
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 مكتبة اإلمام الذهيب

 للنشر والتوزيع

ــ  00220222 :فاكس  00275622 :* الكويت ــ حولي ــ شارع املثنى ــ جممع البدري ــ ت

ـــ  2257 :ب .ــ ص 92227779 :الساخن  الكويت 10222الرمز الربيدي حولي  

 00227222 :* فــرع حولـــي  ــ شارع املثنى ــــ تلفون 

 00292222 :ع املباركية ــ مقابل مسجد ابن حبر ــــ ت* فر
 07272229 :* فرع الفحيحيل الربج األخضر شارع الدبوس ـــ ت 

 00209256 :* فرع املصاحف  ـــ ت 

  92227779* اجلملة والتوزيع اخلريي ـــ ت 



 
 

 

 
 أستاذ الفقه يف كلية الشريعة جبامعة القصيم

 

 الطبعة الثانية

  منقحةطبعة مزيدة و

 .أ



 
 

 
 
 

 

 

 



 

مقدمة   املختصر يف العبادات
 

 

5 
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ونعوذ باهلل من شرور ، ونستغفره، ونستعينه، إن الحمد هلل نحمده
ومن يضلل فال ، من يهده اهلل فال مضل له، ومن سيئات أعمالنا، أنفسنا

وأشهد أن محمدًا ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه، هادي له
 .عبده ورسوله

  {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}
 [.201: آل عمران] 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 [.2: النساء] {ڦ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

 [.02ــ  00: األحزاب] {ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 : أما بعد
، وأبلغها فضيلة علم الفقه، وأعالها فخًرا، فإن من أجل العلوم قدًرا

واالطالع على مقاصد ، ومعرفة الحالل والحرام، لسنةففيه فهم الكتاب وا
الشريعة وأسرارها ولما كانت الحاجة إلى معرفته قائمة بدا لي أن أكتب فيه 
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   املختصر يف العبادات  

6 

وآثار  ‘كتابة مختصرة مبينة على ما دلَّ عليه كتاب اهلل وسنة رسوله 
: وقد سميته، صحابته بأسلوب سهل واضح لكي يكون في متناول الجميع

 (.العباداتالمختصر في )
وقد استفدت كثيًرا من كتاب الملخص الفقهي لمعالي الشيخ صالح 
ابن فوزان الفوزان حفظه اهلل تعالى، والشرح الممتع لشيخنا محمد بن 
صالح العثيمين رحمه اهلل تعالى، والروض المربع للشيخ منصور البهوتي 

 رحمه اهلل تعالى.
 عض المسائل.وهذه هي الطبعة الثانية، وقد عّدلت وأضفت ب

والقادر  إنه ولي ذلك، أن ينفع به كاتبه وقارئه ــ جلَّ وعالــ أسأل اهلل 
 . وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، عليه

 
 كتبه 

 أبو حممد خالد بن علي بن حممد املشيقح

 قسم الفقه ــ األستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم
 هـ10/3/2330في 
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 اُم الطََّهاَرِة َواْلِمَياِهَأْحَك

وهي  ،الصالة هي الركن الثاني من أركان اإلسالم بعد الشهادتين
وأول ما يُحاسب عنه  ،سالمإلوهي عمود ا ،ة بين المسلم والكافرقالفار
 .عمله سائرُ  دَّ ت رُ دَّ وإن رُ  ،ه  عمل   ل سائرُ ب  ت قُ ل  ب  ت وقُ حَّ فإن ص   ،العبد

ح إال بطهارة المصلي من الحدث ولما كانت هذه الصالة ال تص
 .ومنها الطهارة فهي مفتاح الصالة ،والنجس ناسب تقديم مقدماتها

والشرط البد أن يقدم على  ،شروط الصالةأهم من فالطهارة 
 .المشروط

 معنى الطهارة: * 

 .النظافة والنزاهة عن األقذار الحسية والمعنوية :الطهارة لغةــ 
 .لحدث وزوال النجسارتفاع ا :ومعناها شرعا  ــ 
يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن ( ثارتفاع الحد)

أو استعمال  ،أو في األعضاء األربعة إن كان حدثًا أصغر ،كان حدثًا أكبر
استعماله ه أو حصول المشقة والحرج عند ما ينوب عن الماء عند عدم

بيان لصفة  ــء اهلل إن شا ــوسيأتي ، على صفة مخصوصة ــ الصعيدوهو  ــ
 .التطهر من الحدثين
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 .النجس: والخبث( وزوال الخبث)
 .ويأتي كيفية تطهير الخبث. اسم لعين مستقذرة شرًعا: والنجاسة

 األصل يف املاء: * 

لم تخالطه مادة أخرى فهو  اعلم أن الماء إذا كان باقيًا على خلقته
أوصافه الثالثة وإن تغير أحد ، وهذا هو األصل فيه ،باإلجماع طهور

ر أحد وإن تغيَّ  ،بنجاسة فهو نجس باإلجماع ــريحه أو طعمه أو لونه  ــ
أو اإلشنان ، أو الصابون، كأوراق األشجار، أوصافه بمخالطة مادة طاهرة

، أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، والسدر
التطهر  يجوز نُه طهوروالصحيح أ ،فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخالف

 .والتطهر به من النجس ،به من الحدث
  :ن الماء ينقسم إلى قسمينإ :فعلى هذا يصح لنا أن نقول

وهو الذي لم يتغير بنجاسة  ،طهور يصح التطهر به :القسم األولــ 
أو  ،سواء كان باقيًا على خلقته، وال مادة طاهرة تسلبه اسم الماء المطلق

 .المطلق لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمهخالطته مادة طاهرة 
 وهو ما تغير النجسيرفع الحدث وال يزيل ال نجس  :القسم الثانيــ 

 .بالنجاسةأو طعمه ، أو ريحه، لونه
ويطهر الماء النجس وكذا سائر المائعات بأي مطهر يزيل : مسألة 

 أو نحو، أو الطبخ، أو النـزح أو تغيره بنفسه، كاإلضافة، وصف النجاسة
 .ألن الحكم يدور مع علَّته وجوًدا وعدًما؛ ذلك
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ويجوز استعمال النجاسة على وجه ال يتعدى باألكل  :مسألة 
الصحابة  ‘وفيه إقرار النبي ، رواه مسلم لحديث جابر ؛ والشرب

، وتطلى بها السفن، فإنها تدهن بها الجلود: <على قولهم في شحوم الميتة
 >.ويستصبح بها الناس

والعكس ، فاألصل الطهارة، إن شك في نجاسة ماء طاهر :مسألة 
 .أعلمواهلل تعالى ، متفق عليه لحديث عبداهلل بن زيد ؛ بالعكس
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 أحكام اآلنية وثياب الكفار

 
سواء كانت من  ،هي األوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره :اآلنية* 

 .أو الجلود أو غير ذلكالحديد أو الخشب 
 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}: ـ تعالى ـقال اهلل ، اإلباحة :واألصل فيها

  {ڱ ڱ ڱ}: وقال تعالى [،12: البقرة] {ۆئ ۆئ
 .فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر[ 20: الرحمن]

 ،واإلناء الذي فيه ذهب أو فضة ،إناء الذهب والفضة :مسألة 
 ،اع جعل الذهب والفضة في اإلناءأو غير ذلك من أنو طالًء أو تمويهاً 

م، فاستعماله في األكل والشرب ة اليسيرة ما عدا الضبَّ  ،أو اتخاذه لذلك محرَّ
 .فال بأس من الفضة تجعل في اإلناء للحاجة إلى إصالحه

 :في حديث حذيفة  ‘ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله 
فإنها لهم في ، صحافهماوال تأكلوا في  ،ال تشربوا في آنية الذهب والفضة<

 ـ:  ـفي حديث أم سلمة  ‘وقوله  .متفق عليه> في اآلخرة كمالدنيا ول
 .متفق عليه> الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم<

فيه شيء من الذهب يتناوله خالصًا أو  واألكل والنهي عن الشرب
أو الذي فيه ، أو الفضةأو المموه بالذهب ، فيحرم اإلناء المطلي ،والفضة
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، والقاعدة: أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق شيء من الذهب والفضة
وهي ما يجمع بين ، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة ،النهي بجميع أفراده

بن  بدليل حديث أنس، أو خرقًا فيه، أو يسد ثلمة، طرفي اإلناء المنكسر
> الشعب سلسة من فضة انكسر فاتخذ مكان ‘ أن قدح النبي< :مالك 

أو  ‘تخذ هذه السلسة هل هو النبي اوقد اُخُتل ف فيمن ، رواه البخاري
 .وقد ُحكي اإلجماع على جواز الضبة اليسيرة؟ أنس بن مالك 

؛ يشمل الذكور واإلناث لألكل والشرب وتحريم االستعمال واالتخاذ
جتهن إلى وإنما أبيح التحلي للنساء لحا ،لعموم األخبار وعدم المخصص

 .التزين للزوج
في غير األكل ، وأما استعمال آنية الذهب والفضة :مسألة 
، أو اتخاذها لغرض من األغراض دون مباشرتها باالستعمال، والشرب

 .واألحوط تركه، فموضع خالف بين أهل العلم
؛ تباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها: آنية الكفار* 
فإن علمت نجاستها فإنها ، أكل من طعام اليهود في آنيتهم ‘ألن النبي 

 .تغسل وتستعمل بعد ذلك
، فتطهرجلود الميتة إال إذا دبغت ل يحرم استعما: جلود الميتة* 
وإنما  ؛إال جلود السباع فال يجوز استعمالهااستعمالها بعد الدبغ  ويجوز

استعماله بعد لورود األحاديث الصحيحة بجواز ؛ جاز ماعدا جلود السباع
في حديث  ‘كما قال النبي ، فتزول بالدبغ ،وألن نجاسته طارئة ،الدبغ
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وقوله ، رواه أحمد والدارقطني> يطهره الماء والقرظ<: ـ  ـابن عباس 
، رواه الدارقطني> طهوركل أديم دباغه<: ـ  ـفي حديث عائشة  ‘
أيما <: مرفوًعا وفي حديث ابن عباس  >،إسناده كلهم ثقات<: وقال

 .رواه مسلم> إهاب دبغ فقد طهر
عن  ‘لنهي النبي ؛ ال يجوز استعمال جلود السباع :مسألة 

 .وأبو داود، رواه أحمد، ركوب جلود النمور
 ألن األصل ؛تباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها: ثياب الكفار* 

 ‘ ألن النبي ؛باح ما نسجوه أو صبغوهيو ،الطهارة فال تزول بالشك
 .واهلل تعالى أعلم، حابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوهوأص
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 عملهما حيرم على احملدث 

 
أن  هناك بعض األعمال يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة

 .يزاولها لشرفها ومكانتها

 : برأو أك، حدثا أصغرفاألشياء التي تحرم على المحدث * 
 لقوله؛ فال يمسه المحدث بدون حائل، مس المصحف الشريف ــ 2

المتطهرون من  :أي[ 02: الواقعة] {ڀ ڀ ڀ پ}: ـ تعالى ـ
 .على قول بعض العلماء ،الحدث جنابة أو غيرها

ن ذلك يتناول البشر إف، بهم المالئكة دوحتى لو فسرت اآلية بأن المرا
لعمرو بن  ‘الذي كتبه الرسول ما ورد في الكتاب لو ،بداللة اإلشارة

بإسناٍد  رواه النسائي وغيره متصالً  >ال يمس المصحف إال طاهر< :حزم قوله
 .صحيح

بأسانيد صحيحة: ابن عمر،  وقد ثبت ذلك عن الصحابة 
 وسلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقاص.

وال بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غالف أو كيس من غير 
ويتصفحه من غير ، ويقرأ بقلبه، ك ال بأس أن ينظر فيهوكذل ،أن يمسه

 .مس
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التي وضع فيها القرآن كتابًة  الهواتف النقالة ونحوهاوأما  :مسألة 
أو تسجياًل فال تأخذ حكم المصحف، ويجوز لمسها من غير طهارة، ألن 
الكتابة فيها ليست حروًفا ثابتة بل ذبذبات تتكون منها الحروف بصورتها 

ا. ويحتمل أن تأخذ حكم القرآن إذا كانت آيات القرآن ظاهرة على عند طلبه
 الشاشة، فال يمس الشاشة وإنما يمس أطراف الجهاز.

إذا استطاع  ،وهذا بإجماع أهل العلم ،الصالة فرضًا أو نفالً  ــ 1
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :لقوله تعالى ؛الطهارة

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 [.6: المائدة] {..ٹ ٿ ٿ ٿ

ال يقبل اهلل صالة < :قال ‘النبي أن  ـ  ـا روى ابن عمر لمو
 .رواه مسلم وغيره> ربغير طهو

وإن كان  ،يأثم ويعزر لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة
 .لكن ال تصح صالته، فإنه ال يأثم، جاهاًل أو ناسياً 

  :فهي، وأما األشياء التي تحرم على المحدث حدثا  أكبر خاصة* 

يعني  ــال يحجبه كان < :لحديث علي ؛ للجنب قراءة القرآن ــ 2
وقد ورد ، وغيره، رواه الترمذي> ليس الجنابة ،عن القرآن شيء ‘ النبي

موقوفًا رواه الدارقطني  وورد عن علي ، صححه البيهقي عن عمر 
 .وصححه
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وما ورد من ، لعدم الدليل المانع؛ أما الحائض والنفساء فلهما القراءة
 .حاديث المانعة فضعيفةاأل

وعلى هذا فيجوز للمعلمة والطالبة الحائض والنفساء قراءة القرآن عن 
ظهر قلب، لكن ال تمسه إال من وراء حائل، بأن تلبس قفازات ونحو 

 ذلك.
لم يقصد القرآن بل  وال بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن

، نوالحمد هلل رب العالمي ،بسم اهلل الرحمن الرحيم :مثل، على وجه الذكر
متفق > كان يذكر اهلل على كل أحيانه ‘أن النبي <: ـ  ـلحديث عائشة 

 .عليه
ويحرم على المحدث حدثًا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس  ــ 1

 ۀ ڻ}: لقوله تعالى ؛إال لحاجة اللبث في المسجد بغير وضوء
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .ال تدخلوا المسجد للبقاء فيه :يأ[ 33: النساء] {ڭ ڭ ڭ ڭ
افعلي ما يفعل الحاج غير أال تطوفي : <لعائشة لما حاضت ‘ولقوله 

، لمنعها من المسجد؛ فمنعت من الطواف، متفق عليه >حتى تطهري، بالبيت
أمر رسول اهلل  كن المعتكفات إذا حضن: <أنها قالت ـ  ـولحديث عائشة 

ألبي حفص > المغني< قدامة فيعزاه ابن >، بإخراجهن من المسجد ‘
 .>إسناد جيد< >:الفروع< وقال في، العكبري

ناوليني الخمرة ‘: <قال رسول اهلل : قالت ـ  ـولحديث عائشة 



 

أحكام الطهارة واملياه 
   املختصر يف العبادات  

06 

إن حيضتك ليست في : فقال، إني حائض: فقلت: قالت، من المسجد
 .رواه مسلم> يدك

 ءلقول عطا ؛جاز له اللبث في المسجد رفإذا توضأ من عليه حدث أكب
يجلسون في  ‘رأيت رجااًل من أصحاب رسول اهلل < : بن يسار

رواه سعيد بن منصور  >المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصالة
 .بإسناد حسن

 .تخفيف الجنابة :والحكمة من هذا الوضوء
 وكذلك يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه

 {..ڭ ڭ ۓ}: لقوله تعالى ،س فيهمن غير جلو أو أن يدخل لحاجة
 .واالستثناء من النهي إ باحة ،متجاوزين فيه للخروج منه :أي [،33: النساء]
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 آداب قضاء احلاجة

 

 ينهم ودنياهمدما ترك شيئًا مما يحتاجه الناس في  ،كامل دين اإلسالم
ليتميز اإلنسان الذي كرمه اهلل عن  ؛حاجةومن ذلك آداب قضاء ال ،إال بينه

فهناك آداب ، فديننا دين النظافة ودين الطهر، الحيوان بما كرمُه اهلل به
 .شرعية تفعل عند دخول الخالء وحال قضاء الحاجة

 ــ؛ وهو المحل المعد لقضاء الحاجة ــء فإذا أراد المسلم دخول الخال
 : لهيستحب فإنه 

لثبوت (؛ أعوذ باهلل من الخبث والخبائث ،بسم اهلل) :أن يقول ــ 2
 .ذلك في السنة

 .يقدم رجله اليسرى حال الدخول ــ 1
وذلك ألن (؛ غفرانك) :ويقول ،عند الخروج يقدم رجله اليمنى ــ 3

واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة  ،اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم
إال ما ، والرجل اليمنى، نىاستعمال اليد اليم: واألصل، األذى ونحوه

 .يتعلق بإزالة األذى ونحوه
في غير محل معد  :أي ــ وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء ــ 3

بحيث يكون في  ؛فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس ــ؛لقضاء الحاجة 
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 .ويستتر عن األنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، خالمكان 
في  ،حال قضاء الحاجةن يستدبرها وأيحرم أن يستقبل القبلة  ــ 5
نهى عن استقبال  ‘ألن النبي  ؛بل ينحرف عنها؛ وفي البنيان، الفضاء

 .القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة
فيرتاد  ،عليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبهو ــ 6

ه من البول فإن عدم التنـز  ، حتى ال يتطاير عليه شيء منه ،لبوله مكانًا رخواً 
 .من موجبات عذاب القبر

 .عن ذلك ‘لنهيه ؛ يمس فرجه بيمينه يكره أنو ــ 0
أو في  ،وكذلك ال يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس ــ 8
أو البقاء ، ونحو ذلك مما يحتاجه الناس للمرور ؛أو موارد مياههم ،ظلهم
ضرار عن ذلك لما ف ‘لنهي النبي ، أو بين قبور المسلمين، فيه يه من اإل 

 .يتهمذبالناس وأ
األحسن أن ال يدخل و ،شيء فيه قرآنبوال يدخل موضع الخالء  ــ 2

 .فيه ذكر اهللبيت الخالء بشيء 

: قال ـ  ـلما روى ابن عمر  ؛وال يتكلم حال قضاء الحاجة ــ 20
 .رواه مسلم> فلم يرد عليه، فسلَّم عليه وهو يبول، ‘مرَّ رجٌل بالنبي <

 .ال بأس بالكالم حال الوضوء والغسلو ــ 22
فإنه ينظف المخرج باالستنجاء بالماء ، فإذا فرغ من قضاء الحاجة
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وإن  ،وإن جمع بينهما أفضل ،االستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها أو
 .كل ذلك وردت به السنة، كفى على أحدهما اقتصر
 : لالستجمار ويشترط* 

 .أكثرثالث مسحات منقية فأن يكون  ــ 2
 ‘ألن النبي  ــ؛روثها  :أي ــبالعظام ورجيع الدواب أال يكون  ــ 1

 .نهى عن ذلك
أو كتب علم ، أو بهيمة، أن ال يكون محترًما من طعام آدمي ــ 3

 .ونحو ذلك
 .أن يبقى أثر ال يزيله إال الماء: ئستجمار المجزوضابط اال* 

ويكفي ، كلهانظافة المحل من النجاسة  ئ:وضابط االستنجاء المجز
 .الظن في ذلك
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 وخصال الفطرة باب يف السواك

 

السواك مطهرة : <قال ‘أن النبي  ـ  ـ روت أم المؤمنين عائشة
 .البخاري معلًقا بصيغة الجزمرواه > للفم مرضاة للرب

 ‘: قال رسول اهلل :قال وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
 ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب ،والختان ،االستحداد :خمس من الفطرة<

 .>وتقليم األظافر

أحفوا <: مرفوعاً  ــ ــ  أيضًا عن ابن عمر الصحيحين وفي
 >.وأعفوا اللحى، الشوارب

  :األحكام التالية ،العلماءبمعناها أخذ  من هذه األحاديث وما جاء

 : لسواكا: أوال* 
مما  وهو استعمال عود أو نحوه، األوقات فيشرع السواك في جميع

 .علق بهما من صفرة ورائحةمما  ،األسنان واللثةيطهر 
حتى للصائم في جميع اليوم على  ،ويسن السواك في جميع األوقات

 : مخصوصة أحوالويتأكد في  ،للعمومات الصحيح
لوال أن < :في حديث أبي هريرة  ‘لقوله  ؛عند الوضوء ــ 2
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رواه البخاري معلًقا > ألمرتهم بالسواك عند كل وضوء ؛أشق على أمتي
 .ويكون ذلك حال المضمضة، بصيغة الجزم

 ‘أن النبي  لما روى أبو هريرة  ،عند الصالة فرضًا أو نفالً  ــ 1
 .متفق عليه> لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة: <قال

 أنه لحديث حذيفة  ؛نهارعند االنتباه من نوم الليل أو نوم ال ــ 3
 :والشوص. متفق عليه> يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام من الليل‘ <
 .وذلك ألن النوم تتغير معه رائحة الفم ،الدلك

 .لحديث حذيفة السابق ،عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره ــ 3
فطهروا ‘: <وفيه قوله  لحديث علي  عند قراءة القرآن ــ 5

 .بسنٍد جيد، رواه ابن خزيمة> آنأفواهكم للقر
 ، رواه ابن أبي شيبة.ولثبوته عن علي 

كان < ‘أن النبي ـ،   ـلحديث عائشة ، عند دخول المنـزل ــ 6
 .رواه مسلم> يبدأ إذا دخل بيته بالسواك

 .متفق عليه ـ  ـلحديث عائشة ؛ عند االحتضار ــ 0

ا*   : سنن الفطرة: ثاني 
فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر اهلل عليها  ألن ؛سميت خصال الفطرة

ليكونوا على أكمل الصفات  ؛واستحبها لهم ،وحثهم عليها ،العباد
وهي السنة القديمة التي  ،وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة ،وأشرفها
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 .اختارها األنبياء واتفقت عليها الشرائع
  :وهذه الخصال هي

 ،هي الشعر النابت حول الفرجو ،وهو حلق العانة :االستحداد ــ 2
وفي إزالته تجميل  ،الستعمال الحديدة فيه وهي الموسى ؛سمي استحداداً 

لوروده في ، واألفضل الحلق، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره ونظافة
 .وألن النتف يرخي المحل، السنة

 ،وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة :الختان ــ 1
 .ويجب ختان الذكر عند البلوغ، برًءاألنه أسرع  ؛من الصغرويكون ز

قنة في تتطهير الذكر من النجاسة المح :ومن الحكمة في الختان
 .وتخفيف غلمة المرأة، القلفة

واإلحفاء أفضل ، جميعهوهو المبالغة في قصه  :الشارب إحفاء ــ 3
 لما في ذلك من التجميل والنظافةولكونه يشمل القص ، من القص

 .ومخالفة الكفار
بحيث ال تترك ، ما طال عن اللحم وهو قطع: تقليم األظافر ــ 3
والبعد عن  ،لما في ذلك من التجمل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، تطول

 .مشابهة السباع البهيمية
فيسن إزالة هذا ، إزالة الشعر النابت في اإلبط :أي: نتف اإلبط ــ 5

أو الحلق أو غير  ــلورود السنة بذلك الحلق  منوهو أفضل  ــ الشعر بالنتف
لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي ، ذلك
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 .تتضاعف مع وجود هذا الشعر
ونتف ، وتقليم األظافر، وقص الشارب، وقت حلق العانة :مسألة 

في ، ويكره تركها فوق أربعين يوًما للنهي عن ذلك، إذا طالت، اإلبط
بحيث يشبه المشركين ، وال يجوز تركها حتى تطول جًدا، ديث أنس ح

 .والمجوس والسباع
، أو أخذ شيء منها، ويحرم حلقها، ويجب إعفاء اللحية :مسألة 

أحفوا ، خالفوا المشركين: <قال ‘أن النبي  ـ  ـلما روى ابن عمر 
 .متفق عليه> وأوفوا اللحى، الشوارب
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 وءباب يف أحكام الوض

 

 .الحسن والنظافة: لغة: الوضوء
ا التعبد هلل عز وجل بغسل األعضاء األربعة على وجه : واصطالح 

 .مخصوص
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :يقول اهلل تعالى

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

وبينت  ،فهذه اآلية الكريمة أوجبت الوضوء للصالة [.6: المائدة] {..ٺ
 .لتي يجب غسلها أو مسحها في الوضوءاألعضاء ا

  :شروط الوضوء* 
 .اإلسالم ــ 2
 .العقل ــ 1
 .(2)التمييز ــ 3

وال من  ،وال من مجنونٍ  ،فال يصح الوضوء من كافر. والنية ــ 3
أو غسل  ؛بأن نوى تبرداً  ؛ينو الوضوء موال ممن ل ،صغير ال يميزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو الصغير، الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب. (2)
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 .ليزيل عنها نجاسة أو وسخاً ؛ هءأعضا
 .فإن كان نجسًا لم يجزئه ــ،كما سبق  ــيكون الماء طهورًا أن  ــ 5
أو  ،أو عجين ،إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد من طين ــ 6
كطالء األظافر )المناكير(، أو  أو أصباغ سميكة، أو وسخ متراكم ،شمع

ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير ؛ تركيبة األظافر الصناعية
وال يتحقق مع  ،أوجب غسل العضو كامالً  ـ وجل عز ـاهلل ألن  ؛حائل

 ، ولكن األمور اليسيرة يعفى عنها.وجود مانع

a: 
تركيبة األسنان الصناعية ال يجب على اإلنسان أن يخلعها إذا أراد 
الوضوء أو الغسل، ويدل على ذلك: حديث عبد الرحمن بن طرفة عن جده 

لكالب في الجاهلية فاتخذ أنًفا من عرفجة بن أسعد: <أنه أصيب أنفه يوم ا
ر ق فأنتن عليه، فأمره النبي  أن يتخذ أنًفا من ذهب> رواه أحمد وأبو ‘ و 

داود والترمذي، وهذا األنف سيحجب شيًئا من مواضع الماء، ومع ذلك 
 أن يخلع هذا األنف عند الوضوء أو الغسل.‘ لم يأمره النبي 

a: 
 أصباغ الشعر تنقسم إلى قسمين:

ن  ــ 2 على الشعرة وال طبقة  جرًماصبغات هي مجرد لون ال تكوِّ
عازلة، فيجوز استخدامها من حيث الوضوء والغسل ألنها ال تمنع وصول 

 الماء.
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ــ صبغات لها ُجرم وطبقة تمنع وصول الماء إلى الشعرة، فاستخدامه  1
ال يجوز ألن فترته تطول والمرأة بحاجة إلى الغسل عن الحدث األكبر 

 يض والجنابة.كالح
 لكن المالحظ على األصباغ ال تمنع وصول الماء للشعر.
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 وصفته سنن الوضوء

 

 .وتقدم، ومحله عند المضمضة، السواك :أوال  
لورود  ؛في أول الوضوء قبل غسل الوجه اغسل الكفين ثالثً  :اثاني  

 .األحاديث به
ا ا مويبالغ فيه، لمضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجهالبداءة با :ثالث 

وفي ، إدارة الماء في جميع الفمفالمبالغة في المضمضة  ،إن كان غير صائم
 .االستنشاق جذب الماء إلى أقصى األنف

ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ  :ارابع  
 بأن يدخل بعضهما ببعض، وتخليل أصابع اليدين والرجلين ،أحياناً  داخلها

 .ويكون ذلك أحياناً 
 .وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى ،التيامن :اخامس  
فتارة يتوضأ مرة ، اإلتيان بصفات الوضوء الواردة في السنة :اسادس  

بأن يغسل كل ، وتارة مرتين مرتين، بأن يغسل كل عضو مرة واحدة، مرة
وتارة ، ثالث مراتعضو بأن يغسل كل ، ثالثاً وتارة ثالثًا ، عضو مرتين

، واليدين مرتين، يخالف فيغسل الوجه مع المضمضة واالستنشاق ثالثا
 .والرجلين مرة واحدة
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ا مِّ في : ومنها، أن يأتي باألذكار الواردة في الوضوء: سابع  أن يس 
، وحده ال شريك له، أشهد أن ال إله إال اهلل، )وبعد الفراغ يتشهد، ابتدائه

ا عبده ورسوله أشهد ، سبحانك اللهم وبحمدك) وأحياًنا: (،وأشهد أن محمد 
، لثبوت ذلك عن أبي سعيد  (أستغفرك وأتوب إليك، أن ال إله إال أنت

 .رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق
 

 : صفة الوضوء* 
 .والهيئة التي يكون عليها، أي الكيفية

 .صالة ونحوها أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من ــ
 .بسم اهلل :ثم يقول ــ
 .ثم يغسل كفيه ثالث مرات ــ
وينثر الماء من أنفه  ،من كف واحدةويستنشق  ،ثم يتمضمض ــ
 .بيساره
وحد الوجه طواًل من منابت شعر الرأس المعتاد إلى  ،ويغسل وجهه ــ

  :واللحيان عظمان في أسفل الوجه ،ما انحدر من اللحيين والذقن
 ،والذقن مجمعهما ،والثاني من جهة اليسار ،جهة اليمين حدهما منأ

 فإن كانت اللحية خفيفة الشعر، فيجب غسله، وشعر اللحية من الوجه
وجب ( ساترة للجلد :أي) وإن كانت كثيفة ،وجب غسل باطنها وظاهرها

وحد الوجه ، اأحيانً  ــ كما تقدم ــويستحب تخليل باطنها  ،غسل ظاهرها
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من  :وحد اليد هنا ،ثم يغسل يديه مع المرفقين، لى األذنعرضًا من األذن إ  
والبد أن يزيل ما علق باليدين  ،رؤوس األصابع مع األظافر إلى أول العضد

ثم ، ونحو ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة قبل الغسل من صبغ
ل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يمسح ك

 .يديه

 ،أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه: ة مسح الرأسوصف
، هذا هو األفضلثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه  ،ويمرهما إلى قفاه

 ،ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، وكيف مسح رأسه أجزأه
 .ويمسح ظاهرهما بإ بهاميه

الناتئان في  هما العظمان :والكعبان ،ثم يغسل رجليه مع الكعبين
 .أسفل الساق

فإ نه يغسل ما بقي من الذراع أو ، ومن كان مقطوع اليد أو الرجل
 :‘وقوله  [.26: التغابن] {ھ ہ ہ ہ} :ـ تعالى ـلقوله  ؛الرجل

 .متفق عليه> توا منه ما استطعتمأف أمرتكم بأمر ِإذا<
 .بما استطاع ىفقد أت، فإذا غسل بقية المفروض

من  ‘يقول ما ورد عن النبي  ،المتقدمةلصفة ثم بعد الفراغ على ا
 أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك: <ومن ذلك ،األدعية في هذه الحالة

ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال ، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله ،له
 >.أستغفُرك وأتوب إليك ،إله ِإال أنت
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 : وهي أركانه، فروض الوضوء* 
وجهه فمن غسل ، ستنشاقواال، ومنه المضمضة، غسل الوجه: األول

ألن الفم  ؛وترك المضمضة واالستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه
 ؛[6 :المائدة] {..پ پ. ..} :اهلل تعالىلقول  ،واألنف من الوجه

 ،لم يكن ممتثاًل أمر اهلل تعالى فمن ترك شيئًا منه ،فأمر بغسل الوجه كله
 .ولم ينقل عنه أنه تركهما، بهما وأمر، تمضمض واستنشق ‘والنبي 

 ڀ ڀ} :ـ تعالى ـه للقو ؛غسل اليدين مع المرفقين :الثاني

في حديث أبي هريرة  ‘ألن النبي  ؛مع المرفقين: يأ[ 6: المائدة] {ڀ
: >مما يدل على دخول ، رواه مسلم> غسل يديه حتى أشرع في العضد

 .المرفقين في المغسول
 :ـ تعالى ـ لقوله ؛ه األذنانومن ،مسح الرأس كله :الثالث

ولفعله  ،فيدخل في الرأس األذنان[ 6: المائدة] {..ٺ ڀ..}
في  ‘وقال ، أنه اقتصر على مسح بعض الرأس ‘ولم ينقل عنه ، ‘

والدارقطني ، رواه ابن ماجه> األذنان من الرأس< :حديث عبد اهلل بن زيد
 .فال يجزئ مسح بعض الرأس، وغيرهما

أنه قال: <األذنان من الرأس فامسحوا   مرصّح عن ابن ع ولما
بهما> رواه الطحاوي والدارقطني، وثبت األمر بمسحهما عن ابن مسعود 

 ابن و، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني. وثبت مسحهما أيًضا عن أنس
 . عباس 

 ٺ} :ـ تعالى ـ لقوله ؛غسل الرجلين مع الكعبين :الرابع
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وذلك ، (مع) بمعنى :(وإلى) فقوله [،6: المائدة] {...ٺ ٺ
فإنها تدل على دخول الكعبين في ، لألحاديث الواردة في صفة الوضوء

غسل : <قال ‘أن النبي  لما تقدم من حديث أبي هريرة ، المغسول
 .رواه مسلم >الرجلين حتى أشرع في الساق

ثم اليدين ثم يمسح  ،بأن يغسل الوجه أوالً ، الترتيب :الخامس
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :لقوله تعالى ؛جليهثم يغسل ر ،الرأس

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

فإدخال الممسوح بين  [،6: المائدة] {..ٺ ٺ ٺ
ب الوضوء على هذه رتَّ  ‘والنبي ، المغسوالت يدل على اشتراط الترتيب

 .أنه أخل بهذه الكيفية ‘ولم يثبت عنه  ،الكيفية
يًا وهي أن يكون غسل األعضاء المذكورة متوال ،الةاالمو :السادس

بل  ،بحيث ال يفصل بين غسل عضو والعضو الذي قبله بفاصل طويل عرفاً 
 .يتابع غسل األعضاء

وتسقط المواالة بالعذر كما لو احتاج إلى إزالة ما يمنع وصول الماء 
 .أو احتاج إلى زيادة ماء ونحو ذلك ،إلى البشرة
 

  



 

أحكام الطهارة واملياه 
   املختصر يف العبادات  

11 

 
 أحكام املسح على اخلفني وغريهما من احلوائل

 

 .اإلمرار: لغة: المسح
 .إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه: وفي االصطالح

وجمعها ابن  ،>‘فيه أربعون حديًثا عن النبي <: قال اإلمام أحمد
 .‘منده عن ثمانين صحابًيا من أصحاب رسول اهلل 

البًسا  إذا كان اإلنسانف، فعله رخصة :حكم المسح على الخفين* 
 ـ وجل عز ـمن نزع الخفين وغسل الرجلين أخذًا برخصة اهلل  أفضلكان 

وإن كان خالًعا فاألفضل غسل  ،ومخالفة للمبتدعة ‘واقتداًء بالنبي 
بل إن  ،ال يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ‘وقد كان النبي  ،الرجلين

، القدمينوإن كانتا مكشوفتين غسل  ،على الخفين كانتا في الخفين مسح
 .وال يخلع ليغسل، ليمسح عليه؛ فال يشرع لبس الخف

وبالنسبة  ،يوم وليلةللمقيم بالنسبة : مدة المسح على الخفين* 
أن النبي  علي لما رواه ، ثالثة أيام بلياليها ،لمسافر سفرًا يبيح له القصر

 .رواه مسلم> وللمقيم يوم وليلة ،للمسافر ثالثة أيام بلياليهن: <قال ‘
 .ابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدثو
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  :شروط المسح على الخفين ونحوها* 
 : يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها

لما في  ؛من الحدثأن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء  ــ 2
 :قال ‘وغيرهما أن النبي  من حديث المغيرة بن شعبة  الصحيحين

 >.دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين<
 .أن يكون الخف مما يمكن االنتفاع به عرفاً  ــ 1
 .أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرًعا ــ 3
لم ميتة فال يصح المسح على جلد ، طهارة عين الخف ونحوه ــ 3

 .يدبغ

  :ويجوز المسح على العمامة بشرطين* 
 .شفه من الرأستكون ساترة لما لم تجر العادة بك :أحدهما
 .لبسها بعد كمال الطهارة :الثاني

 : المسح على الجبيرة* 
ونحوها تربط على ، ولفائف وهي أعواد ،ويمسح على الجبيرة

وكذلك يمسح على  ،ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح ،الكسر
كل  ـ  ـلورود ذلك عن ابن عمر  ،اللصوق الذي يجعل على القروح

بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون ، عليها هذه األشياء يمسح
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على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما البد من وضعها عليه لتؤدي 
فإن تضرر ، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة ،مهمتها
 .مسح على الزائد وأجزأه، بذلك

 : ومن به جرح ال يخلو من أمور* 

 .فإنه يمسح عليها، أو لفافة ونحوها، رةأن يكون عليه جبي: األول
فإن لم يتضرر بغسل الجرح ، أو لفافة، أن ال يكون عليه جبيرة: الثاني
 .غسله أو مسحه، أو مسحه

، الغسل ويتضرر بالمسح أو، أن ال يكون عليه جبيرة وال لفافة :الثالث
 .تيمموال تشترط المواالة بين الوضوء وال، فإنه يتيمم بعد فراغه من الوضوء

 ،ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث األصغر واألكبر
بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما  ،وليس للمسح عليها وقت محدد

 .فيتقدر بقدر الضرورة ،ألن مسحها ألجل الضرورة إ ليها ؛تحتها
 ،يمسح ظاهر الخف والجورب :محل المسح من هذه الحوائل

، ويمسح على جميع الجبيرة ،ص ذلك بدوائرهاويخت ،ويمسح أكثر العمامة
 .مما هو في محل الغسل، أعالها وأسفلها

أن يضع أصابع يديه مبلولتين  :ونحوهما وصفة المسح على الخفين
يمسح الرجل اليمنى باليد  ،بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه

وال يكرر  ،مسحويفرج أصابعه إ ذا  ،والرجل اليسرى باليد اليسرى ،اليمنى
 .المسح
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 باب يف بيان نواقض الوضوء

 

 : وهي، أي مفسداته ومبطالته: نواقض الوضوء
، أو مذياً ، أو منياً ، إما أن يكون بوالً  من السبيل الخارج المعتاد ــ 2
 .أو ريحاً ، و غائطاً أ، حيضأو دم 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ..} :قال تعالى في موجبات الوضوء
 [.6: المائدة] {..ۉ

يأمرنا إذا  ‘كان رسول اهلل : <قال ولما روى صفوان بن عسال 
ا أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن من بول ، كنا سفر 

 .والترمذي وصححه، والنسائي، رواه أحمد> وغائط ونوم
 .بنضح الفرج من المذي والوضوء ‘وأمر 

، اديث الصحيحةـروج الريح بداللة األحـلوضوء خوكذا ينقض ا
>، ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ< ‘: قال، وباإلجماع
 .متفق عليه. قال فساء أو ضراط؟ ما الحدث يا أبا هريرة: فقال رجل

 .واإلجماع قائم على هذا
 ،ضفإن كان بواًل أو غائطًا نق وأما الخارج من البدن من غير السبيلين
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ويلحق بذلك الغسيل البروتيني للكلى، فإنه ينقض الوضوء؛ ألن الخارج منه 
كالدم والقيء  وإن كان غيرهما يأخذ حكم البول ألن فيه صفات البول،

  ؟هل ينقض الوضوء أو ال ينقضه، فموضع خالف بين أهل العلم ،والرعاف
لكن لو توضأ خروجًا من  ،والراجح أنُه ال ينقض ،على قولين

 .الف لكان أحسنالخ
ويلحق بذلك غسيل الكلى الدموي أو التنقية الدموية فإنه ال ينقض 

 .إذ هو خروج للدم وتنقية له، ثم إعادته مرًة أخرى للبدن الوضوء
 ،ونحوه بالجنونوزوال العقل يكون  ،زوال العقل أو تغطيته ــ 1

نوم وتغطيته تكون بالنوم أو اإلغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي ب
ألن ذلك مظنة ؛ لحديث صفوان بن عسال ، هؤونحوه انتقض وضو

فإنُه ال ، إ ال يسير النوم غير المستغرق، وهو ال يحس به ،خروج الحدث
  بن مالك في حديث أنس كما ألن الصحابة  ؛ينقض الوضوء

> يضعون جنوبهم< وفي لفظ ،رواه مسلم >نؤوينامون ثم يصلون وال يتوض<
وإنما ينقضه النوم ، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون ،رواه أبو داود

 .جمعًا بين األدلة، المستغرق
لصحة الحديث فيه  ،سواء كان قلياًل أو كثيراً  ،أكل لحم اإلبل ــ 3

أن رجاًل سأل  فقد روى جابر بن سمرة ، وصراحته ‘ عن رسول اهلل
ال إن شئت توضأ وإن شئت ف: <قال؟ أنتوضأ من لحوم الغنم: ‘رسول 
> توضأ من لحوم اإلبل، نعم: <قال؟ أنتوضأ من لحوم اإلبل: قال>، تتوضأ

 .رواه مسلم
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 .>‘فيه حديثان صحيحان عن النبي < ـ:  ـقال اإلمام أحمد 
كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ، ويلحق بلحم اإلبل بقية أجزائها

 .ذلك
 .وأما أكل اللحم من غير اإلبل فال ينقض الوضوء

لحديث ؛ وجب كثير من العلماء الوضوء من مس الذكرأ :مسألة 
من مسَّ ذكره فال يصلي حتى : <قال ‘بسرة بنت صفوان أن النبي 

 .والترمذي وصححه، والنسائي، وأبو داود، رواه اإلمام أحمد> يتوضأ
استحباب الوضوء عقيب  ـ  ـوقد اختار شيخ اإلسالم بن تيمية 

 .س النساء لشهوةوكذا م، ومن مس الذكر بشهوة، الذنب
لما سئل عن مسِّ الذكر: ‘ ، وفيه قوله لحديث طلق بن علي 

<إنما هو ــ أي: الذكر ــ بضعة منك> رواه أحمد وأهل السنن، قال ابن 
 المديني: هو أحسن من حديث بسرة.

عدم  وثبت عن علي وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وعمار 
 نقض الوضوء بمس الذكر.

لفهم: ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس في رواية فذهبوا وخا
 إلى نقض الوضوء بمس الذكر.

ثم شك في حصول ناقض من  ،من تيقن الطهارة :مسألة 
في الحديث الذي  ‘قد ثبت عن رسول اهلل ف، فاألصل الطهارة، نواقضها
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ِإذا وجد أحدكم < :قال ‘أن رسول اهلل  ؛رواه مسلم عن أبي هريرة 
 ،فال يخرج من المسجد؟ فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال ،في بطنه شيئا  

وكذا إذا ، اليقين ال يزول بالشك: والقاعدة> حتى يسمع صوتا  أو يجد ريحا  
 .األصل بقاء الحدث؟ تيقَّن الحدث  وشكَّ في الطهارة هل تطهر أوال
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 أحكام الغسل

 

، و استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانهاوه
 [6: المائدة] {...ٹ ٿ ٿ ٿ} :قول اهلل تعالى :والدليل على وجوبه

  :وموجبات الغسل ستة أشياء* 
 وال يخلو ،خروج المني من مخرجه من الذكر أو األنثى :األول
 .أو حال النوم ،إما أن يخرج في حال اليقظة :خروج المني

فإن خرج  ،ة بخروجهاشترط وجود اللذَّ ، فإن خرج في حال اليقظة
أو عدم إمساك ، كالذي يخرج بسبب مرض، لم يوجب الغسل ةبدون لذَّ 

 .ونحو ذلك
وجب الغسل ، وهو ما يسمى باالحتالم ،وإن خرج في حال النوم

 .فقد ال يشعر باللذة، لفقد إدراكه ؛مطلقاً 
 : فال يخلو من أمور، جد بلال  فو، والنائم إذا استيقظ من نومه* 

 .فيجب عليه الغسل مطلًقا، أن يعلم أنه مني: األمر األول
ولكن يطهر ، فال يجب عليه الغسل، أن يعلم أنه غير مني: األمر الثاني

 .ما أصابه
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ولكن يطهر ، فال يجب عليه الغسل، أن يشك في األمر: األمر الثالث
 .ما أصابه

ولو لم يحصل رأس الذكر : المرادو ،رجفي الف الحشفةإيالج  :الثاني
ِإذا < :قال ‘عن النبي ، ـ  ـلحديث عائشة ، للواطئ والموطوءة إنزال

متفق  >فقد وجب الغسل ؛قعد بين شعبها األربع ثم مس الختاُن الختان
 >.وإن لم ينـزل<: لمسلم وفي لفظ. عليه

ألن ؛ وجب عليه الغسل، فإذا أسلم الكافر ،إسالم الكافر: الثالث
، والنسائي، رواه أبو داود. قيس بن عاصم لما أسلم بالُغسلأمر  ‘النبي 

 رواه أحمد> أمر ثمامة بن أثال بالغسل لما أسلم< وكذا، والترمذي وحسنه
 .عبد الرزاقو

 ۓ} :ـ تعالى ـ اهلل لقول ،الحيض والنفاس :الرابع والخامس
 .ال بعد انتهاء الحيضض يتطهرن باالغتسي  الح   :يعني [،222: البقرة] {...ڭ

فإذا أقبلت الحيضة : <قال ‘أن النبي  ـ  ـولما روته عائشة 
 .رواه البخاري وغيره> فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فدعي الصالة

a: 
 من ولدت والدة طبيعية ال تخلو من أمرين:

 ــ أن ترى دًما: فال خالف في وجوب الغسل عليها. 2
 دم وجوب الغسل عليها.ــ أن ال ترى دًما: فاألقرب ع 1
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وأما من أجرت عملية قيصرية: فإن خرج منها دم وجب الغسل وإال 
 فال.

لن لالَّ  ‘وفيه قوله ، لحديث أم عطية ، الموت :السادس تي غ سَّ
 .متفق عليه ...>غسلنها ثالثا أو خمسا أو أكثر من ذلكا: <ابنته

  :صفة الغسل* 
 : للغسل صفتان

 .وهو المشتمل على الواجب والمستحب: صفة الغسل الكامل: أوال 
 .أن ينوي بقلبه ــ
 .ويغسل يديه ثالثًا ويغسل فرجه، ثم يسمي ــ
وأحيانا يؤخر غسل ، مع غسل رجليه، ثم يتوضأ وضوءًا كامالً  ــ

 .الرجلين في آخر الغسل
 .يروي أصول شعره ،ثم يحثي الماء على رأسه ثالث مرات ــ
يدلك ويستحب أن يتيامن وأن ، حدةمرة واثم يعم بدنه بالغسل  ــ

 .ليصل الماء إليه ؛بدنه بيديه
 .ثم يأتي باألذكار الواردة في الوضوء كما تقدم ــ

وأن يعم بالماء جميع ، وهو أن ينوي: ئصفة الغسل المجز :ثانيا 
 .مع المضمضة واالستنشاق، بدنه
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 : لها أحوال، النية :مسألة 
 .أحدهما عن اآلخر فيجزئ، و واجباً أ، أن ينوي غساًل مسنوناً  :األول
أو ، أو الحدث مطلًقا، أن ينوي رفع الحدثين األكبر واألصغر: الثاني

 .فيرتفعان، أو قراءة القرآن، الصالة
 .فيرتفع الحدثان جميعا، أن ينوي رفع الحدث األكبر: الثالث
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 باب يف أحكام التيمم

 

 .القصد: لغة: مالتيم
ا بمسح الوجه والكفين بالصعيد  ـ وجل عز ـالتعبد هلل : واصطالح 

 .الطيب على وجه مخصوص
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال تعالى

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 [.6: المائدة] {ک ک ک ڑ ڑ

 ‘فهو ثابت بسنة رسول اهلل  ؛هو ثابت في القرآن الكريموكما 
اختصها اهلل به ولم يجعله طهورًا ، وهو فضيلة لهذه األمة ،وإ جماع األمة

من  ففي الصحيحين وغيرهما، وإحسانًا منه إليها ،لغيرها توسعة عليها
  :‘قال رسول اهلل  :قال حديث جابر 

 ،بالرعب مسيرة شهر صرتُ نُ  :قبلي أحد   خمسا  لم يعطهنَّ  أُعطيتُ <
 ؛فأيما رجل من أمتي أدركته الصالة ،وجعلت لي األرض مسجدا  وطهورا  
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 >.فعنده مسجده وطهوره< :وفي لفظ >،فليصل
أو زوال ، أنه رافع للحدث كالماء إلى وجود الماء: وحكم التيمم* 

 .فإذا وجد الماء أو زال عذره الذي من أجله تيمم بطل تيممه، العذر
  :ينوب التيمم عن الماء في أحوال هيو* 
 :لقوله تعالى؛ فلم يكن في محله وال بقربه عرفاً  إذا عدم الماء :أوال  

الحضر أو في  سواًء عدمه فيو [،6: المائدة] {..ائ ى ى ې ..}
 .وطلبه ولم يجده ،لسفرا

ألضر  فلو تطهر منه ،إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ: ثانيا  
أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة  ،العطش على نفسه حاجته بحيث يخاف

 .محترمة
 ؛إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء :ثالثا  

 :إلى قوله {..ۆ ۆ ۇ ..} :لقوله تعالى، أو الحرج والمشقة
 .[33: النساء] اآلية {..ەئ ائ ائ}

ه أو استعمله فيما يمكنه من أعضائ، وإ ن وجد ماء يكفي بعض طهره
 ہ ہ ہ} :تعالى لقوله ؛وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء ،بدنه

 [.26: التغابن] {ھ

 : وفروض التيمم* 
 .مسح الوجه ــ 2
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 .مسح اليدين إلى الكوعين ــ 1
 .الترتيب والمواالة بين مسح الوجه واليدين ــ 3

 : ما يتيمم عليه :مسألة 
 : ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين

من تراب أو رمل أو حجر أو صخر ، ما كان من جنس األرض :أوال  
 ائ ائ} :لقوله تعالى؛ فيصح التيمم عليه مطلًقا، أو غير ذلك

؛ إذا أدركتهم الصالة وأصحابه  ‘وكان  [،33: النساء] اآلية {ەئ
ولم يكونوا يحملون  ،ترابًا أو غيره ،األرض التي يصلون عليهاعلى تيمموا 

 .معهم التراب
ا كالفرش واألخشاب والحديد ونحو ، ما ليس من جنس األرض: ثاني 

 .فيشترط أن يكون عليه غبار، ذلك
يمسح ثم  ،ثم يمسح وجهه ،أن يضرب التراب بيديه: وصفة التيمم

 يديهوإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها  ،كفيه
م بضربتين وارد والتيم، ‘لكن الصفة األولى هي الواردة عن النبي  ؛جاز

 .عن الصحابة 

 : ويبطل التيمم* 
أكبر  اً حدث إن كانو ،بمبطالت الوضوء: حدث أصغر إذا كان عن ــ 2

 .المبدل ألن البدل له حكم ؛بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس
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وبزوال  ،جود الماء إن كان التيمم لعدمهبوويبطل التيمم أيضًا  ــ 1
 .ونحوه ،تيمم من مرضالعذر الذي من أجله شرع ال

أو وصل إلى حال ال يستطيع معه  الصعيد الطيبومن عدم الماء و
فإنه يصلي على حسب حاله بال وضوء وال  ؛لمس البشرة بماء وال تراب

ألنه أتى  ؛وال يعيد هذه الصالة ،ألن اهلل ال يُكلف نفسًا إال وسعها ؛تيمم
 :‘وقوله  [،26: التغابن] {ھ ہ ہ ہ} :لقوله تعالى ؛بما أمر به

 >.توا منه ما استطعتمأِإذا أمرتكم بأمر ف<
 : إذا وجد الماء في أثناء الصالة :مسألة 

، ووجب الوضوء، التيممإذا وجد الماء قبل الشروع في الصالة بطل 
وإذا وجد أثناء الصالة فإن أدى ، وإن وجد بعد الفراغ من الصالة صحت

 .استأنفها وإالَّ ، ركعة أكمل صالته
ويستحب لمن ظن أو علم وجود الماء تأخير الصالة إلى  :سألةم 

 .وإال صلى، مالم يترك واجًبا كالجماعة، وجود الماء
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 أحكام إزالة النجاسة

 

فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرًا من الحدث إ ذا أراد 
 ،والبقعة من النجاسة ،والثوب ،البدنفكذلك مطلوب منه طهارة  ؛الصالة
 [.3: المدثر] {ۇ ڭ} في طهارة الثوب ـ تعالى ـقال 

 .متفق عليه ،بغسل دم الحيض من ثوبهاأسماء  ‘وأمر النبي 
 .ستجمارفسائر أحاديث اال: وأما طهارة البدن* 
 ‘صب النبي : <وفيه، فحديث أنس : وأما طهارة البقعة* 

 .متفق عليه> ألعرابيذنوًبا من ماء على بول ا

 : وتطهير النجاسة ال يخلو من أمرين* 
إما أن تكون على وجه األرض وما اتصل بها من الحيطان : األول

فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين  ؛واألحواض والصخور
بصب  ‘ألمره  ؛بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة ؛النجاسة

 .عرابي الذي بال في المسجدالماء على بول األ
  :فأقسام ؛وإن كانت النجاسة على غير األرض وما اتصل بها :الثاني
فتطهيرها  ؛الكلبولوغ وهي نجاسة  ،نجاسة مغلظة :القسم األولــ 
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 ؛بأن يجعل التراب مع إحدى الغسالت ؛بسبع غسالت إحداهن بالتراب
 ؛لب في إناء أحدكمِإذا ولغ الك< :قال ‘أن النبي ، لحديث أبي هريرة 

واألولى أن يكون التراب ، رواه مسلم وغيره> فليغسله سبعا  أوالهن بالتراب
 .في األولى
 وهي بول الغالم الذي لم يأكل الطعام ،نجاسة مخففة :القسم الثانيــ 
 .وكذا نجاسة المذي، لشهوة

أنها أتت بابن لها < :لحديث أم قيس ؛رشه بالماء ذلكويكفي في 
فبال على  ،فأجلسه في حجره ‘أكل الطعام إلى رسول اهلل صغير لم ي

 .متفق عليه >فنضحه ولم يغسله ،فدعا بماء ،ثوبه
وكذا  ،فبوله مثل بول الكبير ؛وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار

وفي جميع هذه األحوال يغسل  ،األنثى الصغيرة مثل بول الكبيرةبول 
 .كغسل سائر النجاسات

 وهي ما عدا القسمين األولين ،نجاسة متوسطة :القسم الثالثــ 
فطهارته  ؛وغير ذلك ،والدم المسفوح ،والذكر الكبير ،كنجاسة بول األنثى

 .غسله حتى يظن طهارته
 ،والبقر ،كاإلبل ؛وروثه طاهر بولهيحل أكل لحمه وما  :مسألة 
 ؛ن أن يلحقوا بإبل الصدقةي  يأمر العرن< :‘ألن النبي  ؛ونحوها ،والغنم

 .متفق عليه> فيشربوا من أبوالها وألبانها
صلوا في مرابض < :قال ‘أن رسول اهلل  وروى أبو هريرة 

 .رواه أحمد والترمذي وصححه> وال تصلوا في أعطان اإلبل ،الغنم
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 : واألعيان النجسة هي :مسألة 
؛ كل حيوان محرم األكل كاألسد والذئب والنمر ونحو ذلك ــ 2
إنها ليست < :في الهرة قال ‘أن رسول اهلل   قتادة أبيلحديث 
رواه الترمذي وغيره > من الطوافين عليكم والطوافاتهي ا نمإ ،بنجس

 .وصححه
 :سواه مما ال يشق التحرز عنه ويستثنى من ذلك فدلَّ على نجاسة ما
وكذا ما ال نفس له سائلة أي ليس دم يسيل عند ، اآلدمي حتى الكافر فطاهر

وكذا ما يشق التحرز عنه ، والباعوض ونحو ذلك، قربوالع، قتله كالبق
أي أن ، كثرة تطوافه فطاهرل، كالهر والحمار ونحوهما مما يشق التحرز عنه

 .طاهر دمعهأو وشعره ، وريقه، عرقه
ونحو ذلك ، والدم، ما خرج من محرم األكل كالبول والغائط ــ 1
ورطوبة ، لبنهو، وريقه، ومخاطه، مني اآلدمي: ويستثنى من ذلك، فنجس

وريق ما يشق التحرز ، وما خرج مما ال نفس له سائلة، والريح، فرج المرأة
 .وعرقه كما سبق، عنه

 .وما ال نفس له سائلة، واآلدمي، كل ميتة نجسة إال ميتة البحر ــ 3
: ويستثنى من ذلك، من حيوان فهو نجسانفصل كل جزء  ــ 3
، ، والجلد إذا دبغالفظواأل، والقرن، والصوف، والوبر، والريش، الشعر

 .وأجزاء اآلدمي
الدم المسفوح الخارج عند تذكية الحيوان أو الخارج من بقية  ــ 5

وما ، غير اآلدمي والدم الخارج من فرج اآلدمي، حال الحياةبدن الحيوان 
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 .عداه من الدماء طاهر
 : نجاسة الخمر: مسألة 

ى نجاسة الخمر، األصل في األعيان الطهارة، ولم يأت ما يدل عل
وعليه فاستخدام المواد المشتملة على شيء من الكحول المسكر مثل بعض 
العطورات ومستحضرات التجميل والمسحات الطبية ونحو ذلك ال حرج 
فيه، لكن إن تورع المسلم وترك استخدامها إذا لم يكن مشقة وال ضرورة 

 فهو أحوط، واهلل أعلم.
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 لنفاسباب يف أحكام احليض وا

 
 

  :احليض وأحكامه :أواًل* 

 .السيالن: لغة: الحيض
ا  .يخرج من األنثى في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة :واصطالح 

بحيث ال يعتبر ؟ أو باأليام، هل الحيض محدد بالسنوات :مسألة 
أو في أيام  ،الدم الذي يصيب المرأة حيضًا شرعًا إال في سن معينة

 ؟ محدودة
ل اهلل وقل؛ بالسنوات وال باأليام اً أن الحيض ليس محدد: الصواب

  :تعالى
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 [.111: البقرة] {ۋ ۋ ٴۇ

فدلَّت اآلية على أنه متى وجد األذى المعروف عند النساء فإن المرأة 
وال أيام ، ال يتقيد ذلك بسنوات محددةو، تأخذ أحكام الحائضات

 .محدودة
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وللحائض خالل حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب 
 : منها ،والسنة
 ـ عليه الصالة والسالم ـال تصلي وال تصوم حال حيضها قال أنها  ــ 2

رواه > فدعي الصالة؛ ِإذا أقبلت الحيضة< :لفاطمة بنت أبي حبيش
حائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم وال فلو صامت ال. البخاري
بل  ،والنهي يقتضي عدم الصحة ،نهاها عن ذلك ‘ألن النبي  ؛صالة

 .تكون بذلك عاصية هلل ولرسوله
فإنها تقضي الصوم دون الصالة بإجماع أهل  ؛فإذا طهرت من حيضها

فكنا  ‘كنا نحيض على عهد رسول اهلل < ـ:  ـقالت عائشة  ،العلم
 .متفق عليه >وال نؤمر بقضاء الصالة، اء الصومنؤمر بقض

ولولم تطهر إال بعد طلوع الفجر بلحظة أو حاضت قبل غروب 
 .الشمس بلحظة لم يصح صومها ذلك اليوم

 ،(2)وال تجلس في المسجد ،ال يجوز لها أن تطوف بالبيتو ــ 1
 ـ  ـ في حديث عائشة ‘وفيه قوله ، لما حاضت ـ  ـلحديث عائشة 

 .متفق عليه> ما يفعل الحاج غير أن ال تطوفي بالبيت افعلي<
ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها  ــ 3
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :قال اهلل تعالى ،وتغتسل

  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 [،111: البقرة] {ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
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 :ـ  ـأنس في حديث  ‘وقال النبي  (،ترك الوطء :االعتزال ومعنى)
 .>ِإال الجماع< :وفي لفظ ،رواه مسلم> اصنعوا كل شيء ِإال النكاح<

وإذا جامع الحائض عالًما ذاكًرا مختاًرا وجبت عليه الكفارة دينار أو 
 نصفه، أربع غرامات وربع أو نصفها.

 ،كالقبلة ؛ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج
 .ونحو ذلك ،واللمس
 ٱ} :قال تعالى ،وال يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض ــ 3
طاهرات من غير  :أي[ 2: الطالق] {پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
طلق امرأته وهي حائض أن  لما ـ  ـابن عمر  ‘وقد أمر النبي  ،جماع

 .متفق عليه .يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إ ن أراد
بن محمد  لما روى أبو بكر؛ وال يجوز للحائض مس المصحف ــ 5

كتب إلى أهل اليمن كتاًبا  ‘أن النبي  بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده
 .رواه مالك والنسائي والدارقطني> وأن ال يمس القرآن إال طاهر: <وفيه

 .وتقدم ورود ذلك عن الصحابة 
 : وعالمة الطهر شيئان ،هو انقطاع الدم :والطهر* 
رة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر وهي عبا، القصة البيضاء ــ 2
 .الحيض
 .وال تتغير معه القطنة إذا احتشت بها، بأن ينقطع الدم، الجفاف ــ 1
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فيجب عليها  ؛فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها
وإن رأت بعد الطهر  ،ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ،االغتسال

كنا ال نعد <: ـ  ـم عطية لقول أ ؛لم تلتفت إليها ؛كدرة أو صفرة
 ؛وله حكم الرفع ،رواه أبو داود وغيره> الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا  

إال إذا تمت عادتها ، وقبل الطهر لها حكم الحيض ،‘ألنه تقرير منه 
وكذا الكدرة ، توصلَّ ، المعروفة وتطاولت معها الصفرة والكدرة اغتسلت

 .شيئا والصفرة قبل نزول دم الحيض ال تعتبر
قبل خروج الوقت بمقدار  إ ذا طهرت الحائض أو النفساء :مسألة 

قبل غروب الشمس  فمثاًل إذا طهرت ،ركعة وجبت عليها صالة هذا الوقت
ومن طهرت قبل نصف  ،بقدر ركعة لزمها أن تصلي العصر من هذا اليوم

 .فقط الليل تصلي العشاء من هذه الليلة
 ؛ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ةوأما إ ذا دخل عليها وقت صال

فالقول الراجح أنه يلزمها قضاء تلك الصالة التي أدركت من أول وقتها قدر 
 .ركعة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها

يجوز للمرأة رفع الحيض أو إنزال الحيض باستخدام  :مسألة 
 أدوية من حبوب أو إبر ونحو ذلك بشرطين:

 ها بأن ال تضطرب عندها الدورة.ــ أمن الضرر في صحتها، ودين 2
ــ إذن الزوج إذا كان له به تعلق كأن تكون المرأة معتدة ورفع  1

الحيض يطول العدة فيطول على الزوج النفقة والسكن أو يكون إنزال 
 الحيض يعجل بقضاء العدة.
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  :االستحاضة وأحكامها :ياينيًا* 

ف من عرق يـزسيالن الدم في غير وقته على سبيل الن :االستحاضة
 .يسمى العاذل

 .من ترى دمًا ال يصلح أن يكون حيضًا وال نفاساً : وفي االصطالح
 .أو ال ينقطع إال مدة يسيرة، فيدخل في ذلك من أطبق عليها الدم

  :المستحاضة لها ثالث حاالتو
 أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها :الحال األولى* 

ستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام بأن كانت قبل اال ؛باالستحاضة
فهذه تجلس قدر  ؛فتعرف عددها ووقتها ،مثاًل في أول الشهر أو وسطه

فإ ذا انتهت  ،وتعتبر لها أحكام الحيض ،وتدع الصالة والصيام ،عادتها
 ‘لقوله  ؛واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة ،تاغتسلت وصلَّ  ؛عادتها

 >ثم اغتسلي وصلي ،تحبسك حيضتك امكثي قدر ما كانت< :ألم حبيبة
 .رواه مسلم
 ،لكن دمها متميز ،إذا لم يكن لها عادة معروفة :الثانية الحال* 

وبقيته ال  ،بأن يكون أسود ثخينًا أو له رائحة ؛بعضه يحمل صفة الحيض
ففي هذه  ؛بأن يكون أحمر ليس له رائحة وال ثخيناً  ؛يحمل صفة الحيض

فتجلس وتدع الصالة  ،ل صفة الحيض حيضاً الحالة تعتبر الدم الذي يحم
تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة  ،وتعتبر ما عداه استحاضة ،والصيام
لفاطمة بنت أبي  ‘لقوله  ؛وتعتبر طاهراً  ،وتصلي وتصوم ،الحيض
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 ،فأمسكي عن الصالة ؛أسوُد يعرف دم فإنه ؛ِإذا كان دم الحيض< :حبيش
وصححه ابن  ،والنسائي، أبو داودرواه  >فتوضئي وصلي ؛فإذا كان اآلخر

 .والحاكم، حبان
إ ذا لم يكن لها عادة تعرفها وال صفة تميز بها الحيض  :الحال الثالثة* 
 ؛فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛من غيره

إنما هي ركضة < :لحمنة بنت جحش ‘ لقوله ؛ألن هذه عادة غالب النساء
 ؛فإذا استنقأت ؛ثم اغتسلي ،ضي ستة أيام أو سبعة أيامفتحي ؛من الشيطان

 ،فإن ذلك يجزئك ؛وصومي وصلي ،فصلي أربعة وعشرين أو ثالثة وعشرين
 .وصححه الترمذي ،رواه الخمسة >وكذلك فافعلي كما تحيض النساء

  :ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها* 
المعتبرة حسبما سبق يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها  ــ 2

 .بيانه
وتشد عليه ما  ،تجعل في المخرج قطنًا ونحوه يمنع الخارج ــ 1

 .يمسكه عن السقوط
 

  :النفاس وأحكامه :يالثًا* 

 .وهو الخروج من الجوف ،مأخوذ من النفس :لغة
 .دم يرخيه الرحم للوالدة وبعدها وقبلها مع الطلق :في االصطالحو

والدة من الدم وليس معه أمارة والدة من وعلى هذا فما تراه قبل ال
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 .طلق فليس نفاسا
وفيما  ،كاالستمتاع منها بدون الفرج ؛النفاس كالحيض فيما يحل

 ،والطواف ،والطالق ،والصالة ،ومنع الصوم، في الفرج ءيحرم كالوط
 ،وفي وجوب الغسل عند انقطاع دمها كالحائض ،واللبث في المسجد

 .كالحائض دون الصالة ويجب عليها أن تقضي الصيام
 ـ  ـلحديث أم سلمة ، وأكثر مدته أربعون يوماً  :مسألة 

فإذا ما ووروده عن الصحابة كعمر وأنس وابن عباس وأم سلمة وغيرهم 
 .ت وأخذت أحكام الطاهراتاغتسلت وصلَّ ، تمت أربعين

وليس معها صفرة وال كدرة  ؛فإذا انقطع دم النفساء قبل األربعين يوماً 
 .نعت منه بسبب النفاسفتغتسل وتصلي وتزاول ما مُ  ،نتهى نفاسهافقد ا

 وإن كان معها دم، أو صفرة، أو كدرة، انتظرت حتى تتم أربعين يوًما.
بأن كان فيه  ؛وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان :مسألة 
والمدة التي  ،فلها أحكام النفساء ؛وصار معها دم بعده اً خفيولو  ،تخطيط

نسان في الحمل ثالثة أشهر غالباً يتبي وأقلها واحد وثمانون  ،ن فيها خلق اإل 
لم تعتبر ما ينزل  ؛وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط إنسان ،يوماً 

 .وليست لها أحكام النفساء ،فال تترك الصالة وال الصيام ؛بعدها من الدم نفاساً 
a : 

: وحكمه، تترك من أجله العبادة التراه الحامل من الماء قبل الوالدة  ما
 .ينقض الوضوء وال، أنه طاهر ال يجب معه غسل الفرج أو المالبس
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 أحكام الصالة

 باب يف وجوب الصلوات اخلمس

وقد فرضها اهلل على ، الصالة هي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتين
بخالف سائر  ؛خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء ‘محمد  نبيه
 .فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند اهلل ؛رائعالش

  {..ڻ ڻ} :قال اهلل تعالى ،الدعاء :والصالة في اللغة
 .ادع لهم :أي [؛203: التوبة]

أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة  :الشرع ومعناها في
عن فالمصلي ال ينفك  ؛الشتمالها على الدعاء :سميت بذلك ،بالتسليم

وقد فرضت ليلة  ،فلذلك سميت صالة ؛دعاء عبادة أو ثناء أو طلب
سراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على  اإل 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :قال تعالى ،كل مسلم مكلف

 ‘مفروضًا في األوقات التي بينها رسول اهلل  :أي[ 203: النساء] {ہ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} :وقال تعالى .بقوله وبفعله

 [.5: البينة] {ڻ ڻ

 [.32: براهيمإ] {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} :وقال تعالى
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بني < :قال ‘في الصحيحين أن النبي  وفي حديث ابن عمر 
اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا  رسول اهلل وإقامة 

 >.ةالصال
، بع سنينيلزم ولي الصغير أن يأمره بالصالة إذا بلغ س :مسألة 

وليكتب له  ،ويتمرن عليها ،ولكن ليهتم بها ،وإن كانت ال تجب عليه
 گ ک ک ک ک} :لعموم قوله تعالى ؛ولوليه األجر إ ذا صلى

لما رفعت  ـ  ـ في حديث ابن عباس ‘وقوله [ 260: األنعام] {گ
، رواه مسلم >ولك أجر ،نعم< :قال ؟ألهذا حج :فقالت ،إليه امرأة صبياً 

 .يه الصالة والطهارة لهافيعلمه ول
وإال وجب ، فإن كان قد صلى أجزأته، وإذا بلغ الصبي في الوقت

 .عليه أن يصلي إن بلغ قبل خروج الوقت بقدر ركعة فأكثر
لكن إن أسلم الكافر أو عقل ، وال تجب الصالة على كافر وال مجنون

 .وجب عليهما أداؤها، بقدر ركعةالمجنون قبل خروج الوقت 

 ڻ} :ـ تعالى ـقال اهلل  ،ال يجوز تأخير الصالة عن وقتها :مسألة 
مفروضة في  :أي [،203: النساء] {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

إال لمن يريد جمعها مع ما بعدها  ؛ال يجوز تأخيرها عنها ،أوقات معينة
فال يجوز  ،وكان ممن يباح لهم الجمع ،جمع تأخير إذا كانت مما يجمع

وال غير  ،وال نجاسة ،ال بجنابةوقتها  تأخير الصالة عنبحال من األحوال 
 .بل يصليها في وقتها على حسب حاله ،ذلك
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من ترك الصالة تهاونًا وكساًل من غير جحد لوجوبها كفر  :مسألة 
بل هو الصواب الذي تدل عليه األدلة  ،على الصحيح من قولي العلماء

يره من رواه مسلم وغ >بين الرجل وبين الكفر ترك الصالة< :جابر كحديث
 .األدلة

العهد الذي بيننا وبينهم : <قال ‘أن النبي  وحديث بريدة 
 .رواه الخمسة بإسناد صحيح> الصالة فمن تركها فقد كفر
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 باب يف أحكام األذان واإلقامة

 

 .اإلعالم: األذان في اللغة
م في دخول وقت الصالة التعبد هلل تعالى باإلعال: وفي االصطالح

 .بذكر مخصوص
 .مصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيًما: واإلقامة
بذكر ، التعبد هلل تعالى باإلعالم بالقيام إلى الصالة: صطالحوفي اال

 .مخصوص
وسبب مشروعيته  ،وقد شرع األذان في السنة األولى للهجرة النبوية

تشاوروا في نصب عالمة  ؛معرفة األوقات عليهمعلى الصحابة  أنه لما عسر
اهلل  قال ،وأقره الوحي ،عبد اهلل بن زيد هذا األذان في المنامر ي فأُ  ؛لها

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعالى

 {..ٻ ٻ ٻ ٱ}: وقال تعالى [،2: الجمعة] {ٺ ٺ ڀ
 [.58: المائدة]

ما يلزم جميع  :وفرض الكفاية ،واألذان واإلقامة فرض كفاية* 
سقط اإلثم  ؛فإذا قام به من يكفي ،ه بحيث أريد إقامة العملالمسلمين إقامت
في حق  واجبانوهما  ،وهما من شعائر اإلسالم الظاهرة ،عن الباقين
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ألنهما  ؛يقاتل أهل بلد تركوهما ،الرجال حضرًا وسفرًا للصلوات الخمس
 .فال يجوز تعطيلهما ؛من شعائر اإلسالم الظاهرة

لحديث عقبة بن عامر ، للمنفرديسن األذان واإلقامة  :مسألة 
يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصالة : <مرفوًعا
 .رواه النسائي ...>ويصلي

أن يكونا مرتبين متواليين : يشترط لصحة األذان واإلقامة :مسألة 
وال ينقص عن الجمل ، بعد دخول الوقت، عاقل مميز أمين ذكر، من واحد
 .ةالمشروع
a: 

كون بدعة، يعن طريق آلة التسجيل ليس مشروًعا، ويخشى أن  األذان
 وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي اإلسالمي.

 

 : صفتا األذان* 
 : واألذان له صفتان

خمسة عشر جملة كان بالل يؤذن به : وهو، أذان بالل: األولىــ 
 .دائماً  ‘بحضرة رسول اهلل 

، كأذان بالل، عشر جملة وهو تسعة، أذان أبي محذورة: الثانيةــ 
بحيث ، بأن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ويزاد على ذلك الترجيع

 .صوته بهمافيرفع ثم يعود ، يسمعه من حوله
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 .وبذاك تارة، فيستحب أن يأتي بهذا تارة
يستحب أن يتمهل بألفاظ األذان من غير تمطيط  :مستحبات األذانــ 

، ويقرن بين كل جملتين تارة، تارةويقف على كل جملة منه  ،وال مد مفرط
ويلتفت يمينًا  ،ألنه أرفع للصوت؛ ويستحب أن يستقبل القبلة حال األذان

، وأما (حي على الفالح: )وشمااًل عند قوله (،حي على الصالة: )عند قوله
االلتفات أثناء األذان في مكبرات الصوت، فإن كان االلتفات يضعف 

ضعف الصوت فإنه يلتفت، ألن األصل الصوت فال يلتفت، وإن كان ال ي
نية  :من أذان الفجر خاصة الثانية( حي على الفالح: )ويقول بعد ،بقاء الس 

 وألنه وقت ينام فيه ؛بذلك ‘ألمره  ؛مرتين(؛ الصالة خير من النوم)
 .الناس غالباً 

 ؛نها إعالم الحاضرينألــ؛  أي يسرع فيها ــويستحب أن يحدر اإلقامة 
قامة من تولى ،رسل فيهافال داعي للت وال  ،األذان ويستحب أن يتولى اإل 

مام مام ؛يقيم إ ال بإذن اإل  فال تقام إال  ؛ألن اإلقامة منوط وقتها بنظر اإل 
 .بإشارته

  :صفتا اإلقامة* 
 .وهي إحدى عشرة جملة، إقامة بالل: األولى
، باللكأذان ، جملة ةعشر سبعوهي ، إقامة أبي محذورة: الثانية

 .وبهذا تارة، تحب أن يأتي بهذا تارةفيس
 ؛ألنه شرع لإلعالن بدخوله ؛ال يجزئ األذان قبل الوقت :مسألة 
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والمشروع أن يكون وألن فيه تغريرًا لمن يسمعه  ،فال يحصل به المقصود
 .‘ألن هذا هو أذان مؤذنيه ، أول الوقت: األذان العام

 .عل الصالةشرع عند ف، وإن كان األذان خاصًا لجماعة مخصوصة

ويستحب أن يكون هناك أذان أول للفجر  :األذان األول :مسألة 
 ـ  ـعمر ابن لحديث ، األذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجرقبل 

إن بالال  يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم < :قال ‘أن النبي 
 .متفق عليه >مكتوم

ويرجع القائم من ، النائم وتكون الفترة بين األذانين بقدر ما يوقظ
 .صالته إلى سحوره إن أراد صياًما

بأن يقول مثل ما  ؛يسن لمن سمع المؤذن إ جابته :إجابة المؤذن ــ
ال حول وال قوة < :وحي على الفالح ،ويقول عند حي على الصالة ،يقول

اللهم رب ، اللهم صل على محمد< :ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن، >إال باهلل
وابعثه  ،آت محمدًا الوسيلة والفضيلة ،عوة التامة والصالة القائمةهذه الد

وإذا سمع بعضه ، ويجيب مؤذًنا ثانًيا وثالًثا >المقام المحمود الذي وعدته
 .أجاب ما سمع

 أما إجابة المؤذن الذي يؤذن عن طريق المذياع: فال يخلو من أمرين:

، سواء أذن في بلد ــ أن يكون منقواًل نقاًل مباشًرا، فهذا يتابعه 2
 اإلنسان أو أذن في بلد آخر.
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 ــ أن يكون هذا األذان تسجياًل، فهذا ال تشرع إجابته. 1
وإذا  ،ويحرم الخروج من المسجد بعد األذان بال عذر أو نية رجوع

بل يصبر  ،فال ينبغي له أن يقوم، شرع المؤذن في األذان واإلنسان جالس
 ـ.  ـذكره شيخ اإلسالم بن تيمية ، لئال يتشبه بالشيطان ؛حتى يفرغ
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 باب يف شروط الصالة

 

 .العالمة :الشرط لغة
وال يلزم من وجوده وجوده وال عدم  ،ما يلزم من عدمه العدم :وشرعا  

مكان. لذاته  .وشروط الصالة ما تتوقف صحتها عليها مع اإل 
  :هادخول وقت :الشرط األولــ 

[ 203: النساء] {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :قال تعالى

وقد وقت اهلل  ،فالتوقيت هو التحديد ؛مفروضًا في أوقات محددة :أي
وقد أجمع المسلمون  ،بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتًا من الزمان ؛الصالة

 .على أن للصلوات الخمس أوقاتًا مخصوصة محدودة ال تجزئ قبلها

الصالة لها وقت شرطه ) :بن الخطاب قال أمير المؤمنين عمر 
 (.اهلل لها ال تصح إال به

  :وهذه المواقيت هي كما يلي* 
ميلها إلى المغرب  :أي ؛يبدأ وقتها بزوال الشمس :صالة الظهر ــ 2

 ڦ ڤ} :وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى ،ةعن خط المسامت

ب ويعرف الزوال بحدوث الظل في جان[ 08: سراءاإل] {..ڦ ڦ
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ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير  ،المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب
 ‘لقوله  ؛ثم ينتهي بذلك ،الزوال سوى فيء، ظل الشيء مثله في الطول

وقت الظهر ِإذا زالت الشمس وكان ظل < :في حديث عبد اهلل بن عمرو
 .رواه مسلم> الرجل كطوله

فيستحب  ؛رإال في شدة الح ؛ويستحب تعجيلها في أول الوقت
في  ‘لقوله  ؛قرب العصر تأخيرها للمنفرد والجماعة إلى أن ينكسر الحر

فإن شدة الحر  ؛فأبردوا بالصالة ؛إذا اشتد الحر< :حديث أبي هريرة 
 .متفق عليه> من فيح جهنم

أي من مصير ظل  ؛يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر :صالة العصر ــ 2
متد إلى اصفرار الشمس على الصحيح وي، سوى فيء الزوال ،كل شيء مثله

ووقت العصر < :في حديث عبد اهلل بن عمرو ‘لقوله ، من قولي العلماء
 .رواه مسلم> مالم تصفر الشمس

ويمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس لحديث ، هذا وقت االختيار
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب : <‘أن النبي  أبي هريرة 

 .متفق عليه> لعصرفقد أدرك ا، الشمس
، وقت اختيار: وصالة العصر هي الصالة الوحيدة التي لها وقتان

 .ووقت ضرورة
وهي الصالة الوسطى التي نص اهلل  ،ويسن تعجيلها في أول الوقت

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ـ تعالى ـاهلل قال  ،عليها لفضلها
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 .وقد ثبت في األحاديث أنها صالة العصر[ 138: البقرة] {پ پ پ
غروب قرصها  :أي ؛يبدأ وقتها بغروب الشمس :ة المغربصال ــ 3
ويعرف  ،ال من سهل وال من جبل ؛بحيث ال يرى منه شيء ؛جميعه

في  ‘لقوله  ؛بإقبال ظلمة الليل من المشرق في البنيانغروب الشمس 
 ؛هناا وأدبر النهار من ه ،هناا ِإذا أقبل الليل من ه: <ـ  ـحديث عمر 

ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ، ق عليهمتف، >فقد أفطر الصائم
ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض  ،بياض تخالطه حمرة :والشفق ،األحمر

 .فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة ،خالص ثم يغيب
لما روى الترمذي  ؛ويسن تعجيل صالة المغرب في أول وقتها

غربت الشمس كان يصلي المغرب ِإذا  ‘أن النبي : <وصححه عن سلمة
أهل العلم من الصحابة أكثر وهو قول < :الترمذي قال. >وتوارت بالحجاب

في اليوم األول والثاني بعد  ‘وألن جبريل صالها بالنبي  >،ومن بعدهم
 .غروب الشمس

بمغيب  :أي ؛يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب :صالة العشاء ــ 4
وفيه قوله ، بن عمرو لما روى عبد اهلل، الشفق األحمر إلى نصف الليل

 .رواه مسلم> ووقت العشاء إلى نصف الليل: <‘
فإن شق  ،فرد والجماعةنالوقت أفضل للم إلى آخر العشاءوتأخير 

فإن النبي ، دفعًا للمشقة؛ فالمستحب تعجيلها في أول وقتها المأمومينعلى 
متفق عليه من حديث . وإن رآهم تأخروا أخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل ‘
 . جابر
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ويكره  ،لئال يستغرق النائم فتفوته ؛ويكره النوم قبل صالة العشاء
ألن ذلك يمنعه من المبادرة  ؛التحادث مع الناس: وهو ،الحديث بعدها

ليقوم  ؛فينبغي النوم بعد صالة العشاء مباشرة ؛بالنوم حتى يستيقظ مبكراً 
ه النوم كان يكر‘ألن النبي  ؛فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط ،في آخر الليل

 .متفق عليه من حديث أبي برزة  ،قبلها والحديث بعدها
أما إ ذا كان لغرض  ،وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة

 .صحيح وحاجة مفيدة فال بأس
ويمتد إ لى طلوع  ،يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني :صالة الفجر ــ 5
الصبح من طلوع  ووقت: <‘وفيه قوله ، لحديث عبد اهلل عمرو ،الشمس

 .رواه مسلم> الفجر مالم تطلع الشمس
كان يصليها  ‘ألن النبي ؛ ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر

 .متفق عليه من حديث جابر ، بغلس
قال  ؛يجب عليه المبادرة إلى قضائها ؛أو نام عنهاالصالة  ومن نسي

ا فليصلها ِإذ ؛من نسي صالة أو نام عنها< :في حديث أنس  ‘
فتجب المبادرة لقضاء الصالة . متفق عليه> ال كفارة لها إال ذلك ،ذكرها

وال ينتظر إلى دخول وقت الصالة التي تشابهها لما يظن  ،الفائتة على الفور
 .بل يصليها في الحال ،وال يؤخرها إ لى خروج وقت النهي ،بعض العوام

تقضي فتقضى الصالة كما تؤدى ف، والقضاء يحكي األداء :مسألة 
 .أسر الإن كانت جهرية جهر وإ، جماعة
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ألن ..، فالظهر، الفجر: فإنه يقضيها مرتبه، وإذا كان عليه فوائت
 .متفق عليه، لما فاتته العصر يوم الخندق بدأ بها ثم المغرب ‘النبي 

، وخشية فوت وقت الحاضرة، والجهل، بالنسيان: ويسقط الترتيب
 .والجماعة، وألجل إدراك الجمعة

 .ضى السنن والرواتب والوتر مع الفرائضوُتق
 .ختيار إال لضرورةوال يجوز تأخير الصالة عن وقت اال

  :سرت العورة :ياينيًا* 

 :قال اهلل تعالى ،ويستحيى منه ،ويقبح ظهوره ،وهي ما تجب تغطيته
 ،عند كل صالة :أي[ 32: ألعرافا] {پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}

 :أي) يقبل اهلل صالة حائضال < ـ:  ـفي حديث عائشة  ‘وقال النبي 
 .والترمذي وحسنه، داودرواه أبو  >ِإال بخمار(؛ بالغ

 ھ ھ} :وقد سمى اهلل كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار
 ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
 ،وكانوا يطوفون بالبيت عراة[ 18: ألعرافا] {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .ويزعمون أن ذلك من الدين
  :اترما يشترط في الس* 

ال يصف لون ، طاهًرا، أن يكون مباًحا: ويشترط في الساتر في الصالة
 .البشرة
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a: 
الصالة في البنطال صحيحة وجائزة، لكن لبس البنطال الضيق أقل 

 أحواله الكراهة.
 * والعورة أقسام:

  :ــ األول: عورة الذكر
 ؛من السرة إلى الركبة بالغاً  سواء كان مميزًا أو حد عورة الذكر

رواه > وال تنظر إلى فخِذ حٍي أو ميتٍ  ،ال ُتْبرِز فخذك< :حديث علي ل
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي  ،أبو داود وابن ماجة

 .وإسناده حسن، رواه الدارقطني> بين السرة والركبة عورة ما: <مرفوعا
 ــ الثاني: عورة المرأة البالغة:

 عائشة لحديث وكفيها وقدميها؛إال وجهها  كلها عورةالبالغة والمرأة 
والعمل عليه < :قال الترمذي >ال يقبل اهلل صالة حائض ِإال بخمار< ـ:  ـ

 ؛أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف ؛عند أهل العلم
 .>ال تجوز صالتها

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :هذه األحاديث مع قوله تعالى

  اآلية {..ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} :وقوله[ 32: رالنو]

 ۅ ۅ ۋ} :وقوله تعالى [،52: األحزاب] {..ہ ہ ۀ
 [53: األحزاب] {...ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ
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وهي كثيرة  ،هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة
وال يجوز أن  ،تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال األجانب ،شهيرة

أما إ ذا صلت في مكان  ،هم في الصالة وغيرهايظهر من بدنها شيء بحضرت
وكذا يديها  ؛فإنها تكشف وجهها في الصالة ؛خال من الرجال األجانب

 .في حديث أسماء للمرأة أن تصلي في ثوبها ‘لترخيص النبي ؛ ورجليها
 ــ الثالث: عورة األنثى المميزة:

 .وأما المميزة فكلها عورة إال رأسها ووجها وكفيها وقدميها
اهلل تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصالة وهو أخذ و
 {..پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} :ـ تعالى ـاهلل  فقال ؛الزينة

مما يدل على أن المسلم  ،فأمر بأخذ الزينة ال بستر العورة فقط [؛32: ألعرافا]
 ــينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصالة للوقوف بين يدي اهلل 

فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرًا  ــ؛وتعالى  تبارك
 .ويستر رأسه إن كان ستر الرأس يعد زينة عرًفا، وباطناً 

  :اجتناب النجاسة :يالثًا* 

 ،ويخلو منها في بدنه ،بأن يبتعد عنها المصلي ؛اجتناب النجاسة
 .وبقعته التي يقف عليها للصالة ،وثوبه

والدم  ،كالميتة ؛منع جنسه الصالةوالنجاسة قذر مخصوص ي
 :قال ابن سيرين ؛{ۇ ڭ} :لقوله تعالى ؛والغائط ،والبول ،المسفوح

في أحد القبرين  في حديث ابن عباس  ‘وقال  (،اغسلها بالماء)
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أسماء  ‘وأمر . متفق عليه >أما أحدهما فكان ال يستتر من بوله: <المعذبين
وأمر  ،متفق عليه( وتصلي فيه أن تغسل ثوبها ِإذا أصابه دم الحيض) 

وأمر بصب الماء على البول الذي حصل  ،بدلك النعلين ثم الصالة فيهما
 .وغير ذلك من األدلة، رستجماوسائر أدلة االستنجاء واال ،في المسجد

فصالته  ؛ومن رأى عليه نجاسة بعد الصالة وال يدري متى حدثت
ن نسي أن يزيلها فصالته لك ،وكذا لو كان عالمًا بها قبل الصالة ،صحيحة

وإن علم بالنجاسة في أثناء الصالة وأمكنه ، صحيحة على القول الراجح
أزالهما  ؛ونحوهما ،والعمامة ،كخلع النعل ؛إزالتها من غير عمل كثير

 .بطلت الصالة ؛وإن لم يتمكن من إزالتها ،وبنى
  :المواضع التي ال تصح الصالة فيها :مسألة 
 وهي كل ما قبر فيها، فال تصح الصالة في المقبرة :المقبرة: أوال  ــ 

اتخذوا لعنة اهلل على اليهود والنصارى مرفوًعا: < لحديث عائشة 
 :سعيدفي حديث أبي  ‘لقوله و، > متفق عليهأنبيائهم مساجد قبور
، رواه الخمسة إ ال النسائي> األرض كلها مسجد إال المقبرة والحمام<

 >ال تصلوا إلى القبور وال تجلسوا عليها< :‘وقال  ،وصححه الترمذي
 .مسلمرواه 

العلة في النهي عن الصالة في المقابر أو عندها خشية  توليس
فالعلة سد الذريعة عن  ؛وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثاناً  ،النجاسة

وكذا  ؛فيجوز فعلها في المقبرة ؛وتستثنى صالة الجنازة ،عبادة المقبورين
وكل ما دخل  ،وذلك يخصص النهي ،‘لفعل النبي ، صالة على القبرال
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ألن النهي يشمل المقبرة  ؛في اسم المقبرة مما حول القبور ال يصلى فيه
 .وفناءها الذي حولها

في حديث أبي مرثد الغنوي  ‘لقوله  ؛إلى القبروال تصح الصالة 
: >رواه مسلم> ال تصلوا إلى القبور. 

ثم دفن فيه ، أما إن بني مسجد، ي بني على قبروكذا في المسجد الذ
، وتصح الصالة فيه إال إذا ويخرج من المسجد، ميت فيجب أن ينبش القبر
 .كان القبر في قبلة المصلي

وهي المراحيض المعدة  ،ال تصح الصالة في الحشوش :اثاني  ــ 
ولكونها معدة لقضاء ، ألن الحشوش تحضرها الشياطين ،لقضاء الحاجة

 .ةالحاج
 ؛وهو المحل المعد لالغتسال ،ال تصح الصالة في الحمام :ثالثا  ــ 

والمنع يشمل كل ما يغلق  ،ومأوى الشياطين ،ألنه محل كشف العورات
األرض كلها مسجد إال : <لحديث أبي سعيد مرفوعا ؛عليه باب الحمام
 .بإسناد صحيح إ ال النسائيرواه الخمسة > المقبرة والحمام

بل نتصح الصالة في أعطاال  :رابعا  ــ  وهي المواطن التي تقيم  ،اإل 
لنهي ، الماءورود وكذا األماكن التي تقيم فيها بعد ، فيها وتأوي إليها

 ،من حديث جابر بن سمرة عن الصالة في أعطان اإلبل  ‘النبي 
 .رواه مسلم

 .لما تقدم من أدلة اشتراط اجتناب النجاسة ؛الموضع النجس :خامسا  
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، منصوبة أو معلقةتكره الصالة في مكان فيه تصاوير  :مسألة 
 .لورود ذلك عن الصحابة 

فينهى عن الصالة في الكنائس ونحوها؛ ألنها معبد للكافرين ولما 
 فيها من التماثيل والصور.

  :استقبال القبلة :رابعًا* 

 ،وهي الكعبة المشرفة ،الصالة استقبال القبلةصحة  من شروط
قبا :سميت قبلة  ڳ} :ىقال تعال ،وألن المصلي يقابلها ،ل الناس عليهاإل 
 {..ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 [.250: البقرة]

 ‘أن النبي ، في حديث المسيء صالته ولما روى أبو هريرة 
 > ثم استقبل القبلة فكبر، إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء: <قال له

 .رواه مسلم
وجب عليه  جد الحرامداخل المسكان بأن  فمن قرب من الكعبة

فلم  ،ألنه قادر على التوجه إ لى عينها ؛استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه
ومن كان بعيدًا عن الكعبة في أي جهة من جهات  ،يجز له العدول عنها

وال يضر التيامن  ،فإنه يستقبل في صالته الجهة التي فيها الكعبة ؛األرض
ما بين المشرق والمغرب < :أبي هريرة  لحديث ؛وال التياسر اليسيران

وهذا بالنسبة  ،وروي عن غير واحد من الصحابة ،صححه الترمذي >قبلة
فالذي  ؛ولسائر البلدان مثل ذلك ،ألهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها

 .والذي في المغرب كذلك، بين الجنوب والشمال مافي المشرق مثاًل قبلته 
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 : حوال اآلتيةفي األيسقط االستقبال  :مسألة 
أو المصلوب لغير  ،كالمربوط :عن استقبال الكعبةعند العجز  ــ 2

ولو لم  ،فإنه يصلي حسب استطاعته ؛القبلة إ ذا كان موثقًا ال يقدر عليه
 .ألن الواجبات تسقط بالعجز عنها ؛يستقبل القبلة بإجماع أهل العلم

أو نار  والهارب من سيل ،كحال اشتداد الحرب، عند الضرورة ــ 1
 .أو سبع أو عدو ونحو ذلك

 ؛الذي ال يستطيع استقبال القبلةكالمريض ، عند الحرج والمشقة ــ 3
 ،فكل هؤالء يصلون على حسب حالهم، ويتحرج من ذلكأو يشق عليه 

اهلل  قال ،فسقط ؛ألنه شرط عجز عنه ؛وتصح صالتهم ،ولو إلى غير القبلة
وإذا < :‘قال النبي و [،26: التغابن] {ھ ہ ہ ہ} :ـ تعالى ـ

 وورد في حديث ابن عمر ،متفق عليه >توا منه ما استطعتمأأمرتكم بأمر ف
. ستقبلي القبلة وغير مستقبليهامأنهم عند اشتداد الخوف يصلون  ـ  ـ

 .رواه البخاري
a: 

 صالة الفريضة في الطائرة ال يخلو من أمرين:
 لقبلة.ــ أن يتمكن من االستقبال، فيجب عليه استقبال ا 2
 ــ أن ال يتمكن من االستقبال لضيق المكان فيسقط عنه االستقبال. 1

ر الصالة إلى أن ينزل إن كان سينزل في الوقت أو كانت  وإن أخَّ
 الصالة تجمع مع ما قبلها كالظهر تجمع إلى العصر فهذا أحسن.
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أو راجاًل ، سواء كان راكًبا، في النفل في السفر إذا كان سائًرا ــ 3
لحديث أنس وابن عمر  .ال يتمكن من االستقبال لضيق المكان وكان

 .وغيرهما 
 : على القبلة بأشياء كثيرة ل  د  ست  يُ  :مسألة 
 .فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عمل بخبره ،خبارإلا :منها
ستدل بها على اعمل بها وفإذا وجدها ، المحاريب اإلسالمية: ومنها

 .هة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاههاألن دوام التوجه إلى ج ؛القبلة
 :قال اهلل تعالى ،وأثبتها القطبكالنجوم  ،العالمات األفقية: ومنها

 [.26: النحل] {ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}

 .الشمس والقمر: ومنها

 .وغير ذلك، اآلالت الحديثة: منهاو
فمن كان . من يعرف أدلة القبلة: والمجتهد في باب القبلة :مسألة 

ومن لم يكن من أهل . فله أن يجتهد إليها حضًرا وسفًرا، دجتهامن أهل اال
أو يسأل عن القبلة إن كان ، جتهادجتهاد فله أن يقلد من كان من أهل االاال

فإن صلى بال تقليد وال سؤال ، أو المساجد، أو قريبا من البلد، في الحضر
 .أعاد إال إن أصاب القبلة

 فله أن يتحرى ويصليوإن كان بعيدًا عرفًا عن المساجد والبلد 
 .وصالته صحيحة
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  :النية :خامسًا* 

العزم على فعل  :وشرعاً  ،القصد :وهي لغة، ومن شروط الصالة النية
 .ـ تعالى ـالعبادة تقربًا إلى اهلل 
لم يفعله  بل هو بدعة ،فال يحتاج إلى التلفظ بها ؛ومحلها القلب

ريدها كالظهر فينوي بقلبه الصالة التي ي ؛وال أصحابه ‘رسول اهلل 
فينوي ، متفق عليه> إنما األعمال بالنيات< : لحديث عمر ؛والعصر

لتكون  ؛صالة معينة أو الصالة التي حضر وقتها وينوي مع تكبيرة اإلحرام
 .وإن تقدمت بزمن يسير فال بأس ،النية مقارنة للعبادة

فإن قطعها في أثناء الصالة  ،ويشترط أن تستمر في جميع الصالة
 .لصالةبطلت ا

وكذا إن عزم على ، لبقاء أصل النيَّة؛ فإن تردد في القطع لم تبطل
 .فعل محظور في الصالة لم تبطل

يجوز لمن أحرم في صالة فريضة وهو منفرد أن يقلب  :مسألة 
مثل أن يحرم منفردًا فيريد  ؛صالته نافلة مطلقة إذا كان لغرض صحيح

 .الصالة مع الجماعة
 : م إلى أقسامفاالنتقال بالنية ينقس

أو النافلة المقيدة بزمان أو مكان ، أن ينتقل من معين كالفريضة: األول
، أو حال إلى نافلة مطلقة فجائز مالم يترتب على ذلك ترك صالة الجماعة

 .أو تأجير الصالة على وقتها



 

أحكام الصالة 
   املختصر يف العبادات  

81 

وال ، أن ينتقل من معين إلى معين فيبطل األول لقطع نيته: الثاني
 .نية من األوللعدم ال، ينعقد الثاني
 .يصح أن ينتقل من مطلق إلى معين فال: الثالث

ال من قفيجوز االنت ،تجوز سائر االنتقاالت في الصالة :مسألة 
نفراد ئتمام واالإلى اال ةومن اإلمام ،ئتمام وإلى اإلمامةنفراد إلى االاال

 .نفراد لعذرئتمام إلى اإلمامة واالوكذا من اال ،لعذر

قام يصلي فقام ابن عباس  ‘أن النبي <ـ:   ـلحديث ابن عباس 
وغير  ،نفراد إلى اإلمامةمن اال ‘فانتقل النبي ، متفق عليه. >عن يساره

 ـ.  ـذلك كحديث عائشة 
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 باب يف آداب املشي إىل الصالة

 

 ؛نؤدي الصالة مع جماعة المسلمييإلى المسجد لإذا خرج المسلم 
 ،هي الطمأنينة والتأني في المشي :والسكينة ،فليكن ذلك بسكينة ووقار

 .وقلة االلتفات ،وخفض الصوت ،وغض البصر ،والحلم ،الرزانة :والوقار
 ‘عن النبي  من حديث أبي هريرة وقد ورد في الصحيحين 

فامشوا وعليكم  ــ( ِإذا سمعتم اإلقامة) :وفي لفظ ــ إذا أتيتم الصالة< :قال
 ‘أن النبي وروى مسلم ، >وما فاتكم فأتموا ،فما أدركتم فصلوا ،السكينة

 .>صالة إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصالة فهو في< :قال
درك تكبيرة اإلحرام يل ؛وليكن خروج المسلم إلى المسجد مبكراً 

 ـ  ـعن ابن عمر ففي الصحيحين  ،حضر الصالة مع الجماعة من أولهايو
خرج إلى  ثم ،فأحسن الوضوء ،إذا توضأ أحدكم< :قال أنه ‘عن النبي 

 .>وحطت عنه بها خطيئة ،المسجد لم يخط خطوة ِإال رفعت له بها درجة
 .اليمنى عند الدخول فليقدم ؛فإذا وصل باب المسجد

كما في حديث أبي حميد أو ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك: )ويقول
 . أسيدأبي 

من  كاللهم إني أسأل): يقولو ،اليسرى هم رجلقدَّ  ؛د الخروجاوإذا أر
وافتح لي أبواب < :قول بدليو ،عند الدخولقاله الدعاء الذي  (فضلك
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 ،وذلك ألن المسجد محل الرحمة >،وافتح لي أبواب فضلك< >،رحمتك
 .وهو فضل من اهلل ،وخارج المسجد محل الرزق
 ؛صلي ركعتين تحية المسجديجلس حتى يفال  فإذا دخل المسجد

فال يجلس  ؛ِإذا دخل أحدكم المسجد< :في حديث أبي قتادة ‘له لقو
 الجلوسكن حال يول ،نتظر الصالةيثم  .متفق عليه> حتى يصلي ركعتين

تجنب يو ،وتالوة القرآن ،في المسجد النتظار الصالة مشتغاًل بذكر اهلل
 ،فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصالة ؛األصابع وال يشبك بين ،العبث
، إذا توضأ أحدكم: <قال ‘ورد من حديث كعب بن عجرة أن النبي وقد 

ا إلى المسجد رواه > صالة فال يشبكن بين أصابعه فإنه في، ثم خرج عامد 
وله شاهد من حديث أبي هريرة صححه ، أحمد وأبو داود والترمذي

فال يمنع من تشبيك  ؛أما من كان في المسجد لغير انتظار الصالة، الحاكم
شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من  ‘فقد ثبت أن النبي  ؛األصابع
 .متفق عليه من حديث أبي هريرة ، الصالة

أن العبد في صالة ما دام ينتظر < :وقد ورد في حديث أبي هريرة 
 .متفق عليه >والمالئكة تصلي عليه ،الصالة

 ‘النبي روى أبو هريرة أن فقد  ؛الصف األول وتسن المبادرة إلى
إال أن  لم يجدواثم  ،لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول< :قال

 .متفق عليه> الستهموا يستهموا عليه
ليلني < :في حديث أبي مسعود ‘ال د قفق ؛القرب من اإِلمامويسن 

وأما بالنسبة  ،هذا بالنسبة للرجل ،رواه مسلم> ىمنكم أولو األحالم والنه
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في حديث  ‘لقوله  ؛اء أفضل لهافالصف األخير من صفوف النس ؛للمرأة
ألن ذلك أبعد لها عن  ؛رواه مسلم> وخير صفوف النساء آخرها< :أبي هريرة

إال إذا كان هناك ساتر بين الرجال والنساء فالصف األول ، رؤية الرجال
 .للنساء أفضل

حتى  ،ويتأكد في حق اإلمام والمصلي االهتمام بتسوية الصفوف
سووا < :في حديث أنس  ‘قال ـ،   ـأوجب ذلك شيخ اإلسالم 

حديث وفي  ،متفق عليه> فإن تسوية الصفوف من تمام الصالة صفوفكم
اهلل بين  لتسون صفوفكم أو ليخالفنَّ < :‘قوله  النعمان بن بشير 

 .واألكعب محاذاة المناكببوتسوية الصفوف تعديلها ، متفق عليه> وجوهكم
a: 

 وف الصالة.يجوز وضع خط في أرض المسجد لتسوية صف
حديث جابر ل ؛سد الفرج والتراص في الصفوفومن تسوية الصف 

أال تصفون كما تصف : <فقال ‘خرج رسول اهلل : قال بن سمرة 
يتمون : <فقال؟ كيف تصف المالئكة عند ربها: قالوا ؟>المالئكة عند ربها

 .رواه مسلم> الصف األول ويتراصون في الصف
أو ، ره إذا كان أقرب إلى اإلمامويمين الصف األول أفضل من يسا

 .تساوى الطرفان
بحيث ال ، وكل صف مما يليه، والسنة قرب الصف األول من اإلمام

وعدم الشروع في الصف الثاني حتى يكتمل ، يفصل إال محل السجود
 .لألدلة السابقة ،األول
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 باب يف أركان الصالة وواجباتها وسننها

 

 .وهو جانب الشيء القوي، جمع ركن: األركان
 .أجزاء ماهيته: وأركان الشيء

والركن ، أن الشرط قبل الصالة: والفرق بين الشرط والركن* 
الشروط يجب استصحابها من أول الصالة إلى آخرها : وأيضاً ، داخلها

 .بخالف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره
، ال يسقط ال سهوًا وال جهالً  أن الركن: والفرق بين الركن والواجب

 .ويجبر بسجود السهو، بخالف الواجب فإنه يسقط سهوًا وجهالً 
 : والفرق بين األركان والواجبات والسنن* 

بطلت الصالة سواء كان تركه عمدًا أو  إ ذا ُترك منها شيءٌ : أن األركان
كما يأتي  ــ وقامت التي تليها مقامها ،الركعة التي تركه منها لغتأو  ،سهواً 
 ــ. بيانه

وإن كان تركه  ،إذا ُترك منها شيء عمدًا بطلت الصالة: والواجبات
 .ويجبره سجود السهو ،لم تبطل ؛سهواً 

لكن  ،ال تبطل الصالة بترك شيء منها ال عمدًا وال سهواً : والسنن
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ويستحب أن يجبره بسجود السهو إذا كان من ، تنقص هيئة الصالة بذلك
 .تركه سهواً عادته أن يأتي به و

  :فأركان الصالة كما يلي* 

  :ضةيالقيام في صالة الفر :الركن األول* 
 وفي حديث [،138: البقرة] {پ پ پ} :ـ تعالى ـاهلل  قال
؛ فإن لم تستطع ،فقاعدا  ؛ فإن لم تستطع ،صل قائما  < ــ: مرفوعاً  ــ عمران

 .رواه البخاري> فعلى جنب
على حسب حاله قاعدًا أو على فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى 

ومن يحتاج للجلوس أو  ،ومثل المريض الخائف والعريان ،جنب
وكذلك من كان ال يستطيع القيام  ،االضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام

 .وال يستطيع الخروج ،لقصر سقف فوقه
 ،يعذر بترك القيام من يصلي خلف إمام يعجز عن القيام :مسألة 

وجوًبا على  تبعًا إلمامهم فإن من خلفه يصلون قعوداً  قاعداً  افتتح الصالةفإذا 
لما مرض صلى قاعدًا وأمر من خلفه  ‘ألنه  ؛الصحيح من قولي العلماء

 .متفق عليه ،بالقعود
؛ وإن افتتح الصالة قائًما ثم عجز عن القيام صلوا خلفه قياًما وجوًبا

 ،بهم قائًماالصالة  وقد افتتح أبو بكر  ‘خلفه  لفعل الصحابة 
 ـ.  ـ متفق عليه من حديث عائشة

فال يجب القيام فيها لكن  ؛وصالة النافلة يجوز أن تصلى قيامًا وقعوداً 
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 .اصالته قاعدًا على النصف من صالته قائمً 

  :تكبيرة اإلحرام :الركن الثاني* 
متفق > كبرفثم استقبل القبلة < :في حديث أبي هريرة  ‘لقوله 

 :وصيغتها أن يقول ،أنه افتتح الصالة بغير التكبير ‘عنه ولم ينقل ، عليه
 .‘ألن هذا هو الوارد عن الرسول  ؛ال يجزيه غيرها ،اهلل أكبر

 :قراءة الفاتحة :الركن الثالث* 
ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة < :مرفوًعا عبادة بن الصامت  لحديث

 .متفق عليه> الكتاب
؛ إمامًا أو مأمومًا أو منفرداً ، نفالً  فرضًا أوها ركن في كل ركعة تُ وقراء

في كل  المسيء في صالته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة لما علَّم ‘ ألنه
 .إال فيما يجهر به اإلمام فيتحملها اإلمام عن المأموم .ركعة
 :الركوع في كل ركعة :الركن الرابع* 

[ 00: الحج] {..ڳ ڳ ڳ ڳ گ} :لقوله تعالى

 متفق عليه من حديث أبي هريرة ، ‘ر الرسول وقد ثبت الركوع بأم
 .االنحناء :وهو في اللغة

أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا : والركوع المجزئ من القائم هو
غير طويل اليدين أو قصيرهما وقدر ذلك من غير  :كان وسط الخلقة أي

 .يامأن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى الق: وقال بعض العلماء ،وسط الخلقة
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مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه : والمجزئ من الركوع في حق الجالس
 .من األرض

 :الركن الخامس* 
لما روى أبو مسعود البدري ، واقًفا كحاله قبله عتدال من الركوعاال
> يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود ال تجزئ صالة ال: <مرفوعاً 

 :‘وفيه قوله  ي هريرة ولحديث أب، وصححه الترمذي، رواه الخمسة
 .متفق عليه >ثم ارفع حتى تعتدل قائما  <

 :السجود: الركن السادس* 
لقوله  ؛في كل ركعة مرتين، على األرض ،وهو وضع األعضاء السبعة

به في حديث  ‘ولألحاديث الواردة من أمر النبي  ،{ڳ} :تعالى
تفق م >ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا  < ‘وفيه قوله   ــأبي هريرة 

صلوا كما < :حديث مالك بن الحويرث في  ‘وقوله  ،له وفعله ،عليه
 ،واألنف ،الجبهة :فاألعضاء السبعة هي .رواه البخاري> رأيتموني أصلي

ل واحد من يسجد على كفالبد أن  ؛وأطراف القدمين ،والركبتان ،واليدان
 .السبعة هذه األعضاء

  :الجلسة بين السجدتين :السابعالركن * 
ثم ارفع حتى تعتدل < :قال ‘أن النبي  يث أبي هريرة لحد

ِإذا رفع رأسه من  ‘كان النبي < ـ:  ـولقول عائشة  ،متفق عليه >جالسا  
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ولما تقدم من حديث ، رواه مسلم> لم يسجد حتى يستوي قاعدا   ؛السجود
 .أبي مسعود البدري 

  :الطمأنينة في كل األفعال المذكورة :الثامنالركن * 
 .بقدر الذكر الواجب: وقيل، السكون وإن قلوهي 

ثم اركع حتى تطمئن : <‘وفيه قوله ، لما رواه أبو هريرة 
 .متفق عليه ...>ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا... راكعا
  :التشهد األخير وجلسته :العاشرو التاسع الركنان* 

 ‘فقد ثبت أنه  ؛إلى آخر التشهد> ...التحيات< :وهو أن يقول
وقال ، وأمر به >،صلوا كما رأيتموني أصلي< :وقال ،‘مات  حتى الزمه

رواه الدارقطني > كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد< :ابن مسعود 
دليل >، قبل أن يفرض< :فقوله، ومال ابن عبد البر إلى شذوذها، وصححه

 .على فرضه
  :الترتيب بين األركان :عشر الحاديالركن * 

 >،صلوا كما رأيتموني أصلي< :وقال ،مرتبة كان يصليها ‘ألن النبي 
 .متفق عليه من حديث أبي هريرة  ،>ثم<مرتبة بـ ءللمسيوقد علمها 

  :التسليم :عشر الثانيالركن * 
إنما يكفي أحدكم أن يضع : <مرفوعا ـ  ـلحديث جابر بن سمرة 

 .رواه مسلم> ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، يده على فخذه
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 .ئالكفاية ال يجز ودون
، وقد ثبت عن علي، وابن عمر، وعائشة عليهما ‘ولمداومة النبي 

في النفل تسليمة  ئويجز، االكتفاء بتسليمة واحدة وأنس، وسلمة 
 .لثبوت ذلك في حديث ابن عمر وعائشة ، واحدة

 : مثاينية واجبات الصالة* 

 ــة اإلحرام غير تكبير ــجميع التكبيرات التي في الصالة  :األولــ 
فإذا كبر < كما في حديث أبي موسى وفيه، بها ‘ألمر النبي  ؛واجبة
 .رواه مسلم> فقولوا ربنا ولك الحمد؛ وإذا قال سمع اهلل لمن حمده، فكبروا

 .االت من ذكر وشعارقنتولئال تخلو هذه اال، عليها ‘ولمداومة النبي 
وإنما يكون > سمع اهلل لمن حمده< :أي قول ،التسميع :الثانيــ 

 .فأما المأموم فال يقوله ،في حق اإلمام والمنفرد واجباً 
لإلمام والمأموم > ربنا ولك الحمد< :حميد أي قولتال :الثالثــ 
 .لما تقدم من حديث أبي موسى ؛ والمنفرد
ويسن  ،مرة واحدة في الركوع >،سبحان ربي العظيم< :قول :الرابعــ 

 .وإلى عشر وهي أعاله لإلمام ،الالكم أدنىهي والزيادة إلى ثالث 
 ،في السجود مرة واحدة> سبحان ربي األعلى< :قوله :الخامســ 

كان يقول في  ‘أن النبي : لحديث حذيفة ؛ وتسن الزيادة إلى ثالث
رواه > سبحان ربي األعلى: <وفي سجوده> سبحان ربي العظيم: <ركوعه
 .وصححه الترمذي، الخمسة
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ولئال تخلو . في حديث عقبة بن عامر كما، بذلك ‘وألمر النبي 
 .هذه األركان من ذكر

ويدل للوجوب أن اهلل عز وجل عبر عن الصالة بالسجود في قوله 
بير عن الشيء ع{، فالتک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژتعالى: }

إن مرفوًعا: < ببعضه يدل على وجوبه فيه، ولحديث معاوية بن الحكم 
إنما هو التكبير والتسبيح  صالتنا ال يصلح فيها شيء من كالم الناس،

 > رواه مسلم.وقراءة القرآن
وتسن  ،بين السجدتين مرة واحدة> غفر ليارب < :قول :السادســ 

لحديث حذيفة أن النبي ؛ وإلى عشر وهي أعاله لإلمام، الزيادة إلى ثالث
 : كان يقول بين السجدتين ‘

 .رواه النسائي وابن ماجه> رب اغفر لي، رب اغفر لي<
 .يخلو هذا الركن من ذكر ولئال
 :وهو أن يقول، والجلوس له ،التشهد األول :والثامن السابعــ 

السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل  ،التحيات هلل والصلوات والطيبات<
 ،شهد أن أال إله إال اهللأ ،السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين ،وبركاته

 .ذلك مما ورد أو نحو> وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
جبره بسجود  ‘وألن النبي ، ولما تقدم من حديث ابن مسعود 

. لما تركه سهوا، ة في الصحيحيننين بحكما في حديث عبد اهلل بالسهو 
 .لسقوطه بالسهو؛ ولم يكن ركنا
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 لصالةسنن ا

 

ر في القسمين من أفعال وأقوال الصالة غير ما ذك: القسم الثالث
 .ال تبطل الصالة بتركه ،ةسن :األولين

  :وسنن الصالة نوعان* 
 ،والتعوذ ،االستفتاح :منها ؛وهي كثيرة ،سنن األقوال :النوع األولــ 
ر من والقراءة بعد الفاتحة بما تيسَّ  ،والتأمين، والجهر بها أحياًنا، والبسملة

كما سيأتي  لظهر والعصرالعشاء واالمغرب ون في صالة الفجر وصالة آالقر
 .في صفة الصالة

ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت < :ومن سنن األقوال قول
وما زاد ، وغير ذلك مما ورد>، ربنا ولك الحمد< :بعد قوله> بعد يءمن ش

: والزيادة على المرة في قول ،تسبيح ركوع وسجود على المرة الواحدة في
ني إاللهم < :وقوله، ذلك مما ورد وغير ،بين السجدتين> رب اغفر لي<

 ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن عذاب القبر ،جهنم أعوذ بك من عذاب
 ،وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد األخير> ومن فتنة المسيح الدجال

 .كما سيأتي في صفة الصالة
وعند  ،كرفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام ؛سنن األفعال :النوع الثانيوــ 
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ووضع ، وعند الرفع من التشهد األول ،وعند الرفع منه ،الهوي إلى الركوع
والنظر إلى  ،ووضعها على صدره في حال القيام ،اليد اليمنى على اليسرى

ومجافاة بطنه عن  ،ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ،موضع سجوده
وجعل  ،ومد ظهره في الركوع معتدال، فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود

  ،فال يخفضه وال يرفعه ؛رأسه حياله
وتمكين جبهته وأنفه وبقية ، ومجافاة عضديه عن جنبيه مالم يؤذ  

كما  ،وغير ذلك من سنن األقوال واألفعال ،األعضاء من مواضع السجود
 .سيأتي في صفة الصالة
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 باب يف صفة الصالة

 

 .الهيئة التي تكون عليهاأي الكيفية و
 ،ورفع يديه ،استقبل القبلة ؛إذا قام إلى الصالة ‘كان رسول اهلل 

فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا وتارة إلى فروع أذنيه ، تارة حذو منكبيه
 >.اهلل أكبر< :وقال ،واستقبل ببطون أصابعها القبلة، تارة

وأحيانًا  ،على شمالهأحيانًا يضع يده اليمنى ف ،ثم يمسك شماله بيمينه
ولم  ،ثم يستفتح ،ا على صدرهمويضعه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى

عنه يجوز  ةالثابت فكل االستفتاحات ؛يداوم على استفتاح واحد ‘يكن 
 ىوتعال ،سمكاوتبارك  ،سبحانك اللهم وبحمدك< :ومنها ،االستفتاح بها

بيني وبين خطاياي كما  اللهم باعد: <ومنها أيضاً >، وال إله غيرك ،جدك
اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقَّى الثوُب ، باعدت بين المشرق والمغرب

أو >، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، األبيُض من الدنس
 .غير ذلك مما ورد

السميع أعوذ باهلل : أو يقول، ان الرجيمعوذ باهلل من الشيطأ :ثم يقول
وفي بعض األحيان ، بسم اهلل الرحمن الرحيم، الرجيم العليم من الشيطان

 .يجهر بها في الجهرية
 .آمين: فإذا ختمها قال، ثم يقرأ فاتحة الكتاب
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وفي ، ثم يقرأ بعد ذلك سورة من طوال المفصل غالبًا في صالة الفجر
وفي صالة العصر والعشاء ، من أواسطهوأحيانًا ، صالة الظهر تارة من طواله

في  ‘فقد قرأ النبي ، وأحيانًا يطيل، وفي المغرب من قصاره، من أواسطه
 .وبغيرها مما ثبتت به السنة، واألعراف، والطور، المغرب بالمرسالت

، والعشاء، واألوليين من المغرب، وكان يجهر بالقراءة في الفجر
من كل صالة  ىيطيل الركعة األول ‘وكان  ،قراءة فيما سوى ذلكويسر ال
 .نيةاعلى الث
ويخر >، اهلل أكبر< :ثم يقول ،يرفع يديه كما رفعهما في االستفتاح ثم

ويجافي عضديه ويمكنهما  ،ويضع يديه على ركبتيه مفرجة األصابع ،كعاً ار
: قوليو ،ال يرفعه وال يخفضه ،ويجعل رأسه حياله ،ويمد ظهره، عن جنبيه

 .وغير ذلك من األذكار الواردة >،سبحان ربي العظيم<
وأما  ،عشر تسبيحات رون ركوعه إن كان إمامًا بقدوالسنة أن يك
 .وأما المنفرد فله أن يطيل وأن يقصر ،المأموم فتبع لإلمام

ويرفع يديه كما يرفعهما > سمع اهلل لمن حمده< :ثم يرفع رأسه قائالً 
 .عند الركوع

يطيل هذا االعتدال  ‘ وكان >،ربنا لك الحمد< :ا قالفإذا اعتدل قائمً 
 .فيأتي بما ورد من األذكار في هذا الموضع ،بقدر الركوع

فيسجد على جبهته وأنفه  ،وال يرفع يديه ،ويخر ساجداً  ،ثم يكبر
ويعتدل  ،ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة ،ويديه وركبتيه وأطراف قدميه
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ويرفع  ،في سجوده ويمكن جبهته وأنفه من األرض ويعتمد على كفيه
وفخذيه عن  ،ويرفع بطنه عن فخذيه ،هويجافي عضديه عن جنبي ،مرفقيه
 رويكون سجوده بقد >،سبحان ربي األعلى< :ويقول في سجوده ،ساقيه
 .ـ وجل عز ـويدعو اهلل  ،األذكار الواردة في هذا الموضعبفيأتي  ،الركوع

ويجلس  ،ثم يفرش رجله اليسرى> كبرأاهلل < :ثم يرفع رأسه قائالً 
> لي اللهم اغفر< :قوليثم  ،ى فخذيهويضع يديه عل ،صب اليمنىنوي ،عليها

 .ويكون جلوسه بقدر سجوده
 .ويصنع في الثانية مثل ما صنع في األولى ،ثم يكبر ويسجد

معتمدًا على ركبتيه  ،وينهض على صدور قدميه ،ثم يرفع رأسه مكبراً 
 .ويجلس لالستراحة إن احتاج إلى ذلك، وفخذيه

ذ إن لم يكن استعاذ في فيستعي ،أخذ في القراءة فإذا استتم قائماً 
 .ويصلي الركعة الثانية كاألولى، وال يستفتح مطلقاً  ،ويسمي ،الركعة األولى

ويضع  ،ا كما يجلس بين السجدتينثم يجلس للتشهد األول مفترشً 
، تارةويده اليسرى على فخذه اليسرى  ،يده اليمنى على فخذه اليمنى

ويده اليسرى على ركبته ، يضع يده اليمنى على حرف ركبته اليمنىوأحيانًا 
 ،ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، اليسرى

أي: يرفعها طيلة الجلوس ة ويشير بأصبعه السباب، ويقبض الخنصر والبنصر
 :ويقول، يقبض جميع أصابعه ويشير بأصبعه السبابةوأحيانًا ، بال تحريك

م عليك أيها النبي ورحمة اهلل السال ،والطيبات ،والصلوات ،التحيات هلل<
أشهد أن ال إله إال اهلل  ،السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين ،وبركاته
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أو غير ذلك مما ورد  >،وأشهد أن محمد عبده ورسوله ،وحده ال شريك
 .ةيخفف هذه الجلس ‘وكان ، من التشهدات في السنة

 ،الثالثة والرابعة ىفصل، فإذا استتم قائمًا رفع يديه ،ثم ينهض مكبراً 
فأحيانًا ، إال في الظهر وقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ،وخففهما على األوليين
 .يزيد على فاتحة الكتاب

بأن يجعل  ،يفرش رجله اليسرى ثم يجلس في تشهده األخير متوركاً 
 ،وينصب رجله اليمنى ،ويخرجهما تحت ساقه اليمنىظهرها على األرض 

 .يفرش رجليه ويخرجهما عن يمينهيانًا أح، ليته على األرضإويجعل 
اللهم < :ويزيد عليه ،وهو التشهد األول ،ثم يتشهد التشهد األخير
 إنك حميدٌ  ؛كما صليت على آل إبراهيم ،صل على محمد وعلى آل محمد

 ؛كما باركت على آل إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى آل محمد ،مجيدٌ 
 .الواردة ‘لصالة على النبي أو غير ذلك من صيغ ا> مجيدٌ  إنك حميدٌ 

ومن فتنه المحيا ، ومن عذاب القبر، ويستعيذ باهلل من عذاب جهنم
ويدعو بما ورد من األدعية في  ،ومن فتنة المسيح الدجال، والممات

 .الكتاب والسنة
وعن يساره  >،السالم عليكم ورحمة اهلل< :فيقول ؛ثم يسلم عن يمينه

 .كذلك
اللهم إنك أنت السالم  ــ، مراتالث ث ــ فر اهللغأست :فإذا سلم قال

كما  ثم يذكر اهلل بما ورد ،تباركت يا ذا الجالل واإلكرام، ومنك السالم
 .سيأتي إن شاء اهلل
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 باب يف بيان ما يكره يف الصالة

 

 ‘لقول النبي ؛ وقلبه، وصدره، لتفات بوجههاليكره في الصالة ا
> هو اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد<: ـ  ـيث عائشة في حد

 كما في حال ؛فال بأس بهة أن يكون ذلك لحاج إال. رواه البخاري
 ،بطلت صالته ،فإن استدار بجميع بدنه .و كان لغرض صحيحأ ،الخوف

 .لتركه االستقبال بال عذر
، لكوبعض العلماء حرم ذ ؛ويكره في الصالة رفع بصره إلى السماء

ما بال أقوام يرفعون < :فقال ؛على من يفعل ذلك ‘ فقد أنكر النبي
 :حتى قال ،قوله في ذلك واشتدَّ ، ؟!>أبصارهم إلى السماء في صالتهم

أنس من حديث  رواه البخاري، >أبصارهم أو لتخطفنَّ عن ذلك  هنَّ تلين<
.  ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده فال  أنهوقد سبق
يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو  نله أ ينبغي
 .ألن ذلك يشغله عن صالته ؛ذلك

وإن كان التغميض  .ويكره في الصالة تغميض عينيه لغير حاجة
فال  ،والتزويق كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صالته كالزخارف ،اجةحل

 .يكره إغماض عينيه
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من  إال ؛جدار ونحوه حال القيام ويكره في الصالة أن يستند إلى
، لكن لو ترتب على ذلك سقوطه لو أزيل، القيام ةألنه يزيل مشق ؛حاجة

 .فال بأس ؛فإن فعله لحاجة كمرض ونحوه، بطلت صالته
بأن يمدهما على  ؛حال السجود هويكره في الصالة افتراش ذراعي

لوا في اعتد< :قال ‘ أن النبي لحديث أنس  ،صاقهما بهاإلاألرض مع 
 .متفق عليه >انبساط الكلب هوال يبسط أحدكم ذراعي ،السجود
وهو عمل ماال فائدة فيه  ــالعبث ومن ذلك  في الصالة الحركة كرهتو

ومنه مسح األرض من غير ــ، أو ثوب أو غير ذلك  ةبيد أو رجل أو لحي
 .حاجة

وهي  وهو وضع اليد على الخاصرة ،ويكره في الصالة التخصر
وذلك ألن التخصر فعل الكفار  ،ا فوق رأس الورك من المستدقالشاكلة م
 وقد ثبت في حديث أبي هريرة  ،وقد نهينا عن التشبه بهم ،والمتكبرين

 >.النهي عن أن يصلي الرجل متخصراً : <تفق عليهمال
 .ويكره في الصالة فرقعة أصابعه وتشبيكها

ـ:   ـشة لحديث عائ ؛يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيهن ويكره أ
فلما >، فنظر في أعالمها نظرة، صلى في خميصة لها أعالم ‘أن النبي <

ئتوني بأنبجانيته او؛ اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم: <انصرف قال
 .متفق عليه> فإنها ألهتني آنفا عن صالتي

و سواء كانت الصورة منصوبة أ وتكره الصالة في مكان فيه تصاوير
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 .غير منصوبة على الصحيح
ويكره أن يدخل في الصالة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء 

أو  ،حر شديد وأو حالة برد أ ،أو ريح ،أو غائط ،كاحتباس بول ؛يضايقه
في حديث عائشة  ــ عليه الصالة والسالم ــ لقوله ؛بعد حضور طعام يشتهيه

 .رواه مسلم> وال هو يدافعه األخبثان ،حضرة طعامبال صالة : <ـ  ـ
إذ ، على الكراهة ــ رحمهم اهلل تعالىــ النواهي حملها العلماء وهذه 

 .واهلل أعلم، هي من باب اإلرشاد واألدب
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 باب يف بيان ما يستحب أو يباح فعله يف الصالة

  

إذا كان : <‘لقول النبي  ؛منه يسن للمصلي رد المار من أمامه قريباً 
فإن معه  ؛فإن أبى فليقاتله ،ا يمر بين يديهأحد   فال يدعنَّ  ؛يصلي أحدكم
 .من حديث ابن عمر  رواه مسلم >القرين

إذا كانت الصالة يحرم قطعها ، ويجب رد المار بين يدي المصلي
 .والمار الذي يقطعها الحمار والكلب األسود والمرأة، كالفريضة

مرتفع من جدار أو أي شيء  ــ ةلكن إذا كان أمام المصلي ستر
فال بأس أن يمر ، فإن لم يكن له سترة ،يمر من ورائه نفال بأس أ ــ نحوه

ره العلماءُ بثالثة أذرع من قدم المصلي، من وراء محل سجوده  .وقدَّ
إذا صلى < :‘ لقوله ؛مامإلفي حق المنفرد وا ةواتخاذ السترة سن

وابن ماجة من رواه أبو داود  ،>دن منهايول ،ةفليصل إلى ستر أحدكم
 .إمامه ةفسترته ستر ؛وأما المأموم ،ي سعيدبحديث أ
سواء  ،قدر ذراع: أي، أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل يسنو

إذا  طرف السجاد ئويجز، كل شيء مرتفعئ ويجز ،أو عريضة ةكانت دقيق
 .مجرد اللون ئوال يجز، كان مرتفًعا
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بين ، أو امرأة، حمار أو، وتبطل الصالة بمرور كلب أسود :مسألة 
 .أو بين يديه دون ثالثة أذرع، لحديث أبي ذر رواه مسلمالمصلي وسترته 

أو خاف  ،إمامه ىأو سه ،كاستئذان عليه، وإذا عرض للمصلي أمر
بأن يسبح الرجل  ،على ذلك التنبيهه لف، نسان الوقوع في هلكةإعلى 

، لتسبح الرجالف ؛في صالتكم ءإذا نابكم شي: <‘لقوله  ؛وتصفق المرأة
 .متفق عليه من حديث سهل بن سعد > ولتصفق النساء

وللمصلي  ،وال يكره السالم على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد
باليد بأن يبسط يده  حينئذ رد السالم على المصلي في حال الصالة باإلشارة

 .ـ  ـلحديث ابن عمر  ؛فظلال بال
 ينلما في الصحيح ؛أحياناً  يقرأ عدة سور في ركعة واحدة نللمصلي أو

، وآل عمران، قيامه بالبقرة قرأ في ركعة من ‘أن النبي < :عن حذيفة
 ةالواحدالسورة وأن يقسم  ،وله أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، >والنساء

لما روى أحمد  ؛أحياناً  سطهااخر السور وأواأو ويجوز له قراءة ،بين ركعتين
كان يقرأ في األولى من ركعتي  ‘النبي أن  ـ  ـ عن ابن عباس ومسلم

وفي الثانية [ 236 :البقرة] {..ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :الفجر قوله تعالى
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :اآلية في آل عمران

 ،{ڑ ژ ژ ڈ} :ولعموم قوله تعالى [،63: آل عمران] اآلية {..ڄ
إذ ، بل يفعل ذلك أحياناً ، مثل هذه األشياء ال يكثر منها في الفرضلكن 

 .فإن طالت قسمها نصفين، السنة أن يقرأ سورة كاملة
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وأن يسأل اهلل  ،وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب
عند قراءة  ‘وله أن يصلي على النبي  ،مةعند قراءة آية فيها ذكر رح

لحديث  ــوهذا مستحب في النفل ، لتأكد الصالة عليه عند ذكره ؛ذكره
 .ح في الفرضمبا ــالسابق  حذيفة 
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 باب يف السجود للسهو

 
ذهول القلب عن : معناها، السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة

 .الناسي إذا ذكرته تذكر بخالف الساهي: وقيل، معلوم
لجبر الخلل الحاصل في ؛ سجدتان يسجدهما المصلي: واصطالحا  

 .د السهو هو الجابر الثاني من جوابر الصالةوسجو، صالته سهواً 
  :ويشرع سجود السهو ألحد ثالثة أمور

 .إ ذا زاد في الصالة سهواً : أوال  
 .إ ذا نقص منها سهواً : ثانيا  
 .إ ذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص: ثالثا  

ال كل زيادة أو نقص  ،فيسجد ألحد هذه الثالثة حسبما ورد به الدليل
 .أو شك

سواء كانت الصالة فريضة أو  ،سجود السهو إ ذا وجد سببه ويشرع
 .لعموم األدلة ؛نافلة

كل صالة ذات ركوع  :وضابط الصالة التي يشرع فيها سجود السهو
 .وسجود

وكذا ال سجود ، هو فيهاسفال سجود لل، فخرج بذلك صالة الجنازة
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 .أو السهو، إذا سها في سجود التالوة

  :أحوال سجود السهو* 

وهي إما زيادة أفعال أو زيادة  ،الزيادة في الصالة :حال األولىال* 
  :أقوال

كالقيام في محل  ؛زيادة األفعال إذا كانت زيادة من جنس الصالة: أوال  
فإ ذا فعل ذلك  ،أو زاد ركوعًا أو سجوداً  ،والقعود في محل القيام ،القعود

: ـ  ـ عودفي حديث ابن مس ‘لقوله  ؛وجوًبا سهوًا فإنه يسجد للسهو
 .رواه مسلم >فليسجد سجدتين ؛فإذا زاد الرجل أو نقص في صالته<

فإنه  ؛لو زاد ركعة سهوًا ولم يعلم إال بعد فراغه منها :مسألة 
 ،أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ،يسجد للسهو

 .ثم يسجد للسهو ويسلم ،ويتشهد إن لم يكن تشهد
تنبيهه بأن  والنقص لزم من علم من المأمومين بالزيادة ؛وإن كان إماماً 

مام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم  ،يسبح الرجل وتصفق المرأة ويلزم اإل 
 .ألنه رجوع إلى الصواب ؛يجزم بصواب نفسه

وقراءة سورة في  ،كالقراءة في الركوع والسجود ؛وأما زيادة األقوال
فإذا فعل ذلك  ،والثالثية من المغرب الركعتين األخيرتين من الرباعية

 .استحب له السجود للسهو ؛سهواً 
، وأما إن كانت األفعال واألقوال المزادة ليست من جنس الصالة

، فال يشرع لها سجود السهو، كاألكل والشرب والحركة الكثيرة والكالم
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 .وسهوًا ال تبطلها، لكن إن كانت عمًدا أبطلت الصالة
بأن ترك منها شيئًا  ،إذا نقص من الصالة :نقصال: الحال الثانية* 
 : فال يخلو
  :نقص األركان ــ 1

نعقد توهذا الركن تكبيرة اإلحرام لم  ،ركناً  إن كان المتروكُ أ ــ 
 .وال يغني عنه سجود السهو ،صالته

، ونحوهماكركوع أو سجود  ؛وإن كان ركنًا غير تكبيرة اإلحرامب ــ 
ل إلى موضعه في الركعة التي تليها عاد وجوبًا وذكر هذا المتروك قبل أن يص

من الركعة التي تليها  وإن ذكره بعد أن وصل إلى موضعه ،فأتى به وبما بعده
 .وقامت التي تليها مقامها ،لغت الركعة التي تركه منها

فإنه يعتبره كترك  ؛وإن لم يعلم بالركن المتروك إال بعد السالمجـ ــ 
أتى بركعة كاملة  ؛على طهارته وهو باقٍ  ،لفصلفإن لم يطل ا ،ركعة كاملة

استأنف ، أو انتقض وضوؤه ،وإن طال الفصل، بعد السالم ،وسجد للسهو
 .الصالة من جديد

أن يكون المتروك في الركعة األخيرة فإنه يأتي به وبما بعده ويسلم د ــ 
 .ما لم يطل الفصل أو ينتقض وضؤوه كما سبق ويسجد للسهو

واجبًا كتسبيح الركوع أو كان المتروك وإن  :اتنقص الواجب ــ 2
  :ونحوهما السجود
ثم سجد  ،فإن ذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه رجع وأتى به ــ أ

 .ألنه زاد في الصالة؛ للسهو بعد السالم
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ويسجد للسهو  ،وإن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه سقط ــب 
 .ألنه نقص؛ وجوباً قبل السالم 

فإن كان من عادته اإلتيان ، وإن كان المتروك سنة :نقص السنن ــ 3
 .وإال فال ،بها استحب له السجود قبل السالم

  :وال يخلو ،الشك في الصالة: ةثالحال الثال* 
 ،أن يغلب على ظنه شيء فإن غلب على ظنه شيء عمل به ــ 2

ر فليتح< ‘وفيه قوله  لحديث ابن مسعود ؛ وسجد للسهو بعد السالم
 .متفق عليه> عليهفليتم الصواب 
 .ويأتي بالناقص ،على اليقين يفيبن ،أن ال يترجح عنده شيء ــ 1

ى ثنتين أم ثالثًا أصلَّ  بأن شكَّ  ؛عدد الركعاتإذا شكَّ في  :مثال ذلك
ألنه  ؛وإال فإنه يبني على األقل، وبنى عليهعمل به  ح له شيءٌ مثاًل فإن ترجَّ 

أحدكم  إذا شكَّ < :أبي سعيد لحديث ؛قبل السالمثم يسجد للسهو  ،المتيقن
افلم  ،في صالته ا أو أربع  على ما  وليبن، فليطرح الشك، يدِر أصلى ثالث 
 .رواه مسلم> ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، استيقن

إذا كان عمده يبطل ، وحكم سجود السهو الوجوب :مسألة 
 .وإال لم يجب، الصالة

 .فسهوه يوجب السجود، عمد ذلك يبطل ،زيادة ركعة سهواً : فمثالً 
 : محل السجود :مسألة 

إن كان عن نقص كما لو نقص تسبيح الركوع أو : قبل السالم ــ أ
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 ‘كما في حديث عبد اهلل بن بحينة لما ترك التشهد األول سجد ، السجود
أو شك ولم يترجح له شيء كما في حديث أبي  .قبل السالم متفق عليه

 .سعيد السابق
أو سجودًا أو ، إن كان عن زيادة كما لو زاد ركوعاً : بعد السالم ــ ب

لما زاد سالمًا في الصالة  كما في حديث أبي هريرة ، قيامًا أو قعوداً 
أو شك وترجح له شيء كما لو شك هل . متفق عليه ،سجد بعد السالم

صلى ثالثًا أو أربعًا وترجح له أنها ثالث فيأتي بركعة ويسجد للسهو بعد 
 .لحديث ابن مسعود السابق ،السالم

 : سهو المأموم :مسألة 

 .فال يسجد للسهو، فسهوه يتحمله اإلمام، إن كان المأموم غير مسبوق ــ أ
 .سجد بعد قضاء ما فاته، وإن كان مسبوقاً  ــ ب

 .وصفة سجود السهو كصفة سجود الصالة
 : وال ينظر المصلي للشك في ثالثة مواضع

 .إلنسانإذا كثر مع ا ــ 2
 .وإذا كان مجرد وهم ــ 1
 .وإذا كان بعد الفراغ من العبادة ــ 3

وإذا اجتمع سجود قبل  ،من سها مرارًا كفاه سجدتان :مسألة 
 .سجد قبل السالم ،السالم وآخر بعده



 

أحكام الصالة 
   املختصر يف العبادات  

018 

 
 باب يف الذكر بعد الصالة

 

ومن ، ص والخلل والسهوالصالة المفروضة يعتريها كثير من النق
ومن جوابر ، أن شرع للمصلي جوابر تجبر هذا الخلل ـ تعالى ـ رحمة اهلل

 ڳ ڳ گ گ}: قال تعالى، الصالة الذكر بعد الفراغ منها

 ٹ ٹ}: وقال سبحانه [،203: النساء] {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 [.20: الجمعة] {ڃ

 .ن يستغفر اهلل ثالثاً سن له أ، فإذا سلم المصلي من الصالة
تباركت يا ذا الجالل ، ومنك السالم، اللهم أنت السالم: <ثم يقول

 .عند مسلم ـ  ـكما ثبت ذلك من حديث ثوبان > واإلكرام
، وله الحمد، له الملك، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له: <ثم يقول

وال نعبد  ،اهلل ال إله إال ،ال حول وال قوة إال باهلل ،وهو على كل شيء قدير
مخلصين  ،ال إله إال اهلل ،وله الثناء الحسن ،وله الفضل ،له النعمة ،إال إياه

وال ، اللهم ال مانع لما أعطيت. <رواه مسلم> له الدين ولو كره الكافرون
أي ال ينفع ، متفق عليه> وال ينفع ذا الجد منك الجد، معطي لما منعت
 .الصالحوإنما ينفعه العمل ، الغني منك غناه
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ال < :ةالمائقول تمام يو ،كبره ثالثًا وثالثينيو ،حمدهيو ،سبح اهلليثم 
وهو على كل شيء  ،وله الحمد ،له الملك ،ال شريك له ،إله إال اهلل وحده

 >.قدير
 .ويكبره خمسًا وعشرين، ويهلله، يسبح اهلل ويحمده: وأحيانا  
 .شراً ويكبره ع، ويحمده عشراً ، يسبح اهلل عشراً : وأحيانا  
ويكبره ثالًثا ، ويحمده ثالًثا وثالثين، يسبح اهلل ثالًثا وثالثين: وأحيانا  

 .ثم يكبر تمام المائة، وثالثين
 ،قرأ آية الكرسيي ؛من هذه األذكار على هذا الترتيب الفراغثم بعد 
 .والمعوذتين

 ،ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصالة
 .وإنما يرفع به كل واحد صوته منفرداً  ،بصوت جماعي لكن ال يكون

ويستعين على ضبط عدد التهليالت وعدد التسبيح والتحميد والتكبير 
 .ألن األصابع مسؤوالت مستنطقات يوم القيامة ؛بعقد األصابع
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 باب يف صالة التطوع

 

ات بعد الجهاد في سبيل اهلل وطلب التطوع بالصالة من أفضل القرب
وغيرها  ،على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات ‘لمداومة النبي  ؛العلم
إنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك بها <: ــ عليه الصالة والسالم ــوقال 
 .رواه مسلم> وحط بها عنك خطيئة، درجة
  :وصلوات التطوع على نوعين* 

أو مقيدة بمكان أو  ،بأوقات معينةصلوات مؤقتة  :النوع األولــ 
وغير ، وصالة الضحى، كالسنن الرواتب ،وتسمى بالنوافل المقيدة، حال
 .ذلك

وال مقيدة بحال  ،صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة :والنوع الثانيــ 
 .كما سيأتي بيانه، وتسمى بالنوافل المطلقة وال مكان
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 حكامهاأصالة الوتر و

 

 ‘أن النبي ـ:   ـلما روى ابن عباس  ،سنة مؤكدة :صالة الوتر
فأخبرهم أن اهلل افترض عليهم ، فإن هم أجابوك لذلك<... : قال لمعاذ

ولو كان الوتر واجبًا لكانت ، متفق عليه ...>خمس صلوات في اليوم والليلة
الوتر ليس بحتم : <لقول علي بن أبي طالب و ،الصلوات الواجبة ستاً 

 .رواه أحمد والنسائي >‘ولكن سنة سنها رسول اهلل ، كهيئة المكتوبة
 وعند شيخ اإلسالم، إلى وجوبه ـ  ـاإلمام أبو حنيفة وذهب 

 .يجب على من قام الليل: ـ  ـ
ولثالث الركعات وللخمس  ،اسم للركعة المنفصلة عما قبلها :والوتر

فإذا كانت ، ــالركعات متصلة بسالم واحد  إذا كانت هذه ــوالسبع والتسع 
 .فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها ؛هذه الركعات بسالمين فأكثر

سواء  ووقت الوتر يبدأ من بعد صالة العشاء اآلخرة :وقت الوتر
ويستمر إلى طلوع ، وقتها أو وقت المغرب مجموعة معهاأول فعلت في 

يصلي ما بين  ‘ان رسول اهلل ك: <قالتـ،   ـلما روت عائشة  ؛الفجر
 .رواه مسلم >صالة العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشرة ركعة

والوقت المستحب لصالة الوتر آخر الليل لمن يثق من قيامه في آخر 
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بهذا  ،فإنه يوتر قبل أن ينام ؛ومن كان ال يثق من قيامه في آخر الليل ؛الليل
 :‘عن النبي   فقد روى مسلم من حديث جابر ؛‘أوصى النبي 

ومن وثق بقيامه من  ،أيكم خاف أال يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد<
 .>ة وذلك أفضلدهوشفإن قراءة آخر الليل م ؛فليوتر من آخره ؛آخر الليل

  :وكيفية صالتها ،عدد ركعات الوتر* 
وثبوته عن عشرة من  ،لورود األحاديث بذلك ؛وأقل الوتر ركعة واحدة

 .ركعتان ن األفضل واألحسن أن تكون مسبوقة بالشفعلك ،الصحابة 
يصليها ركعتين  ،أو ثالث عشرة ركعة ،وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة

كان رسول <: ـ  ـلقول عائشة  ؛ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها ،ركعتين
 .رواه مسلم> يوتر منها بواحدة، يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ‘اهلل 

من ، أنه صلى ثالث عشرة ركعة ــ صالة والسالمعليه ال ــوثبت عنه 
 .في الصحيحين ـ  ـحديث عائشة 
 >.يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة< :وفي لفظ

ثم يجلس عقب الركعة  ،يسرد ثمانياً  ،ع ركعاتتسوله أن يوتر ب
 ،فيأتي بالركعة التاسعة ،ثم يقوم ،ويتشهد التشهد األول وال يسلم ،الثامنة

 .هد األخير ويسلمويتشهد التش
 ،ع ركعات أو خمس ركعات ال يجلس إال في آخرهاسبوله أن يوتر ب

يوتر بسبع  ‘كان رسول اهلل : <ـ  ـلقول أم سلمة  ؛ويتشهد ويسلم
، وللسبع صفة أخرى، رواه مسلم> وبخمس ال يفصل بينهن بسالم وال كالم
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 .م واحدوبسال، وهي أن يصلي سبع ركعات بتشهدين بعد السادسة والسابعة
ثم يصلي الركعة  ،يصلي ركعتين ويسلم ،وله أن يوتر بثالث ركعات

 .أو يسردها بتشهد واحد وسالم واحد ،الثالثة وحدها
 ٻ ٱ} :وفي الثانية ،{ں} ويستحب أن يقرأ في األولى بـ

 .{ٻ ٻ ٻ ٱ} :وفي الثالثة ،{ٻ
 دعو اهللي فيكبر ثم ؛أحياناً  قنت بعد الركوع في الوتري ويستحب أن

إلى > ...اللهم اهدني فيمن هديت< بعد رفع اليدين، ــ وتعالى سبحانه ــ
 .الوارد آخر الدعاء

 .وأحياًنا يقنت قبل الركوع؛ لوروده عن الصحابة 
 ‘ألن أكثر الذين وصفوا صالة النبي ؛ وال يداوم على القنوت

 .بالليل لم يذكروا قنوته
 .صف األخير من رمضانوالوارد عن الصحابة أنه في الن

( ثالث مرات، ويمد صوته سبحان الملك القدوسيقول بعد الوتر: )و
 في األخيرة.

فإذا  ،ويستحب أن يقضي الوتر إذا تركه لعذر ضحى شفعاً  :مسألة 
وكان < :ـ  ـلحديث عائشة  ؛ثم نام عنها صلى ستاً  أراد أن يوتر بخمس

. وقيل: رواه مسلم >شرة ركعةإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي ع
 يقضيه كهيئته وال حدَّ لقضائه.
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 صالة الرتاويح وأحكامها

 

ثم ، سم للجلسة مطلقاً اوهي في األصل ، جمع ترويحة: التراويح
ألنهم كانوا ؛ سميت بها الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان

 .يطيلون الصالة
 .سم للقيام جماعة في ليالي رمضانا: صطالحوفي اال

من قام : <قال ‘أن النبي  لما روى أبو هريرة ؛ وهي سنة مؤكدة
 .متفق عليه >رمضان إيمان  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه

بأصحابه في  ‘فقد صالها النبي  ؛وفعلها جماعة في المسجد أفضل
كما  ؛بهم خوفًا من أن تفرض عليهمثم تأخر عن الصالة ، المسجد ليالي

 :في حديث أبي ذر  ‘وقال ؛ ـ  ـ ثبت في الصحيحين عن عائشة
رواه الخمسة وصححه > كتب له قيام ليلة؛ من قام مع اإلمام حتى ينصرف<

 .الترمذي
ما كان النبي ـ: )  ـفقد ثبت من حديث عائشة  ؛وأما عدد ركعاتها

واألمر في ، متفق عليه (ى عشرةيزيد في رمضان وال غيره على إحد ‘
صالة الليل مثنى < :قال ‘أن النبي  ذلك واسع لحديث ابن عمر 

 .متفق عليه ..>مثنى
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رواه عبد ، بعشرين ركعة وثبت أنهم كانوا يقومون في زمن عمر 
أمره أبيًّا وتميًما الداري أن يقوما بالناس > الموطأ< وثبت في. الرزاق

 .بإحدى عشرة
 ،له أن يصلي عشرين ركعة: <ـ  ـالم ابن تيمية قال شيخ اإلس

وله أن يصليها سًتا وثالثين كما هو  ،ذهب أحمد والشافعيمكما هو مشهور 
وكلٌّ  ،وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة وثالث عشرة ركعة، مذهب مالك

 .>تقليلها بحسب طول القيام وقصرهوفيكون تكثير الركعات  ؛حسن
سواء فعلت العشاء في وقتها أو ، والوتر ووقتها ما بين صالة العشاء

 .مجموعة مع المغرب
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 باب يف السنن الراتبة مع الفرائض

 

  :وبيانها كالتالي ،ثنتا عشرة ركعةوجملة السنن الرواتب 
 .قبل الظهر أربع ــ
 .وركعتان بعد الظهر ــ
 .وركعتان بعد المغرب ــ
 .تان بعد العشاءوركع ــ
 .وركعتان قبل الفجر ــ

والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور هو حديث ابن عمر 
 ،ركعتين قبل الظهر :عشر ركعات ‘حفظت من رسول اهلل < :قال ـ  ـ

وركعتين بعد العشاء في  ،وركعتين بعد المغرب في بيته ،وركعتين بعدها
فيها  ‘ساعة ال يدخل على النبي كانت و ،وركعتين قبل الصبح ،بيته
> صلى ركعتين ،حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر ،أحد

 .متفق عليه
كان يصلي قبل الظهر أربعًا <: ـ  ـعن عائشة > صحيح مسلم< وفي
 >.ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ،يخرج فيصلي بالناس ،في بيتي
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لفعل  ،فضل من فعلها في المسجدفعل الراتبة في البيت أو :مسألة 
 : وذلك لمصالح تترتب على ذلك، وأمره ‘النبي 

 .اتباع السنة :منها
أفضل الصالة : <قال ‘أن النبي  ما روى زيد بن ثابت : ومنها

 .متفق عليه> صالة المرء في بيته إال المكتوبة
 .البعد عن الرياء واإلعجاب: ومنها
 .واإلخالصأن ذلك سبب لتمام الخشوع : ومنها
، زل الرحمة على أهل البيتـتن، عمارة البيت بذكر اهلل والصالة: ومنها
 .الشيطان ويبتعد عنه

م يكن النبي ل<: ـ  ـلقول عائشة  ؛وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر
 .متفق عليه> على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ‘

ركعتا <: ـ  ـحديث عائشة  في ــ عليه الصالة والسالم ــ وقال
يحافظ  ‘ولهذا كان النبي  ،رواه مسلم> الفجر خير من الدنيا وما فيها

 .عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر
وأما ، وما عدا سنة الفجر من السنن الرواتب فالسنة تركه في السفر

وغير ذلك ، وسنة الوضوء، وقيام الليل، بقية التطوعات كصالة الضحى
 .في السفرفيشرع 

 : ولركعتي الفجر سنن
أن النبي < ـ  ـلما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة  ؛تخفيفهما
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 >.تين قبل صالة الصبحلكان يخفف الركعتين ال ‘
 ٻ ٱ} :يقرأ في الركعة األولى من سنة الفجر بعد الفاتحة أنو

[ 2: خالصاإل] {ٻ ٻ ٻ ٱ} :وفي الثانية [،2: الكافرون] {ٻ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :يقرأ في األولى منهمايانًا وأح، أحياناً 

 :ويقرأ في الركعة الثانية ،اآلية التي في سورة البقرة[ 236: البقرة] {...ٹ
كما ثبت  [،63: آل عمران] {..ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 .ذلك بالسنة
لكثرة  وأن يضطجع بعدهما على جنبه األيمن إن احتاج إلى ذلك

 .أن يفعلهما في بيتهو ‘لما ثبت من فعله ، صالته بالليل
 ؛أو الوتر لعذر من هذه السنن الرواتب وإذا فات شيءٌ  :مسألة 

صلى من ، فإذا أراد أن يوتر بخمس مثالً ، شفًعافإنه يسن قضاؤه في النهار 
وقضى الركعتين  ،قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما ‘ألنه  ؛النهار ستاً 

الرواتب في مشروعية قضائه  ويقاس الباقي من ،اللتين قبل الظهر بعد العصر
من نام < :في حديث أبي سعيد  ‘وقال  ،إذا فات على ما فيه النص

 .وأبو داود، رواه الترمذي >فليصله إذا أصبح أو ذكر ؛عن الوتر أو نسيه
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 صالة الضحى

 

 ىئ مئ}: ـ تعالى ـلقوله ؛ مطلًقا كل يومصالة الضحى سنة مؤكدة 

 ٱ    يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ

 [.30ــ  36: النور] {..پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

يصبح على كل سالمى : <قال ‘أن النبي  ولما ورد عن أبي ذر 
وكل تهليلة ، وكل تحميدة صدقة، فكل تسبيحة صدقة، من أحدكم صدقة

ونهي عن المنكر ، وأمر بالمعروف صدقة، وكل تكبيرة صدقة، صدقة
 .رواه مسلم> من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ئويجز، صدقة

  :قد وردت في صالة الضحى أحاديث كثيرة
أوصاني خليلي < :قال ما في الصحيحين عن أبي هريرة  :منها
 ،وركعتي الضحى ،صيام ثالثة أيام من كل شهر: بثالث ‘رسول اهلل 

 >.وأن أوتر قبل أن أنام
في حديث أبي  ‘لقوله  ؛نوأقل صالة الضحى ركعتا :مسألة 

 .وال حد ألكثرها>، وركعتي الضحى< :الذي ذكرنا قريباً  ـ  ـ هريرة
وقت صالة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها  :مسألة 
 .أي بعد طلوع الشمس بقدر ثنتي عشرة دقيقة تقريباً  ،قدر رمح
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بقدر  ،وقت قيام الشمس في كبد السماء :أي ؛ويمتد إلى قبيل الزوال
زيد ابن  لحديث ؛واألفضل أن تصلى إذا اشتد الحر، عشر دقائق تقريًبا

: أي ؛رواه مسلم >صالة األوابين حين ترمض الفصال< :مرفوًعا أرقم 
 .فتبرك الفصال من شدة الحر ؛حين تحمى الرمضاء
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 سجود التالوة

 

لما روى زيد بن ؛ وال يجب ،والمستمع يسن سجود التالوة للقارئ
 .متفق عليه> والنجم ولم يسجد فيها ‘قرأت على النبي : <قال ثابت 

رواه > إن اهلل لم يفرض علينا السجود إال أن نشاء: < وقال عمر
 .البخاري

 .وقد أجمع العلماء على مشروعيته

 ،جدةيقرأ علينا السورة فيها الس ‘كان النبي ـ: <  ـ قال ابن عمر
 .متفق عليه> حتى ما يجد أحدنا موضعا  لجبهته ،ونسجد معه ،فيسجد

هو الذي ف ،وأما السامع ،والمستمع هو الذي يقصد االستماع للقراءة
لما روى البخاري  ؛فال يشرع في حقه سجود التالوة ؛لم يقصد االستماع

: وقال ،بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد مرَّ  أن عثمان 
 >.إنما السجدة على من استمع<

 ،ومريم ،واإلسراء ،والنحل ،والرعد ،األعراف :وسجدات التالوة في
 ،غافر {ٿ}و ،السجدة {ٻ ٻٱ}و ،والنمل ،والفرقان ،والحج
 .{ص} وسجدة{، چ چ چ}و ،واالنشقاق ،والنجم
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فال يشترط له ما يشترط للصالة من ، وسجود التالوة ليس صالة
 .الخ... وستر العورة، لقبلةواستقبال ا، الطهارة

كما يقول في سجود > سبحان ربي األعلى< :ويقول في سجوده
 .وغير ذلك مما ورد في سجود الصالة، الصالة

وال تسليم وال تشهد  ،وال تكبير لسجود التالوة عند الخفض أو الرفع
 .لعدم ثبوت ذلك

 ألنه عليه؛ وأما إذا كان في الصالة فإنه يكبر في كل خفض ورفع
 .السالم كان يكبر في كل خفض ورفعو الصالة
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 التطوع املطلق

 

 .وهو نقيض الكره، مأخوذ من الطوع: التطوع
 .فعل طاعة غير واجبة: صطالحوفي اال

 .ما قيد بزمان أو مكان أو حال: المقيد هو
 .حال هو الذي لم يقيد بزمان وال مكان وال: والمطلق

 .ليال أفضل منه نهاًرا والتطوع المطلق
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}: قال تعالى

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 [.20ــ  26: السجدة] {ھ ھ

يسأل اهلل خيرا   ،ال يوافقها عبد مسلم ،في الليل ساعة إنَّ < :‘قال و
 .من حديث جابر  رواه مسلم> إال أعطاه إياه ؛من أمر الدنيا واآلخرة
أي الصالة أفضل بعد  ‘سئل رسول اهلل : قال وروى أبو هريرة 

 .رواه مسلم> صالة الليل: <قال؟ المكتوبة
فالتطوع المطلق  ؛والنصوص في ذلك كثيرة تدل على قيام الليل

وألنه  ،وأقرب إلى اإلخالص ،ألنه أبلغ في اإلسرار ؛أفضله قيام الليل
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 .ة على النوم والراحةولما فيه من إيثار الطاع ،وقت غفلة الناس
من حديث مرفوعًا > الصحيح< لما في، وأفضل الليل ثلثه بعد سدسه

 ،كان ينام نصف الليل ،أفضل الصالة صالة داود< :عبد اهلل بن عمرو 
ثم ، فكان يريح نفسه بنوم أول الليل ،متفق عليه >وينام سدسه ،ويقوم ثلثه

هل من سائل فأعطيه < :فيقول ،يقوم في الوقت الذي ينادي اهلل فيه
حتى يستقبل  ،ليأخذ راحته ؛ثم ينام بقية الليل في السدس األخير ،>؟سؤله

من لقيام لوإال فالليل كله محل  ،هذا هو األفضل ،صالة الفجر بنشاط
 .غروب الشمس إلى طلوع الفجر

 : ولقيام الليل آداب وسنن* 
 .عند نومه أن ينوي قيام الليل: منها
 .ا استيقظأن يستاك إذ: ومنها
له ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له: <أن يذكر اهلل ويقول: ومنها

وال ، وسبحان اهلل، الحمد هلل، وهو على كل شيء قدير، وله الحمد، الملك
 .رواه البخاري، ثم يدعو >وال حول وال قوة إال باهلل، واهلل أكبر، إله إال اهلل

 >وإليه النشور نابعدما أمات ناالحمد هلل الذي أحيا<: يقولأن : ومنها
 .متفق عليه

 ،يروح رد عليوعافاني في جسدي الذي الحمد هلل : <أن يقول: ومنها
 .رواه الترمذي >وأذن لي بذكره

، ويرفع بصره إلى السماء، أن يمسح النوم عن وجهه بيده: ومنها
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 ڑ ژ ژ ڈ}: من قوله، ناويقرأ اآليات من آخر سورة آل عمر

 .اآليات[ وما بعدها 220: آل عمران] {...ڑ
إذا < :لحديث أبي هريرة ؛أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين: ومنها

 .رواه مسلم وغيره> فليفتتح صالته بركعتين خفيفتين؛ قام أحدكم من الليل
في  ‘لقوله  ؛يسلم في صالة الليل من كل ركعتينأن : ومنها

: ومعنى ،يهمتفق عل> صالة الليل مثنى مثنى<: ـ  ـحديث ابن عمر 
فهي ثنائية ال  ؛بتشهد وتسليمتين ؛ركعتان ركعتان: أي >؛مثنى مثنى<

 .رباعية
وإن فاضل بين القيام  ،القيام والركوع والسجود أن يطيل: ومنها

 .والركوع والسجود فعل األخشع لقلبه
في  ــعليه الصالة والسالم  ــأن يكون تهجده في بيته قال : ومنها

متفق  >إال المكتوبة ؛في بيته ءأفضل صالة المر< ـ:  ـ حديث ابن عمر
 .وألنه أقرب إلى اإلخالص ،عليه

لحديث حذيفة ، أن يسأل عند آية وعد ويستعيذ عند آية وعيد: ومنها
 .رواه مسلم
وأذكار ، ستفتاحاتعنى بأذكار الصالة الواردة من االأن ي: ومنها

 .والجلوس، الركوع والسجود
في  ‘لقوله  ؛قاعدًا لعذر كأجر القائموصالة النافلة  :مسألة 

كتب له من العمل ما ، إذا مرض العبد أو سافر< :حديث أبي موسى 



 

أحكام الصالة 
   املختصر يف العبادات  

016 

وجواز التطوع جالسًا مع  ،رواه البخاري> كان يعمله وهو صحيح مقيم
 .القدرة على القيام مجمع عليه
يجعل آخر صالته بالليل  ‘فقد كان النبي  ؛ويختم صالته بالوتر

 .بذلك في أحاديث كثيرة وأمر ،وتراً 
 :عمر لحديث  ؛ؤهاستحب له قضا، ومن فاته تهجده من الليل

فقرأه ما بين صالة الفجر ، منه أو عن شيءٍ ، من نام عن حزبه من الليل<
 .رواه مسلم> كأنما قرأه من الليل، كتب له؛ وصالة الظهر

a: 
كل  يستحب للمسلم أن يقرأ القرآن كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي

 .شهر مرة لحديث عبد اهلل بن عمرو 
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 باب يف األوقات املنهي عن الصالة فيها

 

أوقات  يوه ،يهناك أوقات ورد النهي عن الصالة فيها إال ما استثن
  :خمسة

لحديث أبي سعيد ؛ إلى طلوع الشمس بعد صالة الفجرمن  :أوال  
 أنه كان ال يصلي بعد طلوع الفجر إال ‘ لكن هدي النبي ، اآلتي

 ركعتي الفجر.
بقدر من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين  :الثاني

 .ثنتي عشرة دقيقة تقريبا
وقيام الشمس يعرف بوقوف  ،عند قيام الشمس حتى تزول :والثالث

لقول عقبة بن  ؛غربال يزيد وال ينقص إلى أن تزول إلى جهة ال ،الظل
أن نصلي فيهن وأن نقبر  ‘ثالث ساعات نهانا رسول اهلل < :عامر

وحين يقوم قائم الظهيرة  ،حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع: فيهن موتانا
 .رواه مسلم> وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ،حتى تزول

ه لقول ؛أن تشرع الشمس في الغروبمن صالة العصر إلى  :والرابع
حتى صالة الصبح ال صالة بعد < :في حديث أبي سعيد الخدري  ‘

 .متفق عليه> العصر حتى تغيبصالة  وال صالة بعد ،تطلع الشمس
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إذا شرعت الشمس في الغروب بمغيب حاجبها  :والوقت الخامس
 .لما تقدم من حديث عقبة  حتى تغيب

  :يجوز في أوقات النهيو :مسألة 
في  ‘لعموم قوله  ؛ائتة في هذه األوقاتقضاء الفرائض الف ــ 2

ال ؛ فليصلها إذا ذكرها ؛أو نسيهاعن صالة نام من < :حديث أنس 
 .متفق عليه> كفارة لها إال ذلك

وأيضًا على الصحيح من قولي العلماء في هذه األوقات فعل  ــ 1
وهي كل صالة تشرع عند وجود سببها  ذوات األسباب من الصلوات

 ؛وصالة الكسوف ،وتحية المسجد ،صالة الجنازةك ؛وتفوت بفواته
وصالة االستخارة ، وإعادة الجماعة، وركعتي الوضوء، وركعتي الطواف

لألدلة الدالة على فعل هذه الصلوات دون التقييد ؛ وغير ذلك، لما يفوت
فتحمل على ، وهذه تخص عموم النهي عن الصالة في هذه األوقات ،بزمن
علها بأن ُتبتدأ في هذه األوقات صالة تطوع ال فال يجوز ف ؛سبب له ال ما

 .سبب لها
، واألولى بعد طلوع الشمس؛ قضاء سنة الفجر بعد صالة الفجر ــ 3

وال سيما إذا جمع الظهر مع  ،سنة الظهر بعد العصر ىقضت نوكذا يجوز أ
 كما في ،أنه قضى سنة الظهر بعد العصر ‘فقد ثبت عن النبي  ؛العصر

 .رواه مسلم ـ  ـحديث عائشة 
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 باب يف وجوب صالة اجلماعة وفضلها

 

 .لما يترتب عليها من مصالح عظيمة؛ شرعت صالة الجماعة
، والرعاية، والعطف، التواصل بين المسلمين باإلحسان :فمن ذلك

ل وألجل أن يعرف بعضهم أحوا، والتحابب بينهم في القلوب، التواددو
، وإغاثة الملهوفين، وتشييع المتوفى، ادة المرضىيفيقومون بع؛ بعض

فيغيظون بذلك أعداءهم ؛ وألجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتالحمهم
وألجل إزالة ما نسجه بينهم شياطين الجن واإلنس ، من الكفار والمنافقين

على فيحصل االئتالف واجتماع القلوب ؛ من العداوة والتقاطع واألحقاد
رواه > فتختلف قلوبكم ؛ال تختلفوا<‘: ولهذا قال النبي ، البر والتقوى

 . مسلم من حديث أبي مسعود
 ،ومضاعفة األجر ،تعليم الجاهل: أيضاً  ومن فوائد صالة الجماعة

والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون 
 .فيقتدي بهم ،األعمال الصالحة

صالة <‘: عن النبي  عن ابن عمر  الحديث المتفق عليهوفي 
بخمس < :وفي رواية >،الجماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة

 >.وعشرين
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صالة الجماعة فرض على الرجال في الحضر : حكم صالة الجماعة
والدليل على ذلك  ،اً وجوبًا عينيّ  ،الخوفووفي حال األمان  ،والسفر
 .خلفًا عن سلف ،عمل المسلمين قرنًا بعد قرنو، والسنة الكتاب

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :في حال الخوف ـ تعالى ـقال اهلل 
 [.201: النساء] {...پ پ پ پ

 .لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف
 :أنه قال ‘عن النبي   وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة

ولو يعلمون ما ، جرأثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء وصالة الف<
ثم آمر رجال  ، ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام، ألتوهما ولو حبوا  ؛ فيهما

 إلى قوم، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فيصلي بالناس
 .>فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يشهدون الصالة ال

 ؛والمتخلف عن السنة ال يعد منافقاً  ،وصف المتخلفين عنها بالنفاقف
 .فدل على أنهم تخلفوا عن واجب

والعقوبة إنما تكون على ، التخلف عنها لىهم بعقوبتهم ع ‘نه وأل
ألنه ال يعذب بالنار إال من تنفيذ هذه العقوبة  ‘وإنما منعه ، ترك واجب

راري الذين ال تجب عليهم ذمن في البيوت من النساء والرب النار ول
 .الجماعة

: قال أن رجال أعمى هريرة من حديث أبي > صحيح مسلم< وفي
فسأله أن يرخص له أن ، يا رسول اهلل ليس لي قائد يقودني إلى المسجد
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 >؟هل تسمع النداء<: فقال، ى دعاهفلما ولَّ ، فرخص له، يصلي في بيته
بالحضور إلى المسجد لصالة  ‘فأمره النبي  >.فأجب<: قال ،نعم: قال

فدل ذلك على وجوب  ،مشقةالجماعة وإجابة النداء مع ما يالقيه من ال
 .صالة الجماعة

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم < :قال ابن مسعود 
> ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، النفاق

 .رواه مسلم
  :له حالتان ؛خلف عن صالة الجماعة إذا صلى وحدهتالم :مسألة 
، ونحو ذلك كون معذورًا بمرض أو خوفأن ي :الحال األولىــ 

وليس ، وكالطبيب المناوب أو رجل اإلسعاف أو رجل الحريق ونحو ذلك
فهذا يكتب له أجر من يصلي في جماعة لما  ؛من عادته التخلف لوال العذر

كتب له ما كان يعمل ؛ إذا مرض العبد أو سافر<: في الحديث الصحيح
 .ث أبي موسى رواه البخاري من حدي> صحيحا  مقيما  

 ؛عن الصالة مع الجماعة لغير عذر تخلفهأن يكون  :والحال الثانيةــ 
لكنه يخسر أجرًا عظيمًا  ؛تصح صالته عند الجمهور ؛فهذا إذا صلى وحده

ألن صالة الجماعة أفضل من صالة المنفرد بسبع وعشرين  ؛وثوابًا جزيالً 
ومع  ،مسجدوكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى ال ،درجة

 .ألنه ترك واجبًا عليه من غير عذر ؛خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم
قال ، افيجب فعلها فيهمكان صالة الجماعة هو المساجد  :مسألة 
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 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ} :اهلل تعالى

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يت ىت مت

 [.30ـ  36: النور] {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

من سمع النداء فلم يجب فال صالة : <فوعاً وفي حديث ابن عباس مر
وابن حجر ، وصححه الحاكم، والدارقطني، رواه ابن ماجه> له إال من عذر

 ـ.  ـوغيرهم وله شاهد من حديث أبي موسى 
ال صالة لجار المسجد إال في ) :قال أنه ورد عن علي وقد 
 .رواه البيهقي بإسناد صحيح( المسجد
 

  :الجماعةأقل ما تنعقد به صالة * 
ألن الجماعة مأخوذ من  ؛أقل ما تنعقد به صالة الجماعة اثنان

لمالك بن  ‘لقوله  ،أقل ما يتحقق به الجمعإذ هو  وهو االثنان ،االجتماع
 .متفق عليه >وليؤمكما أكبركما< :الحويرث

، وصلى بابن عباس ، صلى بابن مسعود  ‘وألن النبي 
 .لمرواه مس، وصلى بحذيفة، متفق عليهما

ويباح للنساء حضور صالة الجماعة في المساجد بإذن  :مسألة 
وغير متبرجات بزينة مع الستر التام واالبتعاد عن ، أزواجهن غير متطيبات

لحضورهن على عهد النبي  ؛ويكن وراء صفوف الرجال ،مخالطة الرجال
 .ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم، ‘
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سواء  ؛فردات عن الرجالنم للنساء صالة الجماعة وتسن :مسألة 
أمر أم ورقة أن : <‘ألن النبي  ؛أو يؤمهن رجل، منهنكانت إمامتهن 
، رواه أحمد وأهل السنن >وأمرها أن تؤم أهل دارها ،تجعل لها مؤذنا  

 .وصححه ابن خزيمة

رواه الدارقطني ـ،   ـوأم سلمة ، ولما ثبت من فعل عائشة
 .والبيهقي

لمسلم أن يصلي في المسجد الذي ال تقام فيه واألفضل ل :مسألة 
ألنه يحصل بذلك على ثواب عمارة  ؛صالة الجماعة إال بحضوره

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ} :فقد قال اهلل تعالى ؛المسجد

 [.28: التوبة] {...ڻ ڻ

ألن الفضل ، األخشع لقلبهوإن كانت تقام بغير وجوده فاألفضل 
ثم ما ، متعلق بمكانها أو زمانهاأولى من الفضل ال، المتعلق بذات العبادة
ال صالة لجار المسجد إال في < :لقول علي ، حوله من المساجد

 .رواه البيهقي بإسناد صحيح >المسجد
في حديث  ‘لقوله  ؛مسافة بعداألثم بعد ذلك الصالة في المسجد 

 ،أعظم الناس أجرا  في الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى: <أبي موسى 
وأتى إلى المسجد ال يريد إال  ،إذا توضأ فأحسن الوضوءوذلك بأن أحدكم 

حتى ، وحط عنه بها خطيئة ،إال رفع له بها درجة ؛لم يخط خطوة ؛الصالة
يا بني <: ــ عليه الصالة والسالم ــولقوله ، رواه مسلم >يدخل المسجد
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 .رواه مسلم >دياركم تكتب آثاركم !سلمة
 :يث أبي بن كعب في حد ‘ثم بعد ذلك األكثر جماعة لقوله 

وصالته مع الرجلين أزكى  ،صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده<
رواه أحمد وأبو  >وما كان أكثر فهو أحب إلى اهلل ،من صالته مع الرجل

 .وصححه يحي بن معين وابن المديني وابن حبان ،داود
مامه الراتب إيحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير  :مسألة 

وغيره عن أبي مسعود البدري أن > صحيح مسلم< ففي،  بإذنه أو عذرهإال
 >.وال يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إال بإذنه< :قال ‘النبي 

 ؛ضاق الوقت وشق على الناس أو ،فإن تأخر اإلمام عن الحضور
في ذهابه إلى بني عمرو  ‘حين غاب النبي ) لفعل أبي بكر الصديق ؛صلوا

الرحمن بن  وصلى عبد، متفق عليه( فصلى أبو بكر ،مبن عوف ليصلح بينه
 ‘معه النبي  وصلى، غزوة تبوكفي  ‘عوف بالناس لما تخلف النبي 

 .متفق عليه> أحسنتم< :م صالته وقالتثم أ ،الركعة األخيرة
سن ؛ لحاجة ثم حضر إقامة الصالة في المسجد صلى من :مسألة 

، ولو كان وقت نهي ؛قيمتله أن يصلي مع الجماعة تلك الصالة التي أ
فإن أقيمت وأنت في  ،صل الصالة لوقتها< :قال ‘أن  لحديث أبي ذر
 .رواه مسلم> إني صليت فال أصلي :وال تقل ،المسجد فصل

وال يشرع تتبع المساجد بغرض ، وتكون هذه الصالة في حقه نافلة
 .لعدم وروده ،إعادة الجماعة
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شرع المؤذن في إقامة  إذا :أي ــإذا أقيمت الصالة  :مسألة 
لم يجز الشروع في صالة نافلة ال راتبة وال تحية مسجد  ــ؛ الصالة

إذا أقيمت الصالة فال : <في حديث أبي هريرة  ‘لقوله  ؛غيرها وال
> صالة إال التي أقيمتفال < :وفي رواية ،رواه مسلم> صالة إال المكتوبة

امة الفريضة التي يريد أن فال تنعقد صالة النافلة التي أحرم فيها بعد إق
 .يفعلها مع ذلك اإلمام الذي أقيمت له

أتمها  ؛وإن أقيمت الصالة وهو في صالة النافلة قد أحرم بها من قبل
في حديث  ‘لقوله  ؛ن صلى ركعة قبل إقامة الصالةإوال يقطعها  ،خفيفة

وإن  ،متفق عليه> فقد أدرك الصالة ،من أدرك ركعة من الصالة< :أبي هريرة
 .لم يصل ركعة قطعها
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 ألحكام اليت تتعلق باملسبوقا

 

 .من فاتته ركعة فأكثر من صالة اإلمام: المراد بالمسبوق
إال  ،الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق ال يدرك صالة الجماعة

 .عةلم يكن مدركًا للجما ؛فإن أدرك أقل من ذلك ،راك ركعةدبإ
من  ينلما في الصحيح؛ تدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيحو

ولم  ،فركع دون الصف ،في الركوع ‘وقد جاء والنبي  ،ةحديث أبي بكر
 .فدل على االجتزاء بها ،بإعادة الركعة ‘يأمره النبي 

ثم يركع معه بتكبيرة  ،فإنه يكبر تكبيرة قائماً  ؛فإذا أدرك اإلمام راكعاً 
أجزأته عن تكبيرة  ؛وإن اقتصر على تكبيرة اإلحرام ،هو األفضلهذا  ،ثانية

وأما تكبيرة  ،البد من اإلتيان بها وهو قائم ؛فتكبيرة اإلحرام ؛الركوع
 .سنة هنافاإلتيان بها  ؛الركوع

 ئإذا اجتمع مع اإلمام في الركوع المجز: ويدرك المأموم الركوع
 .تقدم بيانه في أركان الصالةو

فإن غلب على ظنه إدراكه اعتد بهذه ، اك الركوعوإن شك في إدر
 .وسجد للسهو بعد السالم، الركعة

 .وإذا لم يغلب على ظنه شيء أتى بركعة وسجد للسهو قبل السالم
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 ؛دخل معه ؛وإذا وجد المسبوق اإلمام على أي حال من الصالة
 ،فاسجدوا ؛ونحن سجود ،إذا جئتم إلى الصالة< :مرفوعاً لحديث أبي هريرة 

لكن  ،رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره> ال تعدوها شيئا  و
 ،خارج الصالة وهو في ،ولئال يخالف الناس هم في صالة، ضعفه البخاري

 .والمخالفة منهي عنها

قام المسبوق ليأتي بما فاته من  ؛فإذا سلم اإلمام التسليمة الثانية
 .وال يقوم قبل التسليمة الثانية ،الصالة

فهو أول صالته على القول  ؛وما أدرك المسبوق مع اإلمام :ألةمس 
في حديث  ‘لقوله  ؛وما يأتي به بعد سالم اإلمام هو آخرها ،الصحيح

 .متفق عليه >فأتموا ؛وما فاتكم< :أبي هريرة 

فلعل األقرب من أقوال  ؛وإذا كانت الصالة جهرية :مسألة 
الفاتحة في الركعات التي يجهر  أن المأموم ال يجب عليه أن يقرأ: العلماء

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ} :لقوله تعالى ؛بها اإلمام

أن هذه اآلية  على أجمع الناس< :قال اإلمام أحمد[ 103: ألعرافا]  {ۅ
 >وإذا اقرأ فأنصتوا< :مرفوعاً  ـ  ـ ولحديث أبي هريرة .>في الصالة

 .ولحديث جابر وأبي هريرة وغيرهما .صححها مسلم

 فإنه ؛أو كان المأموم ال يسمع اإلمام ،الصالة سريةأما إذا كانت 
 .يقرأ الفاتحة في هذه الحاليجب عليه أن 
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  :مع اإلمام مأحوال المأمو* 
من أحكام صالة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم باإلمام 

 .بالمتابعة التامة له
 : أربع حاالت والمأموم له مع اإلمام

أو يركع ، أو يسجد قبله، بأن يركع قبله ،المسابقة: الحالة األولىــ 
 ،مقتد به ،ألن المأموم متبع إلمامه ؛فهذا محرم، ونحو ذلك ويرفع قبله

في حديث أبي  ‘وقد قال  ،والتابع المقتدي ال يتقدم على متبوعه وقدوته
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن يحول اهلل رأسه < :هريرة 

فمن تقدم على  ،متفق عليه !>ورته صورة حمارأو يجعل ص، رأس حمار
استحق  ؛ومن فعل ذلك ،إمامه كان كالحمار الذي ال يفقه ما يراد بعمله

 .العقوبة
، وإن كان جاهاًل أو ناسياً ، بطلت صالته، فمن فعل ذلك عالمًا عامداً 

، لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي بذلك بعد اإلمام، فصالته صحيحة
 .ما عامدا بطلت صالتهفإن لم يفعل عال

فال تركعوا  ؛إنما جعل اإلمام ليؤتم به< :أبي هريرة وفي حديث 
 .رواه أحمد وأبو داود> وال يسجدوا حتى يسجد ،حتى يركع

 .وإن سبقه بتكبيرة اإلحرام لم تنعقد صالته مطلقاً 
وذلك بأن يشرع المأموم ، وهذا هو السنة، المتابعة: الحالة الثانيةــ 
الصحابة أن  ففي حديث عمرو بن حريث ، د تلبس اإلمام بهبالركن بع
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 ،ساجداً  ‘ال يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول اهلل  ‘خلف النبي 
 .رواه مسلم، بعده ثم يسجدون

فإن ، بأن يأتي بالفعل أو القول مع اإلمام، الموافقة: الحالة الثالثةــ 
وفي غيرها يكره أن ، اللم تنعقد صالته ولو جاه، كان في تكبيرة اإلحرام

وإن وافقه في أذكار الركوع ،... والقيام، والسجود، يوافقه في الركوع
 .كره، وإن وافقه في التسليم، ونحوهما لم يكره، والسجود
، بأن يتخلف عن إمامه في أفعال الصالة، التخلف: الحالة الرابعةــ 

 : وله حالتان
من اإلمام قبل أن ينفصل  فإن أدرك إمامه، أن يكون لغير عذر :األولى

وإن انفصل إمامه عن الركن قبل ، لكنه خالف السنة، فال شيء عليه، الركن
 .عامداً أن يشرع المأموم فيه فصالته باطلة إن كان عالما 

أو لم يتمكن من سماع ، ينام المأموم نأن يكون لعذر كأ :الثانية
، موضع المأموم فإن زال عذره قبل أن يصل اإلمام إلى موضعه أي، اإلمام

زال عذره وهو : مثال ذلك، فإنه يأتي بما تخلف به عن اإلمام ويتابع اإلمام
وإن لم يزل عذره حتى ، قائم واإلمام ساجد فيركع ويسجد ويتابع اإلمام

ثم أدركه ، أدركه اإلمام في موضع تخلفه كأن تخلف عن اإلمام وهو قائم
 .بركعة ويأتي، فإنه يتابع اإلمام، اإلمام وهو قائم
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 أحكام اإلمامة

 

وهذا إنما يكون في مسجد ال إمام له . أي األحق بها: ةاألولى باإلمام
 .أو في جماعة مستقلة عن المساجد، راتب
  :األولى باإلمامة* 

 أي األكثر حفظًا لكتاب اهلل ـ تعالى ـلكتاب اهلل األقرأ األولى باإلمامة 
 ،بأن يعرف مخارج الحروف ؛الذي يجيد قراءة القرآن: وقيل هو ،ـ تعالى ـ

ويكون مع  ،ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف وال تنطع ،وال يلحن فيها
 ؛ومبطالتها ذلك يعرف فقه صالته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها

 .فقيًهايكون  ‘ألن األقرأ في زمن النبي 
في أحكام  األكثر فقها :أي قدم األفقه ؛في القراءةفإذا استووا 

فإذا كانوا في < :‘لقوله  ؛القراءة والفقه :لجمعه بين ميزتين ؛الصالة
رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري > فأعلهم بالسنة؛ القراءة سواء
وألن ما يجب في الصالة من القراءة  ،أفقههم في دين اهلل :أي ؛

 .ا من الحوادث غير محصوروما يقع فيه ،محصور
االنتقال  :والهجرة، قدم األقدم هجرة ؛فإذا استووا في الفقه والقراءة

 .من بلد الشرك إلى بلد اإلسالم
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 ثم، األسبق إسالماً  قدم ؛فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة
من حديث مالك بن ، متفق عليه> وليؤمكم أكبركم< :‘لقوله  ؛األكبر سناً 
وألنه أقرب إلى الخشوع  ،ألن كبر السن في اإلسالم فضيلة ؛الحويرث

 .وإجابة الدعاء
والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود 

فإن كانوا  ،يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهلل< :قال ‘عن النبي  البدري 
هم فأقدم ،فإن كانوا في السنة سواء ،فأعلمهم بالسنة ؛في القراءة سواء

 >.فأقدمهم سنا   ؛فإن كانوا في الهجرة سواء ؛هجرة
  :ما يلي، على من حضر ولو كان أفضل منه اإلمامةفي  ويقدم
م لم يجز أن يتقدَّ  ةإذا كان أهاًل لإلمام، إمام المسجد الراتب :أوال  
 .إال بإذنه ؛منه ولو كان أفضل   ،هعليه غيرُ 

أن يتقدم عليه  ز  جُ ي  لم  ؛ح لإلمامةإذا كان يصلُ ، البيت صاحب   :ثانيا  
 . بإذنهإالَّ  ؛في اإلمامة أحدٌ 

في  م عليه أحدٌ تقدَّ فال ي   ؛هأو نائبُ  األعظمُ  اإلمامُ : وهو ،لطانُ الس   :ثالثا  
 .إذا كان يصلح لإلمامة ، بإذنهإالَّ ، اإلمامة

وال يؤمن : <‘في صحيحه من قوله  مسلمرواه  ماودليل ذلك 
واليته أو  محل  : وسلطانه >،ي سلطانه إال بإذنهالرجل الرجل في بيته وال ف

 .ما يملكه
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 يف الصالة يوىل اإلمامةمن ال 

 

هو من خرج عن حد : والفاسق ،إمامة الفاسق في الصالة: أوال  * 
أو أصر  ،االستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك

 .غيرةعلى ص
 .وفسق اعتقادي ،فسق عملي :والفسق نوعان
شرب  وأ ،السرقة وأ ،كارتكاب فاحشة الزنى :يفالفسق العمل

 .ونحو ذلك ...الخمر
 .والتجهم ،واالعتزال ،كالرفض :والفسق االعتقادي

قال  ،سق ال يقبل خبرهاألن الف ؛الفاسق إماما للصالةفال يرتب 
فال  ؛[6 :الحجرات] {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} :تعالى

ففي  ؛ألنه يكون قدوة سيئة لغيرهو ،يؤمن على شرائط الصالة وأحكامها
 .توليته مفاسد

؛ ألن من صحت صالته، لكن لو صلى بالناس فالصالة صحيحة
 .صحت إمامته

ا*   .عن ركن أو شرط ،إمامة العاجز: ثاني 
أو  ،أو قيام ؛تصح إمامة العاجز عن ركن ركوع أو سجود أو قعود
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فصلى  ،في بيته وهو شاك ‘صلى النبي < ـ:  ـعائشة شرط لقول 
 >؛فلما انصرف ،فأشار إليهم أن جلسوا ،وصلى وراءه قوم قياما   ،جالسا  
 ؛وإذا صلى جالسا  < :وفيه، >الحديث ...إنما جعل اإلمام ليؤتم به< :قال

لكن إذا افتتح الصالة جالسًا صلوا خلفه  ،متفق عليه >فصلوا جوسا  أجمعون
 .وجوباً  جلوساً 

 .وإن افتتحها قائمًا ثم اعتل صلوا خلفه قيامًا وجوباً 
فال يخلو من ، إذا صلى المحدث بالناس، إمامة المحدث: ثالث ا* 

 : أحوال
فصالة المأمومين ، الصالةانتهاء أن ال يعلم بالحدث إال بعد : األولىــ 
فإن ، يصلون لكم: <لما روى أبو هريرة مرفوعاً . وصالته باطلة، صحيحة

 .رواه البخاري> فلكم وعليهم، وإن أخطأوا، أصابوا فلكم ولهم
 .فأعاد وحده، صلى بالناس وهو جنب، وألن كال من عمر وعثمان

فصالة ، أو يحدث، أن يعلم بالحدث في أثناء الصالة: والثانيــ 
أو ، ويستخلف من يصلي بالناس، وتبطل صالة اإلمام، المأمومين صحيحة

 .أو يتمون ألنفسهم فرادى، ميخلفون من يصلي به
نفراد فإنه ينوي اال، أن يعلم بحدث اإلمام بعض المأمومين: الثالثــ 
 .وال يتابعه وصالة من لم يعلم من المأمومين صحيحة، عن اإلمام
ا*    :إمامة من عليه نجاسة: رابع 

 : فال يخلو من أمور، إذا صلى من عليه نجاسة بالناس
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فصالة ، إال بعد انتهاء الصالة، مام والمأمومأن ال يعلم اإل: األولــ 
 .اإلمام والمأمومين صحيحة

فإن تمكن من ، أن يعلم اإلمام بالنجاسة في أثناء الصالة: الثانيــ 
ف من يصلي خلّ ، وإن لم يتمكن من إزالتها، أزالها وأتم صالته؛ إزالتها
 .كما تقدم، بالناس

فصالة الجميع ، ةأن يعلم أحد المأمومين بالنجاس: الثالثــ 
 .لكونه معذورا؛ ألن صالة اإلمام صحيحة، صحيحة
ا*  ، الفاتحةمن ال يحفظ سورة : والمراد به هنا ،إمامة األمي: خامس 

 ؛ن يلحن فيها لحنًا يحيل المعنىكأ ؛أو يحفظها ولكن ال يحسن قراءتها
أو يبدل  {،هدناا} وفتح همزة {،أنعمت} وضم تاء ،{إياك  } ككسر كاف

 ...سين تاءالأو  ،كمن يبدل الراء غينًا أو الماً  ،وهو األلثع ،بغيره حرفاً 
إذا كانوا  ،لتساويهما ؛فال تصح إمامة األمي إال بأمي مثله ؛ونحو ذلك

لم تصح صالته  ؛فإن قدر األمي على إصالح قراءته ،عاجزين عن إصالحه
 .ألنه ترك ركنًا مع القدرة عليه ؛وال صالة من صلى خلفه

بأن تكون  ؛يكره أن يؤم الرجل قومًا أكثرهم يكرهه بحق :مسألة 
ثالثة ال تجاوز صالتهم <‘: لقوله  ؛كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه

وإمام  ،وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،العبد اآلبق حتى يرجع :آذانهم
 .هـأ .رواه الترمذي وحسنه> له كارهون مقوم وه
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 يف الصالة باب فيما يشرع لإلمام

 

 ،وأن يوفيها حقها ما استطاع ،لمن تولى اإلمامة أن يهتم بشأنها يشرع
، ويتفقدهم ،ويراعي حال المأمومين ،وله في ذلك األجر العظيم

إذا صلى أحدكم < ــ: عليه الصالة والسالم ــعماًل بقوله  ؛ويناصحهم
وإذا صلى  ،السقيم والضعيف وذا الحاجة فإن فيهم ؛فليخفف ؛بالناس
 وفي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة  >فليطول ما شاء ؛لنفسه

 ؛ن منكم منفرينإ! أيها الناس< : من حديث ابن مسعود> ينالصحيح<
وقال > فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ؛فليوجز ؛فأيكم أم الناس

 ة وال أتم صالة من النبيما صليت خلف إمام قط أخف صال) :أنس 
 .وهو القدوة في ذلك وفي غيره ،متفق عليه ‘(

  :ينقسم إلى قسمين خفيفوالت* 
في الصالة قدر القراءة  ‘النبي  يوهو اتباع هد ،تخفيف الزم. 2

 .والتسبيح كما تقدم في صفة الصالة
وهو التخفيف عما جاءت به السنة لسبب من  ،تخفيف عارض. 1
 .األسباب
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بحيث يكون رأيهم في  ،وعددهم ينحصر ،ثر المأمومون التطويلوإذا آ
ل اإلمام ؛التطويل واحداً   .وهي التنفير ،الندفاع المفسدة ؛فال بأس أن يطوِّ

كره أن يخفف اإلمام في الصالة تخفيفًا ال يتمكن معه المأموم من ويُ 
 واإلتيان بثالث تسبيحات في الركوع ،كقراءة السورة ؛اإلتيان بالمسنون

 .والسجود
ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن  ،سن أن يرتل القراءةويُ 

وأن يتمكن من ركوعه  ،من خلفه من اإلتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه
 .وسجوده

كان النبي ) :لقول أبي قتادة ؛ويسن لإلمام أن يطيل الركعة األولى
 .متفق عليه( يطول في الركعة األولى ‘

وهو في الركوع أن يطيل الركوع  بداخلٍ  م إذا أحسَّ اإلما ويستحب
لما رواه أحمد  ،إعانة له على ذلك ؛الداخل فيه ويدرك الركعة هحتى يلحق

أنه كان يقوم  ‘وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صالة النبي 
لم يشق هذا  ما .يسمع وقع قدم حتى ال ،في الركعة األولى من صالة الظهر

الذي معه أعظم من  حرمة   ألنَّ  ؛عليه تركه فإن شقَّ  ،لى مأموماالنتظار ع
 .حرمة الذي لم يدخل معه
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 باب يف صالة أهل األعذار

 

 .والخوف، والسفر، المرض: والمراد به هنا، جمع عذر
 .والخائفون، والمسافرون، أهل األعذار هم المرضىف

  :ة املريضصال :أواًل* 

وإن احتاج إلى االعتماد  ،أن يؤدي الصالة قائماً  يلزم المريض ــ 2
ألن ما ال يتم  ؛أو مستندا على جدار ونحوهعلى عصا ونحوه في قيامه 

 .الواجب إال به فهو واجب
بأن عجز عنه أو شق  ،فإن لم يستطع المريض القيام في الصالة ــ 1

يصلي  ؛زيادة مرض أو تأخر برء أو خيف من قيامه، وتحرج من ذلك عليه
 .قاعداً 

وال يكفي لذلك  ،وال يشترط إلباحة القعود في الصالة تعذر القيام
 .بل المعتبر المشقة الظاهرة ؛أدنى مشقة
بأن شق عليه الجلوس  ؛فإن لم يستطع المريض الصالة قاعداً  ــ 3

 ،بلةويكون وجهه إلى الق ،فإنه يصلي على جنبه؛ مشقة ظاهرة أو عجز عنه
فهو ، إال إن كان األيسر أسهل ،واألفضل أن يكون على جنبه األيمن
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ولم يستطع التوجه إليها  ،وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، أفضل
إلى أي  ،صلى على حسب حاله، أو كان في توجهه حرج ومشقة ؛بنفسه

 .جهة تسهل عليه
يه أن يصلي تعين عل ؛فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه ــ 3

 .وتكون رجاله إلى القبلة مع اإلمكان ،على ظهره
أو  ،وال يستطيع السجود على األرض ،وإذا صلى المريض قاعداً  ــ 5

فإنه يومئ برأسه للركوع  ؛صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق
 ويجعل اإليماء للسجود  ،والسجود

يستطيع وإذا صلى المريض جالسًا وهو  ،أخفض من اإليماء للركوع
والدليل على  ،وال يكفيه اإليماء ،وجب عليه ذلك ؛السجود على األرض

 جواز صالة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل
فسألت  ،بي بواسير كانت :قال السننن من حديث عمران بن حصين 

 ؛فإن لم تستطع ،فصل قاعدا   ؛فإن لم تستطع ؛صل قائما  < :فقال ‘النبي 
 >.فمستلقيا   ؛فإن لم تستطع< :زاد النسائي> فعلى جنبك

فإنه يستحضر أفعال الصالة ، فإن لم يتمكن من اإليماء بالرأســ  6
 .استحضر األقوال أيضا بقلبه، فإن لم يتمكن، ويحرك لسانه بأقوالها، بقلبه

واستمر به العذر  ،وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصالة معذوراً 
ثم طرأ عليه العجز  ،وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ،اغ منهاإلى الفر

أو ابتدأها  ،ثم قدر عليه في أثنائها ،أو ابتدأها وهو ال يستطيع القيام ،عنه
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ثم قدر على  ،أو ابتدأها على جنب ،ثم عجز عن القعود في أثنائها ،قاعداً 
 وجوباً  ،بة له شرعاً فإنه في تلك األحوال ينتقل إلى الحالة المناس ؛القعود
فينتقل إلى القيام  [؛26: التغابن] {ھ ہ ہ ہ} :لقوله تعالى ؛عليه

 ...وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصالة ،من قدر عليه
 .وهكذا

ولم يقدر على الركوع  ،وإن قدر على القيام والقعود :مسألة 
ليحصل  ؛ومئ بالسجود قاعداً وي ،فإنه يومئ برأسه بالركوع قائماً  ؛والسجود

 .الفرق بين اإليماءين حسب اإلمكان

  :صالة الراكب :ياينيًا* 

وال يمكنه  ،يجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق
 ے ھ} :لقوله تعالى ؛أن يستقبل القبلة إن استطاع؛ النزول في الوقت

يه ويجب عليه فعل ما يقدر عل [،233: البقرة] {...ڭ ۓ ۓ ے
 {ھ ہ ہ ہ} :لقوله تعالى ؛وسجود وطمأنينة، قيامو من ركوع

 ؛وإن لم يقدر على استقبال القبلة .وما ال يقدر عليه ال يكلف به[ 26: التغابن]
فإن لم يتمكن من  ،وصلى على حسب حاله ،لم يجب عليه استقبالها

 .إن تمكن من القيام؛ وبركوع قائما، أومأ بسجود قاعدا، الركوع والسجود
أو كانت تجمع لما بعدها وتمكن ، فإن تمكن من النزول في الوقت

 .انتظر حتى ينزل فيصلي صالة تامة؛ من النزول في وقت المجموعة
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  :صالة املسافر :يالثًا* 

  :القصر ــ أ
كما دل  ؛قصر الصالة الرباعية من أربع إلى ركعتين يشرع للمسافر

 جئ ی ی ی} :تعالى قال اهلل ،على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع

م ل ‘والنبي [ 202: النساء] {...خب حب جب يئ ىئ مئ حئ
والقصر أفضل من اإلتمام في قول جمهور  ،يصل في السفر إال قصراً 

من وفي الصحيحين ، ـ  ـشيخ اإلسالم عند ويكره اإلتمام  ،العلماء
فأقرت صالة ؛ فرضت الصالة ركعتين ركعتين: <ـ  ـحديث عائشة 

 >.الة الحضروزيد في ص، السفر
ألن اهلل أباح  ؛ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده :مسألة 

وقبل خروجه من بلده ال يكون ضاربًا في  ،القصر لمن ضرب في األرض
 .إنما كان يقصر إذا ارتحل ‘وألن النبي  ،األرض وال مسافراً 

، عند أبي حنيفة؛ ولو كان محرماً ، في كل سفرويقصر المسافر الصالة 
كصاحب البريد وسيارة  ؛ولو كان يتكرر سفره ـ  ـواختاره شيخ اإلسالم 

 .األدلة لعموم ،األجرة ممن يتردد أكثر وقته في طريق بين البلدان
بل كل ما دل عليه ، عض العلماءبعند  وليس للسفر مسافة محددة

 : فاألقسام أربعة، فالمسافة القصيرة في الزمن الطول سفر، العرف
 .فهذا سفر، والزمن طويل، لمسافة طويلةأن تكون ا ــ 2
فسفر إن دل العرف على ، والزمن قصير، أن تكون المسافة طويلة ــ 1

 .ذلك
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إال إن دل ، فليس سفراً ، قصروالزمن ، أن تكون المسافة قصيرة ــ 3
 .العرف عليه

كما لو لم يرجع إلى ، والزمن طويل، أن تكون المسافة قصيرة ــ 3
 .أهله في يومه فيقصر

وعند جمهور العلماء: أن مسافة القصر محددة بأربعة برد، ثمانية 
 ، وهذا أقرب.تقريًبا وأربعين مياًل، تساوي ثمانين كيلو متر

أتم ، فإن كان في رباعية، ئتم مسافر خلف مقيمافإن  :مسألة 
وإن صلى خلفه في ثنائية ، وإال قصر، أربعا إن أدرك من صالته ركعة فأكثر

 .وفي ثالثية خير، قصر
 .فيقصر من لم ينو القصر، وال تشترط نية القصر :مسألة 
فر الذي تقصر فيه الصالة مدة محدودة إذا أقام سوليس لل :مسألة 
، من التهيؤ بالمنزل، وتشبه بأحوال المقيمين، وأطال اإلقامة، المسافر

، واألقرب: أن تحد المدة بتسعة عشر يوًما، فهو أعلى واستئجاره ونحوه أتم
ر فيها النبي مدة  ، وعليه إن نوى إقامة تسعة عشر يوًما فأقل ‘ق ص 

 ترخص، وأكثر ال يترخص.
 .ثم سافر قصر اعتبارا بالفعل، وإذا دخل الوقت :مسألة 

  :الجمع. ب
والجمع بين المغرب  ،يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر

 .ويسن إذا كان جادا في السير ،في وقت أحدهما ؛والعشاء
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فاألفضل له أن يصلي كل صالة في  ؛نزل المسافر أثناء سفره وإذا
 .وإن جمع فال بأس، وقتها قصرًا بال جمع

في يباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء  :مسألة 
لما روى ابن ، ظاهر وحرجيلحقه بترك الجمع مشقة  الحضر للحاجة التي

والمغرب ، والعصر بين الظهر، ‘جمع رسول اهلل : <قال ، عباس
من غير خوف : <وفي رواية> من غير خوف وال مطر، بالمدينة، والعشاء
 .رواهما مسلم> وال سفر

ويدخل في ذلك من احتاج للجمع إلنقاذ معصوم كمن يشتغل بإطفاء 
حريق أو الطبيب الذي يجري عملية تستغرق لعدة ساعات إذا كانوا ال 

 ا.يتمكنون من أن يصلوا كل صالة في وقته

 : يشترط لمن جمع في وقت األولى :مسألة 
 .وجود العذر عند اإلحرام بالثانية ــ 2
بحيث ال يفصل بينهما بفاصل طويل ، المواالة بين الصالتين ــ 1

 .عرفاً 
 .عدم اشتراط الموالة: ـ  ـوعند شيخ اإلسالم 

 : ويشترط لمن جمع في وقت الثانية
 .نية الجمع ــ 2
 .ى دخول وقت الثانيةوجود العذر إل ــ 1
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 .فإذا زال العذر قبل دخول الثانية لم يجز الجمع
فاألفضل له أن يفعل األرفق به من جمع تأخير  ؛ومن يباح له الجمع

وبمزدلفة  ،واألفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر ،أو جمع تقديم
 ،ملفعله عليه الصالة والسال ؛األفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء
وجمع التأخير بمزدلفة من أجل  ،وجمع التقديم بعرفة ألجل اتصال الوقوف

 .ليهاإمواصلة السير 
  :صالة اخلوف :رابعًا* 

كقتال الكفار والبغاة  ؛مباح التشرع صالة الخوف في كل قت
[ 202: النساء] {..خت حت جت يب ىب مب} :لقوله تعالى ؛والمحاربين

 .محرم ال يجوز صالة الخوف في قتالو ،عليه الباقي ممن يجوز قتاله يسوق
قال ، واإلجماع، والسنة، والدليل على مشروعية صالة الخوف الكتاب

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :اهلل تعالى

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 [.201: النساء] {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

إذا خيف  ،وتفعل صالة الخوف عند الحاجة إليها سفرًا وحضراً 
 .ألن المبيح لها هو الخوف ال السفر ؛هجوم العدو على المسلمين

  :وتشرع صالة الخوف بشرطين
 .أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق :الشرط األولــ 
لقوله  ؛أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصالة: الشرط الثانيــ 
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 ڦ ڤ} :وقوله [،202: النساء] {..خت حت جت يب ىب مب} :تعالى
 {..ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 [.201: النساء]

 : ‘ومن صفات صالة الخوف الصفة الواردة عن النبي 

 .حديث سهل بن أبي حثمة األنصاري  ــ 2
  :وصفتها كما رواها سهل

فصلى بالتي معه  ،وطائفة وجاه العدو ‘أن طائفة صفت مع النبي <
 ،ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ،ثم ثبت قائمًا وأتموا ألنفسهم ؛ركعة

ثم ثبت  ،فصلى بهم الركعة التي بقيت من صالته ،ىائفة األخرطوجاءت ال
 .متفق عليه> ثم سلم بهم ،جالسًا وأتموا ألنفسهم

صالة  ‘شهدت مع رسول اهلل < :قال ما روى جابر  ــ 1
 ‘فكبر رسول اهلل  ،فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة ،الخوف
ثم  ،ورفعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع  ،ثم ركع وركعنا جميعاً  ،فكبرنا

 ،وقام الصف المؤخر في نحر العدو ،انحدر بالسجود والصف الذي يليه
انحدر الصف  ؛وقام الصف الذي يليه ،السجود ‘فلما قضى النبي 

ثم  ،ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً  ،اثم ركع وركعنا جميع ،المقدم
وقام  ،ة األولىانحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرًا في الركع

وقام الصف الذي  ،السجود ‘فلما قضى  ،الصف المؤخر في نحر العدو
وسلمنا  ‘ثم سلم  ،فسجدوا ،انحدر الصف المؤخر بالسجود ؛يليه

 .رواه مسلم> جميعاً 
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الخوف  صالة ‘صلى رسول اهلل : <قال ما رواه ابن عمر  ــ 3
ثم انصرفوا  ،بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين واألخرى مواجهة العدو

فصلى بهم  ،لئكووجاء أ ،وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو
 .متفق عليه> ثم قضى هؤالء وهؤالء ركعة ،ثم سلم ،ركعة

حتى إذا كنا  ،‘أقبلنا مع رسول اهلل < :قال ما رواه جابر  ــ 3
 ،ركعتين ثم تأخرواتين فصلى بطائف ،فنودي للصالة< :قال >؛بذات الرقاع

أربع وللقوم  ‘فكانت لرسول اهلل < :قال >،ى بالطائفة األخرى ركعتينفصل
 .متفق عليه> ركعتان

بأن  ؛فإذا اشتد الخوف ،وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف
ولم يمكن تفريق القوم وصالتهم على  ،عن والضرب والكر والفرطتواصل ال
 ،وركباناً  رجاالً  ،صلوا على حسب حالهم ؛وحان وقت الصالة ،ما ذكر

وال يؤخرون  ،للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم
 :أي [،132: البقرة] {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ} :لقوله تعالى ؛الصالة

وهو الكائن على رجليه  ،والرجال جمع راجل ،فصلوا رجااًل أو ركباناً 
 .والركبان جمع راكب ،ماشيًا أو واقفاً 

من السالح ما يدفع به عن  ويستحب أن يحمل معه في صالة الخوف
 [.201: النساء] {ڀ ڀ}: لقوله تعالى ؛نفسه وال يثقله

ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف 
مستقبل القبلة  ،فيصلي في هذه الحالة راكبًا أو ماشياً  ؛فوات عدو يطلبه

 .يومئ بالركوع والسجود ،وغير مستقبلها



 

أحكام الصالة 
   املختصر يف العبادات  

056 

 :العجيبة والتنظيم الدقيق ةعلى هذه الكيفيونستفيد من صالة الخوف 
وأهمية صالة الجماعة ، وشرط الوقت فيها ،أهمية الصالة في اإلسالم

كما نستفيد كمال هذه  ؛فإنهما لم يسقطا في هذه األحوال الحرجة ؛بالذات
 كما نستفيد نفي ،وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها ،الشريعة اإلسالمية

لكل زمان وأنها مصلحة  ،وسماحة هذه الشريعة ،الحرج عن هذه األمة
 .انتهى .ومكان
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 أحكام صالة اجلمعة

 

، ألن آدم جمع خلقه فيه: وقيل ،جمعها الخلق الكثيرلسميت بذلك 
ففي  ؛ويومها أفضل أيام األسبوع، وقد ورد ما يدل عليه، وهذا أصح

يوم ، خير يوم طلعت عليه الشمس: <قال ‘ أن النبي، صحيح مسلم
وال ، وفيه أخرج منها، وفيه أدخل الجنة، فيه خلق آدم عليه السالم، الجمعة

نحن اآلخرون األولون السابقون < :‘وقال ، >إال يوم الجمعة؛ تقوم الساعة
ثم هذا يومهم الذي فرض اهلل  ،بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ؛يوم القيامة

من متفق عليه  >والناس لنا فيه تبع ،فهدانا اهلل له ،اختلفوا فيهف ،عليهم
أنه   من حديث أبي هريرة ‘وروى مسلم عنه  حديث أبي هريرة 

 ،فكان لليهود يوم السبت ،أضل اهلل عن الجمعة من كان قبلنا< :قال
 .وهو عيد األسبوع >فهدانا ليوم الجمعة ،فجاء اهلل بنا ،وللنصارى يوم األحد

 وهو عيد األسبوع. ،تعظيم هذا اليوم ‘من هدي النبي  كان
 .ليست بداًل من الظهر ،وصالة الجمعة صالة مستقلة :مسألة 

وهي أفضل من  ،وذلك ألنها تخالف صالة الظهر في أحكام كثيرة
وألن لها شروطًا  ،ألنه ورد على تركها زيادة تهديد ؛وآكد منها ،صالة الظهر

وجبت  الة الظهر ممنوال تجزئ عنها ص ،وخصائص ليست لصالة الظهر
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الظهر حينئذ تكون بداًل  فإذا خرج وقتها فصالة ؛عليه ما لم يخرج وقتها
 .عنها
  :من خصائص صالة الجمعة* 

 ‘من خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصالة على النبي  ــ 2
أكثروا عليَّ من الصالة : <أبي أمامة في حديث  ‘لقوله  يوم الجمعة
 .> رواه البيهقي، وله شاهد من حديث أنس يوم الجمعة

صالة الجمعة التي هي من : ومن أعظم خصائص يوم الجمعة ــ 1
 ؛من تركها تهاونًا بها ،آكد فروض اإلسالم ومن أعظم مجامع المسلمين

 .طبع اهلل على قلبه
 ،من العلماء من يوجبه مطلقاً ف ،للصالة األمر باالغتسال فيه ــ 3

أي > واجب على كل محتلم، غسل الجمعة: <رفوعاسعيد م يلحديث أب
 ،التهازومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إ، متفق عليه، بالغ

 ـ.  ـلحديث عائشة 
 كير للذهاب إلى المسجدباستحباب الت ؛ومن خصائص هذا اليوم ــ 3

 ففي، في أصح أقوال أهل العلم، بعد طلوع الشمس ،لصالة الجمعة
غتسل يوم امن : <قال ‘أن النبي  من حديث أبي هريرة  الصحيحين

ومن ، فكأنما قرب بدنة، ثم راح في الساعة األولى، الجمعة غسل الجنابة
ومن راح من الساعة الثالثة فكأنما ، راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة

ومن راح من ، ومن راح من الساعة الرابعة فكأنما دجاجة، قرب كبشا أقرن



 

أحكام صالة اجلمعة    املختصر يف العبادات
 

 

059 

واالشتغال بالصالة النافلة والذكر ، >عة الخامسة فكأنما قرب بيضةالسا
 .والقراءة حتى يخرج اإلمام للخطبة

فقد ورد عن  ؛أحياًنا بال مواظبة قراءة سورة الكهف في يومها ــ 5
 ؛من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة< :في حديث أبي سعيد  ‘النبي 

وغفر  ،يضيء به يوم القيامة ،سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء
 .لكن صحح النسائي وقفه ،رواه الحاكم والبيهقي >له ما بين الجمعتين

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة  ؛أن فيه ساعة اإلجابة ــ 6
: >ن في الجمعة لساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل اهلل إ
 .>يقللها ،قال بيدهو ــ إال أعطاه إياه ؛شيئا  

عن لما ثبت ، إلى أن تقضى الصالة، وهذه الساعة من دخول اإلمام
، وثبت عن عبد اهلل بن سالم وجمع من أبي بردة وأبي ذر وأبي أمامة 

 .أنها آخر ساعة بعد العصر الصحابة 
وفي  >،السجدة، آلم< ويشرع غالبا القراءة في فجر الجمعة ــ 0
 .كاملتين> هل أتى على اإلنسان حين من الدهر، <ةالثانيالركعة 
مجيده والشهادة له تأن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على اهلل و ــ 8

 .بالرسالة وتذكير العباد ‘بالوحدانية ولرسول 
> صحيح مسلم< ففي ؛وإنما راتبتها بعدها ،ليس لها راتبة قبلهاو ــ 2

؛ إذا صلى أحدكم الجمعة< :قال‘ أن النبي من حديث أبي هريرة 
أنه < :من حديث ابن عمروفي الصحيحين  >،فليصل بعدها أربع ركعات
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وعليه إن صلى في المسجد صلى  >،كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ‘
 أربًعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين.

 .واألحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه :مسألة 
لم يجلس حتى يصلي ركعتين  ؛مام يخطبمن دخل المسجد واإلو

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة <: في حديث جابر  ‘لقوله  ؛يوجز فيهما
> اموليتجوز فيه< :زاد مسلم ،متفق عليه> فليصل ركعتين ؛وقد خرج اإلمام

 ‘ألن النبي ، إن لم يطل الفصل ؛قام فأتى بهما ؛فإن جلس .يسرع :أي
رواه > قم فاركع ركعتين< :فقال له ،يهاأمر الرجل الذي جلس قبل أن يصل
ابن ماجه من حديث أبي سعيد و أحمد والنسائي والترمذي وصححه

 .الخدري 
ومن أحكام صالة الجمعة أنه ال يجوز الكالم واإلمام  :مسألة 
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ} :لقوله تعالى :يخطب
 [.103: ألعرافا] {ۅ

صاحبك يوم الجمعة إذا قلت ل< :وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة
فإذا  ،اإلثم :واللغو ،قلت اللغو :أي>، أنصت واإلمام يخطب فقد لغوت

 ،قد لغا ــوهو في األصل يأمر بمعروف  ــأنصت  :كان الذي يقول للمتكلم
 .فغير ذلك من الكالم من باب أولى، وهو منهي عن ذلك

فال جمعة ، أنصت: والذي يقول لصاحبه: <وفي مسند أحمد مرفوعاً 
 .أي يحرم ثواب الجمعة> هل
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ويجوز لغيره أن  ،ويجوز لإلمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة
ر ذلك في وتكرَّ  ،مه هووكلَّ  ،م سائالً كلَّ  ‘ألن النبي  ؛يكلمه لمصلحة
موه حال الخطبة فيما بعض الصحابة وكلَّ  ‘م فيها الرسول عدة وقائع كلَّ 

 .سماع الخطبة ألن ذلك ال يشغل عن ،فيه مصلحة وتعليم
ويجوز كالم القائمين على المساجد الكبار التي تحتاج لتنظيم الناس 

 أثناء الخطبة وكذا عملهم.
 ؛وال يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة

وهو  ،فال يعينه على ما ال يجوز، ألن السائل فعل ما ال يجوز له فعله
 .الكالم حال الخطبة

 ،إذا سمعها من الخطيب ‘ن الصالة على النبي وتس :مسألة 
 .لئال يشغل غيره بها ؛وال يرفع صوته بها

 .ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بال رفع صوت
 ،واالستصحاء، ستسقاءإال في اال، وال يرفع اإلمام يديه حال الدعاء

لحديث  ،ستسقاء يشير بأصبعهوفي غير اال، فإنه يسن لإلمام والمأمومين
 .أنس 

وال يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير 
صححه > ومن لغا فال جمعة له ،الحصا فقد لغا من مسَّ < :‘لقوله  ؛ذلك

 .وألن العبث يمنع الخشوع ،الترمذي
ويشتغل بالنظر إلى  ،وكذلك ال ينبغي له أن يلتفت يمينًا وشماالً 
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ولكن ليتجه  ،ن االستماع للخطبةألن ذلك يشغله ع ؛أو غير ذلك ،الناس
 .حال الخطبة ‘يتجهون إلى النبي  إلى الخطيب كما كان الصحابة 

 .وإذا عطس فإنه يحمد اهلل سرًا بينه وبين نفسه
ويجوز الكالم قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس اإلمام بين الخطبتين 

 .التحدث بأمور الدنيا يكرهلكن  ،لمصلحة
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 حكم صالة اجلمعة

 

مستوطن ببناء  ،عاقل، بالغ، صالة الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقوله تعالى، ال عذر له يشمله اسم واحد،

في  ‘ولقوله [ 2: الجمعة] {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
، رواه النسائي> رواح الجمعة واجب على كل محتلم: <حديث حفصة 

 .منعقد على وجوبهاواإلجماع 
وال على المرأة ، لفقد التوحيد؛ فال تجب على الكافر وجوب أداء

 .وال على غير البالغ العاقل لعدم تكليفه، باإلجماع
وأصحابه  ‘ألن النبي  ؛وال تجب الجمعة على مسافر سفر قصر

 .فلم يصل أحد منهم ،كانوا يسافرون في الحج وغيره

  :الجمعة في السفر* 
 :  يخلو من أمرينالمسافر ال

وال تشرع منه إال ، فال تجب عليه الجمعة، أن يكون سائراً : األولــ 
 .فإذا مرَّ بمن يجمِّع بعد النداء الثاني صلى معهم، المقيمينلغيره من تبعًا 

 فيجب عليه أن يجّمع تبعاً ، أن يكون مقيمًا في البلد: الثانيــ 
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 .لعمومات أدلة وجوب الجمعة؛ للمقيمين
ولم يكن حوله مسجد تقام فيه  ،خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ومن
ال يبعد ، فإن كان حوله مسجد ،ويصلي ظهراً  ،فال جمعة عليه ؛الجمعة

 .وجب عليه أن يقصده، أكثر من ثالثة أميال
 .لكن إن حضرت الجمعة مع الرجال أجزأت ،وال تجب على امرأة

ألن إسقاطها عن  ؛لمريضوكذلك ا ،وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته
وال يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد  ،هؤالء للتخفيف عنهم

وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها  ،زوال الشمس حتى يصليها
 .وأجازه مالك بال كراهة هفي طريق

  :شروط صحة الجمعة* 
كبقية فاشترط لها دخول الوقت  ؛ألنها صالة مفروضة ،الوقت ــ 2
 ۀ ۀ ڻ}: لقوله تعالى ؛فال تصح قبل وقتها وال بعده ؛الصلوات
 [.203: النساء] {ہ ہ ہ ہ

ويصح فعلها ، لحديث سلمة بن األكوع؛ ويدخل وقتها بزوال الشمس
 .السابق لحديث أبي هريرة ؛ في الساعة السادسة قبل الزوال

جرت ة بما يَّ مستوطنين بمساكن مبنثالثة  أن يكون المصلون ــ 1
فال تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في  ؛العادة بالبناء به

فقد كانت قبائل العرب  ؛طر وينقلون بيوتهم ونحو ذلكقالغالب مواطن ال
 .بصالة الجمعة ‘ولم يأمرهم  ،حول المدينة
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وكذا لمواظبة خلفائه  ،عليهما ‘ظبة النبي المو ؛تقديم خطبتين ــ 3
 ،يخطب خطبتين وهو قائم ‘كان النبي < :ابن عمرقال ، الراشدين

 .متفق عليه> يفصل بينهما بجلوس
 .والموعظة التي تناسب الحال، ويشترط لهما النية

  :سنن الخطبة* 
عليه  ــلفعله  ؛ويسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على المنبر ــ 2

وألن ذلك أبلغ في  ، كما في حديث سهل بن سعد ــ الصالة والسالم
 .الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامهمواإلعالم 
لورود ؛ ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم ــ 1

؛ ، وابن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، جابر، ذلك عن الصحابة
حق المسلم على : <في حديث أبي هريرة ، ‘ولعموم قول النبي 

 .رواه مسلم> ه فليسلم عليهوإذا لقي: وذكر منها، المسلم خمس
 :لحديث ابن عمر ؛ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما ــ 3

متفق  >يفصل بينهما بجلوس ،يخطب خطبتين وهو قائم ‘كان النبي <
 .عليه

 ڇ} :تعالى ولقوله ،‘لفعل الرسول  ؛أن يخطب قائماً  ــ 3
 .وعمل المسلمين عليه ،{ڇ

ألن التفاته إلى أحد جانبيه  ،‘لفعله  ؛أن يقصد تلقاء وجهه ــ 5
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كان يقصد تلقاء وجهه في  ‘ألنه  ؛إعراض عن اآلخر ومخالفة للسنة
كان إذا < :لقوله ابن مسعود  ؛ويستقبله الحاضرون بوجوههم ،الخطبة

 .رواه الترمذي >استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا
 ،نفر نفوسهمبحيث ال يملوا وت ؛أن يقصر الخطبة تقصيرًا معتدالً  ــ 6

فقد روى مسلم عن عمار  ؛فال يستفيدون منها ؛وال يقصرها تقصيرًا مخاًلُُ 
 ،الصالة فأطيلوا ؛إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه< :مرفوعاً 

 .أي عالمة على فقهه :(مئنة من فقهه) ومعنى قوله، >واقصروا الخطبة
 .ويطيل الخطبة أحيانًا تبعًا للحاجة

 ،عال صوته ،كان إذا خطب ‘ألنه  ؛يرفع صوته بها ويسن أن ــ
وأن يلقيها  ،وأبلغ في الوعظ ،وألن ذلك أوقع في النفوس ،واشتد غضبه

 .وبعبارات جزلة ،بعبارات واضحة قوية مؤثرة
لساعة ؛ ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صالح دينهم ودنياهم ــ
 .اإلجابة
ن يشرع في أو ،ن تقام الصالة مباشرةأويسن إذا فرغ من الخطبتين  ــ

 .طويلٍ  الصالة من غير فصلٍ 

 : صالة الجمعةكيفية * 
ويسن أن يقرأ  ،ويجهر فيهما بالقراءة ،صالة الجمعة ركعتان باإلجماع

ويقرأ في الركعة الثانية  ،ة الجمعة بعد الفاتحةرفي الركعة األولى منهما بسو
كما  ؛ه الصالة والسالم كان يقرأ بهماألنه علي ؛بعد الفاتحة بسورة المنافقين
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>، سبح اسم ربك األعلى< ـأو يقرأ في األولى ب ،رواه مسلم عن ابن عباس
 كان يقرأ أحياناً  ‘فقد صح أنه >؛ ةشياهل أتاك حديث الغ< ـب ةوفي الثاني

م سورة واحدة يقسّ  وال (،ةاشيغال)و (سبح)ـب وأحياناً  ،بالجمعة والمنافقين
 .ذلك خالف السنة ألنَّ  ؛ن الركعتينمن هذه السور بي

لحديث  ؛ومن أدرك مع اإلمام من صالة الجمعة ركعة أتمها جمعة
رواه  >من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصالة< :أبي هريرة مرفوعاً 

 .وأصله في الصحيحين ،البيهقي
بأن رفع اإلمام رأسه من الركعة الثانية قبل  ؛وإن أدرك أقل من الركعة

 .ها ظهراً تمَّ أم اإلمام فإذا سلَّ  ،فاتته صالة الجمعة ؛معهدخوله 
فإن ، إال لحاجة، ال يجوز تعدد الجمعة في أكثر من موضع :مسألة 

دت لغير حاجة صحَّت  .دواإلثم على من أذن بالتعد   ،المأمومين صالةُ  تعدَّ
تجوز الخطبة بغير العربية لمن ال يفهمون العربية، لقوله  :مسألة 

، [3]إبراهيم: { ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ: }تعالى
فإن كانت لغة المستمعين هي العربية وفيهم أناس ال يتكلمون العربية فهناك 

 طرق لتبليغ الخطبة لغير أهل العربية.
 الطريق األول: أن نترجم لهم الخطبة بعد الصالة.

 الطريق الثاني: أن نترجم لهم الخطبة في أوراق ثم توزع عليهم.
ثالث: أن يوضع لهم تسجيل بلغتهم يستمعون إليه أثناء الطريق ال

 الخطبة من خالل سماعات.
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 حكام صالة العيدأ

 

ألنه ؛ وسمي بذلك، سم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرىا: العيد لغة
 .وألنه يعود بالفرح والسرور، أو تفاؤاًل أن يعود ثانية، يعود

مشروعة بالكتاب  ــضحى عيد الفطر وعيد األ ــيدين صالة العو
 ةزمانيَّ  عياداً أوقد كان المشركون يتخذون  ،والسنة وإجماع المسلمين

 شكراً  ؛ض عنها عيد الفطر وعيد األضحىوعوَّ  ،سالمإلفأبطلها ا، ةومكانيَّ 
وحج بيت اهلل  ،صوم رمضان :يمتينظهاتين العبادتين الع على أداءهلل تعالى 

 .امالحر
المدينة وكان ألهلها يومان يلعبون  قدم اأنه لم ‘وقد صح عن النبي 

> ويوم الفطر ،يوم النحر: ا خيرا منهمامقد أبدلكم اهلل به< :‘ فيهما قال
 . رواه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك

 فاألعياد الشرعية: 
 ى.ــ العيد السنوي: عيد الفطر واألضح 2
 ــ العيد األسبوعي: يوم الجمعة. 1
 ــ عيد أهل عرفة: وهو يوم عرفة. 3
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عياد أخرى كأعياد أفال تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث 
 ،وابتداع في الدين ،شرعه اهلل ألن ذلك زيادة على ما ؛الموالد وغيرها
 أو عياداً أسواء سميت  ،وتشبه بالكافرين ،سيد المرسلين ةومخالفة لسن

بل  ،كل ذلك ليس من سنة اإلسالم ،أعواماً  أو أسابيع أو أياماً  أو ذكرياتٍ 
وقد  ،الغربية وغيرهال وتقليد لألمم الكافرة من الدو ،هو من فعل الجاهلية

 .وغيره أبو داودو رواه اإلمام أحمد> فهو منهم من تشبه بقومٍ < :‘قال 
وشر  ،دي محمدهي وخير الهد ،إن أحسن الحديث كتاب اهلل< :‘وقال 

 .رواه مسلم> وكل بدعة ضاللة ،األمور محدثاتها
: تعظيم الزمن أو المكان لذات الزمن أو ذات ضابط العيد :مسألة 

زمن أو يتكرر في مكان فعيد  ثاًل يتكرر بتكررمالمكان، فعمل احتفال 
مبتدع، مثل: أعياد الموالد، والحب، واألم، والعيد الوطني، وغير ذلك 

 مما يتكرر.
 :ـ تعالى ـقوله ، الدليل على مشروعية صالة العيد :لةمسأ 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی}: وقوله تعالى ،[1: الكوثر] {ڑ ژ ژ}
يداومون  هوالخلفاء من بعد ‘وكان النبي  ،[25: األعلى] {خب حب جب
 .عليها

 :حكم صالة العيدين* 
حكم صالة العيدين فرض عين على كل مسلم ذكر مكلف ال عذر 

ا نؤمر أن كنَّ < ـ:  ـقالت أم عطية  ،ا حتى النساءبه ‘مر النبي أل؛ له
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 وحتى تخرج الحيض فيكنَّ  ،حتى تخرج البكر من خدرها ،العيد نخرج يوم
يرجون بركة ذلك  ؛ويدعون بدعائهم ،رن بتكبيرهمكب  فيُ  ،خلف الناس
 .متفق عليه >اليوم وطهرته

 .وال متبرجة، ويسن للنساء الخروج لصالة العيد غير متطيبة
 ؛ويسن أن تؤدى صالة العيد في صحراء قريبة من البلد :مسألة 

؛ ةباب المدين دين في المصلى الذي علىيكان يصلي الع ‘ألن النبي 
> يخرج في الفطر واألضحى إلى المصلى ‘كان النبي < :بي سعيدأفعن 

وألن الخروج إلى  ،قل أنه صالها في المسجد لغير عذرنولم ي ،همتفق علي
مشقة  وال ،وأظهر شعائر الدين ،ع لهيبة المسلمين واإلسالمالصحراء أوق

 يفإنها تصل ؛ةالمشرف ةإال في مك، بخالف الجمعة، لعدم تكرره ؛في ذلك
جاز أن تصلي ، فإن كان هناك عذر من مطر أو زحام ،في المسجد الحرام

 .في المساجد

 : وقت صالة العيدين* 
ألنه  ؛ها قدر رمحوقت صالة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوع

 .ويمتد وقتها إلى زوال الشمس ،يصليها فيه ‘الوقت الذي كان النبي 
روى  لما ؛صلوا من الغد قضاءً ، فإن لم يعلم بالعيد إلى بعد الزوال

 ،شوال اللُ هعلينا  غمَّ < :له من األنصار قالوا ةأبو عمير بن أنس عن عموم
الهالل  اهدوا أنهم رأوفش ،في آخر النهار فجاء ركبٌ  ،فأصبحنا صياماً 

 وأن يخرجوا غداً  ،الناس أن يفطروا من يومهم ‘فأمر النبي  ،باألمس
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 .نهرواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسَّ  >لعيدهم
 :يوم العيد سن  ما يُ * 

وأن ال يطعم  ،يسن أن يأكل قبل الخروج لصالة الفطر تمرات ــ 2
يخرج يوم الفطر  ال ‘بي كان الن< :بريدة حديثل ؛يوم النحر حتى يصلى

والترمذي وابن رواه أحمد  >وال يطعم يوم النحر حتى يصلي ،حتى يفطر
 .وصححه ابن حبان والحاكم، ماجه

أنه كان يأكل قبل أن يخرج إلى عيد  وثبت عن أنس بن مالك 
الفطر ثالث تمرات، فإن أراد أن يزداد أكل خمًسا، فإن أراد أن يزداد أكل 

 وتًرا.
لوروده ؛ بعد صالة الفجر التبكير في الخروج لصالة العيد ويسن ــ 1

نتظار ا له فضيلةُ  لُ وتحصُ  ،من اإلمام من الدنو ن  ليتمكَّ ؛ عن ابن عمر 
 .هُ ثوابُ  رُ فيكثُ  ،الصالة
لورود ؛ غتسال بعد الفجرباالويسن أن يتجمل المسلم لصالة العيد . 3

ذلك عن  لثبوت ؛لبس أحسن الثيابو، كابن عمر، ذلك عن الصحابة 
 .‘النبي 
 :صالة العيدينكيفية * 

 ‘ كان رسول اهلل< :لقول ابن عمر ؛صالة العيد ركعتان قبل الخطبة
وقد  ،متفق عليه >بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة وأبو

والعمل عليه < :قال الترمذي ،بذلك وعليه عامه أهل العلم ةاستفاضت السن
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وغيرهم أن صالة العيدين قبل  ‘ب النبي أصحا عند أهل العلم من
 .>الخطبة

وفي الصحيحين وغيرهما  ،وصالة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين
 ركعتين لم يصلِّ  فصلى ،الفطر خرج يوم< ‘عن ابن عباس أن النبي 

 >.بعدهما قبلهما وال
لما روى مسلم  ؛إقامة يشرع لصالة العيد أذان وال وال :مسألة 
فبدأ  ،العيد غير مرة ال مرتين ‘صليت مع النبي < :لقا  عن جابر

 .>إقامة بغير أذان وال بالصالة قبل الخطبة
ويكبر في الركعة األولى بعد تكبيرة اإلحرام واالستفتاح وقبل التعوذ 

 البدَّ  فتكبيرة اإلحرام ركنٌ ، وعند الشافعي سبع ؛راءة ست تكبيراتقوال
ثم يستفتح  ،ةالتكبيرات سن ها منوغير ،تنعقد الصالة بدونها ال ،منها

ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد  ،سنة ألن االستفتاح في أول الصالة ؛بعدها
 ؛ة أو السابعةعقب التكبيرة السادس، ويبسمل، ذثم يتعوَّ ، أو السبع ،الست
 .ثم يقرأ، سنة للقراءةوالبسملة التعوذ  ألنَّ 

ر تكبيرة يغ اتويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبير
عن  ،عن عمرو بن شعيبوأبو داود وابن ماجه  لما روى أحمد؛ نتقالالا
 سبعا   ،ثنتي عشرة تكبيرة عيدالر في كبَّ  ‘أن النبي : < عن جده ،هيأب

وله شواهد عن عائشة  ،سناده حسنإو> في األخيرة وخمسا   ،في األولى
 .وغيرهاـ،   ـ
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ختلف ا< :اإلمام أحمد قال  :وروي غير ذلك في عدد التكبيرات
 .>وكله جائز ،في التكبير ‘أصحاب النبي 
حال  مع التكبير كان يرفع يديه ‘ألنه  ؛ه مع كل تكبيرةيويرفع يد
رواه ، في تكبيرات الجنائز، ولوروده في حديث ابن عمر ،القيام في الصالة

لة ولما يأتي من األد ،ـ  ـ وصحَّحه الشيخ عبد العزيز بن باز، الدارقطني
 .في رفع األيدي في تكبيرات الجنائز

فات  نَّةألنه س ؛وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط
 .محلها

يأت  لم، شرع في القراءة درك المأموم اإلمام بعد ماأوكذا إذا 
 ،ثم يركع ،فإنه يكبر تكبيرة اإلحرام ؛دركه راكعاً أ أو ،بالتكبيرات الزوائد

 .كبيروال يشتغل بقضاء الت
 : لقول ابن عمر ؛ءةايجهر اإلمام فيهما بالقر ،صالة العيدين ركعتانو

وقد  ،رواه الدارقطني >يجهر بالقراءة في العيدين واالستسقاء ‘كان النبي <
واستمر عمل المسلين  ،ونقل الخلف عن السلف ،جمع العلماء على ذلكأ

 .عليه
ويقرأ  {ڻ ڻ ڻ ں} بـ ةقرأ في الركعة األولى بعد الفاتحوي

 ‘ن النبي أ< :لحديث النعمان بن بشير  ؛في الركعة الثانية بـ الغاشية
 {ٹ ٹ ٿ ٿ}و {ڻ ڻ ڻ ں}كان يقرأ في العيدين بـ

، >اقتربت< وفي الثانية بـ، >ق< بـ ىأو يقرأ في الركعة األول، مسلمرواه 
 .رواه مسلم من حديث أبي واقد الليثي 
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وأوجب بعض العلماء هذه  ،بالناسم من الصالة خطب فإذا سلَّ 
 .حتى تنتهي الخطبة، وينبغي للمأموم أال ينصرف، الخطبة على اإلمام

 ،على بالل ثم قام متوكئاً  ،بدأ بالصالة< :مارهيوغ الصحيحينوفي 
 .الحديث >...على طاعته وحثَّ  ،فأمر بتقوى اهلل

ألنه عليه  ؛موعظة خاصة ضمن خطبة العيد للنساءوينبغي أن توجه 
على  وحثهنَّ  ،فوعظهنَّ  ،ة والسالم لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهنَّ الصال
 ؛صيب من موضوع خطبة العيدنوهكذا ينبغي أن يكون للنساء  ،الصدقة

 .‘بالنبي  ءواقتدا ،إلى ذلك لحاجتهنَّ 
لمشروعيته ؛ وإذا أتى المصلى ُسنَّ أن يشتغل بالتكبير :مسألة 

 ،إن صليت في المسجدمن النوافل  ويقتصر على تحية المسجد، حينئذٍ 
 ‘خرج النبي : <ـ  ـبن عباس القول  ؛وإال فليس لمصلى العيد تحية

 ولئالَّ  ،متفق عليه >ركعتين لم يصل قبلهما وال بعدهما لىفص؛ يوم عيد
 .بعدها م أن لها راتبة قبلها أويتوهَّ 

ن أ< لما روى أحمد وغيره ؛أن يصلي فيه ُسنَّ زله ـفإذا رجع إلى من
ة ولعموم أدلة مشروعيَّ  >ركعتين صلى ؛زلهـكان إذا رجع الى من ‘النبي 

 .صالة الضحى المتقدمة في صالة الضحى
يشرع لمن فاته شيءٌ من صالة العيد قضاؤه على  :قضاء صالة العيد

في  ‘ولعموم قوله  ،ألن القضاء يحكي األداء ؛الزوائدصفته بالتكبيرات 
فإذا فاته  >واوما فاتكم فأتم   ،واتم فصل  فما أدرك< :حديث أبي هريرة 
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 .ليها أخرىإركعة مع اإلمام أضاف 
 : التكبير في العيدين* 

يرفع به  ،يتقيد بوقت وهو الذي ال ،يسن في العيدين التكبير المطلق
وفي كل عشر ذي  ،فيكبر في ليلتي العيدين ،به فالتجهر األنثى إال ؛صوته
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} :ـ تعالى ـلقوله  ؛الحجة

 [.285: البقرة] {ې ې ې

ليلة العيد إلى دخول اإلمام ، من غروب الشمس: ففي عيد الفطرــ 
 .للصالة

من طلوع الفجر من أول يوم من شهر ذي : وفي عيد األضحىــ 
لقوله ، إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق، الحجة
أبي وروي عن  [،103: البقرة] {پ ٻ ٻ ٻ ٻ}: تعالى

ويكبر ، فيكبران، أنهما كانا يخرجان إلى األسواق: )هريرة وابن عمر 
كان  أن عمر ) دورولما  ،الجزمقه البخاري بصيغة علَّ ( الناس بتكبيرهما
 ولما ورد أن ابن عمر ،صيغة الجزمبقه البخاري علَّ  (ىنبميكبر في قبته 
 ( وعلى فراشه، وخلف الصلوات ــأيام منى  ــكان يكبر تلك األيام، 

قه البخاري بصيغة علَّ  (تلك األيام جميعاً  ،وممشاه ،ومجلسه ،وفي فسطاطه
، أيام التشريق أيام أكل وشرب: <ولحديث نبيشة الهذلي مرفوعاً ، الجزم

 .رواه مسلم> ـ وجل عز ـوذكر هلل 
كل موضع يجوز فيه  به في البيوت واألسواق والمساجد وفي ويجهر
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خرجه الدارقطني ألما ؛ به في الخروج إلى المصلى ويجهر ،ذكر اهلل تعالى
يجهر  م األضحىووي أنه كان إذا غدا يوم الفطر) :وغيره عن ابن عمر

وفي الصحيح عن  (مامثم يكبر حتى يأتي اإل ،حتى يأتي المصلى ،بالتكبير
: ولمسلم ،>فيكبرن بتكبيرهم ،كنا نؤمر بإخراج الحيض: <ـ  ـأم عطية 

 .مستحب لما فيه من إظهار شعائر اإلسالم فهو >يكبرن مع الناس<
 

  :التكبير في عيد الفطر
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} :لقوله تعالى؛ آكد

 [.285: البقرة] {ې ې ې

التكبير الذي شرع  ويزيد عيد األضحى بمشروعية التكبير المقيد وهو
 .الصلواتعقب 

لى من صالة الفجر يوم عرفة إ ،التكبير المقيد بأدبار الصلوات ويبتدأ
وابن ، وعلي، عمر، لثبوت ذلك عن الصحابة ،أيام التشريق عصر آخر

 .بأسانيد صحيحة وابن عباس ، مسعود
واهلل أكبر  ،اهلل إله إال اهلل أكبر اهلل أكبر ال :وصفة التكبير أن يقولــ 

 .اهلل أكبر وهلل الحمد
، اللهم أنت السالم ومنك السالم: وقول، ستغفارويكون ذلك بعد اال

 .ركت يا ذا الجالل واإلكرامتبا
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  :التهنئة يوم العيد* 
تقبل اهلل منا  :بأن يقول لغيره ؛االناس بعضهم بعضً  ةال بأس بتهنئ

 .ومنك
عن طائفة من  يقد رو< :ـ  ـ قال شيخ االسالم ابن تيمية

  ـه.ا >ورخص فيه األئمة كأحمد وغيره ،الصحابة أنهم كانوا يفعلونه
 .تودد وإظهار السروروالمقصود من التهنئة ال

>؛ جبتهأفإن ابتدأني أحد  ،ال ابتدئ به< :ـ  ـ وقال اإلمام أحمد
ا مأمورً  ةفليس سن ؛بتداء بالتهنئةالوأما ا ،وذلك ألن جواب التحية واجب

 ـه.ا> التهنئة وال بأس بالمصافحة في ،عنه يمما نه هو أيضاً  وال ،بها
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 أحكام صالة الكسوف

 
 .التغير إلى السواد: الكسوف لغة

نحجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعض بسبب غير ا: صطالحوفي اال
 .معتاد

ف ت: ويقال س  ف ت  الشمُس وخ  ف  ، ك س  ُر وك س  ف  الق م  س   .وخ 
ألمر ؛ وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ة مؤكدةوصالة الكسوف سن

 .بها ‘النبي 
 .وهو تخويف العباد، سبب شرعي: ولها سببان، كما سيأتي

بالنسبة ، وهو حيلولة األرض بين الشمس والقمر، وسبب كوني
 .وحيلولة القمر بين الشمس واألرض بالنسبة للخسوف، للخسوف
 المسجد مسرعاً  خرج إلى ‘كسفت الشمس في عهد الرسول  ولما

 ،ن آيات اهللم ةوأخبرهم أن الكسوف آي ،فصلى بالناس ،يجر رداءه فزعاً 
مر بما أو ،ذاب بالناسعوأنه قد يكون سبب نزول  ،يخوف اهلل به عباده

فار والصدقة والعتق وغير غفأمر بالصالة عند حصوله والدعاء واالست ،يزيله
ه يففي الكسوف تنب ؛بالناس حتى ينكشف ما ،ذلك من األعمال الصالحة

ة يعتقدون يوا في الجاهلوكان .للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى اهلل ويراقبوه
 ‘فأبطل رسول اهلل  ،عظيم أو موت عظيم أن الكسوف يحصل عند والدة
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فقد روى البخاري ومسلم من حديث  ،وبين الحكمة اإلةيهل ،عتقاداالذلك 
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي ) :مسعود األنصاري قال أبي
 :‘ال رسول اهلل فق .انكسفت الشمس لموت إبراهيم: وقال الناس ‘
 ،وال لحياته ال ينكسفان لموت أحدٍ  ،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل<

 >.فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر اهلل وإلى الصالة

  :وقت صالة الكسوف* 
ه عليه الصالة والسالم في للقو ؛من ابتداء الكسوف إلى التجلي

 .متفق عليه> فصلوا ،رأيتم ذلك فإذا<: ـ  ـ حديث عائشة
فإذا رأيتموهما < :‘ وفيه قوله ، وفي حديث المغيرة بن شعبة

 .متفق عليه >فادعوا اهلل وصلوا حتى ينجلي
وإذا نُشر خبر حدوث الكسوف أو الخسوف في وسائل اإلعالم ثم 

علق الحكم ‘ صل بعد ذلك غيم أو قتر فال تشرع الصالة ألن النبي ح
 بالرؤية البصرية.

تجلي فإن  ،لفوات محلها ؛الكسوف بعد التجليتقضى صالة  وال
 .لم يصلوا له ؛لكسوف قبل أن يعلموا بها

  :صفة صالة الكسوف* 
ح من قولي ين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيركعت يصليأن 

 كسورة البقرة أو ةويقرأ في الركعة األولى الفاتحة وسورة طويل، العلماء
سمع اهلل لمن : <ع رأسه ويقولثم يرف ،ثم يركع ركوعا طويالً  ،قدرها
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ثم يقرأ الفاتحة  ،كغيرها من الصلوات ،بعد اعتداله> ربنا لك الحمد ،حمده
 ،يركع فيطيل الركوع ثم، ل عمرانآسورة  دروسورة طويلة دون األولى بق

ربنا  ،سمع اهلل لمن حمده< :ثم يرفع رأسه ويقول ،وهو دون الركوع األول
ملء السماء وملء األرض وملء  ،ا فيها مباركً ا طيبً ا كثيرً ولك الحمد حمدً 

لربي < ويكرر قولويطيل ، ويحمد اهلل بما ورد> بعد يءشئت من ش ما
 ،ويطيل الجلوس بين السجدتين ،ثم يسجد سجدتين طويلتين >،الحمد

ثم يصلي الركعة الثانية كاألولى بركوعين طويلين ، ويدعو بما ورد
 .ثم يتشهد ويسلم ،األولىما فعل في الركعة كوسجودين طويلين 

فرادى  ويجوز أن تصلى ،‘لفعل النبي  ؛ويسن أن تصلى في جماعة
ويسن أن يعظ اإلمام الناس بعد ، لكن فعلها جماعة أفضل ،كسائر النوافل
ويأمرهم باإلكثار من الدعاء  ،غترارالالغفلة وا ويحذرهم من ،صالة الكسوف

 أن النبي): ـ  ـعائشة  عنففي الصحيح ، والعتق، والصدقة، ستغفارواال
إن الشمس < :وقال ،فحمد اهلل وأثنى عليه، فخطب الناس، انصرف ‘

فإذا رأيتم  ،فان لموت أحد وال لحياتهسال ينك، والقمر آيتان من آيات اهلل
 .الحديث متفق عليه> وتصدقوا ،ذلك فادعوا اهلل وصلوا

حتى  فإن انتهت الصالة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر اهلل ودعاه
وإن انجلى الكسوف وهو في الصالة أتمها  ،وال يعيد الصالة ،ينجلي
 [.33: محمد] {ڈ ڈ ڎ} :لقوله تعالى ؛وال يقطعها ،خفيفة

لعموم ؛ أوقات النهي حتى في، تفعل صالة الكسوف :مسألة 
 .األمر بها
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 ستسقاءالصالة ا

 

 .أو من المخلوق ـ تعالى ـمن اهلل  يطلب السق هو: االستسقاء
 .التعبد هلل تعالى بطلب السقيا بصالة مخصوصة: واصطالحا  

من سنن األنبياء عليهم  وهو، ا في األمم الماضيةوكان ذلك معروفً 
من : البقرة] {ڇ چ چ چ} :قال اهلل تعالى ،الصالة والسالم

 وعلى، تعددةألمته مرات م ‘واستسقى خاتم األنبياء محمد [ 60: اآلية
 .مشروعيته جمع المسلمون علىأو ،كيفيات متنوعة

محلت أ: أي ،جدبت األرضأستسقاء إذا الويشرع ا :مسألة 
 ،ن يتضرعوا إلى ربهمأفال مناص لهم  ؛ضر ذلك بهمأوانحبس المطر و

 : ستسقاء في السنة على أنواعوقد ورد اال ،ويستسقوه ويستغيثوه
 .جماعة بالصالة :األول
بالدعاء في خطبة الجمعة يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون  :يوالثان
 .على دعائه

 فكل ذلك وارد عن النبي ؛صالة وال خطبة بالدعاء بال :والثالث
‘. 
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لحديث عبد ؛ إذا وجد سببها، سنة مؤكدة :ستسقاءالحكم صالة ا* 
وحول  فتوجه إلى القبلة يدعو ،يستسقي ‘خرج النبي < :اهلل بن زيد

ولغيره من  ،همتفق علي >صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءةثم  ،رداءه
 .األحاديث

 : صفة صالة االستسقاء* 
فيستحب  ؛صفة صالة االستسقاء في موضعها وأحكامها كصالة العيد

وأحكامها كأحكام صالة العيد في عدد  ،فعلها في المصلى كصالة العيد
وفي التكبيرات  ،قبل الخطبة وفي كونها تصلى ،الركعات والجهر بالقراءة

كما سبق بيانه في صالة  ؛الزوائد في الركعة األولى والثانية قبل القراءة
 .العيد

. (ن كما يصلي العيديركعت ‘النبي  صلى) ـ:  ـبن عباس اقال 
 .وصححه الحاكم وغيره >حديث حسن صحيح< :قال الترمذي

وفي >. سبح اسم ربك األعلى< :ويقرأ في الركعة األولى بسورة
 .ثانية بسورة الغاشيةال

 لم يصلها إال ‘ألنه ؛ إال مع عذر، ويصليها أهل البلد في الصحراء
 .ىفتقار إلى اهلل تعالالظهار اإوألن ذلك أبلغ في  ،في الصحراء
 تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكرفإنه ينبغي نقطع المطر اوإذا 

والخروج من المظالم  ،المعاصيمن  ةبالتوب يؤمرونو ،ابهثواب اهلل وعق
 ،ألن المعاصي سبب لمنع القطر وانقطاع البركات ؛بردها إلى مستحقيها
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: ــ لىاتعو سبحانه ــاهلل  قال، ستغفار سبب إلجابة الدعاءالوالتوبة وا
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

وتشرع الصدقة  ،[26: األعراف] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
يوما اإلمام ثم يعين لهم  ،ألن ذلك سبب للرحمة ؛ينعلى الفقراء والمساك

يخرجون فيه ليتهيؤوا ويستعدوا لهذه المناسبة بما يليق بها من الصفات 
في الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار  اثم يخرجو ،المسنونة

 ‘خرج النبي : <ـ  ـولقول ابن عباس  ،فتقار إلى اهلل تعالىالل
ِّ الل حديث حسن < :قال الترمذي، >عاً ضرِّ تا معً متخشِّ  ااًل متواضعً ستسقاء متذل

حتى  ،حد من المسلمين يستطيع الخروجأيتأخر  وينبغي أن ال، >حصحي
فيصلي بهم اإلمام  ،تخشى الفتنة بخروجهن تي الالصبيان والنساء الال

 .سبق ثم يخطب خطبة واحدة ركعتين كما
 .‘كل ذلك ورد عن النبي ، وإن شاء خطب قبل الصالة

ستغفار وقراءة اآليات التي الستسقاء من االبغي أن يكثر في خطبة اوين
ويكثر من الدعاء بطلب الغيث  ،ألن ذلك سبب لنزول الغيث ؛فيها األمر به

بالدعاء  ويدعو، ةألن ذلك من أسباب اإلجاب؛ ويرفع يديه ،ـ تعالى ـمن اهلل 
 ۇئ وئ}: عالىقال اهلل ت، به اقتداءً  ؛الموطن في هذا ‘الوارد عن النبي 

 [.12: األحزاب] {ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

فيجعل اليمين  ؛ويحول رداءه ،في آخر الدعاء ةويسن أن يستقبل القبل
شابه الرداء من اللباس كالعباءة  وكذلك ما ،والشمال على اليمين على الشمال

حتى ويتركوه  ،في ذلك واسعواألمر ، أو يكون ذلك أثناء الخطبة، ونحوها
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في الصحيحين من حديث ا لم؛ أو يحتاجوا إلى تغييره، وه مع ثيابهمينـزع
واستقبل القبلة  ،حول إلى الناس ظهره ‘أن النبي < :عبد اهلل بن زيد

التفاؤل بتحول الحال ـ واهلل أعلم  ـ والحكمة في ذلك >ثم حول رداءه ،يدعو
 ؛تهمأردي ويحول الناس ،عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث

ثبت في حق  وألن ما، >ل الناس معه أرديتهموحوَّ < :روى اإلمام أحمد لما
ثم إن سقى اهلل ، مالم يدل على اختصاصه به ،ثبت في حق أمته ‘النبي 

 .ألن الحاجة داعية إلى ذلك ؛وثالثاً  ستسقاء ثانياً الوإال أعادوا ا، المسلمين
 ويقول ،يبه منهوإذا نزل المطر يسن أن يقف في أوله ليص :مسألة 
 >.رنا بفضل اهلل ورحمتهطم، نافعا   اللهم صيبا  < :ما ورد

اللهم حوالينا < :ما ورد أن يقول نَّ سُ  ؛وإذا زادت المياه وخيف الضرر
ألنه >؛ اللهم على الظراب واآلكام وبطون األودية ومنابت الشجر، وال علينا

 .متفق عليه ،كان يقول ذلك ‘
 :قال ،إذا عصفت الريح ‘ان النبي ك< :قالت ـ  ـوعن عائشة 

ذ بك من ووأع، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به
بن الزبير  عبد اهلل وكان. متفق عليه >ما أرسلت به ما فيها وشر شرها وشر
 والمالئكة من  ،سبحان الذي يسبح الرعد بحمده) :إذا سمع الرعد قال
 .صحيحٍ  بإسنادٍ رواه مالك والبيهقي  (خيفته

وال تهلكنا  ،ضبكغاللهم ال تقتلنا ب) :يقول ـ  ـوكان ابن عمر 
 .رواه أحمد والترمذي (وعافنا قبل ذلك ،بعذابك
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 أحكام اجلنائز

 

سم ا، بالفتح: وقيل، بفتح الجيم وكسرها، جمع جنازة: الجنائز
 .عليه الميتاسم لما يحمل ، وبالكسر، للميت

 من المعاصي ورد ةواالستعداد له بالتوب ،كثار من ذكر الموتإليسن ا
والمبادرة باألعمال الصالحة قبل هجوم الموت على  ،أصحابها المظالم إلى

 .ةغرَّ 
كثروا من ذكر هادم أ< :في حديث أبي هريرة  ‘قال النبي 

اكم وصححه ابن حبان والح ،بأسانيد صحيحةالخمسة رواه  >اللذات
 .وغيرهما

 .هو الموت :بالذال: وهادم اللذات

  :م المريض والمحتضراحكأ* 
فعليه أن يصبر ويحتسب وال يجزع  ؛صيب اإلنسان بمرضأإذا  ــ 2

مع  ،بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه وال ،ويسخط لقضاء اهلل وقدره
 ه الوطلب الشفاء من ،ـ  تعالى ـلى اهلل إوالشكوى  ،الرضى بقضاء اهلل

 ـ عليه السالم ـفأيوب  ؛ا ومستحببل ذلك مطلوب شرعً  ،ينافي الصبر
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 [.83: األنبياء] {ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}: نادى وقال

 لما في الصحيح عن ابن مسعود  ؛ال يجوز التداوي بمحرم ــ 1
وكذلك يحرم التداوي  >إن اهلل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم< :أنه قال

أسماء  أو ،مائم المشتملة على ألفاظ شركيةمن تعلق الت؛ بما هو شرك
أو حلق تلبس على  ،أو قالئد ،خيط أو، أو خرز ،طالسم أو ،ةمجهول

فيها من  يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبالء لما ،الذراع أو غيره العضد أو
التداوي  أيضاً  كذلكو ،دفع ضر تعلق القلب على غير اهلل في جلب نفع أو

 ؛والمستخدمين للجن الكهان والمنجمين والسحرة عند المشعوذين من
وقد جعل اهلل الشفاء في المباحات  ،فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته

والرقية به  ،وعلى رأس ذلك القرآن الكريم، النافعة للبدن والعقل والدين
 .وباألدعية المشروعة
المباحة على أيدي األطباء العارفين  ةي باألدويووالبأس بالتدا

 .تشخيص األمراض وعالجها في المستشفيات وغيرهاب

 : والتداوي ينقسم إلى ثالثة أقسام* 
مع احتمال الهالك بتركه ، أو غلب على الظن نفعه، ما علم: األولــ 
 .فيجب

وليس هناك هالك محقق ، أو غلب على الظن نفعه، ما علم: الثانيــ 
 .فهو أفضل، بتركه

فاألفضل ترك ، احتمال النفع وعدمه، أن يتساوى األمران: الثالثــ 
 .التداوي



 

أحكام اجلنائز    املختصر يف العبادات
 

 

087 

في الصحيحين وغيرهما عن أبي  لما ؛ض فرض كفايةيعيادة المر ــ 3
: وذكر منها> حق المسلم على المسلم خمس< :قال ‘أن النبي  هريرة 

من  يدنو ‘فقد كان النبي  ؛فإذا زاره سأل عن حاله> عيادة المريض<
يكن  مالم، فترة بعد أخرىلزيارة وتكون ا ،ويسأله عن حاله ،المريض

إال إذا كان  ؛وال يطيل الجلوس عنده ،كل يوم المريض يرغب الزيارة
 (طهور إن شاء اهلل ،البأس عليك) :ويقول للمريض ،المريض يرغب ذلك
السيما سورة  ،ويرقيه بالقرآن ،له بالشفاء ويدعو ،ويدخل عليه السرور

 .‘ية الواردة عن النبي وباألدع ،الفاتحة واإلخالص والمعوذتين
ويجب  ،للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير يشرع ــ 3

إذا لم  ،عنده من الودائع واألمانات أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما
في حديث  ‘لقوله  ؛وهذا مطلوب حتى من اإلنسان الصحيحتكن موثقة 
 به يبيت ليلتين إال مرئ مسلم له شيء يوصياما حق <: ـ  ـابن عمر 

فال  ؛اا ال تحديدً وذكر الليلتين تأكيدً ، همتفق علي> ووصيته مكتوبه عنده
ألنه  ؛إال ووصيته مكتوبة عنده، عليه زمان وإن كان قليالً  يينبغي أن يمض

 .يدري متى يدركه الموت ال
ألقاربه ، وجب عليه أن يوصي بشيء من ماله، وإن ترك خيرًا كثيراً 

 .غير الوارثين
أنا عند ظن < :وجل يقول فإن اهلل عز ؛نه باهللظيحسن المريض  ــ 5
 .حساسه بلقاء اهللإويتأكد ذلك عند  >عبدي بي

 ةويغلب في هذه الحال ،ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة اهلل
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ل الصحة فيكون خوفه اوأما في ح ،جانب الرجاء على جانب الخوف
 ،وف أوقعه في نوع من اليأسألن من غلب عليه الخ؛ ورجاؤه متساويين

 .ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من األمن من مكر اهلل
 .لم يغلبه ما، ويكره األنين

 .أو رجاء شهادة، إال لخوف فتنة، ويكره تمني الموت
 إله إال ال :فإنه يسن لمن حضره أن يلقنه ؛حتضر المريضا افإذ ــ 6

رواه مسلم عن أبي سعيد  >ال اهللإله إ لقنوا موتاكم ال: <‘ لقوله ؛اهلل
؛فتكون ختام كالمه ،وذلك ألجل أن يموت على كلمة االخالص ؛ 

 >ةدخل الجن ؛إله إال اهلل من كان آخر كالمه ال< :مرفوعا  ذافعن مع
 ؛يكثر عليه وال ،ياها برفقإويكون تلقينه ، بإسناد صحيح، رواه أبو داود

 .لئال يضجره وهو في هذه الحال
وورد عن ، وحكي اإلجماع عليه ،ه إلى القبلةهيسن أن يوجو ــ 0

 ـ.  ـوعمر ، البراء بن معرور

  :حكام الوفاةأ* 
أغمض  ‘ألن النبي  ؛هيويستحب إذا مات الميت تغميض عين ــ ا

فال تقولو ، تبعه البصر إن الروح إذا قبض< :وقال، لما مات  ةسلم أبا
رواه مسلم عن أم سلمة > ا تقولونفإن المالئكة يؤمنون على م ؛إال خيرا  

 ـ.  ـ
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ـ:   ـروت عائشة  لما ؛ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب ــ 1
 .همتفق علي >برةحسجي ببرد  ؛حين توفي ‘ن النبي أ<

بأس أن ينتظر به من يحضره  إذا تحقق موته وال هفي تجهيز يسرع ــ 3
 .رةوإال فالمشروع المباد، وغيره إن كان قريباً  من وليها

قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ أما حجز جثة الميت من 
مالية، فهذا عمل محرم وال يجوز ألن األصل اإلسراع والمبادرة بتجهيز 

 الميت وتغسيله وتكفينه.
وحضور  ،للمبادرة لتهيئته؛ ويباح اإلعالم بموت المسلم ــ 3
 صفة عالم بموت الميت علىإلا وأما ،والدعاء له ،والصالة عليه ،جنازته

 ةومنه حفالت التأبين وإقام ،فذلك من فعل الجاهلية ؛الجزع وتعداد مفاخره
 ،والتحدث عن الميت في أثناء المصيبة في الخطب والمحاضرات ،المآتم

 .لكونها تثير األحزان
اهلل  وقد قدمها ،فيه من تعجيل األجر لما ؛وصيته ويسرع بتنفيذ ــ 5

 .خراجهاإا على وحثًّ  ،بشأنها هتماماً ا ؛ينلذكر على الدَّ في ا ـ تعالى ـ
من زكاة  ـ تعالى ـكانت هلل  سواء ،ويجب اإلسراع بقضاء ديونه ــ 6
، أو كانت الديون آلدمي كرد األمانات ،كفارة وأنذر طاعة  وأوحج 

 .بذلك أم لم يوص به سواء وصى ،ريةاوالع، والغصوب

  :تغسيل الميت* 
في  ‘قال  ،ت على من علم به وأمكنه تغسيلهتغسيل المي يجب
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من  ،الحديث متفق عليه> ...اغسلوه بماء وسدر< :الذي وقصته راحلته
 .حديث ابن عباس 

 : األولى بالتغسيلــ 
واألولى واألفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة  ،الرجل يغسله الرجل

ألعظم، أو اإلمام اويقدم في تولي تغسيل الميت ، ليرف بأحكام التغساع
 ؛كان قد أوصى أن يغسله شخص معين إذا ،نائبه، فإمام المسجد، فوصيه

 فالمرأة يجوز، أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس بكر ا ألن أب
ثم يلي الوصي  ،ن يغسل زوجتهأكما أن الرجل يجوز ، أن تغسل زوجها

 الحنوالختصاصه ب ؛بنهال يفهو أولى بتغس، الميت في تغسيل الميت أبو
ثم بقية  ؛لمشاركته لألب في المعنى المذكور ؛ثم جده ،بنهاوالشفقة على 

كاألخوة  ،ألقرب من عصباتهاثم األقرب ف، ثم الفروع من أبنائه، األصول
وهذا الترتيب في األولوية  ،األجنبي منه ثم، واألعمام وأبنائهم، وأبنائهم

فإنه يقدم العالم بأحكام  ؛وإال ،إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به
 .التغسيل على من ال علم له
 ذافإ ،وصيتها ةة الميتأواألولى بتغسيل المر ،والمرأة تغسلها النساء

قدمت على غيرها إذا كان فيها  ؛ةمرأة معيناوصت أن تغسلها أكانت 
كما ، من نسائها ثم بعدها تتولى تغسيلها القربى فالقربى ،صالحية لذلك
ر  تقدم في الذَّ   .ك 
 .من الرجال والنساء غسل من له دون سبع سنين ذكرًا كان أو انثى لولك
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سبع  ةوال لرجل غسل ابن ،وليس المرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر
 .سنين فأكثر

من ، أدرج عليه الماء، أو امرأة بين رجال، وإذا مات رجل بين نساء
 .فوق الثياب

 أو ،أو يكفنه، ازتهأو يحمل جن ،ايجوز لمسلم أن يغسل كافرً  وال
 ڇ چ چ چ چ}: ـ تعالى ـلقوله  ؛يتبع جنازته يصلي عليه أو

الكريمة تدل بعمومها على  ةفاآلي [؛23: الممتحنة] {ڍ ڇ ڇ ڇ
 ڭ ۓ ۓ ے}: ـ تعالى ـوقال  ،تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته

وقال  [،83: التوبة] {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ} :ـ تعالى ـ

يوجد من يدفنه من  لكن إذا لم ،وال يدفنه[ 223: التوبة] {ڦ ڤ ڤ
 وإللقاء، ا للتضرر بجثتهبأن يلقيه في حفرة منعً  ،فإن المسلم يواريه ؛الكفار
 ،متفق عليه من حديث أبي طلحة  ،بدر في القليب قتلى ‘النبي 

ب يج ،ةوصاحب البدعة المكفر ،وهكذا حكم المرتد كتارك الصالة عمداً 
 .موقف التبري والبغضاء ،تاً ا وميِّ موقف المسلم من الكافر حيًّ  هذا أن يكون

 وإذا كانت البدعة غير مكفرة تواله من كان على معتقده.

واألفضل  ،يشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهوراً  :مسألة 
، وسخ على الميت أو في شدة برد ةإلزال ةإال عند الحاج ؛أن يكون بارداً 

 .أس بتسخينهفال ب
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 .عن األنظار مستورٍ  ويكون التغسيل في مكانٍ 
من ه ثم يجرد ،ا قبل التغسيلالميت وركبته وجوبً  ةبين سر ويستر ما

ا نحو ويوضع على سرير الغسل منحدرً  ،ويستر جميع بدنه بثوب ،ثيابه
 .يخرج منه لينصب عنه الماء وما ؛رجليه

ويكره لغيرهم  ،ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل
 .حضوره

  :وصفة التغسيل* 
ازات، أن يلف الغاسل على يده خرقة وال ، أو يلبس على يديه قفَّ

فينجي ، إذا كان له أكثر من سبع سنواتيحل أن يمس عورته بال حائل 
كوضوء  ويوضئه ،مييسو ،ثم ينوي التغسيل ،وينقي المخرج بالماء، الميت
فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان  ؛قستنشاالإال في المضمضة وا ؛الصالة

وال يدخل  ،بالماء ةالميت ومنخريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلول
 ثم يغسل ،ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون ،نفه أالماء فمه وال

ثم  ،ثم يده اليمنى وكتفه ،وهي صفحة عنقه اليمنى ،ميامن جسده بالباقي
ثم  ،األيمن وفخذه األيمن وساقه وقدمه الميامن شق صدره األيمن وجنبه
ثم يغسل جانبه األيسر  ،فيغسل شق ظهره األيمن ،يقلبه على جنبه األيسر

 نويستحب أ ،سل شق ظهره األيسرغفي، األيمن على جنبه يقلبه ثم، كذلك
 .حال التغسيلة يده خرق يلف على

ث والمستحب ثال ،حصل اإلنقاء بها والواجب غسله واحدة إن
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ويستحب  ،زاد في الغسالت حتى ينقى ؛وإن لم يحصل اإلنقاء ،غسالت
 ،ويطيبه ،ألنه يصلب بدن الميت ؛ااألخيرة كافورً  ةأن يجعل في الغسل

 .ليبقى أثره ؛خيرةيجعل في الغسلة األ ؛فألجل ذلك ،ويبرده
وتقلم أظافره إن  ،ويقص شاربه ،شف الميت بثوب ونحوهنثم ي

 ،فر شعر رأس المرأة ثالث قرونظوي ،إن طال بطيهإويؤخذ شعر ، طالت
 .ويسدل من ورائها

 ولم يثبت في الغسل من تغسيل الميت حديث.

  :حكام التكفينأ* 
 .فرض كفاية: وحكمه. وبعد تمام الغسل يشرع تكفين الميت
 ،ويستحب أن يكون أبيض نظيفاً  ،ويشترط في الكفن أن يكون ساتراً 

 .غسيالً  األفضل أو ا وهوسواء كان جديدً 
والمستحب تكفين  ،جميع الميت ثوب يستر :مقدار الكفن الواجبو

ويستحب تجمير األكفان بالبخور بعد رشها بماء  .الميت في ثالث لفائف
 .لثبوت السنة بذلك؛ حة البخورئلتعلق بها را ،الورد ونحوه

ثم  ،ويتم تكفين الميت بأن تبسط اللفائف الثالث بعضها فوق بعض
ويوضع فوق اللفائف  ،ونحوه بثوٍب ، وجوباً ، مستوراً يؤتى بالميت 

ويجعل منه في قطن بين أليتي  ــ وهو الطيب ــ بالحنوط ثم يؤتى ،مستلقياً 
ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينه ومنخريه  ،ويشد فوقه خرقة ،الميت
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طراف أو ،وركبتيه ،ويديه ،نفهأو ،جبهته :ه وعلى مواضع سجودهيوفمه وأذن
وثبت عن ابن عمر  ،وطي الركبتين وسرته ،اإلبطين :بن البدناومغ ،قدميه
 ،يجعل من : <أنه كان يتبع مرافق الميت ومغابنه> رواه عبد الرزاق

، لورود ذلك عن الصحابة ؛ ، وإن طيبه كله فحسنالطيب بين األكفان
ثم طرفها  ،ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب األيسر على شقة األيمن

ويكن الفاضل  ،ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ،األيمن على شقه األيسر
 ،جليهرعلى  هويجمع الفاضل عند رجليه فيرد ،عند رأسه ويرد على وجهه

 .لئال تنتشر وتحل العقد في القبر؛ ةاللفائف أحزم ىثم يعقد عل

  :أحكام الصالة على الميت* 
عن  ثمذا فعلها البعض سقط اإلإ ،فايةكالصالة على الميت فرض 

 .وإن تركها الكل أثموا ،ةوتبقى في حق الباقين سن ،الباقين
 افلم[ 83: التوبة] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} :لقوله تعالى

عن الصالة على المنافقين دل على أنه مأمور بالصالة على  ‘نهي 
 .اوأجمع المسلمون على مشروعيته ،المؤمنين

  :شروط الصالة على الميت* 
 ،وستر العورة، ةواستقبال القبل ،النية :يشترط في الصالة على الميت

وإسالم  ،واجتناب النجاسة ،عليه المصلىوتغسيل ، يالمصل وطهارة
 .وحضور الجنازة إن كانت بالبلد ،المصلي والمصلى عليه
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 ،وقراءة الفاتحة ،والتكبيرات األربع ،القيام فيها :هيها أركانوــ 
 .والتسليم ،ترتيبوال ،والدعاء للميت

كابن عمر  ،لوروده؛ رفع اليدين مع كل تكبيرة :يهسننها فوأما ــ 
كما في سنن سعيد بن  ـ  ـوابن عباس  ،معلقًا في البخاري ـ  ـ

 .وزيد بن ثابت كما في ابن أبي شيبة ،منصور
 ،لنفسه وللمسلمين وأن يدعو ،قبل القراءة واالستعاذة ،والبسملة

وإن  وقبل التسليم قليالً  ةوأن يقف بعد التكبيرة الرابع ،واإلسرار بالقراءة
 ،وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ،دعا بعدها فحسن

 .يمينه في التسليم نلتفات عالوا
تكون الصالة على الميت بأن يقوم اإلمام والمنفرد عند صدر و
 ةم ثالثويسن جعله ،ويقف المأموم خلف اإلمام ،ووسط المرأة، الرجل
 ،ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فال يستفتح ،ثم يكبر لإلحرام ،صفوف
مثل ، ‘النبي  ويصلي بعدها على ،ثم يكبر ،ةويقرأ الفاتح ،ويسمي

ومنه  ،ويدعو للميت بما ورد ،ثم يكبر ،الصالة عليه في تشهد الصالة
وميتنا  اللهم اغفر لحينا< :الدعاء العام كما في حديث أبي هريرة 

ا حييته منَّ أاللهم من  ،وذكرنا وأنثانا ،وصغيرنا وكبيرنا ،شاهدنا وغائبناو
اللهم ال تحرمنا  ،فتوفه على اإليمان ومن توفيته منا ،فأحيه على اإلسالم

، له اللهم اغفر: <عوف بن مالكث ومن ذلك حدي >بعده وال تضلنا ،أجره
سله بالماء واغ ،ووسع مدخله ،وأكرم نزله ،واعف عنه ،افهعو ،وارحمه

ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب األبيض من  ،والثلج والبرد
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من  خيرا   وزوجا   وأهال  خيرا  من أهله ،خير من داره بدله دارا  أو ،الدنس
وإن كان  >،عذه من عذاب القبر وعذاب النارأو، ةوأدخله الجن ،زوجه

 ،مير في الدعاء كلهبتأنيث الض (غفر لهاااللهم ) :قال نثىأعليه  المصلى
 .فيدعو بالدعاء العام المتقدم ؛وإن كان المصلى عليه صغيراً 

جعله لنا سلفًا وفرطًا االلهم ) :أنه كان يقول وورد عن أبي هريرة 
ثم  ،ويقف بعدها قليالً  ،ثم يكبر (اللهم أعذه من عذاب القبر) (،وذخراً 

وأحيانًا يكبر  ،لثبوته عن الصحابة  ة واحدة عن يمينهميسلم تسلي
لورود ؛ اً وأحيانًا سبع ،وأحيانًا ستاً  ،لثبوت ذلك في السنة؛ خمس تكبيرات
 .ذلك عن علي 

ثم  ،دخل مع اإلمام فيما بقي، الجنازة ته بعض الصالة علىتومن فا
 .فاته على صفته قضى ما ؛إذا سلم اإلمام

ى على قبره صل ؛هنومن فاتته الصالة على الميت قبل دف :مسألة 
 .في الصحيحين ـ  ـلحديث ابن عباس  ؛يوم موته مميًزاإن كان 

 ‘لصالته  ،عليه ييصلى على الغائب إن لم يكن صل :مسألة 
 .على النجاشي متفق عليه

، وقد تم له أربعة أشهر فأكثر حمل المرأة إذا سقط ميتاً  :مسألة 
ل ويُكفَّن ى ويُعق  عنهويُ  ،عليه صالة الجنازة ىصلَّ ويُ ، يُغسَّ وإن كان ، سمَّ

 .ولم يُفعل شيءٌ مما سبق عليه صلَّ لم يُ  ؛أشهر ةدون أربع
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  :أحكام حمل الميت ودفنه* 
من علم بحاله من  حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على

 ڤ ٹ ٹ} :قال اهلل تعالى ،ةكتاب والسنلودفنه مشروع با ،المسلين

 {ۀ ۀ ڻ}: تعالىوقال  [،16ـ  15: المرسالت] {ڦ ڤ ڤ ڤ
 .جعله مقبوراً  :أي[ 12: عبس]

 ــ. ‘ ــوهو هدي النبي 
لحديث أبي هريرة  ؛واتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها فرض كفاية

  وذكر منها، ...حق المسلم على المسلم خمس< :قال ‘أن النبي :
 .متفق عليه> ...وإذا مات فاتبعه

يصلى  لجنازة حتىمن شهد ا< :ففي الصحيحين ،وفيها فضل عظيم
وما  :قيل >فله قيراطان ؛ومن شهدها حتى تدفن ،فله قيراط ؛عليها

، >عيَّ ن ش  م  < :وللبخاري بلفظ. >يمينظالجبلين الع مثل< :قال ؟القيراطان
ففي الحديث ؛ >عها حتى تدفنتبثم  ،ن خرج معهام  < :ولمسلم بلفظ

 .برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها
بأن يحمل من  :التربيع مكنأتبعها المشاركة في حملها إن ويسن لمن 

إذا كانت  ،ةداب على والبأس بحملها في سيارة أو ،جوانب السرير كلها
 .المقبرة بعيدة

 .لوروده عن أبي هريرة ؛ ويستحب لمن حمله أن يتوضأ
 :في حديث أبي هريرة  ‘لقوله  ؛ويسن اإلسراع بالجنازة
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وإن تك سوى  ،ك صالحة فخير تقدمونها إليهفإن ت ،أسرعوا بالجنازة<
 ال يكون اإلسراع شديداً  لكن ،متفق عليه >ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

وال يرفعون ، حامليها ومشيعيها السكينة ىويكون عل ،يؤذي األحياء والميت
وما  ،له استغفروا :قولهم من تهليل وذكر أو ،غيرها بقراءة وال أصواتهم ال
 .ذا بدعةألن ه ؛أشبه ذلك
هينا نُ < :ةلحديث أم عطي ؛يحرم خروج النساء مع الجنائز :مسألة 

ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على  ،رواه البخاري >عن اتباع الجنائز
 .فتشييع الجنائز خاص بالرجال ؛‘عهد رسول اهلل 

  :أحكام الدفن* 
 >احفروا وأوسعوا وعمقوا< :‘لقوله  ؛ن يعمق القبر ويوسعأيسن 

 :قال الترمذي ،رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث هشام بن عامر
 .ويجزئ حفرة تمنع من الرائحة>. حسن صحيح<

 .أمرها مبني على الستر ألن ؛ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه
؛ >رسول اهلل وعلى ملة ،بسم اهلل< زل الميت في القبرـويسن أن يقول من ين

إذا وضعتم موتاكم في القبور : <ـ  ـعمر  في حديث ابن ‘لقوله 
 ،رواه الخمسة إال النسائي >‘رسول اهلل  وعلى ملة ،بسم اهلل :فقولوا
 .وأعل بالوقف نه الترمذيوحسَّ 

لجريان  ؛ويوضع الميت في لحده على شقه األيمن مستقبل القبلة
 .عمل المسلمين على هذا
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كما في حديث  ،لتحمن والطين حتى يلب  الاللحد ب ةثم تسد عليه فتح
 .وال يزاد عليه من غير ترابه ،ثم يهال عليه التراب عمرو بن العاص 

أما وضع الميت في تابوت ودفنه فيه فال خالف بين العلماء في 
، وألن فيه تشب ًها بالكفار، أما إن احتاج ‘كراهته؛ ألنه لم ينقل عن النبي 

رض رخوة أو ندية، فيدفن لذلك فال بأس كتغير جسمه بنتونة، أو تكون األ
 في صندوق.

كهيئة السنام كما فعل  ماً ويكون مسنَّ  ويرفع القبر عن األرض قدر شبر
ويرش بالماء  ،ويوضع عليه حصباء ،زل عنه مياه السيولـلتن ‘بالنبي 

ليتماسك ترابه وال يتطاير وال بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده 
 .وليعرف بها

 ،من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعواويستحب إذا فرغ 
 :وقال ،كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ‘ هألن ؛له ويستغفروا

 ،بو داودأرواه  >فإنه اآلن يسأل؛ سألوا له التثبيتاو ،ألخيكما استغفرو<
ألنه لم يفعله  ؛ةفإن هذا بدع ؛ن عند القبرآمن القر يءش وأما قصد قراءة

 .ةوكل بدعة ضالل ،صحابته الكراموال  ‘رسول اهلل 
 يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر في ثالثة مواضع: :مسألة 
ــ إذا كانت المسافة أو المدة يسيرة، ألن <موسى عليه السالم لما  2

حضرته الوفاة سأل اهلل أن يدنيه من األرض المقدسة رمية حجر> متفق 
ونقل إلى البقيع. رواه  عليه، وألن سعد بن أبي وقاص توفي بالعقيق

 الحاكم في المستدرك.
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ــ إذا مات في بالد الكفار واختار أولياؤه أن ينقل إلى بالد  1
 المسلمين، ألن هذا غرض صحيح.

ــ للضرورة، كما لو خشي على الميت من أن يعبث به الكفار  3
 بالتمثيل أو التحريق ونحوه.

لم  الصحابة  وما عدا هذه المواضع فال يجوز نقل الميت ألن
 يكونوا ينقلون موتاهم.

إال كتابة عالمة يعرف  عليها ةويحرم بناء القبور وتجصيصها والكتاب
قعد وأن يُ  ،ص القبرجصَّ أن يُ  ‘ رسول اهلل ىنه<: لقول جابر ؛بها القبر

حه من حديث وروى الترمذي وصحَّ  ،رواه مسلم >عليه ىبنوأن يُ  ،عليه
، >وطأوأن تُ  ،كتب عليهاوأن يُ  ،ص القبورجصَّ هى أن تُ ن< :جابر مرفوعاً 

البناء ا ال إذا رأوألن الجهَّ ؛ وألن هذا من وسائل الشرك والتعلق باألضرحة
 .به قواتعلَّ  على القبر ةوالزخرف

 ،إضاءتها باألنوار الكهربائية وغيرها :أي ،ويحرم إسراج القبور
والصالة عندها أو  ،جد عليهاببناء المسا :أي ،تخاذ المساجد عليهااويحرم 

 :في حديث ابن عباس  ‘ لقوله ؛وتحرم زيارة النساء للقبور ،هايإل
هل أرواه > لعن اهلل زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج<

لعن < :مرفوعاً  وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس  ،السنن
 وألن تعظيم القبور> مساجد تخذوا قبور أنبيائهما؛ اهلل اليهود والنصارى

 .أصل شرك العالم بالبناء ونحوه هو
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؛ القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها ةوتحرم إهان
 ،ألن يجلس أحدكم على جمرة< :لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً 

 .>فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، فتحرق ثيابه

  :ة القبوروزيار ةأحكام التعزي* 
وحثه على الصبر والدعاء  ،المصاب بالميت ةتسن تعزي :التعزية

 .للميت
اصنعوا < :‘لقوله  ؛ليهمإويستحب أن يعد ألهل الميت طعاما يبعثه 

نه من حمد والترمذي وحسَّ أرواه  >فقد جاءهم ما يشغلهم؛ آلل جعفر طعاما  
المبالغة في وأما ما يفعله بعض الناس من ، حديث عبد اهلل بن جعفر 

ة فإنَّه منهيٌّ ، صنع الطعام وإطالة الجلوس عند أهل الميت دون حاجة ملحَّ
 .عنه

 ؛يت يهيئون مكاناً مما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل ال وكذا
ويستأجرون المقرئين لتالوة  ،صنعون الطعاميو ،الجتماع الناس عندهم

 .المبتدعة ةالمآتم المحرم فهذا من؛ ةويتحملون في ذلك تكاليف مالي ،القرآن

  :زيارة القبور* 
 ،ظاتعالعتبار واالألجل ا ؛وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة

كنت نهيتكم عن زيارة < :‘لقوله  ؛وألجل الدعاء لألموات واالستغفار لهم
ويكون  >فإنها تذكركم اآلخرة< :رواه مسلم والترمذي وزاد >فزوروها ؛القبور

  :ة القبور تستحب بثالثة شروطفزيار ؛ذلك بدون سفر
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لعن < :قال ‘ألن النبي  ؛أن يكون الزائر من الرجال ال النساء ــ 2
 .هوابن ماج ،رواه أحمد والترمذي وصححه> اهلل زوارات القبور

 :في حديث أبي هريرة  ‘لقوله  ؛أن تكون بدون سفر ــ 1
 .متفق عليه >مساجد ةال إال إلى ثالثحتشد الر ال<

 ال يجوز شد  الرحال تعب ًدا لبقعة من البقاع إال المساجد الثالثة.ألنه 
فإن  ،تعاظ والدعاء لألمواتالعتبار وااليكون القصد منها اأن  ــ 3

وتفريج  ،وقضاء الحاجات ،كان القصد منها التبرك بالقبور واألضرحة
 .ةشركي ةفهذه زيارة بدعي ؛الكربات من الموتى

 ،وإذا أراد الدعاء له استقبل القبلة ،ويجعل الزائر وجهه لوجه الميت
 .ةودخول المقبر ارةويأتي باألذكار الواردة عند الزي
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 أحكام الّزكاة

كما تظاهرت بذلك داللة  ،الّزكاة أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام
وقد قرنها اهلل تعالى بالصالة في كتابه في اثنين وثمانين  ،الكتاب والسنة

 .مما يدل على عظم شأنـها ،موضعاً 
 [.33: البقرة] {ں ڱ ڱ ڱ}: ـ تعالى ـقال اهلل 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}: ـ وجل عز ـوقال 

 [.5: التوبة] {ۋ ۋ

بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال اهلل وأن < :‘وقال النبي 
متفق عليه من  الحديث ..>ةوإيتاء الزكا ،وإقام الصالة ،محمدا  رسول اهلل
 ـ.  ـحديث ابن عمر 

وأنها الركن الثالث من أركان  ،وأجمع المسلمون على فرضيتها
 .وقتال من منع إخراجها ،من جحد وجوبها وعلى كفر ،اإلسالم

السعاة  ‘ وبعث رسول اهلل ،فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية
لقبضها وجبايتها إليصالها إلى مستحقيها ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين 

 .وعمل المسلمين
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وحصانة  ،وهي طهرة للمال من الدنس ،وفي الزكاة إحسان إلى الخلق
: ـ وجل عز ـ قال اهلل ــ، سبحانه وتعالى ــوعبودية للرب  ،اآلفات له من

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}

وبالتالي فهي تطهير للنفوس من الشح [ 203: التوبة] {ھ ھ ہ
حيث يتقرب إلى اهلل بإخراج شيء من ماله  ؛وامتحان للغني ،والبخل

 .المحبوب إليه
 .والمدح والتطهير اءمالن: تطلق على معان منها والزكاة لغة

فهي ليست غرامة  ؛ألنها تزكي النفس والمال ؛وقد سماها اهلل بالزكاة
تزيد المال نموًا  بل هي على العكس ،وال ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه

رواه  >ما نقصت صدقة من مال< :‘قال  ،من حيث ال يشعر الناس
 .مسلم

اجب في مال خاص حق و التعبد هلل تعالى بإخراج :والزكاة في الشرع
 .يأتي بيانهو. لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

  :وتجب الزكاة إذا توفرت شروط خمسة* 
ألنه ال مال له وما بيده ملك  ؛الحرية فال تجب على مملوك :أحدهاــ 
 .فتكون زكاته على سيده ،لسيده

فال تجب على  ؛أن يكون صاحب المال مسلماً  :الشرط الثانيــ 
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :طالب بأدائها لقوله تعالىبحيث ال ي ،كافر
 ،وألنها قربة وطاعة[ 53: التوبة] {ى ې ې ې ې ۉ
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وال تتأتى من  ،وألنها تحتاج إلى نية ،والكافر ليس من أهل القربة والطاعة
بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب  وجوب تكليف أما وجوبها عليه ،الكافر

 حخ جخ مح جح مج}: ه تعالىفدلَّ له قول ،عليها في اآلخرة عقابًا خاصاً 
وفي  [،33 ـ 31: المدثر] {خض حض جض مص حص مس خس حس جس مخ

 فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدا  رسول< : حديث معاذ
تؤخذ من  ،فأعلمهم أن اهلل قد افترض عليهم صدقة ؛إن هم أطاعوكف ،اهلل

وب ا لوجفجعل اإلسالم شرطً ، متفق عليه> أغنيائهم فترد على فقرائهم
 .الزكاة
a: 

ال تجب الزكاة في األموال العامة، مثل: األموال التابعة لبيت مال 
المسلمين، أو التابعة للجهات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن وغيرها، وكذا 
األوقاف والوصايا التي تكون على جهات عامة ألن هذه األموال ليس لها 

ا.  مالك معين يملكها ملًكا تامًّ
وهو  ،فال تجب فيما دون النصاب ؛امتالك نصاب :ثالشرط الثالــ 

 .قدر معلوم من المال يأتي تفصيله
استقرار الملكية بأن ال يتعلق بها حق غيره فال زكاة  :الشرط الرابعــ 

 ،ألن المكاتب يملك تعجيز نفسه؛ في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة
 .ويمتنع من األداء

ق نفسه من سيده بدين مؤجل، فهذا ودين الكتابة: أن يشتري الرقي
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 الدين على السيد ال تجب فيه الزكاة.

ال : <لحديث علي ، مضي الحول على المال :الشرط الخامســ 
، والدارقطني، داود أبورواه > زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

 وورد ذلك عن الصحابة ـ  ـوله شاهد من حديث عائشة  ،والبيهقي
 . وابن عمر ،وعلي ،وعثمان، بي بكربأسانيد ثابتة كأ

وينبني على ذلك: عدم وجوب الزكاة في مكافآت نهاية الخدمة حتى 
 يحول عليها الحول، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء.

فأما الخارج من األرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده فال يعتبر فيه 
قود والماشية وعروض وإنما يبقى تمام الحول مشترطًا في الن ،الحول

 .ليتكامل النماء فيها ؛التجارة رفقًا بالمالك

ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول 
فال يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ  ؛أصلهما
 .ابتدئ الحول من تمامهما النصاب ؛فإن لم يكن كذلك ،النصاب

  :زكاة الدين* 
ن إوفال زكاة فيه،  أو مماطل على معسرحال أو مؤجل ومن له ديٌن 
 .يه كل عامفإنه يزكِّ  ؛باذل يءكان له دين على مل

وإن كان له دين مؤجل على مليء تجب زكاته لعموم األدلة؛ إذ إن 
الدين مال كسائر األموال، وإن كان الدين مقسًطا في بيع فتجب زكاة الدين 
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 .مع ربح السنة األولى
 ومن عليه دين فإنه ال يمنع الزكاة إال إذا كان حااًل، مثاله:: مسألة 

فإنه يزكي العشرة كاملة، إال إذا كان  نعنده عشرة آالف، وعليه دين ألفا
 بعض الدين حااًل كما لو حل ألف فإنه يخصمه من الزكاة.
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 زكاة بهيمة األنعام

 

 ،اإلبل :وهي ،ألموال التي أوجب اهلل فيها الزكاة بهيمة األنعاممن ا
فقد دلت على وجوب الزكاة فيها األحاديث الصحيحة  ،والغنم ،والبقر

وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول ، ‘المستفيضة عن النبي 
 .المدينة وغيرها

  :فتجب الزكاة في اإلبل والبقر والغنم بشرطين
ألنها ؛ ونسل ال للعمل ــ أي للحليبــ  أن تتخذ لدر :ولالشرط األــ 

 .حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة
 لقوله؛ راعية الحول أو أكثره :أي، أن تكون سائمة :الشرط الثانيــ 

 بل سائمة فيإفي كل < :عن جده ،عن أبيه ،حكيم بهز بنفي حديث  ‘
فال  ؛الرعي :والسوم ،وأبو داود والنسائي رواه أحمد> لبون كل أربعين ابنة

 .تجب الزكاة في دواب ُتعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكأل أو غيره

  :زكاة اإلبل: أواًل* 

وفي العشر  ،إذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من اإلبل شاة
 دلَّ كما  ؛وفي عشرين أربع شياه ،وفي خمس عشرة ثالث شياه ،شاتان

 .على ذلك السنة واإلجماع
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لها سنة  وهي ما تمَّ  ،فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض
ن أمها تكون في الغالب قد أل؛ سميت بذلك ،ودخلت في السنة الثانية

وإنما هذا تعريف لها  ،شرطاً  وليس كونها ماخضاً  ،حملت :مخضت أي
فإن لم < :حديث أنسل ؛بن لبونامها أجزأ عنها د  ن ع  إف ،بغالب أحوالها

 .رواه البخاري> ابن لبون ذكرفتكن بنت مخاض 
لحديث أنس ؛ وإذا بلغت اإلبل ستًا وثالثين وجب فيها بنت لبون

رواه  >ففيها بنت لبون ؛فإذا بلغت ستا  وثالثين إلى خمس وأربعين< :وفيه
وبنت اللبون هي ما تم لها  ،أنثى كما دل على ذلك اإلجماع ،البخاري
 ،ألن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها؛ لهذا سميت بذلك ،سنتان

 .ولكنه تعريف لها بالغالب ،وليس هذا شرطاً  ،فكانت ذات لبن
وهي ما تم لها (، ةقَّ ح  ) وجب فيها؛ نفإذا بلغت اإلبل ستًا وأربعي

ألنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل ؛ سميت بذلك ،ثالث سنين
فإذا بلغت < >:البخاري< في لحديث أنس  ؛بوأن يُحمل عليها وُترك
 >.ستا  وأربعين ففيها حقة

وهي ما تم لها (، ةجذع) وجب فيها ؛فإذا بلغت اإلبل إحدى وستين
يسقط : أي ،ألنها إذا بلغت هذا السن تجذع؛ سميت بذلك ،أربع سنين

 في هذا المقدار من اإلبل ما في ةوالدليل على وجوب الجذع، سنها
فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس < : ن حديث أنسم> البخاري<

 .وقد أجمع العلماء على ذلك >ةففيها جذع؛ وسبعين
لما ؛ فإذا بلغ مجموع اإلبل ستًا وسبعين وجب فيها بنتا لبون اثنتان
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ا وسبعين إلى فإذا بلغت ست  < :وفيه في البخاري من حديث أنس 
 >.ففيها بنتا لبون ؛تسعين

 لحديث أنس ؛ى وتسعين وجب فيها حقتانفإذا بلغت اإلبل إحد
 ففيها  ةفإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائ<: في البخاري

 .ولإلجماع على ذلك >،حقتان طروقتا الفحل
وجب فيها ثالث  ؛وعشرين بواحدة ةفإذا زاد مجموع اإلبل عن مائ

 .ةكل خمسين حق فيكل أربعين بنت لبون و فيثم يجب  ،بنات لبون
 .في البخاري نس لحديث أ

 

  :زكاة البقر: ياينيًا* 

عن  ففي الصحيحين ؛فتجب فيها الزكاة بالنص واإلجماع ؛وأما البقر
وال  وال بقرٍ  ما من صاحب إبلٍ < :يقول ‘سمعت رسول اهلل :  جابر
تنطحه  ،إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه ؛ال يؤدي زكاتها غنمٍ 

 .>وتطؤه بأخفافها ،بقرونها
لما بعثه إلى اليمن أمره أن  ‘أن النبي < وقد ثبت عن معاذ 

رواه أحمد > ةومن كل أربعين مسنَّ  ،من كل ثالثين تبيعا   :يأخذ صدقة البقر
 .والنسائي والترمذيوأبو داود 

قد تم لكل منهما سنة  ةفيجب فيها إذا بلغت ثالثين تبيع أو تبيع
 .تبع أمه في السرحسمي بذلك ألنه ي ،ودخل في السنة الثانية



 

ة بهيمة األينعامزكا    املختصر يف العبادات
 

 

100 

أمرني رسول < :قال لحديث معاذ ؛ فيما دون الثالثين يءوال ش
 >.حين بعثني إلى اليمن أن ال آخذ من البقر شيئا  حتى تبلغ ثالثين ‘اهلل 

وهي ما تم لها  ،وجب فيها بقرة مسنة ؛فإذا بلغ مجموع البقر أربعين
آخذ من كل أن  ‘وأمرني رسول اهلل : <قال لحديث معاذ  ؛سنتان

، رواه الخمسة> ةومن كل أربعين مسنَّ  ،ةثالثين من البقر تبيعا  أو تبيع
 .عبد البر وابنُ  حبان والحاكمُ  حه ابنُ وصحَّ 

 ،وجب في كل ثالثين منها تبيع ؛فإذا زاد مجموع البقر على أربعين
 .وفي كل أربعين مسنة

 :ال لهاويق ،لزيادة سنها ةسميت مسن ،هي التي صارت ثنية: والمسنة
 .ثنية

 

  :زكاة الغنم :يالثًا* 

ففي البخاري عن  ؛األصل في وجوب زكاة الغنم السنة واإلجماع
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اهلل < :كتب له  أنس أن أبا بكر

وفي صدقة < :إلى أن قال> ...على المسلمين والتي أمر اهلل بها رسوله ‘
 .الحديث ..>شاة ةإلى عشرين ومائ الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين

 ،ففيها شاة واحدة ؛فإذا بلغ مجموع الغنم أربعين ضأنًا كانت أو معزاً 
 .وهي جذع ضأن أو أنثى معز

 لحديث أبي بكر  ؛وال زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين
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فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة  < :في البخاري وفيه
 >.إال إن شاء ربها ؛فيها يءال شف ؛واحدة  

؛ فإذا بلغ مجموع الغنم مائة وإحدى وعشرين وجب فيها شاتان
أي على عشرين  ــفإذا زادت < :وفيه ،الذي تقدم لحديث أبي بكر 

 .رواه البخاري> ففيها شاتان ــ ومائة
لحديث أبي بكر  ؛فإذا بلغت مائتين وواحدة وجب فيها ثالث شياه

رواه > ففيها ثالث شياه؛ ــأي على المائتين  ــواحدة  فإذا زادت< :وفيه
 .البخاري

 ؛فيتقدر في كل مائة شاة ،ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار
وفي ستمائة ست  ،وفي خمسمائة خمس شياه ،ففي أربعمائة أربع شياه

حتى   كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر في لما؛ وهكذا، ...شياه
ففيها ثالث شياه إلى  ةفإذا زادت واحد< فيه ؛حتى توفي  مات وعمر

 .رواه البخاري >فإذا زادت ففي كل مائة شاة ،ثالثمائة
إال إذا كانت كل  وال تؤخذ هرمة وال معيبة ال تجزئ في األضحية

وال تؤخذ الحامل وال الربي التي تربي ولدها وال طروقة  ،الغنم كذلك
في   لحديث أبي بكر؛ ا تحمل غالباً ألنه ؛الفحل أي التي طرقها الفحل

إال أن  وال تيس ،وال ذات عوار ،ال يخرج في الصدقة هرمة< :البخاري قال
 [.160: البقرة] {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: وقال تعالى >يشاء المصدق

 ،وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها ،وال تؤخذ كريمة
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فتكون  ،ثيرة األكلوهي السمينة المعدة لألكل أو هي ك ،تؤخذ أكولة وال
إياك < :لما بعثه إلى اليمن لمعاذ بن جبل  ‘قال  ،سمينة بسبب ذلك
 .متفق عليه> وكرائم أموالهم

والمأخوذ في الصدقات العدل وتؤخذ المريضة من نصاب كله 
وتكليفه الصحيحة عن المراض  ،ألن الزكاة وجبت للمواساة ؛مراض

 .ار من الغنم خاصةوتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغ ،إجحاف به
فهو أفضل  ؛وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه

 .وأكثر أجراً 
أو ، أو صحاح ومعيبات، وإن كان المال مختلطًا من كبار وصغار

فيقوم  ،أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، ذكور وإناث
 ،ثم يؤخذ بالقسط ،ثم يقوم صغارًا كذلك، المال كبارًا ويعرف ما يجب فيه

فلو كانت  ،وهكذا األنواع األخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث
وقيمته إذا ، قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارًا صحاحًا عشرين

أي ما ، كان صغارًا مراضًا عشرة فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا
 .يساوي خمسة عشر

  :الخلطة نوعان :مسألة 
 ،بأن يكون المال مشتركًا مشاعًا بينهما :خلطة أعيان :نوع األولالــ 

كأن يكون ألحدهما نصف هذه الماشية  ،لم يتميز نصيب أحدهما عن اآلخر
 .أو ربعها ونحوه
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بأن يكون نصيب كل منهما متميزًا  :خلطة أوصاف :النوع الثانيــ 
 .مختلطانمعروفًا لكنهما 

لزكاة إيجابًا وإسقاطًا وتغليظًا وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في ا
  :فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط ،وتخفيفاً 

 فإن نقص عن النصاب ،أن يكون المجموع نصاباً  :الشرط األول* 
ولو كان مال كل  ،والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ،يءلم يجب فيه ش

 .عن النصاب اً واحد ناقص
فلو كان  ،أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة :لثانيالشرط ا* 

وصار لكل قسم  ،لم تؤثر الخلطة أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر
 .حكمه

في : في أشياء خاصة أن يشترك الماالن المختلطان :الشرط الثالث* 
وهو المكان الذي  ،ويشتركا في المسرح ،وهو المبيت والمأوى ،المراح

فلو  ،وهو موضع الحلب ،ويشتركا في المحلب ،ذهب للمرعىتجتمع فيه لت
حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب اآلخر ماشيته في مكان آخرلم 

 ،وأن يشتركا في فحل بأن ال يكون لكل نصيب فحل مستقل ،تؤثر الخلطة
وأن يشتركا في مرعى بأن يرعى مجموع  ،بل البد أن يطرقها فحل واحد

فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في  ،واحدالماشية في مكان 
وبعض العلماء ، مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة

 .أرجع هذا االختالف إلى العرف
لقوله ؛ فإذا تمت هذه الشروط صار الماالن المختلطان كالمال الواحد
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وال يفرق بين مجتمع  ،يجمع بين متفرقال <: في حديث أنس  ‘
رواه  >بينهما بالسوية نخليطين فإنهما يتراجعا من كان وما ،خشية الصدقة

 .نه الترمذيوحسَّ  ،هالترمذي وأبو داود وابن ماج
كان ألربعين رجاًل  أو ،فلوكان إلنسان شاة وآلخر تسع وثالثون

مع توفر الشروط المتقدمة  ،واشتركا حواًل تاماً  ،لكل واحد شاة ،أربعون شاة
ففي المثال األول يكون على صاحب  ،احدة على حسب ملكهمفعليهم شاةٌ و

وفي المثال  ،وعلى صاحب التسع والثالثين باقيها ،الشاة ربع عشر شاة
كان لثالثة رجال مائة  ولو ،واحد من األربعين ربع عشر شاة لعلى كالثاني 

 .فعلى الجميع شاةٌ واحدةٌ أثالثاً  لكل واحد أربعون ،وعشرون
فيضم بعضه إلى بعض في  ،في مال الشخص الواحد وال تؤثر الفرقة

 .واهلل أعلم، وهذا هو الراجح ،كان متفرقاً  ولو ،الحكم
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 زكاة احلبوب والثمار

 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: ـ تعالى ـقال اهلل 

 [.160: البقرة] {ں ں ڱ ڱ ڱ

 ڌ ڍ ڍ}: ـ تعالى ـكما قال ، والزكاة تسمى نفقة

 .زكاتها نال يخرجو: أي[ 33: التوبة] {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
، وقد استفاضت السنة المطهرة باألمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار

، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر، وبيان مقدارها كما سيأتي
 .والزبيب، والتمر، والشعير

، روالشعي، كالحنطة، الزكاة في الحبوب كلهاتجب  :مسألة 
ليس فيما دون خمسة : <‘لقوله ؛ وسائر الحبوب، والدخن، واألرز

وقال . متفق عليه من حديث أبي سعيد > أوسق من حب وال تمر صدقة
 البخاري رواه> فيما سقت السماء والعيون العشر: <ـ عليه الصالة والسالم ـ

 .ـ  ـمن حديث ابن عمر 
ما من كل ما يكال وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوه

لحديث أبي سعيد ، الزكاة إال فيما يبلغ النصاب بوال تج، ويدخر
. متفق عليه >ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: <يرفعه الخدري 
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ستون صاعًا بالصاع النبوي الذي مقداره أربع حفنات بكفي الرجل : والوسق
 .ون غراماً أي كيلوان وأربع( 1.30) ومقداره بالغرامات، المعتدل الخلقة
تساوي بالكيلو: ستمائة واثني  ،أوسق تساوي ثالثمائة صاعفخمسة 

 عشر كيلو بالبر الرزين الجيد.
 : ويشترط في زكاة الحبوب والثمار شرطان

 .سبق بيانه بلوغ النصاب على ما: األولــ 
فلو ملك النصاب ، أن يكون مملوًكا له وقت وجوب الزكاة: الثانيــ 

أو ، أو أخذه أجرة لحصاده، بعد ذلك لم تجب عليه زكاة كما لو اشتراه
 .ونحو ذلك، حصله باللقاط

لواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف والقدر ا :مسألة 
 : باختالف وسيلة السقي

فإذا سقي بال مؤونة كالذي سقي باألمطار والعيون واألنهار يجب فيه 
فيما سقت السماء : <ـ  ـمن حديث ابن عمر البخاري لما في ؛ العشر

ا العشر فيما سقت األنهار : <ولمسلم عن جابر >. والعيون أو كان عثري 
 >.الغيم العشرو

ويجب فيما سقي بمؤونة كالذي سقي من اآلبار واآلالت نصف 
> وما ُسقي بالنضح نصف العشر: <في حديث ابن عمر ‘لقوله ؛ العشر

وفيما : <ولمسلم عن جابر . السقي بالسواني: والنضح. رواه البخاري
ثالثة  هيففوإن سقي بمؤنة وبغير مؤنة نصفين > سقي بالسانية نصف العشر
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ومع  ،فإن تفاوتا السقي بمؤنة وبغير مؤنة فيعتبر األكثر نفعاً  ،أرباع العشر
 .الجهل العشر

أي تقوى ، وقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد :مسألة 
، وفي الثمر حينما يبدو صالحه بأن يحمر أو يصفر وإن كان تمر، وتصلب

زكاته عليه  فلو باعه بعد ذلك وجبت، وإن كان غيره أن ينضج ويطيب أكله
 .ال على المشتري

 .منقى من التبن والقشر: أي، ويلزم إخراج الحب مصفى :مسألة 
وينبغي إخراج الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من  :مسألة 

ثالثون : ونصاب العسل، نصاباً  هالموات كرؤوس الجبال إذا بلغ ما أخذ
ومقدار ما يخرج ، ن غراماً ألفان وأربعو: وقدر الصاع. صاعًا بالصاع النبوي

 .العشر: منه
لقوله ؛ عند بعض العلماء وتجب الزكاة في المعدن :مسألة 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: ـ تعالى ـ

 وهذا أحوط. [160: البقرة] {ں ں

المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر األرض فهو : والمعدن هو
فإن كان المعدن ، مارفوجبت فيه الزكاة كالحبوب والث، مستفاد من األرض

وإن كان غيرهما ، ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابًا فأكثر، ذهًبا أو فضة
فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت ، كالكحل والكبريت والملح والنفط
 .قيمته نصاًبا فأكثر من الذهب والفضة
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ما وجد مدفوًنا : والركاز هو، وتجب الزكاة في الركاز :مسألة 
، ألنه غيب في األرض؛ سمي ركازاً . ار من أهل الجاهليةمن أموال الكف

: ‘لقوله ؛ ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، كما تقول ركزت الرمح
 . عن أبي هريرة متفق عليه> الركاز الخمس وفي<

ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود عالمة الكفار عليه أو على بعضه 
ه ، رسم صلبانهم أو عليه، بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم فإذا أخرج ُخُمس 

 .فباقيه لواجده
أو لم ، وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه عالمة المسلمين

 .يجد عليه عالمة أصاًل فحكمه حكم اللقطة
 .وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء

فيه  بتجوال يدخر من الحبوب والثمار ال  لوما ال يكا :مسألة 
وال في سائر ، والرمان، والسفرجل، والخوخ، والتفاح، الزكاة كالجوز
، والبطيخ، والجزر، والبصل، والثوم، كالفجل، والبقول، الخضروات

ليس فيما : <‘لقول الرسول ، ونحوها، والباذنجان، والخيار، والقثاء
فاعتبر الكيل لما . متفق عليه عن أبي سعيد > دون خمسة أوسق صدقة

 ‘وتركه ، يكال ويدخر فدل على عدم وجوبها فيما ال، تجب فيه الزكاة
دليل على عدم  ــوهي تزرع بجوارهم فال تؤدى زكاتها لهم  ــوخلفائه لها 

 .فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة، وجوب الزكاة فيها
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 زكاة النقدين

 

، وما اشتق منهما من نقود، النقدين زكاة الذهب والفضة المراد بزكاة
 .وسبائك وغير ذلك

، والسنة، الكتاب: والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة
 .واإلجماع

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ}: قال اهلل تعالى

ففي هذه اآلية الكريمة الوعيد [ 33: التوبة] {ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 .اة الذهب والفضةالشديد بالعذاب األليم لمن لم يخرج زك

ما من صاحب ذهٍب : <وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ، وال فضةٍ ال يؤدي حقها

 .الحديث ...>نار
كل ما وجبت فيه الزكاة : المراد بالكنـز المذكور في القرآن والحديثو

كل شيء مجموع : والكنـز، وما أخرجت زكاته فليس بكنـز، فلم تؤد زكاته
 .بعضه على بعض سواء كنـزه في بطن األرض أم على ظهرها

وهو ما ( عشرين مثقاال) تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ :مسألة 
( مائتي درهم إسالمي) وفي الفضة إذا بلغت، يساوي خمسة وثمانين غراماً 
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 .وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً 
؛ مضروبين ربع العشر سواء كانا مضروبين أو غير: هماومقدار الزكاة في

فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول < :مرفوعاً  علي لحديث 
حتى يكون  ــيعني في الذهب  ــوليس عليك شيء  ،ففيها خمسة دراهم
رواه أحمد وأبو  >وحال عليها الحول ففيها نصف دينار الك عشرون دينار  
وفي حديث . وصححه البخاري كما نقله الترمذي ،سائيداود والترمذي والن

بكسر الراء  ــ والرقة. متفق عليه> وفي الرقة ربع العشر: <مرفوعاً  أنس 
 .مضروبة كانت أو غير مضروبة، الفضة الخالصة: هي ــ وتخفيف القاف

a: 
كيفية إخراج زكاة النقود، أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين: 

 ة، ويراعى في ذلك األحوط للفقراء.الذهب والفض
ال تجب الزكاة في الحلي المستعمل عن خمسة من  :مسألة 

، لكن إذا مضى عليه حول ولم يستعمل، فاألحوط ‘صحابة رسول اهلل 
 إخراج زكاته.

 زكاة الراتب الشهري: :مسألة 
األصل أن يكون كل راتب له حول مستقل، فراتب محرم تجب الزكاة فيه 

وراتب صفر تجب الزكاة فيه في صفر وهكذا، لكن  من العام المقبل في محرم
عنده من هذه  لما كان ذلك فيه مشقة فاألحسن أن يحدد وقًتا وينظر ما تجمع

الرواتب، فما حال عليه الحول يكون قد أدى زكاته في وقته، وما لم يحل 
 لإلفتاء. عليه الحول يكون قد عجل زكاته، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة
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 التجارةزكاة عروض 

 

وهو ما أعد لبيع وشراء ألجل  ــبإسكان الراء  ــالعروض جمع عرض 
 .وألنه يعرض ثم يزول، ألنه يعرض ليباع ويشترى؛ سمي بذلك، الربح

 ڱ}: ـ تعالى ـ والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله
: ـ تعالى ـه وقول [،203: التوبة] {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 [،15، 13: المعارج] {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}

فكانت أولى بدخولها في عموم ؛ أغلب األموال: وعروض التجارة هي
 .ويروى ذلك عن الصحابة ، اآليات

 ــ األئمة األربعة وسائر األمة<: ـ  ـقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .>متفقون على وجوبها في عروض التجارة ــ إال من شذ

 : ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة* 

 .أو الفضة، أن تبلغ قيمتها نصاًبا من أحد النقدين الذهب ــ  2
لكن لو اشترى عرًضا ، تمام الحول عليها وتقدم دليل ذلك ــ 1

بنى على حول ما اشتراها ؛ بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصاباً 
 .به
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أنها تقوم عند تمام الحول ، روضكيفية إخراج زكاة الع :مسألة 
مت ، الذهب والفضة ويراعى في ذلك األحظ للفقراء: بأحد النقدين فإذا قُوِّ

أخرج ربع العشر من قيمتها وال يعتبر ما ، وبلغت قيمتها نصاًبا بأحد النقدين
ألنه هو عين العدل ؛ بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، اشتريت به

 .ة ألهل الزكاةبالنسبة للتاجر وبالنسب
واألحظ للفقراء منذ زمن هو الفضة، وعلى هذا تقدر بنصاب الفضة 

 ( غراًما.525بما قيمته )
ويجب على المسلم االستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج 

بأن يحصي جميع ما ، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، زكاة العروض
فصاحب البقالة ، ويًما عادالً ويقومها تق، عنده من عروض التجارة بأنواعها

في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات  مثاًل يحصي جميع ما
والسيارات ، وقطع الغيار المكائن، وصاحب اآلليات، وأصناف البضائع

مها  إن كان يبيع بسعر الجملة قدرها بسعر المعروضة للبيع يحصيها ويقوِّ
 .ها بسعر اإلفرادر  دَّ ق   وإن كان يبيع بسعر اإلفراد ،الجملة

 من كان عنده عقار ال يخلو من أمور: :مسألة 
ا للسكنى فال زكاة فيه.  األول: أن يكون معدًّ

الثاني: أن يكون مالكه يقلب العقار بالبيع والشراء، ففيه الزكاة كل 
 عام.

الثالث: أن يكون مالكه غير مقلب بالبيع والشراء، لكن ينوي بعد 
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عرضه للبيع زكَّاه كل عام، وإن لم يعرضه زكَّاه إذا  ، فإنبيعه زيادة سعره
 باعه مرة واحدة.

، العقارات والسيارات المعدة لإليجار ال زكاة في ذواتها :مسألة 
إنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول 

 .من حين العقد
ة للركوب والسيارات المعد، البيوت المعدة للسكنى :مسألة 

؛ وكذلك أثاث المنـزل وأثاث الدكان وآالت التاجر، والحاجة ال زكاة فيها
كل هذه األشياء ال زكاة ، وقوارير العطار، والموازين، والمكاييل، كاألذرع

 :قال ‘أن النبي  أبو هريرة  ىلما رو. ألنها ال تباع للتجارة؛ فيها
 .عليه متفقٌ  >ليس على المسلم في عبده وال فرسه صدقة<
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 زكاة الفطر
 

إضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه ألن : زكاة الفطر من رمضان
 .الفطر سببها

 [،23 :األعلى] {مئ حئ جئ ی}: ـ تعالى ـوالدليل على وجوبها قول اهلل 
هنا إخراج  المراد بالتزكي: )سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيزقال 

 .{ں ڱ}: ـ تعالى ـوتدخل في عموم قوله ( زكاة الفطر

فرض رسول : )قال ـ  ـوفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر 
، على العبد والحر، أو صاعًا من شعير، زكاة الفطر صاعًا من بر ‘اهلل 

 (.والصغير والكبير من المسلمين، والذكر واألنثى
 .اع المسلمين على وجوبهاوقد حكى غير واحد من العلماء إجم

وطعمة ، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث: والحكمة في مشروعيتها
 .وشكر هلل تعالى على إتمام فريضة الصيام، للمساكين
، ذكًرا كان أو أنثى؛ تجب زكاة الفطر على كل مسلم :مسألة 

ففيه ؛ اً لحديث ابن عمر الذي ذكر قريب، حّرًا كان أو عبداً ، صغيرًا أو كبيراً 
، والذكر واألنثى، فرض زكاة الفطر على العبد والحر ‘أن الرسول 

 .ألزم وأوجب: وفرض بمعنى، والصغير والكبير من المسلمين
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وهو أربعة أمداد ، ومقدار ما يخرج عن كل شخص صاع :مسألة 
 .، وبالرز كيلوان ونصفالرزين ، بالبر الجيديساوي كيلوين وأربعين غراماً 

أو ، بّرًا كان، يخرج هو من غالب قوت البلدما  :الجنس الواجب
، أو غير هذه األصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ،...أو تمراً ، شعيراً 

وما يقتاته الناس في كل بلد ، واللحم، كاألرز والذرة؛ وغلب استعمالهم له
 .بحسبه

فقد روى ؛ يجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين: وقتها
 ،>أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين<: ـ  ـالبخاري 

فأخر إخراجها ، فإن فاته هذا الوقت، وإخراجها يوم العيد قبل الصالة أفضل
وإن كان لعذر كأن ، عن صالة العيد بغير عذر أثم ولم يقدر على قضائها

؛ نسي إخراجها أو وكل من يخرجها ولم يفعل وجب عليه إخراجها قضاء
ومن أداها بعد ، فهي زكاة مقبولة؛ من أدَّاها قبل الصالة: )ابن عباس لحديث
 .رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه( فهي صدقة من الصدقات؛ الصالة

بأن يدفع ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر: إخراج القيمة :مسألة 
من أصحابه  وال عن أحد ‘ألنه لم ينقل عن النبي ؛ فال يجزئ، بدلها دراهم

 .فرضها صاعًا من طعام ‘وألن النبي ، إخراج القيمة في زكاة الفطر
وال بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد 

فإن لم يجد ، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه، إلخراجها
وجب ؛ ولم يجد له وكياًل في الموعد المحدد، الدافع من أراد دفعها إليه

 .دفعها إلى آخر
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 إخراج الزكاة
 

: لقوله تعالى؛ في المال اتجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبه
وألن حاجة الفقير تستدعي ، واألمر المطلق يقتضي الفورية {ں ڱ}

ة وألن من وجبت عليه عرض، وفي تأخيرها إضرار به، المبادرة بدفعها إليه
وذلك يؤدي إلى بقائها في ، كاإلفالس والموت، لحلول العوائق الطارئة

وأخلص للذمة إال لضرورة ، وألن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح، ذمته
رها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو ، أو لغيبة المال، أو مصلحة كما لو أخَّ

 .أو ماله ونحو ذلك، لخوف على نفسه
، لعموم األدلة؛ في مال صبي ومال مجنون وتجب الزكاة :مسألة 

ألن ذلك حق وجب عليهما ؛ ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال
 .تدخله النيابة

إنما : <‘لقوله ؛ إخراج الزكاة إال بنية زوال يجو :مسألة 
 .متفق عليه> األعمال بالنيات

 ليكون على يقين من؛ واألفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة
وإن طلبها إمام ، وله أن يوكل من يخرجها عنه، وصولها إلى مستحقيها

وهو العامل الذي يرسله ، أو يدفعها إلى الساعي، دفعها إليه؛ المسلمين
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 .اإلمام لجباية الزكوات
: ـ تعالى ـقال اهلل ، ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع واآلخذ

ادع : أي[ 203: التوبة] {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}
 .لهم

إذا أتاه قوم  ‘كان رسول اهلل  بن أبي أوفى  قال عبد اهلل
 .متفق عليه> اللهم صل  عليهم: <قال، بصدقتهم

وإذا كان الشخص محتاًجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن 
وإن كان محتاًجا ولم يكن من عادته أخذ ، لئال يحرجه؛ هذه زكاة: يقول

 .كاةالزكاة أعلمه بأنها ز
بأن ؛ واألفضل إخراج زكاة كل مال في بلده :نقل الزكاة :مسألة 

ويجوز نقلها إلى بلد آخر ، يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال
أو من هم أشد ، لمصلحة شرعية كأن يكون له قرابة محتاجون في بلد آخر

نت ألن الصدقات كا؛ ونحو ذلك حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال
 .فيفرقها في فقراء المهاجرين واألنصار ‘تنقل إلى النبي 

يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها : تعجيل الزكاة :مسألة 
كما رواه ، تعجل من العباس صدقة سنتين ‘ألن النبي ؛ لحولين فأقل

فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب ، أحمد وأبو داود
اة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا سواء كانت زك، الوجوب

 .ملك النصاب
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وجب ، ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها: مسألة 
> فدين اهلل أحق بالوفاء< :‘لقوله  ؛فال تسقط بالموت ،إخراجها من تركته

فيخرجها  ـ،  ـرواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس 
 فال تسقط بالموت ؛ألنها حق واجب ؛ركة الميتالوارث أو غيره من ت

 .وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها
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 ومن ال جيوز دفع الزكاة إليهم، أهل الزكاة

 

، ال يجزئ دفع الزكاة إال لألصناف التي عينها اهلل في كتابه الكريم
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: قال تعالى

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

فهؤالء المذكورون في هذه اآلية الكريمة هم [ 60: التوبة] {ۆ ۇ
أهل الزكاة الذين جعلهم اهلل محاًل لدفعها إليهم ال يجوز صرف شيء منها 

 .إلى غيرهم إجماعاً 
ال ينبغي أن يعطى منها إال من <: ـ  ـبن تيمية اقال شيخ اإلسالم 

فإن اهلل فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج ؛ عة اهلليستعين بها على طا
فمن ال يصلي من أهل الحاجات ال ، أو من يعاونهم، إليها من المؤمنين

 .انتهى >ويلتزم بأداء الصالة، يُعطى منها حتى يتوب
وال يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها اهلل من 

 ڻ}: لقوله تعالى؛ جد والمدارسالمشاريع الخيرية األخرى كبناء المسا
تفيد الحصر وتثبت ( إنما)و [،60: التوبة] {ۀ ڻ ڻ

ليست الصدقات لغير هؤالء : والمعنى، الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه
وإنما سمى اهلل األصناف الثمانية إعالمًا منه أن الصدقة ، بل لهؤالء خاصة

 .ال تخرج عن هذه األصناف إلى غيرها
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 : لثمانيةاألصناف ا* 
أو يجدون ، وهم الذين ال يجدون شيئاً ، الفقراء :الصنف األولــ 

فيعطون من الزكاة كفايتهم من النفقات الشرعية من ، بعض كفاية العام
والحوائج ، وغير ذلك والزواج الطعام والشراب واللباس وأجرة المسكن

ة وتكاليف الدراس األصلية من أثاث البيت وآالته بحسب ما يليق به
أو يعطون تمام كفايتهم إن ، وكذا إن كانوا ال يجدون منها شيئاً ، والعالج

 .كانوا يجدون بعضها لعام كامل
فالمسكين هو الذي ، وهم أحسن حااًل من الفقراء، المساكين: الثانيــ 

 .فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل، يجد أكثر كفاية العام أو نصفها
وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من ، ليهاالعاملون ع: الثالثــ 

ويدخل ، أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين
فيعطون من الزكاة قدر أجرة في ذلك الموظفون في الجمعيات الخيرية، 

إال إن كان ولي األمر رتَّب لهم رواتب من بيت المال على هذا ، عملهم
 .أن يعطوا شيئًا من الزكاةفال يجوز ، العمل

 أما من وكله شخص بتفريق زكاته فال يأخذ من الزكاة.
a: 

الجمعيات الخيرية واإلغاثية المتعلقة بالمسلمين في بالد الكفار، فهذه 
 ويسقط فيها إذن اإلمام. ،يجوز صرف الزكاة للعاملين فيها مقابل عمالتهم

وهو جمع ، يفجمع مؤلف من التأل، المؤلفة قلوبهم: الرابعــ 
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 : ويشمل، القلوب
بأن ظهرت منه قرائن الرغبة في ، من يرجى إسالمه من الكفار ــ 2
 .اإلسالم
 .إسالم نظيره أو، من يرجى بعطيته قوة إيمانه ــ 1
وهذا ، أو شر غيره، من يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين ــ 3

 .األخير يشترط فيه أن يكون سيدًا مطاعًا في قومه
واإلعطاء ، ك من األغراض الصحيحة المفيدة للمسلمينونحو ذل

تركوا  ـ  ـألن عمر وعثمان ؛ للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط
 .لعدم الحاجة إليه في وقتهم؛ اإلعطاء للتأليف

 : وهم، الرقاب: الخامســ 
فيُعطى الُمكاتب ما ، األرقاء المكاتبون الذين ال يجدون وفاء   ــ 1
 .ه على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرقيقدر ب
 .أن يشتري المسلم من زكاته عبدًا فيعتقه ــ 1
ألن في ذلك فك رقبة ؛ أن يفتدى من الزكاة األسير المسلم ــ 3

 .المسلم من األسر
 : وهو نوعان، المدين: والمراد بالغارم، الغارم: السادســ 

بأن يقع ، ذات البين وهو الغارم ألجل إصالح، غارم لغيره: أحدهما
بين قبيلتين نزاع في دماء وأموال ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء 

 : وهذا يشمل، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، وعداوة
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 .أن يلتزم في ذمته مااًل عوضًا عما بينهم ليطفئ الفتنة ــ 2
 .أن يقترض مااًل ليصلح بينهم فيكون قد عمل معروفًا عظيماً  ــ 1
 .دد من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاةأن يس ــ 3

تحملت حمالة فقال النبي : قال ففي صحيح مسلم عن قبيصة 
 >.أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها: <‘

إما ؛ كأن يكون عليه دين ال يقدر على تسديده، الغارم لنفسه: الثاني
طى من فيُع ،أو أمر يتعلق بحاجته أو ضرورته، بسبب جائحة اجتاحت ماله

د به دينه  .{ھ}: لقوله تعالى؛ الزكاة ما يُسدَّ
فإن كان يقدر على تسديده لوجود مال زائد من مرتب أو عقار ونحو ذلك 

 ال يتعلق بحاجته فال يجوز أن يأخذ من الزكاة.

ويشمل ، والمراد به الجهاد في سبيل اهلل، في سبيل اهلل: السابعــ 
 : يلي ما

غزاة المتطوعة الذين ال رواتب لهم من بيت أن يعطى من الزكاة ال ــ 2
 .المال

وغير ذلك مما يستعان به ، أن يشترى من الزكاة آالت الجهاد ــ 1
: ـ تعالى ـقال ، ألن المراد بسبيل اهلل عند اإلطالق الغزو؛ على الجهاد

: ـ تعالى ـوقال [ 3: الصف] {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}
 [.220: البقرة] {ۆئ ۇئ ۇئ وئ}
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وهو المسافر المنقطع به سفره بسبب نفاد ما ، السبيل ابن: الثامنــ 
فيُعطى (، ابن السبيل: )فسمي من لزمه، معه أو ضياعه والسبيل هو الطريق

وإن كان في طريقه إلى بلٍد قصده أعطي ما ، ابُن السبيل ما يوصله إلى بلده
 .وما يرجع به إلى بلده بحسب ما يليق به عرفاً ، يوصله ذلك البلد

ويجوز صرف جميع الزكاة إلى صنف واحد من هذه  :مسألة 
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}: ـ تعالى ـقال ، األصناف المذكورة

: فقال، إلى اليمن ‘ولحديث معاذ حين بعثه النبي  [،102: البقرة] {ڦ
وأعلمهم أن اهلل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على <

فدل ، لحديث إال صنفًا واحداً فلم يذكر في اآلية وا، متفق عليه> فقرائهم
 .على جواز صرفها إليه

أقم يا : <لقبيصة  ‘قال ، ويجزئ االقتصار على إنسان واحد
فدلَّ الحديُث على ، رواه مسلم >فنأمر لك بها؛ قبيصة حتى تأتينا الصدقة

 .جواز االقتصار على شخص واحد من األصناف الثمانية
ذين ال تلزمه نفقتهم األقرب ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين ال

صدقتك على ذي : <في حديث سلمان الضبي  ‘لقوله ، فاألقرب
نه الترمذي، رواه الخمسة> القرابة صدقة وصلة  .وحسَّ

، آل العباس: ويدخل فيهم، وال يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم ــ 2
لقوله ؛ وآل أبي لهب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل جعفر، وآل علي

وإنما ، إن الصدقة ال تنبغي آلل محمد: <في حديث أبي هريرة  ‘
 .أخرجه مسلم> هي أوساخ الناس
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دفعها إليهم إذا منعوا من خمس خمس  وأجاز شيخ اإلسالم 
 .الغنيمة
وال يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني  ــ 2

الستغنائهم ؛ ينفق عليهوال إلى فقير إذا كان له قريب غني ، ينفق عليها
 .بتلك النفقة عن األخذ من الزكاة

وال يجوز لإلنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه  ــ 3
فإنه ؛ أما من كان ينفق عليه تبرعاً ، ألنه يقي بها ماله حينئذ؛ اإلنفاق عليهم

ي أن امرأة عبداهلل سألت النب: <ففي الصحيحين؛ يجوز أن يعطيه من زكاته
 >.نعم: قال؟ أفتعطيهم من زكاتها؛ عن بني أخ لها أيتام في حجرها ‘

وال إلى ، وال يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده ــ 3
 أو، ليس سببه النفقة، فروعه وهم أوالده وأوالد أوالده إال في قضاء دين

 .فيدفعها لهم كان عنده زكاة وال يستطيع أن ينفق عليهم
وألنه ، ألنها مستغنية بإنفاقه عليها؛ ه دفع زكاته إلى زوجتهوال يجوز ل

 .ليس سببه النفقة إال في قضاء دين يقي بها ماله
وال يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان سينفق عليها  ــ 5
أو  ،ويجوز فيما عدا ذلك كقضاء دينه ،على أوالدها منها سينفقو أمن هذه 

 .إذا كان فقيراً  كحوائجه الخاصة ونحو ذل
ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة لكن لو  :مسألة 

 .دفعها لمن ظنه مستحًقا فتبين أنه غير مستحق أجزأت
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 الصدقة املستحبة

 

إلطالق الحث عليها في الكتاب ؛ صدقة مستحبة تشرع كل وقت
 .والسنة والترغيب فيها

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}: ـ تعالى ـ قال

 [.200: البقرة] {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 [.180: البقرة] {ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ}: قال تعالى

 >إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء: <‘وقال النبي 
وفي الصحيحين من ، وهو ضعيف، رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما

 ..،ال ظل إال ظله سبعة يظلهم اهلل في ظله يوم< :حديث أبي هريرة 
تعلم شماله ما تنفق  ورجال  تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال: وذكر منهم

 >.يمينه
 ڤ ڤ ڤ ڤ}: ـ تعالى ـلقوله ؛ وصدقة السر أفضل

وألنه أبعد عن الرياء إال أن يترتب على إظهار الصدقة  [،102: البقرة] {ڦ
 .وإعالنها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به

 قال، غير ممتن بها على المحتاج، يبة بها نفسهويجب أن تكون ط
 [163: البقرة] {ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ}: ـ تعالى ـ
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لما ُسئل أي الصدقة  ‘قال ، والصدقة في حال الصحة أفضل
> تأمل الغنى وتخشى الفقر، أن تصدق وأنت صحيح شحيح: <قال؟ أفضل

 .متفق عليه من حديث أبي هريرة 
 ہ}: ألمر اهلل بها في قوله؛ ن أفضلوالصدقة في الحرمين الشريفي

 [.18: الحج] {ھ ہ ہ ہ

كان رسول اهلل : )لقول ابن عباس ؛ والصدقة في رمضان أفضل
فكان ، في رمضان حين يلقاه جبريل نوكان أجود ما يكو، أجود الناس ‘

 (.أجود بالخير من الريح المرسلة
 ڭ ۓ ۓ ے}: قال اهلل تعالى، والصدقة في أوقات الحاجة أفضل

كما أن [ 26ــ  23: البلد] {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
فقد أوصى اهلل ، الصدقة على األقارب والجيران أفضل منها على األبعدين
: ـ تعالى ـكقوله ، باألقارب وجعل لهم حقًا على قريبهم في كثير من اآليات

: ــ عليه الصالة والسالم ــ وقال النبي [،16: اإلسراء] {ۇئ ۇئ وئ وئ}
رواه > صدقة وصلة: وعلى ذي الرحم اثنتان، ة على المسكين صدقةالصدق<

وفي ، الترمذي هنوحسَّ ،  من حديث سلمان الضبي الخمسة وغيرهم
 >.وأجر الصدقة، أجر القرابة: أجران: <الصحيحين
نحو مواساة : اعلم أن في المال حقوقًا سوى الزكاة :مسألة 

، وإنظار معسر، ارة محتاجوإع، وإعطاء سائل، وصلة اإلخوان، القرابة
 {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}: ـ تعالى ـ قال، وإقراض مقترض

 [.22: الذريات]
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وسقي ، وكسوة العاري، وقرى الضيف، ويجب إطعام الجائع
إلى أنه يجب على المسلمين فداء  ـ  ـبل ذهب اإلمام مالك ، الظمآن

 .أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم
ضرته أناس من الفقراء كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبح

 ۇ ڭ ڭ} :ـ تعالى ـ قال، منه عليهم يتصدق أن والمساكين
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}: ـ تعالى ـوقال  [،232: األنعام] {ۇ

 [.8: النساء] {ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ودين ، ألنه دين المواساة والرحمة؛ وهذه من محاسن دين اإلسالم
 ! حكمه من تشريعوما أ! فما أجمله من دين؛ التعاون والتآخي في اهلل
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 أحكام الصيام

 

معلوم ، وفرض من فروض اهلل، صوم رمضان ركن من أركان اإلسالم
 .من الدين بالضرورة

 ٿ ٿ}: قال اهلل تعالى، ويدل عليه الكتاب والسنة واإلجماع
 {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: ىإلى قوله تعال[ 283: البقرة]

  {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 .واألمر للوجوب[ 285: البقرة]

بني اإلسالم على : <ـ  ـفي حديث ابن عمر  ‘وقال النبي 
 .متفق عليه >صوم رمضان:.. وذكر منها..، خمس

 .وأن من أنكره كفر، وأجمع المسلمون على وجوب صومه
وتطهيرًا وتنقيًة ، نفسأن فيه تزكية لل: والحكمة في مشروعية الصيام

ألنه يُضيِّق مجاري الشيطان في ؛ لها من األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة
فإذا أكل أو ، وألن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ بدن اإلنسان

وقلَّت رغبُتها في ، شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها
 .والصوم على العكس من ذلك، العبادات
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وفيه ، وترغيب في اآلخرة، صوم تزهيد في الدنيا وشهواتهاوفي ال
لما يذوقه الصائم من ؛ باعث على العطف على المساكين وإحساس بآالمهم

 .ألم الجوع والعطش

  :تعريف الصوم* 
 .اإلمساك :لغة

التعبد هلل باإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني  :وفي الشرع
 .إلى غروب الشمس
وهو ، ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني :وقت الصوم

: قال اهلل تعالى، وينتهي بغروب الشمس، البياض المعترض في األفق
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}

: البقرة] {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

د  م ن  ) ومعنى [،280 و  ي ط  األ س  ي ُض م ن  ال خ  ُط األ ب  ي  ر  ثُمَّ  ي ت ب يَّن  ل ُكُم ال خ  ال ف ج 
ي ام  إ ل ى اللَّي ل وا الصِّ  .أن يتضح بياض النهار من سواد الليل: أي( أ ت م 

 .ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله
 : وللعلم بدخوله ثالث طرق* 

 ہ ہ ہ ۀ}: قال تعالى، رؤية هالله: الطريقة األولىــ 
فمن رأى الهالل > صوموا لرؤيته: <‘وقال النبي  [،285: البقرة] {ہ

 .بنفسه وجب عليه الصوم
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إذا رؤي الهالل في بلد وجب الصوم على جميع البلدان  :مسألة 
 .توافق بلد الرؤية في جمع مطلع الهالل يالت

رؤية الهالل نهار الثالثين لليلة المقبلة فال يثبت به  :مسألة 
والراية المعتبرة ، وكذا ال عبرة برؤيته نهار التاسع، يحل به فطر وال، الصوم

 .بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين لورود ذلك عن الصحابة
 .أو اإلخبار عنها، الشهادة على الرؤية: الطريقة الثانيةــ 

: لقول ابن عمر؛ ويكفي إخباره بذلك، فيصام برؤية ثقة مكلف
أني رأيته فصام وأمر الناس  ‘تراءى الناس الهالل فأخبرت رسول اهلل )

 .وصححه ابن حبان والحاكم، رواه أبو داود وغيره( بصيامه
وذلك حينما ال ، إكمال عدة شهر شعبان ثالثين يوًما: الطريقة الثالثةــ 

إنما الشهر تسعة وعشرون : <‘لقوله ؛ يرى الهالل ليلة الثالثين من شعبان
 فإن غم عليكم، وال تفطروا حتى تروه، يوما  فال تصوموا حتى تروا الهالل

لما ثبت ؛ أتموا شهر شعبان ثالثين يوًما: ومعنى اقدروا له أي> فاقدروا له
 >.فإن غم عليكم فعدوا ثالثين: <مرفوعاً  ـ  ـفي حديث أبي هريرة 

إنَّا أمَّة : <‘أن النبي  لحديث عمر ؛ وال عبرة بالحساب الفلكي
يَّة  .متفق عليه ..>ال نكتب وال نحسب، أم 

يلزم صوم رمضان كل مسلم  :الصياممن يجب عليه  :مسألة 
فإن تاب في أثناء الشهر ، وال يصح منه، فال يجب على كافر ،مكلف قادر
وإن أسلم أثناء اليوم ، وال يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر، صام الباقي
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 .وال يلزمه قضاء ذلك اليوم، أمسك باقيه
ويكون ، ويصح الصوم من صغير مميز، وال يجب الصوم على صغير

 .ولوليه أجر التعليم والتربية، وله أجر الصيام، ي حقه نافلةف
؛ ولو صام حال جنونه لم يصح منه، وال يجب الصوم على مجنون

 .لعدم النيَّة
 ،وإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون أثناء اليوم أمسك بقية اليوم وأجزأه

 .ولم يلزمه قضاء ما سبق
إن طهرت قبل  لكن ،وال يجب على حائض وال نفساء :مسألة 

وإن طهرت  ،تغتسل إال بعد طلوع الفجر لم طلوع الفجر صح صيامها وإن
بعد طلوع الفجر أو حاضت قبل غروب الشمس لم يصح صيامها ذلك 

 .ووجب عليها القضاء
، وال على مسافر، وال يجب الصوم أداًء على مريض يعجز عنه

 ڃ ڃ ڄ}: قال تعالى، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر
 [.283: البقرة] {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

  :من مسنونات الصيام* 
، وحده بعض على الصيام يوهو ما يؤكل آخر الليل للتقو :السحور

 العلماء بسدس الليل.
تسحروا فإن في : <‘قال رسول اهلل : في الصحيحين عن أنس قال

 >.السحور بركة
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ووقته ، ءولو بجرعة ما، وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة
 .انفجار الفجرقرب ويستحب تأخيره إلى آخر الليل 

ولو استيقظ اإلنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر 
ويؤخرون االغتسال إلى بعد طلوع ، ويصومون، فإنهم يبدؤون بالسحور

 .الفجر
ويستحب تعجيل اإلفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو 

: قال ‘أن النبي   بن سعدفعن سهل ، أو غيرهغلب على ظنه بأذان 
 .متفق عليه >اليزال الناس بخير ما عجلوا الفطر<

فإن لم يجد ، فإن لم يجد فعلى تمر، والسنة أن يفطر على رطب
يفطر قبل أن يصلي على  ‘كان النبي : <لقول أنس ؛ فعلى ماء
اٍت فإن لم تكن تمرات حسا حسو، فإن لم تكن رطبات فتمرات، رطبات
نه ..>من ماء ، وصححه الدارقطني، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّ

إذا أفطر أحدكم : <قال ‘يبلغ به النبي  وروى سلمان بن عامر الضبي 
رواه > فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور، فإنه بركة؛ فليفطر على تمر
 .الترمذي وصححه

ر من طعامٍ فإن لم يجد رطبًا وال تمرًا وال ماًء أفطر عل ى ما تيسَّ
 .وشراٍب 

أن  فعن أبي هريرة ، ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب
والصائم حين : وذكر منهم:.. ثالثة ال ترد دعوتهم<: قال ‘رسول اهلل 
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نه ..>يفطر  .وابن ماجه، رواه الترمذي وحسَّ
 : مفسدات الصوم* 

يحذر و، ليتجنبها؛ للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها
 : وهذه المفطرات منها، وتفسد عليه صيامه، ألنها تفطر الصائم؛ منها

والمراد به تغييب الحشفة التي هي رأس الذكر في : الجماع ــ 1
ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع ، فمتى جامع الصائم بطل صيامه، الفرج
ة أو فإن لم يجد الرقب، وهي عتق رقبة، ويجب عليه مع قضائه الكفارة، فيه

فإن لم يستطع صيام شهرين ، لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين
أو مرضه ، لكبر سنه لعدم استطاعتهبأن لم يقدر على ذلك ، متتابعين
من الطعام ، فعليه أن يطعم ستين مسكيناً أو لضرره في معيشته ، الدائم

 .المأكول في البلد
فإذا ، استمناء أو تكرار نظر بسبب تقبيل أو لمس أو :إنزال المني ــ 2

د  صوُمهُ  ألن ؛ وعليه القضاء فقط بدون كفارة، حصل شيءٌ من ذلك ف س 
 .الكفارة تختص بالجماع في نهار رمضان

ألن ذلك ؛ وصيامه صحيح، والنائم إذا احتلم فأنزل فال شيء عليه
 .لكن يجب عليه االغتسال من الجنابة، وقع بدون اختياره

؛ وهو إيصال جامد أو مائع إلى الجوف: رب متعمدا  األكل أو الش ــ 3
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: ـ تعالى ـلقوله 

 [.280: البقرة] {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ



 

أحكام الصيام    املختصر يف العبادات
 

 

115 

وفي ، فإن ذلك ال يؤثر على صيامه؛ أما من أكل وشرب ناسياً 
فإنما ، من أكل أو شرب ناسيا  فليتم صومه: <الحديث عن أبي هريرة 

 .عليه متفق> أطعمه اهلل وسقاه
، ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق األنف

وحقن الدم في الصائم ، والغسيل الكلوي وأخذ المغذي عن طريق الوريد
ومن ذلك أيضًا حقن الصائم باإلبر ، ألنه تغذية له؛ كل ذلك يفسد صومه

لكن ، طرأما اإلبر غير المغذية فال تف، ألنها تقوم مقام الطعام؛ المغذية
دع ما يريبك : <‘ولقوله ، للصائم أيضًا أن يتجنبها محافظًة على صيامه

 .ويؤخرها إلى الليل، >إلى ما ال يريبك
 بحجامة أو نحوها مما فيه إضعاف البدن: إخراج الدم من البدن ــ 3

أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل وكذا خروج الدم ، كالتبرع بالدم
 .رعاف أو جرح أو خلع سن فهذا ال يؤثر على الصيامبغير اختياره ب

وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن : التقيؤ ــ 5
وخرج بدون ، أما إذا غلبه القيء، طريق الفم متعمدًا فهذا يفطر به الصائم

من ذرعه القيء فليس عليه : <‘لقوله ؛ اختياره فال يؤثر على صيامه
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من > فليقضِ  ومن استقاء عمدا  ، قضاء

والحديث صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ، حديث أبي هريرة 
نه الترمذي ة، والذهبي وحسَّ لكن ، ولم يقولوا بموجبه، وأعلَّه بعُض األئمَّ
وأن ما فيه استفراغ كإخراج المني والحجامة أنه ، يشهد له استقراء الشرع

ذرعه ) ومعنى. رواه مالك والشافعي، ن ابن عمر موقوفاً وورد ع. مفطر
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د  القيء: أي( استقاء) ومعنى. خرج بدون اختياره: أي( القيء  .تعمَّ
  :شروط المفطرات* 

  :وال يفطر بشيء من المفطرات إال بثالثة شروط
 ،فلو نسي فأتى شيئًا من هذه المفطرات فال شيء عليه ،كرالذِّ  ــ 2

 .لحديث أبي هريرة 
 .فلو أكره على شيء منها لم يفطر ،االختيار ــ 1
أو في ، بأن صائم فلو جهل الحكم الشرعي أو الحال ،العلم ــ 3

 .لحديث سهل بن سعد ؛ فال شيء عليه زمن الصوم
 .فال تفطر، وأما االكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها :مسألة 

لتي توضع تحت اللسان وأما بخاخ الربو، وبخاخ األنف، واألقراص ا
لعالج بعض األزمات القلبية، ومنظار المعدة، إذا لم يكن عليه مادة دهنية 
مغذية، والمنظار الشرجي، والمنظار الحلقي كذلك، وقطرة األذن إذا لم 
يكن هناك خرق في طبلة األذن، واإلبر التي يتعاطاها مريض السكر، 

فرج المرأة أو في الدبر، وما  وقسطرة الشرايين، والتحاميل التي تستخدم في
يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظور أو محلول أو دواء فال فطر 

 في هذا كله.
ألنه ربما ذهب الماء ؛ بل يكره وال يبالغ في المضمضة واالستنشاق

وبالغ في االستنشاق إال : <في حديث لقيط بن صبرة ‘لقوله ، إلى جوفه



 

أحكام الصيام    املختصر يف العبادات
 

 

117 

 .والنسائي وابن ماجه، ود والترمذي وصححهرواه أبو دا> أن تكون صائما  
بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم ، والسواك ال يؤثر على الصيام

 .وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح
معجون األسنان ال يفطر ألن الفم في حكم الظاهر، لكن وكذلك 

  األولى تركه ألن نفوذه قوي.
 لكن إن بلغ شيًئا من الطعم أفطر. ،المعطَّر كمعجون األسنانالسواك و

 .ولو طار إلى حلقه غبار أو غيره لم يؤثر على صيامه
وإن سابَّه أحٌد أو ، ويجب على الصائم اجتناب كذٍب وغيبةٍ وشتمٍ 

فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام ، إني صائم: شتمه فليقل
ولهذا قال ، من األقوال واألفعال الرديئة هوالشراب ولكن ال يسهل ما اعتاد

 .>أهون الصيام ترك الطعام والشراب<: بعض السلف
وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر اهلل وتالوة القران واإلكثار من 

نحفظ <: وقالوا، لسوا في المساجدفقد كان السلف إذا صاموا ج، النوافل
من لم : <في حديث أبي هريرة  ‘وقال  >،صومنا وال نغتاب أحداً 

رواه > يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
 .البخاري
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 م القضاءاكأح

 

 ،ار الشرعية التي تبيح الفطركاألعذ، من أفطر في رمضان بسبب مباح
؛ القضاء هوجب علي ،هأو غير بطل صومه بجماعٍ أكمن  ،محرم أو بسبٍب 

 [.283: البقرة] {ڇ ڇ چ چ}: ـ تعالى ـ لقوله

ستحب أن يكون يو ،إلبراء ذمته؛ له المبادرة بالقضاء ويستحب
وإن لم يقض على الفور وجب  ،األداء يألن القضاء يحك؛ اً عاء متتابضالق
وكل واجب موسع يجوز  ،ه موسعتألن وق ؛رله التأخي ويجوز ،عزم عليهال

لكن إذا لم يبق ، تأخيره مع العزم عليه كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقاً 
 .لضيق الوقت ؛جب عليه التتابع إجماعاً يعليه فإنه  قدر ما المن شعبان إ

ائشة لقول ع؛ خر لغير عذرآلبعد رمضان ا وال يجوز تأخيره إلى ما
في  الفما أستطيع أن أقضيه إ ،من رمضان كان يكون علي الصوم< ـ:  ـ

فدل هذا على أن وقت القضاء  ،متفق عليه >‘ شعبان لمكان رسول اهلل
األيام التي عليه فيجب عليه  قدر موسع إلى أن ال يبقى من شعبان إال

ن أتى عليه رمضاى صيامها قبل دخول رمضان الجديد فإن أخر القضاء حت
ثم إن كان تأخيره  ،ما عليه بعده ىوقض ،الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر

 ،القضاء نه ليس عليه إالإف ةلعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفتر
ير عذر يستحب له مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من غكان ل نوإ
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 .قوت البلد لوروده عن الصحابة 
لقضاء قبل دخول رمضان الجديد فال وإذا مات من عليه ا :مسألة 
إلى أن يبقى على رمضان الجديد قدر ما عليه من ألن له تأخيره  ؛شيء عليه

ره بعد ذلك ثم مات  األيام، وال يجوز أن يؤخر القضاء حينئٍذ، فإن أخَّ
 .وجب إطعام مسكين عن كل يومٍ أدركه

المرض ك ــوإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر 
 .حتى أدركه رمضان الجديد فال شيء عليه أيضا ــ والسفر

بأن يخرج عنه ، الكفارة في تركته توجب وإن كان تأخيره لغير عذر
 .إطعام مسكين عن كل يوم

كفارة  أو رمضان وإن مات من عليه صوم واجب كصوم :مسألة 
من  كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج وقد تمكن

ويكون اإلطعام من  ،يصام عنه أو ،القضاء فإنه يطعم عنه كل يوم مسكيناً 
 .تركته

 : فطر لكبر أو مرضأما يلزم من * 
كالكبير الهرم والمريض الذي  وال قضاًءًًُُ الصيام أداءً من ال يستطيع 

فأوجب عليه بدل الصيام  ،ال يرجى برؤه فهذا الصنف قد خفف اهلل عنه
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: ـ تعالى ـ قال اهلل، يومطعام مسكين عن كل إ

 ڌ ڍ ڍ ڇ}: ـ تعالى ـ وقال [،186: البقرة] {ۈ
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هي للكبير الذي ال ) ـ:  ـقال ابن عباس  [،283: البقرة] {ڎ ڌ
 .رواه البخاري( يستطيع الصوم

فيطعم عن  ،والمريض الذي ال يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير
 .كل يوم مسكيناً 

 عن كل يوم مسكيناً  ات فإنه يطعم من تركته مطلقاً وهذا الصنف إذا م
 .واستحبابًا إن لم يخلف، أو يصام عنه وجوبًا إن خلف تركة

 ــ، زواله يرجى مرضاً  ــ ما من أفطر بعذر يزول كالمسافر والمريضأو
الء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من ؤفإن كال من ه؛ والنفساء والحائض

 ڃ ڃ ڃ ڄ}: ـ تعالى ـقال ، هافيفطر أأيام أخر بعد األيام التي 
 [.283: البقرة] {ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 : إذا صام المسافر في سفره فله ثالث حاالت :مسألة 
أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه الصوم مع : األولىــ 
أولئك العصاة أولئك < :‘وفيه قوله  ،لحديث جابر مرفوعاً صحته 
 .رواه مسلم ،قةلمن صام مع المش >العصاة

ويكره ، أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة فيستحب له الفطر: الثانيةــ 
 >ليس من البر الصيام في السفر< ‘وفيه قوله  لحديث جابر  ؛الصوم

 .رواه مسلم
لصيامه ؛ أال يشق عليه الصوم فاألفضل الصوم كما تقدم: الثالثةــ 

 .وألنه أسرع في إبراء الذمة، ‘
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 : صام المريض فله ثالث حاالت إذا :مسألة 
 :ـ تعالى ـ لقوله ،منه صحته مع عليه فيحرم الصوم يضره أن :األولىــ 

 [.225: البقرة] {ہہ ہ ہ ۀ  ۅ}

 .لإلعراض عن رخصة اهلل تعالى ،أن يشق عليه فيكره الصوم: الثانية
 .لعدم العذر ،أن ال يضره وال يشق عليه فيجب عليه الصوم: الثالثة

 ةويجب الفطر على من احتاج إليه إلنقاذ من وقع في هلك :مسألة 
 .كالغريق ونحوه

  :النية في الصيام* 
من غروب  الصوم الواجب من الليل ةويجب على المسلم تعيين ني

وصوم النذر بأن  ،وصوم الكفارة، الشمس إلى طلوع الفجر كصوم رمضان
 ‘لقوله  ؛ةكفار أو ،نذراً يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم 

 >ىما نو امرئوإنما لكل ، نياتلإنما األعمال با<: في حديث عمر 
من لم يجمع الصيام قبل <: مرفوعاً  ـ  ـولما روت حفصة  ،متفق عليه

وابن ، والنسائي، والترمذي، وأبو داود، رواه أحمد> الفجر فال صيام له
ئمة وقفه وغيرهم وصحح بعض األ، والحاكم، وصححه ابن خزيمة، ماجه

 ـ.  ـعلى ابن عمر 
نية واحدة  يوإن كان الصيام متتابعًا كصيام رمضان وصيام الكفارة فتكف

 .في أول الصيام إال إن قطعه بمرض أو سفر أو نحو ذلك فإنه يجدد النية
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دخل  ـ:  ـلحديث عائشة  ؛أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار
 :قال ،ال :فقلنا ؟>م من شيءهل عندك< :ذات يوم فقال ‘النبي  عليَّ 
ألنه طلب ؛ كان مفطراً  ‘ففي الحديث أنه ، مسلمواه ر >فإني صائم<

 .طعاماً 
فتخصص به  ،وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعاً 

وستة  ،ةأما المعين كصوم يوم عرف ،فل المطلقناألدلة المانعة وهذا في ال
من  فال بد من تعيين النية ،ذلك ونحو ،ويوم عاشوراء ،أيام من شوال

 .مطلقاً  وإال كان نفالً  ،الليل
قبل النية مناف  دال يوج أنويشترط لصحة صوم النفل بنية من النهار 

فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح  ،للصيام من أكل وشرب ونحوهما
 .ر خالفيالصيام بغ
 صيام التطوع:: مسألة 

ر، إذ يعدل صيام الدهر، كما في يستحب صيام ثالثة أيام من كل شه
 . متفق عليه.حديث عبد اهلل بن عمرو 

 .واألفضل كونها أيام البيض لوروده عن عمر 
 ‘.واألفضل المداومة عليها؛ إذ هي الصيام الذي داوم عليه النبي 

 .، رواه مسلمويستحب صيام يوم االثنين لحديث أبي قتادة 
، وصيام شهر اهلل المحرم لوروده عن أسامة  الخميسوصيام يوم 

> المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللمرفوًعا: < هريرة  أبي لحديث
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رواه مسلم، وأفضله اليوم العاشر، واألفضل صيام التاسع معه لحديث ابن 
عباس ، وإن صام معه الحادي عشر فحسن لوروده عن ابن عباس 
لحديث أبي قتادة صيام يوم عرفة ، و  لما سئل ‘ وفيه قول النبي

يكفر > وعن يوم عرفة فقال: <يكفر السنة الماضيةعن صوم يوم عاشوراء: <
 > رواه مسلم.السنة الماضية والباقية

وما رأيته : <ويستحب اإلكثار من صيام شعبان؛ لحديث عائشة 
 > متفق عليه.ام ا في شعبانأكثر منه صي

مرفوًعا:  وصيام ستة أيام من شوال متتابعة أو متفرقة؛ لحديث أبي أيوب
 > رواه مسلم.من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر<

، رواه ويستحب  الصيام في عشر ذي الحجة؛ لحديث ابن عباس 
 .لحديث عبد اهلل بن عمر  البخاري، وصيام يوم وإفطار يوم؛

يكره تخصيص الجمعة بالصيام إال إذا صام يوًما قبله، أو  :مسألة 
يوًما بعده، وإفراد رجب بالصيام دون أن يصوم معه شهًرا قبله أو بعده، أو 

 يفطر بعضه، وصيام الدهر، وهو صيام جميع السنة.
اليوم الثالث عشر، والرابع ويحرم صيام يومي العيدين، وأيام التشريق: 

رمضان بصوم  عشر، والخامس عشر من شهر ذي الحجة، ويحرم أيًضا تقدم
يوم أو يومين إال لمن كان له عادة على الصيام، أو يوم الشّك وهو يوم 

، أو تهليلفي  لتحدث الناس برؤيته ولم يُر الهالالثالثين من شعبان الذي ي
 مثله، أو ردت شهادته والسماء صحو.شهد برؤيته من ال تثبت الشهادة ب





 

أحكام احلج    املختصر يف العبادات
 

 

155 

 
 أحكام احلج

 :ـ تعالى ـ قال اهلل، الحج هو أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}

وهذا مما يدل على  ،ى تاركه كافراً الفسمى اهلل تع[ 20: آل عمران] {ٴۇ
في  ‘وقال  .باإلجماعفمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر  ،كديتهآوجوبه و

اهلل  الإله إ شهادة أن ال :اإلسالم على خمس يبن< ـ:  ـ حديث ابن عمر
وحج  ،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة ،وأن محمد رسول اهلل

ما يتمكن به  (السبيل) والمراد بـ ،متفق عليه> البيت من استطاع إليه سبيال
 .من الوصول إلى المشاعر

 :بقوله ـ تعالى ـ هي كما بينها اهلل :مشروعية الحج منوالحكمة 
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}

 ھ ھ} ـ تعالى ـ إلى قوله[ 18: الحج] {...ۀ ڻ ڻ ڻ
 .[12: الحج] {ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

والحج  لغة: القصد. واصطالًحا: قصد مكة والمشاعر لعمٍل 
 مخصوص.

هو قول  تسع من الهجرة كما ةفرض الحج في اإلسالم سن :مسألة 
وكانت  ،حجة واحدة هي حجة الوداع إال ‘ولم يحج النبي  ،الجمهور
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 .أربع عمر ‘واعتمر  ،سنة عشر من الهجرة
لثبوت  ؛وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء :مسألة 

ذلك عن كثير من الصحابة: عمر، وعلي، وجابر، وابن مسعود، وابن 
 .والعمرة حج أصغر ،عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت 

 ‘لقوله  ؛فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر
رواه أحمد > فهو تطوع ؛فمن زاد ،الحج مرة< :في حديث أبي هريرة

 أيها الناس< :مرفوعاً  بي هريرة أعن  هوفي صحيح مسلم وغير ،وغيره
لو < :فقال؟ امأكل ع :فقال رجل> قد فرض عليكم الحج فحجوا إن اهلل

 >.ولما استطعتم ،قلت نعم لوجبت
يبادر بأداء الحج الواجب مع  نيجب على المسلم أ :مسألة 
 :يعني ــ إلى الحج واتعجل< :‘لقوله  ؛ه بال عذرر  ويأثم إن أخَّ  ،اإلمكان
وألن الواجبات . رواه أحمد >ال يدري ما يعرض له أحدكمفإن ، ــ الفريضة

 .تجب على الفور
 ،والعقل ،اإلسالم :يجب الحج بشروط خمسة :جوب الحجشروط و

فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه  ،واالستطاعة ،والحرية ،والبلوغ
 .المبادرة بأداء الحج
لحديث ابن  ؛ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفالً  :حج الصبي

: قال ؟ألهذا حج :فقالت ،ايًّ صب   ‘ي بمرأة رفعت إلى الناأن  :عباس
 .رواه مسلم> ولك أجر ،عمن<
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 .ولوليه أجر التربية والتعليم ،وأجر الحج للصبي
فعليه الحج  ،على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ اءوقد أجمع العلم

 .وال تجزئه تلك الحجة عن حجة اإلسالم وكذا عمرته ،إذا بلغ واستطاع
 ،عنه يوإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه اإلحرام وليه بأن ينو

 ةستصحبه في عرفيو ،ويطوف ويسعى به محموالً  ،ويجنبه المحظورات
إن كان الصبي : وقال بعض العلماء ويرمي عنه الجمرات ،ومزدلفة ومنى

لعدم إجراء نية وحدة عن ؛ من طوافين وسعيين له ولوليه غير مميز فال بد
وإن كان مميزًا يجزئ طواف واحد وسعي لصحة النية من المميز ، شخصين

 .هوولي
ويؤدي ما قدر  ،نوى اإلحرام بنفسه بإذن وليه مميزاً  وإن كان الصبي  

، كرمي الجمرات وما عجز عنه يفعله عنه وليه ،عليه من مناسك الحج
 .ن عجز عن المشيإ أو محموالً  ويطوف ويسعى به راكباً 

فعله بنفسه كالوقوف  ــ ا كان أو دونهمميزً  ــ وكل ما أمكن الصغير
 ،لعدم الحاجة لذلك ؛عله بمعنى أنه ال يصح أن يفعل عنهوالمبيت لزمه ف
وعند الحنفية وابن ، ه ما يجتنب الكبير من المحظوراتجِّ ويجتنب في ح  

 .من الفدية اذا فعل شيئًا من محظورات اإلحرام يءيلزم الصبي ش ال: حزم
يًّا ا ومادِّ الذي يتمكن من أدائه بدنيً  والقادر على الحج هو :مسألة 

 ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهاباً  ،أو المشي ،مكنه الركوببأن ي
ا ما يكفي أوالده ومن تلزمه نفقتهم ويجد أيضً  ولو بحرفة أو صنعة، ،وإياباً 
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يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي  أنوال بد  ،أن يعود إليهم ىإل
 .وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله ،عليه

ا ا مرضً مريضً  أو ،ا هرماً بأن يكون كبيرً  ،إن قدر بماله دون جسمهف
وعمرة  ةحج ــ يقيم من يحج عنه ويعتمر نيرجى برؤه لزمه أ ا المزمنً 

من خثعم  امرأةأن ـ:   ـ لما رواه ابن عباس ؛مكان من أيِّ  ــ اإلسالم
ا ال كبيرً  يا رسول اهلل إن أبي أدركته فريضة اهلل في الحج شيخاً  :قالت

 .متفق عليه> حجي عنه< :قال؟ يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه
عن نفسه  ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حجَّ 

 :يقول سمع رجالً  ‘ه نأـ،   ـلحديث ابن عباس  ؛حجة اإلسالم
حج عن < :قال ،ال :قال >؟حججت عن نفسك: <قال، لبيك عن شبرمة

، وصححه البيهقي، روي مرفوعًا وموقوفاً > ةرمنفسك ثم حج عن شب
 .وإياباً  النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهاباً  ىعطيو

وأن يحج بيت اهلل  ،يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلمن وينبغي أ
 .فيكون حجه هلل ال ألجل الدنيا ،الحرام ويزور تلك المشاعر العظام

عما سبق من الشروط  رأة زيادةً يشترط لوجوبه على الم :مسألة 
ألنه ال يجوز لها السفر لحج وال  ؛وجود المحرم الذي يسافر معها ألدائه

وال تسافر < ـ:  ـفي حديث ابن عباس  ‘لقوله ؛ لغيره بدون محرم
 .البخاري رواه> وال يدخل عليها رجل إال ومعها محرم، المرأة إال مع محرم

امرأتي إن  ‘جاًل قال للنبي رأن  :بن عباس في الصحيحيناوروى 
 >.انطلق فحج معها< :قال ؟اكتتبت في غزوة كذا إننيو ،ةخرجت حاج
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 ؛بنسب ا مؤبداً أو من يحرم عليه نكاحها تحريمً  ،زوجها :ومحرم المرأة هو
 أو، وعمها وابن أخيهاوابنها وأخيها وابنه وعمها وابن أختها وخالها  كأبيها

أو بمصاهرة ، أو عم من رضاع ونحوهع حرم عليه بسبب مباح كأخ من رضا
 :لما في صحيح مسلم ؛وزوج بنتها، وأبي زوجها، بن زوجهااكزوج أمها و

 أوومعها أبوها أو ابنها أو زوجها  مرأة تؤمن باهلل أن تسافر إالال يحل ال<
 >.ذو محرم منها

فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك  ،محرمها في السفر عليها ةونفق
وفرطت  محرماً  تومن وجد .وإياباً  يها وعلى محرمها ذهاباً ما ينفق عل

فإن أيست من  ،نتظرت حصولهابالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية 
 .حصوله استنابت من يحج عنها

من وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته  :مسألة 
لما  ؛ه عنهستنيب عنه من يؤدياو ،من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج

 أمين إ: يا رسول اهلل: امرأة قالت نأ ـ  ـ بن عباساروى البخاري عن 
 ،نعم حجي عنها< :فأحج عنها قالأ، فلم تحج حتى ماتت ،نذرت أن تحج

 >.أقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء ؟قاضيته كان على أمك دين أكنتِ  أرأيت لو
ويكون  ،سهوالحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنف

 ،ويكفيه أن ينوي النسك عنه ،الوكيل ينوي عنه ويلبي عنه ةالفاعل بمنزل
عمن سلم إليه المال  لبى هسمه أو نسياوإن جهل  ،ولو لم يسمه في اللفظ

 .ليحج عنه به
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 مواقيت احلج

 

 .الحد :غةوهو ل ،جمع ميقات :المواقيت
 .زمنها أو، العبادة هو موضع :وشرعا  

  :نية ومكانيةاوللحج مواقيت زم
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ}: نية ذكرها اهلل بقولهافالزم
 ،شوال :وهذه األشهر هي[ 220: البقرة] {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .أقوال أهل العلم حالحجة في أص ووذ ،القعدة وذو
أو المعتمر وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي ال يجوز للحاج 

كما في حديث  ‘وقد بينها رسول اهلل  ،حرامإبدون  ةداها إلى مكن يتعأ
 ،ألهل المدينة ذا الحليفة ‘وقت رسول اهلل : <قال، بن عباس ا

هن  ،وألهل اليمن يلملم ،وألهل نجد قرن المنازل ،وألهل الشام الجحفة
ومن كان  ،لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة

 .متفق عليه> حتى أهل مكة من مكة ،ن حيث أنشأدون ذلك فم
 >.ومهل أهل العراق ذات عرق< :ولمسلم من حديث جابر

جعل اهلل  مشرفاً  أنه لما كان بيت اهلل الحرام معظماً : والحكمة من ذلك
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وللحرم حرم وهو المواقيت التي ال  ،وحمى وهو الحرم ،ا وهو مكةله حصنً 
 .لبيت اهلل الحرام يماً تعظ بإحرام يجوز تجاوزها إليه إال

ويحرم منها من مر بها  ،م منها أهلها المذكورونر  ح  المواقيت يُ  هفهذ
 .ا أو عمرةمن غيرهم وهو يريد حجَّ 

 ،فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة، ومن كان منزله دون المواقيت
الخروج  إلىفال يحتاجون  ،ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة

وأما العمرة فيخرجون لإلحرام بها من أدنى  ،منه بالحج للميقات لإلحرام
 .ذلك ينظر األيسر له رأو غي ةو التنعيم أو الجعرانأما عرفات إ الحل

ومن لم يمر بميقات في طريقه من تلك المواقيت أحرم  :مسألة 
انظروا إلى حذوها من <:  ل عمرقا، أقربها منه ىإذا علم أنه حاذ

 .رواه البخاري> طريقكم
وكذا من ركب الطائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذا المواقيت من 

فإذا حاذى  ،غتسال والتنظف قبل ركوب الطائرةأ باالفينبغي له أن يتهيَّ  الجو
وال يجوز له تأخير اإلحرام إلى  ،الميقات نوى اإلحرام ولبى وهو في الجو

 .أن يهبط في المطار
يرجع إليه  نن إحرام أعدى الميقات بدوتويجب على من  :مسألة 
فإن لم يرجع فأحرم  ،ألنه واجب يمكنه تداركه فال يجوز تركه ؛ويحرم منه

 ،ةسبع بدن وأ ،شاة بأن يذبح ،عند جمهور أهل العلم ةدونه فعليه فدي من
 .وال يأكل منه شيئا ،ساكين الحرممويوزع ذلك على  ،ةسبع بقر وأ
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 كيفيه اإلحرام

 

سمي  ،الدخول في النسك ةني وهو ،اإلحرام أول مناسك الحج هو
ا له قبل اإلحرام من نفسه بنيته ما كان مباحً  ألن المسلم يحرم على؛ بذلك
 .وحلق الرأس وأشياء من اللباس، وتقليم األظافر، والطيب، النكاح
 بمجرد ال يكون الرجل محرماً  :ـ  ـ بن تيميةاقال شيخ اإلسالم و

فإن القصد مازال في القلب منذ خرج من  ؛في قلبه من قصد الحج ونيته ما
 .انتهى. قول أو عمل يصير به محرماً  بل البد من ،بلده

وقبل اإلحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة 
  :وهي ،ةميظالع

 ةسن وهو ،غتسل إلحرامها ‘فإنه  ؛غتسال بجميع بدنهاال :أوال  ــ 
أمر أسماء بنت عميس وهي  ‘ن النبي أل< ؛حتى من الحائض والنفساء

عائشة أن  ‘ وأمر< رواه مسلم من حديث جابر > نفساء أن تغتسل
 غتسالوالحكمة من هذا اال ،رواه مسلم> إلحرام بالحج وهي حائضل تغتسل

 .والنفساء التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض
كشعر الشارب  ؛وأما التنظيف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر :ثانياــ 

لطوله  ؛ن احتاج إلى أخذهإلكن ، فليس من سنن اإلحرام واألظافر، اإلبطو
لم يحتج إلى  فإن ،حرامه فال يتمكن منهإأخذه لئال يحتاج إلى أخذه في 
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 .عند الحاجة سنإنما ي هنأل ؛همن ذلك لم يأخذ ءأخذ شي
 ؛يتطيب في رأسه ووجهه بما تيسر من أنواع الطيب يستحب أن :ثالثا  ــ 
أطيب رسول  كنت: <ـ  ـلقول عائشة  ؛وغير ذلك ،والبخور ،كالمسك

 .متفق عليه> إلحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ‘اهلل 
كر قبل اإلحرام أن يتجرد من المخيط :رابعا  ــ  كل  وهو ،يستحب للذَّ

تجرد  ‘ألنه  ؛أو بعضه كالقميص والسراويلالبدن ما يخاط على قدر 
ويجوز  ،ويستبدل المالبس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين ،إلهالله

 .بغير األبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه
أما بعد نية اإلحرام فهو  ،والتجرد عن المخيط قبل نية اإلحرام سنة

 .واجب
 .وجب عليه نزع المخيطو ،وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه أحرمولو 

وليس فعل هذه األمور  ،فقد تهيأ لإلحرام ،فإذا أتم هذه األعمال
ألن اإلحرام هو نية الدخول والشروع في  ؛إحرامًا كما يظن كثيٌر من العوام

 .متفق عليه> إنما األعمال بالنيات< :في حديث عمر  ‘لقوله  ؛النسك
لكن  ،حرام صالة تخصهأما الصالة قبل اإلحرام فاألصح أنه ليس لإل

أو نافلة مشروعة كصالة ضحى، أو وتر ونحو  إن صادف وقت فريضة
أنه صلى <  وعن أنس، أهل دبر الصالة ‘ألنه  ؛أحرم بعدها ؛ذلك

 .رواه أبو داود> الظهر ثم ركب راحلته
أنه صلى لإلحرام  ‘ولم ينقل عنه : <ـ  ـ قال العالمة ابن القيم
 .>ركعتين غير فرض الظهر
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 أنواع النسك

 

 ،والقران ،التمتع :وهي ،يخير أن يحرم بما شاء من األنساك الثالثة
 .واإلفراد
ثم يحرم  ،ويفرغ منها ،أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج(: التمتع) ـف

 .بالحج في عامه
مه ويبقى على إحرا ،أن يحرم بالحج فقط من الميقات: (اإلفراد)و

 .حتى يؤدي أعمال الحج
أو يحرم بالعمرة ثم يدخل  ،أن يحرم بالعمرة والحج معاً : (القران)و

ثم يدخل عليه العمرة ، أو يحرم بالحج ،عليها الحج قبل شروعه في طوافها
 .في أصح أقوال أهل العلم

، وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام
 .ام هم أهل مكة والحرمالمسجد الحر وحاضرو

فإن ساق  ،التمتع إن لم يسق الهدي :وأفضل هذه األنساك الثالثة
 ،وإن أتى بعمرة قبل أشهر ومكث بمكة حتى حج ،الهدي فاألفضل القران

 .فاألفضل اإلفراد
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 :‘بتلبية النبي ، فإذا أحرم بأحد هذه األنساك لبَّى عقب إحرامه
إن الحمد والنعمة لك  ،لبيكلبيك ال شريك لك  ،لبيك اللهم لبيك<

وإن زاد غير >، ويرفع بها صوته ،ويكثر من التلبية ،ال شريك لك ،والملك
 .فال بأسوالصحابة رضوان اهلل عليهم  ‘عن النبي ذلك مما ورد 
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 حمظورات اإلحرام

 

م تجنبها محظورات اإلحرام هي المحرمات التي يجب على المحر
  :وهذه المحظورات تسعة أشياء، بسبب اإلحرام

فيحرم على المحرم إزالته بال  ،حلق شعر الرأس :المحظور األولــ 
 ۋ ۋ}: ـ تعالى ـلقوله  ؛عذر بحلق أو نتف أو قلع كله أو بعضه

، وكذا نتف اإلبط، وحلق وقص [226: البقرة] {ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھالشارب؛ لقوله تعالى: }

التفث: قص الشارب، ونتف اإلبط،  وقضاء [12الحج: ]{ ڭ ڭ
وحلق العانة، وتقليم األظفار، وهذا يوم النحر مما يدل على أنه كان ممنوًعا 

 منه قبل ذلك.

 .جمهور أهل العلم بالرأس سائر البدن وألحق
تقليم األظافر أو قصها من يد أو رجل بال عذر  :المحظور الثانيــ 

فإن انكسر ظفره فأزاله أو زال مع  ،لما تقدم من اآلية لمعند جمهور أهل الع
بخالف ، والتابع ال يفرد بحكم ،ألنه زال بالتبعية لغيره؛ جلد فال فدية عليه

 ى ې ې} :ـ تعالى ـاهلل  لقول؛ ما إذا حلق شعره لعذر كمرض ونحوه

: البقرة] {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
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 ،كان بي أذى من رأسي: لقا ـ  ـ ةرولحديث كعب بن عج [،226
ما كنت أرى : <فقال ،وجهي والقمل يتناثر على ‘فحملت إلى رسول اهلل 

 ۇئ ۇئ وئ}: فنزلت ،ال :قلت ،>؟تجد شاة، ا أرىمبك  بلغ الجهد

هو صوم ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو < :قال ،{ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
 .القملوهو  ،ن األذى حصل من غير الشعرألوذلك  ،متفق عليه> ذبح شاة

 ‘ففي الصحيحين عنه ، ويباح للمحرم غسل شعره بصابون ونحوه
 >.فأقبل بهما وأدبر ،ك رأسه بيدهثم حرَّ  ،أنه غسل رأسه وهو محرم<

عن  ‘لنهيه  ؛كله أو بعضه تغطية رأس الذكر :المحظور الثالثــ 
 .لبس العمائم والبرانس

ستر الرأس كل متصل مالمس يراد ل< :ـ  ـ قال العالمة ابن القيم
 .انتهى >كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع باالتفاق

كقرطاس وطين وحناء أو  ،أم ال، وسواء كان الغطاء معتاًدا كعمامة
ضربت له  ‘ألن النبي  ؛وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت. عصابة

وكذا يجوز للمحرم االستضالل بالشمسية عند  ،خيمة فنزل بها وهو محرم
 .ال يقصد به التغطية ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعاً  ،جةالحا

لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص  :المحظور الرابعــ 
كالخفين  أو البدن ما عمل على قدر العضوهو و ،أو عمامة أو سراويل
 لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ؛والقميص والقفازين والجوارب

 وال ،ال يلبس القميص: <قال ؟ما يلبس المحرم :سئل ‘أنه  ـ  ـ
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ا مسه ورس وال زعفرانو ،السراويلال و ،وال البرانس ،العمامة وال  ،ال ثوب 
 >.الخفين

وأما اإلزار الذي يخاط جانباه ويوضع أعاله تكة إما من خيط أو سير 
ونحو ذلك، فيمنع منه الُمحرم ألنه خرج عن كونه إزاًرا مطلًقا، بل هو نوع 

 ن األلبسة.م
أولم يجد إزاًرا لبس  ،وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين

ألن  ؛ولبس اإلزار ،فإذا وجد إزاًرا نزع السراويل ،إلى أن يجده السراويل
 .لبس السراويل لمن لم يجد إزاًرابرخص في عرفات  ‘النبي 

لحاجتها إلى  ؛أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال اإلحرام
قبان نوهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه  ،اً إال أنها ال تلبس برقع ،الستر

وال تلبس القفازين  ،على العينين وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب
: ـ  ـ في حديث ابن عمر ــ عليه الصالة والسالم ــلقوله  ؛على كفيها

. وغيره رواه البخاري >وال تلبس القفازين ،المحرمة ال تتنقب المرأة<
وتستر يديها ، البرد من والقفازان شيء يعمل لليدين يدخالن فيه يسترهما

 .بغيرهما
a: 

ال يمنع المحرم من تغطية وجهه حال اإلحرام، فال بأس أن يلبس 
الكمامات التي توضع على األنف والفم للوقاية من الغبار والدخان ونحو 

 ذلك، واألحوط أن ال يستخدمه إال عند الحاجة.
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الطيب في  استعمالفيحرم على المحرم  :الطيب :المحظور الخامس ــ
أمر يعلى بن أمية  ‘ألنه  ؛أو استعماله في أكل أو شرب ،بدنه أو ثوبه
متفق > وال تحنطوه< :وقال في المحرم الذي وقصته راحلته ،بغسل الطيب

 >.وال تمسوه بطيب< :ولمسلم، عليه
وإن ، هان بالمواد المطيبةدِّ وال يجوز للمحرم قصد شم الطيب وال اإل

 .أو بقصد الحاجة فال بأس به، شمه بال قصد
لقوله ؛ واصطيادهالمأكول قتل صيد البر  :المحظور السادســ 

 :أي[ 25: المائدة] {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ} :ـ تعالى ـ
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ} :ـ تعالى ـوقوله  ،محرمون بالحج أو العمرة

االصطياد من صيد البر ما دمتم يحرم عليكم  :أي[ 26: المائدة] {ٺ ٺ
ًُفالمحرم ال يصطاد صيًدا برِّ ، محرمين  وال ،وال يعين على صيده ،ايَّ
 .يذبحه

صيد ألجله أو أعان على  المحرم األكل مما صاده أو علىويحرم 
 .ألنه كالميتة ؛صيده

 ٱ}: ـ تعالى ـلقوله  ؛ال يحرم على المحرم صيد البحر :مسألة 
 [.26: المائدة] {ٻ ٻ ٻ ٻ

ألنه  ؛وال يحرم عليه ذبح الحيوان اإلنسي كالدجاج وبهيمة األنعام
 .ليس بصيد

مما فيه أذى  ونحوه كاألسد والنمر ؛وال يحرم عليه قتل محرم األكل
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 .أو أهله الصائل دفًعا عن نفسه أو مالهالصيد وال يحرم عليه قتل  ،للناس
 ام فعلهحتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات اإلحراوإذا 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې}: ـ تعالى ـ لقوله ؛وفدى

 [.226: البقرة] {ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

فال يعقد النكاح لنفسه وال لغيره : عقد النكاح :المحظور السابعــ 
؛ الولي محرمًا لم يصح النكاح فإذا كان أحد الزوجين أو ؛بالوالية أو الوكالة

 >.ح المحرم وال ينكحال ينك< :مرفوعاً   روى مسلم عن عثمان لما
 پ پ پ پ ٻ} :لقوله تعالى ؛الوطء :المحظور الثامنــ 
 .هو الجماع :قال ابن عباس[ 220: البقرة] {ڀ

ويلزمه المضي  ،وعليه التوبة فمن جامع قبل التحلل األول فسد نسكه
 [،226: البقرة] {ڭ ڭ ڭ ۓ}: ـ تعالى ـ لقوله ؛نسكهفيه وإكمال 
ة لوروده عن وعليه ذبح بدن ،ًضا أن يقضيه ثاني عامويلزمه أي، وعليه التوبة
 .الصحابة 

وعليه ، فيمضي فيه ،لم يفسد نسكه وإن كان الوطء بعد التحلل األول
 .فدية أذى
فال يجوز للمحرم مباشرة  :المباشرة دون الفرج :المحظور التاسعــ 
لمرأة والمراد بالمباشرة مالمسة ا ،إلى الوطء المحرم ةألنه وسيل ؛المرأة
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ}: ـ تعالى ـ اهلل قال، بشهوة
 [.220: البقرة] {ٺ ٺ ٺ
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 على دواعي الجماع من ويطلق أيضاً  ،الجماع: والمراد بالرفث
: والفسوق هو ،ونحو ذلك المباشرة والتقبيل والكالم الذي فيه ذكر الجماع

لمنكر فهو األمر بالمعروف والنهي عن او أما الجدال لبيان الحق. المعاصي
 [.215: النحل] {ۓ ۓ ے ے} :قال تعالى ،مأمور به

وفي الصحيحين عن أبي  ،للمحرم قلة الكالم إال فيما ينفع ويسن  
ا < :قال ‘أن النبي  هريرة  من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خير 

 >.أو ليصمت
وقراءة  ،وذكر اهلل ،ويستحب للمحرم أن ينشغل بالتلبية :مسألة 

 ،وحفظ وقته عما يفسده ،والنهي عن المنكر ،واألمر بالمعروف ،قرآنال
واستقبال ، ألنه في حالة إحرام ؛ويرغب فيما عند اهلل ،وأن يخلص النية هلل

 .وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة ،عبادة عظيمة
فإن كان محرًما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك  ،فإذا وصل إلى مكة

  :العمرة
 .(2)وتأتي صفته وشروطه، بالبيت سبعة أشواط فيطوف ــ
الكافرون ويصلي بعدها ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بسورتي  ــ

بأن يجعل المقام  واألفضل أداؤها خلف مقام إبراهيم إن أمكن ،اإلخالصو
 .اهما في أي مكان من المسجدأدَّ  إالَّ و ،بينه وبين البيت

فإذا أقبل على ه وبين المروة الصفا ألداء السعي بينإلى ثم يخرج  ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.183ينظر ص ) (2)
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، فإذا [258: البقرة] {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: ـ تعالى ـالصفا قرأ قوله 
ال إله إال اهلل واهلل أكبر، ال إله إال اهلل عال على الصفا رفع يديه ثم قال: <

وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ال إله 
> ثم يدعو صر عبده، وهزم األحزاب وحدهإال اهلل وحده، أنجز وعده، ون

يسعى بينهما سبعة بما تيسر، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثالث مرات، ثم 
 .(2)ةذهابه سعية ورجوعه سعي ،يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة ،أشواط

ويشتغل أثناء األشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى اهلل 
 ى المروة ما فعله على الصفا.، ويفعل علـ وتعالى سبحانه ـ

 جميع شعر رأسه منل جُ فإذا فرغ من الشوط السابع قصر الرَّ  ــ
وإال ، واألفضل للرجل في هذا الموضع التقصير إذا كان إحرامه بالحج قريباً 

أي طول  أنملة وتقص األنثى من رؤوس شعر رأسها قدر ،فاألفضل الحلق
 .أنملة

ًما ويباح له ما كان محرَّ  ،إحرامهوبذلك تتم مناسك العمرة فيحل من 
قص و من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم األظافر، عليه باإلحرام

ويبقى حالاًل إلى يوم التروية ثم  ،الشارب ونتف اإلبط إذا احتاج إلى ذلك
 .يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء اهلل

وإن  ،اف القدومفإنه يطوف طو أو مفرداً  وأما الذي يقدم مكة قارناً 
كما يأتي  رويبقى على إحرامه إلى يوم النح ،م بعده سعي الحجشاء قدَّ 

 .تفصيله إن شاء اهلل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.183ينظر ص ) (2)
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 يوم عرفةو أعمال يوم الرتوية

 

يستحب لمن أحرم مفرًدا أو قارًنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى 
 .تمتعمويعمل عمل ال ،التمتع
، يستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرتهو

وهو اليوم  ،اإلحرام بالحج يوم التروية :ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها
فحل : <‘في صفة حج النبي  لقول جابر  ؛الثامن من ذي الحجة
 فلما كان يوم ،كان معه هدي ومن ‘إال النبي  ؛الناس كلهم وقصروا

 .رواه مسلم> فأهلوا بالحج ،جهوا إلى منىالتروية تو
أو  ،سواء كان في مكة ،الحج من مكانه الذي هو نازل فيهبويحرم 

 .لعدم وروده؛ توال يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبي ،أو في منى ،خارجها
إلى أن يرمي  ،ويرفع صوته بالتلبية ،وبعد اإلحرام يشتغل بالتلبية

 .جمرة العقبة يوم العيد
واألفضل أن  ،يوم التروية إلى منى من كان بمكة محرماً ثم يخرج 

وإن خرج قبل يوم التروية فال بأس مالم يقصد ، يكون خروجه قبل الزوال
ويبيت  ،فيصلي بها الظهر والعصر وبقية األوقات إلى الفجر، العبادة بتقدمه
فصلى بها الظهر  ،إلى منى ‘وركب النبي < : لقول جابر ،ليلة التاسع
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> ثم مكث قلياًل حتى طلعت الشمس ،والمغرب والعشاء والفجر والعصر
وكذلك اإلحرام يوم التروية ليس  ،بل سنة، وليس ذلك واجباً  ،رواه مسلم

 .فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك ،واجباً 
 ،ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة

الحاج من ساحات  وقفففي أي مكان  ،إال بطن عرنة ؛وعرفة كلها موقف
فإذا . وهو بطن عرنة ‘ما عدا ما استثناه النبي  ،ه الوقوف فيهأأجز ؛عرفة

وكذلك  ،بأذان وإقامتين وجمعاً  زالت الشمس صلوا الظهر والعصر قصراً 
بل يصلي  ،وفي منى السنة أن يقصر وال يجمع ،في مزدلفة يجمع ويقصر

 .إلى الجمع لعدم الحاجة؛ كل صالة في وقتها
 لوجمع تقديم في أو ثم بعد ما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً 

وال يلزمهم أن  ،وهم في منازلهم من عرفة يتفرغون للدعاء ،روقت الظه
 ،يستقبلوه حال الدعاءأن وال  ،وال أن يروه أو يشاهدوه ،يذهبوا إلى الجبل

 .المشرفة الكعبة نإنما يستقبلوو
لدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف وينبغي أن يجتهد في ا

. ويعمل األخشع لقلبه من الركوب أو عدمه ،ويستمر في ذلك ،العظيم
ال  ،وحده ال إله إال اهلل: <ويكثر من قول، ويختار األدعية الواردة والجوامع

 >.وهو على كل شيء قدير ،وله الحمد ،له الملك ،شريك له
غروب الشمس وال يجوز له أن  ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى

وجب  ؛فإن انصرف منها قبل الغروب ،ينصرف منها قبل غروب الشمس
لتركه  ؛وجب عليه دم ؛فإن لم يرجع ،ليبقى فيها إلى الغروب ؛عليه الرجوع
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يوزعها على المساكين في الحرم أو سبع بقرة أو  ،والدم ذبح شاة ،الواجب
 .سبع بدنة

دأ بزوال الشمس يوم عرفة على ووقت الوقوف يب :وقت الوقوف
فمن وقف نهاًرا وجب  ،ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ،الصحيح

 :‘لقول النبي  ؛ه ولو لحظةأومن وقف لياًل أجز ،عليه البقاء إلى الغروب
من حديث عبدالرحمن بن يعمر > فقد أدرك الحج ؛من أدرك عرفات بليل<
  وغيرهم الخمسةرواه. 

بل هو  ،كم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحجوح :حكم الوقوف
 :في حديث عبد الرحمن بن يعمر  ‘لقوله  ؛أعظم أركان الحج

 .رواه الخمسة وإسناده صحيح> الحج عرفة<
فمن وقف  ،ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة

 .خارجها لم يصح وقوفه
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، ووقاربعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة 
عن  لقول جابر  ؛ويجب الوقوف إلى غروب الشمس لمن وقف نهاًرا

حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قلياًل حتى  فلم يزل واقفاً  :‘النبي 
 شنق للقصواءوقد  ،‘ ودفع رسول اهلل ،وأردف أسامة خلفه ،غاب القرص

ويقول بيده  ،ن رأسها ليصيب مورك رحلهإحتى  ،الزمام ــته ناق :يعني ــ
 .رواه مسلم> السكينة السكينة! أيها الناس< :اليمنى

؛ ياً ملبِّ  مكبراً  رفة إلى مزدلفة مستغفراً عويكون الحاج حال دفعه من 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک} :لقوله تعالى
 ،وجمع ،مزدلفة :ولمزدلفة ثالثة أسماء [222: البقرة] {ڱ ڱ ڱ

 .والمشعر الحرام
 ڇ ڇالمبيت بمزدلفة واجب؛ لقوله تعالى: } :مسألة 

 ، ولحديث عروة بن مضرس [228البقرة: ]{ ڌ ڍ ڍ
من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة ليال  مرفوًعا: <

ا فقد تم  حجه فإذا وصل قوف لحظة بعد نصف الليل، >، وقدر الوأو نهار 
مع قصر العشاء ركعتين بأذان  صلى المغرب والعشاء جمعاً  ؛إلى مزدلفة

 لقول جابر  ؛وذلك قبل حط رحله ،لكل صالة إقامة ،واحد وإقامتين
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والعشاء بأذان  فصلى بها المغرب ،حتى أتى المزدلفة< :‘يصف فعل النبي 
 .رواه مسلم> وإقامتين

ثم اضطجع < :لقول جابر  ؛دلفة حتى يصبح ويصليثم يبيت بمز
 تبين له الصبح بأذان حينفصلى الفجر  ،حتى طلع الفجر ‘رسول اهلل 

 .رواه مسلم >وإقامة
وهي ما بين مأزمي عرفة إلى  ،المشعر الحرام: ها يقال لهاومزدلفة كل  

 .رواه مسلم >ومزدلفة كلها موقف< :‘قال ، بطن محسر
فيصلي بها الفجر في  ،زدلفة إلى أن يطلع الفجروالسنة أن يبيت بم

ثم يدفع إلى منى قبل طلوع  ،ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر ،الوقت أول
 .الشمس

فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم ومن يقوم  :مسألة 
بشؤونهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب 

 ،جوز لمن يلي أمر الضعفة من األقوياء أن ينصرفوا معهموكذلك ي ،القمر
فإنه ينبغي لهم أن ال يخرجوا من  ؛أما األقوياء الذين ليس معهم ضعيف

 .ويقفوا بها إلى اإلسفار ،فيصلوا بها الفجر ،مزدلفة حتى يطلع الفجر
ال يجوز تركه لمن أتى  ،والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج

فإنه يجزئه البقاء  ؛أما من وصل إليها بعد آخر الليل ،ليلإليها قبل آخر ال
ويصلي  ،وإن كان األفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ،فيها ولو قليالً 

 .ويدعو بعد ذلك ،فيها الفجر
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كالمريض  ،يجوز ألهل األعذار ترك المبيت بمزدلفة :مسألة 
 .المريض لخدمته ومن يحتاج إليه ،الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى

ومن لم يستطع دخول المزدلفة حتى طلوع الشمس لتعطل حركة السير 
أو ازدحامه ونحو ذلك مع عدم قدرته على ترك وسيلة النقل فال يجب عليه 

 دم لوجود العذر، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
أهل  كان) :لقول عمر  ،ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى

كيما  أشرق ثبير :ويقولون ،الشمستطلع الجاهلية ال يفيضون من جمع حتى 
لتطلع عليك الشمس : أي ؛اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه: ثبير ــر نغي

 .رواه البخاري> فأفاض قبل طلوع الشمس ،‘فخالفهم النبي  ــ حتى ننصرف
بين مزدلفة  وهو وادٍ  ــ محسر ديفإذا بلغ وا ،ويدفع وعليه السكينة

 .أسرع قدر رمية حجر ــ،وهو ليس منهما  ،ومنى يفصل بينهما
هذا هو  ،ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى

 ؛ومن حيث أخذ الحصى جاز ،أو من منى ،أو يأخذه من مزدلفة ،األفضل
 :غداة العقبة وهو على راحلته ‘قال رسول اهلل  ـ:  ـلقول ابن عباس 

فجعل  ،هي حصى الخذف ،فلقطت له سبع حصيات >الحصىلقط لي ا<
 !يا أيها الناس< :ثم قال >،هؤالء فارموا أمثالِ ب< :ويقول ،في كفه ينفضهنَّ 

رواه  >أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فإنما ؛اكم والغلو في الدينإيَّ 
ابن عباس  اإلمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث

أكبر من  ،فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقالء ـ،  ـ
 .الحمص قليالً 
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ألن  ؛وال بالحصى الكبار ،وال يجزئ الرمي بغير الحصى :مسألة 
 >.خذوا عني مناسككم< :وقال ،رمى بالحصى الصغار ‘النبي 

وقته ويشترط أيًضا: التوالي بين الحصيات، وأن يكون الرمي في 
 المحدد شرًعا.

 ــ؛وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة  ــا وصل إلى منى فإذ
وتسمى الجمرة  ،وهي آخر الجمرات مما يلي مكة ،أتى جمرة العقبة

، وصوله إلى منىبعد  ،واحدة بعد واحدة ،فيرميها بسبع حصيات ،الكبرى
ليلة طلوع فجر ويمتد زمن الرمي إلى  ،إذ هو تحية منى؛ ويبدأ برميها
 .الحادي عشر
سواء استقرت فيه أو  ،أن تقع كل حصاة في حوض الجمرةويجب 

سقطت بعد ذلك فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض 
فلو ضربت الحصاة في العمود ، محل الرمي هو الحوض ألن ،الجمرة

 .(2)لم تجزئه وطارت ولم تمر الحوض
الضعفة ومن في حكمهم يرمونها آخر الليل إذا وصلوا  :مسألة 

وهو خالف األفضل  ،هم ذلكأأجز ؛وإن رمى غير الضعفة آخر الليل ،منى
 .في حقهم

 ؛ويسن أن ال يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة
 .كل حصاة ويستحب أن يكبر مع ،ألنه تحية منى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.180انظر ص ) (2)



 

أحكام احلج 
   املختصر يف العبادات  

181 

ثم بعد رمي جمرة العقبة األفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه 
 ويأخذ منه قسماً  ،ويوزع لحمه ،ويذبحه ،فيشتريه ،هدي تمتع أو قران

 .ليأكل منه

والحلق  ،وهو واجب من واجبات الحج رأسه أو يقصر ثم يحلق
ولحديث  [،10الفتح: ] {ۅ ۅ ۋ}: ـ تعالى ـ لقوله ؛أفضل

، للمحلقين ثالث مراتدعا  ‘أن رسول اهلل : <أبي هريرة 
ر  وجب أن ، متفق عليه >وللمقصرين مرة واحدة ، يعمم جميع رأسهفإن ق صَّ

: ـ تعالى ـ لقوله، وال يجزئ االقتصار على بعضه أو جانب منه فقط
فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع [ 10الفتح: ] {ۅ ۅ ۋ}

 .الرأس

؛ بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، والمرأة يتعيَّن في حقِّها التقصير
لنساء ليس على النساء الحلق إنما على ا: <لحديث ابن عباس مرفوعاً 

وألن الحلق . قواه البخاريو، رواه أبو داود والطبراني والدارقطني> التقصير
ت من ، في حق النساء مثلة وإن كان رأس المرأة غير مضفور جمعته وق صَّ
 .أطرافه قدر أنملة

ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل 
لحديث ؛ اس وغير ذلك إال النساءشيء حرم عليه باإلحرام من الطيب واللب

ويوم النحر قبل ، قبل أن يحرم ‘كنت أطيب رسول اهلل ـ: )  ـعائشة 
 .متفق عليه( أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك



 

الدفع إىل مزدلفة وأعمال يوم العيد   املختصر يف العبادات
 

 

180 

عن عمر، وابن عباس، وعائشة،  ، وقد ثبتوهذا هو التحلل األول
 أن التحلل األول يحصل برمي جمرة العقبة. وابن الزبير 

بالطواف مع السعي  ــوهو التحلل الكامل  ــيحصل التحلل الثاني و
 .حتى النساء، فإذا فعلهما حل له كل شيء حرم عليه باإلحرام

ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى 
ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان ، فيطوف طواف اإلفاضة، مكة

أما إن كان ، مفردًا ولم يكن سعى بعد طواف القدوممتمتعًا أو قارنًا أو 
، فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم؛ القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم

 .فيقتصر على طواف اإلفاضة

ثم ، ثم نحر الهدي، رمي جمرة العقبة: وترتيب هذه األمور األربعة
عض هذه ولو خالفه فقدم ب، ثم الطواف والسعي سنة، الحلق أو التقصير
م  ‘ألنه ؛ فال حرج عليه، األمور على بعض ما ُسئ ل عن شيٍء قُدِّ

ر إال قال وال متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمرو > افعل وال حرج: <أُخِّ
 .رتَّبها كذلك ‘ألن النبي ؛ ولكن ترتيبها أفضلـ،   ـ

ببدنه ، فيحاذيه، أن يبتدئ من الحجر األسود: وصفة الطواف بالبيت
 كما ثبت عن ابن عمر> بسم اهلل<: ويقول في أول شوط، و بعضهكله أ

أما ، في الصحيحين ‘كما ثبت ذلك عن النبي ، واهلل أكبر، رواه البيهقي
 أي يمسحه بيده اليمنى: ويستلمه بيده، بقية األشواط فيقتصر على التكبير

أو ، أو يستلمه بيده ويقبل يده، بأن يضع شفتيه عليه، يقبله إن أمكنو
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فإنه ، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحام، ويقبله ءيستلمه بشي
فيشير إليه بيده اليمنى ، يكتفي باإلشارة إليه بيده وال يقبل يده بعد اإلشارة

، ويجعل البيت عن يساره، مرة واحدة وال يزاحم الستالم الحجر أو تقبيله
فإذا وصل ، وة القرآنويشتغل بالذكر والدعاء وتال، ثم يبدأ الشوط األول

وال يقبله وال ، إلى الركن اليماني استلمه أي مسحه بيده اليمنى إن أمكن
 ۋ ٴۇ ۈ}: يشير إليه ويقول بين الركن اليماني والحجر األسود

لثبوت ذلك في  {ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
فيستلم ، فإذا وصل إلى الحجر األسود فقد تم الشوط األول، السنة
وهكذا حتى يكمل سبعة ... يبدأ الشوط الثانيو، أو يشير إليه، الحجر
 .أشواط

، والعقل، اإلسالم :ويشترط لصحة الطواف :شروط صحة الطواف
، وجعل البيت عن يساره، وتكميل السبعة، عرياناً  فوأن ال يطو، والنية

، أو يطوف على جداره، والطواف بجميع البيت بأن ال يدخل مع الحجر
المواالة بين األشواط إال لفاصٍل يسيٍر كما و، وأن يطوف ماشيًا مع القدرة

ثم يبني على ما مضى ، فإنه يصلي؛ إذا أقيمت الصالة أو حضرت جنازة
وأن يبتدئ من الحجر ، وأن يطوف داخل المسجد، من طوافه من مكانه

 .األسود ويختم به
واألفضل كونهما خلف ، ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين خفيفتين

جوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من وي، مقام إبراهيم
 ٻ ٱ} :يقرأ في األولى بعد الفاتحة، وهما سنة مؤكدة، الحرم
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 .{ٻ ٻ ٻ ٱ}: وفي الثانية ،{ٻ
قرأ ، ثم يخرج إلى الصفا يسعى بينه وبين المروة فإذا أقبل على الصفا

فيرقى على [ 258]البقرة:  {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: ـ تعالى ـقوله 
له ، وحده ال شريك له، ال إله إال اهلل: <ويقول، ويكبر ثالثاً ، فاالص

ال إله إال اهلل ، وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت، وله الحمد، الملك
، ثالث مرات> وهزم األحزاب وحده، ونصر عبده، أنجز وعده، وحده

ويكون ، ثم ينـزل من الصفا متجهًا إلى المروة، ويدعو بين ذلك مرتين
، ويسعى بين الميلين األخضرين سعيًا شديداً ، قد بدأ الشوط األول بذلك

، فيرقى عليها، حتى يصل المروة، وفي خارج الميلين يمشي مشيًا معتاداً 
فينـزل من ، ويكون بذلك قد أنهى الشوط األول، ويقول ما قاله على الصفا
في  يمشي؛ ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، المروة متجهًا إلى الصفا

؛ وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط... موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه
ذهابه من الصفا إلى المروة سعية ، ويختمها بالمروة، يبدؤها من الصفا

 .ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية
 .ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تالوة القرآن

دعو بما تيسر له من بل ي، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص
 .األدعية

وتقدم ، واستكمال ما بين الصفا والمروة، النية: وشروط صحة السعي
والمشي إال  ،والمواالة بين األشواط إال لفاصل يسير ،عليهنسك طواف 
 .لحاجة
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 وطواف الوداع، أحكام أيام التشريق

 

إذ هو  ويبيت بها وجوباً ، يرجع إلى منى بعد طواف اإلفاضة يوم العيد
لحديث عاصم بن عدي ؛ من واجبات الحج، وقدر البيتوتة معظم الليل

  ص لرعاء اإلبل في البيتوتة خارج منى< ‘أن النبي رواه > رخَّ
أن يبيت بمكة  ‘وألن العباس استأذن النبي ، الخمسة وصححه الترمذي
ال يبيتنَّ أحد من : )لقول عمر و. متفق عليه، ليالي منى من أجل سقايته

فيبيت بمنى . رواه مالٌك بسنٍد صحيح( الحاج ليالي منى من وراء العقبة
ل ل بات ليلتين، ثالث ليال إن لم يتعجَّ ليلة الحادي عشر وليلة : وإن تعجَّ

ويصلي الصلوات فيها قصرًا بال . وقدر الواجب معظم الليل، الثاني عشر
 .بل كل صالة في وقتها، جمع

، وحكم ويرمي الجمرات الثالث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال
 ‘رمى رسول اهلل : <لحديث جابر ؛ الرمي: أنه واجب باتفاق األئمة

. متفق عليه> وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، الجمرة يوم النحر ضحى
رواه البخاري ( فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحينـ: )  ـ وقال ابن عمر

: ‘ولقوله ، نراقب الوقت المطلوب: أي( نتحين: )وقوله، وأبو داود
 >.مناسككم لتأخذوا عني<
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وقبله ، فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال
 .لهذه األحاديث؛ يجزئ ال

فيرميها بسبع حصيات ، فيبدأ بالجمرة األولى التي تلي مسجد الخيف
ثم يتقدم على الجمرة > اهلل أكبر: <مع كل حصاةويقول ، واحدة بعد واحدة

ثم يرفع يديه ويدعو طوياًل بقدر ، حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، أمامها
ثم ينحدر ذات ، فيرميها كذلك، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى، سورة البقرة

، فيستبطن الوادي ويستعرض الجمرة، اليسار فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه
فإذا ... ومنى عن يمينه فيرميها بسبع حصيات، البيت عن يسارهفيجعل 

لضيق : فقيل، ولم يقف عند جمرة العقبة، أكمل الرمي رجع من فوره
إن دعاءه في نفس العبادة قبل الفراغ ــ: وهو أصح  ــ وقيل، المكان بالجبل

والدعاء في صلب العبادة قبل ، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، منها
وهذا كما كانت سنته في دعائه في ، اغ منها أفضل منه بعد الفراغ منهاالفر

 .إذ كان يدعو في صلبها؛ الصالة
يبدأ بالجمرة األولى : والبد من ترتيب الجمرات على النحو التالي

وهي التي ، ثم الجمرة الوسطى، وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف
رة العقبة وهي األخيرة مما وتسمَّى جم، ثم الجمرة الكبرى، تلي األولى
والبد أن تقع كل حصاة ، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يلي مكة

سواًء استقرت فيه أو ، في الحوض سواء تيقَّن ذلك أو غلب على ظنه
 .سقطت منه بعد ذلك فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ  

ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي  :مسألة 
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ونحوهم من أهل ، ف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمييخا
 .األعذار أن يوكلوا من يرمي عنهم

وال يلزمه أن ، ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد
لما في ذلك ؛ ثم يبدأ برميها عن مستنيبه، يستكمل رمي الجمرات عن نفسه
 .من المشقة والحرج في أيام الزحام

إن ؛ ثم بعد رمي الجمرات الثالث في اليوم الثاني عشر :ةمسأل 
ر وبات ورمى ، شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس وإن شاء تأخَّ

لقوله ؛ وهو أفضل، الجمرات الثالث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}: تعالى
 [.103البقرة: ] {ٹ

أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت وإن غربت عليه الشمس قبل 
 ڀ پ پ}: يقول ـ تعالى ـألن اهلل ؛ والرمي في اليوم الثالث عشر

لكن إن فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين ، واليوم اسم للنهار {..ڀ
 .شرع في الخروج أو الرمي ثم غربت الشمس فله أن يتعجل

اإلحرام ثم والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل  :المرأة الحائض
أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي ، أحرمت
وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة ، فإنها تبقى في إحرامها، محرمة

إال أنها ال تطوف بالبيت ؛ والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى
 .حتى تطهر من حيضها أو نفاسها
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هرة ثم نزل عليها الحيض بعد لكن لو قدر أنها طافت وهي طا
؛ وال يمنعها الحيض من ذلك، فإنها تسعى بين الصفا والمروة، الطواف

 .ألن السعي ال يشترط له الطهارة
فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو  :طواف الوداع

غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره 
إال المرأة الحائض ، ليكون آخر عهده بالبيت؛ ق إال الركوب للسفرولم يب

: قال كما ورد عن ابن عباس ؛ فتسافر بدون وداع، فإنها ال وداع عليها
إال أنه ُخفِّف عن المرأة ، أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت<

كان الناس ينصرفون من كل : وفي رواية عنه قال، متفق عليه> الحائض
رواه > ال ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت: <‘فقال النبي  ،وجه

رخص  ‘أن النبي : <وعن ابن عباس. أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه
رواه > للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت لإلفاضة

بعدما  ـ  ـ حاضت صفية بنت حيي: قالت ـ  ـوعن عائشة . أحمد
: قلت ؟>أحابستنا هي: <فقال ‘فذكرت ذلك لرسول اهلل  :قالت، أفاضت
، إنها قد أفاضـت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد اإلفاضة! اهلل ليا رسو

 .متفق عليه> فلتنفر إذا  : <قال
أو  ،فإن طال بقاؤه بعد طواف الوداع أعاد إال إذا كان النتظار رفقة

ونحو  ،شراء حاجةأو  ،أو ألمور يسيرة كغداء ،إلصالح مركوبه وشد رحله
 .ذلك
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 والعقيقة، أحكام األضحية واهلدي

 

 : األضحية: أواًل* 

هي ما يذبح من بهيمة األنعام أيام األضحى بسبب العيد : تعريفها
 .ـ تعالى ـتقربًا إلى اهلل 
 {ڑ ژ ژ}: ـ تعالى ـقال اهلل ، سنة مؤكدة: حكمها

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}: ـ تعالى ـوقال  [،1الكوثر: ]

 ‘أن النبي  ولحديث أنس  [،33الحج: ] {ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
وأجمع المسلمون ، رواه البخاري> كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين<

تركوا التضحية مع القدرة  ألن الصحابة ؛ على مشروعيتها وال تجب
، غيرهمو وابن مسعود ، وعمر، خشية أن يعتقد وجوبها كأبي بكر

فيضحي ، واألصل أنها عن الحي، وذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها
 .الحي ويشرك الميت تبعًا إال إن كان الميت قد أوصى

 : يشترط لصحة األضحية ما يلي: شروطها
 .وهي اإلبل والبقر والغنم، أن تكون من بهيمة األنعامــ  2
وسنتان في ، إلبلوهو خمس في ا، أن تبلغ السن المعتبر شرعاً  ــ 1

 .وستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، البقر
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 .وتأتي، خلوها من العيوب المانعة من اإلجزاء ــ 3
وسبع البقرة عن ، تجزئ الشاة الواحدة وكذا سبع البدنة :مسألة 
 ‘كان الرجل في عهد رسول اهلل : <لما روى أبو أيوب ؛ أهل البيت

رواه الترمذي > فيأكلون ويطعمون ،يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته
 .وابن ماجه، وصححه

واألفضل ، ثم الغنم إذا كامالً ، ثم البقر، األفضل اإلبل :مسألة 
 .من كل جنس األكثر قيمة

 : االشتراك في األضحية على قسمين :مسألة 
، بأن يكون مالك األضحية واحداً ، االشتراك في الثواب: األول

 .مين في ثوابها فجائزويشترك معه غيره من المسل
بأن يشترك بيتان فأكثر في ملك أضحية ، االشتراك في الملك: الثاني
 .فال يجوز، ويضحيا بها

 : العيوب المانعة من اإلجزاء* 
، التي انخسفت عينها أو برزت: وهي، العوراء البيِّن عورها ــ 2

ا بياض أو عليه، أما إذا كانت قائمة العين وال تبصر بها، وكذلك العمياء
 .فتجزئ
 .التي ذهب مخ  عظمها: وهي، العجفاءــ  1
، التي ال تطيق مشًيا مع الصحيحة: وهي، العرجاء البيِّن عرجها ــ 3
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فإن كان عرجها يسيرًا ال يمنعها ، وكذا مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل
 .من معانقة السليمة أجزأت

ها آثار المرض التي ظهر علي: وهي، المريضة البيِّن مرضها ــ 3
وما ، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها، كالحمى الذي يقعدها عن الرعي

وما ، والنطيحة، والمتردية، والموقوذة، كالمنخنقة، أصابها سبب الموت
 .وما أخذتها الوالدة، أكل السبع

 :فقال ‘قام فينا رسول اهلل : قال لما روى البراء بن عازب 
والمريضة البي ن ، العوراء البي ن عورها: أربع ال تجوز في األضاحي<

وأبو ، رواه أحمد> والعجفاء التي ال تنقي، والعرجاء البي ن ضلعها، مرضها
 .وابن حبان، وابن خزيمة، وصححه الترمذي، والنسائي، والترمذي، داود

 .التي قطعت أليتها أو أكثرها فال تجزئ: وهي، البتراء من الضأن ــ 5

 : العيوب المكروهة* 
 .أو في أذنها شق أو خرق، أو شيء منهما، ما قطع قرنها أو أذنها ــ 2
 .ما قطع ذنبه من اإلبل أو البقرــ  1
 .ما سقط شيء من أسنانه ــ 3
 .ما نشف ضرعه ــ 3

لما روى ؛ من بعد أسبق صالة عيد األضحى: وقت ذبح األضحية
ومنا هذا أن إن أول ما نبدأ به ي: <قال ‘أن النبي  البراء بن عازب 
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ومن ذبح قبل فإنما هو ، نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب سنتنا
 .متفق عليه> لحم قدمه ألهله

 .وإن لم يكن في البلد صالة فبعد قدر زمن صالة العيد
 لما روى نبيشة؛ ويمتد وقت الذبح إلى ثالثة أيام بعد يوم العيد

أكل وشرب وذكر هلل أيام التشريق أيام : <قال ‘أن النبي   الهذلي
ر اهلل: ذكره عند ذبح األضاحي.رواه مسلم> ـ وجل عز ـ ك   ، ومن ذ 

فإن فات وقت الذبح فإن كان التأخير لعذر كنسيان ونحوه ذبح 
 .وسقط التطوع، والموصى بها، والمعينة، األضحية الواجبة كالمنذورة

حو أو هلل ون، هذه أضحية: كقوله، تتعين األضحية بالقول :مسألة 
 .وكذا بذبحها بنية األضحية. ذلك

 : ويترتب على تعيين األضحية مسائل
وال يبيع ، أنه ال يجوز بيعها وال هبتها إال أن يبدلها بخير منها ــ 2

 .جلدها لكن ينتفع به
وال يشرب من لبنها إال ، أنه ال يحز صوفها إال إن كان أنفع لها ــ 1

 .ما فضل عن ولدها
 أو ضاعت فإن كان، أو سرقت، يمنع اإلجزاء إذا تعيبت عيباً  ــ 3

وإن كان بغير تعٍد وال تفريٍط ، بفعل منه أو تفريط فيلزمه إبدالها بمثلها
فيذبحها إذا تعيبت مطلًقا إال أن تكون منذورة قبل أن يعينها فيجب إبدالها 

 .بسليمة
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ويتصدق ، ويهدي ثلثها، يسن أن يأكل ثلث األضحية :مسألة 
ويجب عليه أن يتصدق بما يقع ، كلها كلها قال العلماء يجوزفإن أ، بثلثها

 [.36]الحج:  {ٴۇ ۈ ۈ}: ـ تعالى ـلقوله ؛ عليه اسم اللحم

يحرم على المضحي خاصة أن يأخذ شيًئا من شعره أو  :مسألة 
ظفره أو جلده من دخول عشر ذي الحجة بغروب شمس آخر يوم من ذي 

أن النبي  ـ  ـا روت أم سلمة لم؛ القعدة إلى أن يذبح أول أضحية له
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره وال : <قال ‘

فال يمس من : <وفي لفظ لمسلم، رواه مسلم> من أظفاره شيئ ا حتى يضحي
 >.شعره وبشره شيئا  

 : اهلدي: ياينيًا* 

 .هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة األنعام: تعريفه
، كهدي المتعة والقران كما تقدم في أحكام الحجومنه ما هو واجب 

أهدى مائة  ‘والنبي ، ومنه ما هو تطوع في الحج والعمرة وغير ذلك
 .متفق عليه، بدنة

والهدي يتفق مع األضحية في كثير من األحكام كشروط  :مسألة 
 .وأحكام العيوب ونحو ذلك، اإلجراء

وكذلك يتعين ، ويتعين الهدي بما تتعين به األضحية :مسألة 
 .باإلشعار والتقليد
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 : إشعار الهدي وتقليده* 
، السنام اليمنىصفحة أن يشق : واإلشعار، يسن إشعار الهدي وتقليده

 .أو يشق محله مما ال سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم
 .هو أن تقلد بهيمة األنعام نعاًل أو خيوطًا ونحو ذلك: والتقليد

 .وأما التقليد فشامل لكل بهيمة األنعام. قرواإلشعار خاص باإلبل والب
 ‘فالنبي ، يستحب سوق الهدي من الحل إلى الحرم :مسألة 

ساق هديه من قديد بين مكة  ـ  ـوابن عمر ، ساق هديه من ذي الحليفة
 .والمدينة

 : العقيقة: يالثًا* 

 .على نعمة الولد ـ تعالى ـوهي ما يذبح من الغنم شكرًا هلل 
كل غالم رهينة بعقيقته تذبح : <قال ‘أن النبي  روى سمرة 

 ،والترمذي وصححه، وأبو داود، رواه أحمد> عنه يوم سابعه ويسمى فيه
 .وابن ماجه، والنسائي

 ـ سبحانه ـوقد جعل اهلل <: ـ  ـ والحكمة منها كما قال ابن القيم
النسيكة عن الولد سبًبا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين 
خروجه إلى الدنيا فكانت العقيقة فداًء وتخليًصا له من حبس الشيطان له 

 .>ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته، وسجنه في أسره
 .ويشترط في العقيقة ما يشترط في األضحية :مسألة 
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السنة أن تذبح في اليوم السابع من والدة الطفل بحيث يحسب : وقتها
فإن فات اليوم السابع ذبحت ، سمرة لما تقدم من حديث ؛ يوم الوالدة

 .في أي يوم لوجود سببها وهو شكر اهلل على نعمة الولد
وإن ذبحها في الرابع عشر فإذا لم يمكن ففي الحادي والعشرين 

 .فحسن؛ لوروده عن عائشة 
لحديث ؛ وعن الجارية شاة، السنة أن يذبح عن الغالم شاتان: قدرها

> وعن الجارية شاة، عن الغالم شاتان: <مرفوعاً  ـ  ـ عبد اهلل بن عمرو
 .والنسائي، وأبو داود، رواه أحمد

 .وال يجزئ التشريك في العقيقة
، تحسين االسم بأن يكون عربًيا حسن المعنى يجب :مسألة 

ثم ما كان معبًدا ألي اسم ، ويستحب التسمي باسم عبد اهلل وعبد الرحمن
؛ التسمي بأسماء األنبياء والرسل والصالحينثم ، من أسماء اهلل الحسنى
 .ألثر االسم على المسمى

سماه يوم  اويستحب أن تكون التسمية يوم السابع إال إن هيَّأ  له اسمً 
 .والدته

يستحب حلق شعر رأس الذكر في اليوم السابع ويتصدق  :مسألة 
 .بوزنه فضة

 انتهى وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
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