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●  :خاصة بشروط،   خمصوص شخص من،  معني زمن يف،  خمصوصة أشياء عن،  بنية إلمساكا .  
● ١-  ، [العزم بال تردد ]   ، هي مفسدات الصوم كاألكل والشرب  الصادق إىل غروب الشمس ،من طلوع الفجر   هـو 

  ].  نيةـكاإلسالم ، والسالمة من األعذار (احليض والنفساء) ، وال[ للصحة وأخرى ] ،  كالصحة واإلقامةلألداء [ شروط ،  والنفساء احلائض غري املقيم القادر العاقل البالغ املسلم

  
                                                 

  رحمھ اهللا ].  –[ابن عثیمین  أن یكون مختارًا.    أن یكون ذاكرًا.   أن یكون عالمًا بالحكم وعالمًا بالوقت.   :بثالثة شروطوھذه المفسدات ال تفطر الصائم إال   -)  ١(

- - - - - 
 فـي  الوقـوع  من لإلنسان وقاية أنه ـ١

  .اإلثم
  .واآلثام للذنوب تكفير أنه ـ٢
 منه يدخل ال بباب تعالى اهللا خصه أنه ـ٣
  .الصائمون إال أحد
  .الدعاء استجابة أسباب من أنه  -٤
  .القيامة ومي لصاحبه يشفع أنه  -٥
 العاجـل  فـي  يسره بما الصائم فرح  -٦

  .واآلجل

القيام بالعبـادات القوليـة    -١
  والفعلية.

 الكـذب،  الصائم يجتنب أن ـ٢
والغيبة ، والنميمة ، وشـهادة  

  . ، وسماع المعازفالزور 
  غض البصر عما حرم اهللا . -٣
 عـن  الجـوارح  سائر حفظ -٤

  [والبعد عن المعاصي]..القبائح
  .rق سنن المصطفى تطبي -٥

  .التقوى سبب أنه -١
،  الشـهوات  عـن  الـنفس  حبس -٢

 العبـد،  مـن  الشيطان مجاري وتضييق
 نفوذ فيضعف والشراب، الطعام بتضييق
  .المعاصي وتقل الشيطان،

 للفكـر  ويتخلـى  يصفو، القلب أن -٣
  .والذكر

 الصحية، الفوائد من عليه يترتب ما -٤
  .الطعام بتقليل تحصل التي

  .العبادات أفضلمن  أنه -١
  .وخالقه العبد بين سر الصوم ـ٢
 عاطفـة  المؤمنين في يكونأنه  -٣

  .اإلحسان وخلق الرحمة
 بآالم ويحس يشعر المسلم يجعل  -٤

 واإلحسان البذل إلى ذلك فيدفعه أخيه،
  للفقراء والمساكين.

 الـنفس  ضبط على عملي تدريب -٥
  .المشاق وتحمل المسؤولية وتحمل

  .وتعالى سبحانه هللا النية إخالص ـ١
  .ويفهم يتدبر حاضر بقلب القراءة ـ٢
  .طهارة على القراءة ـ٣
  .المستقذرة األماكن في القراءة عدم ـ٤
  . صوت وتحسين بترنم القراءة ـ٥

  .القراءة في أحداً يؤذي أال ينبغي لكن
●نم رِدي لْكالْجِنَانِ م  ...عدفَلْي نْهي عانالتَّو.  
  .الْقُران نورِ إِلَى ـلِ... اللَّيـ ظُلْمة في يقمولْ

  .فَان الْعيش هذَا إِنَّ ... بِصومٍ صوما ولْيصلْ

- -- - - 
  لبلوُغ .ا -٢  اإلسالُم . -١
  القدرُة علیھ . -٤    العقُل . -٣
  اإلقامة .  -٥
● 
.[تبییتھا من اللیل]  
 
 ]إلى الصادق الفجر طلوع من 

  ].الشمس غروب
] وssلم وھssالغ المسssادر البssالق 

  ].وانعالم من الخالي الصوم على

  اإلسالُم . -١
  العقُل . -٢
  التمییُز . -٣
  النیُة . -٤
  انقطاُع دم الحیِض . -٥
  انقطاُع دم النفاس . -٦
●
  المرض .  -٢السفر .    -١
  الحامل والمرضع . -٣
  اإلكراه. -٥الھرم.    -٤
  الحائض والنفساء. -٦

  . تأخیُر السُّحوِر -٢ تعجیُل الفطِر . -١
  الزیادُة في أعمال الخیر . -٣
  وقوُلُھ إذا ُشِتَم : إني صائٌم . -٤
  الدعاء عند الفطر . -٥
الفطssُر علssى ُرَطssٍب فssإن ُعssِدَم فتمssٌر    -٦

  فإن ُعدَم فماٌء .
  .والذكر والقرآن بالعلم االشتغال -٧

● َحاجٍة بال َطعاٍم َذوُق.  

● النُّخامِة َبْلُع .  

وھsssي نیsssة الفطsssر    نیsssة الفطsssر.  -١
  .بالعزم علیھ

  األكُل أو الشرُب عمًدا . -٢
   الجماُع عمًدا . -٣
  عمًدا . يءالق -٤
الحجامة وخروج الدم سواء كsان  -٥

  .حاجمًا أو محجومًا
  االستمناُء . -٦
  الحیُض والنفاُس . -٧
  الرِّدُة . -٨

  الغسل للتبرد. -١
  أن یصبح جنبًا. -٢
شرة لمن قدر على ضsبط  القبلة والمبا -٣

  نفسھ.
والكحssل ، السssواك والطیssب واالدھssان  -٤

  .[الغیر مغذیة] والحقنة
المضمضsssة واالستنشsssاق مsssن غیsssر     -٥

  المبالغة.
  الوصال إلى السحر. -٦
  ذوق الطعام . -٧



pi
● خاصة بشروط،   خمصوص شخص من،  عنيم زمن يف،  خمصوصة أشياء عن،  بنية إلمساك: ا .  
● ١-  [العزم بال تردد ] ٢-   ، هي مفسدات الصوم كاألكل والشرب :  ، من طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشـمس   هـو 

  [كاإلسالم ، والسالمة من األعذار (احليض والنفساء) ، والنية].   للصحة وأخرى لألداء [كالصحة واإلقامة ] ،  شروط ،  والنفساء احلائض غري املقيم القادر العاقل البالغ املسلم

 
                                                 

  رحمھ اهللا ].  –[ابن عثیمین  أن یكون مختارًا.    أن یكون ذاكرًا.   أن یكون عالمًا بالحكم وعالمًا بالوقت.   وھذه المفسدات ال تفطر الصائم إال بثالثة شروط:  -)  ١(

- - - - - 
 فـي  الوقـوع  من نلإلنسا وقاية أنه ـ١

  .اإلثم
  .واآلثام للذنوب تكفير أنه ـ٢
 منه يدخل ال بباب تعالى اهللا خصه أنه ـ٣
  .الصائمون إال أحد
  .الدعاء استجابة أسباب من أنه  -٤
  .القيامة يوم لصاحبه يشفع أنه  -٥
 العاجـل  فـي  يسره بما الصائم فرح  -٦

  .واآلجل

القيام بالعبـادات القوليـة    -١
  والفعلية.

 الكـذب،  الصائم يجتنب أن ـ٢
والغيبة ، والنميمة ، وشـهادة  

  . ، وسماع المعازفالزور 
  غض البصر عما حرم اهللا . -٣
 عـن  الجـوارح  سائر حفظ -٤

  [والبعد عن المعاصي]..القبائح
  . rتطبيق سنن المصطفى  -٥

  .التقوى سبب أنه -١
،  الشـهوات  عـن  الـنفس  حبس -٢

 العبـد،  مـن  الشيطان مجاري وتضييق
 نفوذ فيضعف والشراب، الطعام بتضييق
  .المعاصي وتقل الشيطان،

 للفكـر  ويتخلـى  يصفو، القلب أن -٣
  .والذكر

 الصحية، الفوائد من عليه يترتب ما -٤
  .الطعام بتقليل تحصل التي

  .العبادات أفضلأنه من  -١
  .وخالقه العبد بين سر الصوم ـ٢
 عاطفـة  المؤمنين في يكونأنه  -٣

  .اإلحسان وخلق الرحمة
 بآالم ويحس يشعر المسلم يجعل  -٤

 واإلحسان البذل إلى ذلك فيدفعه أخيه،
  للفقراء والمساكين.

 ،النفس ضبط على عملي تدريب -٥
  .المشاق وتحمل المسؤولية وتحمل

  .وتعالى سبحانه هللا النية إخالص ـ١
  .ويفهم يتدبر حاضر بقلب القراءة ـ٢
  .طهارة على القراءة ـ٣
  .المستقذرة األماكن في راءةالق عدم ـ٤
  . صوت وتحسين بترنم القراءة ـ٥

  .القراءة في أحداً يؤذي أال ينبغي لكن
●نم رِدي لْكالْجِنَانِ م  ...عدفَلْي نْهي عانالتَّو.  

مقلْيي وف ةـ ظُلْمورِ إِلَى ـلِ... اللَّين انالْقُر.  
  .فَان الْعيش هذَا إِنَّ ... بِصومٍ صوما ولْيصلْ

- -- - - 
  البلوُغ . -٢  اإلسالُم . -١
  القدرُة علیھ . -٤    العقُل . -٣
  اإلقامة .  -٥
● 
.[تبییتھا من اللیل]  
 
 ]إلى الصادق الفجر طلوع من 

  ].الشمس غروب
] وssلم وھssالغ المسssادر البssالق 

  ].الموانع من الخالي الصوم على

  اإلسالُم . -١
  العقُل . -٢
  التمییُز . -٣
  النیُة . -٤
  انقطاُع دم الحیِض . -٥
  دم النفاس . انقطاُع -٦
●  
  المرض .  -٢السفر .    -١
  الحامل والمرضع . -٣
  اإلكراه. -٥الھرم.    -٤
  الحائض والنفساء. -٦

  تأخیُر السُّحوِر . -٢ تعجیُل الفطِر . -١
  الزیادُة في أعمال الخیر . -٣
  وقوُلُھ إذا ُشِتَم : إني صائٌم . -٤
  الدعاء عند الفطر . -٥
الفطssُر علssى ُرَطssٍب فssإن ُعssِدَم فتمssٌر    -٦

  فإن ُعدَم فماٌء .
  .والذكر والقرآن بالعلم االشتغال -٧

● َحاجٍة بال َطعاٍم َذوُق.  

● النُّخامِة َبْلُع .  

وھsssي نیsssة الفطsssر    نیsssة الفطsssر.  -١
  .بالعزم علیھ

  األكُل أو الشرُب عمًدا . -٢
   الجماُع عمًدا . -٣
  عمًدا . يءلقا -٤
الحجامة وخروج الدم سواء كsان  -٥

  .حاجمًا أو محجومًا
  االستمناُء . -٦
  الحیُض والنفاُس . -٧
  الرِّدُة . -٨

  الغسل للتبرد. -١
  أن یصبح جنبًا. -٢
القبلة والمباشرة لمن قدر على ضsبط   -٣

  نفسھ.
والكحssل ، السssواك والطیssب واالدھssان  -٤

  .[الغیر مغذیة] والحقنة
ضsssة واالستنشsssاق مsssن غیsssر    المضم -٥

  المبالغة.
  الوصال إلى السحر. -٦
  . لحاجة ذوق الطعام -٧


