذهب والفضة واألوراق النقدية   
 :  حكم زكاتها

  واجبة 
 الدليل :

 (  والذين يكزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليمتعالى )  قال 
ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال )  وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 

نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره  إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 

 .(وإما إلى النار 
 :ن ومقدار الواجب فيهانصاب الزكاة في األثما

 .راماغ 85: =  نصاب الذهب
 .غراما 595=  الفضة

 غراما من الفضة  595دية = ما يعادل قيمة نصاب األوراق النق

 
 .مقدار الزكاة =40÷ مقدار المال من الجرامات أو الورق النقدي  

 
   :عروض التجارة هي

 ما أعد للبيع والشراء، من أجل الربح
 :  حكم زكاتها

يِهم ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقة  دت للتجارة لقوله تعالى )تجب الزكاة في األموال التي أع ُرُهْم َوُتَزكِّ َوَصلِّ  بَِها ُتَطهِّ
 .(َسَكٌن لَُّهْم َوهللاُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َعلَْيِهْم إِنَّ َصالَتكَ 
 .(ليس في العروض زكاة، إال في عرض في تجارة فإن فيه زكاةا: )عنهم عمر رضي هللا قول عبد هللا بن

 
 .سان التجارة بأن يقصد التكسب بهاأن ينوي بها اإلن

 
وإنما الزكاة في أجرتها، إذا بلغت العروض المعدة لإليجار من عقارات وسيارات وغيرها ال زكاة فيها  

 .نصابا ، وحال عليها الحول

 زكاة ما أعد لإليجار

هاشرط وجوب الزكاة في  

 زكاة عروض التجارة

 طريقة إخراج الزكاة

األثمان  زكاة  

 زكاة الخارج من البحر

 وقت وجوب الزكاة فيها

http://www.mta.sa/
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 جراما من الفضة  595إذا بلغت العروض عند تمام الحول قيمة 

 . (%2.5)مقدار الواجب فيها : ربع العشر

 
السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق، ثم تخرج الزكاة من قيمتها، وال  مإذا حال عليها الحول تقوَّ 

 .ونحو ذلك من الموجودات كالرفوف، وثالجات التخزين، وسيارات التحميل،في التقويم ما ال يباع  يدخل
 : ضم قيمة عروض التجارة إلى النقود

 ذهب، أو فضة، أو ورق نقدي، لتكميل النصاب تضم قيمة العروض إلى ما عند الشخص من
 قدره ق نقديوعنده ور ،(لاير 400) كان عند شخص عروض تجارة ال تبلغ نصابا ، وتساوي لو :ومثال ذلك

 وهي (رياال   850) فإننا نضم هذه إلى تلك، ليصبح المجموع ،(لاير 800) النصاب مثال   وكان ،(رياال   450)
 .تزيد على النصاب، فيخرج زكاتها

  :زكاة االسهم
 :ال يخلو المساهم من حالتين

فهذه تجب فيها الزكاة  با ،ويسمى مضار يكون قصده باألسهم المتاجرة بها، بيعا ، وشراء   أن: الحالة األولى
 .مثل عروض التجارة

 ،يكون قصده من المساهمة االستفادة من ربح األسهم، وريعها، وال يقصد المتاجرة ببيعها أن: الحالة الثانية
اكتفى بما تخرجه الشركة، وإال فيجب عليه الزكاة في  فهذا إن كانت الشركة تخرج الزكاة ،(ويسمى )مستثمرا  
 .عليه الحول ربحها إذا حال

 :هو الدين
 .المال الواجب في الذمة

 
 .فيجب عليه أن يزكي ماله كله، وال يمنع هذا الدين وجوب الزكاة عليه من كان عليه دين وعنده مال يبلغ نصابا  

الحول وهي عنده ولم خمسة وعشرون ألف لاير وحال عليها  رجل عليه دين ثالثون ألف لاير، وعنده :مثال ذلك
معه  يزكي كل ما حال عليه الحول، إال إذا قضى دينه قبل تمام الحول عليه، فيزكي ما بقي يقض الدين الذي عليه فإنه

 .كان يبلغ نصابا   ذامن المال إ
 :زكاة الدين نوعين

هذا يجب على صاحبه أن لصاحبه في أى وقت يطلبه فيه، ف الحق الدين على مليء، وهو القادر على دفع :النوع األول
 .يزكي هذا المال
ومثله المال الضائع،  أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، فهذا ال تجب فيه الزكاة، :النوع الثاني

 .وبصوالمسروق، والمغ

 
 

 الزكاة على المدين )الذي عليه الدين(

 نصاب العروض ومقدار الواجب فيها

خراجهاإ كيفية  

http://www.mta.sa/
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 ة األموال الزكوي   :الثالثة الوحدة

 

 
 وقتها  يجب إخراج الزكاة فورا إذا حل

 
 

َكاةَ قال تعالى  )  ( َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدهِ ( ) َوآُتوا الزَّ

 
 يجوز لمن ملك ماال يبلغ نصابا أن يخرج زكاته قبل تمام الحول ويجوز له تعجيل الزكاة لحولين فقط 

 
األفضل إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال فإن لم يكن فيه محتاج إلى الزكاة أو وجدت مصلحة شرعية 

 تدعو إلى نقلها إلى مناطق المسلمين المنكوبة 

  
 ز يستحب للمسلم  أن يخرج زكاته من أوسط ماله إال طابت نفسه بإخراج األحسن فهو أفضل وال يجو

 .إخراج الردئ
 لمزكي أن يتحرى بزكاته المستحقينيجب على ا. 
 األفضل للمزكى أن يقوم بإيصال زكاته بنفسه. 

 
 وهم الذين ال يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية دون النصف. : الفقراء -1
 .فها فيعطونوهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نص : المساكين -2
ها -3 عاملون علي تاجين  : ال لى المح سيمها ع لون تق مر ، ويتو بل والة األ من ق كاة  عون الز لذين يجم هم ا و

 .ويعطون من الزكاة قدر أجرتهم
لوبهم -4 فة ق جى  : المؤل من ير قومهم م في  طاعون  سادة الم هم ال مراد ب فار وال سلمون وك سمان م هم ق و

 .بعطيتهم إسالمهم ، أو كف شرهم
من  :  الرقاب -5 سيده فيعطي  من  سه  شترى نف يقصد به إعتاق العبيد والمكاتبين والمكاتب هو العبد الذي ا

  الزكاة ما يسدد دينه...
  والغارم من عليه دين وهم نوعان ::  الغارمون عليها -6

ين ب يه د من عل ثاني :  سبب إصالحه األول : من عليه دين لحاجة نفسه ، فيعطي من الزكاة ما يفي به ... ال
 بين طائفتين من المسلمين ، 

ما :  في سبيل هللا -7 فيهم فيعطون  تب ال يك هم مر تب أو ل هم مر ليس ل سبيل هللا و وهم الذين يجاهدون في 
 يكفيهم للجهاد في سبيل هللا...

لده وصله إلى ب: وهو المسافر الذي انقطع في سفره ولم يبق معه مال فيعطي من الزكاة ما ي بن السبيلا -8
 .وإن كان غنيا فيها

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهل الذكاة

 آداب إخراج الزكاة

 مكان إخراجها

 حكم تقديمها

جوبها على الفورالدليل على و  

 وقت إخراج الزكاة

http://www.mta.sa/
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زكاة الفطر وصدقة التطوع   :الرابعة الوحدة  

  :رضي هللا عنهما قال ابن عباس
 "وطعمة للمساكين زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث،  صلي هللا عليه وسلمفرض رسول هللا"

 
 .الشهر، لتكون مكملة للنقص الذي وقع منه، وليتحقق منها بعض المصالح والحكم األخرى ة هذاشرع هللا زكاة الفطر في نهاي

 :فرضيتها ريخأتعريفها وت

 : الصدقة الواجبة في ختام شهر رمضان.زكاة الفطر هي

 .رمضان في السنة الثانية من الهجرةفي  فرضت

 :حكمها

  زائداً على ما يكفيه ويكفي عيالهالعيد وليلته طعاما  واجبة على كل مسلم يملك في يوم
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من  "صلي هللا عليه وسلم فرض رسول هللا :عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال

والذكر واألنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن  تمر، أو صاعاً من شعير، على الحر والعبد،

 ."إلى الصالة تؤدى قبل خروج الناس

 :الحكمة من مشروعيتها

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو  صلي هللا عليه وسلم فرض رسول هللا" :قال ابن عباس رضي هللا عنهما
 ".وطعمة للمساكين والرفث،

 زكاة الفطر

http://www.mta.sa/
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 :وقت وجوبها وإخراجها

  .بغروب الشمس من ليلة العيد زكاة الفطر تجب

لصالة العيد، وال يجوز تأخيرها عن صالة العيد، ويكون آثما بتعمد  ذهابال عيد قبلإخراجها يوم ال يستحبو

 .الوقت المحدد تأخير إخراجها عن

 .تقديمها قبل العيد بيوم، أو يومين ويجوز

 مقدارها وما تخرج منهمقدارها وما تخرج منه
  .والتمر والبر، أو غيرها كاألرز، ،المعتاد ألهل البلد الطعام صاع من :مقدار زكاة الفطر
 ثالثة كيلو جرامات تقريبا   :ومقدار الصاع

 .كاأللبسة، ونحوها كاللحوم، وال من غير الطعام، ،إخراجها من الطعام الذي ال يكال بالصاع ونحوه يجوز وال

 صدقة التطوع

قُوْا َخْيٌر لَُّكمْ (  :قال هللا تعالي   )ُكنُتْم َتْعلَُمونَ   إِنَوأَن َتَصدَّ

 فضل صدقة التطوع
 

 .تمحو الخطايا (1

 . ومضاعفة األجر قبول هللا الصدقة من الكسب الطيب (2

 .القيامة الصدقة تظلل صاحبها من حر يوم (3

 :من آداب الصدقة
 .اإلخالص (1

 .عدم المن واألذى (2

 .اله أجوده، وأحبه إليهأن ينتقي من م (3

 .ها للفقراءؤإخفاء الصدقة وإعطا (4

 :الصداقة على األقارب 
 لصدقة على المسكين صدقة، وعلي ذي الرحما” النبي قال :عنه قال عن سلمان بن عامر الضبي رضي هللا

 .."اثنتان: صدقة وصلة
 .الذي لهم رب والبدء بهم في الصدقة قبل غيرهم لحق القرابةللمسلم الصدقة على المحتاجين من أقا يستحب
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 .من طلوع الفجر إلى غروب الشمس التعبد هلل تعالى باإلمساك عن المفطرات 
 

 
 

صلى هللا عليه ) رسول هللا قال :قال (رضي هللا عنهما) عمر صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم فعن ابن

 ،الزكاة وإيتاء ،الصالة وإقام ،ا رسول هللاأن ال إله إال هللا وأن محمدً  شهادة :بني اإلسالم على خمس] :(وسلم

 ، وحج البيترمضان وصوم
 

 
 

 لصوم هلل وهو يجزي به.ا-1

 للصائم فرحتان.-2

 هللا يضاعف أجر الصائم ولخلوف فم الصائم أطيب عند هللا من المسك أن-3

 مغفرة من هللا لمن صام إيمانًا واحتسابًا.-4

 متى فرض الصيام؟

 في السنة الثانية من الهجرة

 حكم صيام شهر رمضان

 صيام رمضان واجب، وهو أحد الفروض العظيمة 

 فضل الصوم وشروط وجوبه  :الوحدة الخامسة 

 فضل الصيام

 منزلة الصيام

 تعريف الصيام
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  المسلم 

 البالغ 

 القادر 

 العاقل 

 
 قال رضي هللا عنه شهر شعبان لحديث أبي هريرة عقب غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من: 

 . "وأفطروا لرؤيته ،تهلرؤي صوموا" :هللا عليه وسلم صلى قال النبي

  ير هالل رمضان، أو حال دون رؤيته غيم أو غبار أو نحو  يوما، وذلك إذا لمإكمال شهر شعبان ثالثين

شعبان  عدة اي عليكم فأكملوب  فإن غ" :في تتمة الحديث السابق هللا عليه وسلم صلى ذلك؛ لقوله

  "ثالثين

 :النية في الصيام

األعمال  إنما" :قال وسلمهللا عليه  صلى أن النبي هللا عنه رضي بنية؛ لحديث عمر بن الخطاب ال يصح إال

  "بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 
 القضاء أو النذر، وتجب نيته ليال قبل طلوع الفجر، ويجوز أن ينوي في أي ساعات الليل كصيام رمضان أو 

الفجر فال  الصيام قبلمن لم يبيت " :قال هللا عليه وسلم صلى أن النبي -رضي هللا عنها -شاء، عن حفصة

  "صيام له

 
  .طلوع الفجر ا بعدمفطرً  ويصح أن ينويه الشخص من النهار؛ بشرط أن ال يكون قد تناول 

 
َها الَِّذيَن آَمُنوا كُ " تعالى عظيمة بينها في قوله ةشرع هللا تعالى الصيام لحكم َيامُ  َعلَْيُكمُ  ِتبَ يا أَيُّ َعلَى  ُكتِبَ  َكَما الصِّ
قُونَ   "الَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ

 الفرق بين صيام الفرض والنفل
 

 
 

 

 ثبوت دخول شهر رمضان

 الحكمة من مشروعية الصيام

 صيام التطوع :ثانيا

 أوال: الصيام الواجب

 شروط وجوب صيام شهر رمضان
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 أو الشرب األكل -1

 غذية البدنما يكون في معنى األكل أو الشرب مما يحصل به ت
 اإلبر المغذية. 
 الدم، لمن احتاج إليه؛ ألن الدم خالصة الغذاء، فكان في معناه حقن. 
 األنف إلى المعدة إدخال محلول الطعام من خالل أنبوب من. 

 الجماع -3
 صلى هللا عليه وسلم عن النبي رضي هللا عنه هريرة ي بفعله، باستمناء أو غيره؛ لحديث أبينالم إخراج -4

 .(3)ول هللا عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به؛ يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي" قاليق
 احتلم بأن خرج منه المني نائما فال يفطر بذلك ومن فعل ذلك لم يكن ممن ترك شهوته، أما لو

 ا، أما من تقيأ لمرض ونحوه فصومه صحيحالقيء عمد   إخراج -5
الحاجم  أفطر" :قال هللا عليه وسلم صلى بن أوس أن النبي شداد الدم عن طريق الحجامة لحديث إخراج -6

 يفطر الصائم: سحب الدم للتبرع به إذا كان كثيرا، وال يجوز فعل ذلك للصائم إال عند ومما "والمحجوم
 .مثال فال شيء فيه الضرورة؛ وإذا فعله للضرورة وجب عليه القضاء، وأما القليل الذي يؤخذ ألجل التحليل

 الحيض أو النفاس.خروج دم  -7
 

 
 اأن يكون عالم   (1
 اأن يكون ذاكر   (2
 اأن يكون عامد   (3

 
 الصيام فساد (1
 بقية يومه في المفطرات عن اإلمساك وجوب (2
 .التوبة إلى هللا تعالى من هذا الذنب العظيم المعدود من كبائر الذنوب وجوب (3
 اليوم الذي أفسده قضاء هذا وجوب (4

 الكفارة المغلظة، وبيانها فيما ثبت من حديث أبي هريرة - مع ما تقدم -  ، فيجب عليهوإذا كان الفطر بالجماع
 :قال "ويحك" :فقال: يا رسول هللا هلكت! قال صلى هللا عليه وسلم رسول هللا  أتىأن رجال  " رضي هللا عنه

 ."(متتابعين فصم شهرين ) :قال: ما أجدها. قال " ةأعتق رقب": على أهلي في رمضان. قال وقعت
ُ  .أجد قال: ما "فأطعم ستين مسكينا" :قال: ال أستطيع. قال فقال: يا   "به خذه فتصدق" فقال بعرق يتِ فأ

صلى هللا  الذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي فو رسول هللا، أعلى غير أهلي،
 ." خذه ل:"أنيابه، قاحتى بدت  عليه وسلم

 
 األنسولين لمرضى السكر وإبر والمضادات الحيوية،اإلبر غير المغذية، مثل: اإلبر العالجية، استعمال  
 الدم القليل للتحليل سحب  
 الدم اليسير من أي جزء من أجزاء البدن خروج  
 د بلع المعجونتعم استعمال الفرشاة ومعجون األسنان، بشرط عدم 
 ،الرطب أو اليابس، وسواء استعمله قبل الزوال أو بعده السواك 
 استعمال بخاخ الربو  
 استعمال األكسجين أو البخار للمرضى 
 القطرة في العين، أو األذن 
 استعمال الطيب والبخور  

 أحكام الصيام  :الوحدة السادسة 

 أمور ال تفسد الصوم

من المفسدات يئًاحكم من فعل ش  

 شروط الفطر بها
 

 مفسدات الصوم

http://www.mta.sa/


 0558396006/  الجو           www.mta.sa              مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 13 

 أو الدواء قلع الضرس أو حفره, مع التوقي من بلع الدم . 
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 : غروب الشمس لفجر أو فيطلوع ا فيشاكا حكم من أفطر 
  .األصل بقاء الليل ألن ؛فصيامه صحيحأفطر وهو شاك في طلوع الفجر، ثم تبين أنه قد طلع الفجر،  من
األصل  ألن وجب عليه القضاء؛أكل أو شرب وهو شاك في غروب الشمس، ثم تبين له أنها لم تغرب؛  من

 . بقاء النهار
 :من يباح لهم الفطر في رمضان

  عليه ويتضرر من الصيام أو يشق -بإذن هللا  - رضا يرجى شفاؤهم المريض (1
 المسافر، سواء سافر بالطائرة أو الباخرة أو السيارة، وسواء وجد مشقة في سفره أو لم يجد. (2
ا أَْو َعلَى ( :قول هللا تعالى :والدليل عليهما (3 اٍم أَُخرَ  ﴿َوَمن َكاَن َمِريض  ْن أَيَّ ةٌ مِّ   .﴾)َسَفٍر َفِعدَّ
  إذا كان الصيام يشق عليهما ؛المرضع الحامل أو مرأةال (4
  الحائض والنفساء، والفطر واجب عليهما المرأة (5

 : من يباح له الفطر في رمضان ويجب عليه الكفارة
  مرضا ال يرجى شفاؤه، كمرض السرطان المنتشر في البدن، وغيره المريض (1
 السن الذي ال يستطيع الصيام كبير (2

 
 من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى:

ا أَْو َعلَى َسَفرٍ  َفَمن ﴿( ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريض  اٍم أَُخرَ  َشِهَد ِمنُكُم الشَّ ْن أَيَّ ةٌ مِّ  .﴾ )َفِعدَّ

 
يجوز تأخير  له، واألفضل المبادرة للقضاء، والقضاء صيام رمضان فيما بينه وبين رمضان التالي  يجب

الصوم من  يكان يكون عل" قالت -رضي هللا عنها -القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، فعن عائشة
 "رمضان فما أستطيع أن أقضي إال في شعبان

 
 خر، فهذا عليه القضاء فقط.آلأن يؤخره لعذر شرعي، مثل: أن يستمر به المرض إلى رمضان ا - 1
عن  أن يؤخره لغير عذر شرعي، فهذا يأثم بالتأخير، ويجب عليه التوبة، والقضاء وإطعام مسكينٍ  - 2

 كل يوم.

 
القضاء فقد خالف األفضل وصح  قبل صيام التطوع، ولكن من صام تطوعا قبل به المبادرة األفضل

 وذلك ألن القضاء وقته مما يفوت وقته، كصيام عرفه، وعاشوراء؛ النفل ذا كان صيامصيامه، وبخاصة إ
 .فيفوت يوم عرفة وعاشوراء أماو واسع،

 
 مثل  من العبادات اإلكثار (1

 االستغفار  
 صالة النوافل  
  قراءة القرآن 
 التهجدو صالة القيام 

إني " :فه عن ما يكره، فإن شاتمه أحد فيسن أن يقول له جهرااللسان عن كثرة الكالم وك حفظ( 2
 ."صائم
تسحروا فإن في السحور " :قال صلى هللا عليه وسلم أن النبي" هللا عنه رضي لحديث أنس السحور،( 3

 ."بركة
 .السحور وتعجيل الفطور تأخير( 4
 .يكون في سحوره تمر أن( 5
 .فإن لم يجد فعلى ماء على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، اإلفطار( 6
 .إن شاء هللا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر" :وله إذا أفطر( ق7

 مستحبات الصيام

 قضاء صوم رمضان

 تأخيرهحكم وقت القضاء و

ان التالي فله فمن أخر القضاء عقب رمض
 حالتان:

 صوم التطوع لمن عليه قضاء
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والتحريم في حق الصائم  ,الكذب والغيبة والشتم والفحش، وإيذاء الناس، والنظر أو االستماع إلى الحرام
 قال :صلى هللا عليه وسلم أن النبي  رضي هللا عنه وفي حديث أبي هريرة ,أكبر؛ ألنه وقت فاضل

 (فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه ؛والجهل به لم يدع قول الزور والعمل من )
 

 
 جمع ريقه وبلعه. - 1

هللا  صلى أن النبي رضي هللا عنه لقيط بن صبرة المبالغة في المضمضة واالستنشاق، وفي حديث - 2
 .(صائما وبالغ في االستنشاق إال أن تكونقال : ) عليه وسلم

 
 .باعد هللا وجهه عن  النار سبعين خريفا 
 .الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة 
 .أن في الجنة بابا ال يدخل منه إال الصائمون يقال له الريان 

  
ا السالم، عليه صيام داود .1 ا ويفطر يوم   .كان يصوم يوم 
م، وصومه ُيَكفِّرُ  شهر هللا .2 السنَة التي قبله،  المحرم، وآكده يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من الُمَحرَّ

 (صوم يوم عاشوراء كفارة سنة)  هللا عليه وسلم صلى كما قال النبي

: 
من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ) هللا عليه وسلم صلى ن شهر شوال؛ لقول النبيستة أيام م .1

 (.كان كصيام الدهر
آكدها يوم عرفة، إال للحاج فال يسن له صومه، وصيامه يُكفُِّر  تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة، و .2

 .سنتين
ثالث عشر، والرابع عشر، أن يجعلها أيام البيض، وهي: ال صيام ثالثة أيام من كل شهر، واألفضل .3

 والخامس عشر
ألن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصومهما. فسئل عن  صيام اإلثنين والخميس من كل أسبوع؛ .4

 (والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم إن أعمال العباد ُتعرض يوم اإلثنين( :ذلك؟ فقال
5.  

 
  

 إِفراد شهر رجب بالصوم 
 ا قبله أو بعده زالت الكراهة إِفراد يوم الجمعة بالصوم للنهي عن  ذلك، فإن صام يوم 

 
 

 األضحى، للنهي عنه صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد .1
عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، إال  صوم أيام التشريق، وهي : يوم الحادي .2

 .لم يجدا الهدي ن في الحج إذاللمتمتع والقار
، وهو يوم .3 الثالثين من شعبان إذا كانت ليلته ليلة غيم أو غبار يحول دون  يوم الشك من أْجِل الشكِّ

 .رؤية الهالل
 

 ما يحرم صومه

 ما يكره صومه

 ما يسن صومه

 صيام التطوعل ايام فضلأ

 فضل صيام التطوع

 ما يكره للصائم

 ما يحرم على الصائم
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 (اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ  لَْيلَةُ  ﴿  قال هللا تعالى:

 
 ليس فيها ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر
ا” :صلى هللا عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي واحتساب ا غفر  من قام ليلة القدر إيمان 

 له ما تقدم من ذنبه
 عدم تحديدها

محددة في أي ليلة منها، فينبغي تحريها في جميع رمضان، ولكنها غير  ليلة القدر في العشر األواخر من
 .وفي أوتارها آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين العشر األواخر،

التمسوها في العشر األواخر، في  (النبي صلى هللا عليه وسلم قال فعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن
 (.وتر كل

 
ا، وقد أخبر النبي صلىيجتهد الناس في  لكي  ا كثير  هللا عليه وسلم أن  جميع أيام العشر، فيدركون بذلك خير 

ا للمسلمين  في إخفائها خير 

 
 اإلكثار من الطاعات  
 ا لليلة القدر الحرص على قيام الليل في العشر  األواخر من رمضان تحري 
 اإلكثار فيها من الدعاء 

 
 .لزوم مسجد لعبادة هللا تعالى

 
 في العشر األواخر منه سنة في كل وقت، وفي رمضان أفضل، وأفضله

 
 نية االعتكاف. – 1
 أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، فال يصح في غير المسجد. – 2

 
للقرآن وذكر وصدقة، وأن يتجنب ما ال يعنيه، وأن يبتعد عن الجدال،  يشتغل بالطاعات، من صالة وقراءة

 وكثرة الكالم

 
 الخروج من المسجد لغير حاجة. – 1
 مباشرة الرجل المرأته. – 2
 نية قطع االعتكاف. – 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليلة القدر واالعتكاف   :الوحدة السابعة   

 مبطالت االعتكاف

 مستحبات االعتكاف

 شروط االعتكاف

 حكم االعتكاف

 االعتكاف هو

 يستحب فيهاما 

 ليلة القدر لحكمة من عدم تحديدا

 مكانتها وفضلها
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