
  

   



 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



א 

  بيان احلكم الرشعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل
 ونوازل وقضايا مستجدة.

  املؤصلة بني أفراد املجتمع. الفقهيَّةنرش الثقافة 
  نرش املنهج الوسطي بني أفراد املجتمع, وذلك بتناول خمتلف

 القضايا اإلسالمية بام يتفق مع روح اإلسالم وسامحته.
  القائم عىل أساس تنوع االجتهاد إحياء تراثنا الفقهي الغني

 وتعدد اآلراء يف املسائل املختلفة.
  تثقيف األئمة واخلطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم لإلجابة

 .واستفساراهتم عىل أسئلة اجلمهور
  ,مشاركة املجتمع مشاركة فقهية يف املناسبات واملواسم

وذلك من خالل إصدار املطويات وغريها والتي تتناول 
 هذه املناسبات من الوجهة الرشعية.

  املطويات يف القضايا التي تطرأ عىل الساحة الكتب وإصدار
وهتم املجتمع وتشغله وتدعو احلاجة إىل معرفتها وبيان 

 ا.كم الرشعي فيهاحل
 هم ؤاالعتناء باملهتدين اجلدد من حيث إشهار إسالمهم وإهدا

 الكتب النافعة بلغاهتم.
אא
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فاكس:  ١٣٠١١الصفاة  ١٣ص.ب: −ون اإلسالميةؤوزارة األوقاف والش−: دولة الكويتللمراسلة
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אא 
احلمد هللا رب العاملني , وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيد األنبياء 

 أما بعد : واملرسلني, نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .
ُّ إدارة اإلفتاء بدولة الكويت أن تقدم هذا  א( :الكتابفيرسُ 

אא ( سلسة وعبارة ,عرض الفقه احلنبيل بأسلوب سهلوالذي ي, 
أة يف نقاط; تيسرياً عىل القارئ الكريم الباحث عن احلكم ومواضيع جمزّ 

 يف املذهب احلنبيل.ل عليه بالكتاب والسنة املدلَّ الرشعي 
هانا هلذا املذهب اجلليل تنطلق من رؤية دمتُ وخِ  اإلدارة من أهم  تعدُّ

أولوياهتا ; وهي خدمة املذاهب الفقهية األربعة ما تيرس هلا ذلك , وإعادة 
 وطلبة العلم . ,صياغتها باألسلوب السهل ; تقريباً لعامة الناس

ن اهتاممنا أيضاً هبذا املذهب ينطلق من إكامل املسرية العلمية لفريق كام أ
  ى ; حيث إن املذهب احلنبيل ـاهللا تعالكبري من علامء الكويت احلنابلة رمحهم 

غريباً أو طارئاً عىل أهل الكويت , بل إن الكويت زخرت باألفذاذ من  عدُّ ال يُ 
هاً وتعليامً , أبنائها الذين انتسبوا إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تفقُّ 

صب العليا ا يف الدولة املناوؤوتبوحتى عال كعبهم بني أفراد املجتمع الكويتي, 
بإذن اهللا الشيخ  يف القضاء والتدريس واإلفتاء; فبالرجوع إىل عهد املغفور له

فيها هو الشيخ   منصب القضاءأول قاضٍ توىلَّ  (صباح بن جابر) نجد أنَّ 
كان من هـ) الذي ١١٣٥الوهاب بن عبد اهللا بن فريوز (ت  بن عبد حممد



 ٨ 

 .يف زمانه يف الكويتأبرز علامء احلنابلة 
د بن عبد اهللا الفارس ـالشيخ حممَّ ي الكويت ـأعالم احلنابلة فومن 

شيخ فقهاء الكويت, الذي اشتهر علمه يف الكويت, بل يف  هـ)١٣٢٦(ت
  اجلزيرة العربية.

ف آل لَ باح كان الشيخ عبد اهللا بن خَ الصُّ اجلابر  ويف عهد الشيخ أمحد
ج عىل يده وخترَّ  ل الذي تتلمذاألوَّ الكويت  مةهـ) عالَّ ١٣٤٩ ان (تدحيَّ 
ة ألزمه الشيخ ة من علامء احلنابلة يف الكويت, وبسبب مكانته العلميَّ لَّ جِ األَ 

  منصب القضاء. باح بتويلِّ أمحد اجلابر الصُّ 
 هـ)١٣٥٦ومن أعالم احلنابلة يف الكويت الشيخ عبدالعزيز الرشيد (ت 

بني العلامء املقرَّ  ة يف الكويت, ومنأبرز رجال النهضة التعليميَّ  الذي يُعدُّ من
  .باحمن الشيخ سامل بن مبارك الصُّ 

هـ) ١٤٠٣الشيخ عبد الوهاب بن عبدالرمحن الفارس (ت ومنهم أيضاً 
امً من أعالم الكويت يف الفتيا والتدريس عىل مذهب اإلمام أمحد, لَ الذي كان عَ 

  .وكان صاحب هيبة يف جمتمعه عند الشيوخ واألمراء
, أحد هـ)١٣٩٥الوهاب بن عبد اهللا الفارس (تومنهم الشيخ عبد 

 فقهاء احلنابلة املربِّزين.
هـ) الذي كان ١٣٩٦املحسن الدعيج (ت د بن عبدالشيخ حممَّ ومنهم 

عىل مذهب  سث ويفتي ويدرِّ حيدِّ  ;ة سبعني عاماً إماماً ملسجد العتيقي ملدَّ 



 ٩ 

  .اإلمام أمحد
بحقٍّ  هـ) الذي يُعدُّ ١٤١٧اح (ت د بن سليامن اجلرَّ ومنهم الشيخ حممَّ 

 .الكويت وفرضيَّها يف زمانه فقيهَ 
ف مسرية احلنابلة يف الكويت عند هؤالء األعالم األفذاذ , بل تتوقَّ  ومل

 ن محل هذا العلم للمجتمع الكويتي كثري .غريهم ممَّ  إنَّ 
 يي عنايتها بمذهب اإلمام أمحد الذي حظـولِ وما زالت الكويت تُ 

من اهتاممها; فاستضافت مشاهري علامئه, وأقامت له الدورات  كبري بجانب
ة فاته, باإلضافة إىل عنايتها باملذاهب الفقهيِّ ة, واعتنت بطباعة مصنَّ العلميَّ 

 األخر; استكامالً ملا أخذته عىل عاتقها من خدمة الدين احلنيف وعلومه.
ارة هذا; وقد قام بإنجاز هذا العمل فريق وحدة البحث العلمي بإد

 اإلفتاء, وهم:
 رئيساً     الشيخ/ تركي عيسى املطريي

 عضواً       د. أيمن حممد العمر
 عضواً   الشيخ/ نور الدين عبد السالم مسعي

 عضواً     الشيخ/ أمحد عبد الوهاب سامل
حممد وعىل  نبيّنام عىل  اهللا وسلّ نسأل اهللا تعاىل التوفيق والقبول, وصىلّ 

 آله وصحبه أمجعني .
אא 
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F  

 يُّ ـول, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له العاملني احلمد هللا ربِّ 
لني واآلخرين, د األوَّ قني وسيِّ داً عبده ورسوله إمام املتَّ حممَّ  , وأشهد أنَّ الصاحلني

 هالك ة , ال يزيغ عنها إالَّ ة , وعىل البيضاء ترك األمَّ مَّ ة , وكشف الغُ جَّ أقام احلُ 
 همَّ صلِّ عليه وسلِّم, وعىل آله وصحبه أمجعني .فاللَّ 

ها مِّ جراً , وأعَ ها أَ مِ عظَ , وأَ  اً ردْ لوم قَ العُ  فِ رشَ ين من أَ ه يف الدِّ قْ الفِ  فإنَّ  ا بعد :أمَّ 
, وهو طريق اخلري كام نطق به الصادق املعصوم فْ نَ   هُ هْ قِّ فَ رياً يُ خَ  هِ بِ  اهللاُ دِ رِ يُ  نْ مَ (: ملسو هيلع هللا ىلصعاً

  . [رواه البخاري ومسلم] )ينِ يف الدِّ 

 نِ سْ إىل حُ  بدُ العَ  قَ فَّ وَ أسباب النجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة; أن يُ  من نَّ إو
م− ق لْ ق اخلَ لْ ; فهي الغاية من خَ عبد هللالتَّ  نِّهِ هم وجِ  c  d﴿; قال تعاىل: − إِنْسِ

e f g h   ﴾  وهذه العبادة ال سبيل إىل حتقيقها إالَّ  .]٥٦[الذاريات 
; , والتمييز بني اجلائز واملمنوع ه يف دين اهللا , ومعرفة احلالل واحلرام م والتفقُّ بالتعلُّ 

قْ  عادةُ قد جرت الإذ   مٍ لْ وعِ  رايةٍ ى يكون عىل دِ حتَّ  ملٍ اإلنسان عىل عَ  مَ دِ أن ال يُ
إذا كان هذا العمل فكيف  ;حيحجه الصَّ مل عىل الوَ  هبا ذلك العَ دَّ ؤَ بالطريقة التي يُ 



 ١٢ 

 . ونجاته يف اآلخرة ,ه يف الدنياالحُ ف عليها فَ توقَّ التي ياهللا تعاىل   عبادةُ هو 
 ;ه يف حتقيق مراد اهللا تعاىلعَ سْ ستفرغ وُ يَ و هُ دَ هْ بذل جَ الذي يهو  املوفَّقواملسلم 

 السُ جيُ و سألُ ويَ  قرأُ فرتاه يَ  ;فقه يف أحكامه ين والتَّ الدِّ  مِ علُّ فيس يف تَ بذل الغايل والنَّ ي
لُّ  حقُّ أَ  العلمُ عن أحكام دينه; إذ م ليسأل هب صلُ تَّ يَ و ,لامءالعُ   فيه فُ رصَ ما تُ  وأَجَ

 األوقات.
ذا الرشف الرفيع واألجر العظيم, جاء أن يكون لنا نصيب من ه ورغبة منا يف

أركانه مبنى و ,اإلسالمقوام  عليهاالتي −هذا الكتاب يف فقه العبادات تأليف 
 : أسميناهو, − رمحه اهللا−  ل أمحد بن حنبل الشيبايناإلمام املبجَّ , عىل مذهب − ظامالعِ 

)אאא( 
 , وعبارات سهلة يسرية,قصدنا به تقريب الفقه لعامة املسلمني بلغة بسيطة

, مه وحتصيلهترغيباً هلم يف تعلُّ  ة الصحيحة;مقرونة بالدليل من القرآن أو السنَّ 
  . من أمره صريةه عىل بَ ربَّ  املسلمُ  عبدَ ى يَ سن تطبيقه, حتَّ ن ال حيُ فعاً للجهل عمَّ رو

ذلت صلة بتلك اجلهود املباركة التي بُ الكتاب سلسلة متَّ  هذايكون نرجو أن نا إنَّ و
 امليادين . ىوالعمل بأحكامه يف شتَّ  ,ينإحياءً هلذا الدِّ  ه;رييف تقريب الفقه وتيس

אWא 
دليل الطالب لنيل «اعتمدنا يف هذا الكتاب عىل املسائل التي ذكرها كتاب  )١
 . −  رمحه اهللا− هـ) ١٠٣٣مي (ت رْ عي بن يوسف الكَ رْ مة مَ الَّ ملؤلفه العَ » املآرب
, »دليل الطالب«ة بحسب ورودها يف كتاب جر ترتيب املسائل الفقهيَّ  )٢



 ١٣ 

 املقام تغيري ذلك الرتتيب تقديامً أو تأخرياً .  إذا اقتىضإالَّ 
ره ا ما صدَّ , وأمَّ العنونة عىل ما ذكره صاحب الدليلاعتمدنا يف التبويب و )٣

 , وضعنا له عنواناً يناسب ما حتته من مسائل .بـ (فصل) ومل يذكر له عنواناً 
دون  ةالفقهيَّ  عرض املسائل عند −غالباً −اعتمدنا أسلوب االختصار  )٤

  , قام بيانه وتوضيحه; كتعريف مصطلح ما يقتيض امل, إالَّ استطراد أو رشح
ِ أو توضيح معنى كلمة, أو تفصيل ما أُ  ل, مع مراعاة صياغة العبارة بأسلوب مجْ

  يسهل فهمه عىل القارئ .ميرسَّ 
; كأحكام ي حياهتم العمليةـحذفنا املسائل التي ال حيتاجها الناس ف )٥

 ه ذلك .الرقيق, وما شاب
إليها حاجة الناس, ومل يذكرها صاحب  أضفنا بعض املسائل التي متسُّ  )٦

 .التي حتتاج إىل تقييدذكر بعض القيود لبعض املسائل  إضافة إىل, »دليل الطالب«
مسألة من املسائل الواردة يف  حرصنا عىل ذكر الدليل من القرآن والسنة لكلِّ  )٧

فإن مل يوجد  فاهتم,به احلنابلة يف مصنَّ  ا استدلَّ الدليل ممَّ ام إذا كان ال سيَّ  الكتاب ,
 . ةة عقليَّ أو أدلَّ  ,أقيسةه يف كتبهم من واعتمدنا ما ذكر ; رشعيٌّ  للمسألة نصٌّ 

 إذا , إالَّ مسألة عىل دليل واحد لكلِّ  −غالباً −ة ذكر األدلَّ  عنداقترصنا  )٨
 اقتىض املقام ذكر أكثر من دليل.

 الدليل طويالً . اقترصنا عىل موضع الشاهد من الدليل إذا كان نصُّ  )٩



 ١٤ 

اسم السورة ورقم  هنذكر بعد نا; فإنَّ إذا كان الدليل من القرآن الكريم )١٠
.وإذا كان الدليل حديثاً أو أثراً , اآلية  , فإننا نذكر من رواه اختصاراً

نا نكتفي بعزوه فإنَّ  ;به من قسم املقبول لُّ إذا كان احلديث أو األثر املستدَ  )١١
ا إذا كان الدليل من قسم إىل مصدره من غري إشارة إىل تصحيحه أو حتسينه. أمَّ 

 فه من أهل العلم .عَّ من ضَ  −أحياناً − ونذكر ,هفَ عْ  ضَ بنيِّ نُ نا فإنَّ  ;الضعيف
 وتضعيفه,ف يف تصحيحه لِ ا اختُ به ممَّ  لُّ إذا كان احلديث أو األثر املستدَ  )١٢

ن ممَّ  هبم املعتدِّ ة نه من األئمَّ حه أو حسَّ ووجد من صحَّ  استدل به احلنابلة يف كتبهم,و
 . نا نجعله من قسم املقبولفإنَّ  ف بالتساهل يف التصحيح والتضعيف;عرَ مل يُ 

املذهب  , وكانت الرواية غري املعتمدة يفأكثر من رواية يف املذهب دَ جِ إذا وُ  )١٣
الرواية األخر بعدها نذكر  , ثمَّ الً الرواية املعتمدةنا نذكر أوَّ فإنَّ  ;أقو دليالً 

 مع بيان دليلها .
الراجح  اإلنصاف يف معرفة«و ,ة املقديسدامَ البن قُ » املغني«اعتمدنا كتايب  )١٤

 داوي يف معرفة املعتمد والراجح يف املذهب .رْ للمَ  »من اخلالف

العمل خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به أن يكون هذا اهللا تعاىل  نسألهذا و
 د وعىل آله وصحبه أمجعني .نا حممَّ  اهللا عىل نبيِّ عموم املسلمني, وصىلَّ 

 
אא 

אא 



 ١٥ 
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  َّل أمحد بن حنبل .ترمجة اإلمام املبج 
 . أماكن انتشار املذهب احلنبيل 
  فاته املعتمدة .مصنَّ  الفقه احلنبيل وأهمُّ دراسة 

 
   



 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  

אא

١٧ 

 
אא)١( 

 هـ)٢٤١ −هـ١٦٤(

  ه :بُ سَ اسمه ونَ * 
, وه يُّ زِ وَ , املَرْ يْباينُّ اللِ الشَّ نْبَلِ بن هِ دِ بن حَ َمَّ َدُ بن حمُ ادِيُّ البَغ أبو عبدِ اهللا أَمحْ  .دَ

 دنان .د بن عَ عْ زار بن مَ يف: نِ ملسو هيلع هللا ىلص  ليلتقي نسبه مع الرسو عالم.مةِ األئأحدُ األ

  مولده ونشأته :* 
ببغداد يف  هـ)١٦٤( لد اإلمام أمحد يف شهر ربيع األول سنة أربعٍ وستني ومائةوُ 

و إىل بغداد وهي حامل به رْ ه من مَ مُّ ت به أُ مَ دِ حيث قَ  ;العبايس هديِّ خالفة املَ 
 واإلمام أمحد, مات شاباً يف حدود الثالثني من عمره قد  هوكان أبو ,فولدته هبا 

 .ه مُّ أُ  هُ تْ يَ لِ وَ فَ  ;صغرياً  طفالً  ال يزال
لم حتى لق والعِ ين واخلُ وامها الدِّ اإلمام أمحد ببغداد نشأة إيامنية صاحلة قِ  أنشو

نْ حوله  ارثَ إنه كان مَ  و ;نِّهرغم صغر سِ إعجاب مَ من أصحاب − ي ذيقول املرُّ
وهو  −يعني اإلمام أمحد−تَّاب معنا كان يف الكُ  قال يل أبو عفيف :«: −أمحد اإلمام
ليِّم ن  . »عرف فضلهغُ

                                                            

 ينظر يف ترمجة اإلمام أمحد :  )١(
املنهج «البن اجلوزي;  »مناقب اإلمام أمحد«) وما بعدها; ٢١/٢١٢( »سري أعالم النبالء«

مذهب  أصول«) وما بعدها; ١٠/٣٢٥( »البداية والنهاية«) وما بعدها; ١/٥٢للعليمي ( »األمحد
 ) وما بعدها .١٧صللدكتور عبد اهللا الرتكي ( »اإلمام أمحد
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  للعلم ورحالته :طلبه * 
ثم رحل إىل أقطار  ,فأخذ عن شيوخها ;لم يف بغدادأمحد طلبه للعِ  ابتدأ اإلمامُ 
 ,ةرصْ والبَ  ,وفةحل إىل الكُ فرَ  ;د اإلسالم ألخذ العلم عن شيوخهاكثرية من بال

 ,والتقى كبار علامء عرصه, وغريها ,واملغرب ,والشام ,منواليَ  ,دينةواملَ  ,ةكَّ ومَ 
  .هانَ رَ أقْ  وفاقَ  ,عرصه أهلَ  ادَ ثم رجع إىل بغداد وقد سَ  ,فسمع منهم ورو عنهم 

قيَّة صفاته *  لُ قيَّة واخلُ لْ  : اخلِ
ةً مـام أمحد رجـكان اإلم عَ بْ , رَ هِ جْ نَ الوَ سَ بالطويل ليس −ال ـن الرجـالً حَ

نَّاءِ  −بالقصريوال  بُ بِاحلِ ْضِ اتٌ سُ  ,خيَ رَ عَ ْيَتِه شَ  ,يلبس ثياباً غليظة بيضاء ,ودٌ يفِ حلِ
 . هيباً مَ  ,بعاممة جليلة عتمُّ ويَ 

فإذا ذُكر  ;الناس من أمر الدنيا وكان رمحه اهللا ال خيوض يف يشء مما خيوض فيه
سَ وكان  ,لم تكلَّمالعِ  لْم والعَ ؤْ يُ  ,ة رشْ العِ  نَ سَ حَ  ,قلُ اخلُ  نَ حَ  ,عفيفاً  ,فوثر احلِ

 ويعيش عىل الكفاف . ,هرةيكره املناصب والشُّ  ,زاهداً يف الدنيا

هُ وتالميذه *  خُ يُوْ  :شُ
ْ  فكثريون يصعب حرصهم;: أما شيوخه − ال إىل كثري من حَ ألنه أكثر الرتِ
: حممد بن إدريس  املشهورين ن شيوخهـوم.  العلامء نـمار والتقى كثرياً ـاألمص

فيان بن عيينة, و, الشافعي يم شِ هَ و حييى بن سعيد القطَّان,و وكيع بن اجلراح,وسُ
 .وغريهم, عبد الرمحن بن مهديو عبدالرزاق بن مهام الصنعاين,و ,بن بشريا
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ْصون; فقد رحل إليه الناس  وأما تالميذه: −  نة حْ املِ  ال سيام بعد− فأكثر من أن حيُ
 الميذهمن تو ,من شتى البقاع واألصقاع ليسمعوا منه − وذيوع شهرته يف اآلفاق

رعة الرازي, ووصالح,  عبد اهللا اهابن املشهورين: , حممد بن إسامعيل وأبو زُ البخاريّ
 ن خملدبقيّ بو ,أبو بكر األثرمو ,السجستاينأبو داود و, بن احلجاج مسلمو

, , يْ املَ  عبدامللكو, إبراهيم احلريب و األندليسّ  وغريهم. , بن هانئإسحاق وموينّ

 اته : فَ نَّ صَ مُ * 
ةترك اإلمام أمحد   تنتفع به  .  −وستظلُّ  −ثاً علمياً هائالً الزالت ومور لألمَّ

 :   هفاتصنَّ مُ  نْ ومِ 
 اإلمام أمحد وكان ,ملسو هيلع هللا ىلص من أحاديث النبي  وهو ثالثون ألف حديث د :نَ سْ املُ 

  . »فإنه سيكون للناس إماماً  ;املسند احتفظ هبذا« يقول البنه عبد اهللا :
ر يف القرآن ,والناسخ واملنسوخ ,وأَلَّف كتاب التفسري م واملؤخَّ جوابات و ,واملقدَّ

 ,الرد عىل اجلهمية والزنادقةو ,كتاب الزهدو ,املناسك الكبري والصغريو ,القرآن
  .وكتاب السنَّة ,كتاب الصالةو, العلل والرجالو

فت بمسائل اإلمام أمحد  رِ : وهي أجوبة عىل بعض مسائل الفقه وله مسائل عُ
وذي, وابنيه صالح وعبداهللابرواية  وغري  , تالمذته; كأيب داود, وابن هانئ, واملرُّ

 ذلك مما خلَّفه لنا هذا اإلمام املبارك . 

  مكانته وثناء الناس عليه :* 
د أثني عليه أكابر علامء ـفق ,ينام أمحد مكانة عالية بني أئمة هذا الدِّ ـأ اإلموَّ بَ تَ 
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ذلك  ال أدلَّ عىلو, ردْ عة القَ فْ املنزلة ورِ  لوِّ والديانة وعُ شهدوا له باإلمامة و ,عرصه
لَّفتُ « :من عبارة اإلمام الشافعي رمحه اهللا فيه إذ يقول امَ خَ , فَ ادَ دَ غْ نْ بَ جتُ مِ رَ خَ

 َ نْ أَمحْ الَ أَتْقَى مِ , وَ هَ قَ الَ أَفْ , وَ مَ لَ الَ أَعْ , وَ لَ جالً أَفْضَ ا رَ َ نْبَلٍ هبِ   .»د بنِ حَ
 ,ةِ يف اللغَ  مامٌ إِ  ,هِ قْ يف الفِ  مامٌ إِ  ,يف احلديث مامٌ : إِ  نٍ امَ يف ثَ  أمحد إمامٌ « وكان يقول :

 . »نَّةِ يف السُ  مامٌ إِ  ,عرَ وَ يف الْ  مامٌ إِ  ,دِ هْ يف الزُّ  مامٌ إِ  ,رِ قْ فَ يف الْ  مامٌ إِ  ,آنِ رْ قُ يف الْ  مامٌ إِ 

  ه :ــحمنتُ * 
 وكان ,اجلارية يف ابتالء الصاحلنية اهللا نَّ كام هي سُ  − رمحه اهللا− اإلمام أمحد  يلتُ بْ اُ 

عىل كانوا  وذلك أن الناس ;»آنرْ القُ  قِ لْ مسألة خَ «ـ رفت به بسبب مسألة عُ ءُ الَ بَ 
وتابعيهم يف أن القرآن كالم اهللا  ريض اهللا عنهم معتقد السلف الصالح من الصحابة

الة−  املعتزلة ابتدعت حتى  ;عز وجل غري خملوق  املقالة, هذه − إحد الفرق الضَّ
ىلَ «: اهللا يقول اإلمام الذهبي رمحه . القرآن خملوق نَّ أ وهي: التْ عَ ا زَ ةَ مَ إِنَّ األُمَّ فَ

ظِيْمَ  آنَ العَ رْ الَمُ اهللاأَنَّ القُ لُه,تَ  كَ يْ نْزِ تَ يُه وَ حْ وَ اىلَ وَ بَغَ  عَ تَّى نَ , حَ لِكَ َ ذَ ريْ نَ غَ وْ فُ رِ عْ الَ يَ
الَ  هُ كَ لُ بِأَنَّ وْ مُ القَ أنَّ  اهللامُ هلَُ ,وَ ْعُولٌ قٌ جمَ ْلُوْ افُ إِىلَ اهللاخمَ امَ يُضَ اىلَ  ه إِنَّ عَ ةَ  تَ افَ إِضَ

يفٍ  بَيتِ  ;تَرشِ ةِ اهللا كَ اقَ نَ ءُ  .اهللا, وَ امَ لَ لِكَ العُ أَنكرَ ذَ  . IQH» فَ
 ,)(عبداهللا بن هارون الرشيد العبايسُّ  وكان اخلليفة يف هذا الوقت هو املأمون

لْ  نوه له ق القرآن,فَزيَّن له املعتزلة القول بخَ وعزم  ,حتى صار إىل مقالتهم ;وحسَّ
ْ  عىل قة إذْ كان هو يف الرّ − ببغداد كتب إىل نائبه ف ;هذا القول عىل ةمَّ ل األُ محَ

                                                            

 ) . ١١/٢٣٦( »سري أعالم النبالء«) ١(
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  ل ـومن امتنع كان عقابه القت ,اـفمن أجابه إليه نج ;بامتحان العلامء عليه − آنذاك
مَّت الفتنة ;أو احلبس أو التعذيب وأصبحت هذه القضية هي  ,وانترش الرشُّ  ,فعَ

غْل الدولة اط التهديد ـوحتت سي ,ذه األجواء املتوترةـلِّ هـظويف  ,الشاغل شُ
رَ  والوعيد أجاب جلُّ العلامء إىل هذه املقالة القبيحة كْ  وامتنع من ذلك, هنيمُ

مِ  ;وحممد بن نوح ,أمحد بن حنبل : مها رجالن   . ين إىل اخلليفةدَ يَّ قَ ال مُ فحُ
أن ال  عا اهللا تعاىلوأما اإلمام أمحد فدَ , فأما حممد بن نوح فامت يف الطريق

 ;جاء اخلرب بموت املأمون قبل أن يراه اإلمام أمحدف, جيمع بينه وبني املأمون
   .اً يف السجن ثامنية وعرشين شهر وظلَّ  ,اس إىل سجنه ببغدادرَّ فرجع به احلُ 

ميض عىل هنج و −حممد بن هارون الرشيد−املعتصم ه فة بعدتوىل اخلالثمَّ 
واستدعي اإلمام أمحد من  وامتحان العلامء عليه, ,خلق القرآنسلفه يف القول ب

 ْ ْ  حاولو ,بسهحمَ ده محَ هْ فأمر  ;يأبى ويمتنعواإلمام  ,عىل القول بخلق القرآن هلجَ
ه تنزفو ,إىل منزلهه تعادمر بإفأ ;عليهمي غْ حتى أُ  ,داً شديداً لْ بجلده جَ  احُ رَ  ;جِ

 .خوفاً من أن يموت بجراحه  حتى إن األطباء كانوا يرتددون عليه لعالجه;
الفتنة الزالت و −هارون بن املعتصم− وتوىل بعده الواثق  ,ثمَّ مات املعتصم

وكان عىل  ,−جعفر بن املعتصم−املتوكِّل بعده توىل و ,ثمَّ مات الواثق ,قائمة
ورفع  ,ونرص أهلها ,ةنَّ أظهر السُّ إذ  ;أسالفه يف هذه املسألةخالف ما كان عليه 

وعظَّمه  ,أمحد ل اإلمامَ توكِّ وأكرم املُ  ,فعمَّ الفرح أرجاء العامل اإلسالمي ,املحنة
له ورته ,وبجَّ شُ إمام «ـ يومها ب نْ مِ اإلمام أمحد ولُقِّب  ,وكان ال يُويلِّ أحداً إال بمَ

 وصالبته فيه . ,عىل احلق; لثباته »أهل السنة واجلامعة
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ماً وظلَّ اإل رَّ كَ الً مُ بَجَّ ويروي  ,يُعلِّم الناس ,زاهداً يف الدنيا واجلاه ,مام أمحد مُ
 حتى توفاه اهللا عز وجل .   ملسو هيلع هللا ىلصهلم حديث رسول اهللا 

  ه :ــوفات* 
يوم اجلمعة الثاين عرش من شهر ربيع األول سنة إحد مات رمحه اهللا تعاىل 

ن فِ ودُ  ,وله من العمر سبع وسبعون هـ),٢٤١( من اهلجرة النبويةوأربعني ومائتني 
 ببغداد. 

وكانت جنازته من أعظم اجلنازات يف تاريخ اإلسالم واملسلمني حتى قال 
:«: اخلَالَّلُ  لُ وْ قُ اقَ يَ رَّ ابِ الوَ هَّ بْدَ الوَ عْتُ عَ مِ الَ  سَ لِيَّةِ وَ اهِ عاً يف اجلَ لَغنَا أَنَّ مجَ ا بَ مَ

الَمِ  سْ هُ اإلِ ثْلُ دَ اجل−مِ هِ ةَ نيعني من شَ ىلَ  −ازَ رَ عَ زِ حُ حَ وَ سِ عَ مُ ضِ نَا أَنَّ املَوْ غَ لَ تَّى بَ حَ
يْحِ  حِ نْ أَلفِ أَلفٍ  ;الصَّ وٌ مِ وَ نَحْ ا هُ إذَ   .»فَ

 وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء .  ,وريض عنه ,رحم اهللا اإلمام أمحد
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نَ املذهبُ  وَّ  يف نها انترشَ مه, وووفاتِ  أَمحدَ  اإلمامِ  مولدِ  حملِّ  ;يف بغدادَ  احلنبيلُّ  تكَ
ة يف الزب ,العراقِ  أَنحاءِ  ْ  ري, وخاصَّ فام  ابعِ الرّ  إالَّ يف القرنِ  العراقِ  خارجَ  ومل ينترشِ

جَ املذهبُ  حيثُ  ;بعدُ  رَ ,  الثانيةُ  قاعدةُ ال, وهو امِ إىل الشّ  خَ  ويف القرنِ للمذهبِ
 يف: إقليمِ  وانتشارٌ  وكان له وجودٌ , مرصَ إىل  املذهبُ  لَ دخَ  هُ فام بعدَ  ادسِ السّ 
ويف , األَفغانِ  بالدِ  , ويفستانَ وزِ خُ  من إِقليمِ  وسِ , وبالسُّ حابِ , والرّ لمِ يْ الدَّ 

 ,واألَحساءِ  ,ويف احلجازِ , − وهي القاعدةُ الثالثةُ للمذهبِ −  : يف نجدٍ العربِ  جزيرةِ 
نَ ةِ العربيّ  , واإلماراتِ والبحرينِ  ,وقطرٍ  امَ   ., والكويتِ , وعُ

 وإىل تفصيل هذا اإلمجال:
  :دادَ ــيف بغ) ١

ه, وظهورُ  احلنبيلِّ  املذهبِ  نشأةُ  كانتْ األُوىل; ففيها  ذهبِ امل قاعدةُ  وهي:
, ةِ نيّ السُّ  املذاهبِ بقيّةَ  نافسُ وصار يُ  ,اهلجريِّ  ابعِ الرّ  يف القرنِ  اه هبأمرُ  يَ وقوِ 

. للحنابلةِ  وصارَ   حضورٌ علميٌّ كبريٌ
ذو وا نُ دوَّ  ذينَ , الّ أَمحدَ  اإلمامِ  تالميذِ  عىل يدِ  واالنتشارِ  ةِ يف القوّ  املذهبُ  أخَ
ه منها يف هـ) ما أمكنَ  ٣١١ت: ( لُ ع اخلالّ عنه, ثم مجَ  املسائلِ  ه يف كتبِ مذهبَ 

                                                            

دائرة «) ألمحد تيمور باشا, و٨٤− ٨١(ص/» نظرة تارخييّة يف حدوث املذاهب الفقهيّة األربعة«) انظر: ١(
), ٤٣٠− ٢/٤١٧لسامل عيل الثّقفيّ (» مفاتيح الفقه احلنبيلّ «), و٤٩٥− ١/٤٩٤» (رف اإلسالميةااملع
 ). ٥٠٩− ١/٤٩٨لبكر أبو زيد (» ل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبلفصَّ ل املُ خَ دْ املَ «و
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 أليفِ عىل التّ  اسُ النّ  تتابعَ  ثمّ  ,»أَمحدَ  عن اإلمامِ  للمسائلِ  اجلامعِ  املسندِ «: كتابِ 
,  ;عظيامً  مبلغاً يف زمانِه هـ)  ٤٠٣ت: ( حامدٍ  بنُ  احلسنُ اإلمامُ غ ى بلَ حتّ  تأليفاً

,  اءِ الفرّ  بنِ  سنيِ احلُ  بنُ  دُ و يعىل حممّ أبُ  ه:تلميذُ ه من ثامرِ  , وصارَ وإقراءً  وقراءةً
ر كثُ ; الّذي هـ) ٤٥٨(  سنةَ واملتوىفّ  ,هـ) ٣٨٠سنة ( , املولودِ احلنبيلُّ  ثمّ  احلنفيُّ 

 احلنابلةِ  شيخَ  كان بحقٍّ  ; حتّىره وازدهَ يف عرصِ   املذهبُ , وانترشَ ذونَ عنه اآلخِ 
 .املذهبِ  قَ وحمقِّ 

  :امِ ــيف الشَّ  )٢
ا: ها: نابلسَ منها, ويف قصبتِ  , ويف طرابلسَ , وفلسطنيَ املقدسِ  بيتِ يف  اهَ رَ قُ , وَ

َّاعيلَ  اع, وجُ مجَ  .ها, وغريِ نيَ , ورامِ ةَ رَ
عَ ثلُ م ;ا, وأَعامهلِ دمشقَ  يف ثمّ  رُ ا, : أزْ مَ وْ , ونَ يُ قاسْ  وجبلِ  ,ةِ والصاحليّ  ,ودُ

ها,   .وبعلبكَّ , محص, ومحاه, و حلبٍ ويفِ وغريِ
 دٍ حممّ  بنُ  الواحدِ  عبدُ  جِ أبو الفرَ  ينِ الدِّ  ناصحُ  :يف احلنابلةِ  رتجمُ يُ  شاميٍّ  لُ وأوّ 

 , ثمّ املقديسُّ  , ثمّ البغداديُّ  , ثمّ ريازيُّ الشِّ  اخلزرجيُّ  األَنصاريُّ  أَمحدَ  بنِ  عيلٍّ  بنِ ا
 غريِ الصّ  البابِ  قربةِ مهـ) ب ٤٨٦(  سنةَ ه, املتوىفّ يف وقتِ  اإلسالمِ  شيخُ  ;مشقيُّ الدِّ 

 .بدمشقَ 
 أَيب يعىل يف ذ عن القايضِ أَخَ  );احلنبيلِّ  ابنِ  بيتُ (: وا باسمِ رُ هِ اشتُ  بٌ وعقِ  ةٌ ذريّ  لهُ و
َ املذهبَ  ;املقدسِ  ل إِىل بيتِ رحَ  , ثمّ بغدادَ  ل إىل انتقَ  , ثمّ هُ وما حولَ  دسِ يف القُ  فنرشَ

 .دامةَ قُ  ه: آلُ , وكان من بركتِ به األصحابُ  جَ , وخترّ  فيها املذهبُ فانترشَ  ;دمشقَ 
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امِ إىل زم تي نِ جميءِ الدولةِ العثامنيّةِ الوبقي املذهبُ منترشاً يف بالد الشّ
, مع ميلِهم إىل تقليدِ  هم باملذهبِ احلنفيِّ ا وغريُ يتمذهبُ سالطينُها وقضاهتُ

. امِ يف اضمحاللٍ ; فلم يزلِ احلنابلةُ بعدها ببالدِ الشّ  رعاياهم إياهُ

  :رَ ــصْ ـيف مِ  )٣
مرو أَبو عَ  يخُ : الشّ القليلِ  , ومن ذلك الوجودِ فِيها قليلٌ  دٌ وجو كان للمذهبِ 

دْ صحِ احلنبيلُّ  الفقيهُ  ,ريشُّ القُ  مرزوقٍ  بنُ  عثامنُ   اجلييلَّ  ابِ الوهّ  ب عبدَ , وكان قَ
لُ هـ) ٥٦٤( سنةَ  ى ماتَ هبا حتّ  وأَقامَ  ,مرصَ  نَ طَ واستوْ  ,هَ وتفقّ  بدمشقَ  . وهو أوّ

.حنبيلٍّ مرصيٍّ يرتجمُ يف   احلنابلةِ
, املقديسِّ  رسورٍ  بنِ  عيلٍّ  بنِ  الواحدِ  عبدِ  بنِ  الغنيِّ  عبدِ  يف ترمجةِ  واكرُ ذَ  كام
, وكان يف مرصَ  ةً دّ مُ  , وأَقامَ ةَ سكندريّ إل, وال مرصَ ه دخَ أنّ  :هـ) ٦٠٠(  سنةَ املتوىفّ 

.  له دورٌ يف اتّساعِ املذهبِ
ةَ ( علامءِ  أَحدِ  عىل يدِ يف مرصَ   املذهبُ انترشَ و  جَّ : يفِ  )نابلسَ (: لِ عامأمن  )حَ

ينِ  قُ موفّ : ووهُ  ;يفِ الرشّ  القدسِ   بنِ  امللكِ  عبدِ  بنِ  دٍ حممّ  بنُ  اهللاِ عبدُ  دٍ أَبو حممّ  الدِّ
 يارِ يف الدِّ  احلنابلةِ   قضاةِ , قايضِ القاهريُّ  ثمّ  ,املقديسُّ  اويُّ جّ ي احلَ الباقِ  عبدِ 

 سنةَ  للحنابلةِ  ةِ املرصيّ  يارِ الدِّ   قضاءَ إذْ توىلّ  ;هـ) ٧٦٩(  سنةَ املتوىفّ ; ةِ املرصيّ 
 .إىل أَن ماتَ فيه  واستمرَّ  ,هـ) ٧٣٨(

 »اإلقناعِ «: هـ) صاحبُ  ٩٦٨( سنةَ  املتوىفّ  اويُّ جّ موسى احلَ  يخُ وكان الشّ 
, وقيل: بل من ساملٍ  املجدِ ب موفق الدين املسمى عمِّ  ابنِ  ةِ من ذريّ  »املستقنعِ  زادِ «و
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; حتّى غلبوا احلنابلةِ  ر فقهاءُ ه, وكثُ يف زمانِ   املذهبُ انترشَ , وقد ة املوفق نفسهذري
ُوت); القريبةِ من  ; كقريةِ (هبُ ةِ يف القرنِ احلادي عرش عىل بعض القر املرصيّ
, وعىل  , والّتي خرج منها عددٌ من مشاهريِ فقهاء احلنابلةِ ةِ الكرب بمرصَ املحلّ

ويتُّ  هم الشيخُ منصورُ بنُ إدريسَ البُهُ هـ), صاحبُ ١٠٥١املتوىفّ سنة ( رأسِ
وض املربع رشح زاد املستقنع« ه من الكتبِ النّافعةِ »الرّ  ., وغريِ

ناك; حتّى أصبحَ و ذ يضعفُ بعد موتِ فقهائِه املشاهريِ هُ يبدو أنّ املذهبَ أخَ
, ويمثّلُه يف اجلامعِ األزهرِ  ةٌ قليلةٌ هُ إالّ قلّ عددٌ يف مستهلِّ القرنِ الرابعِ عرشَ ال يمثّلُ

. بِ يوخِ والطُّالَّ  يسريٌ من الشّ

  :مِ العجَ  يف بالدِ  )٤
, , وَ رْ يف مَ  يِّ من  وسِ والسُّ  ,يلمِ , والدَّ ذانَ , ومهَ راةَ , وهَ  هانَ أَصبَ و,  دَ وآمِ والرَّ

 من علامءِ  عددٍ  ذلك من تراجمِ  علمُ كام يُ  ;األَفغانِ  بالدِ  , ويفستانَ وزِ خُ  إِقليمِ 
, ابعِ والسّ  ,ادسِ , والسّ : اخلامسِ , السيام يف القرونِ فَامَ بعدُ  ابعِ الرّ  من القرنِ  احلنابلةِ 

 ه.غريِ يف , ورجبٍ  البنِ  »ذيل طبقات احلنابلة«كام يف:  ;امنِ والثّ 

  :العربِ  يف جزيرةِ ) ٥
ر , ومن نظَ احلنبيلِّ  املذهبِ  جودِ وُ  مظِنّةُ هو و :يفانِ الرشّ  احلرمانِ  وفيهِ  ;احلجازُ  –أ 

 .احلنابلةِ  من اهللاُ  شاءَ  منْ  رأ فيها تسميةَ  واملدينةِ  ةَ ملكّ  املفردةِ  اجمِ الرتّ  يف كتبِ 
ا فيه منذُ  احلنبيلَّ  الفقهيَّ  املذهبَ  أنّ  دُ يتأكّ  والّذي :نجدٍ  إقليمُ  −ب  كان سائدً
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مٍ واضحٍ ,  اهلجريِّ ي عرشَ احلادِ  القرنِ  ولةُ اتْ رى ظهَ حتّ  ومل يزلْ يف تقدُّ ةُ  لدّ عوديّ السُّ
; ا, ا مطّ نمو  نجدٍ  يف قلبِ  فنام املذهبُ  األُوىل, والّتي تبنّتِ املذهبَ احلنبيلَّ ردً

 ;ردةً مطّ  كانتْ  , واألحساءِ , والعراقِ امِ , والشّ بني نجدٍ  ةَ التجاريّ  ركةَ احلأنّ السيام و
 .نجدٍ  يف ه العريضةِ بقاعدتِ  احلنبيلُّ  املذهبُ  فاستقرَّ 

 واإلماراتِ  والكويت, ,حرينِ , والبَ واألَحساءِ  ,طرٍ إىل قَ  انترشَ  جدٍ نَ  نومِ  
;العربيّ  نَ جريةِ , والفُ اخليمةِ  , ورأسِ ارقةِ يف الشّ  ةٍ وبخاصّ  ةِ امَ عالنَ  ;, وعُ  ;السيام يف جُ

 ناك.هم هُ زوحِ ونُ  ,من نجدٍ  احلنابلةِ  بعضِ  هجرةِ  بواسطةِ 
 

     
   



 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  ٢٩ 

אאאא

 
אאא 
א 

; الكفايات حث اهللا تعاىل املسلمني عىل التفقه يف الدين, وجعله من فروض
 À Á Â          Ã Ä Å Æ Ç È    É Ê ¿ قال تعاىل : ﴿ف

Ë Ì Í  Î  Ï ﴾ولذا كان الفقه يف الدين, منَّة من اهللا]١٢٢ [التوبة . 
زقها من يشاء من عباده ممن أراد هبم اخلري ; فعن معاوية بن أيب سفيان ريض ري  تعاىل

هُ يفيقول: (ملسو هيلع هللا ىلص اهللا عنه أنه سمع النبي  قِّهْ فَ اً يُ ريْ دِ اهللاُ بِهِ خَ رِ نْ يُ ينِ  مَ [رواه البخاري ) الدِّ

 .ومسلم] 
وحتى تؤيت دراسة الفقه ثامرها , ويطيب أُكلها , ال بد لطالب الفقه من اتباع 

لميٍّ يف تلق دءاً من ـ; ب درج يف مراحل الطلبـي الفقه يقوم عىل التـمنهج عِ
رمحه − يقول ابن خلدون  ;املخترصات الفقهية , ثم املتوسطات , وانتهاءً باملطوالت

ج شيئاً ام يكون مفيداً إذا كان عىل التدرُّ مني إنَّ أن تلقني العلوم للمتعلِّ  اعلم: «− اهللا
 . )١( »وقليالً قليالً ... ,فشيئاً 
ي إىل أواخرها, للعلوم أوائل تؤدِّ  واعلم أنَّ : « اوردي رمحه اهللاـول املـويق

فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إىل أواخرها,  ;حقائقها فيض إىلومداخل تُ 
 ل, وال احلقيقة قبلطلب اآلخر قبل األوَّ حقائقها, وال يَ  فيض إىللتُ  وبمداخلها

                                                            

 ) .٥٣٣(ص »مة ابن خلدونمقدِّ «) ١(
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 .)١(»لخَ دْ املَ 
 عدة أمور : اعي أثناء تدرجه يف هذه املراحلوينبغي عىل طالب العلم أن ير

; فيقصد بتعلمه زوال اجلهل, وحسن التعبد هللا تعاىل  األول : إخالص النيَّة هللا
فإن هذا العلم نور من اهللا  ;تعاىل , والعمل بام تعلمه , وحتصيل رشف العلم وفضله 

ب املخلصني الذين يبتغون به وجه اهللا والدار اآلخرة , كام أن وتعاىل يقذفه اهللا يف قل
 . الصةالعلم من أرشف العبادات , والعبادات إنام تصح بالنية اخل

كي يضبط له أصوله ,  ; ملْ تقن للعِ ق مُ م عىل شيخ حاذِ ي والتعلُّ الثاين : التلقِّ 
 ويرشح له ألفاظه , وحيل له مشكالته, ويفتح عليه مغلقاته .

 يقول العالمة حممد بن سليامن اجلراح :
ِ وإالَّ * * *          هاموزَ رُ  ريكَ من شيخ يُ  فال بدَّ   غائب كَ م دونَ لْ العِ  فُ صْ  فن

 » .وابهصَ  طؤه وقلَّ خَ  رَ ثُ لم كتابه , كَ ه يف العِ من كان شيخُ «وقديامً قالوا : 
 مرحلةً  م فيها الثالث : أن ال يتعدَّ من  فال ينتقل ; دون أن يصل إىل رسوخ القَدَ

, وهكذا حتى يصل  أن يعود إليهامرحلة االبتداء إال وهو يعلم أنه ال حيتاج إىل
 إىل مرحلة االنتهاء . 
مة الشيخ وقد كانت هذه طريقة شيخنا العالَّ : « − رمحه اهللا−يقول ابن بدران 

رة سنة ثامن  باملدينة املنوَّ املتوىفَّ  ;د بن عثامن احلنبيل املشهور بخطيب دُوماحممَّ 
ر  ,وثالثامئة بعد األلف وكان رمحه اهللا يقول لنا : ال ينبغي ملن يقرأ كتاباً أن يتصوَّ

                                                            

 ) .٥٥(ص »أدب الدنيا والدين«) ١(
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ر يمنعه عن فهم مجيع الكتاب, بل هذا التصوُّ  ة ثانية; ألنَّ مرَّ ه يريد قراءته أنَّ 
 .IQH» ة ثانية أبداً ه ال يعود إليه مرَّ ر أنَّ يتصوَّ 

 الكتب املعتمدة يف املذهب احلنبيل ومراتبها يف الطلب :* 
بك ا ليست عىل درجة واحدة من حيث السَّ ير أهنَّ  ل تصانيف الفقهمن تأمَّ 

ب طلبة العلم من حيث االبتداء تَ ها قد راعوا فيها رُ يفمصنِّ  ذلك أنَّ  ;وغزارة العبارة 
عىل ذلك  طالب فقه ما يناسب إدراكه , وال أدلَّ  بحيث جيد كلُّ  ;م ط والتقدُّ والتوسُّ 

ف حيث صنَّ  ;هـ)٦٢٠دامة (تد بن أمحد بن قُ من صنيع اإلمام أيب عبد اهللا حممَّ 
ِ قْ املُ «, و»دةمْ العُ «كتباً أربعة هي :  مراعياً فيها مراحل  ; »نيغْ املُ «, و »الكايف«, و »عن
ِ قْ املُ «للمبتدئني, و» دةمْ العُ «الطلب; فوضع  ملن ارتقى عن رتبة االبتداء ومل يبلغ »  عن

» نيغْ املُ «مني , وأخرياً ن مل يبلغ درجة املتقدِّ طني ممَّ للمتوسِّ » الكايف«طني, ورتبة املتوسِّ 
 . IRHملن بلغ الغاية 

 داً يْ وَ لفقه ليسري عىل درب الطلب رُ بصنيعهم هذا يأخذون بيد طالب اوهم 
 ق له املنفعة .داً ; كي حتصل له الفائدة , وتتحقَّ يْ وَ رُ 

بالتصانيف املفيدة التي ال غنى لطالب  واملذهب احلنبيل كغريه من املذاهب غنيٌّ 
هذه الكثرة ج يف طلب علم الفقه , ولكن مرحلة من مراحل التدرُّ  م عنها يف أيِّ لْ العِ 

ا أنسب للطلب يف ? وأهيّ بهكتاب يبدأ  ربام أوقعت الطالب يف حرية من أمره ; أيّ 
ط مرحلته التي هو فيها ? وربام اختار لنفسه من غري دراية أو توجيه فوقع يف التخبُّ 

                                                            

 ) .٢٦٦البن بدران (ص »املدخل«) ١(
 ) .٢/٧١٩لبكر أبو زيد ( »لفصَّ ل املُ خَ دْ املَ «) , ٢٣٣البن بدران (ص »املدخل«انظر : ) ٢(
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  به إىل التكاسل واالنحراف عن قبوله وهجرانه . فأدَّ  ;وسوء التعليم 
:  ه إليها; فقالأدرك هذه املشكلة , ونبَّ  − رمحه اهللا− ران دْ ولذا نجد أن ابن بَ 

واحد,  ملْ كثرياً من الناس يقضون السنني الطِّوال يف تعلُّم العِلم, بل يف عِ  اعلم أنَّ «
املبتدئني,  ومل يرتقوا عن درجة ,وال حيصلون منه عىل طائل, وربام قضوا أعامرهم فيه

 ام يكون ذلك ألحد أمرين:وإنّ 
وهذا ال كالم لنا  ,ريري , وانتفاء اإلدراك التصوّ طْ الذكاء الفِ أحدمها: عدم 

 فيه وال يف عالجه .
 . IQH@»والثاين: اجلهل بطرق التعليم ...

  فات التي ينبغي البدء املصنَّ  راً ألهمِّ تصوُّ  − رمحه اهللا تعاىل− وألجل ذلك وضع 
م إذا املعلِّ  فالواجب الديني عىل«مرحلة من مراحل الطلب , فقال :  هبا عند كلِّ 

 IRH»دةمْ العُ «أو » أخرص املخترصات«الً كتاب قرئهم أوَّ أراد إقراء املبتدئني أن يُ 
  ال زيادة ـه املتن بـه أن يرشح لـوجيب علي...  للشيخ منصور متناً إن كان حنبليا

 ,ر مسائله يف ذهنهوِّ ـره أن يصـويأم ,ا اشتمل عليهـان بحيث يفهم مـوال نقص
 . ISH@»ا زاد عىل ذلك ...يشغله ممِّ  وال

 » ...دليل الطالب«نقله احلنبيل إىل  ,املتون فإذا فرغ الطالب من فهم تلك«قال:  ثمَّ 
موفق الدين املقديس إن » عمدة«بـ » دليل الطالب«بدل أن يُ  ىل عندي للحنبيلِّ وْ واألَ 

                                                            

 ) .٢٦٥البن بدران (ص »املدخل«) ١(
 . )٥٣٤− ٥٣٣(ص »مة ابن خلدونمقدِّ «والبن خلدون كالم نفيس يف هذا املقام, انظره يف كتابه 

 ».عمدة الطالب لنيل املآرب«هو : ) ٢(
 ) .٢٦٦البن بدران (ص »املدخل«) ٣(
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فإذا ... فال يبقى جامداً  ;د عىل االستدالل بهويتعوَّ  ,ظفر هبا ليأنس الطالب باحلديث
ْ  أتمَّ  ِ قْ تَ سْ ع برشح زاد املُ ـبِ رْ ض املُ وْ الرَّ « ح ذلك أقرأه احلنبيلُّ رشَ فإذا انتهى من » ... عن

َ  ,هذه الكتب ح من يفهم العباراتورشَ نقله  ;درك بعض اإلشاراتويُ  ,حها رشْ
ْ «إىل  احلنبيلُّ  فرغ من هذه الكتب ورشحها  فإذا...  للشيخ منصور» هىتَ نْ ح املُ رشَ

 . )١(» ر عليه بعد هذاجْ فال حَ  ;وطالع ما أراد ,قرأ ما شاء ;تقانإو مٍ هْ بفَ 
ها بِ تَ رُ  املعتمدة يف املذهب احلنبيل بحسب )٢(فاتاملصنَّ  وإمتاماً للفائدة نذكر أهمَّ 

 مات .املتقدِّ  طات , ثمَّ املتوسِّ  يف مراحل الطلب: املخترصات , ثمَّ 
 املعتمدة يف املذهب لطبقة املبتدئني :  الكتب أوالً: أهمُّ 

 .)هـ٣٣٤ قي (ترَ : أليب القاسم عمر بن احلسني بن عبداهللا اخلِ قيرَ ) خمترص اخلِ ١
 هـ) . ٦٢٠دامة املقديس (ت حممد بن أمحد بن قُ  أليب عبد اهللا ة الفقه :دَ مْ ) عُ ٢
ِ قْ تَ سْ ) زاد املُ ٣ ِ قْ ع يف اختصار املُ ن اوي جّ سامل املقديس احلَ ملوسى بن أمحد بن ع : ن
 هـ) .٦٩٠ (ت
ِ قْ ع يف حترير أحكام املُ ـبِ شْ ) التنقيح املُ ٤ داوي رْ املَ  : لعالء الدين عيل بن سليامنعن
 هـ).٨٨٥(ت
 هـ) .١٠٣٣مي (ترْ عي بن يوسف الكَ رْ ملَ  : »هىتَ نْ غاية املُ «و »دليل الطالب«) ٥
 هـ) .١٠٥١هويت (ت البُ  يونسملنصور بن ل املآرب : يْ ة الطالب لنَ دَ مْ ) عُ ٦

                                                            

 ) .٢٦٧(صالبن بدران  »املدخل« )١(
 فات املعتمدة يف املذهب احلنبيل عىل املطبوع منها فقط .كر املصنَّ ذِ  قترصُ يَ ) ٢(
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 هـ) . ١٠٨٣يل (ت عْ باين البَ لْ د بدر الدين البَ ملحمَّ  ات :رصَ تَ خْ  املُ رصَ ) أخْ ٧

: أهمُّ   طني :املعتمدة يف املذهب لطبقة املتوسِّ  الكتب ثانياً
١ ( ِ ن  هـ) .٦٢٠دامة املقديس (ت د بن أمحد بن قُ أليب عبداهللا حممَّ : عـاملُقْ
 هـ) .٦٢٠دامة املقديس (ت أمحد بن قُ د بن أليب عبد اهللا حممَّ ) الكايف : ٢
الدين  : لتقيّ نتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع مع التنقيح وزيادات) مُ ٣

 هـ) .٩٧٢ جار (تتوحي املرصي ; الشهري بابن النَّ د بن أمحد بن عبدالعزيز الفُ حممَّ 
ِ قْ تَ سْ ع برشح زاد املُ ـبِ رْ ض املُ وْ ) الرَّ ٤  هـ).١٠٥١ ويت (تهُ البُ  يونسملنصور بن  ع:ن
احلجاوي  النجا موسى بن أمحد الدين أيبلرشف ) اإلقناع لطالب االنتفاع : ٥
 هـ) .٩٦٠(ت 

 مني :الكتب املعتمدة يف املذهب لطبقة املتقدِّ  ثالثاً : أهمُّ 
 هـ) .٧٦٣ح املقديس (تلِ فْ د بن مُ لشمس الدين حممَّ  روع :ـالفُ ) ١
كيش املرصي رْ الزَّ  د بن عبد اهللاحمَّ ملقي : رْ كيش عىل خمترص اخلِ رْ ) رشح الزَّ ٢
 هـ) . ٧٧٢(ت 
داوي (ت رْ بن سليامن املَ  يّ ـلعل الف :) اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلِ ٣
 هـ) .٨٨٥
 هـ) .٦٢٠دامة املقديس (ت د بن أمحد بن قُ  حممَّ أليب عبد اهللا) املغني : ٤

معرفة اخلالف بني مة , وهي مرحلة وهذا الكتاب األخري يأيت يف مرحلة متقدِّ 
 ومناقشتها مع الرتجيح بينها . ,تهموبيان أدلَّ  ,ة املذاهبأئمَّ 
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 دات مذهب اإلمام أمحد :فرَ الكتب املعتمدة يف مُ  رابعاً : أهمُّ 
احلنبيل  وهذه الكتب التي اعتنت بذكر األقوال يف املسائل التي انفرد هبا املذهب

 ومن أبرزها :  ,عن غريه من املذاهب األخر 
د بن عيل اخلطيب املقديس ملحمَّ  فيد األمحد يف مفردات اإلمام أمحد:م املُ ظْ ) النَّ ١
 هـ).٨٢٠ (ت
 هويت (تملنصور بن يونس البُ  : IQH) منح الشفاء الشافيات رشح املفردات٢

 هـ).١٠٥١

 الكتب املعتمدة يف معرفة الراجح من مذهب اإلمام أمحد : خامساً : أهمُّ 
يف بعض مصنفات الفقه احلنبيل مسائل اختلف ترجيح قد جيد طالب العلم 

ملعرفة الراجح املعتمد من  ;املذهب فيها , فيحتاج إىل الرجوع إىل حمققي املذهب
 هذه األقوال, ومن أبرز املصنفات التي اعتنت بتصحيح اخلالف يف املذهب :

وهو داوي , رْ لعيل بن سليامن املَ  ) اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :١
 أوسع هذه الكتب وأشهرها .

ِ قْ ع يف حترير أحكام املُ بِ شْ ) التنقيح املُ ٢ داوي , وهو رْ بن سليامن املَ  لعيلّ  ع :ن
 حرره عىل املعتمد الراجح يف املذهب . ;خمترص لكتابه السابق 

ِ قْ املُ ع بني مْ هى اإلرادات يف اجلَ نتَ ) مُ ٣ د بن أمحد ملحمَّ  يح وزيادات :قِ نْ مع التَّ  عن
 جار .النَّ املعروف بابن  ,بن عبدالعزيز ا

                                                            

 رين.املذهب عند املتأخِّ  ت, وفيه بعض املفردات ليس»النظم املفيد األمحد«هذا الكتاب رشح لـ  )١(



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

  ٣٦ 

אאאא

نِع ع بني مْ ) التوضيح يف اجلَ ٤ يحواملُقْ كي يْ وَ الشُّ  د بن أيب بكرألمحد بن حممَّ  :التَّنْقِ
 هـ) .٩٣٩(ت 
مي . رْ عي بن يوسف الكَ رْ ملَ  ى :هَ تَ نْ ع بني اإلقناع واملُ مْ ى يف اجلَ هَ تَ نْ ) غاية املُ ٤

 »اإلقناع«عليك بام يف «هـ): ١١٨٨السفاريني (ت اإلمام وهذا الكتاب قال عنه 
 . IRH» »غاية املنتهى«صاحب  IQH, فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه» املنتهى«و

 : لعيلّ  روعق يف الفُ لَ طْ الف املُ ر املجموع يف تصحيح اخلِ وهَ ى واجلَ قَ تَ نْ املُ  ) الدرُّ ٥
; حيث » روعتصحيح الفُ «داوي , وهذا الكتاب اشتهر باسم رْ بن سليامن املَ ا

فيها ابن مفلح اخلالف يف كتاب الفروع . ه املسائل التي أطلق فُ ح مؤلِّ صحَّ 
   . ISH»ب املذهبتُ ة كُ ه تصحيح لعامَّ واحلقيقة أنَّ «

 
     

 
  

                                                            

ب هو املذهب, بل بعضه اجتهاد له, وهذا موجود ومتعقَّ » الغاية«ه صاحب ليس كل ما رجحَّ ) ١(
 ».جتريد الزوائد«, والشطّي يف »مطالب أويل النُّهى«من قِبَل الرحيباين يف 

 ) .١/١٢( »اف القناعكشَّ «مقدمة ) ٢(
 ) .٢/٧٦٢( لبكر أبو زيد» لفصَّ ل املُ خَ دْ املَ «) ٣(
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 تعريف الطّهارة: أوالً: 
. ارتفاعُ هي :  لطهارةا , وزوالُ اخلبثِ ثِ  احلدَ
الةِ  املانعِ  بالبدنِ  القائمُ  : الوصفُ باحلدثِ  املرادو : وغريها, وباخلبـثِ  من الصّ

 .النّجاسةُ 

א 

 : املياهِ  أقسامُ ثانياً : 
 :ثالثةٌ  أقسام املاء

  ور:ـهالطَّ ها: أحدُ 
   ,سواء نبع من األرض; لق عليهاخُ التي  عىل خلقته الباقيّ املاءُ املطلقُ وهو 

 .أو نزل من السامء عىل أي لون كان
رٌ يف نفسه  اهرٌ طوهو  ث, ويزيل اخلبَث; لقوله  لغريه; مطهّ : تعاىلفريفع احلدَ

﴿g  h i j k l m ﴾  :لْنِي  مَّ هُ اللَّ (:  ملسو هيلع هللا ىلص. وقال ]١١[األنفال سِ اغْ
طَ  نْ خَ , وَ ياامِ دِ يَ باملَاءِ َ , والربَ عن ماء البحر:   ملسو هيلع هللا ىلص, وقال ]رواه البخاري ومسلم[ )الثَّلْجِ

هُ مَ  ورُ الطَّهُ  وَ هُ ( لُّ مَ  ,اؤُ , والنّسائي, وابن ماجه] )تُهُ تَ يْ احلِ  .[رواه أمحد, وأبو داود, والرتمذيّ
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  :املاء الطهور أنواعُ * 
  :أربعة أنواع املاء الطهور

 ;ليس مباحاً  وهو ما :اخلبثَ  ويزيلُ  ,احلدثَ  وال يرفعُ  ,هلُ استعام حيرمُ  ماءٌ  )١ 
 ةِ مَ رْ حُ كَ  ;امٌ رَ حَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مْ كُ الَ وَ مْ أَ وَ  مْ كُ اءَ مَ دِ  إنَّ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;كمغصوب ونحوه

  .]رواه البخاري ومسلم[ )اذَ هَ  مْ كُ دِ لَ  بَ يفِ  ,اذَ هَ  مْ كُ رِ هْ  شَ يفِ  ,اذَ هَ  مْ كُ مِ وْ يَ 

 وهو ما خلت به املرأةُ  :ثىنْ واخلُ  البالغَ  جلَ ثى ال الرَّ نْ األُ  دثَ حَ  يرفعُ  ماءٌ  )٢ 
 :ريض اهللا عنهحلديث احلكم بن عمرو الغفاري  ;عن حدثٍ  كاملةٍ  فة لطهارةٍ املكلّ 

َ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ  نَّ أَ ( داود  رواه أمحد وأبو[ )ةِ أَ رْ املَ  ورِ هُ طَ  لِ ضْ فَ بِ  لُ جُ الرَّ  أَ ضَّ وَ تَ يَ  نْ ى أَ هنَ

ْ وقول  .]ابن ماجهوالرتمذي والنسائي و  تَ نْ أَ  أْ ضَّ وَ تَ (:  ريض اهللا عنهس جَ عبد اهللا بن رسَ
 .]رواه األثرم[ )هُ ـنَّ بَ رَ قْ  تَ الَ فَ  هِ بِ  تْ لَ ا خَ ذَ ا إِ مَّ أَ فَ  ;انَ اهُ هَ  يَ هِ ا وَ نَ ا هُ هَ 

وهو يرفع احلدث, ويزيل  :إليه حتياجِ اال ه مع عدمِ استعاملُ  يكرهُ  ماءٌ  )٣
 .اخلبث

ؤذي ويمنع كامل ه يُ ألنّ  ;هه أو بردُ حرُّ  اشتدَّ  وماءٍ , قربةبم بئرٍ  امءِ ك ذلكو 
 من صعود أجزاءٍ  ه ال يسلم غالباً ألنّ  ;أو بمغصوبٍ  ن بنجاسةٍ خّ أو سُ  ,الطهارة

  , ]رواه الرتمذي, والنّسائي[ )كَ يبُ رِ  يَ ا الَ  مَ ىلَ إِ  كَ يبُ رِ ا يَ مَ  عْ دَ (: ويف احلديث, إليه لطيفةٍ 
 بملح أو تغريّ , معةِ اجل سلِ وغُ  الوضوءِ  تجديدِ ك بْ مل جت عمل يف طهارةٍ أو استُ 

الكافور به امزجه كتغريّ أو بام ال يُ  ,من املاء ه منعقدٌ ألنّ  ;كامللح البحري مائيّ 
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 وكراهته خروجاً  ,ال يامزج املاء, مجاورب ه تغريّ ألنّ  ;نواعهأهن عىل اختالف والدُّ 
 يتغريّ  هنيةً فيه دُ  نّ أل ;عِ مْ والشَّ  تِ فْ ران والزَّ طِ  بالقَ ويف معناه ما تغريّ . من اخلالف

  .هبا املاءُ 
  .له تعظيامً  ;ثِ وال يكره ماء زمزم إال يف إزالة اخلبَ  −

حلديث  ;واألهنار ,والعيون ,واآلبار ,كامء البحر :لهاستعامُ  ال يكرهُ  ماءٌ  )٤ 
 رٌ ئْ بِ  يَ هِ وَ  ةَ اعَ ضَ بُ  رِ ئْ بِ  نْ مِ  أُ ضَّ وَ تَ نَ اهللا أَ  ولَ سُ رَ  ايَ :  يلَ قِ ( :قال ريض اهللا عنهأيب سعيد 

 )ءٌ يشَ  هُ سُ جِّ نَ  يُ الَ  ورٌ هُ طَ  اءُ املَ : ملسو هيلع هللا ىلص الَ قَ فَ  ?نُ تَ النَّ وَ  بِ الَ كِ الْ  ومُ حلُ وَ  ضُ يَ ا احلِ يهَ ى فِ قَ لْ يُ 
 .], والنسائيوالرتمذي ,وأبو داود ,رواه أمحد[

 ريض اهللا عنهم الصحابة ألنّ  ;−مكان االستحامم− ماحلامّ  ال يُكره ماءُ و −
يف  اءٌ مَ  هُ لَ  نُ خَّ سَ يُ  انَ كَ  هُ نَّ أَ ( :ريض اهللا عنه عن عمرف ;صوا فيهم ورخَّ احلامَّ دخلوا 

 .]الدارقطنيرواه [ )هِ بِ  لُ سِ تَ غْ يَ فَ  مٍ قُ مْ قُ 
ة احلديث الذي ينهى عن ذلك, مسبالشّ  نُ كره املسخّ وال يُ   − ; لعدم صحّ

 .وأنّه يورث الربص
م دْ  يف آنية األُ وما تغريّ , −نُ وهو اآلجِ − ثِ كْ  بطول املُ املتغريّ كره املاءُ ال يُ و  −

م دْ كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم األُ  مريض اهللا عنهالصحابة  نّ أل ;حاسوالنُّ 
 .ون معهامُ يمَّ ومل يكونوا يتَ  ,وهي تغري أوصاف املاء عادةً 

 ;نهماملاء  ونُ صَ  قُّ شُ أو بام يَ  ونحوها, من ميتة ةحائرالب كذلك ما يتغريّ و
 عىل كربيتٍ  روره بموكذلك ما تغريّ  ,−ما مل يوضعا−حلب وورق شجر كالطُّ 
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  ه ألنّ  ;بن ونحومهايول يف املاء من احلشيش والتِّ يح والسُّ وما تلقيه الرِّ  ,ونحوه
  .ال يمكن صون املاء عنه

 :رهِّ طَ املُ  غريُ  اهرُ طّ ال :الثاين
 ما تغريّ  :وهو ,مها, ونحوِ اخلبث إزالةِ احلدث و رفعِ  ه يف غريِ جيوز استعاملُ و
   أو خال  بغاً ى صار صِ  اسمه حتّ و رحيه بيشء طاهر غريّ أمن لونه أو طعمه  كثريٌ 
 .ه أزال عنه اسم املاء فأشبه اخللّ ألنّ ; هوريةفيسلبه الطَّ  بخ فيه فصار مرقاً أو طُ 
  ُ  .تهه بنفسه عاد إىل طهوريّ فإن زال تغريُّ
 بَّ صَ  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ;ع حدثواستعمل يف رف ما كان قليالً  :اهرومن الطّ  −

, ولكنّه غري مطهر; ألنّه أزال مانعاً من  ]رواه البخاري ومسلم[ هِ وئِ ضُ وَ  نْ مِ  رٍ ابِ  جَ ىلَ عَ 
الة; فأشبه ما لو أزيلت به نجاسة  .الصّ

 نوماً  ليالً  ائمِ النَّ  فِ املكلَّ  يد املسلمِ  نغمست فيه كلُّ ا الذي القليلُ  املاءُ  :ومنه −
ل الغسل ة وتسميةبنيّ  مراتٍ  غسلها ثالثَ  قبل الوضوءَ  ينقضُ  وذلك  ,عند أوّ
 امَ هُ لْ خِ دْ يُ  نْ أَ  لَ بْ قَ  هِ يْ دَ يَ  لْ سِ غْ يَ لْ فَ  هِ مِ وْ نَ  نْ مِ  مْ كُ دُ حَ أَ  ظَ قَ يْ تَ ا اسْ ذَ إِ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;واجب

  .]رواه البخاري ومسلم[ )هُ دُ يَ  تْ اتَ بَ  نَ يْ ي أَ رِ دْ ال يَ  مْ كُ دَ حَ أَ  نَّ إِ فَ  ;الثاً ثَ  اءِ نَ يف اإلِ 

  :سُ جِ نَّ ال :الثالث
 وال يرفعُ  ,−كعطشٍ أو دفع لقمة غصّ هبا− ورةِ لرضّ ه إال استعاملُ  حيرمُ 
 أو كان كثرياً , وهو قليلٌ  ما وقعت فيه نجاسةٌ  :وهو ,اخلبثَ  زيلُ وال يُ  ,احلدثَ 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  
 

  

אא 

٧

ام ريض اهللا عنهحلديث  ابن عمر  ;طعمه أو لونه أو رحيه: هأوصافِ   هبا أحدُ وتغريّ 
ا :  ملسو هيلع هللا ىلص الَ قَ فَ  باعِ السِّ وَ  ابِّ وَ الدَّ  نَ مِ  هُ وبُ نُ ا يَ مَ وَ  اءِ املَ  نِ عَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  لَ ئِ سُ (: قال إِذَ

انَ املَ  لِ اكَ ْمِ ْ حيَ ِ ملَ تَنيْ لَّ ويف . ]رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه[ )بَثَ خلَ اءُ قُ
ْ ( :لفظ ابن ماجه وأمحد  .ما مل يبلغهام ينجس أنّ عىل  يدلُّ وهذا  )ءٌ يشَ  هُ سْ جِّ نَ يُ  ملَ

   .نجسٌ إمجاعاً : بنجاسة هأوصافِ   أحدُ وما تغريّ  −
 :منه ويبقى بعده كثري أو بنزحٍ  ,إليه طهورٍ  أو بإضافةِ  ,هه بنفسِ فإن زال تغريّ  − 

  .تهعاد إىل طهوريّ 
 .ما دوهنام :واليسري ,تانقلّ  :والكثري −

 سبعِ  عان ونصفُ بُ وسُ  ,ون رطالً وثامن ,تقريباً  بالعراقيّ  رطلٍ  امئةِ مخسُ  :ومها 
 .وعمقاً  وعرضاً  طوالً  عٌ وربْ  ذراعٌ  :ومساحتهام ,بالقديسّ  رطلٍ 
  .لرتاً  )١٦٠٫٥(: وذلك يساوي بالتقريب ,تقريباً  قربٍ  مخسَ تسعان القلتان و
ولو مع بقائها  ,فهو طهورٌ  ;جاسةِ  بالنّومل يتغريّ  هور كثرياً فإذا كان املاء الطَّ  −
 .بضاعة السابق حلديث بئر ;فيه

ه; ة املاء الذي وقعت فيه نجاسةٌ يف كثر الشخص وإن شكّ   فهو  ومل تغريّ
 .س جِ نَ 

 :اشتباه أنواع املياه ببعضها *  
فيهام,  حرَّ تَ مل يَ  :جتوز به الطهارة ء الاماملاءُ الذي جتوز به الطّهارة بوإن اشتبه 
باملحظور فيام ال تبيحه  ه املباحُ بشتاه ألنّ  للامء; م بال إراقةويتيمّ  ,وجيتنبهام مجيعاً 
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 .ه بأجنبياتشتبهت أختُ أو ا ,بوالً  ي كام لو كان النجسُ جيز التحرّ  فلم ;الرضورة
يف  من أراد أن يستعمله إعالمُ من املاء أو غريه  يشءٍ  من علم بنجاسةِ  ويلزمُ 

, أو غريمها; , أو رشبٍ  . ]رواه مسلم[ )يحةُ صِ النَّ  ينُ الدِّ ( :حلديث طهارةٍ
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  :اآلنيةِ  تعريفُ  :أوالً 

 .وأسقيةٍ  كسقاءٍ  ;ووعاءٍ  إناءٍ  مجعُ  ,األوعيةُ  :رفاً وعُ  لغةً اآلنيةُ 
 . كلُّ ظرفٍ يمكنُ أن يستوعب غريه: الوعاءُ و

 :أحكامُ اآلنيةِ  :ثانياً 
 نْ مِ  لَ سَ تَ اغْ   ملسو هيلع هللا ىلص بيّ النّ  ألنّ  ;ه ولو ثميناً واستعاملُ  ,طاهرٍ  إناءٍ  كلِّ  اذُ ختّ اباح يُ  −

عَة− ةٍ نَ فْ جَ   − نُحاس− رٍ فْ صُ  نْ مِ  − حٍ دَ قَ − رٍ وْ تَ  نْ مِ  أَ ضَّ وَ وتَ  ,]والرتمذي رواه أبو داود[ − قَصْ
 .]رواه البخاري ومسلم[  ٍةبَ رْ قِ  نْ مِ و, ]رواه البخاري[

ريض اهللا حذيفة ملا رو  ;هبام هِ واملموَّ  ةِ والفضّ  هبِ الذَّ  آنيةُ ستثنى من هذا وي − 
َ ال تَ (:  قال ملسو هيلع هللا ىلص بيّ النّ  أنّ  عنه  ;اهَ افِ حَ وا يف صِ لُ كُ أْ ال تَ وَ  ةِ ضَّ الفِ وَ  بِ هِ الذَّ  ةِ يَ وا يف آنِ بُ رشْ

َ إِ فَ    لُ كُ أْ ي يَ ذِ الَّ ( :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  .]رواه البخاري ومسلم[ )ةِ رَ يف اآلخِ  مْ كُ لَ يا وَ نْ يف الدُّ  مْ هُ ـا لَ هنَّ
َ يَ  وْ أَ  هَ وَ  ةِ ضَّ الفِ  ةِ يَ يف آنِ  بُ رشْ َ امَ نَّ إِ  بِ الذَّ ِ طْ بَ  يف رُ رجِ  جيُ  . ]رواه مسلم[ )مَ نَّ هَ جَ  ارَ نَ  هِ ن

 .ساء لعموم اخلربجال والنِّ هي عن ذلك الرِّ ويستوي يف النّ  −

 :طهر بآنية الذهب والفضة حكم التَّ * 
 جريانُ  لوضوءَ ا ألنّ  ;املغصوبِ  وباإلناءِ  ,امهب الطهارةُ  تصحُّ  اممع حتريمهو −



א א 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  

 

 ١٠

 . اإلناءِ  ستعاملُ ا ام املعصيةُ إنّ  ,س بمعصيةٍ فلي; عىل العضو املاءِ 
 حلديث ;ة لغري زينةٍ ضّ من الفِ  ةٍ يسري ةٍ ب بضبّ بِّ ضُ إذا  ناءِ اإل استعاملُ باح ويُ  −

َ كَ انْ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  حَ دَ قَ  نَّ أَ (:  ريض اهللا عنهأنس بن مالك  َ فَ  ;رسَ   بِ عْ الشَّ  انَ كَ مَ  ذَ اختَّ
قَّ : يعني −   .]رواه البخاري[ )ةٍ ضَّ فِ  نْ مِ  ةً لَ سِ لْ سِ  −الشَّ

م :الثاً ث  :حكمُ آنيةِ غري املسلمني وثياهبِ
 مرشكةٍ  ة امرأةٍ زادَ أفرغ من مَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيّ النّ  نّ أل ;م طاهرةٌ وثياهبُ  املسلمني غريِ  آنيةُ  − 

 .]رواه البخاري[ سل بهتماءً ليغ وأعطى رجالً أصابته جنابةٌ  اسَ فسقى النّ  ;ماءً 
 ;نجسٌ  هم فهوه من آنيتِ فام استعملو ;منهم جاساتِ والنَّ  تاتِ يْ املَ  ومن يستحلّ  −  

 ضِ رْ أَ ا بِ نَّ إِ ! اهللا  ولَ سُ ا رَ يَ :  تُ لْ قُ ( :الـق ريض اهللا عنه نيّ شَ و ثعلبة اخلُ ـملا رو أب
ا :الَ قَ  ?مْ هِ تِ يَ يف آنِ  لُ كُ أْ نَ فَ أَ  ;ابٍ تَ كِ  لِ هْ أَ  مٍ وْ قَ  لُوا فِيهَ أْكُ الَ تَ مْ فَ َ آنِيَتِهِ ريْ مْ غَ تُ دْ جَ  ,إِنْ وَ

إِنْ  ا وَ لُوا فِيهَ مَّ كُ ا ثُ لُوهَ سِ اغْ وا فَ ِدُ ْ جتَ بغوه وه أو صَ سجُ وما نَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )ملَ
  .فهو طاهر

; هعلم نجاستُ مل تُ  ما بالشكِّ  يشءٌ  جسُ نوال ي −   .هارةُ الطّ  األصلَ  ألنّ  يقيناً

  :حكمُ أجزاءِ امليْتةِ  :رابعاً 
   ,نجسٌ  : هادُ لْ وجِ  , هابُ صَ وعَ  , هارُ افِ وحَ  , هارُ فْ وظُ  , ارهنُ وقَ  , امليتةِ  ظمُ عَ  −
 جزءٌ  لدُ واجلِ  ,]٣: املائدة[ ﴾A B C ﴿ :لقوله تعاىل ;باغبالدِّ  طهرُ وال يَ 
 ضِ رْ يف أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  ابُ تَ ا كِ نَ يْ لَ عَ  ئَ رِ قُ ( :كيم قالعبد اهللا بن عُ ملا رو و .منها
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رواه أمحد وأبو داود [ )بٍ صَ ال عَ وَ  ابٍ هَ إِ بِ  ةِ تَ يْ املَ  نَ مِ وا عُ فِ تَ نْ  تَ الَّ أَ  :ابٌ شَ  المٌ ا غُ نَ أَ وَ  ةَ نَ يْ هَ جُ 

 .]والرتمذي والنسائي وابن ماجه
غري  ولو ,يف احلياةٍ  طاهرةٍ  إذا كان من ميتةٍ  طاهرٌ  يشُ والرِّ  ,وفُ والصُّ  ,رُ عْ والشَّ  − 

   S T U V W X Y ﴿ :تعاىل قال ;رِ أوالف كاهلرِّ  مأكولةٍ 
Z   ﴾ ]املنصوص عليهعىل قيسٌ مَ  والريشُ  ,]٨٠: النّحل .  

  :تغطيةُ اآلنيةِ  :خامساً 
: قال  ملسو هيلع هللا ىلص حلديث جابر أن النبيّ ; يةِ قِ سْ األَ  −ربطُ −وإيكاءُ  ,اآلنيةِ  تغطيةُ  نُّ سَ يُ 

يْلِ ( نْحُ اللَّ انَ جُ ا كَ يْتُمْ  −إِذَ سَ مْ  −أَوْ أَمْ بْيَانَكُ وا صِ فُّ كُ وا آنِ ...فَ ِّرُ مخَ وا وَ رُ كُ اذْ مْ وَ يَتَكُ
مَ اهللا رِ  ,اسْ عْ لَوْ أَنْ تَ يْئًاوَ ا شَ يْهَ لَ وا عَ  .واطُّ أي غَ : روامخِّ  .]رواه البخاري ومسلم[ )ضُ
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  : االستنجاءتعريف : أوالً 

  . ر طاهر مباح منقٍ جَ ور أو حَ هُ إزالة ما خرج من السبيلني بامء طَ  :االستنجاء 
 .أن يعود املكان طاهراً كام كان : باملاء معناهاإلنقاء و

خر تها بحيث خيرج آلَّ النجاسة وبَ  أن يزيل احلجر: معناهف باحلجراإلنقاء أما 
 .  ثر ال يزيله إال املاءأا وال يبقى بعده إال حجر نقي 

  : االستنجاء حكم :ثانياً 
يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي ; لكل ما خرج من السبيلني  االستنجاء واجب

 ارٍ جَ حْ أَ  ةِ ثَ الَ ثَ بِ  هُ عَ مَ  بْ هَ ذْ يَ لْ فَ  طِ ائِ  الغَ ىلَ إِ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ (: اهللا عنها  عائشة ريض
ِ  يبُ طِ تَ سْ يَ  َ إِ فَ  ,نَّ هبِ ْ هنَّ  هُ رَ كَ ذَ  لْ سِ غْ يَ ( : يف املذي ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  . ]رواه أبو داود[ )هُ نْ عَ  ئُ زِ ا جتُ

 .  ]رواه البخاري ومسلم[ )أُ ضَّ وَ تَ يَ وَ 
 .فال جيب االستنجاء  ; ذا كان اخلارج طاهراً كاملني والريحإإال 

  :االستنجاء آداب  :ثالثاً 
يف معنى كان  وكذا ما ,أو احلجر وحده , ه وحد ملاءا االستنجاء جيزئ يف )١
وما يف  )القامش( قرَ كاخلشب واخلِ  ; للنجاسة مزيلمن كل جامد طاهر  احلجر

ِ أَ فَ  ءَ الَ اخلَ  لُ خُ دْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ (:  معنامها ; حلديث أنس ريض اهللا عنه  مٌ الَ غُ وَ  انَ أَ  لُ محْ
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 .]رواه البخاري ومسلم[) ءِ ااملَ ي بِ جِ نْ تَ سْ يَ فَ ,  ةً زَ نَ عَ وَ  اءٍ مَ  نْ مِ  ةً اوَ دَ إِ ي وِ حْ نَ 
 طِ ائِ الغَ  ىلَ إِ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عنها أن النبي  وحلديث عائشة ريض 

ِ  يبُ طِ تَ سْ يَ  ارٍ جَ حْ أَ  ةِ ثَ الَ ثَ بِ  هُ عَ مَ  بْ هَ ذْ يَ لْ فَ  َ إِ فَ  ,نَّ هبِ ْ هنَّ  .  ]رواه أبو داود[) هُ نْ عَ  ئُ زِ ا جتُ
ريض عن أيب هريرة ف ,ر املحل طهِّ نه أبلغ يف التنظيف ويُ أل ; واملاء أفضل )٢

 m n o p ﴿ اءٍ بَ قُ  لِ هْ  أَ يفِ  ةُ اآليَ  هِ ذِ هَ  تْ لَ زَ نَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عنه أن النبي 
q﴾ ] رواه [ )ةُ اآليَ  هِ ذِ هَ  مْ يهِ فِ  تْ لَ زَ نَ فَ , اءِ املَ بِ  ونَ جُ نْ تَ سْ يَ  واانُ كَ  :الَ قَ  ,]١٠٨التوبة

 .  ]أبوداود
اهللا  سلامن ريض ; حلديث أقل من ثالثة أحجارب وال جيزئ االستنجاءجيوز  ال  )٣

َانَا(: عنه قال تَنْجِ  ...− ملسو هيلع هللا ىلصالنبي يعني −  هنَ ارٍ  يَ أَنْ نَسْ جَ ةِ أَحْ نْ ثَالَثَ لَّ مِ  .]مسلم رواه[ )بِأَقَ
َانَا( :; حلديث سلامن السابق , وفيه  يكره االستنجاء باليمني )٤ النبي يعني −  هنَ
تَنْجِ أَنْ نَ  ...− ملسو هيلع هللا ىلص نيِ  يَ سْ  ).بِالْيَمِ
 .تعظيامً هلا  ; يكره استقبال القبلة واستدبارها حال االستنجاء )٥
كان أسواءً ;  والطعام, والعظم ,  − وهو النجس− حيرم االستنجاء بالروث  )٦

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ريض اهللا عنه أ حلديث ابن مسعود; للبهائم مطعاماً لآلدمي أ
 الرتمذيو مسلم رواه[) نِّ اجلِ  نَ مِ  مْ كُ انِ وَ خْ إِ  ادُ زَ  هُ نَّ إِ فَ  ; امِ ظَ عِ الْ  بِ الَ وَ  ثِ وْ الرَّ وا بِ جُ نْ تَ سْ  تَ الَ (

طعام تنبيه عىل أن  للجن ل النهي بكونه زاداً يعلوت.  ]يف الكرب والنسائي −واللفظ له−
  . رمةً عظم حُ أألنه  ; بالنهي أوىل مواهبد وطعام اإلنسان

وكذا إذا تعد  ,ئه بعد ذلك إال املاء مل جيزفإن فعل واستنجى هبذه األشياء 
 .مل جيزئه إال املاء , اخلارج من السبيلني املوضع املعتاد 
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 :دخول اخلالء لسن ما ي :أوالً  
 :يسن لداخل اخلالء ما ييل 

 حلديث جابر ريض اهللا;  الغائط عند الناس السيام ار عنتالبعد واالست )١
َ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ ( :عنه قال   . ]رواه أبو داود[ )دُ حَ أَ  اهُ رَ  يَ ى الَ تَّ حَ  قَ لَ طَ انْ  ازَ الربَ

 .مكان قضاء احلاجة : ازوالربَ 
وعند تشمري  ,−دورة املياه−الكنيف  إىل سمية واالستعاذة عند الدخولالتَّ  )٢

ال ـق:  الـ عنه قيل ريض اهللاـديث عحل; الفضاء  يفحال قضاء احلاجة الثياب 
ُ سَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  َ ا بَ مَ  رتْ ِ عْ أَ  نيْ ِ بَ  اتِ رَ وْ عَ وَ  نِّ اجلِ  نيُ  ءَ الَ اخلَ  مُ هُ دُ حَ أَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ  مَ ي آدَ ن

  . ]وابن ماجهالرتمذي رواه [ )اهللاِ مِ سْ بِ  : ولَ قُ يَ  نْ أَ 
 مَّ هُ اللَّ  : الَ قَ  ءَ الَ اخلَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ بِ النَّ  انَ كَ ( : قال حلديث أنس ريض اهللا عنهو

م الباء مجع بض: ثبُ واخلُ .  ]لمرواه البخاري ومس[ )ثِ ائِ بَ اخلَ وَ  ثِ بُ اخلُ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ  أَ ينِّ إِ 
 .ذكران الشياطني وإناثهم: مجع خبيثة, واملراد :  اخلبائثخبيث, و

م إىل قدَّ ألن اليمني تُ  ;رجله اليرس يف الدخول, واليمنى يف اخلروج تقديم  )٣
اهللا  ; حلديث عائشة ريض غفرانك:  لوثم يق ,ها واليسار لضدِّ , اكن الطيبة األم
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 . ]وأبو داودالرتمذي رواه [ )كَ انَ رَ فْ غُ : الَ قَ  ءِ الَ اخلَ  نَ مِ  جَ رَ ا خَ ذَ إِ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ (عنها 
أَنَّ ( حلديث ابن عمر ريض اهللا عنهام;  أن ال يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض )٤

ضِ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ النَّبِ  نَ األَرْ وَ مِ نُ دْ تَّى يَ هُ حَ بَ وْ عُ ثَ فَ رْ ةً الَ يَ اجَ ادَ حَ ا أَرَ انَ إِذَ  . ]رواه أبو داود[ )كَ

  :التخيلِّ  ما يكره حال  :ثانياً 
 :ييل  يكره حال التخيل ما

 . تكريامً هلام  ; استقبال الشمس والقمر )١
 .فيتنجس بدنه أو ثيابه لئال يرتد عليه ; البول يف مهب الريح )٢
;  يكإرشاد أعمى خيشى عليه من الرتدِّ  منهإال ملا البد  ,اً الكالم مطلق )٣

ولُ اهللا  (عنهام  ريض اهللا حلديث ابن عمر سُ رَ رَّ وَ الً مَ جُ مْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ رَ لَ مَ فَ لَّ بُولُ فَسَ يَ
يْ  لَ دَّ عَ رُ  . ]رواه مسلم[) هيَ
دة عن عبد اهللا بن رسجس ريض اهللا حلديث قتا;  اجلحور والثقوب البول يف )٤

َ ( :عنه قال بَ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ ى رَ هنَ  لِ وْ البَ  نَ مِ  هُ رَ كْ ا يُ مَ :  ةَ ادَ تَ قَ وا لِ الُ قَ  . رِ حْ اجلُ  يفِ  الَ يُ
َ إِ : الَ ? قَ رِ حْ  اجلُ يفِ    . ]رواه أمحد وأبو داود[) نِّ اجلِ  نُ اكِ سَ ا مَ هنَّ

 .قم سَّ ; ألنه يورث ال البول يف نار أو يف رمادٍ  )٥
رُ اخلالء بيشء فيه ذِ  دخول )٦ وإجالالً  ألن يف ذلك إكراماً ;  تعاىل إال حلاجة هللاكْ
 ̂ [ \  ] Y Z﴿ :وجل وقد قال اهللا عز ,الوعَ  ه جلَّ السم

 .]٣٢احلج [ ﴾      ̀  _
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ى تَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ (حلديث حذيفة ريض اهللا عنه  ;وال يكره له البول قائامً  −
املكان الذي يلقى : باطة بالضموالسُّ  .  ]ومسلم رواه البخاري[ )امً ائِ قَ  الَ بَ فَ  مٍ وْ قَ  ةِ اطَ بَ سُ 

 .فيه الرتاب والقاممة

  : حيرم حال التخيل ما :ثالثاً 
 :ما ييل  حيرم حال التخيل 

حلديث أيب هريرة ;  بال حائليف الصحراء  ها,ستدباراوالقبلة استقبال  )١
 لِ بِ قْ تَ سْ  يَ الَ فَ  هِ تِ اجَ حَ  ىلَ عَ  مْ كُ دُ حَ أَ  سَ لَ ا جَ ذَ إِ : (قال ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهللا عنه أن رسول اهللا

  . ]رواه مسلم[ )اهَ رْ بِ دْ تَ سْ  يَ الَ وَ  ةَ لَ بْ القِ 
 ;فيباح له ذلك ,ض كان يف البنيان أو يف املرحا أو ,رتة أما إذا كان يسترت بسُ  −
صَ (:ديث ابن عمر ريض اهللا عنهام قالحل فْ يْتِ حَ قَ بَ وْ يْتُ فَ قَ تَ أَيْتُ النَّبِيَّ ارْ رَ  ملسو هيلع هللا ىلصةَ فَ

بِلَ الشَّ  تَقْ سْ ةِ مُ بْلَ بِرَ الْقِ تَدْ سْ تَهُ مُ اجَ قْيضِ حَ   . ]رواه البخاري ومسلم[) مِ ايَ
ةِ (: ر قالغصعن مروان األو بْلَ بِلَ الْقِ تَقْ سْ تَهُ مُ لَ احِ اخَ رَ رَ أَنَ مَ أَيْتُ ابْنَ عُ ثُمَّ , رَ

ا  بُولُ إِلَيْهَ لَسَ يَ لْتُ . جَ قُ َنِ يَ : فَ محْ بْدِ الرَّ ا عَ ا ! ا أَبَ ذَ نْ هَ ِىَ عَ دْ هنُ الَ ? أَلَيْسَ قَ ; بَىلَ :  قَ
لِكَ يفِ  نْ ذَ ِىَ عَ امَ هنُ اءِ  إِنَّ ضَ ْ , الْفَ ةِ يشَ بْلَ َ الْقِ بَنيْ يْنَكَ وَ انَ بَ ا كَ إِذَ أْسَ فَ الَ بَ كَ فَ ُ رتُ  )ءٌ يَسْ

 . ]رواه أبو داود[
, أو يف مورد ماءٍ , مكان يستظلون بهيف  أو, ط يف طريق الناسالبول أو التغوُّ  )٢

َ : ثَ الَ الثَّ  نَ عِ الَ وا املَ قُ اتَّ (:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ;مثمرة أو حتت شجرة  , دِ ارِ وَ املَ  يفِ  ازَ الربَ
الشجرة  ولئال يتنجس ما سقط من ,]هبو داود وابن ماجرواه أ[ )لِّ الظِّ وَ  ,يقِ رِ الطَّ  ةِ عَ ارِ قَ وَ 
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 .ب لعنة الناس جيل أي ما: واملالعن  .املثمرة 
اهللا عنه  حلديث عقبة بن عامر ريض ; بني قبور املسلمنيط البول أو التغوُّ  )٣

) وقِ السُّ  طَ سْ وَ  وْ ي أَ تِ اجَ حَ  تُ يْ ضَ قَ  رِ وِ بُ القُ  طَ سْ وَ  أَ ايلِ بَ أُ  امَ وَ (... :قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 
 . ]هرواه ابن ماج[

عنه  اهللا بن مغفل ريض اهللا دحلديث عب;  دكيف املاء الرا أو, محَ تَ سْ املُ يف البول  )٤
رواه أمحد وأبو داود [ )فِيهِ  أُ ضَّ وَ تَ يَ  مَّ ثُ  هِ مِّ حَ تَ سْ  مُ يفِ  مْ كُ دُ حَ أَ  نَّ ولَ بُ  يَ الَ : (قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

  .]والرتمذي والنسائي وابن ماجه
َ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ (وعن جابر ريض اهللا عنه   .]مسلم رواه[) دِ اكِ الرَّ  اءِ  املَ يفِ  الَ بَ يُ  نْ ى أَ هنَ

 .كشف للعورة بال حاجة ألنه  ; قدر احلاجةأكثر من املكث  )٥
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واك : أوالً   :تعريف السِّ
لتطهري  راك, ويستعملعود املأخوذ من شجر األاسم لل بكرس السني; :واك السِّ 

 .الفم وتنظيفه

واك : ثانياً    :آداب استعامل السِّ

حلديث عائشة ريض اهللا عنها  ;مطلقاً يف كل وقت السواك يسن استعامل) ١
 .]أمحد والنسائيرواه [ )بِّ لرَّ لِ  اةٌ ضَ رْ , مَ  مِ فَ لْ لِ  ةٌ رَ هَ طْ مَ  اكُ وَ السِّ (: قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

مما حيقق نظافة الفم من غري أذ,  وبغريه األراكسوك بعود ة التَّ نَّ حتصل سُ  )٢
 .السنةأفضل لوروده يف  واألراك
 :يتأكد استعامل السواك يف مواضع هي ) ٣

َ تِ مِّ  أُ ىلَ عَ  قَّ شُ أَ  نْ  أَ والَ لَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  :عند الوضوء) أ  ُ رْ مَ ي ألَ  واكِ السِّ بِ  مْ هتُ
 .]مالك وأمحد وابن خزيمةرواه [ )وءٍ ضُ وُ  لِّ كُ  عَ مَ 
َ مَّ  أُ ىلَ عَ  قَّ شُ أَ  نْ  أَ والَ لَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  :عند الصالة) ب ُ رْ مَ تي ألَ  اكِ وَ السِّ بِ  مْ هتُ

 .]مسلمرواه [ )الةٍ صَ  لِّ كُ  دَ نْ عِ 
 امَ ا قَ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ (: فة قال حلديث حذي :عند االنتباه من النوم) ج

 .]رواه البخاري ومسلم[ )اكِ وَ السِّ بِ  اهُ فَ  وصُ شُ يَ  لِ ليْ الَّ  نَ مِ 
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 ةٌ رَ هَ طْ مَ  اكُ وَ السِّ ( السابق لعموم حديث عائشة :عند تغري رائحة الفم) د 
 . )بِّ لرَّ لِ  اةٌ ضَ رْ , مَ  مِ فَ لْ لِ 
 كَ وَّ سَ ا تَ ذَ إِ  دَ بْ العَ  نَّ إِ (: قال  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عيل أن النبي  :عند قراءة القرآن) هـ

 ىلَ عَ  اهُ فَ  عَ ضَ ى يَ تَّ حَ  هُ نْ و مِ نُ دْ يَ , فَ هِ تَ اءَ رَ قِ لِ  عَ مِ سَ فَ  هُ فَ لْ خَ  كُ لَ املَ  امَ  قَ يلِّ صَ يُ  امَ قَ وَ 
ْ مَ , وَ يهِ فِ   مْ كُ اهَ وَ فْ وا أَ رُ هِّ طَ , فَ كِ لَ املَ  فِ وْ يف جَ  ارَ  صَ الَّ إِ  ءٌ يشَ  يهِ فِ  نْ مِ  جُ رُ ا خيَ
 .]البزاررواه [ )آنِ رْ قُ لْ لِ 

َ رَ  ةَ شَ ائِ عَ  تُ لْ أَ سَ (: رشيح بن هانئ قال ملا رو :عند دخول املنزل) و   يضِ
: تْ الَ ? قَ هُ تَ يْ بَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  أُ دَ بْ يَ  انَ كَ  ءٍ يشَ  يِّ أَ بِ  :اهَ نْ عَ  اهللاُ

 .]مسلمرواه [ )اكِ وَ السِّ بِ 
عائشة  حلديث ;قضمه وتطييبهبعد  اثنان فأكثرالعود الواحد جيوز أن يتسوك ب) ٤

َ الرَّ دُ بْ عَ  لَ خَ  دَ ـامَّ لَ (: ريض اهللا عنها  عَ مَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ  النَّ ىلَ ام عَ هُ نْ عَ   اهللاُيضِ رَ  رٍ كْ  بَ يبِ أَ  نُ بِ  نِ محْ
َ الرَّ دِ بْ عَ  هُ بَ أَ فَ  هِ بِ  نُّ تَ سْ يَ  بٌ طْ رَ  اكٌ وَ سِ  نِ محْ ِ بَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  دَّ  −يعني نظر إليه− هِ رصَ
َ رَ  ةُ شَ ائِ عَ  تْ الَ قَ  ,يهِ لَ إِ  رَ ظَ النَّ  الَ طَ أَ وَ   هُ تُ مْ ضَ قَ  مَّ ثُ  هُ تُ ذْ خَ أَ فَ  ,هُ يدُ رِ يُ  هُ نَّ أَ  تُ فْ رَ عَ فَ  :اهَ نْ عَ  اهللاُ يضِ
 .]البخاري رواه[ )هُ نْ مِ  نَ سَ حَ اناً أَ نَ تِ اسْ  تُ يْ أَ  رَ امَ فَ  ,هِ بِ  نَّ تَ اسْ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ لنَّ لِ  هُ تُ عْ فَ دَ فَ  هُ تُ بْ يَّ طَ  مَّ ثُ 

ل تشمل كل ـ, بفقط ىل تنظيف األسنانـاك ال تقترص عسنة استعامل السو )٥
ما يف الفم مما حيتاج إىل التنظيف كاللسان; ملا رو أبو موسى األشعري ريض اهللا 

يف  اكُ وَ السِّ وَ ,  عْ أُ  عْ أُ  :ولُ قُ يَ  هِ دِ يَ بِ  اكٍ وَ سِ بِ  نُّ تَ سْ يَ  هُ تُ دْ جَ وَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  تُ يْ تَ أَ ( :عنه قال 
 .أي يتقيأ : ومعنى يتهوع  .]البخاري ومسلمرواه [ )عُ وَّ هَ تَ يَ  هُ نَّ أَ كَ  يهِ فِ 
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 :تعريف سنن الفطرة : أوالً 
األعامل التي من فعلها والتزم هبا فقد اتصـف بـالفطرة التـي هي  :سنن الفطرة  

خلق اهللا تعاىل الناس عليها, وهي من سنن األنبياء عليهم الصـالة والسـالم , قـال 
 . ]٣٠الروم [ ﴾ ́   ª «  ¬ ® °̄ ± ² ³ © ﴿: ىلتعا

ففي احلديث عن أيب هريرة ريض  وقد وردت السنة النبوية ببيان هذه السنن ,
ْ  ةُ رَ طْ الفِ (: اهللا عنه مرفوعاً  ْ  وْ , أَ  سٌ مخَ ـ سٌ مخَ ـ, وَ انُ تَـاخلِ :  ةِ رَ طْـالفِ  نْ مِ , ادُ دَ حْ تِ االسْ

 . ]البخاري ومسلمرواه [ )بِ ارِ الشَّ  صُّ قَ وَ  ,ارِ فَ ظْ األَ  يمُ لِ قْ تَ , وَ طِ بِ اإلِ  فُ تْ نَ وَ 
ةِ : ( ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :عن عائشة قالتو طْرَ نَ الْفِ ٌ مِ رشْ بِ  : عَ ارِ  ,قَصُّ الشَّ

يَةِ  اءُ اللِّحْ فَ إِعْ اكُ  ,وَ وَ السِّ اقُ املَاءِ  ,وَ تِنْشَ اسْ ارِ  ,وَ فَ قَصُّ األَظْ مِ  ,وَ اجِ َ لُ الْربَ سْ غَ  ,وَ
بْطِ  تْفُ اإلِ نَ لْقُ  ,وَ حَ ةِ  وَ انَ تِقَاصُ املَاءِ  ,الْعَ انْ اءُ . )وَ يَّ رِ كَ الَ زَ عَبٌ  :قَ صْ الَ مُ يتُ  :قَ نَسِ وَ

ونَ ا ةَ إِالَّ أَنْ تَكُ َ ةَ ملَ الْعَارشِ ضَ مَ  . ]مسلمرواه [ .ضْ

 : بيان سنن الفطرة وأحكامها: ثانياً 
 :سنن الفطرة هي 

بُ النابت حول شعر الوهو إزالة  :االستحداد  )١   باحللق  الرجل واملرأة لقُ
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 .النتف أو استعامل مزيل أو
  وهو إزالة الشعر النابت يف باطن املنكب بالنتف أو احللق  :نتف اإلبط )٢

 .أو استعامل مزيل
  أصابع اليدين أطراف يف  وذلك بقطع ما زاد عن اللحم :تقليم األظفار) ٣

 .أو الرجلني
سنة يف قص وال. وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا :اربالشَّ  قصُّ  )٤

  .لقاحلدون  املبالغة يف القصِّ  أي ;الشارب حفه
,وإزالة هذه األربعة يكون  − أنس بن حلديث  يف مدة ال تتجاوز أربعني يوماً

تَ لَنَا (: مالك قال قِّ بِ  يفِ وُ ارِ لقَصِّ الشَّ قْ تَ ةِ وَ انَ لْقِ الْعَ حَ بْطِ وَ تْفِ اإلِ نَ ارِ وَ فَ يمِ األَظْ
ثَ  كَ أَكْ ُ ةً أَنْ الَ نَرتْ بَعِنيَ لَيْلَ نْ أَرْ  .]مسلمرواه [) رَ مِ

 :كر, ويف األنثىلدة التي فوق رأس الذَّ قطع اجلِ  :لجُ وهو يف الرَّ  :انـتاخلِ  )٥
يك, وال تستأصل, بل ف الدِّ رْ ج كعُ رْ الفَ زائدة فوق موضع صغرية قطع حلمة 

 . يقطع منها بعضها
 من أسلم أن خيتتن ملسو هيلع هللا ىلصألمره  ;عند البلوغ كرواخلتان واجب يف حق الذَّ  −

  ث حلدي ;ةمَ رُ كْ مَ أما األنثى فالصحيح أن اخلتان يف حقها . ]الطرباين يف الكبريرواه [
ْ  تْ انَ كَ  ةً أَ رَ ـامْ  نَّ أَ (: ة ريض اهللا عنهاـأم عطي   : ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ ا النَّ ـهلَ  الَ ـقَ فَ  ,ةِ ينَ دِ املَ بِ  نُ تِ ختَ

: ومعنى تنهكي .]أبوداودرواه [ )لِ عْ ىل البَ إِ  بُّ حَ أَ وَ  ةِ أَ رْ لمَ ى لِ ظَ حْ أَ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ فَ  ;يكِ هِ نْ ال تُ 
 .أي تبالغي يف القطع
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ه يستحب يف الصغر إىل سن التمييز, ويتعني وجوبه يف حق ـفإن :ه ـأما وقت −
َ رَ  اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  لَ ئِ سُ ( :سعيد بن جبري قالحلديث  ;الرجال بعد البلوغ  :امهُ نْ عَ  اهللاُ يضِ

ْ  ذٍ ئِ مَ وْ ا يَ نَ أَ : الَ ? قَ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  ضَ بِ قُ  نيَ حِ  تَ نْ أَ  نْ مَ  لَ ثْ مِ  ْ انُ كَ وَ  ,ونٌ تُ خمَ  ونَ نُ تِ وا ال خيَ
 .]البخاريرواه [ )كَ رِ دْ ى يُ تَّ حَ  لَ جُ الرَّ 

بخالف ما نبت  ,ين والذقن عىل اخلدَّ وهو الشعر النابت  :إعفاء اللحية )٦
 .عىل العنق فإنه ليس من اللحية

 كحديث ;ديث اآلمرة بإعفائهالألحا; وحيرم حلقها وإعفاء اللحية واجب  − 
ِ وا املُ فُ الِ خَ ( :ابن عمر ريض اهللا عنهام مرفوعاً   وافُ عْ أَ وَ  بَ ارِ وَ وا الشَّ فُ حْ أَ  ,نيَ كِ رشْ

 :ويف رواية ,]مسلمرواه [ )ىحَ وا اللِّ خُ رْ أَ ( :, ويف رواية أخر]مسلمرواه [) ىحَ اللِّ 
 .]البخاريرواه [ )ىحَ اللِّ  وارُ فِّ وَ ( :ويف رواية ,]مسلمرواه [ )ىحَ وا اللِّ فُ وْ أَ (

: قال مروان بن سامل املقفع ملا رو جيوز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ;و − 
يف  أبو داود والنسائيرواه [ )فِ  الكَّ ىلَ عَ  ادَ ا زَ مَ  عُ طَ قَ يْ فَ  هِ تِ يَ  حلِْ ىلَ عَ  ضُ بِ قْ يَ  رَ مَ عُ  نَ ابْ  تُ يْ أَ رَ (

الكرب[.  
لَ مَ  ذُ خُ أْ يَ  مَّ ثُ  هِ تِ يَ  حلِْ ىلَ عَ  ضُ بِ قْ يَ  ةَ رَ يْ رَ و هُ بُ أَ  انَ كَ (:  الـة قـوعن أيب زرع  )هانْ مِ  ا فَضُ

 .  ]شيبة يف املصنف ابن أيبرواه [
 نِ نَ سُ  نْ مِ  عٌ بَ رْ أَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ـال رسـق: حلديث أيب أيـوب قـال  : بالتطيُّ  )٧

 .]وهو ضعيف ,الرتمذيرواه [ )ءُ يااحلَ وَ  ,احُ كَ النِّ وَ  ,اكُ وَ السِّ وَ  ,رُ طُّ عَ التَّ : نيَ لِ سَ رْ املُ 
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   واحلث عليه يف أحاديث أخر من ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت التطيب عن النبي  −
َّ إِ  بَ بِّ حُ (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ما رواه أنس ريض اهللا عنه قال   اءُ سَ النِّ  ماكُ يَ نْ دُ  نْ مِ  يلَ

ِ يْ عَ  ةُ رَّ قُ  تْ لَ عِ جُ , وَ يبُ الطِّ وَ   . ]يأمحد والنسائرواه [ )ةِ الَ ي يف الصَّ ن
جفان ك األلْ ني, أو دَ يف العَ د وغريه مِ ثْ من إِ حل الكُ  وضعوهو  :حالاالكتِ  )٨

  . به, سواء أكان للتزين أم للتداوي
 ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ (: قالابن عباس  حلديث,  وتراً أن يكون  االكتحال والسنة يف − 

رواه [ )يالٍ مْ أَ  ةَ الثَ ثَ  نيٍ عَ  لِّ يف كُ  لُ حِ تَ كْ يَ  انَ كَ وَ ,  امَ نَ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  ةٍ لَ يْ لَ  لَّ كُ  دِ مِ ثْ اإلِ بِ  لُ حِ تَ كْ يَ 

 . ]وابن ماجهوالرتمذي  −واللفظ له− أمحد
يف  لُ حِ تَ كْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  انَ كَ ( :قال  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاوعن أنس يف صفة اكتحال 

ِ يْ عَ  َ اليُ وَ  اتٍ رَّ مَ  الثَ ى ثَ نَ مْ اليُ  هِ ن  . ]طرباين يف الكبري, واليف الطبقاتابن سعد رواه [ )نيِ تَ رَّ  مَ رسْ
ْ : (عائشة قالت روي عن  ملا:  النظر يف املرآة) ٩ ْ  سٌ مخَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  نْ كُ يَ  ملَ

ٍ يف حَ  نَّ هُ عُ دَ يَ  رواه [ )واكُ السِّ وَ  ,رَ دْ املِ وَ  ,طُ شْ املِ وَ  ,ةُ لَ حَ كْ املِ وَ  ,آةُ رْ املِ :  رٍ فَ ال سَ وَ  رضَ

شكل  يُعمل من حديد أو خشب عىل يشء: واملدر  .] وإسناده ضعيفالطرباين يف األوسط, 
ح به الشعر املتلبد   .سن من أسنان املشط وأطول منه يُرسَّ
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 : تعريف الوضوء : أوالً 
ور يف األععهو است:  يف الرشعالوضوء  ه وَ ي الهو− اء األربعة , ضامل ماءٍ طَهُ جْ

جْ واليَدان, والرأس ع يفعىل صفة خمصوصة  − نِ ال, والرِّ ْ ةً بتَّ رأيت هبا مُ يبأنْ َ ; الرشَّ
تَ   .وض راليةً مع باقي الفُ ومُ

  : الوضوء حكم : ثانياً 
دِ الوض كالطواف  ;ث إذا أراد الصالة وما يف حكمهاوء واجب عىل املُحْ

 A B C D E F G ﴿: تعاىل قال ; ومسِّ املصحف
H  I J K L M N     O P 

Q ﴾ ] ثَ دَ حْ ا أَ ذَ إِ  مْ كُ دِ حَ أَ  ةَ الَ صَ  اهللاُ لُ بَ قْ  يَ الَ (: ملسو هيلع هللا ىلص  ولقول النبي , ]٦املائدة 
 . ]رواه البخاري ومسلم[) أَ ضَّ وَ تَ ى يَ تَّ حَ 

 :  الوضوء فضل : ثالثاً 
ه رِ جْ م أَ ظَ وعِ  فضلهه عىل نبِّ جاء يف فضل الوضوء كثري من األحاديث التي تُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا أيبعن  جاءما  :منها وجل ومكانته عند اهللا عز
 لُّ كُ  هِ هِ جْ وَ  نْ مِ  جَ رَ خَ , هُ هَ جْ وَ  لَ سَ غَ فَ  −نُ مِ ؤْ املُ  وِ أَ − مُ لِ سْ املُ  دُ بْ العَ  أَ ضَّ وَ ا تَ ذَ إِ (: قال 
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 نْ مِ  جَ رَ خَ  هِ يْ دَ يَ  لَ سَ ا غَ ذَ إِ فَ ,  −اءِ املَ  رِ طْ قَ  رِ آخِ  عَ مَ  وْ أَ − اءِ املَ  عَ مَ  هِ يْ نَ يْ عَ ا بِ هَ يْ لَ إِ  رَ ظَ نَ  ةٍ يئَ طِ خَ 
 لَ سَ ا غَ ذَ إِ فَ  , −اءِ املَ  رِ طْ قَ  رِ آخِ  عَ مَ  وْ أَ − اءِ املَ  عَ مَ  اهُ دَ ا يَ هَ تْ شَ طَ بَ  انَ كَ  ةٍ يئَ طِ خَ  لُّ كُ  هِ يْ دَ يَ 
ى تَّ حَ  −اءِ املَ  رِ طْ قَ  رِ آخِ  عَ مَ  وْ أَ − اءِ املَ  عَ مَ  هُ الَ جْ ا رِ هَ تْ شَ مَ  ةٍ يئَ طِ خَ  لُّ كُ  تْ جَ رَ خَ  هِ يْ لَ جْ رِ 

 ْ  . ]رواه مسلم[)  وبِ نُ الذُّ  نَ ا مِ ي قِ نَ  جَ رُ خيَ

 :  ة الوضوءرشوط صح:  رابعاً 
 : وإال مل يصح الوضوء , البد من توافرها وهي ثامنية 

  ل بوَّ تيَ  وهو ال يزالالوضوء  يبتدئفال  ;يوجبه قبل ابتدائه نقطاع ماا )١
بل البد من انقطاع , أو خيرج منه مذي ونحو ذلك مما يوجب الوضوء ط تغوَّ أو يَ 

 .وإال مل يصح , كل ذلك قبل الوضوء 
فال يصح من الكافر, وال املجنون,  ;اإلسالم, والعقل, والتمييز )٤ ,٣ ,٢

 .مييزصغري الذي دون سن التَّ وال يكون معترباً من ال
) وَ ا نَ مَ  ئٍ رِ امْ  لِّ كُ  لِ امَ نَّ إِ وَ  , اتِ يَّ النِّ بِ  لُ امَ عْ  األَ امَ نَّ إِ ( : ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي ل ;ة ــَّيالنِّ  )٥

أو قصد ما جتب له , قصد رفع احلدث  :هنا  النيةاملراد بو.  ]رواه البخاري ومسلم[
الطهارة ; سن له و قصد ما تُ أ, صحف امل سِّ طواف ومَ الصالة والك; الطهارة 
,  يف الوضوء شكالورفع , نوم الو, ذان اآلو, وجل   عزاهللا قرآن وذكرالكقراءة  

 فمتى نو شيئاً  ,كل األو, علم الوتدريس ,  سجدامللوس باجلو, غضب رفع الو
  . تفع حدثهارمن ذلك 
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 .  ألن حمل النية القلب; سبق لسانه بغري ما نو  وال يرضُّ  −
الوضوء  أثناء النية شك يفأما إن  ,ه يف النية بعد الوضوء كُّ أيضاً شَ  يرضُّ  وال − 

 يكثر الشك فيصري مل ما, ليأيت بالعبادة بيقني  ; فعليه أن ينوي ويتوضأ من جديد
 . فحينئذٍ ال يلتفت إليه, كالوسواس 

, صوباملغ وكذا املاء ,فاملاء النجس ال يصح الوضوء به ;املاء الطهور املباح )٦
: ملسو هيلع هللا ىلص ; لقول النبيل عليه بغري طريق رشعي ال يصح الوضوء به أيضاً أو الذي حتصَّ 

 . ]رواه مسلم[ ) دٌّ رَ  وَ هُ ا فَ نَ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  الً مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ (
  اء ـستنجه االـق من لزمـوذلك يف ح ;امرـاء أو استجـاستنجه ـأن يسبق )٧
: يف حديث املقداد بن األسود  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي لقول ; منه  ءستجامر خلروج يشاال أو
 . ]رواه النسائي[) أْ ضَّ وَ تَ يَ لِ  مَّ ثُ  , هُ رَ كَ ذَ  لْ سِ غْ يَ (

فال يلزمه  ;أو كان اخلارج طاهراً كاملني أو الريح  , ءأما إذا مل خيرج منه يش
ِ االستنجاء قبل الوضوء   .إلزالة النجاسة وال نجاسة هنا  عَ ; ألن االستنجاء إنام رشُ

فال بد للمتوضئ أن يزيل ما عىل  ; لة ما يمنع وصول املاء إىل اجللدإزا )٨
 ;ةسميك أو أصباغ, أو وسخ مرتاكم, أو شمع, أو عجني, أعضاء الوضوء من طني

 .حائل ليجري املاء عىل جلد العضو مبارشة من غري

 :  الوضوء فروض: خامساً 
 : طل الوضوء وإال بَ  ,البد من اإلتيان هبا وهي ستة 
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  D E F G H ﴿ :لقوله تعاىل;  غسل الوجه بكامله )١
I﴾ ]الوجه شاق; ألن الفم واألنف من, ومنه املضمضة واالستن]٦: املائدة. 

 .]٦ املائدة[ ﴾J K L  ﴿ :لقوله تعاىل ;يدين إىل املرفقنيغسل ال )٢
, ]٦املائدة [ ﴾    M N  ﴿ :لقوله تعاىل; مسح الرأس كله مع األذنني )٣
زئ مسح  . ]وابن ماجه الرتمذيأبو داود ورواه [ )سِ أْ الرَّ  نَ مِ  انِ نَ ذُ ألُ ا( : ملسو هيلع هللا ىلص وقوله فال جيُ

 .دون بعض بعض الرأس
 ﴾O P Q ﴿: لقوله تعاىل ; غسل الرجلني إىل الكعبني )٤

 .]٦ املائدة[
مرتباً  ملسو هيلع هللا ىلصتوضأ رسول اهللا قد و , مرتباً  الوضوء ىل ذكرألن اهللا تعا ; الرتتيب )٥

كام ورد  ; ن, فالرجال , فالرأس نااليدالوجه, ف:  سبحانه عىل حسب ما ذكر اهللا
 .مسلم يف حديث عبد اهللا بن زيد الذي رواه اإلمام ملسو هيلع هللا ىلصذلك يف صفة وضوئه 

بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مبارشة بدون تأخري,  ; واالةـاملُ  )٦
ن وحلديث خالد ب ,ه ئكام جاء يف صفة وضو يتوضأ متوالياً  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي 

ةٌ قَ مْ ـلُ  هِ مِ دَ قَ  رِ هْ  ظَ يفِ  وَ يلِّ صَ الً يُ جُ  رَ أَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ ( :ريض اهللا عنه  معدان  رَ دْ عَ
  , فلو  ]رواه أمحد[) وءَ ضُ الوُ  يدَ عِ يُ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولُ سُ رَ  هُ رَ مَ أَ , فَ اءُ ا املَ هَ بْ صِ يُ  مْ ـلَ  مِ هَ رْ الدِّ 

 .  يأمره بإعادة الوضوء كلهألمره بغسل ما فاته, وملفريضةً مل تكن املواالة 
ة عَ   .املوضع الذي مل يصبه املاء يف الوضوء أو الغسل: واللُّمْ



א א 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  

 

  ٢٨

 : الوضوء واجبات:  سادساً 
  حلديث ; »بسم اهللا«: ول ـأن يقـب; التسمية وهو دـب واحـواجالوضوء له 

 وءَ ضُ وُ  الَ وَ  , هُ لَ  وءَ ضُ  وُ الَ  نْ ملَِ  ةَ الَ  صَ الَ : (قال ملسو هيلع هللا ىلص  أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي
ْ  نْ ملَِ    . ]هرواه أمحد وأبو داود وابن ماج[)  هِ يْ لَ عَ  اهللاِ مَ اسْ  رِ كُ ذْ يَ  ملَ

 ءفال يش أما إن تركها سهواً  ,ه غري صحيح ؤعمداً فوضوسمية لو ترك التَّ ف
َ  اهللاَ نَّ إِ ( :ملسو هيلع هللا ىلص ; لقول النبي  ه صحيحؤعليه ووضو  انَ يَ سْ النِّ وَ  أَ طَ اخلَ ي تِ مَّ أُ  نْ عَ  زَ اوَ جتَ

أتى هبا وأكمل رها يف أثناء الوضوء فإن تذكَّ  , ]رواه ابن حبان[ )هِ يْ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ 
 .عليه  ءوضوءه وال يش

 : الوضوء سنن: سابعاً 
فإن فعلها أُجر  ;يستحب للمتوضئ أن يفعلها  ةنَّ سبع عرشة سُ  لوضوءل

 :وهي  ,ه صحيح ؤووضو ,عليه ءوإن مل يفعلها فال يش ,عليها 
جهة  توجه إىلاستحباب الىل  وذلك لعموم األدلة الدالة ع ;استقبال القبلة  )١

 .;   كالدعاء , وكاإلهالل بالعمرة أو احلج القبلة يف الطاعات 
َ تِ مَّ  أُ ىلَ عَ  قَّ شُ أَ  نْ  أَ الَ وْ لَ ( : ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ; السواك )٢ ُ رْ مَ ي ألَ  لِّ كُ  عَ مَ  اكِ وَ السِّ بِ  مْ هتُ

 . ]وابن خزيمة دأمحمالك ورواه [ )وءٍ ضُ وُ 
اهللا عنه  حلديث عثامن بن عفان ريض ; ثالثاً يف أول الوضوء غسل الكفني )٣

ا  هُ نَّ أَ ( عَ اءٍ دَ امَ  بِإِنَ هُ لَ غَسَ ارٍ فَ رَ ثَ مِ يْهِ ثَالَ فَّ ىلَ كَ غَ عَ رَ أَفْ اءِ , فَ نَ ِ ينَهُ يفِ اإلْ مِ لَ يَ مَّ أَدْخَ ثُ
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قَ  تَنْشَ اسْ ضَ وَ مَ ضْ هَ , فَمَ جْ لَ وَ سَ ا ثُمَّ غَ ثً ارٍ , هُ ثَالَ رَ ثَ مِ ِ ثَالَ قَنيْ فَ ِرْ هِ إِىلَ املْ يْ دَ يَ ثُمَّ , وَ
هِ  أْسِ حَ بِرَ سَ ِ , مَ بَنيْ عْ ارٍ إِىلَ الْكَ رَ ثَ مِ يْهِ ثَالَ لَ جْ لَ رِ سَ مَّ غَ الَ , ثُ الَ : ثُمَّ قَ ولُ اهللاِ  قَ سُ  رَ

وئِي : ملسو هيلع هللا ىلص ضُ وَ وُ أَ نَحْ ضَّ نْ تَوَ ا  مَ ذَ ِ , هَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ مَّ صَ هُ  ثُ سَ فْ امَ نَ ثُ فِيهِ َدِّ رَ , الَ حيُ فِ غُ
بِهِ  نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ  . ]رواه البخاري ومسلم[ ) لَهُ مَ

 . حلديث عثامن املتقدم ;قبل غسل الوجه  باملضمضة واالستنشاق البدء )٤
ة ربُ قيط بن صَ لَ حلديث ;  املبالغة يف املضمضة واالستنشاق لغري الصائم )٥

َ بَ  لْ لِّ خَ وَ  وءَ ضُ الوُ  غِ بِ سْ أَ ( :قال  ملسو هيلع هللا ىلصبي أن النريض اهللا عنه   يفِ  غْ الِ بَ وَ  عِ ابِ صَ األَ  نيْ
  . ]ود والرتمذي والنسائي وابن ماجهادأبو رواه [ ) امً ائِ صَ  ونَ كُ تَ  نْ  أَ الَّ إِ  اقِ شَ نْ تِ سْ اال

 :ق بيف احلديث السا  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ; سائر األعضاء مطلقاً  غسل املبالغة يف )٦
 . )وءَ ضُ الوُ  غِ بِ سْ أَ (

 انَ كَ  هُ نَّ أَ ( : بن عمر ريض اهللا عنهامعبد اهللا عن  جاءاإلنقاء ; ملا  هوواإلسباغ 
 .]وعبد الرزاق موصوالً ,  رواه البخاري معلقاً [ )اءَ قَ نْ اإلِ  , غَ ابِ السَّ  وءَ ضُ  الوُ رَ يَ 

 بن عباسالريض اهللا عنه أنه قال  عيل ا ثبت عن مل ;الزيادة يف ماء الوجه  )٧
ولِ (: اريض اهللا عنه سُ وءَ رَ ضُ أُ لَكَ وُ ضَّ ي; بَىلَ : لاق ?ملسو هيلع هللا ىلص اهللاأَالَ أَتَوَ أُمِّ اكَ أَيبِ وَ . فِدَ

الَ  هِ : قَ يْ لَ يَدَ عَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَ ضِ تَنْثَرَ , فَوُ اسْ قَ وَ تَنْشَ اسْ ضَ وَ مَ ضْ هِ , ثُمَّ مَ يْ ذَ بِيَدَ ثُمَّ أَخَ
هُ مَ  َامَ أَلْقَمَ إِهبْ هُ وَ هَ جْ ِامَ وَ كَّ هبِ يْهِ فَصَ نَ نْ أُذُ بَلَ مِ الَ , ا أَقْ ثًا : قَ لِكَ ثَالَ ثْلِ ذَ ادَ يفِ مِ ثُمَّ , ثُمَّ عَ

ىلَ  يلُ عَ ا تَسِ لَهَ سَ يَتِهِ ثُمَّ أَرْ ىلَ نَاصِ ا عَ هَ غَ أَفْرَ نَى فَ هِ الْيُمْ اءٍ بِيَدِ نْ مَ فا مِ ذَ كَ هِ  أَخَ هِ جْ  ...)وَ
 .  ]رواه أمحد وأبو داود[
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 انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ  نَّ أَ (حلديث أنس ريض اهللا عنه ;  حية الكثيفةختليل اللِّ  )٨
ْ  هُ لَ خَ دَ أَ فَ  اءٍ مَ  نْ ا مِ ف كَ  ذَ خَ أَ  أَ ضَّ وَ ا تَ ذَ إِ  ا ذَ كَ هَ :  الَ قَ وَ  , هُ تَ يَ حلِْ  هِ بِ  لَ لَّ خَ فَ  هِ كِ نَ حَ  تَ حتَ
 .]رواه أبو داود[ )لَّ جَ وَ  زَّ  عَ يبِّ  رَ ينِ رَ مَ أَ 

 :ث لقيط بن صربة املتقدم وفيهحلدي;  ختليل أصابع اليدين والرجلني )٩
َ بَ  لْ لَّ خَ وَ (  )عِ ابِ صَ األَ  نيْ

اسع اعن حبَ  ثبت ملا  ; أخذ ماء جديد لألذنني )١٠ أباه  أن ينصارألان بن وَ
 اءً مَ  هِ يْ نَ ذُ ألُ  ذَ خَ أَ فَ  أُ ضَّ وَ تَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  أَ رَ  هُ نَّ أَ (: ثهُ أنَّه سمع عبد اهللا بن زيد يذكر حدَّ 

  . ]رواه البيهقي[ )هِ سِ أْ رَ لِ  ذَ خَ أَ ي ذِ لَّ ا اءِ املَ  فَ الَ خِ 
رَ و مَ نِ عُ نْ ابْ افِعٍ عَ نْ نَ يْهِ (: عَ نَ ُذُ يْهِ ألِ بَعَ ذُ املَاءَ بِإِصْ أْخُ أَ يَ ضَّ ا تَوَ انَ إذَ هُ كَ رواه [ )أَنَّ

 . ]مالك يف املوطأ
١١( حلديث عائشة ريض اهللا عنها قالت ;تقديم اليمنى عىل اليرس) : َان النَّبِيُّ  كَ
هِ  ملسو هيلع هللا ىلص لِّ أْنِهِ كُ يفِ شَ هِ وَ ورِ طُهُ لِهِ وَ جُّ رَ تَ لِهِ وَ نَعُّ نُ يفِ تَ بُهُ التَّيَمُّ عْجِ  . ]رواه البخاري ومسلم[ )يُ

ريض اهللا عنه ا ثبت عن أيب هريرة مل ; الزيادة يف الغسل عىل حمل الفرض )١٢
أَ (أنه  ضَّ وءَ  تَوَ ضُ بَغَ الْوُ أَسْ هُ فَ هَ جْ لَ وَ غَسَ لَ , فَ سَ هُ ثُمَّ غَ دَ عَ يفِ  يَ َ تَّى أَرشْ نَى حَ  الْيُمْ

دِ  هُ , الْعَضُ دَ مَّ يَ عَ يفِ  ثُ َ تَّى أَرشْ  حَ َ دِ  الْيُرسْ هُ , الْعَضُ أْسَ حَ رَ سَ مَّ مَ هُ , ثُ لَ جْ لَ رِ سَ مَّ غَ  ثُ
عَ يفِ  َ تَّى أَرشْ نَى حَ اقِ  الْيُمْ عَ يف, السَّ َ تَّى أَرشْ  حَ َ هُ الْيُرسْ لَ جْ لَ رِ سَ مَّ غَ اقِ  ثُ مَّ , السَّ ثُ

الَ  ولَ اهللا: قَ سُ أَيْتُ رَ ا رَ ذَ كَ أُ  ملسو هيلع هللا ىلص هَ ضَّ تَوَ الَ . يَ قَ ولُ اهللا: وَ سُ الَ رَ رُّ :  ملسو هيلع هللا ىلص قَ تُمُ الْغُ أَنْ
يَ  مَ الْقِ وْ لُونَ يَ جَّ وءِ املُحَ ضُ بَاغِ الْوُ نْ إِسْ ةِ مِ هُ , امَ تَ رَّ يُطِلْ غُ لْ مْ فَ نْكُ تَطَاعَ مِ نِ اسْ مَ فَ
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هُ  يلَ جِ ْ حتَ   . ]مسلم اهرو[ )وَ
مرة واحدة, ويستحب مرتني فالواجب  ;تني أو ثالثاً سل األعضاء مرَّ غ )١٣

 : اهللا عنهام قالابن عباس ريضكام يف حديث  فقد ثبت عنه,  ملسو هيلع هللا ىلص; لفعله  أو ثالثاً 
أَ النَّبِيُّ ( ضَّ ةً  ملسو هيلع هللا ىلصتَوَ رَّ ةً مَ رَّ وحديث عبد اهللا بن زيد ريض اهللا عنه  , ]رواه البخاري[ )مَ
ضَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِيَّ ( ِ تَوَ تَنيْ رَّ ِ مَ تَنيْ رَّ وفيه ,  رَّ وحديث عثامن الذي مَ  , ]رواه البخاري[ )أَ مَ

 الرأس مسحها مرة الَّ إوأنه غسل أعضاء الوضوء ثالثاً  ملسو هيلع هللا ىلصوصف وضوئه 
 . ]رواه البخاري[.  واحدة
 . لتكون أفعاله مقرونة بالنية ;كر النية إىل آخر الوضوء استصحاب ذِ  )١٤
 .ألنه أول مسنونات الطهارة  ;غسل الكفني  اإلتيان بالنية عند )١٥
حديث عمر ريض اهللا عنه  جاء يف وهو ما ; الذكر الوارد بعد الوضوء )١٦

يُبْلِغُ ( : قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  أُ فَ ضَّ تَوَ دٍ يَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ بِغُ − مَ يُسْ وءَ ثُمَّ يَقُولُ  − أَوْ فَ ضُ : الْوُ
دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ  هَ بْدُ وَ  اهللاُأَشْ ا عَ دً َمَّ ولُهُ  اهللاأَنَّ حمُ سُ رَ نَّةِ  , وَ ابُ اجلَ تْ لَهُ أَبْوَ تِحَ إِالَّ فُ

اءَ  ا شَ َ نْ أَهيِّ لُ مِ خُ دْ نِيَةُ يَ   . ]رواه مسلم[ )الثَّامَ
 تُ يْ أَ رَ ( : أنه قال عن عيل رويُ ملا  ;  وضوءه بنفسه من غري معاونيتوىلَّ  أن )١٧

َ رَ  ابِ طَّ اخلَ  نَ بْ  رَ مَ عُ   ريَ مِ ا أَ يَ  يكَ فِ كْ ا أَ نَ أَ  : تُ لْ قُ فَ  , هِ وئِ ضُ وُ لِ  اءً ي مَ قِ تَ سْ يَ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يضِ
ِ مِ ؤْ املُ   : تُ لْ قُ فَ  مَ زَ مْ زَ  نْ مِ  هِ وئِ ضُ وُ لِ  اءً ي مَ قِ تَ سْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ  رَ ينِّ إِ  الَ  : الَ قَ  . نيَ ن
يف حبان  رواه ابن[ )دٌ حَ ي أَ وئِ ضُ  وُ ىلَ ي عَ نَ ينَ عِ يُ  نْ أَ  بُّ حِ  أُ الَ  : الَ قَ فَ .  اهللا ولَ سُ ا رَ يَ  يكَ فِ كْ ا أَ نَ أَ 

  . ]فيضع بإسنادكتاب املجروحني 
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  : ة الوضوءصف: ثامناً 
 :صفة الوضوء تكون عىل النحو التايل 

ثم يغسل وجهه , ثم يتمضمض ويستنشق, يهفَّ ويغسل كَ , يسمّ ثم يُ , أن ينوي 
إذا حليته يغسل ما حتت وجيب عليه أن  ,ابت شعر الرأس املعتاد إىل الذقنمن من

 نيوكذا ما حتت الشارب والعنفقة واحلاجب ,كانت خفيفة بحيث تصف البرشة
ثم يغسل يديه مع  ,غسل ظاهرها فيجزئه ةأما إذا كانت ال تصف البرش ,ونحو ذلك

 فلو كان واجباً  ,ألنه يسري عادة ; وال يرض وسخ يسري حتت ظفر ونحوه ,مرفقيه
والبياض  ,ابالقفظاهر رأسه من حد الوجه إىل ما يسمى  ثم يمسح مجيع ,ملسو هيلع هللا ىلصنه يَّ لبَ 

ثم  ,ظاهرمهاويُدخل سبابتيه يف صامخ أذنيه ويمسح بإهباميه  ,فوق األذنني منه
 .القدم  ومها العظامن الناتئان يف أسفل; يغسل رجليه مع كعبيه

 : الوضوء نواقض: تاسعاً 
ثامنية عىل  − األشياء التي تبطل الوضوء وتفسدهوهي −نواقض الوضوء 

 :النحو التايل 
منهام  اخلارجسواء كان من خمرج البول والغائط,  أي ; اخلارج من السبيلني )١

كان أو كثرياً ; لقوله  قليالً  , أو دم استحاضة أو رحياً  أو مذياً  بوالً أو غائطاً أو منيّاً 
 ةَ الَ صَ  اهللاُ لُ بَ قْ ال يَ ( : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله . ]٦ ملائدةا[ ﴾   a b c ̀ _ ̂  ﴿: تعاىل

 نْ مِ  نْ كِ لَ وَ ( : ملسو هيلع هللا ىلص وقوله.  ]رواه البخاري ومسلم[) أَ ضَّ وَ تَ ى يَ تَّ حَ  ثَ دَ حْ ا أَ ذَ إِ  مْ كُ دِ حَ أَ 
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: −?ال هل خرج منه ريح أو فيمن شكَّ −  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله , ]رواه أمحد[) مٍ وْ نَ وَ  لٍ وْ بَ وَ  طٍ ائِ غَ 
ِ نْ ال يَ فَ ( ِ  وْ تاً أَ وْ صَ  عَ مَ سْ ى يَ تَّ حَ  فْ رصَ  . ]البخاري ومسلمرواه [) حياً رِ  دَ جيَ

 ; غائطاً نقض مطلقاً  فإن كان بوالً أو;  خروج النجاسة من بقية البدن )٢
ثُرَ  ; لدخوله يف النصوص السابقة, وإن كان غريمها كالدم والقيء فإن فحش وكَ

وقالت ملسو هيلع هللا ىلص  النبي إىلملا جاءت  حبيش ألن فاطمة بنت أيب ;انتقض الوضوء أيضاً 
 قٌ رْ عِ  كَ لِ  ذَ امَ نَّ  إِ الَ  : الَ ? قَ  ةَ الَ الصَّ  عُ دَ أَ فَ أَ  , رُ هُ طْ أَ  الفَ  اضُ حَ تَ سْ أُ  ةٌ أَ رَ مْ ا ينِّ إِ ( :له
  . ]رواه الرتمذي[ )ةٍ الَ صَ  لِّ كُ لِ  ئِيضَّ وَ تَ (: ثم قال هلا  ,)... ةِ ضَ يْ احلَ بِ  تْ سَ يْ لَ وَ 

 اءَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ (ريض اهللا عنه  رداءطلحة عن أيب الدَّ أيب  معدان بن عنو
 تُ بْ بَ ا صَ نَ أَ  قَ دَ صَ  : الَ قَ فَ  كَ لِ ذَ  هُ لَ  تُ رْ كَ ذَ فَ  قَ شْ مَ دِ  دِ جِ سْ  مَ يفِ  انَ بَ وْ ثَ  يتُ قِ لَ فَ  , أَ ضَّ وَ تَ فَ 
 .توضأ منه كان يسرياً فال يُ  ذاأما إ , ]رواه الرتمذي[ )هُ وءَ ضُ وَ  هُ لَ 

ُ العَ : ( ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ; زوال العقل أو تغطيته بإغامء أو نوم )٣ اءُ   نيْ كَ هِ وِ  امَ نَ  نْ مَ فَ  ,السَّ
 ,الذي يربط به فم القربة  هو اخليط : والوكاء.  ]هابن ماجو أبوداودرواه [) أْ ضَّ وَ تَ يَ لْ فَ 

 ;ربط بهأن العينني يف يقظتهام بمنزلة احلبل الذي يُ  :واملعنى .هو الدبر: هوالسَّ 
  .فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط

  .مجاعاً إ الوضوء وأما اجلنون واإلغامء والسكر ونحوه فينقض −
ان املستغرق الذي ال يبقى معه إدراك عىل أي هيئة ك هو :والنوم الناقض − 
 سمعت أنساً : قتادة قال حلديث  ; لنوم اليسري فإنه ال ينقض الوضوءأما ا .النوم

ولِ اهللا ( : قولي سُ ابُ رَ حَ انَ أَصْ ضَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ تَوَ الَ يَ لُّونَ وَ ونَ ثُمَّ يُصَ نَامُ  .]مسلم رواه[ )ونَ ؤُ يَ
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فرج  سواء فرجه أو(بر الدُّ  قةلَ حَ  أو مسُّ ,  فرج اآلدمي باليد ال بالظفر سُّ مَ  )٤
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ديث أيب أيوب وأم حبيبة ريض اهللا عنهامحل ;حائل بال) غريه 

  . ]هرواه ابن ماج[) أْ ضَّ وَ تَ يَ لْ فَ  هُ جَ رْ فَ  سَّ مَ  نْ مَ (
ذكر غريه معصية  مسَّ ن ه لفرج غريه ; أله لفرجه أو مسِّ فرق بني مسِّ  وال −

ذكر  حاجة اإلنسان تدعو إىل مسِّ ثم إن  ,عى إىل الشهوة وخروج اخلارج وأدْ 
الروايات  د جاء يف بعضقو , ر غريه أوىلكَ ذَ  سِّ مَ نفسه فبِ  فإذا انتقض بمسِّ  ;نفسه 

  . ]يأمحد والنسائ رواه[) رِ كَ الذَّ  سِّ مَ  نْ مِ  أُ ضَّ وَ تَ يَ وَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصبنت صفوان أنه  عن برسة
  . ; لعموم الرواية السابقةالصغري والكبري ال فرق يف كل ذلك بني ذكرو −
الفرج  خصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبيألن  يتني فال ينتقض به الوضوء ;صْ اخلِ  أما مسُّ  −
 .غريه  فدل ذلك عىل عدم انتقاض الوضوء بمسِّ  ;لوضوء ه لبنقض
ولو كان  ,لشهوة من غري حائل  كرالذَّ  ةَ رشَ بَ األنثى أو األنثى  ةَ رشَ بَ  كرِ الذَّ ملس  )٥

ْ  أو عجوزاً  امللموس ميتاً    . ]٦ املائدة[ ﴾  d e f ﴿ : لقوله تعاىل ; ماً رَ أو حمَ
, فرهاأو لظُ , هانِّ أو لسِ , عرهالشَ أو كان اللمس , فإن ملسها من وراء حائل −

  .ه ؤمل ينتقض وضو, أو كانت دون سن السابعة
; ولو وجد شهوة, امللموس بدنه وال, وال ينتقض وضوء املمسوس فرجه −

ما «: ? فقال هات زوجَ سَّ ام أمحد عن املرأة إذا مَ وسئل  اإلم. لعدم تناول النص له
 . »أن تتوضأ إيلَّ  ولكن هي شقيقة الرجال أحبُّ ,  سمعت فيه شيئاً 

 هُ نْ مِ  كَ ابَ صَ أَ فَ  تَ يِّ املَ  تَ لْ سَّ ا غَ ذَ إِ (: لقول ابن عمر ;تغسيل امليت أو بعضه  )٦
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  . ]البيهقي بإسناد ضعيفعبد الرزاق و رواه[ )وءُ ضُ الوُ  يكَ فِ كْ  يَ امَ نَّ  إِ الَّ إِ , وَ لْ سِ تَ اغْ فَ  ذً أَ 
ىلَ : اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  لَ ئِ سُ ( :وملا روي عن عطاء قال  :  الَ قَ  ?لٌ سْ تاً غُ يِّ مَ  لَ سَّ غَ  نْ  مَ أَعَ

  . ]بد الرزاق والبيهقيع واهر[) وءٌ ضُ وُ  نْ كِ لَ , وَ مْ هُ بَ احِ وا صَ سُ جَّ ذاً نَ إِ  دْ , قَ الَ 
 .ال من يصب املاء ونحوه , ب امليت ويبارشه قلِّ هو الذي يُ : والغاسل

ولَ ( :ر بن سمرةبجا حلديث ; ئاً يِّ أكل حلم اإلبل ولو نَ  )٧ سُ أَلَ رَ الً سَ جُ  اهللا أَنَّ رَ
الَ : ملسو هيلع هللا ىلص  ? قَ نَمِ ومِ الْغَ نْ حلُُ أُ مِ ضَّ أْ  :أَأَتَوَ ضَّ تَوَ ئْتَ فَ أْ إِنْ وَ , إِنْ شِ ضَّ الَ تَوَ ئْتَ فَ الَ . شِ : قَ

بِلِ  ومِ اإلِ نْ حلُُ أُ مِ ضَّ الَ ? أَتَوَ مْ  :قَ عَ نْ , نَ أْ مِ ضَّ تَوَ بِلِ فَ ومِ اإلِ   . ]رواه مسلم[ )حلُُ
سان ية ولِ لْ ش وكُ رْ ب وكَ لْ وقَ د بِ كَ وما عداه من , لنقض خاص باللحم فقط وا

 .م ألهنا ليست بلح ;ال ينتقض به الوضوء , ق رَ نام ومَ وسَ 
 ﴾ Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô  ﴿: ; لقوله تعاىل ة عن اإلسالم دَّ الرِّ  )٨

 ., وكل ما يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء , إال املوت  ]٥املائدة [

 : ثاً أصغر دَ ث حَ دِ حْ عىل املُ  مُ رُ حيَ  ما: عارشاً 
ثالثة  −وهو من وجب عليه الوضوء فقط− حيرم عىل املحدث حدثاً أصغر

 : هي  أمور
بَلُ  : ( قالملسو هيلع هللا ىلص حلديث ابن عمر ريض اهللا عنهام أن النبي  ;ة الصال )١ الَةٌ  الَ تُقْ صَ

ورٍ  ِ طُهُ ريْ  . ]رواه مسلم[) ...بِغَ
 نَّ  أَ الَّ إِ  ةٌ الَ صَ  تِ يْ بَ الْ بِ  افُ وَ الطَّ (: ملسو هيلع هللا ىلص  فرضاً كان أو نفالً ; لقوله ;الطواف  )٢ 
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ٍ خَ  بِ الَّ إِ  قُ طِ نْ  يَ الَ فَ  قَ طَ نَ  نْ مَ فَ  , قَ طِ نْ املَ  يهِ فِ  لَّ حَ اهللا أَ   .  ]واحلاكم رواه ابن حبان[ )ريْ
يكون  فإن كان بحائل مل حيرم ألن املسَّ  ;مس املصحف ببرشته بال حائل  )٣

 الواقعة[ ﴾  I J K       L ﴿ :, واألصل يف ذلك قوله تعاىلائلحينئذٍ للح

 . ]والدارقطني واحلاكم رواه مالك[) رٌ اهِ  طَ الَّ إِ  آنَ رْ القُ  سُّ مَ  يَ الَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص  لقول النبيو , ] ٧٩

 : أكرب اً ثدَ حَ  ثِ دِ حْ عىل املُ  مُ رُ حيَ  ما: احلادي عرش 
باإلضافة إىل ما  −وهو من وجب عليه الغسل−عىل املحدث حدثاً أكربحيرم 

 : أمرانسبق 
ْ وَ (... :  حلديث عيل ريض اهللا عنه ;راءة القرآن قِ  )١ ْ  نْ كُ يَ  ملَ  : الَ قَ  وْ أَ − هُ بُ جُ حيَ

 ْ ْ  آنِ رْ القُ  نِ عَ  −هُ زُ جُ حيَ  . ]بو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجهرواه أمحد وأ[ )ةَ ابَ نَ اجلَ  سَ يْ لَ  ءٌ يشَ
 ﴾  ¤   £      ¢ ¡ � ﴿ : لقوله تعاىل; يف املسجد بال وضوء  ثُ كْ املُ  )٢ 

 )بٍ نُ جُ  الوَ  ضٍ ائِ حلَِ  دَ جِ سْ املَ  لُّ حِ ال أُ ( :ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله ,هو الطريق: بيلوالسَّ  ,]٤٣النساء [
  . ]هوابن ماج واه أبو داودر[

 : عن عطاء بن يسار قال يملا رو; فيه  ملكثنب جاز له افإن توضأ اجلُ  −
ْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولِ سُ رَ  ابِ حَ صْ أَ  نْ  مِ االً جَ رِ  تُ يْ أَ رَ ( ْ  مْ هُ وَ  دِ جِ سْ  املَ يفِ  ونَ سُ لِ جيَ ِ جمُ ا ذَ إِ  ونَ بُ ن
  . ]رواه أمحد وسعيد بن منصور[ )ةِ الَ الصَّ  وءَ ضُ وا وَ ؤُ ضَّ وَ تَ 
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 :تعريف املسح عىل اخلفني : أوالً 
 ل منجْ عىل ما يستعمل للرِّ باملاء إمرار اليد املبلولة  :اخلفنيعىل سح امليقصد ب

 .داً هللا تعاىل ة التطهر تعبُّ ونحوه, بنيَّ  فٍّ خُ 

 :ورشوطه  عىل ساتر القدمحكم املسح : ثانياً 
 مقطن أ مصوف أ مكان من جلد أأسواء  لقدمنيجيوز املسح عىل كل ما يسرت ا

 :ان , إذا توفرت فيها الرشوط املعتربة يف املسح , وهي تَّ كِ 
, ثم يلبس اخلفني  لبسهام بعد كامل الطهارة باملاء ;أن ي )١   فيتوضأ وضوءاً كامالً

حلديث  أو اجلوربني ونحومها, فإن انتقض وضوؤه بعد ذلك جاز له املسح;
: الَ قَ , فَ هِ يْ فَّ خُ  عَ زِ ـْنألَ  يتُ وَ هْ أَ , فَ  أَ ضَّ وَ تَ , فَ ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  عَ مَ  تُ نْ كُ (: ة قالاملغرية بن شعب

 . ]البخاري ومسلمرواه [) نيِ تَ رَ اهِ ام طَ هُ تُ لْ خَ دْ  أَ ينِّ إِ  فَ امَ هُ عْ دَ 
بحيث ال يظهر يشء من القدم مما جيب غسله عند  سرتمها ملحل الفرض, )٢

اجلمع  وال سبيل إىل ,وحكم ما ظهر الغسل ,حألن حكم ما استرت املسالوضوء; 
 .فغلب الغسل

 .به ألن احلاجة إىل لبس اخلف إنام يقصد هبا إمكانية امليش ;إمكان امليش هبام )٣
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ألن لفظ اخلف إنام ينطبق عىل اخلف املعتاد الذي يثبت  ;ثبوهتام بنفسهام )٤
ى ليس يف معنف ال يثبت بنفسه ما ماأبنفسه, وهو الذي وردت الرخصة فيه ,  

 . فال يلحق به ; اخلف
,أ )٥    روقـأو مس وبـمغص ح عىل خفٍّ ـال يصح املسـف ن يكون اخلف مباحاً

  , والرخص ةـح رخصـاملس; ألن −ق الرجالـيف ح−رير ـن حـوع مـأو مصن
 . ال تستباح باملحرمات 

   فال يكون مصنوعاً من جلد خنزير أو كلب أن يكون اخلف طاهراً يف عينه; )٦
 .باملحرمات والرخص ال تستباح. منهي عنه لذاته ; ألن النجس يف عينهأو ميتة

وهو ما يظهر لون اجللد حتته; ألنه غري ساتر ملحل  أن ال يصف البرشة حتته ; )٧
 .الفرض, وال تدعو احلاجة إليه

 :ة املسح دَّ مُ  :ثالثاً 
إنه يمسح ثالثة , وأما املسافر فللمقيم أن يمسح يوماً وليلةً  ملسو هيلع هللا ىلصت النبي وقَّ 

 امٍ يَّ أَ  ةَ الثَ ثَ  لَ عَ جَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ ( : رو عيل ريض اهللا عنها ـام بلياليهن; وذلك ملـأي
  . ]مسلمرواه [) يمِ قِ لمُ لِ  ةً يلَ لَ وَ  وماً يَ وَ ,  رِ افِ سَ لمُ لِ  نَّ هِ ييالِ لَ وَ 

يف  نيِ فَّ اخلُ  ىلَ عَ  حِ سْ املَ بِ  رَ مَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ولَ سُ رَ  نَّ أَ ( :شجعيوعن عوف بن مالك األ
 . ]أمحدرواه [ )وليلةٌ  ومٌ يَ  يمِ قِ لمُ لِ وَ  ,رِ افِ سَ لمُ لِ  نَّ ياليهِ لَ وَ  امٍ يَّ أَ  ةُ الثَ ثَ  وكَ بُ تَ  ةِ وَ زْ غَ 

  كاملقيم; ألن سفر املعصية  مسح يوماً وليلةً يأما املسافر سفر معصية فإنه 
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صة فجعل هذا السفر كعدمه , واليوم والليلة غري خمت ;خصال تستباح به الرُّ 
 .هصِ خَ بالسفر وال هي من رُ 

 :ابتداء املسح : رابعاً 
من وقت املسح;  ال بعد اللبس طرأُ ث الذي يَ عد احلدَ ملسح من بَ ايبدأ وقت 

نَا إِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا ولُ سُ رَ  انَ كَ ( :حلديث صفوان بن عسال قال رُ أْمُ راً نَّ ا كُ ذَ يَ فَ عَ  أَنْ الَ  ا سَ نْزِ نَ
ةَ أَي ثَ نَا ثَالَ افَ فَ لَيَ ـَّخِ نَابامٍ وَ نَّ إال من جَ ائِ  ,ةٍ ـَالِيهِ لَكِنْ من غَ مٍ ـوَ وْ نَ لٍ وَ وْ بَ أمحد رواه [ )طٍ وَ

 الغائطث الذي هو حصول احلدَ مفهومه أهنا تنزع لثالث يمضني من ف; ]والرتمذي
  .أو البول أو النوم

ثم سافر, فيحتسب مدة  إذا مسح املسافر ثم بلغ موضع إقامته, أو مسح املقيم − 
 وجد أحد طرفيها يف, وقد هنا عبادة ختتلف باحلرض والسفر أل املسح كاملقيم;

 . احلرض فغلب فيها حكم ;احلرض 
فإنه  ?هل مسح وهو مقيم أو وهو مسافر ;إذا شك املاسح يف ابتداء املسحو −

 .يمسح مسح مقيم يوماً وليلة; ألنه ال جيوز املسح مع الشك يف إباحته

 :موضع املسح  :خامساً 
ه, فيضع يده بِ قِ ف دون أسفله أو عَ دم, أي أعىل اخلُ ظاهر القَ  يكون املسح عىل

; ملا ثبت ماسحاً أكثر القدم طا بأصابعهها إىل ساقه خَ عىل موضع األصابع ثم جيرُّ 
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أْ (: عن عيل ريض اهللا عنه قال  ينُ بِالرَّ انَ الدِّ حِ  يلَوْ كَ ىلَ بِاملَسْ فِّ أَوْ لُ اخلُ فَ انَ أَسْ لَكَ
الَهُ  نْ أَعْ أَي ,مِ دْ رَ قَ ولَ وَ سُ يْهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاتُ رَ فَّ رِ خُ اهِ ىلَ ظَ حُ عَ سَ مْ  .  ]أبوداودرواه [ )يَ

نَى ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي (: عن املغرية بن شعبة و هُ الْيُمْ عَ يَدَ ضَ وَ يْهِ وَ فَّ ىلَ خُ حَ عَ سَ مَ أَ وَ ضَّ تَوَ
َ , ثُمَّ  هِ األَيْرسَ فِّ ىلَ خُ  عَ َ هُ الْيُرسْ يَدَ , وَ نِ هِ األَيْمَ فِّ ىلَ خُ ا مَ  عَ َ الَمهُ حَ أَعْ سَ ةً مَ دَ احِ ةً وَ حَ سْ

أَينِّ  تَّى كَ ولِ اهللا  حَ سُ ابِعِ رَ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنْظُرُ إِىلَ أَصَ نيْ فَّ ىلَ اخلُ  .]ضعيفبإسناد  البيهقيرواه [ )عَ

  :نواقض املسح  :سادساً 
 :ينتقض املسح بعدة أمور 

حلديث صفوان بن عسال  ;واحليضكاجلنابة  حصول ما يوجب الغسل; )١
ا إِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا ولُ سُ رَ  انَ كَ (: هللا عنه قالريض ا نَ رُ أْمُ راً نَّ ا كُ ذَ يَ فَ عَ  ا سَ نْزِ أَنْ الَ نَ

ةٍ  نَابَ نَّ إال من جَ لَيَالِيهِ امٍ وَ ةَ أَيَّ ثَ نَا ثَالَ افَ فَ  .احلديث ...)خِ
وذلك ألن املسح أقيم مقام  ;انكشاف حمل الفرض من القدمنزع اخلف أو  )٢

 .بطلت الطهارة  −فُّ هو اخلُ و−حمل املسح فإذا زال  ;الغسل
ا طهارة بأهن تفيدألن مفهوم أحاديث توقيت املسح  انقضاء مدة املسح; )٣

 .وقتها انتهاء مؤقتة تبطل ب
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 : ةريَ بِ ـاجلَ  تعريف: أوالً 
 ائففويف حكمها الل. ربجَ نْ  ليَ رسْ أخشاب ونحوها توضع عىل الكَ  :بريةاجلَ 

 .التي توضع عىل اجلروح واحلروق صائبوالعَ 

 :حكم املسح عىل اجلبرية : ثانياً 
جل صاحب يف قصة الرَّ ملا جاء يف حديث جابر  ;يرخص املسح عىل اجلبرية

يهِ أَنْ (: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نباً فاغتسل فامت, فقالصبح جُ ة الذي أَ جَّ الشَّ  فِ انَ يَكْ مَ  إِنَّامَ كَ تَيَمَّ يَ
 َ يَعْرصِ عْ −وَ بَ أَوْ  يَ هِ  −صِ دِ سَ ائِرَ جَ لَ سَ غْسِ يَ ا وَ يْهَ لَ حَ عَ سَ مْ ةً ثُمَّ يَ قَ رْ هِ خِ حِ رْ ىلَ جُ  )عَ

 . ]داود وابن ماجه أبورواه [

 :رشوط املسح عىل اجلبرية : ثالثاً 
ن طلب الطهارة أل ;أن يضعها عىل طهارةال يشرتط يف املسح عىل اجلبرية  )١

يؤيد , ووال يمكن توقعه  س جداً عىل النايشق مما حال اإلصابة ووضع اجلبرية 
انَ  امَ نَّ إِ (: حديث جابر يف الذي أصابته الشجة, فإنه قالما جاء يف  ذلك  يهِ فِ كْ يَ كَ

 .ومل يذكر الطهارة,  )ايهَ لَ عَ  حَ سَ مْ يَ  مَّ ثُ  ةً قَ رْ خِ  هِ حِ رْ  جُ ىلَ عَ  بَ صِ عْ يَ  نْ أَ 
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ر من ترضَّ موضع احلاجة و تفإن جتاوز أن ال تتجاوز موضع احلاجة; )٢
.نزعها تيمَّ   م له أيضاً

:  : صفة املسح عىل اجلبرية رابعاً
جلبرية باملاء من العضو الصحيح, ويمسح عىل ا اجلزء الظاهر املجبور غسلي

 ;جتاوزت موضع احلاجة وكانت قد زع اجلبريةر نَ عذَّ فإن تَ  ;هابام يستوعبها كلَّ 
ة حيث الشجَّ جاء يف حديث صاحب ; ملا واملسح م هلا مع الغسلوجب عليه التيمُّ 

مَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصقال  تَيَمَّ يهِ أَنْ يَ فِ انَ يَكْ ةً وَ  إِنَّامَ كَ قَ رْ هِ خِ حِ رْ ىلَ جُ بَ عَ عْصِ ا ,يَ يْهَ لَ حَ عَ سَ مَّ يَمْ  ,ثُ
هِ  دِ سَ ائِرَ جَ لَ سَ غْسِ يَ  .) وَ
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ل تعريف: أوالً    :الغُسْ
عىل مجيع البدن عىل صفة  الطهور بضم الغني, وهو سيالن املاء: الغُسل 
 .خمصوصة

  :حكم الغسل :ثانياً 
 .الكتاب والسنة  تهاألصل يف مرشوعيالغسل مرشوع , و

 s t u v w x   y﴿: فمن الكتاب قول اهللا تعاىل 

z { | } ~ � ¡ ¢      £   ¤ ¥ ¦﴾ ] ٤٣النساء[. 
بَعِ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصهريرة عن النبي  وأب اهما رو ومن السنة َرْ ا األْ بِهَ عَ َ شُ لَسَ بَنيْ ا جَ إِذَ

لُ  بَ الْغَسْ جَ دْ وَ قَ ا فَ هَ دَ هَ مَّ جَ  .]رواه البخاري ومسلم[) ثُ

 :موجبات الغسل :ثالثاً 
 :أمور ستةجيب الغسل بواحد من 

 :خروج املني من خمرجه )١
جُ هو املاء الغليظ الدافق الذي خيرج عند اشتداد ا :نيوامل ل لشهوة , وهو عند الرَّ
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 نَّ إِ (: قال ملسو هيلع هللا ىلص , كام يف حديث أم سليم أن النبيأبيض ثخني, وعند املرأة أصفر رقيق
 . ]رواه البخاري ومسلم[ )رُ فَ صْ أَ  يقٌ قِ رَ  ةِ أَ رْ املَ  اءُ مَ , وَ  ضُ يَ بْ أَ  يظٌ لِ غَ  لِ جُ الرَّ  اءَ مَ 

بُلل جُ الرَّ  رُ كَ هو ذَ املني فوأما خمرج   .املرأة وقُ
رج املني ويشرتط يف املاء اخلارج املوجب للغسل أن يكون بلذة ودفق , فلو خ

فْقٍ  ةٍ بغري لذَّ  فال غسل عليه; حلديث عيل ريض اهللا عنه أن  ;, كمرض أو بردوال دَ
 . ]والنسائي داود أبورواه [ )لْ سِ تَ اغْ فَ  اءَ املَ  تَ خْ ضَ ا فَ ذَ إِ (: قال له  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

وذلك  ;ق , فإنه يوجب الغسلفْ فإن كان اخلارج من خمرج املني أمحر كالدم بدَ 
 .الشهوةيف قصور كان ألنه ال خيرج هكذا إذا 

 فيغتسل بمجرد رؤية املاء; الدفق واللذة,وجود النائم ال يشرتط يف حقه و
:  ملسو هيلع هللا ىلص الَ قَ ? فَ تْ مَ لَ تَ احْ ا ذَ إِ  لٌ سْ غُ  ةِ أَ رْ  املَ ىلَ عَ  لْ هَ (: حلديث أم سليم عندما سألت

اشرتاط  ق احلكم عىل رؤية املاء من غري, فعلَّ ]رواه البخاري ومسلم[ )اءَ املَ  تِ أَ ا رَ ذَ , إِ مْ عَ نَ 
 .دفق أو لذة 

 :ج املرأة رْ تغييب احلشفة يف فَ  )٢
, فيجب الغسل إذا أدخل البالغ رأس ذكره يف فرج واحلشفة هي رأس الذكر

َ بَ  سَ لَ ا جَ ذَ إِ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ااهللا عنهريض  عائشةحلديث املرأة ;  ا هَ بِ عَ شُ  نيْ
 بَ جَ وَ ( :ويف رواية  .]مسلمرواه [ )لُ سْ الغُ  بَ جَ وَ  دْ قَ فَ  انَ تَ اخلِ  انُ تَ اخلِ  سَّ مَ وَ  عِ بَ رْ األَ 
ْ  نْ إِ وَ  لُ سْ الغُ  هِ يْ لَ عَ  وهو كناية عن جمامعة الرجل للمرأة وإن مل ,  ]مسلمرواه [ )لْ زِ نْ يُ  ملَ

 . ل حيدث إنزا
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أما إذا غيب احلشفة يف الفرج بحائل غري رقيق فال يوجب الغسل إال إذا 
حصل إنزال للمني; أما إذا كان بحائل رقيق بحيث تكمل اللذة فإنه يوجب 

 .الغسل سواء أنزل أم مل ينزل
عىل من بلغ عرش سنني من الذكور , بتغييب احلشفة يف الفرج وجيب الغسل 

 .نيبالغ انو يكولو مل وتسع سنني من اإلناث
  معنى وجوب الغسل يف حق الصغري أنه رشط لصحة الصالة أو الطواف و

  .أثم برتكه ال أنه يأو إلباحة مس املصحف أو قراءة القرآن 
 مَ الَ سْ اإلِ  يدُ رِ أُ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ النَّ  تُ يْ تَ أَ ( :حلديث قيس بن عاصم قال ;إسالم الكافر) ٣

واملرتد له حكم . ]أبو داود والنسائي والرتمذي رواه[ )رٍ دْ سِ وَ  ءٍ امَ بِ  لَ سِ تَ غْ أَ  نْ  أَ ينِ رَ مَ أَ فَ 
 .الكافر األصيل 

  .وهو الدم اخلارج من رحم املرأة بعد البلوغ  :خروج احليض) ٤
 ; وانقطاع الدم بعد الطهرإال  بخروج دم احليض, وال يصحوجيب الغسل 

: قالت  ملسو هيلع هللا ىلصسألت النبي حلديث عائشة ريض اهللا عنها أن فاطمة بنت أيب حبيش 
تَ ينِّ إِ ( قٌ  كَ لِ نَّ ذَ إِ ,  الَ  : الَ قَ فَ ?  ةَ الَ الصَّ  عُ دَ أَ فَ أَ ,  رُ هُ طْ  أَ الَ فَ  اضُ حَ  أُسْ رْ ي عِ دَ  نْ كِ لَ وَ , عِ

رَ األَ قَ  ةَ الَ الصَّ  ِ  تِ نْ ي كُ تِ الَّ  امِ يَّ دْ وأمر . ]البخاريرواه [) يلِّ صَ  وَ يلِ سِ تَ اغْ  مَّ ا ثُ يهَ فِ  نيَ يضِ حتَ
  .نت سهيل ومحنة باالغتسال بعد احليضأم حبيبة وسهلة ب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
وحكمه حكم دم  ,وهو الدم اخلارج بسبب الوالدة  ; خروج دم النفاس )٥

 .هر منه وال يصح إال بعد الطُّ  ,فيجب فيه الغسل ;احليض باإلمجاع
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 دخل علينا: حلديث أم عطية األنصاري ريض اهللا عنها قالت املــوت ;) ٦
ْ  وْ ثاً أَ الَ ا ثَ هَ نَ لْ سِ اغْ (: قالحني توفيت ابنته ف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا   كَ لِ ذَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  وْ ساً أَ مخَ

...)  ورٍ افُ كَ  نْ ئاً مِ يْ شَ  وْ وراً أَ افُ كَ  ةِ رَ  اآلخِ يفِ  نَ لْ عَ اجْ , وَ  رٍ دْ سِ وَ  ءٍ امَ , بِ كَ لِ ذَ  نَّ تُ يْ أَ رَ  نْ إِ 
 .]رواه البخاري ومسلم[

ْ  دٍ حُ أُ  اءَ دَ هَ شُ  نَّ أَ ( :حلديث أنسل ; سَّ غَ فال يُ  املعركة أما شهيد وا نُ فِ دُ وَ  وا,لُ سَّ غَ يُ  ملَ
 . ]أبو داود والرتمذيرواه [ )...مْ هِ ائِ مَ دِ بِ 
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 :رشوط وجوب الغسل : أوالً 
 :جيب الغسل بسبعة رشوط

فاحلائض والنفساء ال يصح منهام غسل  ;لغسلسبب املوجب لالانقطاع  )١
عائشة يف قصة فاطمة بنت أيب حبيش حيث  حلديثطاع الدم عنهام, إال بعد انق

 يلِ سِ اغْ فَ  تْ رَ بَ دْ ا أَ ذَ إِ وَ , ةَ الَ ي الصَّ عِ دَ فَ  كِ تُ ضَ يْ حَ  تْ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ فَ (: ملسو هيلع هللا ىلصقال هلا النبي 
 .]رواه البخاري ومسلم[) يلِّ صَ  مَّ ثُ  مَ الدَّ  كِ نْ عَ 

,  محيضاً أ من جنابة أكاأوهو أن ينوي رفع احلدث سواء  ;ة ــيَّ ــالنِّ  )٢ نفاساً
 لِّ كُ  لِ امَ نَّ إِ , وَ اتِ يَّ النِّ بِ  لُ امَ عَ  األَ امَ نِّ إِ (: يقول ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا: حلديث عمر قال

 .]رواه البخاري ومسلم[ )وَ ا نَ مَ  ئٍ رِ امْ 
وهذا رشط لصحة كل عبادة ; إذ الكافر ال يصح له عمل مع  ;الم ــاإلس )٣

   b c     d e f g h﴿: لقول اهللا تعاىل بقائه عىل الكفر أو الرشك; 

i j ﴾ ] ٢٣الفرقان[ . 
 عَ فِ رُ (: قال  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاول حلديث عائشة ريض اهللا عنها أن رس ;ل ـــالعق )٤

ْ تَّ حَ  يِّ بِ الصَّ  نِ عَ , وَ ظَ قِ يْ تَ سْ ى يَ تَّ حَ  مِ ائِ النَّ  نِ عَ  ;ةٍ ثَ الَ ثَ  نْ عَ  مُ لَ القَ   ونِ نُ جْ املَ  نِ عَ , وَ مَ لِ تَ ى حيَ
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وفاقد العقل  ,وألن الغسل عبادة حتتاج إىل نية , ]داود وابن ماجه أبورواه [ )لَ قِ عْ يَ ى تَّ حَ 
 .ال قصد له وال نية

 .التمييز أقل سن يعترب فيه قصد الصغري رشعاً  ألن ; ييزـمالتَّ  )٥
حلديث ألن الطهارة عبادة ال تستباح بام هو حمظور ;  ;املاء الطهور املباح  )٦

 )دٌّ رَ  وَ هُ ا فَ نَ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ الً لَ مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي عائشة ريض اهللا عنها 
 .]مسلمرواه [

   ,املاء الباقي عىل أصل خلقته ومل يغريه يشء ال يف لونه :وـه ورـاء الطهـوامل
أو املاء الذي اختلط  ,فال يصح االغتسال باملاء النجس .وال رائحته ,وال طعمه

 .الطاهر ا غري اسمه إىل ذلكبيشء من الطاهرات مم
ادة ـل عبـألن الغس ;الذي ال يكون مغصوباً أو مرسوقاً  :وـه احـملباء اـوامل

 .فال تستباح بام هو حمرم
  : لقوله تعاىل ;كالطني والعجني واألصباغ ;ة ما يمنع وصول املاءـإزال )٧
﴿ S T                U V﴾ ] ل تعميم البدن الغسومفهوم الطهارة يف  , ]٦املائدة

فمن اغتسل مع وجود املانع  ;باملاء, وهذه املوانع متنع وصول املاء إىل مجيع البدن
 .مل يكن متطهراً 

 :فرائض الغسل وواجباته: ثانياً 
ويشمل إيصال املاء إىل ظاهر  , فرض الغسل أن يعمم املغتسل مجيع بدنه باملاء
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ة, وما كالفم ;البدن وباطنه َّ حتت الذقن, واإلبطني, وما بني , واألنف, والرسُّ
 .األليتني, وباطن الركبة, وأسفل الرجلني, وما يظهر من فرج املرأة 

 :أما واجبات الغسل فهي 
ورد ; قياساً عىل الوضوء , وقد »بسم اهللا«: وهي قول  ,التسمية مع الغسل) ١

 وءَ ضُ وُ  الَ (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : األمر بالتسمية يف حديث أيب سعيد اخلدري قال
ْ  نْ ملَِ   .  ]أبوداود والرتمذيرواه [ )يهِ لَ عَ  اهللاَ مِّ سَ يُ  ملَ

 . فإن نيس التسمية سقط وجوهبا; ألن حديث التسمية يتناول الوضوء ال غريه
 انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ (أن ريض اهللا عنها عائشة حلديث  غسل ظاهر الشعر وباطنه ;) ٢

 لُ خِ دْ يُ  مَّ ثُ ,  ةِ الَ لصَّ لِ  أُ ضَّ وَ تَ  يَ امَ كَ  أُ ضَّ وَ تَ يَ  مَّ ثُ , هِ يْ دَ يَ  لَ سَ غَ فَ  أَ دَ بَ  ةِ ابَ نَ اجلَ  نَ مِ  لَ سَ تَ ا اغْ ذَ إِ 
َ  لُ لِّ خَ يُ فَ  اءِ  املَ يفِ  هُ عَ ابِ صَ أَ  ,  هِ يْ دَ يَ بِ  فٍ رَ غُ  ثَ الَ ثَ  هِ سِ أْ  رَ ىلَ عَ  بُّ صُ يَ  مَّ ثُ ,  هِ رِ عْ شَ  ولَ صُ أُ ا هبِ
 .]ي ومسلمرواه البخار[) هِ لِّ كُ  هِ دِ لْ  جِ ىلَ عَ  اءَ املَ  يضُ فِ يُ  مَّ ثُ 

عائشة حلديث  ; والنفاسعىل املرأة نقض شعرها يف غسل احليض جيب ) ٣
 )يلِ سِ تَ اغْ وَ  كِ رَ عْ  شَ يضِ قُ انْ ( :قال هلا وكانت حائضاً ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي : ريض اهللا عنها 

 .]ابن ماجهرواه [
عنها  أم سلمة ريض اهللا حلديثيف غسل اجلنابة;  نقض شعرهاوال جيب عليها 

سول اهللا , إين امرأة أشد ضفر رأيس , فأنقضه لغسل اجلنابة? يا ر: قلت : قالت
ْ  نْ أَ  يكِ فِ كْ  يَ امَ نَّ  , إِ الَ (: قال  اءَ املَ  كِ يْ لَ عَ  نيَ يضِ فِ تُ  مَّ , ثُ  اتٍ يَ ثَ حَ  ثَ الَ ثَ  كِ سِ أْ  رَ ىلَ ي عَ ثِ حتَ

 .]مسلمرواه [ )ينَ رِ هُ طْ تَ فَ 
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حلديث ;  ويكفي يف إسباغ الغسل وتعميم البدن باملاء حصول غلبة الظن
 وَ رْ أَ  دْ قَ  هُ نَّ أَ  نَّ ا ظَ ذَ ى إِ تَّ حَ (: قالت  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة ريض اهللا عنها يف صفة غسل النبي 

َ بَ   .]البخاريرواه [ )هُ تَ رشَ

 :سنن االغتسال  :ثالثاً 
 :هي ; ويُسن عند االغتسال سبعة أمور

: قالت ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة غسل النبي  ; حلديث عائشةالوضوء قبل االغتسال )١ 
 .]رواه البخاري ومسلم[ )ةِ الَ لصَّ لِ  أُ ضَّ وَ تَ  يَ امَ كَ  أُ ضَ وَ تَ يَ  مَّ ثُ (

 ملسو هيلع هللا ىلص; حلديث ميمونة يف صفة غسل النبي من أذ  ث بيدهما تلوَّ إزالة  )٢
 .]البخاريرواه [ )ضِ رْ األَ بِ  هُ دَ يَ  كَ لَ دَ  مَّ ثُ (: قالت
 هِ سِ أْ  رَ ىلَ عَ  بُّ صُ يَ  مَّ ثُ ( :; حلديث عائشة قالتصب املاء عىل الرأس ثالثاً  )٣

 .]رواه البخاري ومسلم[ )هِ يْ دَ يَ بِ  فٍ رَ غُ  ثَ الَ ثَ 
حلديث عائشة  ; اجلهة اليرس البدء بغسل اجلهة اليمنى من جسده قبل )٤

 يفِ وَ  ,هِ ورِ هُ طُ وَ  ,هِ لِ عُّ نَ تَ وَ  هِ لِ جُّ رَ  تَ يفِ  نُ امُ يَ التَّ  هُ بُ جِ عْ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ ( :ريض اهللا عنها
 . ]سلمرواه البخاري وم[ )هِ لِّ كُ  هِ نِ أْ شَ 

 .وهو غسل العضو قبل جفاف ما قبله  ; املواالة )٥
ويتيقن به وصول املاء إىل  ,; ألنه أنقى التدليك بإمرار اليد عىل اجلسد )٦

 .مجيع جسده 
 نْ ى مِ حَّ نَ تَ  مَّ ثُ (: ; حلديث ميمونة قالتإعادة غسل الرجلني بمكان آخر  )٧
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 . ]البخاريرواه [ )هِ يْ مَ دَ ل قَ سَ غَ فَ  هِ امِ قَ مَ 

  : الطهارةيف نية ال ترشيك :رابعاً 
وهو أن ينوي غسلني بنية واحدة , أو أن ينوي بغسله رفع احلدث األكرب 

 :وهلا صور . ةواألصغر بنية واحد
 .أجزأ ما نواه عن اآلخر  ;إذا نو غسالً مسنوناً أو غسالً واجباً  )١
 .هام أجزأ عن ;أن ينوي بغسله رفع احلدثني األكرب واألصغر معاً  )٢
 .أجزأ عنهام  ;أن ينوي رفع احلدث مطلقاً من غري تعيني  )٣
له أمراً ال يباح إال بوضوء وغسل; كالصالة والطواف ومس أن ينوي بغس )٤

 .عنهام  أجزأه ;املصحف
أن ينوي بغسله أمراً ال يباح إال بالغسل ; كاجللوس يف املسجد وقراءة  )٥

 .أجزأه عن احلدث األكرب فقط  ;القرآن 

 :مقدار املاء الذي يستعمل يف الوضوء والغسل  :ساً خام
 حلديث ;اع, واالغتسال بام يعادل مقدار الصَّ دار املُدِّ يسن الوضوء بام يعادل مق

ْ ىلَ إِ  اعِ الصَّ بِ  لُ سِ تَ غْ يَ وَ  دِّ املُ بِ  أُ ضَّ وَ تَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ بِ النَّ  انَ كَ (: قال ريض اهللا عنه أنس  ةِ سَ  مخَ
 . ]ومسلم رواه البخاري[ )ادٍ دَ مْ أَ 

ءُ  ,واملد ربع صاع لْ  باملقاييس املعارصة وهو يعادل ,الكفني املتوسطتني وهو مِ
رة ـ, ويعادل باملقاييس املعاصدادـة أمـو أربعـا الصاع فهـ, أملرت) ٠٬٦٨٧(
 .رت ل) ٢٬٧٤٨(
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لقول  ;أراد الوضوء أو االغتسال أن يرسف يف استعامل املاءإذا  ويكره للمسلم
 ,]٢٧, ٢٦اإلرساء [ ﴾Ç È É Ê Ë Ì   Í Î   Ï ﴿: اهللا تعاىل 

َ ذَ ا هَ مَ (:  مر عىل سعد وهو يتوضأ فقالملسو هيلع هللا ىلص ابن عمر أن النبي وعن  :  الَ قَ فَ ? فُ ا الرسَّ
َ إِ  اءِ  املَ يفِ أَ  ْ ىلَ عَ  تَ نْ كُ  نْ إِ وَ ,  مْ عَ نَ :  الَ قَ ?  افٌ رسْ  .]ابن ماجهرواه [) ارٍ جَ  رٍ  هنَ

صل حي برشط أن, اعالصَّ أقل من غتسال االيف ود , أقل من املُ وجيزئ يف الوضوء 
 اءٍ نَ إِ  نْ مِ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ بِ النَّ ا وَ نَ أَ  لُ سِ تَ غْ أَ  تُ نْ كُ (: حلديث عائشة قالت  ;يف الغسلهبام اإلسباغ 

  . ]مسلمرواه [ )كَ لِ ذَ  نْ مِ  يباً رِ قَ  وْ أَ  ادٍ دَ مْ أَ  ةَ ثَ الَ ثَ  عُ سَ يَ  دٍ احِ وَ 
َ أُ فَ  أَ ضَّ وَ تَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ النَّ  نَّ أَ ( :ريض اهللا عنه وعن أم عامرة بنت كعب  اءٍ نَ  إِ يفِ  ءٍ امَ بِ  يتِ

 .]أبوداود والنسائيرواه [ )دِّ ي املُ ثَ لُ ثُ  رَ دْ قَ 
تعميم العضو باملاء بحيث جيري عليه  :يف الوضوء والغسلومعنى اإلسباغ 

 . وال يكون مسحاً 

  : ماحلامَّ االغتسال يف  :سادساً 
م  .ال هو املكان املُعدُّ لالستحامم واالغتس:  احلامَّ

وما يف  ,التي أعدت لالستحامم العامة احلامماتيف يباح للمغتسل أن يغتسل 
 أو النظر ,; ككشف العورةإذا أمن الوقوع يف املحرمحكمها كحاممات السباحة, 

َّ  لَ خَ دَ ( أنهعن ابن عباس ثبت ملا  إىل عورات اآلخرين; ةمحَ فَ حْ , ابن أيب شيبةرواه [) ام اجلُ

 .]املعرفة والبيهقي يف
م ره له دخوله, وإن علم وأيقن الوقوع يف املحرَّ م كُ ع يف املحرَّ وفإن خاف الوق
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م عليه دخول احلامم  رُ  :قال ملسو هيلع هللا ىلص; ملا ثبت يف حديث جابر ريض اهللا عنه أن النبي حَ
 .]النسائيو الرتمذيرواه [ )ارٍ زَ  إِ ريْ غَ بِ  مَ امَّ احلَ  لِ خُ دْ  يَ الَ فَ  رِ اآلخِ  مِ وْ اليَ اهللا وَ بِ  نُ مِ ؤْ يُ  انَ كَ  نْ مَ (

 تُ يْ بَ الْ  مَ عْ نِ (: ل احلامم فيقولـرداء ريض اهللا عنه أنه كان يدخي الدَّ ـوعن أب
ذَ وَ  , خَ سَ الوَ  بُ هِ ذْ يُ  ;مُ امَّ احلَ  َ  مُ امَّ احلَ  تُ يْ البَ  سَ ئْ بِ : ولُ قُ يَ , وَ ارَ النَّ  رُ كِّ يُ  نْ عَ  فُ شِ كْ يَ  هُ نَّ ألَ

 .]البيهقي يف الكربرواه [ )اءَ يَ احلَ  هِ لِ هْ أَ 
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אא 

 :يستحب االغتسال لألمور اآلتية 
, حلديث املسافريف يوم اجلمعة للذكر احلارض غري  لصالة اجلمعةاالغتسال ) ١

مِ  لُ سْ غُ (:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : أيب هريرة ريض اهللا عنه قال   ىلَ عَ  بٌ اجِ وَ  ةِ عَ مْ اجلُ  يَوْ
ْ  لِّ كُ   .]ومسلم رواه البخاري[ )مٍ لِ تَ حمُ

لَ غَ  نْ مَ (: ; حلديث أيب هريرة مرفوعاً االغتسال من غسل امليت ) ٢ تاً يِّ مَ  سَّ
  .]أمحد وأبو داود والرتمذيرواه [ )لْ سِ تَ غْ يَ لْ فَ 

ا ي لِ عَ  لٌ جُ رَ  لَ أَ سَ ( :عن زاذان قال  ملا ورد ;قبل الصالة  االغتسال يوم العيد) ٣
َ رَ  ي ذِ الَّ  لُ سْ الغُ , الَ :  الَ قَ فَ .  تَ ئْ شِ  نْ إِ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  لْ سِ تَ اغْ :  الَ ? قَ لِ سْ الغُ  نِ عَ  هُ نْ عَ  اهللاُ يضِ
البيهقي يف رواه [ )رِ طْ الفِ  مُ وْ يَ وَ  ,رِ حْ النَّ  مُ وْ يَ وَ  ,ةَ فَ رَ عَ  مُ وْ يَ وَ  ,ةَ عَ مُ اجلُ  مُ وْ يَ : الَ قَ . لُ سْ الغُ  وَ هُ 

الكرب[. 
لعيد ; قياساً عىل اجلمعة وا ;واالستسقاءصالة الكسوف االغتسال ل) ٥, ٤

 .ألنه جيتمع هلا الناس 
عنها ملا جاء يف حديث عائشة ريض اهللا ; واجلنون االغتسال من اإلغامء) ٧, ٦

 , الَ :  انَ لْ قُ ? فَ  اسُ  النَّ ىلَّ صَ أَ :  الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ بِ النَّ  لَ قُ ثَ (: قالت  ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة مرض النبي 
,  انَ لْ عَ فَ فَ  : تْ الَ قَ  . بِ ضَ خْ  املِ يفِ  اءً  مَ وا يلِ عُ ضَ :  الَ قَ . اهللا  ولَ سُ رَ  ايَ  كَ ونَ رُ ظِ تَ نْ يَ  مْ هُ 
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 مْ هُ  , الَ : ا نَ لْ ? قُ  اسُ النَّ  ىلَّ صَ أَ :  الَ قَ فَ  اقَ فَ أَ  مَّ ثُ .  هِ يْ لَ عَ  يَ مِ غْ أُ فَ  وءَ نُ يَ لِ  بَ هَ ذَ فَ  لَ سَ تَ اغْ فَ 
 مَّ ثُ  لَ سَ تَ غْ افَ  دَ عَ قَ فَ :  تُ لْ قُ .  بِ ضَ خْ  املِ يفِ  اءً  مَ وا يلِ عُ ضَ :  الَ قَ . اهللا  ولَ سُ رَ  ايَ  كَ ونَ رُ ظِ تَ نْ يَ 
 كَ ونَ رُ ظِ تَ نْ يَ  مْ هُ  , الَ : ا نَ لْ ? قُ  اسُ النَّ  ىلَّ صَ أَ :  الَ قَ فَ  اقَ فَ أَ  مَّ ثُ  . هِ يْ لَ عَ  يَ مِ غْ أُ فَ  وءَ نُ يَ لِ  بَ هَ ذَ 
 يَ مِ غْ أُ فَ  وءَ نُ يَ لِ  بَ هَ ذَ  مَّ ثُ  لَ سَ تَ غْ افَ  دَ عَ قَ فَ  .بِ ضَ خْ  املِ يفِ  اءً  مَ وا يلِ عُ ضَ : الَ قَ . اهللا ولَ سُ رَ  ايَ 

 .]رواه البخاري ومسلم[ )اقَ فَ أَ  مَّ ثُ  هِ يْ لَ عَ 
 .ويقاس اجلنون عىل اإلغامء ألنه آكد من اإلغامء 

جاء يف حديث ; ملا , وال جيب عليها ذلك  لكل صالة ستحاضةملا اغتسال) ٨
ِ سِ  عَ بْ سَ  تْ يضَ حِ تُ اسْ  ةَ يبَ بِ حَ  مَّ أُ  نَّ أَ (عائشة  ,  لَ سِ تَ غْ تَ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولُ سُ ا رَ هَ رَ مَ أَ , فَ نيَ ن

 .]رواه البخاري ومسلم[ )ةٍ الَ صَ  لِّ كُ لِ  لُ سِ تَ غْ تَ  تْ انَ كَ فَ 
بن ثابت ريض  ملا جاء يف حديث زيد ; لإلحرام باحلج أو العمرة االغتسال) ٩

َ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ  النَّ أَ رَ (أنه  اهللا عنه دَ جتَ  . ]رواه الرتمذي[ )لَ سَ تَ اغْ وَ  هِ لِ الَ هْ إلِ  رَّ
ريض اهللا ملا ثبت عن ابن عمر  ; وحرمها الغتسال لدخول مكةا) ١١, ١٠
وَ  يذِ بِ  اتَ بَ  ةَ كَّ مَ  مَ دِ قَ  اذَ إِ  انَ كَ (أنه عنهام   ةَ كَّ مَ  لُ خُ دْ يَ  مَّ , ثُ  لَ سِ تَ غْ يَ وَ  حَ بِ صْ ى يُ تَّ حَ  طُ

 َ  . ]مسلمرواه [ )هُ لَ عَ فَ  هُ نَّ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  نِ عَ  رُ كُ ذْ يَ , وَ اراً هنَ
 لُ سِ تَ غْ يَ  انَ كَ ( ن عمر أنهملا رو نافع عن اب , االغتسال للوقوف بعرفة) ١٢

ْ  نْ أَ  لَ بْ قَ  هِ امِ رَ حْ إلِ   .]مالكرواه [ )ةَ فَ رَ عَ  ةَ يَّ شِ عَ  هِ وفِ قُ وُ لِ , وَ  ةَ كَّ مَ  ولِ خُ دُ لِ , وَ  مَ رِ حيُ
, ورمي , والوداع, واملبيت بمزدلفةطواف اإلفاضةاالغتسال ل) ١٦−١٣

ي بعضهم يزدمحون فيعرقون ويؤذ, وأنساك جيتمع هلا الناسهذه  نأل ;اجلمرات
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 . اإلحرام ودخول مكة قياساً عىل , فيستحب االغتسالاً بعض
وكذلك  فيرشع التيمم للحاجة, ال يف هذه املواضع املستحبة;فإن تعذر االغتس

 ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ ألن  ;يرشع التيمم ملا يُسنُّ له الوضوء إذا تعذر استعامل املاء أو فقده 
 .]يالبخاررواه [ مِ الَ السَّ  دِّ رَ لِ  مَ مَّ يَ تَ 
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 :التيمم  تعريفُ  :أوالً 
 .خمصوصٍ  عىل وجهٍ  هورٍ طَ  برتابٍ  واليدينِ  الوجهِ  مسحُ : التيمم هو

 :التيمم  رشوطُ  :ثانياً 
مِ  ةِ صحّ شرتط ليُ   :رشوط ثامنيةُ  التيمّ
ا مل ;امرُ جْ تِ سْ الاو أ نجاءُ تِ سْ واال ,مييزُ والتّ  ,والعقلُ  ,واإلسالمُ  ,ةُ النيّ  )٥−١ 

م يف    .الوضوءتقدّ
يف ,وال لِنافِلةٍ هاوقتِ  قبلَ  لصالةٍ  مُ التيمّ  فال يصحُّ  :الةِ الصّ  وقتِ  دخولُ  )٦
ي وقت َ هَ لُّ كُ  ضُ رْ األَ  تِ لَ عِ جُ ( :مرفوعاً  ريض اهللا عنهأيب أمامة  حلديث ;النَّهْ  ا يلِ

 هُ دُ جِ سْ مَ  هُ دَ نْ عِ فَ  ;الةُ الصَّ  يتِ مَّ أُ  نْ مِ  الً جُ رَ  تْ كَ رَ دْ ام أَ نَ يْ أَ فَ  ;وراً هُ طَ وَ  داً جِ سْ ي مَ تِ مَّ ألُ وَ 
  .]رواه أمحد[ )هُ ورُ هُ طَ  هُ دَ نْ عِ وَ 

  ̄ ® ¬ » ª  © ¨  ﴿ :لقوله تعاىل ;هإما لعدمِ  :ءِ املا ستعاملِ ا رُ تعذُّ  )٧

°   ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »  ¼ ½ ¾ 
¿ À Á﴾ ]ورُ هُ يِّبَ طَ يدَ الطَّ عِ الصَّ  نَّ إِ (: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله , ]٤٣:النساء 

ْ  نْ إِ , وَ مِ لِ سْ املُ  ِ  ملَ َ اءَ عَ دِ املَ جيَ ِ سِ  رشْ هُ دَ املَ جَ ا وَ ذَ إِ فَ  ;نيَ ن سَّ يُمِ لْ َ بَ  اءَ فَ ٌ خَ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ فَ  ;هُ تَ رشَ  )ريْ
 .]رواه أمحد والرتمذي[
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حلديث عمرو و, ﴾ ª  © ̈ ﴿ :لقوله تعاىل ;ستعاملهمن ا رِ الرضَّ  أو خلوفِ  
تُ يف(: قال ريض اهللا عنهبن العاص ا تَلَمْ ةٍ  احْ دَ ةٍ بَارِ لِ  يف لَيْلَ الَسِ ةِ ذَاتِ السَّ وَ زْ  ,غَ

مْ  تَيَمَّ لِكَ فَ لْتُ أَنْ أَهْ تَسَ قْتُ إِنِ اغْ فَ أَشْ ايبِ فَ حَ لَّيْتُ بِأَصْ بْحَ  تُ ثُمَّ صَ لِكَ  ,الصُّ وا ذَ رُ كَ فَذَ
قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ للنَّ  و  :فَ رُ مْ نُبٌ ! يَا عَ أَنْتَ جُ ابِكَ وَ حَ لَّيْتَ بِأَصْ هُ بِالَّذِ  ?صَ تُ ْ ربَ أَخْ ِ مَ  يفَ ن  ينَعَ

لْتُ  قُ الِ وَ تِسَ غْ نَ االِ عْتُ  إِينِّ  :مِ مِ  i j lk  m n o   p ﴿: يَقُولُ  اهللاَ سَ

q﴾ ]وَ  , ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  كَ حِ ضَ فَ  ;  ]٢٩:النساء ْ  .]رواه أمحد, وأبو داود[ )ئاً يْ شَ  لْ قُ يَ  ملَ
  : ىلقوله تعال ;باليدِ  يعلقُ  له غبارٌ  حمرتقٍ  غريِ  مباحٍ  هورٍ طَ  برتابٍ  يكونَ  أنْ  )٨
 )ثِ رْ احلَ  ابُ رَ تُ  :يدُ عِ الصَّ ( :ريض اهللا عنهام قال ابن عباس. ﴾¾ ½ ¼ ﴿

  .]اق, وابن أيب شيبةرواه عبد الرز[
 بيشءٍ  مسحُ له ال يُ  وما ال غبارَ ; ﴾À Á ¿ ﴿: وقال تعاىل

 .منه
بَلَ ( ملسو هيلع هللا ىلصه ألنّ ; جاز ونحوه فعلق به غبارٌ  و شعرٍ أ بساطٍ عىل  هُ وإن رضب يدَ   أَقْ

 ِ ىلَ اجلْ هِ عَ يْ دَ يَ هِ وَ هِ جْ حَ بِوَ سَ ارِ فَمَ   .]رواه البخاري ومسلم[) دَ

  :لِهذْ وجوبُ طلبِ املاءِ وبَ : ثالثاً 

  .هطلبُ و البحثُ عن املاءِ : الةِ الصَّ  وقتُ  إذا دخلَ  م املاءَ دِ عىل من عَ  جيبُ  −
اهللا تعاىل غفر  ألنّ ; نيْ حمرتمَ  أو هبيمةٍ  من آدميٍّ  لعطشانٍ  املاءِ  بذلُ  وجيبُ  −

 .أوىل فاآلدميُّ  ;ي كلبٍ قْ بسَ  يٍّ غِ لبَ 
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إذا كان  املسافرَ  من نحفظ عنه من أهل العلم عىل أنّ  أمجع كلُّ «: املنذر قال ابنُ 
  .»مويتيمّ  ه للرشبِ بقي ماءَ ه يُ أنّ  وخيش العطشَ  ,معه ماءٌ 
 ;مثم تيمّ  ,استعمله فيام يكفي وجوباً  :هال يكفي لطهارتِ  ومن وجد ماءً  −

  . ]رواه البخاري ومسلم[ )مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ وا مِ تُ أْ فَ  رٍ مْ أَ بِ  مْ كُ تُ رْ مَ أَ ا ذَ إِ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 
 إليهِ  ال تصلُ  النوبةَ  أنّ  أو علمَ  ,الوقتُ  وقد ضاقَ  إىل املاءِ  املسافرُ  وصلَ  وإنْ  
  .عىل الوقتِ  حمافظةً ; مإىل التيمّ  لَ دَ عَ  :الوقت  بعد خروجِ إالّ 

ا و − م  لُ يعدال ف: املسافرِ  غريُ أمّ  .ولو فاته الوقتُ إىل التيمّ
أ; ه الوضوءُ مكنُ يبه و مرّ أنْ يأو  الذي معه, املاءِ  ةُ راقحيرم عليه إو −  وال يتوضّ

  .; ملا يف ذلك من التّفريطيف الوقتِ ه غريَ  ه ال جيدُ يعلم أنّ إذا كان 
الة مل يعد :وصىلّ  بعد ذلكم إن تيمّ ف   .الصّ

ثٌ  وجدَ  وإنْ  −  دِ  هثوبِ  غسلُ  عليه وجب :يال يكفِ  ماءً  − نجاسةٌ  هه وثوبِ ببدنِ −  حمُ
الً,   .وصىلّ  ,موإال تيمّ  ,رتطهّ  فضل يشءٌ  إنْ  ثمّ  ,هبدنَ  غسلَ  فضل يشءٌ  إنْ  ثمّ  أوّ

ت: رابعاً   :هاوغريِ  م له من األحداثِ مَّ يما يُ
م,آية لعموم  ;حدثٍ  لكلِّ  مُ يمّ التَّ  حُّ صِ يَ  )١ يف حديث عمران  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  التيمّ

  .]رواه البخاري ومسلم[ )يكَ فِ كْ يَ  هُ نَّ إِ فَ  يدِ عِ الصَّ بِ  كَ يْ لَ عَ ( :اهللا عنه ريض بن حصنيا
 مشرتطةٌ  عىل البدن ا طهارةٌ ألهنّ  ;ها ما أمكنبعد ختفيفِ  عىل البدنِ  جاسةِ وللنّ  )٢
  .احلدثِ  كطهارةِ  مُ فناب فيها التيمّ  ;الةللصّ 

  .ستجامرِ الا لَ م قبتيمّ الك ;مل يصحَّ  :هاختفيفِ  م هلا قبلَ فإن تيمّ 
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يْن  :خامساً  اب(صالةُ فاقدِ الطَّهورَ  :)املاء والرتّ
ابَ الطّهورَ املباحَ غريَ املحرتقِ إن مل جيد    فقط ةضي الفرصىلّ : فاقدُ املاءِ الرتّ

; من  جيزئوال يزيد يف صالته عىل ما  ,هحالِ  عىل حسبِ  دون النّوافل الةِ يف الصّ
 :عنها ريض اهللاحلديث عائشة , ومر بهأتى بام أُ  هألنّ  عليه; وال إعادةقراءةٍ وغريها, 

ولُ  اأَهنَّ ( سُ لَ رَ سَ أَرْ تْ فَ لَكَ هَ ةً فَ دَ ءَ قِالَ امَ نْ أَسْ تْ مِ ارَ تَعَ ابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاسْ حَ نْ أَصْ ا مِ نَاسً
ا بِهَ لَ وءٍ  ,يفِ طَ ضُ ِ وُ ريْ ا بِغَ وْ لَّ ةُ فَصَ الَ مْ الصَّ تْهُ كَ رَ أَدْ ا النَّبِيَّ  ,فَ وْ امَّ أَتَ لَ لِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ ا ذَ وْ كَ شَ

مِ  ,إِلَيْهِ  ةُ التَّيَمُّ لَتْ آيَ نَزَ   .]رواه البخاري ومسلم[ )فَ
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مِ  واجباتُ  :أوالً   : التيمّ
  .عىل الوضوء قياساً  ;وتسقط سهواً  ,التسميةُ  :مِ التيمّ  واجبُ 

 : التيمم فروضُ  :ثانياً  
مِ  فروضُ   : مخسةٌ  التيمّ

 .الوجهِ  مسحُ  )١
غني( إىل الكوعني اليدينِ  مسحُ  )٢ سْ  À ¿  ﴿: تعاىللقوله  ;)الرُّ

Á﴾ ]بدليل  ;واليد عند اإلطالق يف الرشع تتناول اليد إىل الكوع, ]٤٣:النساء
 امَ نَّ إِ (: قال له ملسو هيلع هللا ىلصأنّ النّبي  ريض اهللا عنهحديث عامر  ملا ثبت يفو ,قطع يد السارق

َ  مَّ ثُ  :اذَ كَ هَ  كَ يْ دَ يَ بِ  ولَ قُ تَ  نْ أَ  يكَ فِ كْ يَ  انَ كَ  ْ  ضَ رْ األَ  هِ يْ دَ يَ بِ  بَ رضَ  حَ سَ مَ  مَّ ثُ  ,ةً دَ احِ وَ  ةً بَ رضَ
  .]والسياق له رواه البخاري ومسلم[ )هُ هَ جْ وَ وَ  يهِ فَّ كَ  رَ اهِ ظَ وَ  ,نيِ مِ  اليَ ىلَ عَ  املَ الشِّ 

 :)الغسل( الكُربارة يف الطه, ال )الوضوء( غرالصُّ  هارةِ يف الطّ  تيبُ الرتّ  )٣ 
نْ  فيلزمُ  حٌ  هضوئِ وُ  ببعض أعضاءِ مَ رْ م له عند غسله لو كان أن يتيمّ  :أإذا توضّ  جُ

 .صحيحاً 
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  : ينبغي أن ال يرتّب, وقال أيضاً  :قال الشيخ تقي الدين« :قال يف اإلنصاف
 .»وهو الصحيح من مذهب أمحد وغريه ,تيبِ الرتّ  ال يلزمه مراعاةُ 

اجلُرح ; فلو كان متيمّ  عند كلِّ  حيحِ الصَّ  غسلَ  ه أن يعيدَ يلزمُ ف :واالةُ ــامل )٤ 
م له عند غسلها, ثمّ خرج الوقت جل; فتيمّ ه, وبطلت طهارته مبطل تيمّ : يف الرّ

م له عقبه حيح, ثمّ يتيمّ ; لفوات املواالة; فيعيد غسل الصّ  .باملاء أيضاً
مها عن حدِ أ ةُ فال تكفي نيّ  ;أو نجاسةٍ  من حدثٍ  م لهُ ملا تيمّ  ةِ يّ النِّ  تعينيُ  )٥

مه, :مجيعاً  وإن نوامها ,اآلخرِ   )اتِ يَّ النِّ بِ  املُ عْ ام األَ نَّ إِ ( :حلديث ه;أأجزو صحّ تيمّ
  .]رواه البخاري ومسلم[

 : التيمم مبطالتُ  :ثالثاً  
  :مخسةٌ  مِ يمُّ التَّ  مبطالتُ 

 .; ألنّه بدلٌ عنهالوضوءَ  بطلُ كلُّ ما يُ  )١
مه لعدمِ ك إنْ  املاءِ  وجودُ  )٢ هُ دَ املَ جَ ا وَ ذَ إِ فَ ( : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ه;ان تيمُّ سَّ لْيُمِ َ بَ  اءَ فَ  . )هُ تَ رشَ
وي عن عيل وابن عمر  وقتِ  خروجُ  )٣  ; ملا رُ الةِ   .ذلك يف ريض اهللا عنهامالصّ
 .لهُ  املبيحِ  زوالُ  )٤ 
  .عليه ما مسحَ  خلعُ  )٥

 : وجود املاء يف أثناء الصالة* 
اءَ دَ املَ جَ ا وَ ذَ إِ فَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصلعموم قوله  ;تْ لَ طَ بَ  :الصالةِ وهو يف  املاءَ  إن وجدَ  −
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هُ  سَّ يُمِ لْ َ بَ  فَ  .)هُ تَ رشَ
, صحيحةٍ  بطهارةٍ  ه أد فريضةً ألنّ  ;اإلعادةُ  مل جتبِ صالتُه  وإن انقضتْ  − 
الَنِ (قال:  ريض اهللا عنهديث أيب سعيد اخلدري وحل جُ جَ رَ رَ تِ  يفِ خَ َ رضَ رٍ فَحَ فَ سَ

لَيْسَ  الَةُ وَ يِّبًا الصَّ ا طَ عِيدً امَ صَ تَيَمَّ اءٌ فَ امَ مَ هُ عَ ا املَاءَ يففَصَ  ,مَ دَ جَ يَا ثُمَّ وَ قْتِ  لَّ  ,الْوَ
رُ  عِدِ اآلخَ ْ يُ ملَ وءَ وَ ضُ الْوُ الَةَ وَ ا الصَّ َ مهُ دُ ادَ أَحَ أَعَ ولَ  ,فَ سُ يَا رَ مَّ أَتَ لِكَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاثُ ا ذَ رَ كَ ذَ فَ

ْ يُعِدْ  يفَقَالَ لِلَّذ ,لَهُ  بْتَ  :ملَ الَتُكَ أَصَ أَتْكَ صَ زَ أَجْ نَّةَ وَ ا ,السُّ قَ أَ  يلَ لِلَّذوَ ضَّ ادَ  تَوَ أَعَ  :وَ
 ِ تَنيْ رَّ رُ مَ  .[رواه أبو داود والنّسائي, والسياق أليب داود] )لَكَ األَجْ

:  :ةُ التيمم صف رابعاً
 األصابعِ  يْ تَ جَ رَّ فَ مُ  بيديهِ  الرتابَ  ويرضبَ  ,يسمِّ ثم يُ  ,أن ينويَ  :مِ يمُّ التَّ  ةُ صف
ابق. ريض اهللا عنهحلديث عامر  ;واحدةً  بةً رض  السّ
,  واألحوطُ   ابُ  ليصلَ  ;ونحوهِ  خاتمٍ  نزعِ  بعدَ رضبتانِ  .هُ إىل ما حتتَ  الرتُّ

; الصحيح من املذهب«قال املرداوي:  نصّ  أن املسنون والواجب رضبةٌ واحدةٌ
  .»عليه, وعليه مجهور األصحاب, وقطع به كثريٌ منهم

وإن  ,واحدةٍ  كتفى برضبةٍ اإن  ;هِ يْ براحتَ  هِ يْ وكفَّ  هِ أصابعِ  نِ بباط هُ وجهَ  يمسحُ ف 
  .هِ يديْ  وبالثانيةِ  ,هُ ا وجهَ والمهُ بأُ  مسحَ  كان برضبتنيِ 

لقول عيل  ;ختارِ املُ  الوقتِ  رِ خإىل آ مِ يمُّ التَّ  تأخريُ  املاءِ  و وجودَ يرجُ  ملنْ  نُّ سَ ويُ  
رواه ابن أيب شيبة [ )تِ قْ الوَ  رِ آخِ  نيْ بَ وَ  هُ نَ يْ ا بَ مَ  −ينتظرُ − مُ لوَّ تَ يَ ( :بِ نُ يف اجلُ  ريض اهللا عنه

 .]والدارقطني بإسناد ضعيف
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   فلِ للنَّ  مَ لو تيمّ  نْ ـلك ,لِ فْ والنَّ  من الفرضِ  ا شاءَ ـم دٍ ـواح مٍ بتيمُّ  أن يصيلَ  هُ ـول
 .]رواه البخاري ومسلم[ )وَ ا نَ مَ  ئٍ رِ مْ ا لِّ كُ ام لِ نَّ إِ وَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;الفرضَ  يستبحِ  ملْ 
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  :تعريف النجاسة : أوالً 
ه عنها ويغسل ما أصابه زَّ نَ تَ ارة التي جيب عىل املسلم أن يَ ذَ لقَ هي ا : النجاسة

 ® ¬ » ª ﴿ :وقال أيضاً  ,]٤املدثر [ ﴾ § ¦﴿ :قال اهللا تعاىل .منها
 .]٢٢٢البقرة [ ﴾°  ¯

 :أنواع النجاسات : ثانياً 
 :ييل  نجاسة ما دلّت األدلة الرشعية عىل

 D ﴿ :لقول اهللا تعاىل ;سكر مسائل  مرشوب اخلمر وما يف معناها من كل) ١
E      F G H I  J K L﴾ ] ٩٠املائدة[ . 

 ةغري السائلأما املسكرات , ; ألهنا يف معنى اخلمر  وكذا احلشيشة املسكرة
 .كاحلبوب املخدرة ونحوها فهي طاهرة 

;  قةً لْ خِ  وانات التي ال يؤكل حلمها مما فوق اهلرةالطيور والبهائم وسائر احلي )٢
العقاب والصقر والبومة والنرس والفيل والبغل واحلامر واألسد والنمر  :مثل 

 :عمر حلديث ابن ;ونحوها ...والذئب والفهد والكلب واخلنزير والدب والقرد 
ولُ ( سُ ئِلَ رَ نِ املسو هيلع هللا ىلص  اهللاسُ ابِّ ملَ عَ وَ نَ الدَّ هُ مِ نُوبُ ا يَ مَ بَاعِ  اءِ وَ السِّ ا:  فقال وَ انَ  إِذَ  املَاءُ  كَ

 ِ تَنيْ لَّ ْ  قُ لِ  ملَ ْمِ ْ ( :ةـويف رواي )بَثَ اخلَ  حيَ ْ  هُ سْ جِّ نَ يُ  ملَ   الرتمذي والنسائي داود و أبو رواه[ )ءٌ يشَ
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 . ] وابن ماجه
يتنجس املاء إذا مل  اهذه السباع وتلك الدواب وإال مل دل عىل نجاسةيفهذا  

باع السِّ  وألن,  ]رواه مسلم[ )سٌ جْ ا رِ هنَّ إِ ( :ر يوم خيربمُ يف احلُ  ملسو هيلع هللا ىلص هولقول . يبلغ قلتني
 .  واجلوارح يغلب عليها أكل امليتات والنجاسات

 ونحوها ... والنمس والقنفذة والفأر كاحليَّ ; ةقَ لْ ما كان دون اهلرة يف اخلِ أما  −
تْ ( :قال يف اهلرة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ريض اهللا عنه حلديث أيب قتادة ;فطاهر َا لَيْسَ إِهنَّ

سٍ  اتِ , بِنَجَ افَ الطَّوَّ مْ وَ يْكُ لَ افِنيَ عَ نَ الطَّوَّ َا مِ  لَّ فدَ  ; ]رواه أبو داود والنسائي والرتمذي[) إِهنَّ
 طهارة غريها عىلوتعليله بأهنا من الطوافني علينا يدل  ,ة اهلر طهارةبلفظه عىل 

 . من الدواب مما يطوف علينا
قول  ت حتف أنفه من غري ذكاة رشعية , ودليل نجاستهاوهي ما ما :ة ـتـاملي )٣
  i j k  l m n o p q r s t   u v﴿ :وجل اهللا عز

w x y z {  | } ~ �﴾  ]١٤٥ األنعام[. 
 :ييل  ويستثنى من امليتة ما

سُ ( :  ملسو هيلع هللا ىلص طاهرة ; لقولهفإهنا  :دمي تة اآلمي −أ نْجُ نَ الَ يَ مِ رواه البخاري [ )إِنَّ املُؤْ

 . ]ومسلم
 ورُ هُ الطَّ  وَ هُ ( :ريف البح  ملسو هيلع هللا ىلص هلقولفإهنا طاهرة ;:واجلرادميتة السمك  −ب

 .أكلها  كانت نجسة مل حيلَّ  فلو  .] داود والرتمذي والنسائي أبو رواه[ ) هُ تُ تَ يْ مَ  لُّ احلِ  هُ اؤُ مَ 
  :وهو نوعان :ميتة ما ال دم له سائل  −ج
ساء نفُ واخلُ  قِّ والبَ  حلِ النَّ و ملِ كالنَّ ; ما يتولد من الطاهرات : النوع األول  −
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 ابُ بَ الذُّ  عَ قَ ا وَ ذَ إِ ( :ملسو هيلع هللا ىلصقوله ل ;ا وميتاً فهو طاهر حي  ;ونحو ذلك اغيثل والربَ مْ والقَ 
 َ ) اءً فَ شِ  رَ خْ األُ وَ  اءً دَ  هِ يْ احَ نَ  جَ دَ حْ  إِ يفِ  نَّ إِ فَ , هُ عْ زَ نْ يَ لِ  مَّ ثُ  هُ سْ مِ غْ يَ لْ فَ  مْ كُ دِ حَ أَ  ابَ يف رشَ

  ملسو هيلع هللا ىلصسه ألمر النبي نجّ ن وقوع الذباب أو موته يف املاء يُ فلو كا ; ]البخاري رواه[
 .فساده إب

 −دورة املياه− لكنيفكدود ا; ما يتولد من النجاسات :  الثاينالنوع  −
ِ اورصُ   .ألنه متولد من النجاسة فكان نجساً  ; ا وميتاً فهو نجس حي  ;هرصِ
ريض اهللا فلحديث أنس ; البول  نجاسة أما :بول اآلدمي وغائطه وقيئه  )٤

مْ النَّبِيُّ (: عنه قال  اهُ نَهَ هُ النَّاسُ فَ رَ جَ زَ دِ فَ جِ ةِ املَْسْ ائِفَ بَالَ يفِ طَ ٌّ فَ ايبِ رَ اءَ أَعْ ,  ملسو هيلع هللا ىلصجَ
رَ النَّبِيُّ  لَهُ أَمَ وْ امَّ قَىضَ بَ لَ يْه ملسو هيلع هللا ىلصفَ لَ يقَ عَ رِ أُهْ اءٍ فَ نْ مَ نُوبٍ مِ  . ]رواه البخاري ومسلم[ )بِذَ

ولُ ( :قال أنس أيضاً فلحديث ; الغائط نجاسة وأما  سُ انَ رَ زُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاكَ َّ تَربَ يَ
آتِي تِهِ فَ اجَ لُ بِهِ حلَِ يَتَغَسَّ   . ]مسلمرواه [ )هِ بِاملَاءِ فَ
الفساد  طعام استحال يف اجلوف إىل عبارة عن يءالق فألن ;لقيءانجاسة  وأما

 .فأشبه الغائط 
ند التفكري يف اجلامع ماء أبيض لزج خيرج ع: أما املذي فهو :ي دْ ي والوَ ذْ املَ  )٥

بخروجه,  نسانوقد ال يشعر اإل ,وال يعقبه فتور ,يكون دافقاً  أو عند املالعبة, وال
ودليل نجاسته حديث  عيل ريض . ويكون من الرجل واملرأة إال أنه من املرأة أكثر

اءً ( :اهللا عنه قال ذَّ الً مَ جُ نْتُ رَ يِ , كُ تَحْ نْتُ أَسْ كُ أَلَ النَّبِ  يوَ انِ  ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ أَنْ أَسْ نَتِهِ  ملَِكَ , ابْ
أَلَهُ  سَ دِ فَ وَ ادَ بْنَ األَسْ دَ ِقْ تُ املْ رْ أَمَ الَ , فَ قَ أُ  : فَ ضَّ تَوَ يَ هُ وَ رَ كَ لُ ذَ غْسِ  . ]رواه مسلم[ )يَ
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اهللا  يقول ابن عباس ريض ,ماء أبيض ثخني خيرج بعد البول  : وأما الودي فهو
ِ املَ ( :عنهام  ِ ا املَ مَّ أَ ;  يُ ذْ املَ وَ  يُ دْ الوَ وَ  يُّ ن  يُ دْ ا الوَ مَّ أَ وَ  , لُ سْ الغُ  هُ نْ ي مِ ذِ الَّ  وَ هُ فَ  يُّ ن

 ابن أيب شيبة رواه[ )ةِ الَ لصَّ لِ  كَ وءَ ضُ وُ  أْ ضَّ وَ تَ وَ  كَ ريَ اكِ ذَ مَ  وْ أَ  كَ رَ كَ ذَ  لْ سِ اغْ : الَ قَ فَ  يُ ذْ املَ وَ 
 . ]موقوفاً  البيهقيو

نْتُ أَفْ ( : فطاهر; لقول عائشة ريض اهللا عنها يُّ نِ ملَ وأما ا  ِ كُ كُ املَن بِ رُ نْ ثَوْ ىَّ مِ
ولِ اهللا سُ يلِّ  ملسو هيلع هللا ىلص  رَ  ; لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه . ]داود أبو رواه[ )فِيهِ  فَيُصَ

ِ (:  أيضاً  عائشة ريض اهللا عنها قولل كُ املَن رُ نْتُ أَفْ ولِ اهللا يَّ كُ سُ بِ رَ نْ ثَوْ ا ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص   مِ
 .  ]يرواه الدارقطن[  )ابً طْ رَ  انَ ا كَ ذَ إِ  هُ لُ سِ غْ أَ ا وَ سً ابِ يَ  انَ كَ 

 مذي أو ءقي أومن بول أو روث  :هم الرشع أكلَ رَّ اخلارج من احليوان الذي حَ  )٦
  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ  نَّ أَ ( :حلديث ابن مسعود ريض اهللا عنه ;فهو نجس, لبن مني أو أو

ِ تِ ائْ  :الَ قَ فَ .  ءَ الَ ى اخلَ تَ أَ   نِ يْ رَ جَ احلَ  ذَ خَ أَ فَ  ,ةٍ ثَ وْ رَ وَ  نِ يْ رَ جَ حَ بِ  هُ تُ يْ تَ أَ فَ  ,ارٍ جَ حْ أَ  ةِ ثَ الَ ثَ ي بِ ن
  . ]رواه ابن ماجه[)  سٌ جْ رِ  يَ هِ   :الَ قَ وَ  ةَ ثَ وْ ى الرَّ قَ لْ أَ وَ 

 ِ  ;النجاسة فهو طاهر هِ فِ لَ ه ومل يكن أكثر عَ أكلُ  لُّ أما اخلارج من احليوان الذي حيَ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال.  ]هالرتمذي وابن ماجرواه [ )... مِ نَ الغَ  ضِ ابِ رَ وا يف مَ لُّ صَ ( : ملسو هيلع هللا ىلص لقوله

ْ  نْ أَ  مْ تُ ئْ شِ  نْ إِ ( :نينيِّ رَ للعُ  َ تَ فَ  ةِ قَ دَ الصَّ  لِ بِ  إِ ىلَ وا إِ جُ رُ ختَ َ بَ لْ أَ  نْ وا مِ بُ رشْ , ا هلَِ اوَ بْ أَ ا وَ اهنِ
 . ]رواه البخاري ومسلم[) ..واحُّ صَ وا فَ لُ عَ فَ فَ 

 ةً أَ رَ امْ  نَّ أَ (ريض اهللا عنها  أسامءحلديث  نجس ; : يددِ والصَّ  حُ يْ الدم والقَ  )٧
 يهِ صِ رُ اقْ  مَّ ثُ  يهِ تِّ حُ :  ملسو هيلع هللا ىلص الَ قَ ? فَ  ةِ ضَ يْ احلَ  نَ مِ  مُ الدَّ  هُ يبُ صِ يُ  بِ وْ الثَّ  نِ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  تِ لَ أَ سَ 
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 . الدم بغسل الثوب من ملسو هيلع هللا ىلص فأمر النبي . ]رواه الرتمذي[) يهِ فِ  يلِّ صَ وَ  يهِ شِّ رُ  مَّ ثُ  اءِ املَ بِ 
 . »أسهل هو«:  الاإلمام أمحد ق إال أنَّ  ,م الدَّ  مثل ديدُ والصَّ  يحُ والقَ 

احليض دم  وكذا  ,يف احلياة  إذا كان من حيوان طاهرٍ   الدم يسريعفى عن لكن يُ 
ونُ ( :ريض اهللا عنها لقول عائشة  ;يعفى عن اليسري منه  انَ يَكُ دْ كَ عُ  قَ رْ ا الدِّ انَ دَ حْ إلِ

ِيضُ  ةُ , فِيهِ حتَ نَابَ ا اجلَ يبُهَ فِيهِ تُصِ ةً , وَ طْرَ  فِيهِ قَ مَّ تَرَ ا ثُ هَ يقِ هُ بِرِ عُ تَقْصَ مٍ فَ نْ دَ رواه [) مِ

 . رهطهِّ يُ ال يق ألن الرِّ  عن اليسري ; وهذا يدل عىل العفو . ]أبو داود
,  م الدم املسفوحرِّ عنه ; ألنه إنام حُ  عفوٌّ وكذا ما بقي يف اللحم من الدم فمَ 

 . ز منهحرُّ التَّ  شقُّ وأيضاً ألنه يَ , وهذا ليس مسفوحاً 

 :والطرقات طني الشوارع * 
ت نَّ الشوارع والطرقات فهو طاهر حتى ولو ظُ يف وأما الطني الذي يكون 

كانوا  ريض اهللا عنهم وألن الصحابة والتابعني ,نجاسته ; ألن األصل فيه الطهارة 
رواه احلاكم [ عمرثبت ذلك عن ; طر يف الطرقات وال يغسلون أرجلهمخيوضون امل

مسعود  وقال ابن .]رواه البيهقي يف الكرب[عيل  ك أيضاً عنوثبت ذل ,]اإليامن شعبوالبيهقي يف 
طِ  نْ مِ  أُ ضَّ وَ تَ  نَ ا الَ نَّ كُ (: ريض اهللا عنه  وْ  . ]هرواه أبوداود وابن ماج[ )ئٍ مَ

 : يقُ الرِّ وَ  قُ رَ العَ * 
إن خرجا من نجس فهام و, إذا خرجا من طاهر فهام طاهران  يقُ والرِّ  قُ رَ العَ 

عَ : (... قال  ملسو هيلع هللا ىلصيض اهللا عنه أن النبي حلديث أيب هريرة رنجسان;  ا تَنَخَّ إِذَ مْ  فَ كُ دُ أَحَ
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هِ  مِ دَ تَ قَ ْ هِ حتَ ارِ نْ يَسَ عْ عَ يَتَنَخَّ لْ ا , فَ ذَ كَ لْ هَ يَقُ لْ ِدْ فَ ْ جيَ إِنْ ملَ لَ يفِ  .فَ تَفَ حَ  فَ سَ مَّ مَ بِهِ ثُ وْ ثَ
ىلَ بَعْضٍ  هُ عَ بمسحها  ملسو هيلع هللا ىلصنبي كانت النخامة نجسة ملا أمر ال فلو.  ]رواه مسلم[ .)بَعْضَ

  .وهو يف الصالةوال حتت قدمه يف ثوبه 
, نجاسةً  ت الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذمن احليوانا ونحوه أكل هرٌّ إذا  −

 .ز حرُّ ة التَّ شقَّ ملو ,بذلك  وَ لْ موم البَ لعُ ;  ثم رشب من مائع مل يرض

 :كيفية إزالة النجاسة : ثالثاً 
 :  عىل النحو التايلن يكوذلك أما كيفية إزالة النجاسة ف 
 :تطهري النجاسة عىل غري األرض ) ١
 النجاسة بسبب الكلب أو اخلنزير تفإذا كان :مراتاملتنجس سبع  ءغسل اليشي

حلديث  فيغسل سبع مرات إحداهن برتاب طهور أو بصابون ونحوه من املنظفات ;
 هُ لْ سِ غْ يَ لْ فَ  مْ كُ دِ حَ أَ  اءِ نَ يف إِ  بُ لْ الكَ  غَ لَ ا وَ ذَ إِ ( :قال  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي 

َ بِ  نَّ هُ والَ أُ  اتٍ رَّ مَ  عَ بْ سَ   .قياساً عليه  الكلب  واخلنزير مثل . ]النسائي رواه[ ) ابِ الرتُّ
 فكذلك تغسل سبع مرات ;ت النجاسة بغري الكلب أو اخلنزيرذا كانأما إ −

  . عىل تطهري النجاسة من ولوغ الكلب ; قياساً  الرتاب لكن بدون 
لتطهريه  أن املتنجس بغري الكلب أو اخلنزير يكفي:  والرواية األخر يف املذهب

الغسالت;  مكاثرة املاء عىل موضع النجاسة حتى تزول دون اشرتاط عدد معني من
ِّ رَ عْ األَ  لٍ وْ  بَ ىلَ عَ  اءٍ مَ  نْ مِ  وٍ لْ دَ  بِّ صَ أمر بِ  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  رواه [ دِ جِ سْ يف املَ  الِ ي بَ ذِ الَّ  ايبِ
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 .ومل يأمر بعدد معني , ]ري ومسلمالبخا

  :تطهري النجاسة عىل األرض ) ٢
 تنجست األرض والصخور واألحواض التي  يف تطهرياملكاثرة باملاء  جتزئ

 يفملسو هيلع هللا ىلص حتى يذهب لون النجاسة ورحيها ; لقوله , ولو من كلب أو خنزير , بامئع
 . ]اه البخاري ومسلمرو[ )ء اٍ مَ  نْ مِ  وباً نُ ذَ  هِ يْ لَ وا عَ يقُ رِ أَ (:بول األعرايب 

 بالنار; وال تطهر األرض بالشمس وال بالريح وال باجلفاف وال تطهر النجاسة
ِّ رَ عْ األَ  لِ وْ  بَ ىلَ عَ  بَّ صَ يُ  نْ أَ  رَ مَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ النَّ ألن  األمر يقتيض و , اءٍ مَ  نْ مِ  وباً نُ ذَ  ايبِ

 .الوجوب 

 :إزالة عني النجاسة وأثرها ) ٣
 فإن بقي بعد ذلك أثر من ,بحيث ال يبقى هلا طعم  بد من إزالة عني النجاسة الو

ةَ  أَيبِ  حلديث ;يرض لون أو ريح فإنه ال رَ يْ رَ ارٍ أَتَتِ النَّبِ ( :هُ لَةَ بِنْتَ يَسَ وْ  ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ أَنَّ خَ
الَتْ  قَ ا رَ : فَ ولَ اهللايَ هُ لَيْسَ يلِ  سُ يضُ فِيهِ  إِنَّ ا أَحِ أَنَ دٌ وَ احِ بٌ وَ نَ , إِالَّ ثَوْ يْفَ أَصْ عُ فَكَ

الَ  يلِّ  :قَ مَّ صَ لِيهِ ثُ سِ اغْ تِ فَ رْ ا طَهُ الَتْ , فِيهِ  إِذَ قَ مُ : فَ جِ الدَّ ْرُ ْ خيَ إِنْ ملَ الَ ? فَ يكِ  :قَ فِ كْ يَ
لُ ا سْ هُ غَ رُ كِ أَثَ ُّ الَ يَرضُ مِ وَ   .] داود رواه أمحد وأبو[) لدَّ

 :تطهري ما أصابه بول األطفال ) ٤
 )الطفل( مبول الغال يف التطهري من −باملاء وضعاملرش : أي −  ضحُ النَّ  جيزئ

  طعاملا سواء أكلتيغسل ف )الطفلة( بول اجلاريةأما  ،الذي مل يأكل الطعام لشهوة
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لِ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عىل ريض اهللا عنه أن النبي  ;لشهوة أم ال نْ بَوْ لُ مِ ةِ اجلَ  يُغْسَ يَ ارِ
لِ الْغُالَمِ  وْ نْ بَ شُّ مِ رَ يُ  . ]أبو داود والنسائيرواه [ )وَ

 :استحالة النجس إىل طاهر ) ٥
 تغريفس كاملاء الذي تنجَّ ;  بنفسها دون معاجلة ال اخلمر إذا انقلبت خَ  تطهر

  .فإن املاء يرجع طاهراً كام كان , هذا التغري  زال أو رحيه ثم لونه أو طعمه

 :خفاء موضع النجاسة ) ٦
 ; هان أنه غسلحتى يتيق سـاملتنج ء اليش ي موضع النجاسة فإنه يغسلـإذا خف

 .ليخرج من العهدة بيقني 
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 :ضـاحلي: الً أو
 : هتعريفُ  )١

 .ها يف أوقات معلومةعتادُ ثم يَ  ,لغت املرأةإذا بَ  مُ حِ الرَّ  رخيهِ يُ  دمٌ  :احليض

  :هـتُ ـوق )٢
ةيبدأ احليض من بلوغ املرأة تسع سنني  −  قول; لذلكقبل  حيض , والهجريّ

ِ سِ  عَ سْ تِ  ةُ يَ ارِ اجلَ  تِ غَ لَ ا بَ ذَ إِ (: قالت عائشة ريض اهللا عنها الرتمذي  رواه[ )ةٌ أَ رَ امْ  يَ هِ فَ  نيَ ن

قاً    .  ]والبيهقي معلّ
لقول ; ذلك دـبع , وال حيضنّ اخلمسنيـساملرأة وغ ـبلع احليض بـينقطو −
ْ  ةُ أَ رْ املَ  تِ غَ لَ ا بَ ذَ إِ ( :اـيض اهللا عنهر ةـعائش  )ضِ يْ احلَ  دِّ حَ  نْ مِ  تْ جَ رَ خَ  ةً نَ سَ  نيَ سِ مخَ

 .]ذكره أمحد[
ا ال حتيضوإذا كا  ,عَ ضَ تَ  ىتَّ حَ  لٌ امِ حَ  أُ طَ وْ  تُ الَ (:  ملسو هيلع هللا ىلص; لقوله نت املرأة حامالً فإهنّ

ِ تَ سْ ى تَ تَّ حَ  لٍ امِ حَ  ريُ غَ  الَ وَ  براءهتا من  يعني تستعلم; ]رواه أمحد وأبو داود[ )ةٍ ضَ يْ حَ بِ  ئَ ربْ
 .ها ال جتتمع مععىل أهنّ  فدلّ  ;احلمل باحليضة

; محلها , أو أثناءأو بعد بلوغها مخسني سنةمتام تسع سنني, فإذا رأت الدم قبل  
 .ال دم حيض فهو دم فساد,
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  :هتُ دّ ـمُ  )٣
ق عىل احليض الرشع علّ  ألنّ ; مخسة عرش يوماً , وأكثره وليلةٌ  احليض يومٌ  أقلُّ 
ِ  نْ مَ  تُ يْ أَ رَ « :قال عطاءوقد  ;ه إىل العادةه ردّ فعلم أنّ  ; قدرهومل يبنيّ  أحكاماً   يضُ حتَ

ِ وَ  ,ماً وْ يَ  ْ  يضُ حتَ َ عَ  ةَ سَ مخَ ومل يوجد . ]ذكره ابن قدامة يف الكايف وابن اجلوزي يف التحقيق[ »رشَ
 .من مخسة عرش يوماً  من يوم وليلة, وال أكثر حيض معتاد أقلّ 

امست احليض وغالب  نة بنت جحش  ملسو هيلع هللا ىلصة; لقوله أو سبع ة أيّ مْ َ (: حلِ  يضِ يَّ حتَ
 .]رواه أمحد وأبو داود والرتمذي[ )...يلِ سِ تَ اغْ  مَّ ثُ اهللا  مِ لْ  عِ يفِ  ةٍ عَ بْ  سَ ىلَ إِ  امٍ يَّ أَ  ةَ تَّ سِ 

  :بني احليضتني هرِ الطُّ  ةُ مدّ ) ٤
قاً −البخاريُّ اه رو; ملا عرش يوماً  ثالثةهر الفاصل بني احليضتني الطُّ  أقلُّ   −معلّ

ارميُّ و  .حياً القايض يف قضائه بذلكأنّه أقرّ رشُ  :ريض اهللا عنه  عن عيل الدّ
ة الشهر بعد احليض; ألنّ الغالب أنّ املرأة حتيض يف كلّ شهر وغالب الطّهر بقيّ 

 .حيضة
ومن النساء من  ,ه مل يرد حتديده يف الرشعألنّ ; هر بني احليضتنيكثر الطُّ أل ال حدّ و

 .ال حتيض

  :باحليضما حيرم   )٥
  :أشياء; منها بسبب احليضحيرم 
 ~ w x y {z  | } ﴿ :لقوله تعاىل ;امعُ اجلِ  – أ 
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  .]٢٢٢ البقرة [ ﴾�
  .]١الطالق [ ﴾F G ﴿: لقوله تعاىل ;القُ الطَّ  −ب
رواه البخاري [ )ةَ الَ ي الصَّ عِ دَ فَ  ةُ ضَ يْ احلَ  تِ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ ( : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;الةُ الصَّ  −ج

   .]ومسلم
ْ  تْ اضَ ا حَ ذَ إِ  نَّ اكُ دَ حْ إِ  سَ يْ لَ أَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;ومُ الصَّ  – د ْ وَ  مْ صُ تَ  ملَ  ?لِّ صَ تُ  ملَ
  .]رواه البخاري ومسلم[ )ىلَ بَ  :نَ لْ قُ 
َ غَ  اجُّ احلَ  لُ عَ فْ ا يَ  مَ يلِ عَ فْ ا( :ا حاضتلعائشة ملّ  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;وافُ الطَّ  −هـ  ريْ

  .]رواه البخاري ومسلم[ )يرِ هُ طْ ى تَ تَّ حَ  تِ يْ البَ  بِ ويفِ طُ  تَ الَ  نْ أَ 
 . ]٧٩ الواقعة[ ﴾I J K       L﴿ :لقوله تعاىل ;املصحفِ  مسُّ  −  و
رواه [ )ضٍ ائِ  حَ الَ وَ  بٍ نُ جلُِ  دَ جِ سْ املَ  لُّ حِ  أُ الَ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;املسجدث يف بْ اللُّ  − ي

  .]وابن ماجه أبو داود
ِ لِ اوِ نَ ( :لعائشة ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;أمنت تلويثه ذاإ املسجد املرور يفجيوز للحائض و  ي ين

رواه [ )كِ دِ يَ  يفِ  تْ سَ يْ لَ  كَ تَ ضَ يْ حَ  نَّ إِ  :الَ قَ فَ  ;ضٌ ائِ  حَ ينِّ إِ  :تْ الَ قَ فَ  ;دِ جِ سْ املَ  نَ مِ  ةَ رَ مْ اخلُ 

  .]مسلم

 : ما يوجبه احليض )٦
 :; منهااً يوجب احليض أمورإذا حاضت املرأة كان ذلك عالمةً عىل بلوغها, و

ي تِ الَّ  امِ يَّ األَ  رَ دْ قَ  ةَ الَ ي الصَّ عِ دَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله الغسل عند انقطاع دم احليض;  − أ
ِ  تِ نْ كُ    .]رواه البخاري ومسلم[ )يلِّ صَ  وَ يلِ سِ تَ اغْ  مَّ ثُ , ا يهَ فِ  نيَ يضِ حتَ
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 جاهالً  أو ناسياً  أو مكرهاً كان ولو  احليض; يف عىل من جامعالكفارة  − ب
  ملا رو  ; يريـىل التخـار أو نصفه عـدينارة ـالكفو . للحيض والتحريم

 :مرأته وهي حائضاأيت ـيف الذي ي الـأنّه ق ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ـن عباس عـاب
وعىل املرأة , ]وابن ماجه والنّسائي أبو داودرواه [ )ارٍ ينَ دِ  فِ صْ نِ  وْ أَ  ارٍ ينَ دِ بِ  قْ دَّ صَ تَ يَ (

ارة أيضاً إذا  جل عىل اجلامعهي الكفّ   .طاوعت الرّ
هب, ونصفه يساوي) ٤٫٢٥(: والدينار يساوي ) ٢٫١٣(: غراماً من الذّ

, وقيمتُه ختتلف باختالف العملة التي يشرت هبا  .غراماً

م وقبل  )٧ باح بعد انقطاع الدّ مما يُ  : الغُسل أو التّيمّ
إالّ ثالثة  منه مهاأو تيمّ  املرأة وقبل غسل دم احليض نقطاعاال يباح بعد 

 :أشياء
  .; فكذلك احلائضغتسالهاه يباح للجنب قبل نّ أل ;ومُ الصّ  −  أ 

  .ذلك وقد زال ,ة حرم طالق احلائض لتطويل العدّ ألنه إنامّ ; القُ الطّ  − ب
عىل  قياساً  ;يف املسجد −م عند عدم املاءأو بالتيمّ − ث بوضوءبْ اللُّ  −ج

  .اجلنب

 : عالمة طهر احلائض )٨
ال تتغريّ يف زمن احليض  بقطنة احتشتعن احلائض; بحيث إذا ع الدم نقط إذا

 .تطهرفقد 
ملا رو علقمة عن  ;حيضٌ  فهو يف زمن احليض رةُ دْ والكُ  رةُ فْ الصُّ إذا رأت و 
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يعني − فُ سُ رْ ا الكُ يهَ فِ  −وهو وعاء− ةِ جَ رَ الدِّ بِ  نَ لْ سِ رْ يُ  نَّ كُ  اءَ سَ النِّ  نَّ أَ ( :همّ أُ 
  )اءَ ضَ يْ البَ  ةَ صَّ القَ  نَ يْ رَ ى تَ تَّ حَ  نَ لْ جَ عْ  تَ الَ : ولُ قُ تَ , فَ ةَ شَ ائِ  عَ ىلَ إِ  ةُ رَ فْ الصُّ  يهِ فِ  −طنالقُ 

 .احليضة أيت بعدماء أبيض ي :ةصَّ والقَ  .]وعلقه البخاري رواه مالك[
ا و    لقول  :ا املرأةال تعتد هبو ,طهرٌ فهي يف زمن الطهر  رةُ دْ والكُ  رةُ فْ الصُّ أمّ

داود رواه أبو[ )ئاً يْ شَ  رِ هْ الطُّ  دَ عْ بَ  ةَ رَ دْ الكُ وَ  ةَ رَ فْ الصُّ  دُّ عُ  نَ ا الَ نَّ كُ (: ريض اهللا عنهاأم عطية 

 .]الطهر والبخاري ومل يذكر بعد

  :ابعد طهرمه والنّفساء ما تقضيه احلائض )٩ 
حلديث  ;الصالة , وال تقضيانالصوما تقضيان بعد طهرمهاحلائض والنفساء 

 يضِ قْ  تَ الَ وَ  مَ وْ  الصَّ يضِ قْ تَ  ضِ ائِ احلَ  الُ ا بَ مَ ( :أهنا سألت عائشة ريض اهللا عنها ةمعاذ
 مِ وْ ـالصَّ  اءِ ـضَ قَ بِ  رُ مَ ؤْ نُ فَ ,  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ ـسُ رَ  عَ ـمَ  كَ لِ ا ذَ نَ يبُ صِ يُ  انَ كَ  :تْ ـالَ قَ فَ  ?ةَ الَ الصَّ 

  .]البخاري ومسلم رواه[ )ةِ الَ الصَّ  اءِ ضَ قَ بِ  رُ مَ ؤْ  نُ الَ وَ 

 :االستحاضة: اً نيثا
  :هاتعريفُ  )١

من  ,املعتادة من مرض وفساد سيالن الدم يف غري أوقاتههي : االستحاضة
 .لاذِ العَ  :قرْ ذلك العِ  م يسمىحِ ه يف أدنى الرَّ مُ فَ  قٌ رْ عِ 

 ن يكونه ال يصلح أألنّ  ;فهي مستحاضة :ها مخسة عرش يوماً ومن جاوز دمُ 
ها  .حيضاً  دمُ
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  :املستحاضة أحوالُ  )٢ 
 :املستحاضة هلا حاالت

ا ستحاضة قبل االمنتظمةٌ  هلا عادةٌ  أن تكون :األوىل تعمل عليها; سواءٌ فإهنّ
م فهو كان عندها متييزٌ لدم احليض أو ال ;  ; فام زاد عىل أيّام عادهتا من الدّ استحاضةٌ

ْ  تْ انَ ا كَ مَ  رَ دْ ي قَ ثِ كُ امْ ( :هاريض اهللا عن حبيبة ألمّ   ملسو هيلع هللا ىلصلعموم قوله   كِ تُ ضَ يْ حَ  كِ سُ بِ حتَ
 .]رواه مسلم[ )يلِّ صَ  وَ يلِ سِ تَ اغْ  مَّ ثُ 

 زاً ها متميّ فإن كان دمُ  ;نسيتهاكانت هلا عادةٌ ولكن أو  ن هلا عادةٌ وكال ت أن :الثانية
وكان األسود ال يزيد عىل أكثر احليض  ,بعضه أسود ثخني منتن وبعضه رقيق أمحر

الة زمن حيضها األسود, زةٌ فهي مميّ  ;هقلِّ أنقص عن وال ي ثم تغتسل  تدع الصّ
اهللا إين  رسول يا( :قالتريض اهللا عنها يش بَ فاطمة بنت أيب حُ  حلديث ;وتصيلّ 

 ;ةِ ضَ يْ احلَ بِ  تْ سَ يْ لَ وَ  قٌ رْ عِ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ  ! الَ  :فقال ?تحاض فال أطهر أفأدع الصالةسْ أُ 
رواه [ )يلِّ صَ وَ  مَ الدَّ  كِ نْ  عَ يلِ سِ اغْ فَ  تْ رَ بَ دْ ا أَ ذَ إِ فَ  ;ةَ الَ ي الصَّ عِ دَ فَ  ةُ ضَ يْ احلَ  تِ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ فَ 

 نِ ي عَ كِ سِ مْ أَ فَ  فُ رَ عْ يُ  دُ وَ سْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  ضِ يْ احلَ  مُ دَ  انَ ا كَ ذَ إِ ( :ويف لفظ ,]البخاري ومسلم
 .]النّسائي اهرو[ )قٌ رْ عِ  وَ  هُ امَ نَّ إِ ; فَ يئِ ضَّ وَ تَ فَ  رُ اآلخَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ  , ةِ الَ الصَّ 
  ا شهر ست  فتجلس من كلِّ  ;ةٌ فهي متحريّ  ;وال متييزٌ  ن هلا عادةٌ ويك أن ال :ةلثالثا 

اها ثمّ  أو سبعاً   ملسو هيلع هللا ىلصقوله ل ;− وتعصيبه بعد غسل املحلّ − تغتسل وتصوم وتصيل تتحرّ
 هِ ذِ  هَ امَ نَّ إِ (: − ستحاض حيضة شديدةتنت اكو−  ريض اهللا عنها نة بنت جحشمْ حلَ 
 مَّ ـثُ , اهللا  مِ لْ  عِ يفِ  ةٍ عَ بَ  سَ ىلَ إِ  امٍ يَّ أَ  ةَ ـتَّ  سِ يضِ يَّ حَ تَ فَ  ;انِ ـطَ يْ الشَّ  اتِ ضَ كَ رَ  نْ ـمِ  ةٌ ـضَ كْ رَ 
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 .]رواه أمحد وأبو داود والرتمذي[ )...يلِ سِ تَ اغْ 

 : أحكام املستحاضة )٣
 أ يف وقت كلّ تتوضّ  أنّه جيب عليها أن :; منهاهاصّ ختللمستحاضة أحكام 

بيش, وفيهديث فاطمة بنت أحل ;صالة أبو داود رواه [ )ةٍ الَ صَ  لِّ كُ ي لِ ئِ ضَّ وَ تَ وَ (: يب حُ

من  وكذا يفعل كلُّ  ,دائم حدثها ألنّ  ;ستباحةاالتنوي بوضوئها و. ]والرتمذي
  .حدثه دائم

 :اس ــفالنِّ : اً لثثا
  :هتعريفُ  )١

 .ل املرأة بسبب الوالدةبُ ـم اخلارج من قُ هو الدَّ : النَّفاس

 : هتُ دّ ـم )٢
, ألنه مل يرد حتديده فرجع فيه إىل الوجود ;فاسقل النِّ أل ال حدّ  وقد  الفعيلّ

 .وكثرياً  وجد قليالً 
سلمة  حلديث أمّ , وما زاد عىل ذلك فهو استحاضة; وأما أكثره فأربعون يوماً 

ْ  اءُ سَ فَ النُّ  تِ انَ كَ (: ريض اهللا عنها قالت  نيَ عِ بَ رْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  دِ هْ  عَ ىلَ عَ  سُ لِ جتَ
 .]رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه[ )ماً وْ يَ 

وأقل ما يتبني فيه  ,ويثبت حكمه بوضع ما يتبني فيه خلق إنسان ولو خفياً 
  .وغالبه ثالثة أشهر إحد وثامنون يوماً 
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م  ل األربعني نقاءٌ فإن ختلّ  ; فيه هاها زوجُ أن جيامعَ كره لكن يُ , فهو طهرمن الدّ
م;  عودُ  ؤمنُ ألنّه ال يُ    .فيكون جمامعاً يف النّفاسالدّ

وضعت ل كام لو فاس من األوّ ة النّ ل مدّ كثر فأوّ أومن وضعت ولدين ف
;   .لألول ه تبعٌ ألنّ  ;فال نفاس للثاين فلو كان بينهام أربعون يوماً  واحداً

 : اسفَ النِّ ب ما حيرمُ  )٣
ساء ما فَ النُّ  بسبب احليض; ولذا فإنّ يف مجاعما حيرم  مجيعُ  بسبب النِّفاسحيرم 

 .احلائض من الكفارة اعمجِ يف 
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 :تعريف الصالة  : أوالً 
 ﴾q sr  t     u v w ﴿: تعاىل ههي الدعاء, ومنه قول :الصالة لغة

, صلِّ يُ لْ فَ  امً ائِ صَ  كانَ  نْ إ, فبْ جِ يُ لْ م فَ كُ أحدُ  يَ عِ إذا دُ (: ملسو هيلع هللا ىلص, ولقول النبي ]١٠٣التوبة [
 .] , واللفظ لهداود مسلم وأبورواه [) اءُ عَ الدُّ  ةُ الَ والصَّ : قال هشام −  مْ عِ طْ يَ لْ فَ  راً طِ فْ مُ  كانَ  نْ إو

ْ  كبريِ بالتَّ  ةٍ حَ تَ تَ فْ أقوال وأفعال مُ ب د هللا تعاىلبُّ عَ التَّ  فهي :تعريفها رشعاً وأما   ةٍ مَ تَ تَ خمُ
 .ط خمصوصةوبرش ليمِ سْ بالتَّ 

 :حكم الصالة : ثانياً 
كن من أركان اإلسالم وفرض من فرائضه , وهي واجبة بداللة الة رُ الصَّ 

 .القرآن والسنة وإمجاع األمة 
 ﴾s ut v w x           y ﴿: فمن القرآن قول اهللا تعاىل 

 .]١٠٣النساء [
: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: قال امبن عمر ريض اهللا عنهانة ما جاء يف حديث ومن السُّ 

ِ بُ ( ْ ىلَ عَ  مُ الَ سْ اإلِ  يَ ن َ  نَّ أَ  اهللا وَ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَ  نْ أَ ْ ةِ هادَ , شَ سٍ  مخَ  امِ قَ إِ وَ اهللا ,  ولُ سُ داً رَ مَّ حمُ
رواه [ )يالً بِ سَ  هِ يْ لَ إِ  اعَ طَ تَ اسْ  نِ ملَِ  تِ يْ بَ الْ  جِّ حَ وَ  ,انَ ضَ مَ رَ  مِ وْ صَ وَ  ,اةِ كَ الزَّ  اءِ يتَ إِ وَ  ,ةِ الَ الصَّ 

 .]البخاري ومسلم
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 ,وهي الفجر ;وقد أمجعت األمة عىل وجوب مخس صلوات يف اليوم والليلة
 .ءوالعشا ,واملغرب ,والعرص ,والظهر

 :حكم تارك الصالة  :ثالثاً 
, فقد  ن ال جيهل وجوهباكان ممَّ  إنْ  وهباجُ نكراً لوُ الة جاحداً ومُ من ترك الصَّ 

,  عن اإلسالم ; ألنه مكذب هللا ورسوله , خمالف ملا أمجعت عليه األمة كفر وارتدَّ 
 ةُ الَ الصَّ  مُ هُ نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ يْ ي بَ ذِ الَّ  دُ هْ العَ (: حكم تارك الصالة فقال  ملسو هيلع هللا ىلصبي  النَّ وقد بنيَّ 

 .]والرتمذي والنسائي أمحدرواه [ )رَ فَ كَ  دْ قَ ا فَ هَ كَ رَ تَ  نْ مَ فَ 
وجتري عليه أحكام املرتدين , فال يصىل عليه , وال يدفن يف مقابر املسلمني , 

 .وال يورث 
فهو مرتكب لكبرية من , وأما من تركها هتاوناً وتكاسالً مع اإلقرار بوجوهبا 

 w x y    z﴿: ; كام قال تعاىل  نفسه لعذاب اهللا وعقابه ضٌ عرِّ الكبائر , مُ 

 . ]٥٩مريم [ ﴾   £ ¢ ¡ ~� { | }

 :الصالة  عليه من جتب :رابعاً 
 . جتب الصالة عىل كل مسلم بالغ عاقل سامل من املوانع 

  ألنه  بمعنى أنه ال يؤمر بأدائها; ;باإلمجاعالكافر  عىلالصالة  جتبفال  −
 b﴿: , والكفر حمبط جلميع األعامل; قال تعاىل يامنمل يأت بأصل اإل

c     d e f g h  i j﴾ ] ٢٣الفرقان[. 
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 نْ عَ  مُ لَ القَ  عَ فِ رُ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  جنون;, وال امل غري البالغ عىل جتب الو −
ْ تَّ حَ  يِّ بِ الصَّ  نِ عَ , وَ ظَ قِ يْ تَ سْ ى يَ تَّ حَ  مِ ائِ النَّ  نِ عَ  ةٍ ثَ الَ ثَ  ى تَّ حَ  ونِ نُ جْ املَ  نِ عَ , وَ مَ لِ تَ ى حيَ
  .] أبوداود وابن ماجهرواه [ )لَ قِ عْ يَ 

َ  فإن كان الصغري غري −  ; فال تصح منه − وهو من كان دون سبع سنني−  زـيِّ ممُ
ويثاب فتصح منه الصالة  − وهو من بلغ سبع سنني –الصالة, وأما املميِّز 

ذا بلغ رضبه عىل تركها إه أن يأمره هبا إذا بلغ سبع سنني , ويليِّ عىل وَ وعليها, 
 اءُ نَ بْ أَ  مْ هُ وَ  ةِ الَ الصَّ بِ  مْ كُ دَ الَ وْ وا أَ رُ مُ : (قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ملا يف حديث; عرش سنني

ِ سِ  عِ بْ سَ  ِ وَ  نيَ ن ِ عَ  اءُ نَ بْ أَ  مْ هُ ها وَ يْ لَ عَ  مْ وهُ بُ ارضْ ِ سِ  رشْ  .]رواه أمحد وأبو داود[) نيَ ن
ة يَّ ودَ ة العَ عاذَ ; حلديث مُ وال تصح منهام احلائض وال النفساء عىل جتبوال  − 

 يضِ قْ  تَ الَ وَ  مَ وْ  الصَّ يضِ قْ تَ  ضِ ائِ احلَ  الُ ا بَ مَ :  تُ لْ قُ فَ  ةَ شِ ائِ عَ  تُ لْ أَ سَ ( :قالت 
 .لُ أَ سْ ي أَ نِّ كِ لَ وَ  ةٍ يَّ ورِ رُ حَ بِ  تُ سْ لَ  : تُ لْ ? قُ  تِ نْ أَ  ةٌ يَّ ورِ رُ حَ أَ  : تْ الَ قَ ? فَ  ةَ الَ الصَّ 

 )ةِ الَ الصَّ  اءِ ضَ قَ بِ  رُ مَ ؤْ  نُ الَ وَ ,  مِ وْ الصَّ  اءِ ضَ قَ بِ  رُ مَ ؤْ نُ فَ ,  كَ لِ ا ذَ نَ يبُ صِ يُ  انَ كَ :  تْ الَ قَ 
 .]البخاري ومسلمرواه [
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 : واإلقامة  ذانتعريف األ: أوالً 
 .اإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر خمصوص هو :يف الرشع  األذان
 .عالرش اإلعالم بالقيام إىل الصالة بذكر خمصوص ورد بهفهي  : اإلقامة وأما

 :حكم األذان واإلقامة : ثانياً 
, والقر يف املدن األحرار املقيمني عىل الرجال فرض كفاية األذان واإلقامة − 

 ; اجلميع مَ ثِ وإن مل  يقم هبام أحد أَ ,  إذا قام هبام من يكفي سقط اإلثم عن الباقنيف
َ ا حَ ذَ إِ ( : حلديث ُ كْ أَ  مْ كُ مُّ ؤُ يَ لْ وَ  مْ كُ دُ حَ أَ  مْ كُ لَ  نْ ذِّ ؤَ يُ لْ فَ  ةُ الَ الصَّ  تِ رضَ  البخاري رواه[ )مْ كُ ربَ

 فال جيوز ;وألهنام من شعائر اإلسالم الظاهرة ,واألمر يقتيض الوجوب, ]ومسلم
 .تعطيلهام
يف حق  انبل يكره ,أذان وال إقامة  مفال جيب عليه : أما النساء والعبيد −
  .; ألهنام وظيفة الرجال ولو بال رفع صوت النساء
; أما  يف حقهامهام سنة ولكن, ذان وال إقامة أاملنفرد واملسافر  ال جيب أيضاً عىلو − 
 نْ مِ  كَ بُّ رَ  بُ جَ عْ يَ ( :قال  ملسو هيلع هللا ىلصفرد فلحديث عقبة بن عامر ريض اهللا عنه أن النبي املن
وا رُ ظُ انْ  : لَّ جَ وَ  زَّ اهللا عَ  ولُ قُ يَ فَ , يلِّ صَ يُ وَ  ةِ الَ الصَّ بِ  نُ ذِّ ؤَ يُ  لٍ بَ جَ بِ  ةٍ يَّ ظِ شَ  سِ أْ  رَ يفِ  مٍ نَ ي غَ اعِ رَ 
َ  ةَ الَ الصَّ  يمُ قِ يُ وَ  نُ ذِّ ؤَ ا يُ ذَ ي هَ دِ بْ  عَ ىلَ إِ   )ةَ نَّ اجلَ  هُ تُ لْ خَ دْ أَ ي وَ دِ بْ عَ لِ  تُ رْ فَ غَ  دْ قَ , ي نِّ مِ  افُ خيَ
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 . اجلبل القطعة من رأس :بالشني مفتوحة  :يةظِ الشَّ و.  ]النسائيداود و أبو رواه[
يْرِث ريض اهللا عنه قَالَ احلُ  مالك بن فلحديث  ;وأما املسافر −  نِ  أَتَى( : وَ الَ جُ رَ
رَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  فَ انِ السَّ يدَ نَا ثُمَّ أَقِيامَ ثُمَّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَالَ النَّبِيُّ فَ , يُرِ أَذِّ تُامَ فَ جْ رَ تُامَ خَ ا أَنْ امَ  إِذَ كُ مَّ لِيَؤُ

امَ  كُ ُ ربَ  . ]رواه البخاري[)  أَكْ

 :  واإلقامة ذانوط صحة األرش: اً ثالث
 :وهي , رشوط البد من اإلتيان هبا  عرشة ذان واإلقامةيشرتط لصحة األ

 .الكافرفال يصحان من : اإلسالم) ١
;  العبادات غري املميز, كسائرمن الطفل  الفال يصحان من املجنون و :العقل )٢

 .ألهنام من غري أهل العبادات 
 . ]رواه البخاري ومسلم[) اتِ يَّ النِّ بِ  لُ امَ عْ  األَ امَ نَّ إِ ( :حلديث: ة ـالنيَّ  )٣
ليست ألنه يرشع فيهام رفع الصوت و; من األنثىفال يصحان  :ةكوريَّ الذُّ ) ٤

 .من أهل ذلك 
 . املينطق هب: أن يكون املؤذن أو املقيم ناطقاً  )٥
:  وصف املؤذنني باألمانة فقال ملسو هيلع هللا ىلص; ألنه  فال يصح أذان الفاسق :العدالة  )٦

َ ؤْ مُ  نُ ذِّ ؤَ املُ وَ (  .  ]والرتمذي داود رواه أبو[) نٌ متَ
األول  ألذاناإال فال يصح قبل دخول وقتها, : أن يكون األذان يف وقت الصالة )٧

 .وتكون اإلقامة عند إرادة القيام للصالة .فيجوز قبل الوقت ;للفجر واجلمعة
 امألهن ;كام وردت بذلك السنة :وكذا اإلقامة  ,توالياً باً مُ رتَّ مُ  األذانأن يكون  )٨
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 ِ أو تكلم بكالم  طويالً  فإن سكت سكوتاً , امز اإلخالل هبوجي فال, كذلك اعرشُ
قال  ,مل يبطال فإن كان يسرياً  ة,لإلخالل باملواال ; اإلقامة أو األذان بطل ;طويل

َ  نُ بْ  نُ امَ يْ لَ سُ  مَ لَّ كَ تَ وَ «: البخاري يف صحيحه   .»هِ انِ ذَ أَ  يف −من الصحابة وهو− دٍ رصُ
  فال يصح أن يؤذن واحد : واحد شخص من   واإلقامة األذان أن يكون )٩

عبادتان  أو اإلقامة ; ألهنام األذانمل ثم يأيت آخر فيك, أو يقيم إىل الشهادتني مثالً 
 . بدنيتان فال يصح أن يبني فعله عىل فعل غريه 

, األذانإذ هو املقصود من ; ليحصل اإلعالم بالصالة :رفع الصوت هبام )١٠
  ه ـع نفسـسمال يشرتط رفع الصوت إال بقدر ما يُ ـف ;إال إذا كان يؤذن لنفسه

 .أو احلارض معه 

  :ستحبة يف املؤذن الصفات امل : رابعاً 
 : هي و, عدة أمور  يستحب يف املؤذن

يِّتاً  )١ ريض اهللا  لعبد اهللا بن زيد ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;)أي قوي الصوت( أن يكون صَ
) كَ نْ ا مِ تً وْ  صَ دَ نْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  , هِ بِ  نْ ذِّ ؤَ يُ لْ فَ  تَ يْ أَ ا رَ مَ  هِ يْ لَ عَ  قِ لْ أَ فَ  لٍ الَ بِ  عَ مَ  مْ قُ فَ ...( :عنه

 . الناسأبلغ يف إسامع  الصوت القوي وألن , ]هاجلرتمذي وابن موارواه أبو داود [
مؤمتن يُرجع إليه يف الصالة والصيام, فال  املؤذن ألن ;أميناً أن يكون  )٢

 نيَ مِ لِ سْ املُ ء اُ نَ مَ أُ ( : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  وقد , هم بأذانه إذا مل يكن كذلكرَّ غأن ي نُ مَ ؤْ يُ 
ِ الَ  صَ ىلَ عَ   . ]رواه البيهقي[ ) ونَ نُ ذِّ ؤَ املُ  مْ هِ ورِ حُ سُ وَ  مْ هتِ

ألنه إن مل يكن عاملاً  ;هلااها فيؤذن يف أوَّ ليتحرَّ ;  أن يكون عاملاً باألوقات )٣
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 .ربام غلط أو أخطأ
حلديث أيب هريرة ريض اهللا  ;أن يكون متطهراً من احلدث األصغر واألكرب )٤
  .]بإسناد ضعيف الرتمذي والبيهقيرواه [)  ئٌ ضِّ وَ تَ  مُ الَّ إِ  نُ ذِّ ؤَ  يُ الَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي عنه 
. ]ومسلم رواه البخاري[) ةِ الَ الصَّ بِ  نَادِ فَ  مْ قُ : (لباللملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ;أن يؤذن ويقيم قائامً  )٥

 ىلَ عَ  تُ لْ خَ دَ (: قال  احلسن العبدي رمحه اهللا ; ملا رواه ن قاعداً لعذر فال بأس فإن أذَّ 
 تْ يبَ صِ أُ  جَ رَ عَ أَ  انَ كَ وَ ...سٌ الِ جَ  وَ هُ وَ  امَ قَ أَ وَ  نَ ذَّ أَ فَ  − من الصحابة−   يِّ ارِ صَ نْ األَ  دٍ يْ زَ  يبِ أَ 

  . ]والبيهقيوابن أيب شيبة رواه األثرم [ )اىلَ عَ اهللا تَ  يلِ بِ سَ  يفِ  هُ لُ جْ رِ 
: رواه نافع قال ملا ; من دابة أو سيارة أو طائرة ;عىل الراحلة األذان جيوز و −

ىلَ رَ ( نَ عَ امَ أَذَّ بَّ رَ رُ مَ انَ ابْنُ عُ ضِ كَ يمُ بِاألَرْ قِ مَّ يُ بْحَ ثُ تِهِ الصُّ لَ  .] رواه البيهقي[ )احِ

نُّ يف األذان واإلقامة : خامساً   :ما يُسَ
 انَ كَ (: حلديث جابر بن سمرة ريض اهللا عنه قال   ;أن يؤذن يف أول الوقت  )١

 . ]هرواه ابن ماج[ )ائً يْ شَ  ةَ امَ قَ اإلِ  رَ خَّ  أَ امَ بَّ رُ وَ  , تِ قْ الوَ  نِ عَ  انَ ذَ األَ  رُ خِ ؤَ  يُ الَ  لٌ الَ بِ 
اهللا عنه  عن بالل ريض ثبتملا و, عالمألنه أبلغ يف اإلِ  ; وٍّ لُ أن يكون عىل عُ  )٢

ِ بَ  نْ مِ  ةٍ أَ رَ مْ ا حِ طْ  سَ ىلَ عَ  نُ ذِّ ؤَ يُ  انَ كَ  هُ نَّ أَ   . دِ جِ سْ املَ  لَ وْ حَ  تٍ يْ بَ  لِ وَ طْ أَ  نْ ا مِ هَ تُ يْ بَ   ,ارِ جَّ ي النَّ ن
  . ]بمعناه  داود رواه أبو[

رواه عبد الرمحن بن أبى ليىل عن عبد اهللا بن زيد يف  ملا; القبلة  مستقبلأن يكون  )٣
 نَ مِ  لَ زَ نَ  الً جُ رَ  تُ يْ أَ رَ  ينِّ إِ ; اهللا ولَ سُ ا رَ يَ  :الَ قَ فَ  دٍ يْ زَ  نُ اهللا بْ دُ بْ عَ  اءَ جَ (: قال األذانرؤيا 

 .]هويهرا رواه إسحاق بن[ فذكر احلديث )...ةَ لَ بْ القِ  لَ بَ قْ تَ اسْ فَ  , طٍ ائِ حَ  مِ ذْ  جِ ىلَ عَ  امَ قَ فَ  ءِ امَ السَّ 
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 عنه ريض اهللاأيب جحيفة ملا ثبت عن  ; سبابتيه يف أذنيه وجهه جاعالً  أن يرفع )٤
نَا( :أنه قال  اهُ اهُ هَ تَبَّعُ فَ أَتَ ورُ وَ دُ يَ نُ وَ ذِّ ؤَ الً يُ أَيْتُ بِالَ يْهِ , وهاهنا    رَ نَ اهُ يفِ أُذُ بُعَ أُصْ , وَ

الَ  ولُ اهللا: قَ سُ رَ اءَ  ملسو هيلع هللا ىلص وَ رَ ْ بَّةٍ لَهُ محَ  . ]رواه أمحد والرتمذي[ )يفِ قُ
  حلديث  ;الحـىل الفـع وشامالً حليَّ  ة,الـىل الصـع ناً حليَّ ـأن يلتفت يمي )٥
نَا  ...( :وفيه ; ريض اهللا عنه جحيفة أيب ا هُ هَ نَا وَ ا هُ اهُ هَ تَبَّعُ فَ لْتُ أَتَ عَ نَ بِالَلٌ فَجَ أَذَّ وَ
ينًا وَ  − مِ قُولُ يَ الً يَ امَ قُولُ  −شِ الَةِ حَ  يَّ حَ  :يَ ىلَ الصَّ الَحِ  يَّ عَ ىلَ الْفَ  .  ]مسلمرواه [ )عَ

َ أن يَ  )٦ ْ  −أي يتمهل− األذانل يف سَّ رتَ لقوله  : −رسع فيهاأي يُ −اإلقامة  رُ دُ وحيَ
َ فَ  تَ نْ ذَّ ا أَ ذَ إِ  !لُ الَ ا بِ يَ : (لبالل  ملسو هيلع هللا ىلص  رواه[) ...رْ دُ احْ فَ  تَ مْ قَ ا أَ ذَ إِ وَ  , كَ انِ ذَ أ ل يفِ سَّ رتَ

 . ]وهو ضعيف اإلسناد والبيهقي وابن عدي واحلاكمالرتمذي 
 )الصالة خري من النوم(: أذان الفجرعىل الفالح يف  حيَّ أن يقول بعد  )٧

ة ريض اهللا عنه يف  أيبديث حل; ويبثْ ي التَّ سمَّ ويُ , مرتني  ورَ ْذُ أن : وفيه  األذانحمَ
انَ  ...: (قال له  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إِنْ كَ الَةفَ لْتَ  صَ بْحِ قُ مِ  :الصُّ نَ النَّوْ ٌ مِ ريْ الَةُ خَ , الصَّ

مِ  نَ النَّوْ ٌ مِ ريْ الَةُ خَ ُ اهللاُ, الصَّ ربَ ُ اهللاُ أَكْ ربَ  .]رواه أبو داود والنسائي[ )الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ ,  أَكْ
انَ هو  بالالً  ألنَّ  ;واحد ما مل يشق شخص واإلقامة  األذان أن يتوىلَّ  )٨ كَ

ذّنـاملُ  ول اهللا , ؤَ سُ  . ملسو هيلع هللا ىلص واملقيم لرَ
صلوات فائته فإنه يؤذن للصالة  يقيضصالتني أو بني  معأراد أن جي ومن −

َ العَ وَ  رَ هْ الظُّ  صىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن ;األوىل فقط ويقيم لألخر أو للباقي  ةَ فَ رَ عَ بِ  رصْ
مام الذي رواه اإلالطويل  كام جاء يف حديث جابر ريض اهللا عنه;  نيِ تَ قامَ إِ وَ  ذانٍ أَ بِ 
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 :قال ريض اهللا عنه بن مسعودعبد اهللا وحلديث  ,ملسو هيلع هللا ىلص مسلم يف وصف حجة النبي 
ِ املُ  نَّ إِ (  مَّ ثُ  نَ ذَّ أَ فَ  الً الَ بِ  رَ مَ أَ فَ ,  قِ دَ نْ اخلَ  مَ وْ يَ  اتٍ وَ لَ صَ  عِ بَ رْ أَ  نْ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ وا النَّ لُ غَ شَ  نيَ كِ رشْ
َ  العَ ىلَّ صَ فَ  امَ قَ أَ  مَّ ثُ ,  رَ هْ  الظُّ ىلَّ صَ فَ ,  امَ قَ أَ   ىلَّ صَ فَ  امَ قَ أَ  مَّ ثُ ,  بَ رِ غْ  املَ ىلَّ صَ فَ  امَ قَ أَ  مَّ ثُ ,  رصْ

 .]النسائيالرتمذي و رواه[ )ءَ اشَ العِ 

 : واإلقامة األذانصفة :  سادساً 
التي رآها عبد اهللا بن  األذانواإلقامة كام جاءت يف حديث رؤيا  األذانصفة 

ولُ ( :قال زيد ريض اهللا عنه  سُ رَ رَ بَ بِهِ لِلنَّاسِ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاملََّا أَمَ َ لُ لِيُرضْ مَ عْ النَّاقُوسِ يُ
الَةِ  عِ الصَّ مْ ائِ  طَافَ يبِ , جلَِ ا نَ أَنَ ا يفِ وَ وسً اقُ لُ نَ ْمِ لٌ حيَ جُ هِ  مٌ رَ دِ لْتُ , يَ قُ بْدَ : فَ ا عَ  !اهللا يَ
الَ ? أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ  نَعُ بِهِ  : قَ ا تَصْ مَ قُلْتُ ? وَ الَةِ : فَ و بِهِ إِىلَ الصَّ عُ الَ . نَدْ لُّكَ  أَفَالَ : قَ أَدُ

لِكَ  نْ ذَ ٌ مِ ريْ وَ خَ ا هُ ىلَ مَ لْتُ لَهُ  ?عَ قُ الَ . بَىلَ : فَ الَ : قَ قَ قُولُ : فَ ُ  اهللاُتَ ربَ ُ  اهللاُأَكْ ربَ , أَكْ
ُ  اهللاُ ربَ ُ  اهللاُأَكْ ربَ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ , أَكْ هَ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اأَ  اهللاُ ,أَشْ هَ دُ أَنَّ أَشْ ,  هللاَُ شْ هَ

ولُ ا سُ ا رَ دً َمَّ ولُ اهللاِهللاِحمُ سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ الَةِ حَ  يَّ حَ ,   أَشْ ىلَ الصَّ الَةِ  يَّ عَ ىلَ الصَّ , عَ
الَحِ  يَّ حَ  ىلَ الْفَ الَحِ  يَّ حَ , عَ ىلَ الْفَ ُ اهللاُ, عَ ربَ ُ اهللاُ أَكْ ربَ الَ . الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ ,  أَكْ مَّ : قَ ثُ

نِّ اسْ  رَ عَ يدٍ  يتَأْخَ عِ َ بَ ريْ الَ , غَ مَّ قَ الَةَ : ثُ تَ الصَّ مْ ا أَقَ قُولُ إِذَ تَ ُ : وَ ربَ ُ اهللاُ أَكْ ربَ , اهللاُ أَكْ
دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُأَشْ  دُ  , هَ هَ ولُ اهللاِ  أَشْ سُ ا رَ دً َمَّ الَةِ  يَّ حَ , أَنَّ حمُ ىلَ الصَّ ىلَ  يَّ حَ , عَ عَ

الَحِ  دْ قَ , الْفَ الَةُ قَ تِ الصَّ امَ دْ قَ الَةُ قَ تِ الصَّ ُ , امَ ربَ ُ اهللاُ أَكْ ربَ . الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ , اهللاُ أَكْ
امَّ أَ  لَ ولَ اهللافَ سُ يْتُ رَ تُ أَتَ بَحْ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص صْ قَ أَيْتُ فَ هُ بِامَ رَ تُ ْ ربَ أَخْ اءَ  :فَ قٌّ إِنْ شَ ا حَ يَ ؤْ َا لَرُ إِهنَّ
أَلْقِ  ,اهللاُ عَ بِالَلٍ فَ مْ مَ قُ نْ بِهِ  فَ ذِّ يُؤَ لْ أَيْتَ فَ ا رَ يْهِ مَ لَ نْكَ فَ ; عَ ا مِ تً وْ  صَ هُ أَنْدَ تُ ,  إِنَّ مْ قُ فَ
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نُ بِهِ  ذِّ ؤَ يُ يْهِ وَ لَ يهِ عَ لْتُ أُلْقِ عَ عَ بِالَلٍ فَجَ الَ  −مَ نُ اخلَ :  −قَ رُ بْ مَ لِكَ عُ عَ ذَ مِ طَّابِ فَسَ
وَ يف هُ قُولُ  وَ يَ هُ وَ اءَ دَ رُّ رِ ُ جَ جيَ رَ يْتِهِ فَخَ الَّذِ : بَ ولَ اهللا  يوَ سُ ا رَ قِّ يَ ثَكَ بِاحلَ عَ دْ ! بَ لَقَ

ثْلَ  أَيْتُ مِ أَرَ ا رَ ولُ اهللا. مَ سُ الَ رَ قَ دُ :  ملسو هيلع هللا ىلص فَ مْ هِ احلَ لِلَّ  . ]رواه أبو دواد[) فَ

 :, وما يدعو به بعده ما يقوله سامع األذان: سابعاً 
 : ييل أن يفعل ما أو اإلقامة األذانيستحب ملن سمع 

اخلدري ريض اهللا  حلديث أيب سعيد;املقيم أو مثل ما يقول املؤذن أن يقول )١
رواه البخاري [) نُ ذِّ ؤَ املُ  ولُ قُ ا يَ مَ  لَ ثْ وا مِ ولُ قُ فَ  اءَ دَ النِّ  مُ تُ عْ مِ ا سَ ذَ إِ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيعنه 

 . ]ومسلم
ال حول « : , فيقول )حي عىل الفالح , حي عىل الصالة(عند قول املؤذن إال   − 

: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي وفيه ;  حلديث عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ; »ال باهللاوال قوة إ
 ةَ وَّ  قُ الَ وَ  لَ وْ  حَ الَ  :− أي السامع  − الَ قَ ,   ةِ الَ  الصَّ ىلَ عَ  يَّ حَ  − أي املؤذن  −  الَ قَ  مَّ ثُ  (...

 .  ]رواه مسلم[...)  اهللاِ بِ الَّ إِ  ةَ وَّ  قُ الَ وَ  لَ وْ  حَ الَ  : الَ قَ  , حِ الَ  الفَ ىلَ عَ  يَّ حَ  الَ قَ  مَّ ثُ  , اهللاِ  بِ الَّ إِ 
أقامها اهللا «: يقول السامع  ;)قد قامت الصالة(وعند قول املؤذن يف اإلقامة  −

 نْ  أَ امَّ لَ فَ  ,ةِ امَ قَ  اإلِ يفِ  ذَ خَ الً أَ الَ بِ  نَّ أَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصعن بعض أصحاب النبي  ي; ملا رو »وأدامها
 .]ضعيف بإسناد رواه أبو داود[ )ا هَ امَ دَ أَ وَ  ا اهللاُ هَ مَ اقَ أَ : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي , ةُ الَ الصَّ  تِ امَ قَ  دْ قَ  :الَ قَ 

والصالة  ةلدعوة التامَّ اهذه  ربَ  اللهمَّ ( :إذا فرغ ويقول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عىل يصلِّ  )٢ 
حلديث  ;)الذي وعدته حمموداً  وابعثه مقاماً  ,سيلة والفضيلةالوَ  حممداً  آتِ  ,القائمة

وا ولُ قُ فَ  نَ ذِّ ؤَ املُ  مُ تُ عْ مِ ا سَ ذَ إِ (: قال  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنهام أن النبي عبد اهللا بن عمرو 
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َّ وا عَ لُّ صَ  مَّ ثُ  , ولُ قُ ا يَ مَ  لَ ثْ مِ  َّ  عَ ىلَّ صَ  نْ مَ  هُ نَّ إِ فَ  يلَ َ  يهِ لَ عَ   اهللاُىلَّ صَ  ةً الَ صَ  يلَ  )...اً رشْ عَ ا هبِ
  . ]مسلمرواه [

 مَّ هُ اللَّ :  ءَ ادَ النِّ  عُ مَ سْ يَ  نيَ حِ  الَ قَ  نْ مَ ( :قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن وعن جابر ريض اهللا عنه
َ  آتِ  , ةِ مَ ائِ القَ  ةِ الَ الصَّ وَ ,  ةِ امَّ التَّ  ةِ وَ عْ الدَّ  هِ ذِ هَ  بَّ رَ   هُ ثْ عَ ابْ وَ ,  ةَ يلَ ضِ الفَ وَ  ةَ يلَ سِ داً الوَ مَّ حمُ
ْ قَ مَ   .  ]رواه البخاري[) ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي يَ تِ اعَ فَ شَ  هُ لَ  تْ لَّ حَ  ,هُ تَ دْ عَ وَ  يذِ وداً الَّ مُ اماً حمَ

عَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ديث أنس ريض اهللا عنه أنحل ;اء ــعالدُّ ) ٣ دُّ ـاءُ الَ يُ ـالدُّ رَ
ة امَ قَ ِ اإلْ انِ وَ َذَ َ األْ  . ]رواه أمحد والرتمذي[ ) بَنيْ

ة الرجوع للمسجد مرَّ ة ـبال عذر أو نيَّ   األذانبعد  من املسجدوحيرم اخلروج  − 
ا يف( : عثاء قالأيب الشَّ حلديث  ; أخر عُودً نَّا قُ جِ  كُ عَ أَيبِ املَسْ ةَ  دِ مَ يْرَ رَ نُ , هُ ذِّ نَ املُؤَ أَذَّ , فَ

ى  شِ دِ يَمْ جِ نَ املَسْ لٌ مِ جُ امَ رَ قَ هُ أَبُو, فَ بَعَ أَتْ دِ  فَ جِ نَ املَسْ جَ مِ رَ تَّى خَ هُ حَ َ ةَ بَرصَ يْرَ رَ قَالَ , هُ فَ
ةَ  يْرَ رَ مِ : أَبُو هُ ىصَ أَبَا الْقَاسِ دْ عَ قَ ا فَ ذَ ا هَ   . ]رواه مسلم[ )ملسو هيلع هللا ىلص أَمَّ
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 :الرشطتعريف : أوالً 
ة اليشء; عبادةً  : الرشط  .أو عقداً  كان أو معاملةً  ما تتوقّف عليه صحّ

 :رشوط صحة الصالة : ثانياً 
الة   :تسعة رشوط الصّ

الة فال تصحّ  ;مييزُ والتّ  ,والعقلُ  ,إلسالمُ ا )٣ − ١  ,لبطالن عمله ;من كافرٍ  الصّ
 مْ كُ اءَ نَ بْ وا أَ رُ مُ (: حديثملفهوم  ;غري مميِّز وال من طفلٍ  ,ألنه ال نية له ;وال جمنونٍ 

  .]رواه أمحد وأبو داود[ )عٍ بْ سَ لِ  ةِ الَ الصَّ بِ 
 ريْ غَ بِ  ةً الَ صَ  اهللاُ لُ بَ قْ  يَ الَ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;عليها مع القدرةِ  من احلدثِ  الطهارةُ  )٤ 

 .]رواه مسلم[ )ورٍ هُ طُ 
 .]٧٨ اإلرساء[ ﴾̀ _ ^  [ ﴿ :تعاىل هلوقل ;الوقتِ  دخولُ  )٥ 

بالصلوات  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ حديث جربيل حني أمَّ و .»ءُ يْ الفَ  اءَ ا فَ ذَ ا إِ هَ وكُ لُ دُ « :قال ابن عباس
َ ا بَ مَ ( :ثم قاليف يومني, اخلمس    .]رواه أمحد والنسائي والرتمذي[ )تٌ قْ وَ  نِ يْ ذَ هَ  نيْ

 .الزوال و ظلِّ س ,همثلَ  يشءٍ  كلِّ  وال إىل أن يصري ظلُّ من الزَّ  :هرفوقت الظُّ  − 
 ,هيْ ء مثلَ يش كلِّ ظلُّ ى يصري للعرص حتّ  املختارُ  الوقتُ  الظهر وقتَ  ييل مّ ث −

 .ثم هو وقت رضورة إىل الغروب ,والِ الزَّ  سو ظلِّ 
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 .األمحرُ  الشفقُ  ى يغيبَ املغرب حتّ  ثم يليه وقتُ  −
 رضورةٍ  قتُ ثم هو و ,لِ األوّ  الليلِ  لثِ إىل ثُ  للعشاءِ  املختارُ  وقتُ ثم يليه ال −

 .إىل طلوع الفجر
  .الفجر إىل رشوق الشمس ثم يليه وقتُ  −

 : الةِ الصَّ  وقتِ  إدراكُ  *
 نْ مَ (: مرفوعاً  ريض اهللا عنها حلديث عائشة ;بتكبرية اإلحرام وقتُ الدرك يُ 

ِ العَ  نَ مِ  كَ رَ دْ أَ   عَ لُ طْ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  حِ بْ الصُّ  نَ مِ  وْ أَ ,  سُ مْ الشَّ  بَ رُ غْ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  ةً دَ جْ سَ  رصْ
من  والسجدة جزءٌ  ,الركعة :والسجدة هنا .]رواه مسلم[ )اهَ كَ رَ دْ أَ  دْ قَ فَ  سُ مْ الشَّ 

  .عىل إدراكها بإدراك جزء منها فدلّ  ;الةالصّ 
ها يف الوقت مع فعلِ  وجيوز تأخريُ , تأخري الصالة عن وقت اجلواز وحيرمُ  

  . يف آخر الوقتيف اليوم الثاين ملسو هيلع هللا ىلصبي  بالنّ جربيل صىلّ  ألنّ  ;العزم عليه
حلديث  ;وحتصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت ,أفضلُ  الوقتِ  لُ أوّ  الةُ والصّ  

َ العَ وَ  ,ةِ رَ اجِ اهلَ بِ  رَ هْ  الظُّ يلِّ صَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ (: قال ريض اهللا عنهجابر   رصْ
 ;لُ جِّ عَ يُ  اناً يَ حْ أَ وَ  ,اهَ رُ خِّ ؤَ يُ  اناً يَ حْ أَ  اءَ شَ العِ وَ  ,تْ بَ جَ ا وَ ذَ إِ  بَ رِ غْ املِ وَ  ,ةً يَّ قِ نَ  سُ مْ الشَّ وَ 
: الَ قَ  وْ أَ − وا انُ كَ  حَ بْ الصُّ وَ  ,رَ خَّ وا أَ أُ طَ بْ أَ  دْ قَ  مْ آهُ ا رَ ذَ إِ وَ  ,لَ جَّ وا عَ عُ مَ تَ اجْ  دْ قَ  مْ آهُ ا رَ ذَ إِ  انَ كَ 
 ييؤدّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فكان; ]رواه البخاري ومسلم[ )سٍ لَ غَ ا بِ يهَ لِّ صَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ 

ل أوق لوات يف أوّ   .اهتاالصّ
  :الفائتةِ  لواتِ الصَّ  قضاءُ  *

;  بةً مرتّ  الفائتةِ  الصالةِ  جيب قضاءُ   األحزابِ  عامَ  ملسو هيلع هللا ىلص النّبيّ  أنّ  يوملا رُ فوراً



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א 

٩٤

َ العَ  تُ يْ لَّ  صَ ينِّ أَ  مْ كُ نْ مِ  دٌ حَ أَ  مَ لِ ـعَ  لْ هَ ( :الـرغ قـ املغرب فلام فصىلّ     :واالُ قَ  ?رصْ
َ  العَ ىلَّ صَ فَ  ةَ الَ الصَّ  امَ قَ أَ فَ  نَ ذِّ ؤَ املُ  رَ مَ أَ فَ  . اهَ تَ يْ لَّ ا صَ مَ  ;اهللا ولَ سُ رَ  ايَ   )بَ رِ غْ املَ  ادَ عَ أَ  مَّ ثُ  رصْ
فه الذهبيرواه أمحد, و[  )اهَ رَ كَ ذَ  اذَ ا إِ هَ لِّ صَ يُ لْ ا فَ هَ يَ سِ نَ  وْ أَ  ةٍ الَ صَ  نْ عَ  امَ نَ  نْ مَ ( :حلديث, و]ضعّ
  .]رواه البخاري ومسلم[

الة ال قضاءقبل  املطلقُ  فلُ النَّ  وال يصحُّ   ن ممّ  نفلٍ  صومُ ام ال يصحّ ك فائتة;الصّ
 إذا ; إالّ يوم اخلندق ملسو هيلع هللا ىلص سننها ألنه مل ينقل عنه وال يصيلِّ  ,عليه قضاء رمضان

 رِ جْ الفَ  الةُ صَ  هُ اتَ ا فَ ملَّ  ملسو هيلع هللا ىلصه ألنّ  ;فال بأس بقضاء سنتها واحدةً  صالةً  الفائتةُ  كانت
  .]رواه مسلم[ اهَ لَ بْ ا قَ هَ تَ نَّ  سُ ىلَّ صَ 

 انَ يَ سْ النِّ وَ  أَ طَ ي اخلَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ ضَ وَ  اهللاَ نَّ إِ ( :حلديث ;انويسقط الرتتيب بالنسي
  .]رواه ابن ماجه, واحلاكم[ )هِ يْ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ 

 .ها آكدُ ألن فعلَ  ;م احلارضةدِّ قَ يُ ف ;وبضيق الوقت

 D﴿ :لقوله تعاىل ;البرشةَ  ال يصفُ  بيشءٍ  − مع القدرةِ  − العورةِ  سرتُ  )٦ 
E F G    H﴾ ]الَّ إِ  ضٍ ائِ حَ  ةَ الَ صَ  اهللاُ لُ بَ قْ  يَ الَ ( : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ,]٣١ األعراف 

 .]بن ماجهرواه أبو داود والرتمذي وا[ )رٍ امَ خِ بِ 

  : عورةِ ال حدودُ * 
َّ  :سنني عرشَ  البالغِ  جلِ الرّ  عورةُ  حلديث عمرو بن شعيب  ;بةِ كْ ة والرُّ ما بني الرسُّ

َ ا بَ مَ ( :اً عن أبيه عن جده مرفوع َّ  نيْ   .]الدارقطنيأمحد, و هروا[ )ةٌ رَ وْ عَ  ةِ بَ كْ الرُّ وَ  ةِ الرسُّ
, وألنّه ال يمكن لقصوره عن ابن العرش ;جانِ رْ الفَ  :إىل عرشٍ  سبعٍ  ابنِ  وعورةُ  

  .بلوغه
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رواه [ )ةٌ رَ وْ عَ  ةُ أَ رْ املَ ( :حلديث ;ها وجهَ إالّ  الةِ يف الصَّ  ها عورةٌ كلُّ  البالغةُ  ةُ واحلرّ  

َ وَ  عٍ رْ  دِ يفِ  ةُ أَ رْ  املَ يلِّ صَ تُ ! اهللا  ولَ سُ رَ  ايَ ( :سلمة وقالت أمُّ  .]الرتمذي ا هَ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ وَ  ارٍ مخِ
واب أنّه موقوف رواه أبو داود[ )هايْ مَ دَ قَ  ورَ هُ ي ظُ طِّ غَ يُ  غاً ابِ سَ  انَ ا كَ ذَ إِ  مْ عَ نَ  :الَ قَ  ?ارٌ زَ إِ  , والصّ

 .]من قول أمّ سلمة
الة ه عاتقيْ  أحدِ  سرتُ  البالغِ  جلِ ط يف الرّ رتشيُ و  ;باسمن اللِّ  بيشءٍ يف الصّ

 بٍ وْ  ثَ يفِ  لُ جُ  الرَّ يلِّ صَ  يُ الَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ريض اهللا عنهأيب هريرة  حلديث
ْ  هُ نْ مِ  هِ قِ اتِ  عَ ىلَ عَ  سَ يْ لَ  دٍ احِ وَ    .]رواه البخاري ومسلم[ )ءٌ يشَ

الةُ *    :احلريرِ  ثوبِ و املغصوبِ  الثّوبِ  يفِ  الصّ
الةُ يف الثّوب   واحد منهام يف من صىلّ املغصوب وثوب احلرير, وال تصحّ الصّ

 )دٌّ رَ  وَ هُ ا فَ نَ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  الً مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ ( : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله صالتُه;  مل تصحّ  ذاكراً  عاملاً 
 .ت صالتُهصحّ  أو جاهالً  إن كان ناسياً و. ]رواه البخاري ومسلم[

  : ما حيرمُ من اللِّباس* 
بس ما ولُ , ةِ فضّ الو أ هبِ ذّ الب هِ موّ املو نسوجِ املس بْ ناث لُ كور ال اإلعىل الذُّ  حيرمُ 

 مَ رِّ حُ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  أنّ  :ريض اهللا عنه حلديث أيب موسى ;ه حريره أو غالبُ كلُّ 
, والنّسائي[ )مْ هِ اثِ نَ إلِ  لَّ حِ أُ ي وَ تِ مَّ أُ  ورِ كُ  ذُ ىلَ عَ  بِ هَ الذَّ وَ  يرِ رِ احلَ  اسُ بَ لِ   .]رواه الرتمذيُّ

ِ أُ و ,حريرُ خالطه باح ما ويُ  ج −  محلْ متساويَنيْ  هوغريُ  أو كان احلريرُ , بغريه − نُسِ
َ امَ نَّ إِ ( :لقول ابن عباس ;يف الظهور  مُ لَ ا العَ مَّ أَ  ,تِ مَ صْ املُ  بِ وْ الثَّ  نِ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ ى النَّ  هنَ

  .]بو داودأرواه [ )سٌ أْ بَ  هِ بِ  سَ يْ لَ فَ  بِ وْ ا الثَّ دَ وسَ 
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   ¦ ﴿ :لقوله تعاىل ;ه مع القدرةه وبقعتِ وثوبِ  هنِ دَ لبَ  جاسةِ النَّ  جتنابُ ا )٧
ِ القَ  ابِ ذَ عَ  ةَ امَّ عَ  نَّ إِ فَ  ;لِ وْ البَ  نَ وا مِ هُ زَّ نَ تَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ,]٤ املدثر[ ﴾    §  رواه[ )هُ نْ مِ  ربْ

 ةِ فَ ائِ يف طَ  الَ ي بَ ذِ الَّ  ايبِّ رَ عْ األَ  لِ وْ  بَ ىلَ عَ  اءٍ مَ  نْ مِ  وبٍ نُ ذَ  بِّ صَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ رِ مْ وأَ  ,]الدارقطني
  .]رواه البخاري ومسلم[. دِ جِ سْ املَ 

 دون أن− نجساً  أو حائطاً  ,نجساً  ثوباً  فراشاً أو مسَّ صىلّ يف ثوبٍ طاهرٍ ف وإنْ 
,سمتنجِّ  جانِبُ املكانوكان  طاهرٍ  مكانٍ   عىلأو صىلّ  ,− يستند إليه  تْ أو سقط اً

 ,جاسةنّ لل ه ليس بحاملٍ ألنّ  ;هت صالتُ صحّ  :برسعةفزالت أو أزاهلا  عليه نجاسةٌ 
 يلِّ صَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ  رَ امنَ يْ بَ ( :ريض اهللا عنهوحلديث أيب سعيد  ,عليها لٍّ صَ وال مُ 

مْ  , هِ ارِ سَ يَ  نْ  عَ امهُ عَ ضَ وَ فَ  هِ يْ لَ عْ نَ  لعَ خَ  ذْ إِ  هِ ابِ حَ صْ أَ بِ  اهلَُ ا نِعَ وْ مُ أَلْقَ وْ لِكَ الْقَ أَ ذَ امَّ رَ لَ فَ
ولُ  سُ امَّ قَىضَ رَ لَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللافَ هُ قَ الَتَ مْ  :صَ الَكُ مْ نِعَ ائِكُ ىلَ إِلْقَ مْ عَ لَكُ َ ا محَ الُوا ?مَ  :قَ

الَنَا يْنَا نِعَ أَلْقَ يْكَ فَ لَ عْ يْتَ نَ نَاكَ أَلْقَ أَيْ ولُ . رَ سُ الَ رَ قَ يلَ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهللافَ ِ ربْ اينِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ جِ  أَتَ
ينِ  َ ربَ أَخْ ا  فَ رً ذَ امَ قَ الَ  .أَنَّ فِيهِ قَ جِ  :وَ مْ إِىلَ املَسْ كُ دُ اءَ أَحَ ا جَ أَ إِذَ إِنْ رَ يَنْظُرْ فَ لْ  يفدِ فَ

امَ  لِّ فِيهِ لْيُصَ هُ وَ حْ سَ يَمْ لْ ا أَوْ أَذً فَ رً ذَ يْهِ قَ لَ عْ   .]رواه أبو داود[ )نَ
الة وتبطل  هبا بعد  أو نسيها ثم علم ,إن عجز عن إزالتها يف احلال الصّ

الة; ة ااجتناب النجاسة رشط ل ألنّ  الصّ   .لصالةصحّ
 : الة فيهااملواضع املنهي عن الصّ * 

  .ه فيهاثِ بْ مة لُ رْ حلُ : األرضُ املغصوبةُ  − أ 
مُ املقربةُ  − ب  عنه ريض اهللا أيب سعيد اخلدريحلديث  :− حملُّ االستحامم− , واحلامّ
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َ قْ  املَ الَّ إِ  دٌ جِ سْ ا مَ هَ لُّ كُ  ضُ رْ األَ ( :عاً ومرف  .]رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه[ )مَ امَّ احلَ وَ  ةَ ربَ
,  −ج رةُ زَ لةُ املَجْ بَ  أنَّ  ريض اهللا عنهام ابن عمر حلديث: , وقارعةُ الطّريقِ واملَزْ
َ ( ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َ قْ املَ وَ  ,ةُ رَ زَ جْ املَ وَ  ,ةُ لَ بَ زْ املَ  :نَ اطِ وَ مَ  ةِ عَ بْ  سَ  يفِ ىلَّ صَ يُ  نْ ى أَ هنَ  ةُ عَ ارِ قَ وَ  ,ةُ ربَ

, ابن ماجهو الرتمذي رواه[ )اهللا تِ يْ بَ  رِ هْ ظَ  قَ وْ فَ وَ  ,لِ بِ اإلِ  نِ اطِ عَ  مَ يفِ وَ  ,مِ امَّ  احلَ يفِ وَ  ,يقِ رِ الطَّ 

فه الرتمذيُّ وغريُ  م واحلشّ ]هوضعّ ا مظنّة النّجاسة; فأشبهت احلامّ   . , وألهنّ
شُّ  − د من  ه ملا منع الرشعُ وألنّ  ,النجاسة الحتاملِ  ):مكان قضاء احلاجة(احلُ

 .أوىل فيه الصالة الكالم وذكر اهللا فيه كان منعُ 
  : الَ قَ  الً جُ رَ  نَّ أَ (: ريض اهللا عنهابر بن سمرة جحلديث : اإلبلِ  معاطنُ  −هـ

? لِ بِ اإلِ  كِ ارِ بَ  مَ  يفِ يلِّ صَ نُ أَ :  الَ قَ  . مْ عَ نَ :  الَ ? قَ مِ نَ الغَ  ضِ ابِ رَ  مَ  يفِ ىلِّ صَ نُ أَ ! اهللا  ولَ سُ ا رَ يَ 
 .]رواه مسلم[ )الَ :  الَ قَ 

طوحُ املواضعِ املنهيِّ عنها − و   .ا تتبعها يف البيع ونحوهألهنّ : سُ
 ;هاوال عىل ظهرِ , −منها رُ جْ واحلِ −الكعبةِ داخلَ  ةضيالفرصالةُ  صحُّ تال و

  .لبعضها مستدبراً  ه يكونُ ألنّ 
 ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  ألنّ  ;سنُّ تبل  ;فلالنَّ  صالةُ  وكذا ,ذر فيها وعليهاالنَّ صالةُ  صحُّ تو 

  .فلنَّ بال ذرُ حلق النَّ وأُ  ,]رواه البخاري ومسلم[ نيِ تَ عَ كْ رَ  تِ يْ  البَ  يفِ ىلَّ صَ 

  w x y z ﴿ :لقوله تعاىل :مع القدرةِ  القبلةِ  ستقبالُ ا )٨

 لِ بِ قْ تَ اسْ  مَّ ثُ  وءَ ضُ الوُ  غِ بِ سْ أَ فَ  ةِ الَ  الصَّ ىلَ إِ  تَ مْ ا قُ ذَ إِ (: وحديث ,]١٤٤البقرة [ ﴾}
  .]رواه البخاري ومسلم[ )ةَ لَ بْ القِ 
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بلة  من خيربه عناملُصيلّ مل جيد  فإنْ   فال إعادةَ  أخطأَ  فإنْ  ;جتهاد باالبيقني صىلّ القِ
 يفِ  رٍ فَ  سَ يفِ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  عَ ا مَ نَّ كُ ( :ملا رو عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال ;عليه

 كَ لِ ا ذَ نَ رْ كَ ا ذَ نَ حْ بَ صْ أَ  امَّ لَ فَ  , هُ الَ يَ حِ  لٍ جُ رَ  لُّ  كُ ىلَّ صَ فَ  ;ةَ لَ بْ القِ  نَ يْ أَ  رِ دْ نَ  مْ لَ فَ  ةٍ مَ لِ ظْ مُ  ةٍ لَ يْ لَ 
مذيّ رواه [ )]١١٥البقرة [ ﴾h i j k l  ﴿ :لَ زَ نَ فَ  ; ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ لِ   .]الرتّ

 .هاعينِ ب يجب عليه أن يستقبل يف صالته الكعبةَ ف ;الكعبةِ  معاينةُ أمكنه  وإنْ  
َ ا بَ مَ ( : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;اجلهةِ  إصابةُ  البعيدَ يكفي و  ِ املَ  نيْ رواه [ )ةٌ لَ بْ قِ  بِ رِ غْ املَ وَ  قِ رشْ

  .]ابن ماجه الرتمذي
 )اتِ يَّ النِّ بِ  لُ امَ عْ  األَ امَ نَّ إِ (:  ريض اهللا عنه حلديث عمر ;بحالٍ  وال تسقطُ  :ةُ ــالنيّ  )٩

  .  ]رواه البخاري ومسلم[
  .القلب :هاحملُّ و

  .عىل فعل اليشء العزمُ  :هاوحقيقتُ 
  .اتكسائر العباد ;مييزُ والتّ  ,والعقلُ  ,اإلسالمُ  :هاورشطُ 

من  خروجاً  ;كبريا بالتّ قرهنُ  :واألفضلُ  ,ريها بيسأو قبلَ  العباداتِ  لُ أوّ  :هاوزمنُ 
 َ   .ط ذلكخالف من رشَ

  : الةِ الصَّ  تعينيُ * 
 ,أو وترٍ  ,أو مجعةٍ  ,أو عرصٍ  ,يه من ظهرٍ ما يصلِّ  تعينيُ  الةِ ة الصّ مع نيّ  طُ رتشيُ 

  .مطلقةً  إذا كانت نافلةً  الةِ الصّ  ةُ  أجزأته نيّ وإالّ  ,ز عن غريهالتتميّ  ;أو راتبةٍ 
; أو قضاءً  ,حارضةً  الةِ الصَّ  كونِ  تعينيُ  شرتطُ وال يُ  ه إذا نو ألنّ , أو فرضاً
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  .فرضٌ ا لم أهنّ ونحوها عُ  ظهراً 
, واملفارقةِ *  , واالئتاممِ   : نيّةُ اإلمامةِ

اجلامعة يتعلق هبا  ألنّ  ;للمأمومِ  ئتاممِ نيّةُ االو ,لإلمامِ  اإلمامةِ  ةُ شرتط نيّ تُ 
ة, و أحكامٌ   .فكانت رشطاً  ;ةبالنيّ  من اإلمامِ  ومُ املأم يّزُ ام يتمإنّ خاصّ

 كمرضٍ −اجلامعةِ  تركَ  ذر يبيحُ لعُ  واملأمومِ  اإلمامِ  من لكلٍّ  املفارقةِ  ةُ نيّ  وتصحُّ 
; شاءِ الة العِ يف صَ  بالنّاسِ  الَ حني أطَ  ريض اهللا عنهة معاذ لقصّ  ;− أو تطويلٍ 

َ وانْ  هُ دَ حْ  وَ ىلَّ صَ  مّ ثُ  مَ لّ سَ فَ  لٌ جُ رَ  فَ رَ حَ فانْ  وقال الزهري  .]واه البخاري ومسلمر[ .فَ رصَ
ُّ  :ينرصف وليقل« :−أو يرعفُ  مُ ه الدّ يف إمام ينوبُ  −   .»كموا صالتَ أمت

ه  أمومُ امل ويقرأُ   ملُ كْ أو يُ  قبل قراءة الفاحتة, قيامحال اله يف فارق إمامَ  إذالنفسِ
 قراءةَ  ألنّ  ;الركوع يف احلال للمأموم :هاالفاحتة كلِّ قراءة وبعد  ه,عىل قراءة إمامِ 

  .للمأمومِ  قراءةٌ  اإلمامِ 
  : النيّة تغيري* 

 سع الوقتُ إن اتَّ  صحّ  :كراتبتها مثالً  قلبه نفالً  ثمّ  كالظهر, من أحرم بفرضٍ 
بالفرض أن حيرم  :مثل ;لغري غرض صحيحالقلب لكن يكره  للنّفل والفرض,

, ويُصيلّ الفرض مع اجلامامعةاجلفتقام  داً منفر  .عة; فيجعل صالته نفالً
ا إذا مل يتّسع الوقتُ و  ,النّفلُ  فإنّه ال يصحّ : وقلب النيّة والنّفلِ  للفرضِ  أمّ
 .تهفسد نيّ أه ألنّ  ;فرضُ البطل يو
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 :أوالً: تعريف أركان الصالة 
 الذي ال يتم إال به .  ء: جزء اليش  كناملراد بالرُّ 

: هي أجزاء الصالة التي ال تتحقق الصالة إال هبا وال توجد  فأركان الصالة
ركن من هذه سقط قد منها جزء فال يقال هلا صالة . ولذا ال يبحيث إذا فُ  ;إال هبا 

 .داً وال سهواً وال جهالً عماألركان 

: بيان أركان الصالة   :ثانياً
 :وهيركناً  أربعة عرشأركان الصالة 

   :لقوله تعاىل ; القيام يف صالة الفرض للقادر عليه منتصباً  :األولالركن 
﴿ F G  H﴾  امً ائِ قَ  لِّ صَ ( :لعمران بن حصني   ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ,] ٢٣٨[البقرة 
اعِ  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ ـلَ  نْ إِ فَ  قَ تَطِعْ فَ ْ تَسْ إِنْ ملَ , فَ  .   ]رواه البخاري[) بٍ نْ  جَ ىلَ عَ فَ  داً

 صالته ; مل تصح  قائامً  ىسمَّ بحيث ال يُ لغري عذر  أو مائالً  إن وقف منحنياً ف −
 .  ألنه مل يأت بالقيام املفروض

; غريها ال جيزئهو,  )اهللا أكرب: (أن يقول  وهي ; الثاين :  تكبرية اإلحرامالركن 
ْ كَ فَ  ةِ الَ  الصَّ ىلَ إِ  تَ مْ ا قُ ذَ إِ ( يف صالته : يف حديث امليسء ملسو هيلع هللا ىلص لقوله البخاري  [رواه) ربِّ

 . ومسلم]
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 يف صالة مل تصح إذا كان بتدأها أو أمتها غري قائمافإن , قائامً  يقوهلاوالبد أن  − 
 . من أن القيام يف الفرض ركنملا تقدم  ; نفليف صالة ال وتصح إذا كانت ,ضفرال

:  املعنى مثل فان فعل بحيث تغريَّ  ,يف غري موضع املد دُّ مُ تكبري وال يَ  البنيّ ويُ  −
فيزيد ألفاً  )أكرب( دَّ مُ أو يَ , فيجعلها استفهاماً  )آهللا( :أن يمد اهلمزة األوىل فيقول

ألن و  ,ملخالفة األحاديث ومل تنعقد صالته ; مل جيز ,ذلك ونحو )أكبار(: فتكون 
 .بذلك غري قد تاملعنى 
بكل وكذا اجلهر  فرض, ,بقدر ما يسمع نفسه  بتكبرية اإلحرامهر واجل −
إال أن  ,أو غريه إماماً سواءً كان  ,من واجباهتا  وواجبمن أركان الصالة ركن 
    و كان سميعاً ـأيت به بحيث لـا يمنعه السامع فيـأو م شٍ رَ ن طَ ـون به عارض مـيك

 ,الصوت بدون وال يكون كالماً , ان سه اللِّ حملُّ  رٌ كْ سمعه ; ألنه ذِ  ,أو ال عارض به
علم أنه أتى فمتى مل يسمعه مل يُ  ,وأقرب السامعني إليه نفسه سمعوالصوت ما يُ 

 . يف ذلك وال فرق بني الرجل واملرأة ,بالقول

غري  بةً مرتَّ  صحيحةً  فيلزمه أن يقرأ الفاحتة قراءةً  ; قراءة الفاحتة: الركن الثالث 
َ فَ بِ  أْ رَ قْ يَ  مْ ـلَ  نْ ملَِ  ةَ الَ  صَ الَ ( : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله ;  عنى املغريّ ملحون فيها حلناً يُ  ) ابِ تَ الكِ  ةِ احتِ

 . ]رواه البخاري ومسلم[
َ  ةً دَّ أو شَ  هافإن ترك ترتيب − ْ  نَ منها أو حلَ أن يكرس كاف :  املعنى مثل غريِّ ناً يُ حلَ

يستطيع إال أن يكون عاجزاً ال  ,مل تصح قراءته ,)تَ مْ عَ نْ أَ (أو يضم تاء ,  )اكإيَّ (
  .هذا  أن يأيت بغري
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ن إف ,ألهنا بدل عنها سبع مرات بقدر الفاحتة ; كررها  فإن مل يعرف إال آيةً  −
: وال أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن يقول  ,من القرآن سن شيئاً مل حيُ 

;  سبحان اهللا واحلمد اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا
 نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ  أَ  الَ ينِّ إِ  : الَ قَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ  النَّ ىلَ إِ  لٌ جُ رَ  اءَ جَ ( : يث عبد اهللا بن أيب أوىف قالحلد
ِ مْ لِّ عَ فَ  آنِ رْ القُ  نَ ا مِ ئً يْ شَ  ذَ آخُ  ْ ا ي مَ ن ِ ئُ زِ جيُ  الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَ هللا وَ  دُ مْ احلَ اهللا وَ  انَ حَ بْ سُ  لْ قُ  : الَ قَ فَ  ين
ُ كْ أَ  اهللاُ وَ  اهللاُ   . ]والنسائي رواه أبو داود[) اهللا بِ الَّ إِ  ةَ وَّ  قُ الَ وَ  لَ وْ  حَ الَ وَ  ربَ

 e f g ﴿ :لقول اهللا عز وجل ; وعـــالرك: ع ـالركن الراب
h i  ﴾ ] مَّ ثُ (: صالته يف حديث امليسء يف ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي  ,]٧٧احلج 

   .]رواه البخاري ومسلم[ )عاً اكِ رَ  نَّ ئِ مَ طْ ى تَ تَّ حَ  عْ كَ ارْ 
 .كبتيه رُ  سُّ ي بحيث يمكنه مَ ينحنأن :  هأقلُّ وَ  −

ثُمَّ ( :للميسء يف صالته  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ; من الركوعالرفع :  اخلامسالركن 
عْ  فَ   .]رواه البخاري ومسلم[ )ارْ
 ءٍ من يش لو رفع فزعاً كام ; قصد غريه  فلو  ,والبد أن يقصد الرفع من الركوع  − 
 .  بقصد الرفع من الركوع م يرفعإىل الركوع ث فعليه أن يرجع ,جيزئه مل  ,مثالً 

 لَ دِ تَ عْ ى تَ تَّ حَ  عْ فَ ارْ  مَّ ثُ (: للميسء صالته ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ; االعتدال قائامً : الركن السادس 
انَ ( :ريض اهللا عنه  لقول أنس ;عتدال هذا اال إن طالالصالة  وال تبطل, )امً ائِ قَ  كَ  وَ

ولُ اهللا  سُ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصرَ ا قَ ِدَ : إِذَ عَ اهللاُ ملَِنْ محَ مِ مَ  ,هُ سَ هَ دْ أَوْ تَّى نَقُولَ قَ امَ حَ   . ]مسلم رواه[ )قَ
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 e f g h ﴿ :لقوله تعاىل ; ودـالسج:  السابعالركن 
i  ﴾ ] داً اجِ سَ  نَّ ئِ مَ طْ ى تَ تَّ حَ  دْ جُ اسْ  مَّ ثُ (:  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله ,  ]٧٧احلج( . 

لقوله وضع جزء من كل عضو من األعظم املذكورة عىل  األرض ; :  هلُّ قَ وأَ  −
 نِ يْ دَ يَ الْ وَ  −هِ فِ نْ  أَ ىلَ إِ  هِ دِ يَ بِ  ارَ شَ أَ وَ − ةِ هَ بْ اجلَ  :مٍ ظُ عْ أَ  ةِ عَ بْ  سَ ىلَ عَ  دَ جُ سْ أَ  نْ أَ  تُ رْ مِ أُ ( :ملسو هيلع هللا ىلص

ِ تَ بَ كْ الرُّ وَ  ِ مَ دَ القَ  افِ رَ طْ أَ وَ  ,نيْ   . ], واللفظ لهرواه البخاري ومسلم[ ) نيْ
سقط عنه  , من مرض أو غريه عن السجود عىل اجلبهة لعارضٍ  زَ جَ ومن عَ  −
سقط  فإذا ,اهل ألهنا األصل وغريها تبعٌ ;  من أعضاء السجود د عىل غريهاالسجو

 نَ يْ دَ اليَ  نَّ إِ ( :قال  ملسو هيلع هللا ىلصي ابن عمر ريض اهللا عنهام أن النببع ; حلديث األصل سقط التَّ 
اإِ فَ ,  هُ جْ الوَ  دُ جُ سْ  يَ امَ كَ  انِ دَ جُ سْ يَ   هُ عَ فَ ا رَ ذَ إِ وَ ,  هِ يْ دَ يَ  عْ ضَ يَ لْ فَ  هُ هَ جْ وَ  مْ كُ دُ حَ أَ  عَ ضَ وَ  ذَ
ْ لْ فَ  ما يمكنه ; لقوله قدر ومئ برأسه وعليه أن يُ .  ]رواه أمحد وأبو داود والنسائي[) امُ هُ عْ فَ ريَ

 .]رواه البخاري ومسلم[) مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ وا مِ تُ أْ فَ  رٍ مْ أَ بَ  مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ إِ وَ ( : ملسو هيلع هللا ىلص

 دْ جُ اسْ  مَّ ثُ : ( يف صالته للميسء ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ; الرفع من السجود: الركن الثامن 
 . ]رواه البخاري ومسلم[ )عْ فَ ارْ  مَّ ثُ ,  داً اجِ سَ  نَّ ئِ مَ طْ ى تَ تَّ حَ 

ى تَّ حَ  عْ فَ رْ ا مَّ ثُ ( للحديث السابق;  اجللوس بني السجدتني:التاسعالركن 
 . )ساً الِ جَ  نَّ ئِ مَ طْ تَ 

بالواجب  بقدر اإلتيان سكون األعضاء وإن قلَّ  وهي ; الطمأنينة: العارش الركن
ٍّ عْ فِ  نيف كل رك  نَّ ئِ مَ طْ ى تَ تَّ حَ  عْ كَ ارْ  مَّ ثُ ( :للميسء يف صالته ملسو هيلع هللا ىلص  ; لقول النبي يلِ
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ى تَّ حَ  عْ فَ ارْ  مَّ ثُ ,  داً اجِ سَ  نَّ ئِ مَ طْ ى تَ تَّ حَ  دْ جُ اسْ  مَّ ثُ ,  امً ائِ قَ  لَ دِ تَ عْ ى تَ تَّ حَ  عْ فَ ارْ  مَّ ثُ ,  عاً اكِ رَ 
ْ  كَ نَّ إِ فَ  لِّ صَ فَ  عْ جِ رْ ا(:  هبا قال له لَّ أخَ  اوملَّ , ) ساً الِ جَ  نَّ ئِ مَ طْ تَ   .)لِّ صَ تُ  ملَ

 : بعده ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة عىل النبي  الركن احلادي عرش: التشهد األخري
 لَ بْ قَ  ولُ قُ ا نَ نَّ كُ ( ريض اهللا عنه : ابن مسعود لحديثف :التشهد األخريركنية أما  

ِ  جِ ىلَ عَ  مُ الَ السَّ  , اهللاىلَ عَ  مُ الَ : السَّ دُ هُّ شَ التَّ  ضَ رَ فْ يُ  نْ أَ   : ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  الَ قَ فَ  .يلَ ائِ يكَ مِ وَ  يلَ ربْ
رواه [) ...هللا اتُ يَّ حِ التَّ  وا:ولُ قُ  نْ كِ لَ وَ  ,مُ الَ سَّ لا وَ هُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللا نَّ إِ فَ  ,اذَ كَ وا هَ ولُ قُ  تَ الَ 

 .ض بعد أن مل يكن مفروضاً رِ وهذا يدل عىل أنه فُ  . ي]النسائي والدارقطن
ِ مَ لَّ عَ ريض اهللا عنه قال :  ما جاء يف حديث ابن مسعود: وصيغة التشهد  ي ن

َ بَ  يفِّ كَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا ولُ سُ رَ  ِ مُ لِّ عَ  يُ امَ كَ  دَ هُّ شَ التَّ  هِ يْ فَّ كَ  نيْ  اتُ يَّ حِ التَّ ( : آنِ رْ القُ  نَ مِ  ةَ ورَ ي السُّ ن
َ أَ  كَ يْ لَ عَ  مُ الَ السَّ , اتُ بَ يِّ الطَّ وَ  اتُ وَ لَ الصَّ هللا وَ  َ رَ وَ  يُّ بِ ا النَّ هيُّ  مُ الَ سَّ ال ,هُ اتُ كَ رَ بَ اهللا وَ  ةُ محْ

َ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ  اهللا وَ الَّ إِ  هَ لَ  إِ الَ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ  ,نيَ احلِ اهللا الصَّ  ادِ بَ  عِ ىلَ عَ ا وَ نَ يْ لَ عَ   هُ دُ بْ داً عَ مَّ حمُ
َ بَ  وَ هُ وَ  )هولُ سُ رَ وَ   . ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ  النَّ ىلَ عَ   −يعني − مُ الَ السَّ : ا نَ لْ قُ  ضَ بِ  قُ امَّ لَ فَ  ,ا نَ يْ انَ رَ هْ ظَ  نيْ

 .م][رواه البخاري ومسل
 i j  k l  ﴿; فلقوله تعاىل :  ملسو هيلع هللا ىلصوأما ركنية الصالة عىل النبي 

m n o  ﴾ ]عَ (: قال يدبَ ة بن عُ الَ ضَ فَ , وحلديث ]٥٦ األحزاب مِ سَ
ولُ اهللا  سُ ْ ملسو هيلع هللا ىلص رَ تِهِ ملَ الَ و يفِ صَ عُ دْ الً يَ جُ ْ رَ ملَ دِ اهللا وَ جِّ مَ ىلَ النَّبِيِّ يُ لِّ عَ ,  ملسو هيلع هللا ىلصيُصَ

الَ  قَ ولُ اهللا  فَ سُ جِ ملسو هيلع هللا ىلص: رَ الَ لَهُ  اهُ عَ دَ  مَّ ثُ  .ا ذَ هَ  لَ عَ قَ هِ  وْ أَ فَ ِ ىلَّ  لِغَريْ ا صَ مْ  : إذَ كُ دُ أَحَ
أْ بِ  يَبْدَ لْ مِ تَ فَ زَّ دِ يحَ عَ لَّ وَ بِّه جَ يْهِ رَ لَ الثَّنَاءِ عَ يلِّ , وَ مَّ يُصَ لَ  ثُ مَّ يَ , ى النَّبِيِّ ـعَ و عُ دْ ثُ
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دُ  عْ  .] داود والنسائي والرتمذيأبورواه [ )اءَ  شَ امَ بِ  بَ
: أن يقول  يف التشهد ملسو هيلع هللا ىلصدر املجزئ من الصالة املفروضة عىل النبي والق −

 . »اللهم صل عىل حممد«
:  حديث كعب بن عجرة ريض اهللا عنه وفيه يف فام جاءصيغة الكامل  وأما

 فَ يْ ا كَ نَ مَ لَّ عَ  دْ اهللا قَ  نَّ إِ فَ  تِ يْ البَ  لَ هْ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ةُ الَ الصَّ  فَ يْ اهللا كَ  ولَ سُ ا رَ ا يَ نَ لْ قُ فَ ...(
َ ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ : وا ولُ قُ ( : الَ ? قَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ لِّ سَ نُ  َ   آلِ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ  حمُ  ىلَ عَ  تَ يْ لَّ  صَ امَ كَ  دٍ مَّ حمُ
ِ  كَ نَّ إِ  يمَ اهِ رَ بْ إِ   آلِ ىلَ عَ وَ  يمَ اهِ رَ بْ إِ  ِ  يدٌ محَ َ ىلَ عَ  كْ ارِ بَ  مَّ هُ اللَّ  , دٌ يجمَ َ   آلِ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ  حمُ  امَ كَ  دٍ مَّ حمُ
ِ  كَ نَّ إِ  يمَ اهِ رَ بْ إِ   آلِ ىلَ عَ وَ  يمَ اهِ رَ بْ  إِ ىلَ عَ  تَ كْ ارَ بَ  ِ  يدٌ محَ  .]رواه البخاري ومسلم[) يدٌ جمَ

كام  فعله وداوم عليه ملسو هيلع هللا ىلصألنه :  والتسليملتشهد اجللوس ل: الثاين عرشالركن 
فلو . ]رواه البخاري[ )يلِّ صَ  أُ وينِ مُ تُ يْ أَ  رَ امَ وا كَ لُّ صَ : (وقد قال ,جاء يف صفة صالته

 . م األوىل جالساً والثانية غري جالس مل تصح صالتهلَّ غري جالس أو سَ  تشهد

; لقوله السالم عليكم ورمحة اهللا :وهو أن يقول  : التسليم: الثالث عرشالركن 
ْ وَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  حلديث ابن مسعود ريضو . ]رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه[) يمُ لِ سْ ا التَّ هَ يلُ لِ حتَ
هِ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ أَنَّ النَّبِ ( عنه دِّ  بَيَاضُ خَ تَّى يُرَ لِهِ حَ امَ نْ شِ عَ ينِهِ وَ نْ يَمِ لِّمُ عَ انَ يُسَ الَمُ  :كَ السَّ

 َ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ َةُ اهللا   ,ةُ اهللاعَ محْ رَ مْ وَ لَيْكُ الَمُ عَ  .  ]هوالنسائي وابن ماج داود والرتمذيرواه أبو [) السَّ
 انَ كَ ( :ن عمر ريض اهللا عنهام لقول اب  ; ويكفي يف صالة النافلة تسليمة واحدة − 

َ بَ  لُ صِ فْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ    . ]حبان رواه أمحد والطرباين وابن[ )ااهَ نَ عُ مِ سْ يُ وَ  ةٍ يمَ لِ سْ تَ بِ  عِ فْ الشَّ وَ  رِ تْ الوِ  نيْ
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  ن يمينه ; حلديث ـدة عـيُسنّ فيها تسليمة واح;  ازةـالة اجلنـذا يف صـوك −
َ كَ , فَ ةٍ ازَ نَ  جَ ىلَ  عَ ىلَّ صَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ  نَّ أَ (هريرة ريض اهللا عنه  أيب عاً, بَ رْ ا أَ هَ يْ لَ عَ  ربَّ

 . ]رواه الدارقطني واحلاكم والبيهقي[)  ةً دَ احِ وَ  ةً يمَ لِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ 

فلو سجد مثالً  ;كرترتيب األركان عىل هذا النحو الذي ذُ  :الرابع عرشالركن 
مه الرجوع لريكع ثم اً لزأما إذا فعل ذلك سهو ,قبل ركوعه عمداً بطلت صالته

ها مَ لَّ وعَ ,  )يلِّ صَ  أُ وينِ مُ تُ يْ أَ  رَ امَ وا كَ لُّ صَ ( :ها مرتبة وقالصالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  يسجد ;
 .مرتبة  هكذا يف صالته يسءَ املُ 

 
     

 
 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א אא 

١٠٧

 
אא 

 :تعريف واجبات الصالة : أوالً 
وهو ما تبطل الصالة برتكه عمداً مع ; أقل من الفرض :  يف الصالة بُ اجِ الوَ 
فإن تركه سهواً وجب عليه أن يسجد , وال تبطل برتكه سهواً أو جهالً , العلم 
 .للسهو

 :بيان واجبات الصالة : ثانياً 
 :واجبات الصالة ثامنية 

وهي تكبريات االنتقال بني هيئات  : بالصالة حرامكبري لغري اإلالتَّ  :األول
حديث أيب هريرة ريض اهللا  :ودليله  ... وقيام الصالة من ركوع وسجود وجلوس 

ولُ ( :قال عنه  سُ انَ رَ نيَ يَقُومُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاكَ ُ حِ ربِّ ةِ يُكَ الَ امَ إِىلَ الصَّ ا قَ ُ , إِذَ ربِّ نيَ  ثُمَّ يُكَ حِ
عُ  كَ رْ قُولُ , يَ مَّ يَ عَ : ثُ مِ ةِ  اهللاسَ عَ كْ نْ الرَّ بَهُ مِ لْ عُ صُ فَ رْ نيَ يَ هُ حِ ِدَ وَ , ملَِنْ محَ هُ قُولُ وَ مَّ يَ ثُ
ائِمٌ  لَكَ احلَ : قَ نَا وَ بَّ دُ رَ ي , مْ ْوِ نيَ هيَ ُ حِ ربِّ هُ , ثُمَّ يُكَ أْسَ عُ رَ فَ رْ نيَ يَ ُ حِ ربِّ مَّ يُكَ ُ , ثُ ربِّ مَّ يُكَ ثُ

دُ  جُ نيَ يَسْ مَّ ,حِ هُ  ثُ أْسَ عُ رَ فَ رْ نيَ يَ ُ حِ ربِّ تَّى , يُكَ ا حَ هَ لِّ ةِ كُ الَ لِكَ يفِ الصَّ لُ ذَ عَ فْ مَّ يَ ثُ
ا  يَهَ قْضِ قُو, يَ نيَ يَ ُ حِ ربِّ يُكَ دَ اجلُ وَ عْ ِ بَ نْ الثِّنْتَنيْ  .]رواه البخاري ومسلم[) لُوسِ مُ مِ
َ ا كَ ذَ إِ فَ  هِ بِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ اإلِ  لَ عِ  جُ امَ نَّ إِ ( : ملسو هيلع هللا ىلصقد قال النبي و ُ كَ فَ  ربَّ البخاري  رواه[) ...واربِّ

 .ومعلوم أن األمر للوجوب  ,بالتكبري  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أمر منه . ]ومسلم
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فتكبريته هذه   تكبرية اإلحرام وحلق باإلمام راكعاً ربَّ إذا كَ  : أما املسبوق −
 اهللا عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عبد ثبت; ملا جتزئه عن تكبرية االنتقال إىل الركوع

ْ  هُ نَّ إِ وعاً فَ كُ رُ  مَ وْ القَ  لُ جُ الرَّ  كَ رَ دْ ا أَ ذَ إِ (: بن عمر وزيد بن ثابت أهنام قاالا  ةٌ ريَ بِ كْ تَ  يهِ زِ جيُ
  .رف هلام خمالف يف ذلك من الصحابةومل يع ,]رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة[ )ةٌ دَ احِ وَ 

َ كَ  نْ إِ فَ  −  .للركوع بعد تكبرية اإلحرام فقد أحسن  ربَّ

حلديث أيب هريرة السابق ; لإلمام واملنفرد  )سمع اهللا ملن محده(قول : ي ـالثان
عَ ( مِ قُولُ سَ مَّ يَ ةِ  اهللاثُ عَ كْ نْ الرَّ بَهُ مِ لْ عُ صُ فَ رْ نيَ يَ هُ حِ ِدَ  . )ملَِنْ محَ

 »ربنا ولك احلمد«: وإنام جيب عليه قول , أما املأموم فال جيب عليه ذلك  −
 .كام سيأيت بعده 

حلديث  ;اإلمام واملأموم واملنفرد  أي ;للجميع )ربنا ولك احلمد(قول : الثالث 
الَ  (وفيه  ;ى األشعري ريض اهللا عنهأيب موس ا قَ إِذَ عَ  −يعني اإلمام − وَ مِ ملَِنْ  اهللاسَ

هُ  ِدَ ولُوا . محَ قُ نَا لَكَ : فَ بَّ مَّ رَ هُ دُ اللَّ مْ  . ]رواه مسلم[) احلَ

سبحان ريب (و ,مرة يف الركوع )سبحان ريب العظيم(قول : واخلامس  الرابع
ةَ ريض اهللا عنه; مرة يف السجود  )األعىل فَ يْ ذَ عَ النَّبِ ( : حلديث حُ ىلَّ مَ هُ صَ   ملسو هيلع هللا ىلص يِّ أَنَّ

انَ يَقُولُ يف هِ  فَكَ كُوعِ َ  :رُ يبِّ انَ رَ بْحَ ودِهِ  ,الْعَظِيمِ  سُ جُ ىفِ سُ َ  :وَ يبِّ انَ رَ بْحَ ىلَ  سُ رواه [ )األَعْ

 . ]هائي وابن ماجاود والرتمذي والنسد أبو

,  ريض اهللا عنه حلديث حذيفة;  بني السجدتني) رب اغفر يل(قول :سالساد
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ودِهِ (وفيه  جُ نْ سُ ا مِ وً ِ نَحْ تَنيْ دَ جْ َ السَّ دُ فِيامَ بَنيْ عُ قْ انَ يَ كَ قُولُ , وَ انَ يَ كَ رْ  :وَ فِ بِّ اغْ رَ
رْ يلِ ,  يلِ  فِ بِّ اغْ   . ]هماجالنسائي وابن داود و أبورواه [ )رَ

حلديث ابن مسعود ريض اهللا عنه  ;التشهد األول واجللوس له : ثامن السابع وال
ِ فَقُولُوا  (:قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  تَنيْ عَ كْ لِّ رَ تُمْ يفِ كُ عَدْ ا قَ يَّاتُ : إِذَ اتُ  هللالتَّحِ لَوَ الصَّ وَ
الطَّيِّبَاتُ    . ]رواه أمحد والنسائي[) وَ

تَ يففَ ( :ريض اهللا عنه وفيه حديث رفاعة بن رافعو لَسْ ا جَ الَةِ  إِذَ طِ الصَّ سَ وَ
ذَ فَ  شْ فَخِ ِ افْرتَ ئِنَّ , وَ مَ دْ اطْ هَّ مَّ تَشَ  , ثُ َ نيس ا وملّ .  ]والبيهقيرواه أبو داود [) كَ اليُرسْ

كام يف حديث , له سجود السهو يف صالة الظهر سجد التشهد األول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
سُ ( :حينة ريض اهللا عنهعبد اهللا بن بُ  الَ ـقَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاولَ ـأَنَّ رَ يْهِ امَ يفِ صَ لَ عَ رِ وَ ةِ الظُّهْ

لُوسٌ  مَّ , جُ تَ امَّ أَ لَ ِ  فَ تَنيْ دَ جْ دَ سَ جَ هُ سَ تَ الَ وَ , صَ هُ ةٍ وَ دَ جْ لِّ سَ َ يفِ كُ ربَّ بْلَ أَنْ  فَكَ الِسٌ قَ جَ
مَ  لِّ لُوسِ , يُسَ نْ اجلُ َ مِ ا نَيسِ انَ مَ كَ هُ مَ عَ ا النَّاسُ مَ َ مهُ دَ جَ سَ    . ]رواه البخاري ومسلم[) وَ
 ويسقط التشهد األول عن املأموم إذا قام إمامه إىل الركعة الثالثة سهواً ; −

 .وجوب متابعته إلمامه ل
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א 

  :سنن الصالة تعريف : أوالً 
  داً ـبرتك يشء منها عم الصالةُ  ال تبطلُ  الٌ ـوأفع والٌ ـأق: هي الة ـنن الصَّ سُ 

 .أو سهواً , ويباح للسهو فيها سجود السهو 

 :أقسام سنن الصالة : ثانياً 
 .وسنن فعلية , سنن الصالة إىل سنن قولية تنقسم 

 :فالسنن القولية هي ) ١
وهو الدعاء الذي يقال بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة  :دعاء االستفتاح  –أ 

فيه أكثر من صيغة , من ذلك ما جاء يف حديث ملسو هيلع هللا ىلص وقد ورد عن النبي . الفاحتة 
ولُ اهللا (: عائشة ريض اهللا عنها قالت  سُ انَ رَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص كَ الَةَ قَ تَحَ الصَّ تَفْ ا اسْ : إِذَ

بِحَ  مَّ وَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ كَ سُ ُ ريْ الَ إِلَهَ غَ كَ وَ دُّ اىلَ جَ عَ تَ كَ وَ مُ كَ اسْ بَارَ تَ كَ وَ دِ أبو داود رواه [ )مْ

 .]والرتمذي
وصفة االستعاذة يف الصالة ورد بياهنا  :االستعاذة قبل البسملة والقراءة  −ب

ي(: يف حديث أيب سعيد اخلدري جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ لِيمِ مِ يعِ الْعَ مِ وذُ بِاهللا السَّ نْ أَعُ مِ مِ
ثِهِ  فْ نَ هِ وَ خِ فْ نَ هِ وَ زِ ْ  .] داود أمحد وأبورواه [) مهَ

ولَ اهللا (: أم سلمة حلديث  :البسملة  −ج سُ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ الَ أَ يفِ الصَّ رَ مِ اهللا « :قَ بِسْ
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يمِ  حِ َنِ الرَّ محْ ةً الرَّ ا آيَ هَ َ «, , فَعَدَّ بِّ العَاملَنيِ دُ هللا رَ مْ , خزيمةاحلاكم وابن رواه [ آيتني...)» احلَ

  .]وضعفه الذهبي
نة أن يقوهلا رسّ  لَّيْتُ اً ال جهراً حلديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال: والسُّ  (صَ

ولِ اهللا  سُ عَ رَ أُ ملسو هيلع هللا ىلص مَ رَ قْ مْ يَ نْهُ داً مِ عْ أَحَ مَ مْ أَسْ لَ ثْامنَ , فَ عُ رَ وَ مَ عُ رٍ وَ أَيبِ بَكْ مِ اهللا وَ بِسْ
يمِ  حِ َنِ الرَّ محْ ونَ بـ : اية, ويف رومسلم]رواه [) الرَّ رُ ْهَ َنِ  «(الَ جيَ محْ مِ اهللا الرَّ يمِ  بِسْ حِ ») الرَّ

  .]أمحد رواه[
ملا جاء يف حديث  ;وهو قول (آمني) بعد قوله (وال الضالني)  :التأمــني  –د 

ولُ اهللا  ر قال :جْ وائل بن حُ  سُ انَ رَ أَ : ﴿ملسو هيلع هللا ىلص (كَ رَ ا قَ  »آمِني« ﴾ ; قال :b c إِذَ
( هُ تَ وْ ا صَ َ عَ هبِ فَ رَ  .أبو داود والرتمذي]ه روا[ وَ

انَ النَّبِيُّ (ملا رو أبو قتادة قال:  ;قراءة سورة بعد الفاحتة  −هـ أُ يفِ ملسو هيلع هللا ىلص كَ رَ قْ يَ
ُوىلَ  لُ يفِ األْ طَوِّ ِ , يُ تَنيْ ورَ سُ ةِ الْكِتَابِ وَ َ احتِ رِ بِفَ ةِ الظُّهْ الَ نْ صَ ِ مِ ُولَيَنيْ ِ األْ تَنيْ عَ كْ الرَّ

ُ يفِ الثَّانِيَةِ , وَ  قَرصِّ يُ ةِ الْكِتَابِ وَ َ احتِ ِ بِفَ أُ يفِ الْعَرصْ رَ قْ انَ يَ كَ ا , وَ يَانً ةَ أَحْ يَ عُ اآلْ مِ يُسْ
بْحِ  ةِ الصُّ الَ نْ صَ ُوىلَ مِ ةِ األْ عَ كْ لُ يفِ الرَّ انَ يُطَوِّ كَ ُوىلَ , وَ لُ يفِ األْ طَوِّ انَ يُ كَ ِ وَ تَنيْ ورَ سُ وَ

ُ يفِ الثَّانِيَةِ  قَرصِّ يُ   .]البخاري ومسلم رواه[) وَ
كصالة الصبح واجلمعة , والركعتني  ;اجلهر بالقراءة يف الصالة اجلهرية  –و 

األوليني من املغرب والعشاء, والعيدين; وهذا بإمجاع السلف واخللف , ملا ثبت 
  ملسو هيلع هللا ىلص .من فعل النبي 

أما املأموم فيكره له اجلهر يف القراءة اجلهرية ; ألنه مأمور باإلنصات لقراءة 
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نْ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِيَّ ( :أيب هريرة ريض اهللا عنهاإلمام, ويف احلديث عن  فَ مِ َ انْرصَ
ةٍ  الَ رَ صَ هَ الَ  جَ قَ ةَ فَ اءَ رَ ا بِالْقِ لٌ : فِيهَ جُ الَ رَ قَ عِيَ آنِفاً ? فَ مْ مَ نْكُ دٌ مِ أَ أَحَ رَ لْ قَ مْ : هَ عَ نَ

ولَ اهللا  سُ ا رَ الَ . يَ قَ الَ : فَ آنَ ? قَ رْ عُ القُ ازِ ا يلِ أُنَ ى النَّ : مَ تَهَ انْ هُ , فَ عَ ةِ مَ اءَ رَ نِ القِ اسُ عَ
رَ فِيامَ  هَ نْهُ  جَ لِكَ مِ وا ذَ عُ مِ نيَ سَ اتِ حِ لَوَ نَ الصَّ  . ]أمحد وأبو داود والرتمذيرواه [ )فِيهِ مِ

ار يف القراءة ; ألنه غري مأمور باإلنصات  َ رِ واإلرسْ ُ بني اجلَهْ ريَّ أما املنفرد فيُخَ
 .لغريه 
اموات وملء األرض وملء ما شئت من ملء الس( :الدعاء بعد التحميد –ز 

ولُ اهللا (: ; ملا رو ابن أيب أوىف قال  )يشء بعد سُ انَ رَ نَ ملسو هيلع هللا ىلص كَ هُ مِ رَ هْ عَ ظَ فَ ا رَ إِذَ
الَ  وعِ قَ كُ ءَ : الرُّ لْ مِ ضِ وَ ءَ األَرْ لْ مِ ءِ وَ امَ ءَ السَّ لْ دُ مِ مْ نَا لَكَ احلْ بَّ هُ رَ ِدَ عَ اهللا ملَِنْ محَ مِ سَ

ءٍ بَ  نْ يشَ ئْتَ مِ ا شِ دُ مَ  . ]مسلمرواه [) عْ
: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ) ربنا ولك احلمد(أما املأموم فيستحب له االقتصار عىل قوله 

الَ ( ا قَ إِذَ ولُوا : وَ قُ هُ فَ ِدَ عَ اهللا ملَِنْ محَ مِ دُ : سَ مْ لَكَ احلَ نَا وَ بَّ إذ مل يأمر  ; ]مسلمرواه [ )رَ
 .املأموم بالزيادة عىل ذلك الدعاء 

; ملا أكثر من مرة) رب اغفر يل(والسجود وقول  الزيادة يف تسبيح الركوع −ح
ولَ اهللا ( :ثبت من حديث حذيفة بن اليامن سُ عَ رَ مِ هُ سَ كَ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ ا رَ انَ  :عَ يَقُولُ إِذَ بْحَ سُ

ظِيمِ  َ العَ يبِّ الَ  رَ دَ قَ جَ ا سَ إِذَ , وَ اتٍ رَّ ثَ مَ اتٍ : ثَالَ رَّ ثَ مَ ىلَ ثَالَ َ األَعْ يبِّ انَ رَ بْحَ رواه [ )سُ

 .]الرتمذيأبو داود و
, (: كان يقول بني السجدتني ملسو هيلع هللا ىلص وملا رو حذيفة أيضاً أن النبي  رْ يلِ فِ بِّ اغْ رَ
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رْ يلِ  فِ بِّ اغْ  .]النسائي وابن ماجهرواه [ )رَ
; ملا جاء يف والربكة عليه وعليهم يف التشهد األخريملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل آل النبي  − ط

يْنَا النَّبِيُّ (: حديث كعب بن عجرة قال لَ جَ عَ رَ نَا ملسو هيلع هللا ىلص خَ لْ قُ نَا : , فَ لِمْ دْ عَ ولَ اهللا , قَ سُ يَا رَ
الَ  ? قَ لَيْكَ يلِّ عَ يْفَ نُصَ , فَكَ لَيْكَ لِّمُ عَ يْفَ نُسَ ولُوا : كَ ىلَ : قُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ   اللَّهُ

مَّ  يدٌ , اللَّهُ ِ ِيدٌ جمَ يمَ , إِنَّكَ محَ اهِ ىلَ آلِ إِبْرَ لَّيْتَ عَ امَ صَ دٍ , كَ َمَّ ىلَ  آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ
يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ يمَ , إِنَّكَ محَ اهِ ىلَ آلِ إِبْرَ كْتَ عَ امَ بَارَ دٍ , كَ َمَّ  .]البخاري ومسلم رواه[) آلِ حمُ

; ملا جاء يف حديث أيب هريرة وآلهملسو هيلع هللا ىلص الدعاء بعد التشهد والصالة عىل النبي  − ي
نَ التَّشَ (: مرفوعاً  مْ مِ كُ دُ غَ أَحَ رَ ا فَ بَعٍ إِذَ نْ أَرْ ذْ بِاهللا مِ لْيَتَعَوَّ ريِ فَ دِ األَخِ ابِ : هُّ ذَ نْ عَ مِ

يحِ  ِّ املَسِ نْ رشَ مْ تِ , وَ املَامَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ املَحْ مْ ِ , وَ ابِ القَربْ ذَ نْ عَ مِ نَّمَ , وَ هَ الِ  جَ جَّ رواه [) الدَّ

 . ]مسلم

 :وأما السنن الفعلية , وتسمى اهليئات , فهي ) ٢
; سواء يف تكبرية اإلحرام أو تكبريات االنتقال ; ملا ن مع التكبري رفع اليدي –أ 

ولَ اهللا (: جاء يف حديث عبد اهللا بن عمر قال  سُ أَيْتُ رَ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص رَ الَ امَ يفِ الصَّ ا قَ إِذَ
وعِ  كُ ُ لِلرُّ ربِّ نيَ يُكَ لِكَ حِ لُ ذَ عَ فْ انَ يَ كَ نْكِبَيْهِ , وَ وَ مَ ذْ ا حَ ونَ تَّى يَكُ هِ حَ يْ دَ عَ يَ فَ لُ رَ عَ فْ يَ , وَ

قُولُ  يَ وعِ , وَ كُ نْ الرُّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ لِكَ إِذَ لِكَ يفِ : ذَ لُ ذَ عَ فْ الَ يَ هُ , وَ ِدَ عَ اهللا ملَِنْ محَ مِ سَ
ودِ  جُ  . ]البخاري ومسلمرواه [ )السُّ

ة ; –ب  َّ ملا جاء يف حديث وائل بن حجر  وضع اليمني عىل الشامل حتت الرسُّ
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أَ النَّبِيَّ ( هُ رَ نيَ دَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ هِ حِ يْ فَعَ يَدَ لَ يفرَ بِهِ , ثُمَّ  خَ فَ بِثَوْ َ , ثُمَّ الْتَحَ ربَّ الَةِ كَ عَ  الصَّ ضَ وَ
 َ ىلَ الْيُرسْ نَى عَ هُ الْيُمْ ةِ : (, وعن عيل قال ]مسلمرواه [) يَدَ الَ نَّةِ يف الصَّ نَ السُّ ةِ  مِ تُوبَ املَكْ

 َّ ْتَ الرسُّ ي حتَ ىلَ األَيْدِ ي عَ عُ األَيْدِ ضْ والنووي  داود, وضعفه أبو داود والبيهقي أمحد وأبورواه [ )ةِ وَ

 .  ]وابن امللقن وابن حجر
ة ; ملا صح من حديث َّ وائل  والرواية األخر يف املذهب أنه يضعهام فوق الرسُّ

أَ النَّبِيَّ (ابن حجر هُ رَ ىلَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ ينَهُ عَ مِ عَ يَ ضَ هِ وَ رِ دْ ىلَ صَ امَ عَ هُ عَ ضَ مَّ وَ لِهِ ثُ امَ رواه [ )شِ

 . ], واللفظ لهالبيهقيابن خزيمة و
 حديث أيب هريرة أن ملا جاء يف النظر إىل موضع السجود يف الصالة ; –ج 

ىلَّ رَ (: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ا صَ انَ إِذَ ءِ كَ امَ هُ إِىلَ السَّ َ لَتْ ﴿فَعَ بَرصَ نَزَ  E F G H, فَ

I ﴾] هُ ]٢املؤمنون أْسَ أَ رَ طَأْطَ  .]احلاكمرواه [ ), فَ
; ملا جاء يف حديث عبد اهللا بن  رقة بني القدمني أثناء القيام للصالةالتف –د 
يْهِ ( :مسعود مَ دَ َ قَ فَّ بَنيْ الً صَ جُ أَ رَ هُ رَ ةِ − أَنَّ الَ نِي يفِ الصَّ الَ  − يَعْ قَ نَّة , : فَ طَأَ السُّ أَخْ

 َّ بَّ إِيلَ انَ أَحَ حَ كَ اوَ لَوْ رَ  .]النسائيرواه [ )وَ
ملا جاء يف  القبض عىل الركبتني مع التفريج بني األصابع أثناء الركوع ; −هـ

بَتَيْهِ ( :قالملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب محيد يف صفة ركوع النبي  كْ ىلَ رُ هِ عَ يْ دَ عَ يَ ضَ وَ عَ فَ كَ مَّ رَ ثُ
نْبَيْهِ  نْ جَ اىفَ عَ تَجَ هِ فَ يْ دِ رَ يَ تَ وَ امَ , وَ يْهِ لَ ابِضٌ عَ هُ قَ أَنَّ  .]داودأمحد وأبو رواه [) كَ

; ملا جاء يف حديث أيب محيد يف صفة مد الظهر يف الركوع مستوياً مع الرأس  –و 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

١١٥

هُ (: ملسو هيلع هللا ىلص ركوع النبي  رَ َ ظَهْ رصَ بَتَيْهِ ثُمَّ هَ كْ نْ رُ هِ مِ يْ نَ يَدَ كَ عَ أَمْ كَ ا رَ إِذَ ,  ]البخاري رواه[ )وَ
َ ظهره  رصَ , ويف حديث عائ: ومعنى هَ ويسٍ انَ ( :شةأي ثناه يف استواءٍ من غري تَقْ كَ وَ

لِكَ  َ ذَ لَكِنْ بَنيْ , وَ هُ بْ وِّ ْ يُصَ ملَ هُ وَ أَسَ خِصْ رَ ْ يُشْ عَ ملَ كَ ا رَ  .]مسلمرواه [ )إِذَ
البدء بوضع الركبتني أثناء النزول إىل السجود قبل اليدين , ثم اجلبهة ثم  –ز 

ولَ ( :ملا جاء يف حديث وائل بن حجر قال األنف ; سُ أَيْتُ رَ دَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص رَ جَ ا سَ عَ إِذَ ضَ
هِ  يْ دَ بْلَ يَ بَتَيْهِ قَ كْ  .]أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسائيرواه [ )رُ

ملا ثبت يف حديث أيب محيد أن النبي  متكني أعضاء السجود من األرض ; –ح 
ضِ (: ملسو هيلع هللا ىلص  نَ األَرْ تَهُ مِ بْهَ جَ هُ وَ فَ نَ أَنْ كَ دَ أَمْ جَ ا سَ انَ إِذَ   .]الرتمذيأبو داود ورواه [ )كَ

عىل  أن يتحامل عىل جبهته وأنفه بثقل رأسه , بحيث لو سجد: ني ومعنى التمك
 .قطن أو حشيش انكبس وظهر أثره 

; بأن ال يكون ومن السنة أن يبارش املصيل بأعضاء السجود حمل سجوده  –ط 
 عليها حائل متصل به من قامش وجلد ونحومها , وال جيب عليه ذلك ; ملا رو

نَّا (: أنس ريض اهللا عنه قال ولِ اهللا كُ سُ عَ رَ يلِّ مَ تَطِعْ ملسو هيلع هللا ىلص نُصَ ْ يَسْ ا ملَ إِذَ رِّ , فَ ةِ احلَ دَّ يفِ شِ
يْهِ  لَ دَ عَ جَ هُ فَسَ بَ طَ ثَوْ ضِ بَسَ نَ األَرْ هُ مِ هَ جْ نَ وَ كِّ نَا أَنْ يُمَ دُ  . ]ومسلم البخاريرواه [ )أَحَ

; ا أمر ألن الركبتني حمل مل أما مبارشة الركبتني ملوضع السجود فمكروه إمجاعاً
انكشاف  فإذا بارش املصيل فيهام موضع السجود لزم منه ;رته من العورة يف الصالةس

 . يشء من العورة 
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ملا جاء يف حديث عبد اهللا بن  جمافاة العضدين عن اجلنبني أثناء السجود ; −ي
ولُ اهللا (: بحينة قال سُ انَ رَ يَاضُ ملسو هيلع هللا ىلص كَ وَ بَ بْدُ تَّى يَ هِ حَ يْ دَ َ يَ جَ بَنيْ رَّ دَ فَ جَ ا سَ  )إِبْطَيْهِ  إِذَ

 . ]البخاري ومسلمرواه [
: حلديث أيب محيد قال  جمافاة الفخذين عن البطن , والفخذين عن الساقني ; − ك

ولُ اهللا ( سُ انَ رَ هِ ملسو هيلع هللا ىلص كَ يْ ذَ نْ فَخِ ءٍ مِ ْ ىلَ يشَ لٍ بَطْنَهُ عَ امِ َ حَ ريْ هِ غَ يْ ذَ َ فَخِ جَ بَنيْ دَ فَرَّ جَ ا سَ  )إِذَ
لُوا يفِ (: قال ملسو هيلع هللا ىلص وعن أنس أن رسول اهللا . ]ياقأبوداود, وهو ضعيف هبذا السرواه [ تَدِ اعْ

ودِ  جُ  .] البخاري ومسلمرواه [ )السُّ
ولُ اهللا (: حلديث أيب محيد قال التفريق بني الركبتني يف السجود ; −ل سُ انَ رَ كَ
هِ ملسو هيلع هللا ىلص  يْ ذَ َ فَخِ جَ بَنيْ رَّ دَ فَ جَ ا سَ  .]وهو ضعيفداود ,  أبورواه [ )إِذَ
سجود وإقامتهام مع جعل باطن األصابع عىل األرض نصب القدمني أثناء ال − م

امَ , (: حلديث أيب محيد قال مفرقة ; هُ ابِضَ الَ قَ شٍ وَ ِ رتَ فْ َ مُ ريْ هِ غَ يْ عَ يَدَ ضَ دَ وَ جَ ا سَ إِذَ فَ
ةَ  بْلَ يْهِ القِ لَ جْ افِ رِ بَلَ بِأَطْرَ تَقْ اسْ اىفَ (: , ويف رواية  ]البخاريرواه [) وَ هِ  ثُمَّ جَ يْ دَ ضُ َ عَ بَنيْ

يْهِ عَ  لَ جْ عَ رِ ابـِ تَحَ أَصَ فَ  . ]الرتمذيرواه [) نْ إِبْطَيْهِ وَ
وضع اليدين يف السجود حذو املنكبني مبسوطة مضمومة األصابع جتاه  –ن 

نْ (: حلديث أيب محيد قال القبلة ; هِ عَ يْ ى يَدَ نَحَّ تَهُ وَ بْهَ جَ هُ وَ نَ أَنْفَ كَ أَمْ دَ فَ جَ نْبَيْهِ  ثُمَّ سَ جَ
يْهِ  فَّ عَ كَ ضَ وَ نْكِبَيْهِ  وَ وَ مَ ذْ طَ (: , ويف حديث الرباء قال]داود والرتمذي أبورواه [) حَ بَسَ فَ

يْهِ  فَّ دَ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِيَّ (: , وعن وائل بن حجر ]أبو داود والنسائيرواه [ )كَ جَ ا سَ انَ إِذَ مَّ  كَ ضَ
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هُ  ابِعَ هَ (: , وعن الرباء قال]ابن خزيمة واحلاكمرواه [ )أَصَ جَّ دَ وَ جَ ا سَ إِذَ هُ قِبَلَ  وَ ابِعَ أَصَ
ةِ  بْلَ  . ]البيهقيرواه [ )القِ

رفع اليدين أوالً عند القيام إىل الركعة , مع القيام عىل صدور القدمني  –س 
ولَ اهللا (: حلديث وائل بن حجر قال واالعتامد عىل الركبتني ; سُ أَيْتُ رَ ا ملسو هيلع هللا ىلص رَ إِذَ

 َ ا هنَ إِذَ هِ , وَ يْ بْلَ يَدَ بَتَيْهِ قَ كْ عَ رُ ضَ دَ وَ جَ بَتَيْهِ سَ كْ بْلَ رُ هِ قَ يْ عَ يَدَ فَ والرتمذي  أبو داودرواه [ )ضَ رَ

هِ (: , ويف رواية ]وابن ماجه والنسائي يْ ذَ ىلَ فَخِ دَ عَ تَمَ اعْ بَتَيْهِ وَ كْ ىلَ رُ َضَ عَ َضَ هنَ ا هنَ إِذَ  )وَ
انَ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِيَّ (, وعن أيب هريرة  ]داود , وضعفه النووي وابن امللقن أبورواه [ ةِ كَ الَ يفِ الصَّ

يْهِ  مَ دَ ورِ قَ دُ ىلَ صُ ضُ عَ نْهَ : بن يزيد قالوعن عبد الرمحن  . ]الرتمذي وضعفهرواه [ )يَ
الَ ( ْلِسْ , قَ الَ جيَ ضُ وَ نْهَ تُهُ يَ أَيْ رَ ةِ , فَ الَ ودٍ يفِ الصَّ عُ سْ بْدَ اهللا بْنَ مَ قْتُ عَ مَ ضُ : رَ نْهَ يَ

ةِ األُو عَ كْ يْهِ يفِ الرَّ مَ دَ ورِ قَ دُ ىلَ صُ الثَّالِثَةِ عَ  .] الطرباين يف الكبري والبيهقيرواه [ )ىلَ وَ
  :االفرتاش يف اجللوس بني السجدتني ويف التشهد األول  –ع 

أن يثني رجله اليرس فيبسطها وجيلس عليها , وينصب  :ومعنى االفرتاش 
رجله اليمنى وجيعل بطون أصابعه عىل األرض أطراف أصابعها إىل القبلة , وقد 

لِهِ (: ن ذلك يف حديث أيب محيد قالورد بيا جْ ىلَ رِ لَسَ عَ ِ جَ تَنيْ عَ كْ لَسَ يفِ الرَّ ا جَ إِذَ فَ
نَى بَ اليُمْ نَصَ  وَ َ  .]البخاريرواه [) اليُرسْ

ك يف التشهد الثاين  –ف  رُّ   :التَّوَ
ك أن ينصب رجله اليمنى , وجيعل باطن رجله اليرس حتت  رُّ وصفة التَّوَ

حديث  عىل األرض; وهذه الصفة وردت يف) مقعدته(يته فخذه اليمنى , وجيعل أل



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

١١٨

بَ ( :أيب محيد قال نَصَ  وَ َ هُ اليُرسْ لَ جْ مَ رِ دَّ ةِ , قَ رَ ةِ اآلخِ عَ كْ لَسَ يفِ الرَّ ا جَ إِذَ   وَ رَ األُخْ
تِهِ  دَ عَ قْ ىلَ مَ لَسَ عَ جَ  .]البخاريرواه [ )وَ

جدتني وضع اليدين عىل الفخذين مبسوطتني مضمومتي األصابع بني الس –ص 
, وحيلق  إال أنه يف التشهد يقبض اخلنرص والبنرص من يده اليمنى ويف التشهد ,

 :اإلهبام مع الوسطى , ويشري بالسبابة عند ذكر اهللا; ملا ثبت من حديث ابن عمر
عَ إِصْ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِيَّ ( فَ رَ بَتَيْهِ , وَ كْ ىلَ رُ هِ عَ يْ دَ عَ يَ ضَ ةِ وَ الَ لَسَ يفِ الصَّ ا جَ انَ إِذَ هُ كَ بَعَ

ا يْهَ لَ ا عَ طَهَ  بَاسِ َ بَتِهِ اليُرسْ كْ ىلَ رُ  عَ َ هُ اليُرسْ دُ يَ ا , وَ َ ا هبِ عَ دَ امَ فَ َ هبْ نَى الَّتِي تَيلِ اإلِ ) اليُمْ

 .]مسلمرواه [
االلتفات يميناً وشامالً عند التسليم من الصالة مع نيته به اخلروج من  –ق 

نْتُ أَ (: حلديث سعد بن أيب وقاص قال الصالة;  النَّبِيَّ كُ ينِهِ ملسو هيلع هللا ىلص رَ مِ نْ يَ لِّمُ عَ يُسَ
هِ  دِّ يَاضَ خَ  بَ تَّى أَرَ هِ حَ ارِ نْ يَسَ عَ  . ]مسلمرواه [) وَ

: حلديث عامر ريض اهللا عنه قال  االلتفات عن اليسار أكثر من اليمني ; −ر
انَ النَّبِيُّ ( يَاضُ خَ ملسو هيلع هللا ىلص كَ  بَ ينِهِ يُرَ مِ نْ يَ مَ عَ لَّ ا سَ نِ ,إِذَ مَ هِ األَيْ لَّ  دِّ ا سَ إِذَ لِهِ وَ امَ نْ شِ مَ عَ

 ِ األَيْرسَ نِ وَ مَ هِ األَيْ دِّ يَاضُ خَ  بَ  . ]رواه الدارقطني[) يُرَ
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 :يكره للمصيل يف الصالة ما ييل 
إذ  ;يف الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصألنه خالف سنة النبي  ;االقتصار يف القراءة عىل الفاحتة) ١

كان عليه الصالة والسالم يقرأ بعد الفاحتة ما تيرس له من القرآن يف صالة الفجر 
 . عشاءوالركعتني األوليني من الظهر والعرص واملغرب وال

أنه كرر قراءهتا يف  ملسو هيلع هللا ىلصمل ينقل عنه ألنه ; يف نفس الركعة  الفاحتة تكرار) ٢
لك أمراً مكروهاً ; وخروجاً من خالف العلامء يف ركعة واحدة , فكان خمالفة ذ

 ?ر ركناً متعمداً هل تبطل صالته أن من كرَّ 
عنها  عائشة ريض اهللا ملا ثبت من حديثااللتفات يف الصالة لغري حاجة ; ) ٣

ولَ اهللا: (قالت  سُ أَلْتُ رَ نِ ملسو هيلع هللا ىلص  سَ اتِ يف عَ لْتِفَ الَ  االِ الَةِ فَقَ تِالَسٌ  :الصَّ وَ اخْ هُ  هُ تَلِسُ ْ خيَ
بْدِ  الَةِ الْعَ نْ صَ يْطَانُ مِ  .]البخاريرواه [) الشَّ

ملا ثبت ; ومن االلتفات املكروه يف الصالة رفع البرص إىل السامء أثناء الصالة * 
َّ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  قال: سمرة ريض اهللا عنه قالجابر بن من حديث  نيَ لَيَنْتَهِ

مْ  عُ إِلَيْهِ جِ ةِ أَوْ الَ تَرْ الَ ءِ يف الصَّ امَ مْ إِىلَ السَّ هُ ارَ ونَ أَبْصَ عُ فَ رْ امٌ يَ وَ  .]مسلمرواه [ )أَقْ
بَ ( :جاء يف حديث سهل بن احلنظلية قالملا  ;فإن كان التفاته حلاجة فال يكره ثُوِّ

نِى صَ −الَةِ ـبِالصَّ  عْ بْحِ ـيَ سُ  −الَةَ الصُّ لَ رَ عَ يلِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاولُ ـفَجَ هُ  يُصَ تُ إِىلَ ـوَ تَفِ لْ وَ يَ
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عْبِ  سُ : أبوداود : قال −الشِّ ْرُ يْلِ حيَ نَ اللَّ بِ مِ عْ ا إِىلَ الشِّ سً ارِ لَ فَ سَ انَ أَرْ كَ رواه [ )وَ

 . ]أبوداود
اليهود يف صالهتم , وألنه ملا فيه من التشبه بتغميض العينني أثناء الصالة ; ) ٤

النظر إىل  , أما إن كان تغميض العينني حلاجةٍ ; كمنع نفسه منمظنة جلب النوم
 .سبب يف تشويش الصالة عليه , فال يكره تم أو ما يحمرَّ 

:  ألن ذلك يذهب خشوعه, واهللا تعاىل يقولأن حيمل ما يشغله عن الصالة ; ) ٥
﴿ E F G H I ﴾] ٢املؤمنون[. 

أن يبسط املصيل مرفقيه  :واالفرتاش ود ;ـاء السجـه أثنـيرتش ذراعـفأن ي) ٦
 حديث أنس ريض اهللايف  النهي عن ذلك ثبت وقد .فيجعلهام مالصقني لألرض 

ودِ (: قال  ملسو هيلع هللا ىلصعنه أن رسول اهللا  جُ لُوا يفِ السُّ تَدِ يْهِ  , اعْ اعَ مْ ذِرَ كُ دُ طْ أَحَ بْسُ الَ يَ اطَ  وَ بِسَ انْ
لْبِ   .]اري ومسلمالبخرواه [ )الْكَ
 ,يف الصالةألن ذلك ينايف اخلشوع املأمور به  ;ةصالأثناء الالعبث واحلركة يف ) ٧

 عَ شَ خَ  وْ لَ ( :فقالوروي عن سعيد بن املسيب أنه رأ رجالً يعبث باحلىص يف صالته 
 .], وسنده ضعيفعبدالرزاق وابن أيب شيبةرواه [ )هُ حُ ارِ وَ جَ  تْ عَ شَ ا خلَ ذَ هَ  بُ لْ قَ 

ملا ثبت من حديث أيب هريرة ريض  ه عىل خارصته أثناء الصالة ;ع يديوض) ٨
اً (: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عنه أن النبي  ْتَرصِ لُ خمُ جُ َ الرَّ يلِّ َى أَنْ يُصَ  .]ومسلم البخاريرواه [ )هنَ

ألنه خيرج املصيل عن هيئة اخلشوع يف  ط أثناء الصالة ;مغُّ ي والتَّ مطِّ التَّ ) ٩
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 عنه . الصالةبث الذي جيب تنزيه ويوحي بالكسل , وهو من العالصالة , 
 ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي ملا ثبت يف  يف الصالة ; ) التثاؤب١٠

 )اعَ طَ تَ ا اسْ مَ  مْ ظِ كْ يَ لْ فَ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَ اءَ ثَ ا تَ ذَ إِ , فَ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  ةِ الَ يف الصَّ  بُ اؤُ ثَ (التَّ قال: 
 .الرتمذي]رواه [

أَنَّ ( :حلديث عائشة ريض اهللا عنها ; هـشغله أو يلهيه ما يـ وأماميلّ ـ) أن يص١١
مٌ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  الَ ا أَعْ ةٍ هلََ ِيصَ ىلَّ يفِ مخَ ةً , صَ ا نَظْرَ هَ مِ الَ نَظَرَ إِىلَ أَعْ الَ , فَ فَ قَ َ لَامَّ انْرصَ : فَ

انِيَّةِ أَيبِ جَ  أْتُوينِ بِأَنْبِجَ مٍ وَ هْ هِ إِىلَ أَيبِ جَ ذِ تِي هَ يصَ مِ بُوا بِخَ هَ مٍ اذْ َا أَلْ ; هْ إِهنَّ نْ ـفَ ا عَ تْنِي آنِفً هَ
يتِ  الَ   . البخاري ومسلم]رواه [) صَ
ا ( :احلديث عائشة ريض اهللا عنه أو متثال ;صورة  إىل ) أن يصيلّ ١٢ انَ هلََ هُ كَ أَنَّ

ةٍ  وَ هْ ودٌ إِىلَ سَ ْدُ يرُ ممَ اوِ بٌ فِيهِ تَصَ انَ النَّبِ , ثَوْ يلِّ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ فَكَ قَالَ , إِلَيْهِ  يُصَ نِّ  : فَ يهِ عَ رِ  )يأَخِّ
يتِ (, ويف رواية : [رواه البخاري ومسلم واللفظ له] الَ ضُ يفِ صَ هُ تَعْرِ يرُ اوِ الُ تَصَ هُ الَ تَزَ إِنَّ ) فَ

 األوثان . ادِ بَّ ه بعُ شبُّ فيه من التَّ  امل; و البخاري]رواه [
  ويلهيه عنألن ذلك مما يشغل املصيلّ  ه آدمي ;ـوج لـيف مقاب يلّ ـ) أن يص١٣
 .صالته 
ريض اهللا عنه  أيب هريرةديث حلنائم ; عند ث , أو تحدَّ ي عند من أن يصيلّ  )١٤

ِيتُ أَنْ أَصَ (: مرفوعاً   .]الطرباينرواه [ )امِ يَ النِّ وَ  نيَ ثِ دِّ حَ تَ املُ  فَ لْ  خَ يلِّ هنُ
  .النار عبادهتم يفه باملجوس شبُّ ملا فيه من التَّ  وأمامه نار; أن يصيلّ ) ١٥
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: قال معيقيبحلديث  رتاب أثناء الصالة بال عذر ;ية الاحلىص أو تسو مسُّ ) ١٦
رَ النَّبِيُّ ( كَ جِ  ملسو هيلع هللا ىلص ذَ حَ يف املَسْ نِي −دِ ـاملَسْ عْ الَ  −احلَىصَ يَ نْتَ الَ بُ : قَ الً ـإِنْ كُ اعِ دَّ فَ

ةً  دَ احِ وَ  .]البخاري ومسلمرواه [ )فَ
ألن هذا من العبث , وهو أثناء صالته ;  ونحوها ستعامل مروحة يدويةا) ١٧
 .عىل حركة دائمة تشغل اإلنسان عن صالته  يشتمل
العبث  ألهنا منفة عفرقأما كراهة ال ;ها أثناء الصالةأصابعه أو تشبيكفرقعة ) ١٨

ن تشويش عىل من حوله من املصلني ; وعن شعبة موىل يف الصالة , وملا حيدثه م
ا(: ابن عباس قال قَعْتُ أَصَ فَ بَّاسٍ فَ نْبِ ابْنِ عَ لَّيْتُ إِىلَ جَ يْتُ صَ لَامَّ قَضَ  ةَ الَ الصَّ  بِعِي, فَ

 .]ابن أيب شيبةرواه [) ?ةِ الَ يف الصَّ  تَ نْ أَ وَ  كَ عَ ابِ صَ أَ  عُ قَ فْ تَ  !كَ لَ  مَّ  أُ الَ : الَ قَ 
ملا ورد يف حديث كعب بن عجرة  أما التشبيك بني األصابع فيكره يف الصالة ,

, فَ  مْ كُ دُ حَ أَ  أَ ضَّ وَ ا تَ ذَ إِ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه أن الرسول  هُ وءَ ضُ نَ  وُ سَ  جَ رَ خَ  مَّ ثُ أَحْ
; نَّ كَ بِّ شَ  يُ الَ فَ  دِ جِ سْ  املَ ىلَ داً إِ امِ عَ  هِ يْ دَ , فإذا كان  ]أبو داود والرتمذيرواه [ )ةٍ الَ يف صَ  هُ نَّ إِ فَ  يَ

 .ينهى عن التشبيك عند قصد املسجد , ففي داخل الصالة أوىل بالنهي 
 .وعدم اخلشوع يف الصالة ألنه من العبث ,  حليته أثناء الصالة ; مسُّ ) ١٩
ورد  ه ; وقدأي مجعه وضمُّ : ومعنى كف الثوب  كفُّ ثوبه أثناء الصالة ;) ٢٠

تُ ( : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي حديث عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام , يف  النهي عنه رْ أُمِ
ظُمٍ  ةِ أَعْ بْعَ ىلَ سَ دَ عَ جُ ا , أَنْ أَسْ رً عْ الَ شَ ا وَ بً وْ الَ أَكُفَّ ثَ  . ]اري ومسلمالبخ[) وَ
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مسعود  ملا ثبت عن عبد اهللا بنسح ما علق بجبهته من أثر السجود ; أن يم) ٢١
اءِ (: أنه قالريض اهللا عنه  فَ نَ اجلَ الةِ : مِ أَنْتَ يفِ الصَّ كَ وَ هَ جْ حَ وَ ْسَ  .]البيهقي رواه[ )أَنْ متَ

  .ألنه يزيل مشقة القيام  د إىل يشء أثناء صالته بال حاجة ;أن يستن) ٢٢
فإن  ;يل ـسقط املصلو أزيل ذلك اليشء ـوة بحيث لـما إذا استند إىل يشء بقأ

 .الصالة تبطل بذلك 
 بسبب مرض ونحوه, فإن كان حمتاجاً إىل االستناد إىل يشء من جدار أو عمود

ولَ اهللا (: أم قيس بنت حمصنعن ملا ثبت  ;من غري كراهةاالستناد جاز له  سُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ رَ
َ ملَّ  محَ نَّ وَ ا يفا أَسَ ودً مُ ذَ عَ َ مَ اختَّ الَّ  لَ اللَّحْ صَ يْهِ مُ لَ دُ عَ تَمِ  .]داود أبورواه [) هُ يَعْ

ُّ أن حيمد اهللا إذا عطس يف صالته أو وجد ما يَ ) ٢٣ , أو أن يسرتجع إذا وجد  هرسُ
ن العلامء من يبطل الصالة إذا أتى املصيل بكالم ليس من أذكار ـألن م يغمه; اـم

 .هة ذلك للمصيل خروجاً من اخلالف يف هذه املسألةفالقول بكرا ;الصالة 
حديث  ملا ثبت من ; وهو حاقن للبول أو الغائطالصالة بحرضة الطعام أو ) ٢٤

َ حَ بِ  ةَ الَ  صَ الَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصعائشة ريض اهللا عنها أن النبي   وَ هُ  وَ الَ , وَ  امٍ عَ طَ  ةِ رضْ
 .]مسلمرواه [ )انِ ثَ بَ خْ األَ  هُ عُ افِ دَ يُ 

ألنه يف معنى  يدافع ما بداخله من ريح أثناء الصالة;ويكره للمصيل أن 
 .مدافعة البول والغائط

   أن يلصق الرجل أليتيه :املنهي عنه اإلقعاء صفة و ;اجللوس اإلقعاء يف  ) ٢٥
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  ; حلديث باألرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه عىل األرض − هـمقعدت− 
عَ (عن  ىهن ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة أن النبي  إِقْ اءٍ كَ عَ لْبِ إِقْ   .]أمحد رواه[ )اءِ الكَ
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 :أحد األمور اآلتية بتبطل الصالة 
بأي سبب من األسباب املبطلة للطهارة ; كخروج البول  ;بطالن الطهارة ) ١

أو الغائط أو الريح أو النوم; ألن الطهارة رشط يف صحة الصالة , ويف احلديث 
بَلُ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي  قْ ةَ  هللاُاالَ يَ الَ ا  صَ مْ إِذَ كُ دِ أَحَ

أَ  ضَّ تَوَ تَّى يَ ثَ حَ دَ  .]البخاري ومسلمرواه [) أَحْ
ألن سرت العورة أيضاً من رشوط صحة الصالة, ; كشف العورة عمداً ) ٢

فإنه يبطل الصالة إذا  ;وسواء كان االنكشاف كثرياً أو يسرياً , طال زمانه أو قرص 
 .كان عمداً 

ن مل يتعمد , وإالةـيُبطل الصفول زمانه ـفاً مع طُ رْ ا االنكشاف الفاحش عُ ـأم
 .كشفها

فإن كان االنكشاف فاحشاً عرفاً وقرص زمانه , مل يبطل الصالة إذا مل يتعمد 
ومثله إذا انكشف يشء يسري من العورة من غري عمد , فال يبطل الصالة ,  .كشفها 

َّ فَ : (, وفيه حديث عمرو بن سلمة ريض اهللا عنه ملا ثبت من يلَ عَ مْ وَ هُ مُّ نْتُ أَؤُ ةٌ  كُ دَ بُرْ
اءُ  يلِ  رَ فْ ةٌ صَ غِريَ نْتُ إِ , صَ نِّىفَكُ تْ عَ فَ شَّ تُ تَكَ دْ جَ ا سَ قَ , ذَ اءِ فَ نَ النِّسَ أَةٌ مِ رَ : الَتِ امْ

مْ  ئِكُ ارِ ةَ قَ رَ وْ نَّا عَ وا عَ ارُ ا يلِ . وَ وْ َ رتَ نِيا فَاشْ امَ ا عُ يصً مِ   .]له واللفظأبوداود البخاري ورواه [) ..قَ
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استقبال القبلة من  ألن ;للصالة  بطلٌ مُ  مع القدرة عىل استقباهلا) استدبار القبلة ٣
 }|  w x y z ﴿ولقول اهللا تعاىل : الصالة,  رشوط صحة

 .]١٤٤[البقرة  ﴾£ ¢ ¡           � ~ {
 ويسقط استقبال القبلة يف ثالثة مواضع : −

أو مريضاً  إىل غري القبلة , كام لو كان مربوطاً  ; حال العجز عن استقباهلا األول:
 w   x ﴿عاجزاً عن استقبال القبلة , فيصيل عىل حسب حاله ; لقول اهللا تعاىل : 

y z ﴾  ١٦[التغابن[. 
ديث حلروب; ـوف يف احلـكحال التحام الصف ; وفـ: حال اشتداد اخل الثاين

نْ (ابن عمر ريض اهللا عنهام قال:  دَّ مِ وَ أَشَ فٌ هُ وْ انَ خَ إِنْ كَ ا  فَ وْ لَّ لِكَ صَ االً ذَ جَ , رِ
ا ىلَ  قِيَامً بَانًاعَ كْ مْ أَوْ رُ هِ امِ دَ تَقْ ,  أَقْ سْ ا بِيلمُ بِلِيهَ تَقْ سْ َ مُ ريْ ةِ أَوْ غَ بْلَ  .]البخاري رواه[ )الْقِ

, ولكن يلزمه افتتاح ريسَّ الالثالث: أداء املسافر لصالة النافلة عىل الراحلة أثناء 
ولَ أَنَّ ( :ريض اهللا عنهامأنس بن مالك ديث ; ملا ثبت من حالصالة إىل القبلة  سُ  اهللا رَ

ىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َ ثُمَّ صَ ربَّ ةَ , فَكَ بْلَ تِهِ القِ بَلَ بِنَاقَ تَقْ عَ اسْ تَطَوَّ ادَ أَنْ يَ أَرَ افَر فَ ا سَ انَ إذَ جَّ كَ يْثُ وَ  هُ هَ حَ
هُ رِ  ابُ  . ]داود أبورواه [) كَ

النجاسة  ألن إزالة ;ا يف احلالهَ ـلْ زِ هبا ومل يُ  همِ لْ عِ  مع بالنجاسة املصيل إصابة) ٤
ملا  ;من الطهارة التي هي رشط لصحة الصالة . فإن أزاهلا يف احلال صحت صالته 

ولُ اهللا (جاء يف حديث أيب سعيد قال:  سُ يْنَامَ رَ يلِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَ يْهِ  يُصَ لَ لَعَ نَعْ ابِهِ إِذْ خَ حَ بِأَصْ
هِ  ارِ نْ يَسَ امَ عَ عَهُ ضَ لِكَ , فَوَ أَ ذَ لَامَّ رَ مْ فَ ا نِعَاهلَُ مُ أَلْقَوْ ولُ اهللا ,الْقَوْ سُ لَامَّ قَىضَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَ
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الَ  هُ قَ الَتَ مْ  :صَ الَكُ مْ نِعَ ائِكُ ىلَ إِلْقَ مْ عَ لَكُ َ ا محَ الُوا  ?مَ يْنَا : قَ أَلْقَ يْكَ فَ لَ يْتَ نَعْ نَاكَ أَلْقَ أَيْ رَ
ولُ  سُ الَ رَ قَ الَنَا. فَ يلَ أَتَاينِ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهللانِعَ ِ ربْ َ  إِنَّ جِ ربَ أَخْ ا ينِ فَ رً ذَ امَ قَ  . أبو داود]رواه [ )أَنَّ فِيهِ

وتعديل ي واحلك ـكاملش; لغري رضورة من غري جنس الصالة , الكثري  العمل) ٥
ألنه يقطع و إمجاعاً ,أبطل الصالة , , إذا كثر وكان متوالياً الثياب والنظر يف الساعة

 املواالة , ويمنع متابعة األركان, ويذهب اخلشوع .
 ,كاخلائف من عدو أو حيوان; احلركة من غري جنس الصالة لرضورةت فإن كان

تل عقرب أو حية, مل تبطل الصالة ; حلديث أيب هريرة أو لق أو حكة ال يصرب عنها,
يْنِ يفلُ تُ قْ ا( ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  دَ وَ ةِ وا األَسْ الَ يَّةَ  الصَّ بَ العَ وَ  احلَ  أبو داود والرتمذي والنسائيرواه [ )قْرَ

 .وابن ماجه]
; ويدل لذلك كانت العمل متفرقاً غري متوالٍ  كذلك إذاال تبطل الصالة و

ولَ اهللاأَنَّ ( :حديث أيب قتادة سُ انَ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ يلِّ كَ لٌ  يُصَ امِ وَ حَ هُ ةَ بِنْتَ وَ امَ نَبَ  أُمَ يْ  تِ نْ بِ زَ
ا ...;  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  إِذَ دَ فَ جَ ا سَ هَ لَ َ امَ محَ ا قَ إِذَ ا وَ هَ عَ ضَ  .]البخاري ومسلمرواه [ )وَ

بحيث لو أزيل هذا اليشء  ,) االعتامد بقوة عىل يشء أثناء الصالة بغري عذر ٦
د بقوة يف نِ ألن القيام ركن من أركان الصالة , واملستَ  الذي يعتمد عليه لسقط;

 حكم غري القائم.
بعد البدء بالقراءة وهو ذاكر ثم رجع إليه التشهد  إذا قام للركعة الثالثة ونيس) ٧

ىلَّ ملا رو زياد بن عالقة قال: ألنه زاد فعالً من جنس الصالة , و ;عامل باحلكم  (صَ
ا أَشَ هُ , فَ لْفَ نْ خَ بَّحَ بِهِ مَ ْلِسْ , فَسَ ْ جيَ ملَ امَ وَ ِ قَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ لَامَّ صَ بَةَ , فَ عْ ةُ بْنُ شُ رَ بِنَا املُغِريَ
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لَّ  تِهِ سَ الَ نْ صَ غَ مِ لَامَّ فَرَ وا , فَ مْ أَنْ قُومُ الَ إِلَيْهِ قَ لَّمَ , وَ سَ وِ وَ هْ يتَ السَّ دَ جْ دَ سَ جَ سَ : مَ وَ
ولُ اهللا  سُ نَعَ رَ ا صَ ذَ كَ  أما إن رجع ناسياً أو جاهالً , فال تبطل. ]الرتمذيرواه [ )ملسو هيلع هللا ىلصهَ

 .صالته 
 ةاديزهذه ال; ألن كالركوع والسجود ; يف الصالة يلّ عْ زيادة ركن فِ تعمد ) ٨
 وقد قال; م تكن صالة وال فاعلها مصلياً غريّ هيأهتا , فلتبنظم الصالة و لَّ خت

ا( :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ ا مَ ذَ دٌّ  هَ وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ  . ]البخاري ومسلمرواه [) مَ
فال تبطل الصالة بذلك ; ملا ثبت من حديث ابن أما لو كانت الزيادة سهواً 

لُ أَوْ نَقَصَ ( :مرفوعاً  مسعود جُ ادَ الرَّ ا زَ ِ إِذَ تَنيْ دَ جْ دْ سَ جُ لْيَسْ تبطل  وال .]مسلمرواه [) فَ
 . زاد ركناً قوليا كقراءة الفاحتة مرتني أيضاً إذا
; كتقديم السجود عىل الركوع  ;تقديم بعض األركان عىل بعض عمداً ) ٩

امَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصألن ترتيب أركان الصالة ركن يف الصالة , ولقول النبي  لُّوا كَ  وينِ مُ تُ يْ أَ رَ  صَ
 .]البخاريرواه [ )يلِّ صَ أُ 

أما يف حال السهو , فال تبطل الصالة , ولكن جيب عليه أن يرجع إىل الركن 
 .الذي تركه 

ألنه تكلم يف الصالة يف موضع غري مأذون  ;السالم قبل إمتام الصالة عمداً ) ١٠
 .التسليم بعد إمتام الصالة  كونبه , وألنه عىل غري ما أمر اهللا به ورسوله من 

أو يضم ) إياكَ (كالذي يكرس الكاف يف  ;لة املعنى يف القراءة عمداً إحا) ١١
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ها , فإهنا تبطل , وسواء أكان اللحن يف قراءة الفاحتة أو يف غري)أنعمتَ (التاء يف 
 .; ألن هذا من االستهزاء املحرم الصالة إذا تعمد ذلك

د سرتة لعدم وجود ما يسرت به عورته , ثم وجالصالة عرياناً الدخول يف  )١٢
فهذا تبطل صالته ألنه ال يمكنه أن يسترت إال بعمل كثري  ; أثناء الصالة عنه بعيدة

  .ينايف حال الصالة 
ألن استدامة النية رشط يف  ;, والعزم عىل فسخهافسخ النية, والرتدد فيها) ١٣

لُ بِالنِّيَّاتِ ,(:  ملسو هيلع هللا ىلصصحة الصالة , لقول النبي  امَ  )وَ ا نَ مَ  ئٍ رِ امْ  لِّ كُ  لِ امَ نَّ إِ وَ  إِنَّامَ األَعْ
 . ]البخاري ومسلمرواه [

ألن األصل  ; , فبنى صالته عىل الشكللصالة أو الشك هل نو إذا ) ١٤
  .عدم النية
اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاماً : (كقوله  ;الدعاء بملذات الدنيا ) ١٥

هِ الصَّ (:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي وألنه من كالم اآلدميني ; ; ) طيباً  ذِ لُحُ إِنَّ هَ ا  الَةَ الَ يَصْ فِيهَ
الَمِ النَّاسِ يشَ  نْ كَ آنِ , ءٌ مِ رْ ةُ الْقُ اءَ قِرَ بِريُ وَ التَّكْ بِيحُ وَ وَ التَّسْ امَ هُ  .]رواه مسلم[ )إِنَّ

ز الدعاء بحوائج الدنيا ومالذها ; لقول والرواية األخر يف املذهب جوا* 
عْ (:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  اءِ بَ عَ نْ الدُّ ْ مِ ريَّ مَّ لِيَتَخَ و بِهِ ثُ عُ دْ بَهُ إِلَيْهِ يَ جَ  . ]النسائيرواه [ )دُ أَعْ
اهللا  ريضملا جاء عن جابر  ;يف الصالةبصوت مرتفع الضحك والقهقهة ) ١٦

ادَ (: موقوفاً عنه  ةِ أَعَ الَ كَ يفِ الصَّ حِ نْ ضَ ْ  مَ ملَ ةَ وَ الَ عِدِ   الصَّ وءَ  يُ ضُ  الدارقطنيرواه [ )الوُ

 .]الصحيح عن جابر من قوله: وقال
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نَّا ( :ريض اهللا عنه حلديث زيد بن أرقم ;الكالم يف الصالة ولو سهواً ) ١٧ كُ
مُ  لَّ تَكَ نْبِهِ يفِ  يفِ نَ وَ إِىلَ جَ هُ بَهُ وَ احِ لُ صَ جُ مُ الرَّ لِّ كَ الَةِ يُ الَةِ  الصَّ لَتْ , الصَّ زَ تَّى نَ   حَ

﴿ F G  H﴾ ] الَ  ,]٢٣٨البقرة نِ الْكَ ِينَا عَ هنُ وتِ وَ كُ ا بِالسُّ نَ رْ أُمِ رواه [) مِ فَ

 .]البخاري ومسلم
: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن ريض اهللا عنها حلديث عائشة ;تقدم املأموم عىل اإلمام ) ١٨

, ومل ينقل تقدم املأموم عىل اإلمام  ]البخاري ومسلمرواه [ )هِ بِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ اإلِ  لَ عِ  جُ امَ نَّ إِ (
 .عن أحد من السلف أو اخللف

الرتباط صالة املأموم بصالة  ;الة املأموم خلفهبطل صن صالة اإلمام يُ بطال) ١٩
  .طهارته ضاقتنا, أو ة اإلمام ترك ركنإمامه, وسواء كان سبب بطالن صال

ألن ; تسليم املأموم قبل اإلمام عمداً , أو سهواً إذا مل يعد التسليم بعد اإلمام) ٢٠
ب عليه أن يعيد فإن كان تسليمه سهواً فالواج. مسابقة املأموم لإلمام مبطلة للصالة 
 .صالته  التسليم بعد تسليم اإلمام وإال بطلت

, وال فرق يف ذلك بني القليل والكثري ; ألن األكل والرشب عاملاً ذاكراً ) ٢١
وهذا بإمجاع أهل العلم إذا كانت  .األكل والرشب عمل من غري جنس الصالة

 .الصالة فرضاً 
ة إذا بلعه مع الريق من غري أما ما علق بني األسنان من طعام فال يبطل الصال

 .مضغ; ألنه عمل يسري , ويشق االحرتاز منه 
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ألنه صار  , إذا ظهر منه حرفان ;أثناء الصالة بال حاجة  والنحنحة النفخ) ٢٢
 ةِ الَ  الصَّ يفِ  خُ فْ النَّ (:  أنه قال ابن عباس ريض اهللا عنه, وقد روي عن  كالكالم

 .]ال يثبت عنه: ملنذر قال ابن او, عبدالرزاقرواه [ )مٌ الَ كَ 
عمرو جاء عن عبد اهللا بن  ملا ;والرواية األخر أن النفخ ال يبطل الصالة * 

ولِ اهللا (: ريض اهللا عنه قال سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ سُ عَ مْ تِ الشَّ فَ سَ ةَ − ملسو هيلع هللا ىلصانْكَ الَ رَ صَ كَ ذَ فَ
الَ  −ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  الَ : قَ قَ ودِهِ فَ جُ رِ سُ خَ يفِ آخِ فَ مَّ نَ ومثل  .]داود أبورواه [ )أُفٍّ أُفٍّ : ثُ
سمى كالماً , تال فال تبطل الصالة سواء بان حرفان أم ال , ألهنا النحنحة  النفخ

  .وتدعو إليها احلاجة يف الصالة
ال بقصد اخلشوع واخلشية , أثناء الصالة  والبكاء والتأوه واألنني االنتحاب) ٢٣

   q    r ﴿: لقول اهللا تعاىل  فإن كان خشية هللا مل يبطل الصالة ;; إذا بان منه حرفان

s﴾ ] يلِّ صَ يُ  وَ هُ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  تُ يْ تَ أَ (: , وحلديث عبد اهللا بن الشخري قال]٥٨مريم , 
  .  ]والنسائيوأبو داود أمحد رواه [ )− يكِ بْ ي يَ نِ عْ يَ −  لِ جَ رْ املِ  يزِ زِ أَ كَ  يزٌ زِ أَ  هِ فِ وْ جلَِ وَ 

عْتُ نَ ( :بن شداد بن اهلاد قال وعن عبداهللا مِ َ اهللا سَ يضِ طَّابِ رَ رَ بْنِ اخلَ مَ يجَ عُ شِ
فَ  ةِ يُوسُ ورَ نْ سُ أُ مِ رَ بْحِ يَقْ ةِ الصُّ الَ وفِ يفِ صَ فُ رِ الصُّ أَنَا يفِ آخِ نْهُ وَ الرزاق عبدرواه [ .)..عَ

  .]وابن أيب شيبة
   ,, أو غلبه سعالكالم غري القرآن أثناء القراءة إذا سبق عىل لسان املصيل − 
يمكن  الاألمور  هذه ألن; فال تبطل الصالة بذلك ,أو بكاء ,أو تثاؤب, طاسأو ع
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ولَ ( :عن عبد اهللا بن السائب وقد جاء. , وقياساً عىل النايساالتحرز منه سُ اهللا  أَنَّ رَ
أَ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ نُونَ (قَ مِ ى  )املُؤْ يسَ رُ عِ ونَ أَوْ ذِكْ ارُ هَ ى وَ وسَ رُ مُ اءَ ذِكْ تَّى جَ بْحِ حَ يفِ الصُّ

ةٌ , لَ عْ هُ سَ تْ ذَ عَ  أَخَ كَ رَ  .]البخاري تعليقاً , ومسلمرواه [ )فَ
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א 

 :سجود السهو  تعريف: أوالً 
شيئاً من أعامل  ينسى املصيل فينقص بأن ;النسيان فيها :هو السهو يف الصالة

 .هل أتى به أو ال  شكَّ , أو يَ أو يزيد فيها الصالة
جلربْ اخللل احلاصل يف صالته  ;ن يسجدمها املصيلاسجدت :وسجود السهو 

 .يامً للشيطان يف وسوسته للعبد بسبب النسيان أو الشك, وترغ

 ?متى يرشع سجود السهو : ثانياً 
, رشع سجود السهو يف يشء من أعامل الصالة إذا تركه اإلنسان متعمداً ال يُ 

: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ديث أيب هريرة أن ; حلرشع حال السهو والنسيان أو الشك وإنام يُ 
ادَ أَوْ ( رِ أَزَ لَمْ يَدْ مْ فَ كُ دُ ا أَحَ هَ ا سَ ِ إِذَ تَنيْ دَ جْ دْ سَ جُ لْيَسْ  . ]رواه النسائي يف الكرب[) ...نَقَصَ فَ

 .وسجود السهو قد يكون مسنوناً , وقد يكون مستحباً , وقد يكون واجباً 
فيسن سجود السهو إذا سها فأتى بقول مرشوع يف غري حمله; كقراءة القرآن  −

ام , أو الصالة عىل يف الركوع أو السجود أو اجللوس أو أن يأيت بالتشهد يف القي
 .يف التشهد األول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
عادته أن  رتك شيئاً مسنوناً كان منف سها إذاوال جيب ويباح سجود السهو  −

 ثوبان عن ; أما كونه مباحاً فلحديث; كام لو ترك دعاء االستفتاح سهواً يأيت به 
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مُ  انِ تَ دَ جْ سَ  وٍ هْ سَ  لِّ كُ لِ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لِّ ا يُسَ مَ دَ  . ]وابن ماجه ودااه أبو درو[) بَعْ
وجب  وأما كونه يباح وال جيب فألنه ال يمكن التحرز من تركها لكثرهتا , ولو

 .هلا سجود سهو ملا خلت صالة من سهو يف الغالب 
 : احلاالت اآلتية كون يف الواجب في السهو أما سجود −
أو قيام  كزيادة ركوع أو سجود يزيد فعالً من جنس أفعال الصالة سهواً ; أن) ١

ْ  رَ هْ  الظُّ ىلَّ صَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه أن النبي  حلديث; أو قعود  ساً مخَ
ْ  تَ يْ لَّ صَ : وا الُ ? قَ  اكَ ا ذَ مَ وَ :  الَ قَ ? فَ  الةِ يف الصَّ  يدَ زِ أَ :  هُ لَ  يلَ قِ فَ  ِ تَ دَ جْ سَ  دَ جَ سَ فَ . ساً مخَ  نيْ
 .  ]ومسلم رواه البخاري[) مَ لَّ ا سَ مَ  دَ عْ بَ 

 مَّ ـإذا تذكره يف وقت قصري , أتَ , يل من صالته قبل إمتامها ـم املصـذا سلَّ إ) ٢
 مَ لَّ سَ ( : الـق ريض اهللا عنه حلديث عمران بن حصني ;وـد للسهـالناقص وسج

ِ العَ  نَ مِ  كعاتٍ رَ  الثِ يف ثَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ   لٌ جُ رَ  امَ قَ فَ , ةَ رَ جْ احلُ  لَ خَ دَ فَ  امَ قَ  مَّ ثُ , رصْ
َ قَ أَ :  الَ قَ فَ  نِ يْ دَ اليَ  يطُ سِ بَ   مَّ ثُ ,  كَ رَ تَ  انَ ي كَ تِ الَّ  ةَ عَ كْ  الرَّ ىلَّ صَ فَ  جَ رَ خَ فَ  ? الةُ الصَّ  تِ رصُ

 . ]رواه مسلم[ )مَ لَّ سَ  مَّ ثُ ,  وِ هْ  السَّ يتَ دَ جْ سَ  دَ جَ سَ  مَّ ثُ ,  مَ لَّ سَ 
يل املعنى ويُ إذا حلن يف القراءة ) ٣ ألن اللحن املتعمد يبطل ه ; غريّ حلناً حيُ

 . إذا كان اللحن عن سهو ونسيانالسجود  فوجب ;الصالة 
كأن يرتك التشهد األوسط يف إذا ترك املصيل واجباً من واجبات الصالة ; ) ٤

ولَ اهللا (: قال ملا جاء يف حديث عبد اهللا بن بحينة الصالة الرباعية ;  سُ امَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ رَ قَ
امَ  يْنَهُ ْلِسْ بَ ْ جيَ رِ ملَ نْ الظُّهْ ِ مِ نَتَنيْ نْ اثْ لَ  ,مِ دَ فَ جَ هُ سَ تَ الَ دَ  امَّ قَىضَ صَ عْ مَ بَ لَّ مَّ سَ ِ ثُ تَنيْ دَ جْ سَ
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لِكَ   .]البخاري ومسلم رواه[) ذَ
 كَّ ا شَ ذَ إِ وَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلص; حلديث النبي ها لِ عْ فِ  الَ حَ  إذا شك املصيل يف زيادةٍ ) ٥

مَّ لِيُسَ  مَّ ثُ  هِ يْ لَ عَ  مَّ تِ يُ لْ , فَ  ابَ وَ رَّ الصَّ حَ تَ يَ لْ , فَ  هِ التِ يف صَ  مْ كُ دُ حَ أَ  ) نيِ تَ دَ جْ سَ  دْ جُ سْ يَ لِّم ثُ
وألن الشك فيه تردد وهو مضعف للنية فاحتاجت للجرب  ,] رواه البخاري ومسلم[

 . بالسجود 
أما إذا كان الشك يف الزيادة بعد فعلها , فال جيب عليه سجود السهو ; ألن 

هذه فيكون املشكوك فيه واحلالة  ;األصل عدم الزيادة , واليقني ال يزول بالشك 
 .كاملعدوم 

 :موضع سجديت السهو : ثالثاً 
; يرشع سجود السهو يف آخر الصالة , ويصح فعله قبل السالم أو بعد السالم

 .ألن األحاديث وردت باألمرين 
لكن إن سجد للسهو بعد السالم , جيب عليه بعدمها أن يتشهد ويسلم ; 

ِ ىلَّ صَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ (حلديث عمران بن حصني  ِ تَ دَ جْ سَ  دَ جَ سَ , فَ اهَ سَ فَ  مْ  هبِ  مَّ , ثُ نيْ
 .] , والرواية الصحيحة من غري ذلك التشهدرواه أبوداود والرتمذي[) مَ لَّ سَ  مَّ ثُ  دَ هَّ شَ تَ 

يف املذهب أنه ال جيب عليه التشهد إذا سجد بعد السالم , وإنام  خروالقول اآل* 
أن ال جيب التشهد ; ألن تمل وحي«: م مبارشة , قال يف الرشح الكبري سلِّ يسجد ثم يُ 

, وهو اختيار »الرواية , ومها أصح من هذهشهداحلديثني األولني أنه سلم من غري ت
 .ابن قدامة وابن تيمية 
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 :ترك سجود السهو عمداً : رابعاً 
إذا تعمد املصيل ترك سجود السهو الواجب ; فال خيلو فيه األمر من أحد  −

 :حالتني 
ود الواجب قبل السالم , فتبطل صالته بتعمد أن يكون موضع السج:  األوىل
 .واجب, وترك الواجب يف الصالة متعمداً يبطل الصالة  تركه ; ألنه
أن يكون موضع السجود الواجب بعد السالم , فصالته صحيحة :  الثانية

فلم يؤثر تركه يف  ;وال تبطل بذلك; ألن السجود بعد السالم خارج عن الصالة 
 . إبطاهلا 

 :نسيان سجود السهو  :خامساً 
, املسجد طول الفصل وهو ما زال يف ثم ذكره قبلإذا نيس املصيل سجود السهو  − 

 ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ ( :حلديث ابن مسعود ;فإنه يسجد للسهو سواء تكلم أو مل يتكلم 
وِ  دَ جَ سَ  هْ يتَ السَّ دَ جْ  . ]رواه مسلم[ )المِ الكَ وَ  المِ السَّ  دَ عْ بَ سَ

لسجود  الفصل بني سالمه وتذكره ت مدةطال نيس سجود السهو حتى أما إذا
السهو  ; ألن سجوديسقط عنه و مل تبطل صالته ,, أو خرج من املسجد السهو 

إنام رشع لتكميل الصالة فال يأيت به مع طول الفصل , وألن السهو رشع للصالة 
 . برتكه , فلم تفسد هاوهو خارج عن

 سجد ; فألن املسجد حمل الصالة وموضعها ,وأما سقوطه باخلروج من امل
 .فيسقط سجود السهو بمفارقته , كسقوط خيار البيع عند مفارقة املجلس
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وإذا نيس املصيل سجود السهو ثم أحدث وبطلت طهارته , فإنه يسقط عنه  −
 .; لفوات حمله سجود السهو أيضاً 

 :سجود السهو يف صالة اجلامعة :  سادساً 
يف صالته مع اجلامعة فال سجود عليه إذا كان قد دخل مع إذا سها املأموم  −

;اإلمام يف أول الصالة  ه أنَّ وذلك ملا ثبت من حديث معاوية بن احلكم  إمجاعاً
 . ]بمعناه رواه مسلم[.  وِ هْ السَّ  ودِ جُ سُ بِ  هُ رْ مُ أْ يَ  مْ لَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  فَ لْ خَ  مَ لَّ كَ تَ 

,  هوهاملأموم متابعة اإلمام يف س أما إذا وقع السهو من اإلمام , فيجب عىل −
يوجد  ي اإلمام السجود للسهو وجب عىل املأموم السجود للسهو ; ألنه ملـإذا نسـف

 .من اإلمام ما يكمل به صالة املأموم 

 :رجوع املصيل إىل فعل ما سها عنه يف الصالة :  سابعاً 
رجوع إىل إذا قام املصيل إىل ركعة زائدة يف الصالة , فإنه جيب عليه ال −

اجللوس والتشهد متى تذكر ذلك من غري تكبري; ألنه لو ترك الرجوع لزاد يف 
 .الصالة ما ليس منها عمداً , فتبطل صالته بذلك 

أما إذا قام املصيل إىل الركعة الثالثة ناسياً التشهد األول , فال خيلو من ثالثة  −
 :أحوال 
مه الرجوع ليتشهد ; ملا رو أن يذكر التشهد قبل أن يعتدل قائامً , فيلز) ١

نَ  مْ كُ دُ حَ أَ  امَ ا قَ ذَ إِ : (أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصاملغرية بن شعبة عن النبي   مَّ تِ تَ سْ يَ  مْ لَ , فَ  نيِ تَ عَ كْ الرَّ  مِ
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ْ امً فَ ائِ قَ  مَّ تَ تَ ا اسْ ذَ إِ , فَ  سْ لِ جْ يَ لْ امً , فَ ائِ قَ  رواه أبو داود [) وِ هْ  السَّ يتَ دَ جَ سَ  دُ جُ سْ يَ وَ  سْ لِ ال جيَ

 .]وابن ماجه
أن يذكر التشهد بعد أن يعتدل قائامً وقبل الرشوع يف القراءة , فيكره له ) ٢

 .الرجوع للتشهد ; حلديث املغرية السابق 
أن يذكر التشهد بعد اكتامل قيامه والرشوع يف القراءة , فال جيوز له ) ٣

; حلديث املغرية السابق , وألنه رشع يف ركن , فال جيوز له تركه الرجوع للتشهد 
 .أجل فعل واجب  من

 .سجود للسهو  عىل املصيلويف مجيع احلاالت السابقة يرتتب  −
إذا ترك اإلمام التشهد األول ناسياً , يلزم املأموم متابعة إمامه يف القيام ;  −

, وحلديث عبد اهللا ] رواه البخاري ومسلم[) هِ بِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ اإلِ  لَ عِ ام جُ نَّ إِ : (ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 
ولُ اهللا ( :قال بن بحينةا سُ ىلَّ لَنَا رَ اتِ ملسو هيلع هللا ىلص صَ لَوَ نْ بَعْضِ الصَّ ِ مِ تَنيْ عَ كْ مْ  ,رَ لَ امَ فَ مَّ قَ ثُ

ْلِسْ  هُ  ,جيَ عَ امَ النَّاسُ مَ قَ دَ  ,فَ جَ لِيمِ فَسَ بْلَ التَّسْ َ قَ ربَّ هُ كَ لِيمَ ا تَسْ نَ نَظَرْ هُ وَ تَ الَ امَّ قَىضَ صَ لَ فَ
لَّمَ  مَّ سَ الِسٌ ثُ وَ جَ هُ ِ وَ تَنيْ دَ جْ  .]ومسلم , واللفظ للبخاري رواه البخاري[ )سَ

 :الشك يف الصالة :  ثامناً 
من موجبات سجود السهو حصول الشك يف الصالة , وهو أن يرتدد املصيل 

; كأن يشك يف ركن هل أتى به أو ال , أو يشك يف عدد ما بني أمرين يف صالته 
 .صىل من الركعات وهو يف الصالة 

 .ال يلتفت إليه هو معترب ومنه ما يف الصالة منه ما الشك و −
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 :ثالثة أحوال أما الشك الذي ال يلتفت إليه , فله  )١
 .ن الزيادة أو النقصان قَّ يإذا كان بعد االنتهاء من الصالة , إال إذا ت −أ  

إذا كان الشك مما يتومهه املصيل أو طرأ عىل ذهنه ; فال عربة فيه ألنه من  −ب
 .الوسواس 

صيل من الشك حتى صار ال يفعل شيئاً إال شك فيه; فهذا ال إذا أكثر امل −ج
 .ألنه مرض وعلّة  ;عربة فيه

 :حالني أحد ال خيلو من ف; املعترب يف الصالة الشك أما  )٢
ح عند املصيل أحد األمرين , فيعمل بام ترجح عنده ويتم صالته أن يرتجَّ  −أ  

 دُ جُ سْ يَ  مَّ ثُ  مْ لِّ سَ يُ لِ  مَّ ثُ  هِ يْ لَ عَ  مَّ تِ يُ لْ , فَ ابَ وَ الصَّ  رَّ حَ تَ يَ لْ فَ : (ملسو هيلع هللا ىلصبناء عليه ; لقول النبي 
 . ]رواه البخاري ومسلم[) نيِ تَ دَ جْ سَ 

 ح عند املصيل أحد األمرين , فيعمل باليقني ويبني عىل األقلأن ال يرتجَّ  −ب
صالته بناء عليه , ثم يسجد للسهو قبل , ويتم  عدم اإلتيان بالفعليبني عىل أو 

 .م أن يسلم ثم يسل
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 :تعريف صالة التطوع وفضلها : أوالً 
ع رشعاً   .طاعةٌ غريُ واجبةٍ  :التّطوّ

عِ و ;  هِ وتعليمِ  العلمِ  مِ تعلّ و ,بعد اجلهادِ  البدنِ  اتِ عتطوُّ  أفضلُ صالةُ التّطوّ
 P Q R S     T U V ﴿:  يف شأن اجلهادِ  ألنّ اهللا تعاىل قال

W﴾ ]٩٥ النساء[.  
رواه [ )مْ اكُ نَ دْ  أَ ىلَ  عَ يلِ ضْ فَ كَ  دِ ابِ  العَ ىلَ عَ  مِ ـالِ العَ  لُ ضْ فَ (: أن العلمشيف  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

الةعن  ملسو هيلع هللا ىلص لاقو, ]الرتمذي َ خَ  نَّ وا أَ مُ لَ عْ اوَ (: الصّ  .]رواه ابن ماجه[ )ةُ الَ الصَّ  مُ كُ لِ امَ عْ أَ  ريْ

 :وع التط صلواتأفضل  :ثانياً 
  .بالفرائضِ  ه أشبهُ ألنّ  ;مجاعةٍ يف  فعلُه نَّ ما سُ  :عِ طوُّ التَّ  صلوات فضلُ أ
 ثمّ صالةُ  ,هبا ها وأمرَ فعلَ  ملسو هيلع هللا ىلصه ألنّ  ;الكسوفِ الةُ ـص :ما يسنُّ مجاعةً  دُ ـوآك 

المُ ه ألنّ  ;االستسقاءِ  الةُ والسّ ,كان يستسقي عليه الصّ , خرأُ  أحياناً  ويرتك أحياناً
له اجلامعةُ يف  عُ رشْ ; ألنّه تُ الوترُ ثمّ  ,هلا اجلامعةُ  ا تسنُّ ألهنّ  ;اويحِ الرتَّ ثمّ صالةُ 

اويحِ  دةٌ  , وهوالرتّ  .سنّةٌ مؤكّ
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ـرِ : ثالثاً  تْ  :صالةُ الوِ
 :عدد ركعات الوتر   )١

رِ اللَّيْلِ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;ركعةٌ  الوترِ  أقلُّ  نْ آخِ ةٌ مِ عَ كْ تْرُ رَ   .]رواه مسلم[ )الْوِ
;  ةَ ه إحد عرشْ وأكثرُ   يلِّ صَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ (: ـاريض اهللا عنهلقول عائشة ركعةً

َ  عَ دَ حْ إِ  يلِ اللَّ بِ    .]رواه البخاري ومسلم[ )ةٍ دَ احِ وَ ا بِ هَ نْ مِ  رُ وتِ يُ  ;ةً عَ كْ رَ  ةَ رشْ
ريض اهللا عنه  أيب أيوب األنصاري; حلديث  ركعاتٍ  ثالثُ  وأدنى الكاملِ  − 

قٌّ عَ  رُ تْ الوِ ( :قال :مرفوعاً   نْ مَ , وَ لْ عَ فْ يَ لْ فَ  سٍ مْ خَ بِ  رَ وتِ يُ  نْ أَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ ; فَ مٍ لِ سْ مُ  لِّ  كُ ىلَ حَ
 . ]داود رواه أبو[ )لْ عَ فْ يَ لْ فَ  ةٍ دَ احِ وَ بِ  رَ وتِ يُ  نْ أَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ , وَ لْ عَ فْ يَ لْ فَ  الثٍ ثَ بِ  رَ وتِ يُ  نْ أَ  بَّ حَ أَ 

ِ المَ بسَ أن يصليها  : وصفة الثالث −  ِ يصيلِّ −  نيْ  بواحدةٍ  ثم يأيت ,مُ سلِّ ويُ   ركعتنيْ
َ بَ  مُ لِّ سَ يُ  انَ كَ  رَ مَ عُ  نَ اهللا بْ  دَ بْ عَ  أنَّ (: نافعا رواه مل ;− مُ سلِّ ويُ  ِ تَ عَ كْ الرَّ  نيْ  يف ةِ عَ كْ الرَّ وَ  نيْ

 . ]رواه البخاري[ )هِ تِ اجَ حَ  ضِ عْ بَ بِ  رَ مُ أْ ى يَ تَّ حَ  رِ تْ الوِ 
;  رسداً صالةُ الثالث  وجيوزُ  −  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ ( :حلديث عائشةبسالمٍ واحدٍ

فهرواه أمحد[ )نَّ يهِ فِ  لُ صِ فْ ال يَ  الثٍ ثَ بِ  رُ وتِ يُ    .], وضعّ
 :وقت الوتر  )٢

ةً  إِنَّ اهللاَ(: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;الفجرِ  وطلوعِ  العشاءِ  ما بني صالةِ  الوترِ  تُ وق  الَ مْ صَ كُ ادَ زَ
تْرُ  يَ الْوِ هِ رِ  ;وَ جْ ةِ الْفَ الَ اءِ إِىلَ صَ ةِ الْعِشَ الَ َ صَ ا فِيامَ بَنيْ لُّوهَ داود والرتمذي وأبورواه أمحد [ )فَصَ

  .]لفظ ألمحد, والوابن ماجه
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ـرِ  القنوتِ  موضعُ  )٣ تْ  :يف الوِ
الم عنه ه صحَّ ألنّ  ;بعد الركوعِ  الوترِ  يف يقنتَ حبُّ أن ـيست الة والسّ  عليه الصّ
ولَ اهللا ( ريض اهللا عنهأيب هريرة  ةِ ـمن رواي سُ ىلَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ رَ وَ عَ عُ دْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ انَ إِذَ كَ

نَتَ بَ  دٍ قَ َحَ وَ ألِ عُ دْ دٍ أَوْ يَ وعِ أَحَ كُ دَ الرُّ   .]رواه مسلم[ )عْ
راءةِ و تَ نَ و قَ لَ و أَلْتُهُ ( :أنسٍ قال عنعاصمٍ  حلديث ;جازَ  الركوعِ  قبلَ بَعدَ القِ سَ

وعِ  كُ دَ الرُّ عْ وعِ أَوْ بَ كُ بْلَ الرُّ نُوتِ قَ نِ الْقُ الَ ? عَ قَ وعِ  :فَ كُ بْلَ الرُّ الَ . قَ لْتُ  :قَ إِنَّ  :قُ فَ
سُ  ونَ أَنَّ رَ مُ عُ زْ ا يَ وعِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ولَ نَاسً كُ دَ الرُّ عْ نَتَ بَ الَ . قَ قَ ولُ اهللا :فَ سُ نَتَ رَ امَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ

نَ  تَلُوا أُ ىلَ أُنَاسٍ قَ و عَ عُ دْ ا يَ رً هْ الُ شَ قَ ابِهِ يُ حَ نْ أَصْ ا مِ اءُ هلَ  اسً رَّ  ..]رواه مسلم[) مُ الْقُ
 .لفٌ اخم هلمعلم يُ وال , ريض اهللا عنهم عيل والرباءعمر ووروي ذلك عن 

  :دعو به يف القنوت ما ي )٤
نَّةِ يف  ا وردَ وممّ  ,بام شاءَ  الوترِ  يف قنوتِ املصيلِّ  أن يدعوَ  ال بأسَ  حديث : السُّ

ِ مَ لَّ عَ ( :قال ريض اهللا عنه احلسن بن عيل يف  نَّ وهلُُ قُ أَ  امتٍ لِ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ ي رَ ن
دِ  :رِ تْ الوِ  وتِ نُ قُ  مَّ اهْ هُ يْتَ  ينِ اللَّ دَ نْ هَ افِ  ,فِيمَ عَ يْتَ فِي نِيوَ افَ نْ عَ ِ  ,مَ لَّن وَ تَ نْ  يوَ فِيمَ

لَّيْتَ  وَ كْ  ,تَ ارِ بَ طَيْتَ  يلِ وَ يْتَ  قِنِيوَ  ,فِيامَ أَعْ ا قَضَ َّ مَ قْىضَ  ;رشَ الَ يُ إِنَّكَ تَقْىضِ وَ
يْكَ  لَ الَيْتَ  ,عَ نْ وَ لُّ مَ ذِ هُ الَ يَ إِنَّ يْتَ  ,وَ ادَ نْ عَ زُّ مَ عِ الَ يَ بَ  ,وَ الَيْتَ تَ تَعَ نَا وَ بَّ تَ رَ كْ رواه [ )ارَ

  .]أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه
نوتِهِ ما جاء يف حديث عيل    ملسو هيلع هللا ىلصولَ اهللا سُ رَ  نَّ أَ (: ريض اهللا عنهويقولُ يف آخرِ قُ

هِ تْ وِ  رِ ولُ يف آخِ قُ يَ  انَ كَ  مَّ إِينِّ : رِ طِكَ  اللَّهُ خَ نْ سَ اكَ مِ ضَ وذُ بِرِ نْ  ,أَعُ اتِكَ مِ افَ عَ بِمُ وَ
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تِكَ  وبَ قُ أَعُ  ,عُ كَ وَ سِ ىلَ نَفْ نَيْتَ عَ امَ أَثْ يْكَ أَنْتَ كَ لَ نَاءً عَ ىصِ ثَ نْكَ الَ أُحْ رواه [ )وذُ بِكَ مِ

  .]أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه
دعاء ه ل ملسو هيلع هللا ىلصيف تعليم النبي حلديث احلسن بن عيل ;  ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي صيلِّ يُ  ثمّ 

  .]رواه النسائي[ )النَّبِيِّ  ىلَ عَ   اهللاُىلَّ وصَ ( :ويف آخره ,القنوت
ىلَ النَّبِيِّ ( :وعن عبد اهللا بن احلارث*  يلِّ عَ انَ يُصَ ي كَ ارِ ا القَ عاذً ة مُ لِيمَ ا حَ أَنَّ أَبَ
نُوتِ  ملسو هيلع هللا ىلص  . ]رواه ابن نرص املروزي[) يف القُ

 ىلَ  عَ يلِّ صَ يُ  انَ كَ  هُ نَّ أَ (وهو ثابت من حديث إمامة أُيبّ بن كعب يف قيام رمضان 
 .]  رواه ابن خزيمة يف صحيحه[ )وتِ نُ القُ  رِ يف آخِ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ 

هِ  املأمومُ  نُ ويؤمِّ  −  .خالفٌ  هذا علم يفيُ ال و ,هُ عَ سمِ  إنْ عىل دعاءِ إمامِ
لعموم  ;اعَ إذا دَ  الةِ الصَّ  وخارجَ  ,يفِ القنوتِ  انَ هُ  هِ بيديْ  هُ وجهَ  يمسحُ  مّ ثُ  −

ْ  اءِ عَ  الدُّ يفِ  هِ يْ دَ يَ  عَ فَ ا رَ إذَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ (: ريض اهللا عنهعمر حديث  ُ  ملَ  امَ هُ طَّ حيَ
ِ  حَ سَ مْ ى يَ تَّ حَ     . ]رواه الرتمذي وضعفه النووي وغريه[) هُ هَ جْ  وَ امهبِ

 :القنوت يف غري الوتر  )٥
ها من الصلواتِ  يفِ  القنوتُ  كرهُ يُ  بحِ ويف غريِ , إال إذا  الوترِ  سو صالةِ الصُّ

 .أن يقنت فيجوز لإلمام وحده  ;نزل باملسلمني نازلة 
مالك األشجعي أيب  حديثويدل لكراهة القنوت يف غري الوتر عىل الدوام 

 رَ مَ عُ وَ  رٍ كْ يب بَ أَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولِ سُ رَ  فَ لْ خَ  تَ يْ لَّ صَ  دْ قَ  كَ نَّ إِ  !تِ بَ ا أَ يَ  :يبِ ألَ  تُ لْ قُ (: قال
ْ  نْ اً مِ وحْ نَ  ةِ وفَ الكُ نا بِ هُ هَ  يلٍّ عَ وَ  امنَ ثْ عُ وَ   :الَ قَ  ?رِ جْ يف الفَ  ونَ تُ نُ قْ وا يَ انُ كَ فَ  ;ننيَ سِ  سِ مخَ
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ْ  !يَّ نَ بُ  يْ أَ   .]والنسائي وابن ماجه, واللفظ له الرتمذيرواه [ )ثٌ دَ حمُ
 نَّ بَ رِّ قَ ألُ (:  أيب هريرة ريض اهللا عنه أنه قال ودليل جوازه يف النازلة حديث

 ةِ رَ اآلخِ  اءِ شَ لعِ اوَ  رِ هْ يف الظُّ  تُ نُ قْ يَ  ةَ رَ يْ رَ و هُ بُ أَ  انَ كَ فَ ,  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  الةَ صَ  مْ كُ بِ 
ِ مِ ؤْ مُ لْ و لِ عُ دْ يَ وَ  حِ بْ الصُّ  الةِ صَ وَ   .]رواه البخاري ومسلم[) ارَ فَّ الكُ  نُ عَ لْ يَ وَ  نيَ ن

 : بِ واتِ الرَّ  أفضلُ  :رابعاً  
واتبِ   ملسو هيلع هللا ىلصعن النّبيّ  ريض اهللا عنها ائشةـديث عـحل; الفجرِ  ةُ نّ سُ أفضلُ الـرّ

;  ثمّ  . ]مسلمرواه [ )ايهَ ا فِ مَ يا وَ نْ الدُّ  نَ مِ  ريٌ خَ  رِ جْ تا الفَ عَ كْ رَ ( :أنّه قال ا ملسنّةُ املغربِ
 الةٍ صَ بِ  رُ مُ أْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ أَ ( :ئلسُ أنّه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبيد موىل النبي  رجلٌ رواه 

رواه أمحد, وإسناده [ )اءِ شَ العِ وَ  بِ رِ غْ املَ  نيَ بَ ,  مْ عَ نَ  :الَ قَ  ?وبةِ تُ كْ  املَ وَ سِ  وْ أَ  ةِ وبَ تُ كْ املَ  دَ عْ بَ 

واتبِ ثم  .]فضعي  .يف الفضيلةِ  سواءٌ باقي الرّ

 : دةُ ؤكَّ املُ  بُ واتِ الرَّ  :خامساً 
دةُ   واتبُ املؤكَّ  عتانِ كْ ورَ  ,هادَ عْ بَ  عتانِ كْ ورَ  ,هرِ الظُّ  قبلَ  عتانِ كْ رَ  :, وهيعرشٌ الرّ

اهللا  ديث ابن عمر ريضحل ;رِ جْ الفَ  قبلَ  عتانِ كْ ورَ   ,شاءِ العِ  دَ عْ بَ  عتانِ كْ ورَ  ,ربِ غْ املَ  دَ عْ بَ 
َ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  نَ مِ  ظتُ فِ حَ (: عنهام قال ِ عتَ كْ رَ : اتٍ عَ كَ رَ  رشْ  نيْ تَ عَ كْ رَ وَ  ,رِ هْ الظُّ  لَ بْ قَ  نيْ

ِ عتَ كْ ورَ  ,هادَ عْ بَ  ِ تَ عَ كْ رَ وَ  ,هِ تِ يْ بَ  يف بِ رِ غْ املَ  دَ عْ بَ  نيْ ِ تَ عَ كْ رَ وَ  ,هِ تِ يْ بَ  يف اءِ شَ العِ  دَ عْ بَ  نيْ  لَ بْ قَ  نيْ
ِ تْ ثَ دَّ حَ  ;ايهَ فِ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ  النَّ ىلَ عَ  لُ خَ دْ  يُ الَ  ةً اعَ سَ  تْ انَ كَ وَ  ,حِ بْ الصُّ  الةِ صَ   انَ كَ  هُ نَّ أَ  ةُ صَ فْ حَ  ين

ِ تَ عَ كْ  رَ ىلَّ صَ  رُ جْ الفَ  عَ لَ طَ وَ  نُ ذِّ ؤَ املُ  نَ ذَّ ا أَ ذَ إِ   .]واللّفظ للبخاري ,رواه البخاري ومسلم[ )نيْ
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١٤٥

تْر  :سادساً  واتِبِ والوِ  :قَضاءُ الرَّ
َ نَ  نْ مَ (: مرفوعاً  ريض اهللا عنه; حلديث أنس والوترِ  واتبِ الرّ  قضاءُ  نُّ سَ يُ   يسِ

َ ارَ فَّ كَ ا فَ هَ نْ عَ  امَ نَ  وْ أَ  ةً الَ صَ  , ], واللّفظ ملسلمرواه البخاري ومسلم[ )اهَ رَ كَ ا ذَ ها إذَ يَ لِ صَ ن يُّ ا أَ هتُ
الم  هألنّ وهذا يعمّ كلّ صالة, و الة والسّ تني قبل كعتني اللّ قىض الرّ عليه الصّ

اسٌ  نَ اينِ تَ أَ  هُ نَّ إِ (: ريض اهللا عنها ملا سألته عنهامل ألمّ سلمة , وقا الظهر بعد العرص
 ;رِ هْ الظُّ  دَ عْ بَ  نيِ تَ اللَّ  نيِ تَ عَ كْ الرَّ  نِ عَ  وينِ لُ غَ شَ فَ  ,م هِ مِ وْ قَ  نْ مِ  المِ سْ اإلِ بِ  سِ يْ القَ  دِ بْ عَ  نْ مِ 
 .]رواه البخاري ومسلم[ )انِ اتَ ام هَ هُ فَ 

ىل تركُ قضاءِ  واتبِ  منَ  ما فاتَ  ولكنْ األَوْ  صولِ حلُ  ;كان كثرياً و هِ مع فرضِ  الرّ
,ب ةِ املشقّ  هُ ف الفجرِ  ةَ  سنّ إالّ  قضائِهِ   .هادِ لتأكُّ  ;يها مطلقاً قضِ يَ إنّ

الةُ التَّطَوعِ يف البَيتِ  :سابعاً   : صَ
عِ يف ال صالةُ   ; كالرتاويح من النّوافل إالّ ما تُرشعُ لهُ اجلامعةُ  أفضلُ  بيتِ التَّطوُّ

 الَّ إِ  هِ تِ يْ  بَ يف ءِ رْ املَ  الةُ صَ  الةِ الصَّ  لَ ضَ فْ أَ  نَّ إِ فَ  ;مكُ وتِ يُ  بُ يفِ  اسُ ا النَّ وا أهيُّ لُّ صَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 
  .], واللّفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم[ )ةَ وبَ تُ كْ املَ 

نَّ  :ثامناً  السُّ ضِ وَ رْ لُ بَنيَ الفَ صْ  :ة الفَ
لَ بني  صيلِّ أن يفصِ نُّ للمُ  لقول معاوية ;المٍ أو كَ  امٍ يبقِ  هِ تِ نّ وسُ  ضِ رْ الفَ  يُسَ

رَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ إِنَّ (: ريض اهللا عنه اأَمَ تَّى  نَ الَةٍ حَ الَةٌ بِصَ لَ صَ لِكَ أَنْ الَ تُوصَ بِذَ
مَ أَوْ نَ  لَّ جَ نَ تَكَ رُ   .]رواه مسلم[ )خْ
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اويحِ  :تاسعاً   : صالةُ الرتَّ
, وعددُ ركعاهتا وهي  دةٌ شهرِ  ليايليف  مجاعةً صىلّ تُ  ,ركعةً  عرشونَ  سنّةٌ مؤكّ

 بنِ  رَ مَ عُ  نِ مَ يف زَ  ومُ قُ ا نَ نَّ كُ ( :ال ـالسائب بن يزيد ق جاء عنذلك ملا و; رمضانَ 
ِ عِ بِ  ابِ طَّ اخلَ  نْ (: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  .]البيهقيرواه [ ) رِ تْ الوِ وَ  ةً عَ كْ رَ  ينَ رشْ  امِ مَ اإلِ  عَ مَ  امَ قَ  مَ
ِ نْ ى يَ تَّ حَ    .]والنسائي وابن ماجه الرتمذيبو داود ورواه أمحد وأ[ )ةٍ لَ يْ لَ  امُ يَ قِ  هُ لَ  بَ تِ كُ  فَ رصَ

اويح * الةِ الرتَّ قتُ صَ  : وَ
الةِ  ا بنيَ ا مَ هتُ قْ وَ   لِ يْ اللَّ بِ  مْ كُ تِ الَ صَ  رَ وا آخِ لُ عَ جْ ا(: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;رِ تْ والوِ  شاءِ العِ صَ

 .]رواه البخاري ومسلم[ )راً تْ وِ 
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يلِ  صالةُ : أوالً   :اللّ
 ةِ يضَ رِ فَ الْ  دَ عْ بَ  ةِ الَ الصَّ  لُ ضَ فْ أَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله ; ارِ هَ النَّ  ةِ الَ صَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  لِ يْ اللَّ  ةُ الَ صَ 

  .]رواه مسلم[ )لِ يْ اللَّ  ةُ الَ صَ 
الةِ  أفضلُ  من اللَّيلِ  ريُ خِ األَ  فُ صْ والنِّ   بُّ حَ أَ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;لِ األوّ  النِّصفِ  نَ مِ  للصَّ

رواه [ )هُ سَ دُ سُ  امُ نَ يَ وَ  ,هُ ثَ لُ ثُ  ومُ قُ يَ وَ  ,لِ يْ اللَّ  فَ صْ نِ  امُ نَ يَ  انَ كَ  :دَ اوُ دَ  ةُ الَ  صَ  اهللاىلَ إِ  ةِ الَ الصَّ 

 .]البخاري ومسلم
الةِ ليالً هو  :دُ جُّ هُ التَّ وَ   يامُ للصَّ  ̀ _   ̂ [ \﴿: , قال تعاىلمٍ وْ نَ بعد  القِ

a b c﴾ ]وي عنو .]٦ املزمل ا قالت عائشة ريض اهللا عنها رُ  ةُ ئَ اشِ لنَّ ا« :أهنّ
 .]ذكره البغوي يف تفسريه[ »مِ وْ النَّ  دَ عْ بَ  امُ يَ القِ 

 :حكمها ) ١
; يلِ اللَّ  قيامُ  بٌّ تَحَ سْ : أنّه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيّ  ريض اهللا عنهأيب أمامة حلديث  مُ

 ةٌ رَ فَ كْ مَ وَ  ,مْ كُ بِّ  رَ ىلَ إِ  ةٌ بَ رْ قُ  وَ هُ وَ  ,مْ كُ لَ بْ قَ  نيَ احلِ الصَّ  بُ أْ دَ  هُ نَّ إِ فَ  ;لِ يْ اللَّ  امِ يَ قِ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ (
ِ  نِ عَ  اةٌ هَ نْ مَ وَ  ,اتِ ئَ يِّ لسَ لِ    .]احلاكمالرتمذي و رواه[ )مِ ثْ اإلْ

  :كيفيتها ) ٢
دِ  افتتاحُ نُّ سَ يُ  ِ بركعتَ  التّهجُّ ِ تَ يفَ فِ خَ  نيْ ن ـع هـريض اهللا عن ريرةَ ـ هأيبِ  حلديثِ  ;نيْ
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ِ تَ عَ كْ رَ بِ  هُ تَ الَ صَ  حْ تِ تَ فْ يَ لْ فَ  لِ يْ اللَّ  نَ مِ  مْ كُ دُ حَ أَ  امَ ا قَ ذَ إِ ( :أنّه قال ملسو هيلع هللا ىلصالنّبيّ  ِ تَ يفَ فِ خَ  نيْ  )نيْ
  .]مسلمرواه [

داء  ;مِ وْ النَّ  عندَ  يامَ القِ  يَ وِ نأن يَّ  هُ ل نُّ سَ يُ وَ   رْ أَتَى  نْ مَ ( :ريض اهللا عنهلقول أيب الدَّ
تَّى يُصْ  يْنُهُ حَ بَتْهُ عَ لَ غَ يْلِ فَ نَ اللَّ يلِّ مِ ومَ يُصَ قُ نْوي أَنْ يَ و يَ هُ هُ وَ اشَ ا مَ  هُ لَ  بَ تِ كُ  بِحَ فِرَ

هِ  هِ يْ لَ عَ  ةً قَ دَ صَ  هُ مُ وْ نَ  انَ  وكَ وَ نَ  بِّ نْ رَ   .]النسائيرواه [ )مِ
  .راهةِ الكَ  عَ مَ ولكنْ  ,رِ تْ عىل الوِ  قياساً ; ةٍ عَ كْ رَ بِ  عُ وُّ طَ التَّ  حُّ صِ يَ وَ 
ىلَّ قاعداً  جرُ وأَ  − ذرٍ عىل ال منْ صَ ;  جرِ أَ  منْ  صفِ نِّ منْ غريِ عُ منْ صىلّ قائامً
جلِ  ملسو هيلع هللا ىلصسألت النبيّ : قال ريض اهللا عنهعمرانَ بن حصنيٍ  يثِ حلد عن صالةِ الرّ

; فقال  رِ جْ أَ  فُ صْ نِ  هُ فلَ  داً اعِ  قَ ىلّ صَ  نْ ومَ  ,لُ ضَ فْ أَ  وَ فهُ   قائامً ىلّ صَ  نْ مَ ( :وهو قاعدٌ
 .]رواه البخاري[ )ائمِ القَ 

ا «: قال املرداوي أَمَّ هِ  كانَ  نْ إِ فَ وِ ضٍ أو نَحْ ا ملَِرَ ورً ذُ عْ ائِمِ يف فَ  ;مَ ةِ الْقَ الَ َا كَصَ إِهنَّ
رِ  َجْ   .»األْ

هِ أفضلُ يامِ القِ  ولِ طُ  منْ  أفضلُ  جودِ والسُّ  كوعِ الرُّ  رةُ ثْ وكَ   جودَ يف نفسِ ; ألنّ السُّ
, طُ يف النّفلِ يامُ يسقُ , والقِ ; فإنّه جيبُ يف الفرضِ والنّفلِ دُ  بُ رَ قْ أَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  وآكَ

 .]مسلمرواه [ )دٌ اجِ سَ  وَ وهُ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  دُ بْ عَ الْ  ونُ كُ ا يَ مَ 

 :ى حَ الضُّ  الةُ صَ  :ثانياً  
 :حكمها ) ١

دة هي مستحبّةٌ   لِييلخَ  اينِ صَ وْ أَ (: قال ريض اهللا عنه هريرةَ  أيبِ  حلديثِ  ;غري مؤكّ
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تَيوَ  ,رٍ هْ شَ  لِّ كُ  نْ مِ  امٍ يَّ أَ  ةِ ثَ الَ ثَ  مِ وْ صَ  :الثٍ بثَ  عَ كْ بْلَ أَنْ أَنا ,ىحَ الضُّ  رَ  )مَ وأَنْ أُوتِرَ قَ
 .]مسلم رواه[

 ;ضٍ عْ بَ  ونَ دُ  امِ يّ األَ  يها يف بعضِ لِّ صَ يُ  ولكن ال تستحبُّ املُداومةُ عليها, بل
قُولَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ كان النّ ( :قال ريض اهللا عنه حلديث أيب سعيد تَّى نَ ى حَ حَ يلِّ الضُّ يُصَ

ا يهَ لِّ قُولَ الَ يُصَ تَّى نَ ا حَ هَ عُ دَ يَ ا وَ هَ عُ دَ ننِ وأل, ]الرتمذي رواه[ )يَ ا دونَ الفرائضِ والسُّ هنّ
; فال تُشبَّه هبا دةِ   .املُؤكَّ

 :عدد ركعاهتا ) ٢
; فإنّ فيه حلديثِ  ;تانِ عَ كْ ا رَ هَ لُّ قَ أَ  ابقِ تَيوَ ( :أيب هريرةَ السّ عَ كْ   . )ىحَ الضُّ  رَ

; نِ امَ ا ثَ هَ رُ ثَ كْ وأَ  اتٍ عَ كَ امُ (: قالت ئ ريض اهللا عنهاحلديث أم هان رَ انَ عَ ملَّا كَ
تْ  ولَ الْفَ سُ ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاحِ أَتَتْ رَ كَّ ىلَ مَ وَ بِأَعْ هُ ولُ . وَ سُ امَ رَ تْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاقَ َ رتَ لِهِ فَسَ سْ إِىلَ غُ

ةُ  اطِمَ يْهِ فَ لَ فَ بِهِ  ,عَ الْتَحَ هُ فَ بَ وْ ذَ ثَ مَّ أَخَ نِ  ,ثُ امَ ىلَّ ثَ مَّ صَ ى ثُ حَ ةَ الضُّ بْحَ اتٍ سُ عَ كَ رواه [ )رَ

  .]واللفظ له البخاري ومسلم
  :وقتــها ) ٣
ى تُ قْ وَ  حَ راهةِ ال وقتِ  روجِ خُ  منْ  صالةِ الضُّ    حلديث ;والِ ل الزَّ يْ بَ إىل قُ كَ

 آدمَ  ابنَ ( :قالعن اهللا عز وجلّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيّ  أيب الدرداء وأيب ذر ريض اهللا عنهام
مذيرواه ال[ )هُ رَ آخِ  كَ فِ كْ أَ  عاتٍ كَ رَ  عَ بَ رْ أَ  هارِ النَّ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  يلِ  عْ كَ ارْ    .]رتّ

 ضُ مَ رْ تَ  نيَ حِ  ابنيَ وّ األَ  ةُ الَ صَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;رُّ احلَ  دَّ تَ ا اشْ ذَ إِ  :اهتِ اقَ وْ أَ  لُ ضَ فْ وأَ  
ضاءِ حرّ الشمس من الرَّ  من اإلبل ني جيد الفصيلح: أي.]رواه مسلم[ )الُ صَ الفِ   .مْ
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عات أخر حتيّة املسجد :ثالثاً   :وتطوّ
 :حتية املسجد  )١ 
خولِ إل املسجدِ  ةُ حتيّ  نُّ سَ تُ  − ;عندَ الدُّ  بيّ النّ  أنّ  ريض اهللاحلديث أيب قتادة  يهِ
ْ فالَ  دَ جِ سْ املَ  مُ كُ دُ حَ أَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلص َ صَ ى يُ حتّ  سْ لِ  جيَ ِ تَ عَ كْ رَ  يلّ رواه البخاري [ )نيْ

  .]ومسلم
ةِ عن حتيّةِ املسجدِ  − يضَ اتبةِ والفرِ ئُ صالةُ الرّ زِ  .وجتُ
ديث جابر حل; الفصلُ  يطلِ  ملْ  إنْ  ى هبافأتَ  قامَ  صالةِ التّحيّةِ  قبلَ  جلسَ  إنْ وَ  −

النَّبِيُّ (: قال ريض اهللا عنه ةِ وَ عَ مُ مَ اجلُ وْ ُّ يَ اينِ طَفَ يْكٌ الْغَ لَ اءَ سُ لَسَ  ملسو هيلع هللا ىلصجَ ْطُبُ فَجَ خيَ
الَ لَهُ  قَ ِ  :فَ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ارْ مْ فَ يْكُ قُ لَ ا سُ  طالَ  فإنْ  ,], واللفظ ملسلمرواه البخاري ومسلم[ )يَ

 .هاحملُّ  فاتَ  صلُ الفَ 
 :سنة الوضوء  )٢

بَه;ضوءِ الوُ  ةُ سنّ تُستحبُّ  قِ قال  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث أيب هريرة أن النبي  , وهيَ ركعتانِ عَ
مِ يا بِاللُ (: لباللٍ  الَ ِسْ لْته يفِ اإلْ مِ لٍ عَ مَ ى عَ جَ ثْنِي بِأَرْ دِّ عْت دَ  ;حَ مِ إِينِّ سَ فَّ نَعْلَيْك فَ

نَّةِ  يَّ يفِ اجلَ َ يَدَ الَ  ;بَنيْ قَ لْتُ : فَ مِ ا عَ رْ طُ عَ  مَ ْ أَتَطَهَّ نْ أَينِّ ملَ ي مِ نْدِ ى عِ جَ الً أَرْ ا يفِ مَ ورً هُ
َا نْ لَيْلٍ أَوْ هنَ ةٍ مِ اعَ لِكَ الطُّ سَ لَّيْت بِذَ َ ـرٍ إالَّ صَ يلِّ تِبَ يلِ أَنْ أُصَ ا كُ ورِ مَ رواه البخاري [ )هُ

  .]ومسلم
 :الصالة بني املغرب والعشاء ) ٣

 ريض اهللا عنهذيفة ; حل−املغرب والعشاء  – نِ يْ ءَ شاالعِ  ا بنيَ مَ  ياءُ حْ إِ يُستحبُّ 
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אאא 

 لْ زَ يَ  مْ لَ فَ  امَ قَ  ةَ الَ صَ ال ىضَ  قَ امَّ لَ فَ  بَ رِ غْ املَ  هُ عَ مَ  تُ يْ لَ صَ فَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصيف صالته مع النبي 
 .]والرتمذيّ  , واللّفظ له,رواه أمحد[ )جَ رَ خَ  مَّ ثُ  اءَ شَ  العِ ىلَّ ى صَ تَّ  حَ يلِّ صَ يُ 

الةُ تُعدُّ و  , إ; ألنّ اللّيلَ من املغربِ يلِ اللَّ  مِ ياقِ  منْ  هذه الصّ ىل طلوعِ الفجرِ
 ﴾  a `   _ ~ { | ﴿ :يف قوله تعاىل ريض اهللا عنه عن أنسٍ ثبت قد و
 .]رواه أبو داود[ )شاءِ والعِ  املغربِ   بنيَ يامَ فِ  ونَ لُّ صَ وا يُ انُ كَ (: ]١٧الذاريات[
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אא 

  :سجودُ التِّالوةِ  :أوالً 
  : هُ ـمُ ـحك )١

, وليس واجباً  دةٌ   ريض اهللا عنه بن ثابتٍ  زيدِ ; حلديثِ سجودُ التِّالوةِ سنّةٌ مؤكّ
ا دْ جُ سْ يَ  مْ لَ فَ  ﴾A﴿ ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ  النَّ ىلَ عَ  تُ أْ رَ قَ (: قالَ   .]رواه البخاري ومسلم[ )فِيهَ
نَّةٌ و جدةِ  عِ تمِ سْ ارئِ واملُ لِلْقَ  هو سُ طِ أن الَّ يَطولَ الفاصلُ بني قِراءةِ السّ ْ برشَ

 ; جودِ  ةَ دَ جْ السَّ  أُ رَ قْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ (: الـعنهام ق ريض اهللاُ رَ ـعم ابنِ  حلديثِ والسُّ
ِ ى مَ تَّ حَ  مُ حِ دَ زْ نَ فَ  ;هُ عَ مَ  دُ جُ سْ نَ وَ  دُ جُ سْ يَ فَ  هُ دَ نْ عِ  نُ حْ نَ وَ   دُ جُ سْ يَ  عاً ضِ وْ مَ  هِ تِ هَ بْ ا جلَِ نَ دُ حَ أَ  دُ ا جيَ
  .]رواه البخاري ومسلم[ )هِ يْ لَ عَ 

 . هِ واتِ حملِّ ; لفَ جودُ السُّ  يرشعِ  ملْ  جودِ والسُّ  راءةِ الفصلُ بني القِ  الَ طَ  نْ وإِ 

  :هُ ـرشوطُ  )٢
جودِ التِّالوةِ ما يُشرت رتطُ لِسُ , ومن  افلةِ لنَّ لِصالةِ ا طُ يُشْ , وسرتِ النِّيّةِ الطّهارةِ

بلةِ العورةِ  ; يُشرتطُ هلا ما صالةً  فكانَ  ;تعاىلقُربةٍ هللا  جودُ سُ  هُ ألنَّ  ;, واستقبالِ القِ
كرَ   .الةِ الصّ  جودِ كسُ  ذُ

  :هُ ـصفتُ  )٣
ُ يُ   جودَ إذا  كربِّ ;إحرامٍ  بال تكبريةِ  أرادَ السُّ الةِ    لقولِ  , ولو كان خارجَ الصّ
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َ كَ  ةِ دَ جْ السَّ بِ  رَّ ا مَ ذَ إِ فَ  ;آنَ رْ قُ ا الْ نَ يْ لَ عَ  أُ رَ قْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  كانَ ( :عمرَ  ابنِ  دَ  ربَّ جَ سَ وَ
فعِ  ويف هِ يف ابتدائِ  ع التّكبريُ فردٌ  فرشُ مُ  جودٌ سُ  هُ , وألنَّ ]داود رواه أبو[ )هُ عَ ا مَ نَ دْ جَ سَ وَ   الرّ

 .هوِ السَّ  جودِ منه; كسُ 
هِ  ويقولُ  جودِ , يف سُ هُ ممّا ورد فحسنٌ , وإنْ زادَ غريَ الةِ لُ يف سجودِ الصَّ  ما يقوُ
دَ وَ (: وممّا ورد جَ تِهِ ذِ لَّ لِ ي هِ جْ سَ وَّ قُ لِهِ وَ وْ هُ بِحَ َ بَرصَ هُ وَ عَ مْ قَّ سَ شَ هُ وَ رَ وَّ صَ هُ وَ قَ لَ  )ي خَ

   . ]داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه أمحد وأبورواه [
هُ  وإذا رفعَ   جودِ  رأسَ َ من السُّ  الةِ الصّ  ه سجودَ بَ أشْ ف ;من سجودٍ  رفعٌ  هُ ألنّ ; كربّ

 .هوِ سَّ ال وسجودَ 
 عيلٍّ  حديثِ  مومِ لعُ  ;دٍ شهُّ ال تَ ـب واحدةً  تسليمةً ه ـرأسَ  عَ ـإذا رف مُ سلّ ويُ  وجيلسُ 

,(: مرفوعاً  ها التّكبريُ مذي وابنُ ماجه رواه أبو[ )سليمُ ها التّ يلُ لِ وحتَ  حتريمُ  .]داود والرتّ

  : سجودُ التِّالوةِ خلفَ اإلمامِ  )٤
تَ  هِ إمامِ  غريِ  راءةِ لقِ أو  ,هِ نفسِ  قراءةِ لِ  د املأمومُ جَ سَ  إذا ; هصالتُ  لتْ طَ بَ  داً عمِّ مُ
ْ ; فَ هِ بِ  مَّ ؤتَ ليُ  امُ مَ اإلِ  لَ عِ ام جُ إنَّ ( :حلديث هُ و ,]رواه البخاري ومسلم[ )هِ يْ لَ وا عَ فُ لِ تَ ال ختَ ألنّ
  .سجوداً  صالتِهِ  زاد يف

تابعَ  املأمومِ  جيبُ عىلو  ك رَ تَ  لوْ و ,اجلهرِ   صالةِ يفِ إذا سجدَ للتِّالوةِ ه إمامَ  أن يُّ
  .ابقِ السّ  للحديثِ  ;هُ التُ صَ  لتْ طَ بَ  عمداً  هُ متابعتَ 

تمعِ ويُ  −   جودِ يف حقِّ املُسْ  صلحُ يَ  ئُ ممّنالقار كونَ أن ي :شرتطُ الستحبابِ السّ
; ,ستمعِ للمُ  إماماً  دَ هو للتّالوةِ , القار دِ يسجُ  ملْ  إنْ  املستمعُ  دُ فال يسجُ  وأنْ يسجُ ئُ
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, وقد جاء يف ;هِ يمينِ  وِّ لُ مع خُ  هِ وال عن يسارِ  ,هُ امَ دّ قُ يسجدُ ال كام  حديثِ  ألنّه إمامٌ لهُ
الماً قَ  نَّ أَ ( :بن يسارٍ  عطاءٍ   نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصبيَّ النَّ المُ الغُ  رَ ظَ تَ انْ ; فَ دةً جْ سَّ ال ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  دَ نْ عِ  أَ رَ غُ

; فَ جُ سْ يَ  ْ يَ امَّ لَ دَ  يهِ لَ عَ − الَ قَ فَ  ; ةٌ دَ جْ ةِ سَ ورَ السُّ  هِ ذِ سَ يف هِ يْ لَ أَ ولَ اهللا سُ ا رَ يَ : الَ دْ قَ جُ سْ  مل
ا;ف انَ امَ مَ إِ  تَ نْ كُ  كَ نَّ لَكِ وَ ! ىلَ بَ : − المُ السَّ الةُ وَ الصَّ   الشافعيُّ  رواه[ )انَ دْ جَ سَ  دتَّ جَ سَ  وْ لَ فَ  يهَ

  .]وإسناده ضعيف, أيب شيبة والبيهقيُّ  وابنُ 
ْ و رأةِ امل الوةِ لتِ  املستمعُ  جلُ رَّ ال وال يسجدُ  −  هُ نثىاخلُ   .امهب هُ ئتاممُ ا  يصحُّ ال ; ألنّ
; نٍ مِ وزَ  يٍّ أمِّ  الوةِ لتِ  ويسجدُ   , جودِ السُّ  يفِ  ليسا ركناً  يامَ والقِ  الفاحتةِ  قراءةَ  ألنّ  ومميِّزٍ

; فكذلك هُ  اليفِ  هُ إمامتُ  حُّ صِ تَ املميِّزَ  وألنّ   .نانّافلةِ

كرِ : ثانياً     :سجودُ الشُّ
َ  عندَ تعاىل  هللا كرِ الشُّ  جودُ سُ  نُّ سَ يُ   ; سواءٌ كانتْ النِّعمُ قمِ النِّ  دفاعِ نْ او مِ عَ النِّ  دِ دُّ جتَ

ةً  ;عامّ ةً  رٌ مْ أَ  اهُ تَ ا أَ إذَ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  نَّ أَ ( :ريض اهللا عنهة حلديث أيب بكر أو خاصّ
هُ أَوْ  ُّ ُّ يُ  يَرسُ راً هللا داً اجِ سَ  رَّ خَ  هِ بِ  رسَ كْ اىلَ  شُ عَ كَ وتَ بَارَ  ماجه وابنُ  والرتمذيُّ رواه أبو داود [ )تَ

 .]واللفظ له
 نِ مَ اليَ   أهلِ إىلَ  الي عَ  ثَ عَ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  نَّ أَ ( : ريض اهللا عنه عازبٍ  الرباء بنِ  ديثِ وحل

ْ  تْ مَ لَ سْ أَ فَ ... المِ ِسْ  اإلِ م إىلَ وهُ عُ دْ يَ  نْهُ  يلٌّ عَ  بَ كتَ فَ  ,يعاً مجَ  دانُ مهَ َ اهللاُ عَ يضِ ىل إِ  رَ
 مُ الَ السَّ : الَ قَ فَ  هُ سَ أْ رَ  عَ فَ رَ  مَّ داً ثُ اجِ سَ  رَّ خَ  ابَ تَ الكِ  أَ رَ  قَ امَّ لَ فَ  ;مْ هِ المِ سْ إِ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا ولِ سُ رَ 
ْ ىلَ عَ  ْ ىلَ عَ  مُ الَ السَّ  ,انَ دَ  مهَ  .]رواه البيهقيُّ [ )انَ دَ  مهَ
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كرِ يفِ صالتِهِ وهو عاملٌ ذاكرٌ ل سجدَ  وإنْ   لتْ طَ بَ  −غري جاهلٍ وال ناسٍ  −لشُّ
; هُ كرِ ليس له تعلُّقٌ  سببَ  ألنّ  صالتُ الة ِبال الشُّ   .الوةِ التِّ  جودِ سُ  الفِ بخِ صّ
كرِ وصف −  .الوةِ التِّ  سجودِ مثلُ ه وأحكامُ  ةُ سجودِ الشُّ
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 :أوقات النهي املقصود ب :أوالً 
األوقات واألزمان التي هنى الرشع عن صالة التطوع هي  : أوقات النهي

 :ثالثة أوقات وهي. فيها 
اخلدري ; حلديث أيب سعيد  ارتفاع الشمس قيد رمح حتىالفجر طلوع من ) ١
عْ وَ : (يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : قال الةَ بَ عَ ال صَ تَّى تَطْلُ رِ حَ جْ الةِ الفَ  دَ صَ

سُ  مْ  .]رواه البخاري ومسلم[) الشَّ
 الةَ صَ  ال: (; حلديث أيب سعيد , وفيه  من صالة العرص إىل غروب الشمس) ٢

ِ العَ  الةِ صَ  دَ عْ بَ   .]رواه البخاري ومسلم[) سُ مْ الشَّ  بَ رُ غْ ى تَ تَّ حَ  رصْ
عقبة بن عامر  ديثحل ; زولـط السامء حتى تـام الشمس يف وسـوعند قي )٣

َ  اتٍ اعَ سَ  الثُ ثَ ( : ريض اهللا عنه قال َ صَ نُ  نْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ ا رَ انَ هنَ َ قْ نَ  نْ أَ وَ  ,نَّ يهِ فِ  يلِّ  ربُ
 ,ةِ ريَ هِ الظَّ  مُ ـائِ قَ  ومُ قُ يَ  نيَ حِ وَ  ,عَ فِ تَ رْ ى تَ تَّ حَ  ةً ـغَ ازِ بَ  سُ مْ الشَّ  عُ لُ طْ تَ  نيَ حِ : اـانَ تَ وْ مَ  نَّ يهِ فِ 
 .]رواه مسلم[ )بَ رُ غْ ى تَ تَّ حَ  وبِ رُ غُ لْ لِ  سُ مْ شَّ ال فُ يَّ ضَ تَ  نيَ حِ وَ 

 :حكم الصالة يف أوقات النهي : ثانياً 
 ;حيرم عىل املسلم يف هذه األوقات أن يصيل التطوع املطلق غري املقيد بسبب 

, حتى ولو كان جاهالً بوقت  تطوعاً مطلقاً ال تصح صالته وال تنعقدفيها فإذا صىل 
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يف هذه ; وذلك لعموم النهي الوارد عن الصالة  الصالة فيه النهي أو جاهالً بتحريم
 .تلك الصالة  فساداألوقات , والنهي يقتيض 

 :ما يصح فعله من الصلوات يف أوقات النهي  :ثالثاً 
 :يصح أداء صالة التطوع يف أوقات النهي إذا كان هلا سبب; وهي 

انَ : (ريض اهللا عنها قالت  عائشةحلديث  :سنة الفجر ) ١ يلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  كَ يُصَ
بْحِ  ةِ الصُّ الَ نْ صَ ةِ مِ امَ قَ اإلِ اءِ وَ َ النِّدَ ِ بَنيْ تَنيْ يفَ فِ ِ خَ تَنيْ عَ كْ  .]رواه البخاري[) رَ

: قال ملسو هيلع هللا ىلصحلديث جبري بن مطعم ريض اهللا عنه أن النبي : ركعتي الطواف ) ٢
ِ ا بَ ـيَ ( نَافٍ ين بْدِ مَ ْنَعُ ! عَ ا ـالَ متَ َذَ ا يَطُوفُ هبِ دً ىلِّ أَ وا أَحَ نْ لَيْلٍ  يَّ البَيْتِ يُصَ اءَ مِ ةٍ شَ اعَ   سَ

َارٍ   .] والرتمذي رواه أبو داود[) أَوْ هنَ
مجع  م, سواء كان مجع تقديم أة إذا مجع الظهر مع العرص عديَّ سنة الظهر البَ ) ٣

ىلَّ النَّبِيُّ : (قالت  ; حلديث أم سلمةتأخري  ِ  ملسو هيلع هللا ىلصصَ تَنيْ عَ كْ ِ رَ دَ الْعَرصْ عْ الَ , بَ قَ : وَ
رِ  دَ الظُّهْ ِ بَعْ تَنيْ عَ كْ نْ الرَّ يْسِ عَ بْدِ الْقَ نْ عَ نِي نَاسٌ مِ لَ غَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )شَ

األسود  ; حلديث يزيد بنوهو يف املسجدقيمت إذا أُ  ة أخرمرَّ  صالة مجاعةال) ٤
تُ : (قال  عن أبيه دْ هِ ولِ اهللا عَ مَ  شَ سُ يفِ  رِ جْ الفَ  الةَ صَ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ دِ اخلِ جِ سْ  ىضَ  قَ امَّ لَ فَ  ,يف مَ

ِ لَ جُ رَ بِ  وَ ا هُ ذَ إِ  هُ التَ صَ  مِ  نيْ رِ القَوْ ْ يف آخِ الَ , هُ عَ يا مَ لِّ صَ يُ  ملَ ِام: قَ َّ هبِ يلَ ِامعَ َ هبِ أُيتِ دُ  , فَ عَ تَرْ
ام هُ . انالِ حَ نا يف رِ يْ لَّ صَ  دْ قَ إِنَّا اهللا  ولَ سُ يا رَ : اال? قَ ناعَ يا مَ لِّ صَ تُ  نْ  أَ امَ كُ عَ نَ ا مَ مَ : الَ قَ فَ , فَرائِصُ

دَ ام تُ يْ تَ أَ  مَّ ام ثُ كُ الِ حَ ام يف رِ تُ يْ لَّ ا صَ ذَ , إِ العَ فْ ال تَ فَ : الَ قَ  جِ سْ َ مَ  امكُ ا لَ هنَّ إِ , فِ مْ هُ عَ يا مَ لِّ صَ فَ  ةٍ اعَ مجَ
 .]ود والرتمذي والنسائيرواه أبو دا[) ةٌ لَ افِ نَ 
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يْفَ أَنْتَ (: −ورضب عىل فخذي− ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال رٍّ وحديث أيب ذَ  كَ
قِ  ا بَ ةَ يتَ يفِ إِذَ الَ ونَ الصَّ رُ خِّ مٍ يُؤَ وْ ا قَ تِهَ قْ نْ وَ الَ  .عَ الَ  :قَ الَ : قَ ? قَ رُ ا تَأْمُ ةَ  :مَ الَ لِّ الصَّ صَ
ا تِهَ قْ تِكَ ا ثُمَّ , لِوَ اجَ بْ حلَِ إِنْ , ذْهَ أَ فَ ةُ وَ الَ تِ الصَّ لِّ  نْتَ يفأُقِيمَ دِ فَصَ جِ  .]رواه مسلم[) املَسْ
َ  نْ مَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث أنس ريض اهللا عنه أن النبي  ;قضاء الفرائض ) ٥  نَيسِ

نْها  وْ أَ  الةً صَ  امَ عَ ا أَنْ فَ نَ هتُ ارَ فَّ  .], واللفظ لهرواه البخاري ومسلم[ )اهَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ هَ يَ لِّ صَ يُ كَ
املفروضة  فأشبهت الصالة ;ألن الوفاء بالنذر واجب  ; فعل الصالة املنذورة) ٦

 .من حيث لزوم أدائها 

 :العرص الفجر و املعترب يف النهي بعد :رابعاً 
االعتبار يف النهي بعد الفجر هو دخول وقت الفجر , فال جيوز التطوع يف هذا 
الوقت مطلقاً , إال ما كان له سبب كتحية املسجد وسنة الفجر; ملا جاء عن يسار 

! ارُ سَ يا يَ :  الَ قَ , فَ  رِ جْ الفَ  وعِ لُ طُ  دَ عْ بَ  يلِّ صَ ا أُ نَ أَ وَ  رَ مَ عُ  نُ  ابْ آينِ رَ (: موىل ابن عمر قال 
مْ :  الَ قَ , فَ الةَ الصَّ  هِ ذِ  هَ يلِّ صَ نُ  نُ حْ نَ نا وَ يْ لَ عَ  جَ رَ خَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ  نَّ إِ  كُ دُ اهِ غْ شَ لِيُبَلِّ

تَنيِ  دَ جْ رِ إِالَّ سَ جْ دَ الفَ عَ لُّوا بَ م , ال تُصَ ائِبَكُ  . ]رواه أبو داود[ −أي ركعتي الفجر−) غَ
بدخول وقتها  بفراغ املصيل من صالته , الفبعد العرص  نهي الاالعتبار يفأما 

األسباب,  ثم قلبها نفالً لسبب من ; فلو رشع يف صالة العرصه يف الصالةبرشوع أو
صالة العرص  ; ألنه ال يدخل النهي يف حقه إال بعد االنتهاء منصح تنفله ذلك

 .وهو مل يصلها بعد 
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: قال عن أبيه ملا ورد عن إبراهيم التيمي  ; تباح قراءة القرآن يف الطريق) ١
ةِ ( كَّ َّ يفِ السِّ يلَ ضُ عَ رِ عْ يَ يْهِ وَ لَ ضُ عَ رِ نْتُ أَعْ دُ , كُ جُ يَسْ ةِ فَ دَ جْ رُّ بِالسَّ يَمُ الَ , فَ لْتُ : قَ قُ

ةِ  كَّ دُ يفِ السِّ جُ الَ ? أَتَسْ مْ : قَ  .], واللفظ ألمحدلمرواه أمحد ومس[) نَعَ
بن  ; حلديث عيل − من غري وضوء  − تباح قراءة القرآن مع احلدث األصغر ) ٢

الءِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ : (أيب طالب ريض اهللا عنه قال  نَ اخلَ جُ مِ ْرُ  آنَ رْ القُ  أُ رَ قْ يَ فَ  خيَ
ْ , وَ  مَ حْ ا اللَّ نَ عَ مَ  لُ كُ أْ يَ وَ  نْ ملَ ْ   يَكُ  رواه أبو داود والرتمذي[) ةَ ابَ نَ اجلَ  سَ يْ لَ  ءٌ يشَ  آنِ رْ القُ  نِ عَ  هُ بُ جُ حيَ

 .] والنسائي
; وذلك حلديث عيل تباح قراءة القرآن مع نجاسة الثوب أو البدن أو الفم ) ٣

ريض اهللا عنه السابق ; إذ مل يكن يمنعه مانع من قراءة القرآن إال حصول احلدث 
 . األكرب وهو اجلنابة 

وذلك  ,ذا قام به البعض سقط عن الباقنيإ, حفظ القرآن فرض عىل الكفاية) ٤
 . باإلمجاع 

; أما ما ال تصح الصالة إال به وهو حفظ الفاحتة فواجب عىل كل مكلف بعينه
 .ألهنا ركن يف الصالة , وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 
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 : حكمُ صالةِ اجلامعةِ  :أوالً 
يف  ; سواءً كانوا يف احلرضِ أوالقادرينَ  األحرارِ  جالِ عىل الرِّ  صالةُ اجلامعةِ  جتبُ 

; فرِ  A B         C D E F G H  I ﴿  :لقوله تعاىل السّ

J﴾ ]من األمن  عفم ;وإذا كان ذلك مع اخلوف , واألمر للوجوب .]١٠٢ النّساء
 .وىلأباب 
 الةُ صَ  :قنيَ نافِ  املُ ىلَ عَ  الةٍ صَ  لَ قَ ثْ أَ  نَّ إِ ( :مرفوعاً  ريض اهللا عنهوحلديث أيب هريرة  
َ  دْ قَ لَ وَ  ,واً بْ حَ  وْ لَ ا وَ مهُ وْ تَ ام ألَ يهِ ا فِ مَ  ونَ مُ لَ عْ يَ  وْ لَ وَ  ,رِ جْ الفَ  الةُ صَ وَ  ,شاءِ العِ   نْ أَ  تُ مْ مهَ
 مْ هُ عَ مَ  جالٍ رِ بِ  يَ عِ مَ  قَ لِ طَ نْ أَ  مَّ ثُ  ,اسِ النَّ  بِ يلِّ صَ يُ فَ  الً جُ رَ  رَ آمُ  مَّ ثُ  ,قامَ تُ فَ  الةِ الصَّ بِ  رَ آمُ 
ُ يُ بُ  مْ يهِ لَ عَ  قَ رِّ حَ أُ فَ  ;الةَ الصَّ  ونَ دُ هَ شْ ال يَ  مٍ وْ  قَ ىلَ إِ  بٍ طَ حَ  نْ مِ  مٌ زَ حُ  رواه [ )ارِ النَّ بِ  مْ وهتَ

  .], واللفظ ملسلمالبخاري ومسلم

 : أقلُّ ما تنعقدُ به اجلامعةُ  :ثانياً 
ملالك بن  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ;−ثىنْ ولو أُ − ومأمومٌ  ,إمامٌ  :به اجلامعةُ اثنانِ  ما تنعقدُ  أقلُّ 

َ ا حَ ذَ إِ ( :ريض اهللا عنه احلويرث ُ كْ ام أَ كُ مَّ ؤُ يَ لْ وَ , يامَ قِ أَ  مَّ ا ثُ نَ ذِّ أَ فَ  ;الةُ الصَّ  تِ رضَ  )امكُ ربَ
 . ]رواه البخاري ومسلم, واللفظ ملسلم[

  ن ـرو عـذلك يُ  ألنّ ; ضرْ ـفَ يف ال −و ابنُ سبعٍ ـوه−ز باملميِّ  دُ ـوال تنعق 
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 .امريض اهللا عنه ابن مسعود وابن عباس

 :اجلامعةُ يف املسجدِ  :ثالثاً 
َّ  نْ مَ (: ريض اهللا عنهابن مسعود  لقوله ;يف املسجدِ  اجلامعةُ  نُّ سَ تُ    اهللاَ  ىقَ لْ يَ  نْ أَ  هُ رسَ

ِ  ادَ نَ يُ  ثُ يْ حَ  اتِ وَ لَ الصَّ  ءِ الَ ؤُ  هَ ىلَ عَ  ظْ افِ حَ يُ لْ فَ  امً لِ سْ مُ  داً غَ  َ  اهللاَ نَّ إِ فَ ; نَّ هبِ  مْ كُ يِّ بِ نَ لِ  عَ رشَ
ُ إِ وَ  ,دَ اهلُ  نَ نَ سُ  ملسو هيلع هللا ىلص   .]رواه مسلم[ )دَ اهلُ  نِ نَ سُ  نْ مِ  نَّ هنَّ
نُّ اجلامعةُ و  اهللا  ريضسلمة  وأمِّ  عائشةَ  لفعلِ  ;جالعن الرِّ  منفرداتٍ  ساءِ للنِّ تُسَ
ارقطني[ امعنه زاق والدّ   .]رواه أبو داود[ هادارِ  أهلَ  أن تؤمَّ  قةَ رَ وَ  أمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هرِ مْ وأَ , ]روامها عبد الرّ
جلِ  رمُ حيو  كان  ه إنْ إال مع إذنِ  ,راتبٌ  له إمامٌ  مسجدٍ يف  النّاسَ  أن يؤمَّ عىل الرَّ
 باإلمامةِ  وهو أحقُّ  ,البيتِ  صاحبِ  ه بمنزلةِ ألنّ  ;الوقتُ  قِ ما مل يض ;ذلك كرهُ ي

 هِ تِ مَ رِ كْ  تَ ىلَ عَ  هِ تِ يْ يف بَ  دُ عُ قْ  يَ الَ وَ , هِ انِ طَ لْ سُ  يف لَ جُ الرَّ  لُ جُ الرَّ  نَّ مَ ؤُ  يَ الَ ( :حلديث ;ن سواهُ ممّ 
ة .]رواه مسلم[ )هِ نِ ذْ إِ  بِ الَّ إِ  مَ رِ  .وخيص به الفراش الذي يبسط لصاحب املنزل: والتَّكْ

 صىلّ  ريض اهللا عنهألن أبا بكر  ;تْ صحَّ  الوقتُ  ذلك أو ضاقَ  فإن كان ال يكرهُ  
   )مْ تُ نْ سَ حْ أَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصالرمحن بن عوف فقال النبي  دوفعله عب , ملسو هيلع هللا ىلصحني غاب النبي 

  .]رواه مسلم[

  :إدراكُ اجلامعةِ  :رابعاً 
ا جزءً  ه أدركَ ألنّ  ;اجلامعةَ  أدركَ فقد األوىل  التّسليمةَ  اإلمامِ  سالمِ   قبلَ كربَّ  منْ 

 .ركعةً  أشبه ما لو أدركَ ف ;اإلمامِ  من صالةِ 
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ه, واطمأنَّ  ,كعةَ لرَّ ا أدركَ  −شاكٍّ  غريَ − كوعَ الرُّ  ومن أدركَ   وعِ  تابعَ  ثمّ  يف ركُ
ه;  ودٌ جُ سُ  نُ حْ نَ وَ  الةِ ىل الصَّ إِ  مْ تُ ئْ ا جِ ذَ إِ ( :عاً ومرف ريض اهللا عنهحلديث أيب هريرة  إمامَ

ويف  ,]داود رواه أبو[ )الةَ الصَّ  كَ رَ دْ أَ  دْ قَ فَ  ةً عَ كْ رَ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ وَ  ,ئاً يْ ا شَ وهَ دُّ عُ  تَ الَ وَ  ,وادُ جُ اسْ فَ 
  . )ةَ عَ كْ الرَّ  كَ رَ دْ أَ  وعَ كُ الرُّ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ ( :لفظ له

  .ملا تقدم ;هُ ه كيف أدركَ مع إمامِ  املأمومِ  دخولُ  سنُّ يُ و 
 انقلبتْ  :ومل يرجعْ  ,ه الثانيةِ إمامِ  تسليمةِ  قبلَ لقضاءِ ما فاته  املسبوقُ  قامَ  وإنْ  

 ,ئتاممِ اال عنِ  فيخرجَ  ;ه بال عذرٍ إمامِ  ملتابعةِ  الواجبَ  دَ وْ ه العَ لرتكِ  ;نفالً  صالتُه
  .هفرضُ  ويبطلَ 

مل تنعقد  :, ورشعَ يف نافلةٍ هامع إمامِ  أن يصيلَ  تي يريدُ الّ  الصالةُ  وإذا أقيمتِ  
  .]رواه مسلم[ )ةُ وبَ تُ كْ  املَ الَّ إِ  الةَ  صَ الَ فَ  الةُ الصَّ  تِ يمَ قِ ا أُ ذَ إِ ( :حلديث ;هنافلتُ 
ّ  :وهو يف النّافلةِ  وإن أقيمتْ    ﴾  w  x  y ﴿ :قوله تعاىلل ;ها خفيفةً أمت

  .]٣٣ حممد[
, صىلّ  ومنْ   هُ الةَ  أن يعيدَ  نَّ سُ  :وهو يف املسجدِ  اجلامعةُ  أقيمتِ  ثمّ  فرضَ الصّ

:  قال له ملسو هيلع هللا ىلصأنّ  ريض اهللا عنهر حلديث أيب ذ ة;ضيفرهي الوىل األُ صالتُه و معهم,
 يتُ لَّ صَ  دْ  قَ ينِّ إِ : لْ قُ ال تَ وَ  ,لِّ صَ فَ  مْ هُ عَ مَ  الةُ الصَّ  كَ تْ كَ رَ دْ أَ  نْ إِ فَ  ;اهَ تِ قْ وَ لِ  الةَ الصَّ  لِّ صَ (
    . ]رواه مسلم[ )يلِّ صَ ال أُ فَ 

له املأمومُ عن اإلمامِ  :خامساً   :ما يتحمّ
; منها عن املأمومِ  يتحمل اإلمامُ    :مجلةَ أمورٍ
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 ° ̄ ® ¬  » ª ©﴿  :لقوله تعاىل :القراءةُ  )١

 .]٢٠٤ األعراف[ ﴾  ±
  .الةِ الصَّ  من أولِّ  مع اإلمامِ  إذا دخلَ  :هوِ السَّ  سجودُ  )٢
  .هإمامُ  ومل يسجدْ  ,سجدةٍ  ه آيةَ يف صالتِ  إذا قرأَ  : ِالوةالتِّ  سجودُ  )٣
ه  بأصحابِ كان يصيلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي , وملن خلفه سرتةٌ  اإلمامِ  سرتةَ  ألنّ  :ةُ رتْ السُّ  )٤

  .م أن يسترتوا بيشءهُ ومل يأمرْ  ,إىل سرتةٍ 
; حيث سمعه :القنوت دعاءُ  )٥   .ن فقطفيؤمِّ  املأمومُ
  .هعىل إمامِ  لئال خيتلفَ  ;يف رباعيةٍ  بق بركعةٍ إذا سُ  :لُ األوّ  شهدُ التّ  )٦

ه :سادساً   :ما يسنُّ للمأمومِ خلفَ إمامِ
 ذِ عوُّ والتّ  ستفتاحِ اال مقصودَ  ألنّ  ;ةِ يف اجلهريّ  ذَ ويتعوَّ  أن يستفتحَ  للمأمومِ  سنُّ يُ 

  .القراءةِ  هبام بخالفِ  هِ جهرِ  لعدمِ  ;اإلمامِ  قراءةِ  باستامعِ  ال حيصلُ 
نُّ له و  يف سكتاتِ  −أي السورةُ − عتْ رشُ  حيثُ  وسورةً  الفاحتةَ  يقرأَ أن يُسَ
  :وهي ,إمامهِ 
  .−ويستعيذُ  حيث يستفتحُ − وىل فقطْ األُ  يف الركعةِ  الفاحتةِ  قبلَ  −
  .− الفاحتةَ  حيث يقرأُ − الفاحتةِ  وبعد −
ـوحيث يق− القراءةِ  من فراغِ الوبعد  − ديث سمرة حلوذلك  ;−رةَ رأ السُّ

ِ تَ تَ كْ سَ  تُ كُ سْ يَ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ (: ريض اهللا عنه  غَ رَ ا فَ ذَ إِ وَ  ,حَ تَ فْ تَ ا اسْ ذَ إِ  :نيْ
َ ا كَ ذَ إِ  ةٌ تَ كْ سَ (: ويف رواية . )اهَ لِّ كُ  ةِ اءَ رَ القِ  نَ مِ   ةِ اءَ رَ قِ  نْ مِ  غَ رَ ا فَ ذَ إِ  ةٌ تَ كْ سَ وَ  ,ربَّ
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﴿_ ̀ a  b c﴾( ]مذيّ بنحوه داود رواه أبو فه  , والرتّ , وضعّ

ه   .]الدارقطنيُّ وغريُ
; متى شاءَ اإلمامُ  فيه فيام ال جيهرُ  ويقرأُ   هِ ه لبعدِ لقول  , وكذلك فيام مل يسمعْ
ِ العَ وَ  رِ هْ يف الظُّ  أُ رَ قْ ا نَ نَّ كُ ( : ريض اهللا عنه جابر ِ يَ ولَ األُ  نيِ تَ عَ كْ يف الرَّ  امِ مَ اإلِ  فَ لْ خَ  رصْ  نيْ

َ فَ بِ  ِ تَ رَ يف اآلخِ وَ  ,ةٍ ورَ سُ وَ  ابِ تَ الكِ  ةِ احتِ َ فَ بِ  نيْ   .]رواه ابن ماجه[ )الكتابِ  ةِ احتِ
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، 

ط أن يأيت هبا رتشيُ  هألنّ  ;مل تنعقدْ و بطلتْ صالتُه,: همع إمامِ املأمومُ  أحرمَ  إذا
 يكون قد هألنّ  ;اإلحرامِ  تكبريةَ  هِ إمامِ  إمتامِ  قبلَ وكذا إذا أحرم  .هه وقد فاتَ إمامِ  بعدَ 
  .هصالتُ  بمن مل تنعقدْ  ائتمَّ 
 لَ عِ  جُ امَ نَّ إِ ( :حلديث ;هبعد إمامِ  الةِ الصَّ  يف أفعالِ  أن يرشعَ  ىل للمأمومِ وْ واألَ  

ْ الَ ; فَ هِ بِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ اإلِ  َ ا كَ ذَ إِ فَ  ;يهِ لَ وا عَ فُ لِ تَ  ختَ ُ كَ فَ  ربَّ  :الَ ا قَ ذَ إِ وَ  ,واعُ كَ ارْ فَ  عَ كَ ا رَ ذَ إِ وَ  ,واربِّ
ِ  نْ ملَِ  اهللاُ عَ مِ سَ  ا ذَ إِ , وَ وادُ جُ اسْ فَ  دَ جَ ا سَ ذَ إِ وَ  ,دُ مْ احلَ  كَ لَ نا وَ بَّ رَ  مَّ هُ اللَّ : واولُ قُ فَ  ;هُ دَ محَ
َ وساً أَ لُ لُّوا جُ صَ ساً فَ الِ  جَ ىلَّ صَ    .]رواه البخاري ومسلم, واللفظ ملسلم[ )ونَ عُ مجْ

ال يف هُ وافقَ  فإنْ   ,أفعالِ الصّ  ومل تفسدْ  ,ةِ نّ السُّ  ملخالفةِ  ;هرِ كُ  المِ أو يف السَّ  ةِ
  .كنِ ه اجتمع معه يف الرُّ ألنّ  ;هصالتُ 

; و  الةِ  وينِ قُ بِ سْ  تَ الَ ( : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله حيرمُ سبقُ اإلمامِ بيشءٍ من أفعالِ الصّ
 . ]رواه مسلم[ )يامِ القِ  بِ الَ وَ  ,ودِ جُ السُّ  بِ الَ وَ  ,وعِ كُ الرُّ بِ 

 معَ  بهِ  ليأيتَ  أن يرجعَ  هُ لزمَ  ه عمداً إمامِ  قبلَ  أو رفعَ  ,أو سجدَ  ,ركعَ  فمنْ  
 الواجبةِ  لرتك املتابعةِ  ;هصالتُ  بطلتْ  عمداً  بى عاملاً أَ  فإنْ  ;ا بهمؤمت  ليكونَ  ;هإمامِ 

ْ مَ أَ (: مرفوعاً  ريض اهللا عنه أيب هريرة وحلديثِ  ,بال عذرٍ   هُ سَ أْ رَ  عُ فَ رْ ي يَ ذِ ى الَّ شَ ا خيَ
َ  نْ أَ  امِ مَ اإلِ  لَ بْ قَ  َ  سَ أْ رَ  هُ سَ أْ رَ  اهللاُ لَ وِّ حيُ     . ]رواه البخاري ومسلم, واللفظ ملسلم[ )ارٍ محِ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

١٦٦

 ,طأَ ي اخلَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ ـضَ وَ  اهللاَ نَّ إِ ( :حلديث ;لِ ـاهاجلو ايسِ نّ ال صالةُ  لُ ـتبط الو 
فه [ )يهِ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ  ,يانَ سْ النِّ وَ  حه, وضعّ  .]أمحد وغريهرواه ابن ماجه, واحلاكم وصحّ

; ع اإلمتامِ ـم خفيفُ التَّ  لإلمامِ  نُّ سَ ويُ   الةِ  ريض اهللا عنهرة ـأيب هري حلديثِ  للصّ
   ,فَ ـيعِ الضَّ وَ  ,يمَ قِ السَّ  مُ يهِ فِ  نَّ إِ ـفَ  ;فْ فِّ خَ يُ لْ فَ  اسِ لنّ لِ  مْ كُ دُ حَ  أَ ىلَّ ـا صَ ذَ إِ ( :اً ـمرفوع

  .]رواه مسلم[ )اءَ ا شَ مَ  لْ وِّ طَ يُ لْ فَ  هِ سِ فْ نَ  لِ ىلَّ ا صَ ذَ إِ وَ  ,ةِ اجَ ا احلَ ذَ وَ 
  .نفريُ وهي التَّ  ,الكراهةِ  ةِ علّ  لزوالِ  فال بأس; التطويلَ  املأمومُ  فإذا آثرَ واختارَ  
الة إذا داخلَ ال أن ينتظرَ يسنُّ لإلمامِ و  ه إىل الصّ  ;أحسّ به يف ركوعٍ ونحوِ

  صالةِ يف االنتظارُ  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عنه ; ألنّه من املصلِّني من معهعىل  يشقّ  برشط أن ال
; فال يشقُّ عاجلامعةِ  إلدراكِ  اخلوفِ  رمةُ من مع اإلمامِ أعظمُ ليهم لنفعِ , ولكن حُ

اخلِ   .الدّ
تْ  ا يف مَ امرأتُه أو أَ  هُ ومن استأذنَ ها, وصالهتُ ه لهُ منعُ رِ دِ كُ هابِ إىل املسجِ تُه يف الذّ

ْ الَ (: بيتِها خريٌ هلا; حلديث وا إِ نَ  متَ ُ يُ بُ وَ  دَ اهللا,جِ اسَ اءَ اهللا مَ مَ عُ ٌ خَ  نَّ وهتُ  رواه[ )نّ هُ ـ لَ ريْ

  .]مسلم
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א 

 :األحقُّ باإلمامةِ  :أوالً 
 قراءةً  األجودُ  يليهِ  ثمّ  ,ه املرتبتنيِ جلمعِ  ;األفقهُ  قراءةً  األجودُ  :اإلمامةِ ب األحقُّ 

وا انُ كَ  اذَ إِ (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال ريض اهللا عنهأيب سعيد اخلدري ; حلديث الفقيهُ 
  .]رواه مسلم[ )مْ هُ ؤُ رَ قْ أَ  ةِ امَ مَ اإلِ بِ  مْ هُ قُّ حَ أَ وَ  ,مْ هُ دُ حَ أَ  مْ هُ مَّ ؤُ يَ لْ فَ  ةً الثَ ثَ 

 ;للفاحتةِ  ه حافظاً صالتِ  فقهَ  كان يعرفُ  نْ إ ;مل يكن فقيهاً  نْ إو اءةً قرجودُ يليه األَ  ثمّ 
  .للحديث املذكور

الذي ال يقرأ  يِّ ـمِّ األُ فقيه اله عىل التِ ـص فقهَ  مُ ـال يعل ئُ الّذيقارال مُ دَّ ـقويُ 
 اءً وَ سَ  ةِ اءَ رَ وا يف القِ انُ كَ  نْ إِ فَ  ;اهللا تابِ كِ لِ  مْ هُ ؤُ رَ قْ أَ  مَ وْ القَ  مُّ ؤُ يَ ( :حلديث ;وال يكتب

  .]رواه مسلم[ )ةً رَ جْ هِ  مْ هُ مُ دَ قْ أَ فَ  ;اءً وَ سَ  ةِ نَّ وا يف السُّ انُ كَ  نْ إِ فَ  ;ةِ نَّ السُّ بِ  مْ هُ مُ لَ عْ أَ فَ 
مُ  ثمّ  دَّ َ ا حَ ذَ إِ ( :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ;نُّ سَ األَ يُقَ  مْ كُ مَّ ؤُ يَ لْ وَ  مْ كُ دُ حَ أَ  مْ كُ لَ  نْ ذِّ ؤَ يُ لْ فَ  ;الةُ الصَّ  تِ رضَ

ُ كْ أَ    .]رواه البخاري ومسلم[ )مْ كُ ربَ
 نْ مِ  ةُ مَّ ئِ األَ ( :وحديث ,ربغر بالكُ لإلمامة الصُّ  حلاقاً إِ  ;نسباً  األرشفُ  ثمّ 

نن الكرب[ )شٍ يْ رَ قُ    .]رواه أمحد, والنّسائي يف السّ
    .]١٣ احلجرات[ ﴾ q   r s t u ﴿ :لقوله تعاىل ;رعُ وْ قى واألَ تْ األَ  ثمّ 

  .عىل األذانِ  قياساً  ;يام سبقف إذا تساووا بينهم قرعثم يُ 
   :ديثـحل ;هِ ره يف بيتِ ـن حضـهبا ممّ  قُّ ـأح ةِ ـلإلمام الحِ الصّ  البيتِ  بُ ـوصاح
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لْطَانِ يف  لَ جُ الرَّ  لُ جُ الرَّ  نَّ مَّ ؤَ  يُ الَ وَ (   .]رواه مسلم[ )هِ سُ
وعندها مسجد  له ألن ابن عمر أتى أرضاً  ;فيهِ  مامةِ باإل أحقُّ  املسجدِ  وإمامُ 

 :للموىل وقال ,هم فأبىفصىل ابن عمر معهم فسألوه أن يؤمَّ  ,يصيل فيه موىل له
َ صَ تُ  نْ أَ  قُّ حَ أَ  تَ نْ أَ ( افعيُّ  رواه[ )ينِّ مِ  كَ دِ جِ سْ يف مَ  يلِّ   .]البيهقيُّ و الشّ

  .مجاعةً  الةِ الصَّ  بعضُ  املأمومنيَ  ففاتَ  ;رصَ ام قَ ه ربّ ألنّ  ;أوىل من املسافرِ  واحلارضُ 
 القبلةِ  واستقبالِ  ,جاسةِ ي النّ عىل توقِّ  ه أقدرُ ألنّ  ;مىعْ أوىل من األَ  والبصريُ 

 .هِ نفسِ  بعلمِ 
م فإنّه  ;احلدثَ  يرفعُ  الوضوءَ  ألنّ  ;مِ أوىل من املتيمِّ  ئواملتوضِّ  بخالف التيمّ

 .مبيحٌ 
ىلغري  إمامةُ  وتكرهُ  ىلاألَ من  بال إذنٍ  األَوْ  تئاتِ فْ الا يف ذلك من امل ;إلمامة با وْ

  .عليهِ  − التعدي−

ةِ صِ  رشوطُ  :ثانياً   :اإلمامة حّ
 خلفَ  إقامتُهام رتعذّ  وعيدٍ   يف مجعةٍ إالّ  الفاسقِ  إمامةُ  ال تصحُّ ف: العدالةُ  )١

, ]١٨السجدة [ ﴾§ ¦  ¤¥       £    ¢ ¡        � ~﴿ :لقوله تعاىل ;هغريِ 
ٌّ رَ عْ  أَ الَ وَ  ,الً جُ رَ  ةٌ أَ رَ امْ  نَّ مَّ ؤُ  تَ الَ ( :مرفوعاً  عنه ريض اهللاجابر  حلديثو  ,راً اجِ هَ مُ  ايبِ
َ  انٍ طَ لْ سُ بِ  هُ رَ هَ قْ يَ  نْ  أَ الَّ إِ  ناً مِ ؤْ مُ  رٌ اجِ  فَ الَ وَ  ابن ماجه والبيهقي,  رواه[ )هُ فَ يْ سَ وَ  هُ طَ وْ سَ  افُ خيَ

 .]وهو حديث ضعيف
 ومٍ تُ كْ مَ  مِّ أُ  نَ ابْ  فُ لِ خْ تَ سْ يَ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ ألَ  ;األعمى واألصمِّ  إمامةُ  وتصحُّ 
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 .صمُّ األَ يه عل يسَ وقِ  ,]رواه أبو داود[ ىمَ عْ أَ  وَ هُ وَ  ,اسَ النَّ  مُّ ؤُ يَ 
;قار ;عدلٌ  ,مسلمٌ  ,ه ذكرٌ ألنّ  ;− الذي مل خيتتن−األقلفِ  إمامةُ  تصحُّ و  ئٌ

  .هإمامتُ  فصحتْ 
إِمامةُ و ,املعنى وال يغريّ  لُ يحيُ  خطؤه ال إذا كان نِ حْ لَّ ال كثريِ  تصحُّ إمامةُ و

,− يف الكلِّ  مع الكراهةِ  , ولكنْ التاءَ  رُ الذي يكرِّ  تامِ مْ التَّ  واألقلف,  األعمى, واألصمّ
 .همإمامتِ  يف صحةِ  للخالفِ  ;−وكثري الّلحن

   عن رشطٍ  العاجزِ  إمامةُ  ال تصحُّ ف: القدرةُ عىل اإلتيانِ بالرشوطِ واألركانِ  )٢
 ويُرجى بمسجدٍ  اتبُ الرّ   اإلمامُ إالّ , − الةِ الصَّ  ه بفرضِ خاللِ إل−  هإال بمثلِ  أو ركنٍ 

ه زوالُ   صىلّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألنّ  ;قياماً  , وتصحُّ هوجيلسون خلفَ   جالساً ه فيصيلِّ تِ علّ و عجزِ
 لَ عِ  جُ امَ نَّ إِ ( :قال ثمّ  ,واسُ فأشار إليهم أن اجلِ ,  قياماً  قومٌ  هُ  وراءَ فصىلّ  هبم جالساً 

َ وساً أَ لُ لُّوا جُ صَ ساً فَ الِ  جَ ىلَّ ا صَ ذَ إِ , وَ ...هِ بِ  مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ اإلِ     .]رواه البخاري ومسلم[ )ونَ عُ مجْ
ه داً فيه مقلِّ  فاً لَ خمتَ  أو رشطاً  ركناً  اإلمامُ  تركَ  وإنْ  ومن  صالتُه, تْ صحَّ  :لغريِ

 .هِ صالتِ  ةُ عليه صحَّ  فُ ما تتوقّ  ه تركَ ألنّ  ;ه أعادَ صالتِ  بطالنَ  معتقداً  ه خلفَ صىلّ 
ريض ; ألن الصحابة والرواية األظهر يف املذهب واختارها األكثر عدم اإلعادة

لنفسه  كان يصيل بعضهم خلف بعض مع االختالف , وألن صالتهاهللا عنهم 
, وبذلك حيصل الغرض , واهللا قد رفع اإلثم عن املجتهدصحيحة; فجاز االئتامم به

 لعدمِ  ;االجتهادِ  يف مسائلِ  ارَ وال إنك ,يف مسائل اخلالف وهو االجتهاد أو التقليد
 .ليلِ الدّ 
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جال )٣ كورةُ يف حقِّ الرّ  .مملا تقدّ  ;لِ اجبالرِّ  املرأةِ  إمامةُ  ال تصحُّ ف :الذُّ
اهللا  ريضابن مسعود  لوقل ;يف الفرضِ  بالبالغِ  زِ املميِّ  إمامةُ  تصحُّ  الف :البلوغُ  )٤
ِ تَّ حَ  المُ الغُ  نَّ مَّ ؤُ  يَ الَ (: عنه اهللا  ريض ابن عباسوعن  ,]رواه األثرم[ »ودُ دُ حلُ ا يهِ لَ عَ  بَ ى جتَ
ْ تَّ حَ  المُ الغُ  نَّ مَّ ؤُ  يَ الَ ( :امعنه زاق والبيهقي بإسناد ضعيف[ )مَ لِ تَ ى حيَ ومل ينقل  ,]رواه عبد الرّ

 .هخالفُ  مريض اهللا عنه عن غريمها من الصحابة
 حقِّ يف  ا نفلٌ هنّ أل; من غري البالغني هبمثلِ  ويف الفرضِ  ,فلِ ه يف النَّ إمامتُ  وتصحُّ 

 .منهم كلٍّ 
 وال نجسٍ  ,ثٍ حمدِ  إمامةُ  ال تصحُّ ف ):النّجاسة(الطّهارة من احلدثِ واخلبثِ  )٥
الةُ  تِ ضَ ى انقَ حتّ  و واملأمومُ هُ  جهلَ  فإنْ  ;ذلك يعلمُ   املأمومِ  ت صالةُ صحّ  :الصّ
 فِ رْ اجلُ  ىلَ إِ  جَ رَ خَ  مَّ ثُ  ,حَ بْ الصُّ  اسِ النَّ  بِ ىلَّ صَ  هُ نَّ أَ (ريض اهللا عنه عن عمر  ثبتملا ; هُ وحدَ 

ْ وَ  ,الةَ الصَّ  ادَ عَ أَ فَ  ;الماً تِ احْ  هِ بِ وْ يف ثَ  دَ جَ وَ فَ  زاق وعبد رواه مالك[ )اسُ النَّ  دِ عِ يُ  ملَ   .]الرّ
إال  −الفاحتةَ  وهو من ال حيسنُ − يِّ األمِّ  إمامةُ  ال تصحُّ ف :إحسانُ القراءة )٦
 .الةِ الصَّ  عن ركنِ  هِ لعجزِ  ;هبمثلِ 

 ريض اهللا ن بن األدرعجَ حْ ـديث مِ حل ;الفرضمن يُصيلِّ  خلفَ  فلُ النَّ  ويصحُّ  − 
َ حَ فَ  ;دِ جِ سْ يف املَ  وَ هُ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  تُ يْ تَ أَ ( :قالعنه   الَ أَ : يل الَ قَ  فَ ىلَّ صَ فَ  الةُ الصَّ  تِ رضَ

 تَ لْ عَ فَ  اذَ إِ فَ : الَ قَ  .كَ يتُ تَ أَ  مَّ ثُ  لِ حْ يف الرَّ  تُ يْ لَّ صَ  دْ اهللا قَ  ولَ سُ رَ  ايَ : تُ لْ قُ : الَ ? قَ تَ يْ لَّ صَ 
  .]رواه أمحد[ )ةً لَ افِ ا نَ هَ لْ عَ اجْ وَ  ,مْ هُ عَ مَ  لِّ صَ فَ 

 مَّ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ اإلِ  لَ عِ  جُ امنَّ إِ ( :حلديث ;يصحُّ الفَرضُ خلفَ من يصيلّ نافلةً وال  −
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ْ الَ فَ  هِ بِ    .]رواه البخاري ومسلم[ )يهِ لَ وا عَ فُ لِ تَ  ختَ
; اإلمام أمحد يَ  عنيف رواية و  عَ  مَ يلِّ صَ يُ  انَ كَ  اذاً عَ أن مُ رو  جابراً  ألنّ صحُّ

ِ يلِّ صَ يُ فَ  هِ مِ وْ  قَ ىلَ إِ  عُ جِ رْ يَ  مَّ ثُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ   ىلَّ صَ وَ  ,]رواه البخاري ومسلم[ ةَ الَ الصَّ  كَ لْ تِ  مْ  هبِ
 مَ لَّ سَ  مَّ ثُ  ,نيِ تَ عَ كْ  رَ رَ خْ األُ  بِ ىلَّ صَ  مَّ ثُ  ,مَ لَّ سَ  مَّ ثُ  نيِ تَ عَ كْ رَ  ةٍ فَ ائِ طَ بِ  فِ وْ يف اخلَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ 

 .  ضنيفرتَ مُ  يؤمُّ  لٌ تنفِّ وهو يف الثانية مُ  ,]رواه أبو داود[
الةُ  وتصحُّ  −  الةِ  خلفَ  ةُ املقضيّ الصّ  احلارضةُ خلفَ املقضيّةِ و ,احلارضةِ الصّ
 ام اختلفَ وإنّ  ,واحدةٌ  الصالةَ  ألنّ  ;−هرٍ ظُ هرٍ خلف كظُ −  االسمِ  تساوتا يف حيثُ 

  .الوقتُ 
ه , وال عكسُ  .وال يصحُّ عرصٌ خلف ظهرٍ
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 بني صىلّ ريض اهللا عنه مسعود  ابنَ  ألنّ  ;املأمومنيَ  وسطَ  اإلمامِ  وقوفُ  يصحُّ 
  .]رواه أبو داود[ )لَ عَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ ا رَ ذَ كَ هَ ( :وقال ,واألسودِ  علقمةَ 

َ رَ  اراً بَّ وجَ  راً ابِ جَ  أنّ  ملا ثبت ;عليهم ماً ه متقدِّ وقوفُ  ةُ نَّ والسُّ   افَ قَ وَ  امهُ نْ عَ  اهللاُ يضِ
َ دُ حَ أَ  :الةِ يف الصَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  عَ مَ  ِ مِ يَ  نْ ا عَ مهُ ام هيِ دِ يْ أَ بِ  ذَ خَ أَ فَ  ;هِ ارِ سَ يَ  نْ عَ  رُ خَ اآلوَ  ,هِ ين

  .]رواه مسلم[ .هُ فَ لْ ام خَ هُ امَ قَ أَ ى تَّ حَ 
ريض اهللا ابن عباس  حلديث ;لهُ  حماذياً  اإلمامِ  عن يمنيِ  الواحدُ  جلُ الرّ  فُ قِ ويَ 
ي دِ يَ بِ  ذَ خَ أَ فَ  ,هِ ارِ سَ يَ  نْ عَ  تُ مْ قُ فَ (: يف بيته, وفيه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ام حني صىلّ مع رسولِ عنه

ِ مِ يَ  نْ ين عَ ارَ دَ أَ فَ    .]سلممل , واللفظرواه البخاري ومسلم[ )هِ ين
هُ  وال تصحُّ  ,اإل خلفَ  صالةُ املأمومِ وحدَ  ;همع خلو يمينِ  وال عن يسارهِ  مامِ

 هُ دَ حْ وَ  فِّ الصَّ  فَ لْ  خَ يلِّ صِ يُ  الً جُ  رَ أَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ ( :دٍ بمع بنِ  وابصةَ  ديثِ حل
  .], والرتمذيّ رواه أبو داود[ )يدَ عِ يُ  نْ أَ  هُ رَ مَ أَ فَ 

 تْ عَ دَ  ةَ كَ يْ لَ ه مُ تَ دَّ جَ  نَّ أَ  :ريض اهللا عنه أنس ديثحل ;اإلمام خلفَ  قف املرأةُ وتَ 
هُ  الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ , وَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولَ سُ رَ  ُ وا فَ ومُ قُ (: مْ لـَ َ صَ ألِ  تُ فْ فَ صَ وَ  :سٌ نَ أَ  الَ , قَ )مْ كُ لَ  يلِّ
ِ تَ عَ كْ ا رَ نَ  بِ ىلَّ صَ فَ  ,انَ فَ لْ خَ  وزُ جُ عَ الوَ  ,هُ اءَ رَ وَ  يمُ تِ اليَ ا وَ نَ أَ   .]رواه البخاري ومسلم[ .نيْ
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; حلديث وابصة ه باطلةٌ فصالتُ  منفرداً  فِّ الصّ  خلفَ  ركعةً  لُ ـ الرجىلّ ـص وإنْ 
  .ابقالسَّ 

 ذراعٍ  مائةِ  ثالثِ  ام فوقَ هُ ولو كان بينَ  هِ بإمامِ  قتداءُ اال املأمومَ  أمكنَ  وإنْ 
; حَّ صَ  )مرتاً تقريباً ١٤٠(  مل وإالّ  ,هُ من وراءَ  يَرأو   اإلمامَ يَرن أ برشط االئتاممُ

 نيَ لِّ صَ تُ  ال(: ارهتِ جْ يف حُ  نيَ صلِّ يُ  نَّ كُ  ساءٍ قالت لنـا ريض اهللا عنه عائشة ألنّ  ;يصحّ 
  .]رواه الشافعي بإسناد ضعيف[ )ابٍ جَ يف حِ  هُ ونَ دُ  نَّ كُ نَّ إِ فَ  ;امِ مَ اإلِ  الةِ صَ بِ 

 ;كبريِ التّ  سامعُ  يكفيَ و ,ؤيةُ الرُّ  شرتطِ مل تُ  يف املسجدِ  واملأمومُ  كان اإلمامُ  وإنْ 
  .للجامعةِ  ه موضعٌ كلَّ  املسجدَ  ألنّ 

; صحَّ يمل  قٍ يطرك عريضٌ  فاصلٌ  اإلمامِ واملأمومِ  كان بنيَ وإن  م ملا تقدّ  االقتداءُ
معة يوم اجل ; كازدحام املسجد باملصلني  لرضورةٍ إالّ  ;اريض اهللا عنه عن عائشة

  .الصفوفُ  صلتِ عيد إذا اتّ الو
 نِ ائِ دَ املَ بِ  اسَ النَّ  مَّ أَ ( ريض اهللا عنه حذيفة نّ أل ; املأمومِ  ىلع اإلمامِ  علوُّ  كرهُ يُ و

َ رَ  ودٍ عُ سْ و مَ بُ أَ  ذَ خَ أَ فَ  ;انٍ كَّ  دُ ىلَ عَ   هِ تِ الَ صَ  نْ مِ  غَ رَ  فَ امَّ لَ فَ  ;هُ ذَ بَ جَ فَ  هِ يصِ مِ قَ بِ  هُ نْ عَ  اهللاُ يضِ
ْ أَ  : الَ قَ  ُ أَ  مْ لَ عْ تَ  ملَ  )نيتَّ دْ دَ مَ  نيَ حِ  تُ رْ كَ ذَ  دْ قَ  !ىلَ بَ :  الَ ? قَ كَ لِ ذَ  نْ عَ  نَ وْ هَ نْ وا يُ انُ كَ  مْ هنَّ
 . ]ودرواه أبو دا[

;  علوُّ  كرهُ يُ ال و  حِ طْ  سَ ىلَ  عَ ىلَّ صَ  ريض اهللا عنهأبا هريرة  ألنّ املأمومِ عىل اإلمامِ
  .]وغريه رواه الشافعي[.  امِ مَ اإلِ  ةِ الَ صَ بِ  دِ جِ سْ املَ 

عنه  ريض اهللاحلديث جابر  ;املسجدِ  ه حضورُ ونحوَ  الً جْ أو فُ  بصالً  أكلَ  ملنْ  كرهُ يُ و
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 نَّ إِ فَ  ;انَ دَ جِ سْ مَ  نَّ بَ رَ قْ  يَ الَ فَ  اثَ رَّ الكُ وَ  ومَ الثُّ وَ  لَ صَ البَ  لَ كَ أَ  نْ مَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلص بيّ النّ  أنّ 
َّ ذَّ أَ تَ تَ  ةَ كَ ئِ الَ املَ   .], واللفظ ملسلمرواه البخاري ومسلم[ )مَ و آدَ نُ بَ  هُ نْ  مِ ذَّ أَ تَ يَ ا  ممِ
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 :من يأيت عةِ واجلام اجلمعةِ  برتكِ  عذرُ يُ 
 رٍ كْ ا بَ بَ وا أَ رُ مُ ( :وقال ,عن املسجدِ  فَ ختلّ  ا مرضَ ملّ  ملسو هيلع هللا ىلصه ألنّ  :املريضُ  )١

  .]رواه البخاري ومسلم[ )اسِ النَّ بِ  لِّ صَ يُ لْ فَ 
 .ى املريضِ ه يف معنألنّ  :املرضِ  حدوثَ  اخلائفُ  )٢
ِ  أحدَ  عُ دافِ املُ  )٣  ةَ الَ صَ  الَ (: مرفوعاً  اريض اهللا عنهحلديث عائشة  :األخبثنيْ

َ حَ بِ   .والغائط البول,: واألخبثان .]رواه مسلم[ )نِ اثَ بَ خْ األَ  هُ عُ افِ دَ يُ  وَ  هُ الَ وَ  ,امِ عَ طَّ ال ةِ رضْ
,ـوج وجُ رْ يَ  ضائعٌ  لهُ  منْ  )٤ هُ   , فيه ه أو رضراً ـه أو فواتَ ـمالِ  ضياعَ  أو خيافُ  ودَ

ِ  هِ حلفظِ  رَ ؤجِ استُ  عىل مالٍ  أو خيافُ  ام عنه ريض اهللاباس حلديث ابن ع :بستانٍ  ظارةِ كن
ذْ  نْ مِ  الَّ هُ إِ ةَ لَ الَ  صَ الَ فَ  هِ تِ أْ يَ  مْ لَ فَ  اءَ دَ النِّ  عَ مِ سَ  نْ مَ ( :مرفوعاً  ويف  . ]رواه ابن ماجه[ )رٍ عُ
فها  ,أبو داود ارواه[ )ضٌ رَ مَ  وْ أَ  فٌ وْ خَ  :الَ قَ  ?اهللا ولَ سُ ا رَ يَ  رُ ذْ ام العُ فَ : وا الُ قَ (: رواية وضعّ

 .]املنذريُّ وغريه
هِ  من لصٍّ  عىل املالِ  :أنواعٍ  ثالثةُ  واخلوفُ   ,هِ وغريِ  من عدوٍّ  هِ وعىل نفسِ  ,ونحوِ

 .احلديثِ  لعمومِ  ;هفيعذر يف ذلك كلِّ  ;هِ وعيالِ  هِ وعىل أهلِ 
ِ تُ اسْ ( رَ مَ عُ  نَ ابْ  نَّ ألَ  ;هِ ـقريبِ  وتَ ـاف مـذا إن خـوك     دٍ يْ زَ  نِ بْ  يدِ عِ  سَ ىلَ عَ  خَ رصْ
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مْ  نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ   .]رواه البيهقيّ [ )ةَ عَ مْ اجلُ  كَ رَ تَ وَ  ,يقِ قِ العَ بِ  اهُ تَ أَ فَ  ;ةِ عَ مْ جُ لْ لِ  رُ مَّ جَ تَ يَ  وَ هُ وَ  رَ
حلديث  :لمةٍ ظْ مُ  بليلةٍ  باردةٍ  وريحٍ  ,وجليدٍ  ,جٍ لْ وثَ  ,لٍ حْ ووَ  , بمطرٍ أذَّ ت منْ  )٥

يف  ,مْ كُ الِ حَ رِ  ا يفوُ لُّ صَ  :الةِ الصَّ ي بِ ادِ نَ يُ فَ  يَ نادِ املُ  رُ مُ أْ يَ  انَ كَ  هُ نَّ أَ (ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمر عن النبي 
  ن ـني عـيف الصحيحو ,]متفق عليه[ )رِ ـفَ يف السَّ  ةِ ريَ طِ املَ  ةِ لَ يْ يف اللَّ وَ  ,ةِ دَ ارِ ـالبَ  ةِ ـلَ يْ اللَّ 

نِهِ يف(: ابن عباس ذِّ الَ ملُِؤَ هُ قَ طِريٍ  أَنَّ مٍ مَ لْتَ  :يَوْ ا قُ دُ أَنَّ  :إِذَ هَ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ أَشْ هَ أَشْ
ا  دً َمَّ ولُ اهللاحمُ سُ الَةِ  يَّ حَ  :فَالَ تَقُلْ  ,رَ ىلَ الصَّ لْ  ,عَ لُّوا يف :قُ مْ  صَ الَ  .بُيُوتِكُ أَنَّ  :قَ فَكَ

اكَ  وا ذَ رُ تَنْكَ الَ  .النَّاسَ اسْ قَ ا :فَ نْ ذَ بُونَ مِ نِّ  ?أَتَعْجَ ٌ مِ ريْ وَ خَ نْ هُ ا مَ دْ فَعَلَ ذَ ةَ  ي,قَ عَ مُ إِنَّ اجلُ
إِينِّ  ةٌ وَ مَ زْ تُ أَنْ أُحْ  عَ هْ رِ وا يفكَ شُ تَمْ مْ فَ كُ جَ ضِ  رِ حْ الدَّ   .]ملسلم والسياق[ )الطِّنيِ وَ

 هُ دَ حْ وَ  ىلَّ صَ فَ  دَ رَ فَ انْ  مَّ ثُ  ,اذٍ عَ مُ  عَ  مَ ىلَّ صَ  الً جُ رَ  نَّ ألَ  :مامِ اإل تطويلِ ب تأذَّ  منْ  )٦
َ خْ أَ  نيَ حِ  ملسو هيلع هللا ىلص يهِ لَ عَ  رْ كِ نْ يُ  مْ لَ فَ  ;اذٌ عَ مُ  لَ وَّ ا طَ ملَّ   .]رواه البخاري ومسلم[ هُ ربَ
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 :املقصود بأهل األعذار :أوالً 
حقه  نوم عمَّ اللَّ  عُ رفَ يَ عتذر هبا , مما ة التي يُ جَّ احلُ وهو  :−ر ذْ مجع عُ − األعذار

 .ف ائفر , واخلاسض , وامليأن يُالم ; كاملر
وجدت يف املصيل , فإن الصالة ختتلف يف بعض أحكامها  وهذه األعذار إذا

 .من حيث اهليئة والعدد 

, ]٢٨٦البقرة [ ﴾¬ » ª ©  ̈ § ﴿: تعاىل هواألصل يف ذلك قول
 .]٧٨احلج [ ﴾¡ �  ~ {  |  } z ﴿: وقوله سبحانه 

 :العاجز عن القيام  :ثانياً 
يشء  باالستناد إىلولو أن يصيل قائامً  صحيحاً كان أو مريضاً  املصيل جيب عىل − 

ألن القيام يف الفريضة ركن من أركان الصالة , فيجب اإلتيان  ;كعصا أو جدار 
 رٍ مْ أَ بَ  مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ إِ : (لقوله عليه الصالة والسالم  به عند القدرة وعدم املشقة ;

 .]رواه البخاري ومسلم[) متُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ وا مِ تُ أْ فَ 
بسبب املرض أو خشية زيادته  ,أو شق عليه أما إذا عجز عن القيام مطلقاً  −

; ملا جاء يف حديث عمران بن حصني , أن  فإنه يصيل قاعداً  أو تأخر شفائه , 
ْ  نْ إِ امً , فَ ائِ قَ  لِّ صَ : (قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ْ  نْ إِ , فَ داً اعِ قَ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  ملَ ) بٍ نْ  جَ ىلَ عَ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  ملَ

 . ] رواه البخاري[
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 :العاجز عن اجللوس  :ثالثاً 
فإن عجز املصيل عن الصالة قاعداً , صىل عىل جنبه , ويكون وجهه إىل  −

ْ  نْ إِ فَ : ( ملسو هيلع هللا ىلصالقبلة ; لقوله   ) . بٍ نْ  جَ ىلَ عَ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  ملَ
   ْنإِ فَ : (... عيل مرفوعاً ن ـوي عن ; ملا رُ ـه األيمـيل عىل جنبـفضل أن يصواأل

 ْ َ صَ يُ  نْ أَ  عْ طِ تَ سْ يَ  ملَ رواه الدارقطني, [...) ةِ لَ بْ القِ  لَ بِ قْ تَ سْ مُ  نَ مَ يْ األَ  هِ بِ نْ  جَ ىلَ  عَ ىلَّ , صَ داً اعِ قَ  يلِّ
 . ]وإسناده ضعيف

فإن شق عليه اجلنب األيمن صىل عىل جنبه األيرس ووجهه إىل القبلة ; ألن 
ْ  نْ إِ فَ : (ل اـفق ;ذي يصيل عليهـدد اجلنب الـمل حي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   ;)بٍ نْ  جَ ىلَ عَ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  ملَ

; عند التساوي فاجلنب األيمن أفضل اـه , أمـ عليه صىلَّ ـأي اجلنبني كان أيرس لف
انَ النَّبِيُّ ( :لعموم حديث عائشة ريض اهللا عنها لِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ نَعُّ نُ يف تَ بُهُ التَيَمُّ جُّ  يُعْجِ رَ تَ لِهِ وَ

أْنِهِ كُ  هِ ويف شَ ورِ طُهُ هِ وَ  .]البخاري ومسلمرواه [) لِّ
إىل  وإن عجز عن الصالة عىل جنبه , صىل مستلقياً عىل ظهره , وجعل رجليه − 

ْ  نْ إِ فَ : (القبلة; حلديث عيل السابق َّ  الهُ جْ رِ وَ , ياً قِ لْ تَ سْ  مُ ىلَّ صَ  عْ طِ تَ سْ يَ  ملَ  .)ةَ لَ بْ يل القِ ا يَ ممِ
ْ  نْ إِ فَ : (من حديث عمران زيادة  هفي رويو املجد ابن تيمية  عزاه[) ياً قِ لْ تَ سْ مُ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  ملَ
 .], وهي ليست يف سننه الصغر وال الكرب الزيلعي وابن حجر للنسائيو

 :صالة اليف ر كْ والذِّ  جودكوع والسُّ الرُّ العاجز عن  :رابعاً 
 ;إذا كان صاحب العذر قادراً عىل الركوع والسجود مع عجزه عن القيام  −

 . فإنه جيب عليه اإلتيان بالركوع والسجود عىل صفتهام الكاملة 
فإنه جيب عليه فعل ما يقدر عليه ,  ;دراً عىل اإلتيان بأحدمها اوإذا كان ق −
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 .ويومئ فيام يعجز عن اإلتيان به 
بالركوع  فإنه يومئ ;هبام; كحال من يصيل عىل جنبه أما إذا عجز عن اإلتيان − 

جابر بن عبد اهللا  والسجود برأسه وجيعل سجوده أخفض من ركوعه ; حلديث
 ئْ مِ وْ أَ ال فَ  ِِإ, وَ  تَ عْ طَ تَ اسْ  نِ إِ  ضِ رْ  األَ ىلَ عَ  لِّ صَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه أن النبي 

عيل  ويف حديث. ] البيهقيالبزار و رواه[) كَ وعِ كُ رُ  نْ مِ  ضَ فَ خْ أَ  كَ ودَ جُ سُ  لْ عَ اجْ ءً , وَ يامَ إِ 
ْ  نْ إِ فَ : (السابق  ) ....هِ وعِ كُ رُ  نْ مِ  ضَ فَ خْ أَ  هُ ودَ جُ سُ  لَ عَ جَ وَ  أَ مَ وْ أَ  دَ جُ سْ يَ  نْ أَ  عْ طِ تَ سْ يَ  ملَ

 ; كمن أصيب بشللوع والسجودأما إذا عجز املصيل عن اإليامء يف الرك − 
; ألنه قادر عىل اإليامء فأشبه مع استحضار الفعل بقلبه ; فإنه يومئ بعينيهكامل

; لقدرته عىل اإليامء قط الصالة عنه ما دام سليم العقلوال تس ,برأسه من يومئ
 .مع النية
خلرس أو قطع كان املصيل عاجزاً عن القول بلسانه يف أثناء الصالة  إذاو −

 هُ نْ وا مِ تُ أْ فَ  رٍ مْ أَ بَ  مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ إِ : ( ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي ر القول بقلبهـ, فإنه يستحضلسان 
 .) متُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ 

 :ل حال العاجز أثناء الصالة بدّ تَ  :خامساً 
رَ عىل ما هو أعىل منها , انتقل إليها ; كمن − دِ  صىل من صىل عىل حالٍ ثم قَ

فإنه ينتقل إىل القيام , أو صىل عىل  ;, ثم قدر عىل القيام يف أثناء الصالةجالساً 
اجللوس , انتقل إليه ; ألن العلّة التي من أجلها  ثم قدر يف أثناء الصالة عىل جنبه

 .فتعني أن يعمل باألصل  ;عمل بالرخصة قد زالت 
وكذا إن صىل عىل حال ثم احتاج إىل ما هو أدنى منها , انتقل إىل احلال  −
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األدنى ; كمن صىل قائامً ثم شق عليه القيام , أو صىل قاعداً ثم شق عليه القعود , 
 .أو االستلقاء بحسب حاله  انتقل إىل القعود

فإنه  ;ومن قدر عىل القيام إذا صىل منفرداً , ويعجز عنه إذا صىل يف اجلامعة  −
خيري بني الصالة منفرداً أو حضور اجلامعة ; ألنه يفعل يف كل منهام واجباً ويرتك 

 .فاستويا  ;واجباً 

 :احلة للعذر الصالة عىل الرَّ  :سادساً 
نزول عنها بسبب التأذي الإذا تعذر  ةراحلالعىل صالة الفريضة وز جت −

 وَ هُ  يقٍ ضِ ىل مَ ى إِ هَ انتَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ  نَّ أَ ( :يعىل بن أمية روي عنباملطر أو الوحل ; ملا 
َ حَ فَ  م,هُ نْ مِ  لَ فَ سْ أَ  نْ مِ  ةُ لَّ البِ , وَ مْ هِ قِ وْ فَ  نْ مِ  ءُ امَ السَّ , وَ هِ تِ لَ احِ  رَ ىلَ عَ  وَ هُ وَ  هُ ابُ حَ صْ أَ وَ   تِ رضَ

امَ  نَ ذِّ ؤَ املُ  رَ مَ أَ , فَ  الةُ الصَّ  أَقَ نَ وَ أَذَّ ولُ اهللا  مَ دَّ قَ تَ  مَّ , ثُ فَ سُ تِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصرَ لَ احِ ىلَ رَ ِ ىلَّ صَ فَ  عَ م ,  هبِ
ئُ  ومِ ْ إِ  يُ  . ], وإسناده ضعيفرواه أمحد والرتمذي[) وعِ كُ الرُّ  نَ مِ  ضَ فَ خْ أَ  ودَ جُ السُّ  لُ عَ يامءً ; جيَ
,  عٍ بُ أو سَ  خاف عىل نفسه من عدوٍّ وز الصالة عىل الراحلة كذلك ملن كام جت −

أو خيشى العجز عن الرجوع إن نزل , أو خياف االنقطاع عن الرفقة يف السفر; 
 .فأشبه اخلائف من عدوه  ;ألن من هذا حاله يعدُّ خائفاً عىل نفسه 

ن أعامل ـا يقدر عليه مـة, واإلتيان بكل مـه استقبال القبلـولكن جيب علي
 .الصالة 
السجود عليه  املصيل يف ماء أو طني ومل يمكنه اخلروج منه , والوإذا كان  −

; هركوعل سجوده أخفض من ـباإليامء وجيعه أن يصيل ـ, فلإال بالتلوث والبلل
 ) .متُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ وا مِ تُ أْ فَ  رٍ مْ أَ بَ  مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ إِ : ( ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لعموم قول
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َ انْ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ ألَ أما إذا كان البلل يسرياً ال أذ فيه , لزمه السجود ;   نْ مِ  فَ رصَ
 .]رواه البخاري ومسلم[ نيِ الطِّ وَ  اءِ املَ  رُ ثَ أَ  هِ فِ نْ أَ وَ  هِ تِ هَ بْ  جَ ىلَ عَ وَ  هِ التِ صَ 
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 :قرص الصالة يف السفر  :أوالً 
والعرص  وهي الظهر−  الصالة الرباعية أن يؤدي املصيل :يقصد بقرص الصالة

 .كل واحدة منها ركعتني ركعتني  فيصيل ثنائية; −والعشاء
تنياملغرب والصبح , فيصليأما صالة  ٍ من غري قَ  هام تامَّ  .إمجاعاً   رصْ

 Ï ﴿ :فقال تعاىل  ; تهنصوص الرشع عىل مرشوعيقرص الصالة قد دلت و − 
Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴾ ]وعن  ]١٠١ النساء ,

ا  الةَ الصَّ  اهللاُ ضَ رَ فَ ( :عائشة ريض اهللا عنها قالت  هَ ضَ رَ نيَ فَ يف  نيِ تَ عَ كْ رَ  نيِ تَ عَ كْ رَ حِ
رِ  فَ ِ والسَّ رضَ الةِ يف  يدَ زِ وَ  رِ فَ السَّ  الةُ صَ  تْ رَّ قِ أُ فَ  ,احلَ ِ احلَ صَ  . ]رواه البخاري ومسلم[) رضَ

بعده  واخللفاء من ملسو هيلع هللا ىلصوقرص الصالة يف السفر أفضل من إمتامها ; ألن النبي  − 
اهللا  , ومن ذلك حديث عبد اهللا بن عمر ريضعىل قرص الصالة يف أسفارهمداوموا 

 رٍ كْ بَ  ابَ , وأَ  نيِ تَ عَ كْ  رَ ىلَ عَ  رِ فَ يف السَّ  يدُ زِ ال يَ  انَ كَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ  تُ بْ حِ صَ (: عنهام قال
  .], واللفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم[  ) اهللا عنهميضركذلك  ثامنَ عُ وَ  رَ مَ عُ وَ 

 :رشوط صحة القرص يف السفر  :ثانياً 
 :, هي  يشرتط لقرص الصالة يف السفر عدة رشوط
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 :باحاً فر مُ أن يكون السَّ  )١
   ,أو مندوباً  ,سواء كان واجباً  الرشع ويقصد بالسفر املباح كل سفر أجازه

  , أو زيارة األصدقاء  ,أو صلة األرحام, ; كالسفر إىل احلج أو اجلهاد  أو مباحاً 
 عَ ضَ اهللا وَ  نَّ إِ : (ملسو هيلع هللا ىلصونحو ذلك ; وذلك لعموم قول النبي السياحة  أو التجارة أو

  .] رواه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه[) الةالصَّ  رَ طْ شَ , وَ  مَ وْ الصَّ  رِ افِ سَ املُ  نِ عَ 
ألن الرخص الرشعية رشعت , فال يباح له القرص ;  أما املسافر سفر معصية

لم ترشع يف سفر املعصية حتى ال يعان العايص عىل فختفيفاً وإعانة عىل املقصد , 
 .مكروهاً  سفرالومثله إذا كان  .معصيته 
 : نيَّ عَ مُ  ر إىل حملٍّ فَ داً السَّ قاصِ  رُ سافِ أن يكون املُ ) ٢

ريه  امَ ن هَ فال جيوز القرص مل عىل وجهه ال يدري أين يذهب , ولو بلغ يف سَ
مسافة تقرص معها الصالة ; وذلك النتفاء القصد والنية ; فهو مل يقصد السفر 

 .ابتداءً ومل ينوه , ولذا مل يبح له القرص ال يف ابتدائه وال يف أثنائه
ٍ افة قَ سَ مَ  سفره بلغأن يَ ) ٣   : رصْ
, سَ رْ فَ  رشَ ة عَ تَّ سِ ر مسافة القرص بدَّ قَ تُ و وباملقاييس يالً , مِ  عنيَ أربَ وَ  يةً امنِ أو ثَ خاً

; وا راً أو جَ حْ ا أو بَ ر بَ  رُ فَ , سواء كان السَّ  تقريباً كيلومرتاً  )٨١(ما يعادل  ةاملعارص
!  ةَ كَّ مَ  لَ هْ ا أَ يَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي وذلك ملا روي عن ابن عباس ريض اهللا عنهام 

ُ قْ ال تَ  دٍ  ةِ عَ بَ رْ أَ  نْ ى مِ نَ دْ وا يف أَ رصُ رُ بإسناد رواه الدارقطني والبيهقي [) انَ فَ سْ ىل عُ إِ  ةَ كَّ مَ  نْ , مِ  بُ

 . ], والصحيح أنه من قول ابن عباسضعيف
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 :أن يغادر عمران البلد ) ٤
  Ï Ð﴿: وهو أن يفارق بيوت املدينة أو البلدة أو القرية ; لقول اهللا تعاىل 

Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ﴾ ]ارق ـن مل يفـ, وم]١٠١ النساء
ما  ملسو هيلع هللا ىلصوألن النبي  ,مسافراً إال إذا ارحتل  فال يسمى ;البيوت مل يرضب يف األرض 

 يتُ لَّ صَ ( :أنس ريض اهللا عنه قال  كان يقرص صالته إال إذا ارحتل كام يف حديث
ولِ اهللا عَ مَ  سُ َ عاً وَ بَ رْ أَ  ةِ ينَ دِ املَ بِ  رَ هْ الظُّ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ هُ العَرصْ عَ يْتُ مَ لَّ ) نيِ تَ عَ كْ رَ  ةِ فَ يْ لَ ي احلُ ذِ بِ صَ
 .]رواه البخاري ومسلم[

 رجع قبل استكاملدا له أن يـثم ب ,قرصح الـتبيراً مسافة ـن خرج مسافـوم −
; ألن املعترب نية قطع مسافة  التي صالها أثناء سفره, فال يعيد الصالة املسافة

بدليل أنه يبتدئ القرص بعد مغادرة عمران البلد ,  ;نفسها قطع املسافةالقرص ال 
 .وهي ليست مسافة قرص 

 :األحوال التي ال يرشع فيها القرص للمسافر  :ثالثاً 
 :جيب عىل املصيل أن يتم صالته يف احلاالت اآلتية 

; ألن الصالة وجبت يف ذمته  وهو مقيم ثم سافرإذا دخل وقت الصالة ) ١
وهو مقيم غري مسافر , ومن كان هذا حاله فحقه اإلمتام ال القرص ; حلديث أنس 

ولِ اهللا (: ريض اهللا عنه قال  سُ عَ رَ لَّيتُ مَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلصصَ عَ يْتُ مَ لَّ صَ عاً وَ بَ ينَةِ أَرْ رَ بِاملَدِ الظُّهْ
تَنيِ  عَ كْ ةِ رَ يْفَ لَ ي احلُ َ بِذِ  .]ومسلمرواه البخاري [ )العَرصْ
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  .القول باإلمتام من مفردات املذهب و
العربة بفعل الصالة ال  ألنويف رواية موافقة جلمهور العلامء أنه يباح له القرص ; 

 . حكاه ابن املنذر إمجاعاً , وقد  بالزمن
عَ (: ال ـرو موسى بن سلمة ق; ملا ام مقيم ـإذا اقتد املسافر بإم) ٢ نَّا مَ   كُ

بَّاسٍ  قُلْتُ ابْنِ عَ ةَ فَ كَّ بَعًا :بِمَ يْنَا أَرْ لَّ مْ صَ عَكُ نَّا مَ ا كُ الِنَا ,إِنَّا إِذَ حَ نَا إِىلَ رِ عْ جَ ا رَ إِذَ يْنَا  وَ لَّ صَ
 ِ تَنيْ عَ كْ الَ ? رَ مِ : قَ اسِ نَّةُ أَيبِ الْقَ  رَ مَ عُ  نُ ابْ  انَ كَ «: قال نافع و . ]رواه أمحد[ )ملسو هيلع هللا ىلصتِلْكَ سُ

 .]رواه مسلم[» نيِ تَ عَ كْ ا رَ هَ الَّ صَ  هُ دَ حْ  وَ ىلَّ ا صَ ذَ إِ وَ  ,عاً بَ رْ ا أَ هَ الَّ صَ  امِ مَ اإلِ  عَ  مَ ىلَّ ا صَ ذَ إِ 
; ألن األصل اإلمتام ,  إذا مل ينو املسافر قرص الصالة عند اإلحرام بالصالة) ٣

 .وإطالق النية وعدم حتديدها ينرصف إىل األصل 
املقيمني للعمل , ل امَّ كالعُ ;  إذا نو املسافر اإلقامة مطلقاً من غري حتديد) ٤

, فهؤالء حكمهم  والتاجر املقيم للتجارة , والطالب املقيم للدراسة ونحوهم
 .ة اإلقامة ; ألن السفر املبيح للقرص قد انقطع بنيَّ حكم املقيمني

إذا نو اإلقامة أكثر من أربعة أيام , أو أقام حلاجة وظن أهنا ال تنقيض إال ) ٥
صبيحة اليوم الرابع من ذي احلجة وأقام  قدم مكة ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي بعد أربعة أيام ; 

كام ثبت يف الصحيحني  ;, ثم خرج إىل منىفجر اليوم الثامن, يقرص الصالة فيها إىل
إحد  صىلد ـون بذلك قـيكف ,اهللا عنهامرة ريض ـر وأيب هريـمن حديث جاب
  .قرصاً وعرشين صالة 
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; ألنه صار بتأخريه  وقتها عنهار املسافر الصالة بال عذر حتى ضاق إذا أخَّ ) ٦
 .عاصياً , والرخص مل تبح ليتوسل هبا إىل فعل املعايص 

 :األحوال التي يرشع فيها القرص للمسافر  :رابعاً 
 :تبيح القرص أن يقرص الصالة يف احلاالت اآلتية  رشع للمسافر مسافةً يُ 
وهو ال ينوي اإلقامة فيها وال يدري إذا أقام يف بلد حلاجة فوق أربعة أيام ) ١

 . متى تنقيض حاجته 
إىل بلد حلاجة ويقول اليوم أخرج , غداً أخرج , فهذا له أن  اً كمن يأيت مسافر

ولُ  امَ قَ أَ : (جابر قال  جاء عنيقرص الصالة ولو بقي أكثر من أربعة أيام ; ملا  سُ  اهللا رَ
ُ قْ ماً يَ وْ يَ  ينَ رشْ عِ  وكَ بُ تَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص  . ]داود أمحد وأبورواه [ )الةَ الصَّ  رصُ
, ولو أقام سنني ; ملا جاء  ذر املطرأو لعُ  لامً إذا أقام يف بلد بسبب احلبس ظُ ) ٢

نُ بِأَذْ (: قال عن ابن عمرعن نافع  نَحْ يْنَا الثَّلْجُ وَ لَ تَجَ عَ رٍ يفأَرْ هُ تَّةَ أَشْ انَ سِ بِيجَ  رَ
اةٍ  زَ رَ . غَ مَ الَ ابْنُ عُ ِ : قَ تَنيْ عَ كْ ىلِّ رَ نَّا نُصَ كُ  . ], والسياق لهالبيهقيعبدالرزاق و رواه[) فَ
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 : املقصود باجلمع :أوالً 
 ;ر تقديامً أو تأخرياً ـ إىل األخد الصالتنيـإح مُّ ـض: ود باجلمعـاملقص

والعشاء يف , وبني املغرب بني الظهر والعرص يف وقت إحدامهافيجمع املصيل 
 .إذا كان هناك عذر معترب رشعاً  ;وقت إحدامها

 :األحوال التي يباح فيها اجلمع بني الصالتني  :ثانياً 
    s  t﴿: لقول اهللا تعاىل  ;األصل يف املسلم أن يصيل الصالة عىل وقتها

u v w x           y﴾ ]وال جيوز للمسلم أن خيرج  ]١٠٣ النساء ,
  .الصالة عن وقتها إال من عذر رشعي 

 :الصالتني , تنقسم إىل نوعني واألعذار املبيحة للجمع بني  −

 , وصاليتيح اجلمع بني صاليت الظهـر والعصـرأعذار تب: النـوع األول
  :هي و, تقديامً أو تأخرياً  املغرب والعشاء

 ;فأكثر) كم ٨١(وهو السفر الطويل الذي يبلغ  :الة فيه الصَّ قرصَ فر الذي تُ السَّ ) ١
, مجع تقديم أو مجع هر والعرص, وبني املغرب والعشاءفيجوز أن جيمع بني الظ

ولَ (: ريض اهللا عنه معاذ بن جبلثبت من حديث  وذلك ملا ;تأخري سُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاأَنَّ رَ
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انَ  َ  يف كَ ِلَ مجَ حتَ بْلَ أَنْ يَرْ سُ قَ مْ تِ الشَّ اغَ ا زَ ةِ تَبُوكَ إِذَ وَ زْ ِ غَ الْعَرصْ رِ وَ َ الظُّهْ إِنْ , عَ بَنيْ وَ
 ِ لَ لِلْعَرصْ نْزِ تَّى يَ رَ حَ رَ الظُّهْ سُ أَخَّ مْ يغَ الشَّ بْلَ أَنْ تَزِ ِلْ قَ حتَ لِكَ إِنْ , يَرْ ثْلَ ذَ بِ مِ ىفِ املَغْرِ وَ

بْلَ  سُ قَ مْ ابَتِ الشَّ اءِ  غَ الْعِشَ بِ وَ َ املَغْرِ َعَ بَنيْ ِلَ مجَ حتَ بْلَ أَنْ تَغِيبَ , أَنْ يَرْ ِلْ قَ حتَ إِنْ يَرْ وَ
امَ  يْنَهُ َعَ بَ اءِ ثُمَّ مجَ لَ لِلْعِشَ نْزِ تَّى يَ بَ حَ رَ املَغْرِ سُ أَخَّ مْ  . ]رواه أبو داود والرتمذي[ )الشَّ

  ا ثبت عن مل ; عـوضعف برتك اجلم ه مشقةـذي تلحقـال م املريضـاملقي) ٢
َ : (ابن عباس قال  ِ العَ وَ  رِ هْ الظُّ  نيَ بَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  عَ مجَ ,  ةِ ينَ دِ املَ بِ  اءِ شَ العِ وَ  بِ رِ غْ املَ وَ  رصْ

ِ غَ  يف ِ غَ  يف(, ويف رواية ) رٍ طَ ال مَ وَ  فٍ وْ خَ  ريْ فاجلمع  .]رواه مسلم[) رٍ فَ ال سَ وَ  فٍ وْ خَ  ريْ
يف هذا اخلرب لغري عذر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  مجع إذا كانف بني الصالتني ال بد فيه من عذر ;

َ دلّ ذلك عىل أن , اخلوف أو املطر أو السفر هو  هناع العذر الذي من أجله مجَ
 .ذر املرض عُ 

; إذا كان يشق عليها غسل ثوهبا الذي تصيبه النجاسة يف املرأة املرضع ) ٣
 .برشط أن ال يتخذ ذلك عادة  ;وقت كل صالة 

; كاملستحاضة , ومن به سلس العاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صالة ) ٤
 ْ النبي  نة حني استفتتبول , ومن ينزف جرحه عىل الدوام ; وذلك حلديث محَ

ي: (يف االستحاضة فقال  ملسو هيلع هللا ىلص رِ خِّ ىلَ أَنْ تُؤَ يتِ عَ وِ إِنْ قَ َ ,  وَ يلِ العَرصْ تُعَجِّ رَ , وَ الظُّهْ
اءَ ,  يلِ العِشَ تُعَجِّ بَ وَ رِ ي املَغْ رِ خِّ مَّ تُؤَ ِيعاً , ثُ َ مجَ العَرصْ رَ وَ لِّنيَ الظُّهْ مَّ تُصَ لِنيَ ثُ تَسِ تَغْ فَ

يلِ  عَ افْ التَنيِ فَ َ الصَّ عِنيَ بَنيْ مَ ْ جتَ لِنيَ وَ تَسِ غْ مَّ تَ  .] رواه أمحد وأبو داود والرتمذي[) ثُ
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; ا كان خياف برتكه رضراً الذي يبيح ترك اجلمعة واجلامعة, إذالشغل  )٥
السابق,  ; حلديث ابن عباسبحيث ال يتخذ ذلك عادة, واحلارساز باخ واخلبَّ كالطَّ 

 نْ أَ  ادَ رَ أَ : (قال  يف غري األعذار املعروفة , ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  سئل عن سبب مجعملا وفيه أنه 
 ْ أنه إذا دعت احلاجة إىل اجلمع بني الصالتني مجع بينهام  م منههِ ; ففُ ) هُ تَ مَّ أُ  جَ رِ ال حيُ

  .إذا كان يف عدم اجلمع مشقة وحرج 

 :وهي  , أعذار ختتص بإباحة اجلمع بني املغرب والعشاء فقط: النوع الثاين 
 رَ مَ عُ  نَ ابْ  نَّ أَ (ملا رو نافع  الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة ;املطر ) ١

َ رَ  َ ذَ إِ  انَ ام كَ هُ نْ اهللا عَ  يضِ َ بَ  اءُ رَ مَ األُ  عَ ا مجَ َ  رِ طَ يف املَ  اءِ شَ العِ وَ  بِ رِ غْ املَ  نيْ رواه [) مْ هُ عَ مَ  عَ مجَ

, وملا ثبت عن عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب , وأيب بكر بن عبد الرمحن ] مالك
ُ أَ (املخزومي  ْ انُ م كَ هنَّ َ ذَ إِ  ةِ ريَ طِ املَ  ةِ يلَ يف اللَّ  اءِ شَ العِ وَ  بِ رِ غْ املَ  نيَ بَ  ونَ عُ مَ وا جيَ  نيَ وا بَ عُ ا مجَ

 .] رواه البيهقي[) كَ لِ ذَ  ونَ رُ كِ نْ ال يُ وَ  نيِ التَ الصَّ 
َ الثَّ ) ٢  .يف معنى املطر  امألهن د ;لج والربَ
ويتعرض  املشقة تلحق املصيل يف تلويث نعله وثيابه , ; ألن نيوالطِّ  لحَ الوَ ) ٣

أعظم من البلل الذي  ذلكيف فيه اإلنسان للزلق فيتأذ يف نفسه وثيابه , وهو 
 .يلحقه باملطر 

اجلليد  ; إذشدة الربداملشقة بسبب :  أحدمها; فيه معنيان; ألنه جيتمع  اجلليد) ٤
اإلنسان  بهتعرض للزلق فيتأذ ال:  والثاين.  يتكون إال مع الربودة الشديدة ال
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 .كالوحل والطني 
عذر يف ترك اجلمعة واجلامعة كام يف حديث  ا; ألهن الريح الشديدة الباردة) ٥

 اتِ ذَ  ةِ دَ ارِ البَ  ةِ يلَ و اللَّ أَ  ةِ ريَ طِ املَ  ةِ يلَ يف اللَّ  يهِ نادِ ي مُ نادِ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ : (ابن عمر 
 مما يلحق شدة الربدفدل ذلك عىل أن . ] رواه ابن ماجه[) مْ كُ الِ حَ وا يف رِ لُّ صَ :  يحِ الرِّ 

 . فجاز اجلمع بسببه ;املشقة باملصيل 

 :املفاضلة بني مجع التقديم ومجع التأخري  :ثالثاً 
باملعذور ;  ال مفاضلة بني مجع التقديم ومجع التأخري , وإنام األفضل ما كان أرفق

األمرين بحسب  ملسو هيلع هللا ىلصألن اجلمع إنام رشع لرفع احلرج واملشقة , وقد فعل النبي 
ولَ ( :ه كام يف حديث معاذـق بـاألرف سُ انَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاأَنَّ رَ تِ  يف كَ اغَ ا زَ بُوكَ إِذَ ةِ تَ وَ زْ غَ

 ِ الْعَرصْ رِ وَ َ الظُّهْ َعَ بَنيْ ِلَ مجَ حتَ رْ بْلَ أَنْ يَ سُ قَ مْ رَ , الشَّ سُ أَخَّ مْ يغَ الشَّ زِ بْلَ أَنْ تَ ِلْ قَ حتَ رْ إِنْ يَ وَ
 ِ لَ لِلْعَرصْ نْزِ تَّى يَ رَ حَ يف, الظُّهْ لِكَ  وَ ثْلَ ذَ بِ مِ رِ عَ  املَغْ َ ِلَ مجَ حتَ رْ بْلَ أَنْ يَ سُ قَ مْ ابَتِ الشَّ إِنْ غَ

اءِ  الْعِشَ بِ وَ رِ َ املَغْ اءِ , بَنيْ عِشَ لَ لِلْ نْزِ تَّى يَ بَ حَ رِ رَ املَغْ سُ أَخَّ مْ غِيبَ الشَّ بْلَ أَنْ تَ ِلْ قَ حتَ رْ إِنْ يَ وَ
امَ  يْنَهُ َعَ بَ مَّ مجَ  . ]رواه أبو داود والرتمذي[) ثُ

 :رشوط مجع التقديم  :رابعاً 
 :إذا مجع املعذور مجع تقديم , فإنه يشرتط لذلك ما يأيت 

; ألن اجلمع عمل وهو مفتقر إىل مع عند اإلحرام بالصالة األوىل نية اجل) ١
 .]رواه البخاري ومسلم[) اتِ يَّ النِّ بِ  املُ عْ ام األَ نَّ إِ : (النية ; كام يف احلديث
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ق بني الصالال أن ) ٢ ; فينبغي لصحة اجلمع أن يوايل بني الصالتني تني بنافلة يفرِّ
 وضوء أو قدر إقامةبنحو صالة نافلة , بل ب; رفاً عُ  طويلوال يفصل بينهام بفاصل 

أسامة بن ذلك من حديث ثبت  معنى اجلمع املقارنة واملتابعة , وقد ألن ; خفيف
لَامَّ ( :صفة مجعه يف مزدلفة قاليف  ملسو هيلع هللا ىلصزيد عن النبي  أَ فَ ضَّ تَوَ لَ فَ ةَ نَزَ لِفَ دَ اءَ املُزْ بَغَ  جَ أَسْ فَ

وءَ  ضُ بَ , الْوُ رِ ىلَّ املَغْ الَةُ فَصَ تِ الصَّ مَّ أُقِيمَ هُ يف ,ثُ عِريَ انٍ بَ لُّ إِنْسَ اخَ كُ نَ مَّ أَ نْزِ  ثُ مَّ , لِهِ مَ ثُ
يْئًا امَ شَ يْنَهُ لِّ بَ ْ يُصَ ملَ ا وَ الَّهَ اءُ فَصَ تِ الْعِشَ  .]ومسلمرواه البخاري [) أُقِيمَ

نة بطل اجلمع ; ألنه فرَّ  −  .ق بينهام بصالة فإن فصل بني الصالتني بأداء السُّ
وهذا خاص  ;  الصالتني ويستمر إىل الفراغ منهامأن يوجد العذر عند ابتداء ) ٣

فإذا زال العذر  ;ألن وجود العذر هو السبب املبيح للجمع  بعذر السفر واملرض;
 .أو قبل الفراغ من الثانية مل يصح اجلمع لزوال سببه  ,قبل افتتاح األوىل أو يف أثنائها

ن فال يشرتط دوام العذر إىل الفراغ من الصالة الثانية ; فإ ;أما يف حال املطر  − 
  ع , ـاجلمع بعد افتتاح الثانية , جاز ـل متامها , أو انقطـزال يف أثناء األوىل ثم عاد قب

 .غريه  ومل يؤثر انقطاعه ; ألن العذر وجد يف وقت اشرتاطه , فال يرض عدمه يف

 :رشوط مجع التأخري  :خامساً 
 :وإذا مجع املعذور مجع تأخري , فإنه يشرتط لذلك ما يأيت 

ر الصالة ; ألن يضق الوقت عن فعلها ما مل نية اجلمع بوقت األوىل) ١ ه إذا أخَّ
, كام أن  إىل أن تأخريها األوىل عن وقتها بغري نية اجلمع صارت قضاءً ال مجعاً
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 . الرخصةهو ينايف وحرام , يضيق الوقت عن فعلها 
; ألن وجود العذر سبب إباحة اجلمع , قاء العذر إىل دخول وقت الثانية ) ب٢

إىل وقت الثانية زال سبب اجلمع, وإن استمرَّ إىل وقتها جاز له  فإذا مل يستمرَّ 
ره إىل حني الوصول إىل بلده.  اجلمع, ولو أخَّ

:  ما ال يشرتط لصحة اجلمع : سادساً
ال يشرتط لصحة اجلمع بني الصالتني احتاد اإلمام واملأموم ; فيصح اجلمع يف 

 األحوال اآلتية :
 صىل املأموم الظهر خلف إمام والعرص خلف إمام آخر .ي أن) ١
 مع إمام العرص بمأموم غري الذي صىل معه الظهر .جي أن) ٢
 جيمع .مع املأموم خلف إمام مل أن جي) ٣
 صىل إحد الصالتني منفرداً واألخر يف مجاعة .أن ي) ٤
 مع اإلمام بمأموم مل جيمع .جي ) أن٥

: نة والوتر حال  سابعاً  : التقديم مجعصالة السُّ
; إذا مجع املصيل مجع تقديم , فله أن يصيل سنة األوىل وسنة الثانية بعد اجلمع − 

 وهو قد صىل الفرض .اتبة تابعة لفرضها , ة الرَّ نَّ ألن السُّ 
; فله أن يوتر قبل دخول وقت العشاءوإذا صىل املغرب والعشاء مجع تقديم ,  − 

 وقته . صىل العشاء فدخلالعشاء إىل الفجر , وقد صالة ألن الوتر وقته ما بني 
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 :اخلوفِ  صالةِ  حكمُ  :أوالً  
 :تعاىل لقوله ;وسفراً  حرضاً  − مباحاً  كان القتالُ  ذاإ−  اخلوفِ  صالةُ  تصحُّ و باحُ تُ 
﴿J K L M  N ﴾ ]ها يفصالّ  ; حيثملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسولِ  , ولفعلِ ]٢٣٩ البقرة 

 إلمجاعِ و ,]ومسلم وغريمها أخرجه البخاري[ وقائِعِ ال ها منَ وغريِ  قاعِ الرِّ  ذاتِ  غزوةِ 
   .هاعىل فعلِ  مريض اهللا عنه حابةِ الصّ 

ا رخصةٌ فالرَّ وال جتوزُ يف قتالٍ حمُ  ; ألهنّ باحُ بمعصيةٍ  مٍ   .تُ

 :اخلوفِ  صالةِ  صفةُ : ثانياً 
ُ قْ يَ ف ;الةِ الصّ  ركعاتِ  عددِ  يف تغيريِ  للخوفِ  ال تأثريَ  هُ  اخلائفُ  رصُ يف  صالتَ
هِ  , ولكنْ يف  مُّ تِ ويُ  ,حالِ سفرِ رُ  حالِ إقامتِهِ ,يف صف اخلوفُ  يؤثّ الةِ  بعضِ يف و ةِ الصّ

ا من كيفياتِ  ملسو هيلع هللا ىلص يّ بالنّ  عنِ  ما وردَ  ها عىل نحوِ رشوطِ     أمحدُ  قال اإلمامُ  ; فقدصالهتِ
تْ صالةُ اخلوفِ عن النّبيّ «: −رمحه اهللا− ا حديثُ  ملسو هيلع هللا ىلصصحّ , أمّ من ستّةِ أوجهٍ

هُ    .»سهلٍ فأنا أختارُ
ثْمةَ وهو ا−  سهلٍ  وحديثُ  أمحدُ  اإلمامُ الذي أشار إليه  − ريض اهللا عنه بن أيب حَ

وِّ ( :قاعِ الرِّ  ذاتِ يومَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ هو صالتُ  اهَ الْعَدُ جَ ةٌ وِ طَائِفَ هُ وَ عَ تْ مَ فَّ ةً صَ ىلَّ  ;أَنَّ طَائِفَ فَصَ
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ةً  عَ كْ هُ رَ عَ ينَ مَ مْ  ,بِالَّذِ هِ سِ فُ ُّوا ألَنْ أَمتَ ائِامً وَ بَتَ قَ مَّ ثَ َ  ,ثُ مَّ انْرصَ وِّ ثُ دُ اهَ الْعَ جَ وا وِ فُّ وا فَصَ  ,فُ
 رَ ةُ األُخْ تِ الطَّائِفَ اءَ جَ ِمْ  ;وَ ىلَّ هبِ ةَ الَّتِ  فَصَ عَ كْ يَتْ  يالرَّ قِ ا ,بَ الِسً بَتَ جَ ُّوا  ,ثُمَّ ثَ أَمتَ وَ

مْ  هِ سِ فُ ِمْ  ,ألَنْ مَ هبِ لَّ مَّ سَ   .]رواه البخاري ومسلم[ )ثُ
 ,اهللا تعاىل بكتابِ  وأشبهُ  ,يف األفعالِ  وأقلُّ  ,وِّ دُ للعَ  ىكَ أنْ ه كونُ  :هِ يارِ تاخ ووجهُ 

  .واحلربِ  الةِ للصّ  وأحوطُ 
, ومل يمكنْ  اخلوفُ  وإذا اشتدَّ   , والكرُّ والفرُّ بُ والطَّعنُ تفريقُ  بأنْ تواصلَ الرضَّ

هاصفَّ القومِ  جوهِ ا عىل وجهٍ من وُ , وال صالهتُ الةِ األخر نيْ َ وقتُ الصّ ملْ : , وحرضَ
هني كباناً رُ  وأ رجاالً وا لَّ صَ و ر,تؤخَّ  , لآليةِ ; هاوغريِ  للقبلةِ  متوجّ ابقةِ    لِ وقلو السّ
فٌ ( :− اهللاُ عنهام ريض−  عمر ابنِ  وْ انَ خَ إِنْ كَ وْ فَ لَّ لِكَ صَ نْ ذَ دَّ مِ وَ أَشَ ا هُ االً قِيَامً جَ ا رِ

ا بَانً كْ مْ أَوْ رُ هِ امِ دَ ىلَ أَقْ تَقْ  ;عَ سْ ةِ بِيلمُ بْلَ بِلِيهَ   الْقِ تَقْ سْ َ مُ ريْ ال أر : قال نافعٌ  )اأَوْ غَ
هم يف يلزمُ وال  .]رواه البخاري[ .ملسو هيلع هللا ىلصإال عن رسول اهللا  ذكر ذلكعمر  اهللا بنَ عبدَ 

هِ احلالةِ  م ذلكَ  افتتاحُ هذِ ; ولو أمكنهُ الةِ إىل القبلةِ   .الصّ
; و م باإليامءِ جودِ  نوئومِ يُ تكونُ صالهتُ كوعِ والسُّ م لو ألهنّ  ;همطاقتِ بقدرِ  بالرُّ

 ُّ هم للهالكِ دوِّ العَ  ألسلحةِ  فاً وا هدَ لكانُ  جودَ والسّ  عَ كووا الرّ أمت ضني أنفسَ   ., معرّ
م, وال جيبُ من ركوعِ  ويكونُ سجودُهم أخفضَ   ةِ  هِ ابّ جودُ عىل ظهرِ الدّ   .السّ

ةِ اخلوفِ : ثالثاً  الةِ يف شدّ  :احلاالتُ الّتي تلحق بالصّ
ةِ اخلوفِ   الةِ يف شدّ   :احلاالتُ التاليةُ  يلحقُ بالصّ
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١٩٥

   ,لٍ ـيْ سَ ن ـمربِ ـاهلأو  ,−مباحاً  إذا كان اهلربُ − ن عدوٍّ ـم بِ رَ ـاهل الةُ ح )١
  .ظاملٍ  أو غريمٍ  ,نارٍ  هربٍ من أو ,−وهو كلُّ حيوانٍ مفرتسٍ  −عٍ بُ أو سَ 
; إذا كان احلاجُّ قاصداً إليها, ومل يبقَ بعرفةَ  الوقوفِ  وقتِ  تِ افو من وفُ اخل )٢

ها عىل األرضِ فاتَ  ; بحيث لو صالّ ألنّ  ;هُ الوقوفُ من وقتِ الوقوفِ إال مقدارٌ يسريٌ
رِ احلاصلِ من الغريمِ  ه بفواتِ احلجِّ ال ينقصُ عن الرضّ رَ الّذي يلحقُ   .الظّاملِ  الرضّ

 عن نفسِ  وأ كلِّه, عن ذلك بِّ الذَّ أو  ,هِ أو مالِ  هِ أو أهلِ  هِ عىل نفسِ  فُ واخل )٣
َ  ;غريهِ    .رِ ملا يف ذلك من الرضّ
: قال ريض اهللا عنه عبد اهللا بن أنيس ديثحل ;هُ يطلبُ  وٍّ عدُ  تِ وْ فَ  من فُ واخل )٤ 

) ِ ثَن عَ ولُ اهللا يبَ سُ يَانَ اهلُ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ فْ الِدِ بْنِ سُ ِّ إِىلَ خَ يلِ اتٍ  − ذَ فَ رَ عَ ةَ وَ نَ رَ وَ عُ انَ نَحْ كَ  ;−وَ
الَ  قَ هُ اذْ  :فَ تُلْ اقْ بْ فَ الَ . هَ ِ  :قَ الَةُ الْعَرصْ تْ صَ َ رضَ حَ تُهُ وَ أَيْ رَ لْتُ  ;فَ قُ افُ أَنْ  إِينِّ  :فَ ألَخَ

 ِ يْن ونَ بَ يْنَهُ مَ  ييَكُ بَ رُ الصَّ ـوَ خِّ يشِ  ;الَةَ ـا إِنْ أُؤَ انْطَلَقْتُ أَمْ أَنَ  فَ يلِّ ـوَ ءً  ا أُصَ ئُ إِيامَ أُومِ
هُ  وَ    .]رواه أبو داود[احلديث  )...نَحْ

 لهُ  بانَ  ثمّ  خائفٍ   صالةَ فصىلّ  هِ عن رفقتِ  فَ ختلّ  إنْ  عدواً  شخصٌ  خافَ  وإنْ  − 
   .لو بذلكالبَ  لعمومِ  ;عدْ يُ  ملْ  :ريقِ الطَّ  أمنُ 
, ثمّ ومن  −   لها عىل هيئةِ : ها لطارئٍ يف أثنائِ  خافَ دخلَ يف صالتِه وهو آمنٌ كمّ

, وبَ  ,نَ صالةِ اخلائفِ هُ منها وهو آمنٌ نْ دخلَ فيها وهو خائفٌ ثمّ وإ ى عىل ما صالّ
, وبَ : أمنَ  لها عىل هيئةِ صالةِ اآلمنِ ; ألنّ بناءَ نَ كمّ هُ منها وهو خائفٌ ه ى عىل ما صالّ

   .يف كال احلالتني عىل صالةٍ صحيحةٍ 
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١٩٦

 :اخلوفِ  صالةِ  أثناءَ للمصيلِّ ه فعلُ  ما جيوزُ  :رابعاً 
  :جيوز للمصيل أثناء صالة اخلوف ما ييل 

مُ والتَّ ـقوالتَّ  ,رُّ ـفَ الو رُّ ـكَ ال )١ , والطَّ ـأخُّ دُّ بِ اـعنُ والضَّ رُ    ,ملصلحةِ ربُ بحسَ
الةُ  وال تبطلُ   :ملا ثبت يف حديث ابن عمر يف صالةِ اخلوفِ قال; ذلك بطولِ  الصّ

 رَ خْ األُ  ةُ فَ ائِ الطَّ وَ  ,ةً عَ كْ رَ  نيِ تَ فَ ائِ  الطَّ دَ حْ إِ بِ  فِ وْ اخلَ  ةَ الَ صَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ  رَ ىلَّ صَ (
َ انْ  مَّ ثُ  ,وِّ دُ العَ  ةَ هَ واجِ مُ  ِ حَ صْ أَ  امِ قَ وا يف مَ امُ قَ وا وَ فُ رصَ  اءَ جَ وَ  ,وِّ دُ  العَ ىلَ عَ  لنيَ بِ قْ مُ  مْ اهبِ
ِ ىلَّ صَ  مَّ ثُ  كَ ئِ ولَ أُ   ,ةً عَ كْ رَ  ءِ الَ ؤُ  هَ ىضَ قَ  مَّ ثُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  مَ لَّ سَ  مَّ ثُ  ,ةً عَ كْ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  مُ  هبِ

الةِ  وهذا فيه عملٌ كثريٌ  ,]سلمرواه البخاري وم[ )ةً عَ كْ رَ  ءِ الَ ؤُ هَ وَ     .يف الصّ
ــ حلاجــةٍ  نجــسٍ  محـلُ  )٢ ثٍ مُ  الحٍ ; كسِ  K ﴿ :لقولــه تعــاىل ; مِ بــد لــوّ

L﴾ ] ١٠٢النساء[.  
َ إعادةُ صالتِهِ    .وال يلزمُ املصيلِّ
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א 

 :كمهاحُ  :أوالً 
جال;  صالةُ اجلمعةِ   A B C ﴿ : عز وجللقوله فرضُ عنيٍ عىل الرِّ

D   E F G H I     J K L M N O ﴾ ]٩: اجلمعة[. 

  ?اجلمعة صالة عىل من جتب :ثانياً 
, مكلّفٍ  ىل كلِّ ـجتب صالةُ اجلمعةِ ع )١ , مسلمٍ ,ـ, حُ −اقلٍ بالغٍ ـع−ذكرٍ    رٍّ

ةُ اجلُ ( :مرفوعاً  ريض اهللا عنه شهابٍ  بنِ  طارقِ حلديث  ها;ال عذر لهُ يف تركِ  عَ مُ
قٌّ  لِمٍ  حَ سْ لِّ مُ ىلَ كُ بٌ عَ اجِ ةً يفوَ عَ بَ ةٍ إالَّ أَرْ َاعَ بْدٌ  : مجَ أَةٌ  ,عَ رَ بِيٌّ  ,أَوْ امْ أَوْ , أَوْ صَ

يضٌ  رِ   .]رواه أبو داود[ )مَ
فرِ ملسافةٍ ك صالتِه; قرصُ له  يباحُ ال  مسافرٍ  عىل كلِّ جتبُ اجلمعةُ كذلك  )٢ السّ

, أو ال  .معصيةٍ  يف فرِ سَّ دون مسافةِ القرصِ
 وقتَ  اجلمعةِ إقامةِ موضعِ وبني  إذا كان بينه البلدِ  خارجَ  قيمِ املعىل جتبُ  )٣ 

ر بـ( خٌ سَ رْ ها فَ علِ فِ  ةُ (: ديثحل ;فأقلّ  )عند اجلمهور اً مرت ٥٥٤٤ :وهو يقدّ عَ مُ اجلُ
مِ  نْ سَ ىلَ مَ اءَ عَ  .]رواه أبو داود[ )عَ النِّدَ

امعِ  النِّداء سامعِ  ةِ نَّ والعربةُ بمظِ  ر وقُ  ,هِ نفسِ  ال بالسّ ألنّه ; بالفرسخِ املوضعُ دِّ
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١٩٨

 ,عالٍ  وضعُ وامل ,تاً صيِّ  نُ إذا كان املؤذّ  يف الغالبِ  ذي يسمع منه النداءُ الّ  املوضعُ 
 .منتفيةٌ  والعوارضُ  ,هادئةٌ  صواتُ واأل ,ساكنةٌ  والرياحُ 

 :من ال جتب عليه صالة اجلمعة :ثالثاً 
المُ ه ألنّ  ;له القرصُ  عىل من يباحُ  صالةُ اجلمعةِ  ال جتبُ  )١ الةُ والسّ سافر  عليه الصّ

 .]وغريمها ثبت ذلك يف الصحيحني[ فيه منهم اجلمعةَ  أحدٌ  يصلِّ  فلمْ  ه يف احلجّ هو وأصحابُ 
 . امرأةٍ عىل جتبُ اجلمعةُ ال  )٢
طارق  ديث; حل ,− هبعضُ  عتقَ ذي أُ ال−  ضٍ عَّ بَ مُ ال و ,عبدٍ  ال جتب أيضاً عىل )٣

ابق بن شهابا   .السّ
; ألنّ إسقاطَ  هُ أجزأتْ  هؤالء نمِ  اجلمعةَ  حرضَ  ومنْ  −  عن صالةِ الظُّهر إمجاعاً

 ُ وها أجزأهتْ ; فإذا حرضُ  .ماجلمعةِ عنهم من بابِ التّخفيفِ

ةِ  رشوطُ  :رابعاً   :اجلمعةِ  صالةِ  صحّ
 :رشوطٍ  أربعةُ  اجلمعةِ صالةِ  ةِ لصحّ  طُ رتشي

لُ  لِ  :تُ ـالوق : األوّ جابر  ديثحل; هرِ الظُّ  وقتِ  إىل آخرِ  العيدِ  وقتِ  وهو من أوّ
َ ىلَ إِ  بُ هَ ذْ نَ  مَّ ثُ  ,ةَ عَ مُ  اجلُ يلِّ صَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ (: قال ريض اهللا عنه  هاحيُ رِ نُ فَ  انَ الِ  مجِ

من وغريمها عن ابن مسعود ومعاوية  ويَ رُ ا ومل ,]مسلمرواه [  )سُ مْ الشَّ  ولُ زُ تَ  نيَ حِ 
ُ أَ (: ريض اهللا عنهمالصحابة  ىعَ مُ اجلُ وا لَّ صَ  مْ هنَّ حً  نكرْ , ومل يُ ]رواه ابن أيب شيبة[ )ةَ ضُ
  .عليهم
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١٩٩

, وألنّه ;والِ بالزَّ  اجلمعةُ  وجتبُ  − ا بدلٌ عن الظُّهرِ الّذي كان النبيُّ  الوقتُ  ألهنّ
; فيه اجلمعةَ أكثرَ أوقاصيلّ يُ ملسو هيلع هللا ىلص   ريض اهللا عنه عوَ كْ بن األَ  سلمةَ  ففي حديثِ  تِهِ
رواه [ )ءَ يْ الفَ  عُ بَّ تَ تَ نَ فَ  عُ جِ رْ نَ  مَّ ثُ  ,سُ مْ الشَّ  تِ الَ ا زَ ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ بِ النَّ  عَ مَ  عُ مِّ جَ ا نُ نَّ كُ (: قال

 .]البخاري ومسلم
والِ و − ; أفضلُ  فعلُ اجلمعةِ بعدَ الزّ والِ من  خروجاً  من فعلِها قبلَ الزّ

  .جوبِ ال للوُ  للجوازِ  وقتٌ  الزوالِ  ما قبلَ و .اخلالفِ 

 ; من قصبٍ  تْ كانَ ولو  ,به ةٍ بام جرتْ عادةُ أهلِهانيَّ بْ ةٍ مَ يَ رْ بقَ  تكونَ  نْ أ :الثّاين 
 ستيطانِ لال ذلك ال ينصبُ  ألنّ  عىل ساكِنيها; فال مجعةَ  عرِ الشَّ  وبيوتُ  ا اخليامُ فأمّ 

 نيقيمو مل يكونواعرب حول املدينة قبائل ال, وألنّه ثبت باالستقراء أنّ غالباً 
 يسمعون كانوا مقيمني بموضعٍ  ذا, لكن إبذلكملسو هيلع هللا ىلص أمرهم النبي ي ومل ,معةاجل
 .اإليه السعيُ  مْ هُ لزمَ  :النداءَ  منه

رحلون ال يف ;إقامةٍ  ستيطانَ ارجالً ها أربعون يستوطنَ أن  يف القريةِ  شرتطُ ويُ  −
  .وال شتاءً  صيفاً  عنها
 د عنعُ , ال فيام بَ من الصحراءِ  البنيانَ  فيام قاربَ  ةِ صالةُ اجلمع وتصحُّ  −

 .هم باملسافرينهِ بْ ; لشِ نيانِ البُ 

ا ثبت يف مل ;بام فيهم اإلمام; عليهم اجلمعةُ  ممّن جتبُ  أربعني حضورُ : الثّالثُ 
محن بن  عبدحديث  َّ  نْ مَ  لُ وَّ أَ ( :قال ريض اهللا عنهعن أبيه أنّه  كعب بن مالكالرّ  عَ مجَ
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  .]داود رواه أبو[ )ونَ عُ بَ رْ أَ  :الَ قَ  ?ذٍ ئِ مَ وْ يَ  مْ تُ نْ أَ  مْ كَ  :تُ لْ قُ : الَ قَ  ,...ةَ ارَ رَ زُ  بنُ  دُ عَ سْ ا أَ نَ بِ 
 العددَ  ألنّ ; ا ظهراً هاستأنفو :اجلمعةِ  قبل إمتام العددُ عن أربعني فإن نقص −
تها; رشطٌ    .كالطّهارةرب يف مجيعها فاعتُ  لصحّ
مه ال حيسبُ و −  من األربعني البلدِ  وال من ليس من أهلِ  ا,العبدُ واملرأةُ ونحوُ

, , هم إمامتُ  وال تصحُّ  الّذين تنعقدُ هبم اجلمعةُ م من غريِ أهلِ الوجوبِ فيها; ألهنّ
 .وإنّام صحتْ منهم تبعاً 

انَ النَّبِيُّ ( :قال عمر ريض اهللا عنهام ابنِ  حلديثِ  :خطبتنيِ  مُ قدُّ تَ  :ابعُ الرّ    ملسو هيلع هللا ىلصكَ
 ْ ِ يَ خيَ طْبَتَنيْ امَ طُبُ خُ يْنَهُ دُ بَ عُ المُ ه ومداومتُ . ]رواه البخاري ومسلم[ )قْ الةُ والسّ عليه الصّ
  .امعىل وجوهبِ  دليلٌ   اخلطبتنيِ عىل

ةِ  رشوطُ  :خامساً   :اخلطبتنيِ  صحّ
 :أشياءَ  مخسةُ  ةِ اخلُطبتنيِ صحّ ل رشطُ يُ  
;  : ُالوقت )١ وي ; فقد رُ ركعتنيِ  عن ام بدلٌ ألهنّ فال تصحُّ اخلطبةُ قبلَ الوقتِ

 )نيِ تَ عَ كْ الرَّ  انَ كَ ةُ مَ بَ طْ تِ اخلُ لَ عِ ام جُ نَّ إِ (: أنّه قال ريض اهللا عنهعن عمر بن اخلطّاب 
  . ]رواه ابنُ أيب شيبة بإسناد ضعيف[

  . ]رواه البخاري ومسلم[ )اتِ يَّ النِّ بِ  املُ عْ ام األَ نَّ إِ ( :حلديث :ةُ النيّ  )٢
, أو طائرة يف أربعنيَ يف سفينةٍ فلو خطب اإلمامُ  :اً رضَ حَ  طبتنيِ اخلُ  قوعُ و )٣
فرِ : لُوا إىل القريةِ حتّى فرغ من اخلُطبتنيِ صِ ومل يَ  هام يف السّ  .أعادمها; لوقوعِ
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ةِ اجلمعةِ ملا تقدم  :فأكثر مع اإلمام األربعنيَ  حضورُ  )٤  . يف رشوطِ صحّ
يه عل من ال جتبُ  خطبةُ  فال تصحُّ  :فيها هُ إمامتُ  ن تصحُّ ممّ اخلطيبُ  ن يكونَ أ )٥

 .واملرأةِ  سافرِ املك ; اجلمعةُ 

  :اخلطبتنيِ  أركانُ  :سادساً 
 :ةٌ ستّ  اخلطبتني ركانُ أ
  ريض اهللا عنهجابر  حلديث; »احلمد هللا  «: وهو قول اخلطيب :تعاىل اهللا محدُ  )١
ْ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ولُ سُ رَ  انَ ـكَ ( :قال ; بُ النَّ طُ خيَ ْ اسَ ِ ثْ يُ وَ  اهللاَ دُ مَ حيَ رواه [ )هُ لُ هْ أَ  وَ ام هُ بِ  يهِ لَ ي عَ ن

  .]مسلم
 عز وجلاهللا  إىل ذكرِ  افتقرتْ  عبادةٍ  كلَّ  ألنّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  عىل رسولِ  الةُ الصّ  )٢ 

الةِ  .كاألذان ;ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسولِ  إىل ذكرِ  افتقرتْ  ُ لفظُ الصّ   .ويتعنيّ
ام بدلٌ عن  :تعاىلمن كتاب اهللا  كاملةٍ  آيةٍ  قراءةُ  )٣  ; ألهنّ وذلك يف كلّ خطبةٍ

, و انَتْ لِلنَّبِ (: قال ريض اهللا عنه سمرةَ  بنِ  جابرِ  ديثِ حلركعتنيِ طْبَتَانِ ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ كَ خُ
امَ  يْنَهُ ْلِسُ بَ آنَ  ;جيَ رْ أُ الْقُ رَ قْ رُ النَّاسَ  ,يَ كِّ ذَ يُ   .]رواه مسلم[  ) )وَ

 زْ جُ ـيَ  مْ فل ;باخلطبةِ  املقصودُ  ذلك هو ألنّ  :عز وجل بتقو اهللا ةُ صيّ لوَ ا) ٤ 
  .بهِ  اإلخاللُ  للخطيبِ 

, ومل ينقلْ  :مع الصالةِ ةُ مجيعِ اخلطبتنيِ واالم )٥  المُ الةُ والسّ لفعلِهِ عليه الصّ
. ]البخاري رواه[ )يلِّ صَ  أُ وينِ مُ تُ يْ أَ ام رَ وا كَ لُّ صَ (: ملسو هيلع هللا ىلص  خالفُ ذلك, وقد قالملسو هيلع هللا ىلص عن النّبيِّ 

, وال بنيَ إحدامها واألخر فصلُ فال ي , بغريِ اجللسةِ اليسريةِ  بني أجزاءِ اخلطبتنيِ
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الةِ وال ب  . ني اخلطبتنيِ والصّ
; رُ ـجه )٦  طبتنيِ    حيثُ  ةِ ـللجمع املعتربُ  ددُ ـالع هُ بحيث يسمع اخلطيبِ باخلُ

 انَ كَ ( :قال ريض اهللا عنه جابر; حلديث أو مطرٍ  كنومٍ أو غفلةٍ  هِ هلم من سامعِ  ال مانعَ 
َ ا بَ طَ ا خَ ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ولُ سُ رَ   هسمعويَ  مل فإنْ  .]رواه مسلم[ )هُ تُ وْ  صَ الَ عَ وَ  ,اهُ نَ يْ عَ  تْ رَّ محْ

 .من اخلطبةِ  املقصودِ  حصولِ  لعدمِ  ;تصحّ  ملْ هم عنه عدِ أو لبُ  هِ صوتِ  خلفضِ 

  :اخلطبتنيِ  سننُ  :سابعاً 
 :التّاليةُ  يسنُّ يف اخلطبتني األمورُ 

; ألنّ لبثَه  :من احلدثِ  هارةُ الطّ   )١ حيحِ فتُجزئُ خطبةُ اجلنُبِ عىل الصّ
بادةِ  باملسجدِ ال تعلُّقَ  نيّةِ . له بالعِ ر بني ملسو هيلع هللا ىلص أنّه مل ينقلْ عنه  :ودليلُ السُّ أنّه تطهّ

; فدلّ عىل أنّه كان  الةِ راً إالّ خيطبُ ال اخلطبةِ والصّ    .متطهّ
الةِ الِ العىل ح قياساً  :جاسةِ النّ  إزالةُ و ,العورةِ  سرتُ  )٣−٢  اخلطبتنيِ  ألنّ ; صّ
  .ركعتنيِ عن  بدلٌ 
 من باب ففيها ;اخلطبةِ  يف غريِ  هلم مسنونٌ  الدعاءَ  نّ أل :للمسلمنيَ  عاءُ الدُّ ) ٤
  .أوىل
 فلمْ  ; هباامصاهلُ تّ ا شرتطُ ه ال يُ ألنّ  :واحدٌ رجلٌ  الةِ أن يتوالمها مع الصّ  )٥

  .كصالتنيِ  ;أن يتوالمها واحدٌ  شرتطْ يُ 
ابق ريض اهللا عنهديث جابر حل :اقةِ الطّ  هبام حسبَ  الصوتِ  رفعُ  )٦ , السّ

  . اإلعالمِ وألنّه أبلغُ يف
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, ]١١:اجلمعة[ ﴾ o p ﴿: لقوله تعاىل ;عىل مرتفعٍ  قائامً  أن خيطبَ ) ٧
ابق ريض اهللا عنهوحلديث جابر بن سمرة  ْ  انَ كَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ النَّ  وألنَّ  ,السّ  ىلَ عَ  بُ طُ خيَ

ِ نْ مِ  رواها [ مريض اهللا عنه; كام جاء يف أحاديث كثرية عن مجاعةٍ من الصحابة هِ ربَ

  .]مهاالبخاري ومسلم وغري
يّ  :أو قوسٍ  أو عصاً  عىل سيفٍ  عتمدَ أن ي )٨ فِ لَ حلديثِ احلكمِ بنِ حزنٍ الكُ

ا نَ مْ قَ أَ فَ  ...ةٍ عَ سْ تِ  عَ اسِ تَ  وْ أَ  ةٍ عَ بْ سَ  عَ ابِ سَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ولِ سُ  رَ ىلَ إِ  تُّ دْ فَ وَ (: قال ريض اهللا عنه
 َ  ,سٍ وْ قَ  وْ ا أَ صَ  عَ ىلَ عَ  ئاً كِّ وَ تَ مُ  امَ قَ فَ  ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  عَ مَ  ةَ عَ مْ ا اجلُ يهَ ا فِ نَ دْ هِ شَ  اماً يَّ ا أَ هبِ
  .]أبو داود رواه [ .احلديث ...)يهِ لَ ى عَ نَ ثْ أَ وَ  ,اهللاَ دَ مِ حَ فَ 

طبتنيِ  بني أن جيلسَ ) ٩ انَ ( :حلديثِ ابنِ عمر ريض اهللا عنهام قال :قليالً  اخلُ كَ
امَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  يْنَهُ دُ بَ عُ قْ ِ يَ طْبَتَنيْ ْطُبُ خُ  .]سلمرواه البخاري وم[ )خيَ

,رَ جُ دْ قَ  كتةٍ ل بينهام بسَ صَ فَ  أن جيلسَ اخلطيبُ  ىبَ أَ  فإنْ   هِ  جالساً  أو خطبَ  لوسِ
 .مرشوعٌ ذكرٌ ; ألنّه ليس يف اجللسةِ بينهام مييزُ التّ  حيصلَ لَ بينهام بسكتةٍ حتّى صَ فَ 

الَةِ إ(: اً ـمرفوع ريض اهللا عنهامر ـحلديث ع :اخلطبتني ريُ قصت )١٠   ِنَّ طُولَ صَ
جُ  هِ الرَّ نْ فِقْهِ ئِنَّةٌ مِ طْبَتِهِ مَ َ خُ قِرصَ الَةَ  ;لِ وَ أَطِيلُوا الصَّ طْبَةَ  ,فَ وا اخلُ ُ اقْرصُ  .]مسلم رواه[ )وَ
 .من األوىل أقرصَ  الثانيةُ تكونُ اخلطبةُ و

 .يف الصالةِ  صحفِ املمن  قراءةِ الك ;من صحيفةٍ  وال بأس أن خيطبَ  
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א 
 
طبةِ : أوالً   :إنصاتُ املأمومنيَ للخُ

, و إذا كان  خيطبُ  واإلمامُ  من املأمومني الكالمُ  حيرمُ جيبُ اإلنصاتُ للخطبةِ
تْ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;هُ يسمعُ  بحيثُ  مُ قريباً من اخلطيبِ املتكلِّ  بِكَ أَنْصِ احِ لْتَ لِصَ ا قُ إِذَ

تَ  وْ دْ لَغَ قَ ْطُبُ فَ امُ خيَ مَ اإلِ ةِ وَ عَ مُ مَ اجلُ وْ الذي  البعيدِ  بخالفِ  .]البخاري ومسلمرواه [ )يَ
, وهذا ليس بمستمع ال يسمعُ  ; ألنّ وجوبَ اإلنصاتِ لالستامعِ  .  ٍاخلطيبَ

, تّ الوجيوزُ ا, رسِ ملسو هيلع هللا ىلص وتباحُ الصالةُ عىل النّبيّ  عاءِ هُ خُ أمنيُ عىل الدُّ فيةً إذا ومحدُ
المِ نطقاً عطَس,  , وردُّ السّ     .وجيوزُ تشميت العاطسِ

; بني اخلطيبُ  إذا سكتَ  مُ الكال ويباحُ   هلا ينصتُ  ه ال خطبةَ ألنّ  اخلُطبتنيِ
عاءُ  يكونُ  هألنّ  ;عاءِ دُّ الرشع يف  أو إذا ,حينئذٍ  , والدُّ  غريُ  قد فرغ من أركانِ اخلطبةِ

  .لهُ  اإلنصاتُ  فال جيبُ  ;واجبٍ 

د صالةِ اجلمعةِ  :ثانياً    :الواحد يف البلد تعدُّ
; من البلدِ  واحدٍ  من موضعٍ  يف أكثرَ  العيدِ  صالةِ  قامةُ وإ اجلمعةِ  صالةِ  إقامةُ  حترمُ 

ْ  هُ اءَ فَ لَ خُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ النَّ  ألنّ  ُ الَّ وا إِ يمُ قِ يُ  ملَ صحيح  ):البدر املنري(قال ابن امللقّن يف [ .ةً دَ احِ وَ  ةً عَ  مجُ

, أو.  ]متواتر ; كضيقِ مسجدِ البلدِ عن أهلِهِ هِ عن بعضهم إالّ حلاجةٍ  خوفِ  , أوبُعدِ
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فعل ا تُ ألهنّ وذلك  ;بينهم  لعداوةٍ بني املصلّنيَ إذا اجتمعوا يف مسجدٍ واحدٍ  فتنةٍ 
 .فصار إمجاعاً  نكريٍ  من غريِ  يف جوامعَ  العظيمةِ  يف األمصارِ 

َ : من األسبابِ  ما ذُكر لغريِ  اجلمعةُ  تعددتِ  فإنْ   حيحةُ ما بارشَ , فالصّ ها اإلمامُ
; وذلك هي الصحيحةُ  حرامِ باإل ابقةِ السّ نَ فيها هلم, وإالّ فذِ أو أَ   حلصولِ  منهنّ

  .دون غريها هبا نيط احلكمُ فأُ  ;هبا االستغناءِ 

 :اجلمعةِ  يف صالةِ  املسبوقِ  أحكامُ  :ثالثاً 
 أتمّ  منها ركعةً  ها وأدرك مع اإلمامِ يف وقتِ  اجلمعةِ صالةِ ب إذا أحرمَ املصيلِّ 

هُ  ُ  صالتَ نْ (:  ريض اهللا عنهحلديث أيب هريرة ; عةً مجُ دْ مَ قَ الَةِ فَ نَ الصَّ ةً مِ عَ كْ كَ رَ رَ أَدْ
الَةَ  كَ الصَّ رَ : وغريه ريض اهللا عنهصحّ عن ابن مسعود  وملا ,]رواه البخاري ومسلم[ )أَدْ

 لِّ صَ فَ  وعُ كُ الرُّ  كَ اتَ ا فَ ذَ إِ فَ  ;رَ خْ ا أُ يهَ لَ إِ  فْ ضِ أَ فَ  ةِ عَ مُ اجلُ  نَ مِ  ةً عَ كْ رَ  تَ كْ رَ دْ ا أَ ذَ إِ (
  .]شيبةرواه ابن أيب [ )عاً بَ رْ أَ 

ه أدركَ  وإنْ   هِ  هراً نو ظُ  من ركعةٍ  أقلَّ  املأمومُ مع إمامِ  . عند إحرامِ

واتبُ يومَ اجلمعةِ  :رابعاً   :الرّ
اتبةِ للجمعةِ  ةِ نَّ السُّ  قلُّ أ أَنَّ ( :حلديث ابنِ عمر ريض اهللا عنهام  ;ها ركعتانِ بعدَ  الرّ
تَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ النَّبِ  عَ كْ ةِ رَ عَ مُ دَ اجلُ عْ ىلِّ بَ انَ يُصَ ِ كَ   .], واللّفظ ملسلمرواه البخاري ومسلم[ )نيْ

; ها ستُّ وأكثرُ   انَ (: حلديثِ عطاء عن ابن عمر ريض اهللا عنهام أنّه ركعاتٍ كَ
 ِ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ مَ فَصَ دَّ قَ ةَ تَ عَ مُ ىلَّ اجلُ ةَ فَصَ كَّ انَ بِمَ ا كَ ا ,إِذَ عً بَ ىلَّ أَرْ مَ فَصَ دَّ قَ مَّ تَ انَ  ,ثُ ا كَ إِذَ وَ
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ينَةِ  لِّ يف بِاملَدِ ْ يُصَ ملَ ِ وَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ يْتِهِ فَصَ عَ إِىلَ بَ جَ مَّ رَ ةَ ثُ عَ مُ ىلَّ اجلُ دِ  صَ جِ يلَ لَهُ  ;املَسْ قِ  ,فَ
الَ  قَ ولُ اللَّ  :فَ سُ انَ رَ لِكَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـهِ كَ لُ ذَ عَ فْ   . ]رواه أبو داود[ )يَ

 :جدةِ الكهفِ والسَّ  سورةِ  قراءةُ : خامساً  
;يف يو الكهفِ  سورةِ  قراءةُ  سنُّ يُ   ريض اهللا عنه حلديث أيب سعيد مِ اجلمعةِ
فِ يف(: قال هْ ةَ الْكَ ورَ أَ سُ رَ نْ قَ يْنَ  مَ ا بَ نَ النُّورِ مَ اءَ لَهُ مِ ةِ أَضَ عَ مُ مِ اجلُ وْ َ الْبَيْتِ يَ هُ وبَنيْ

تِيقِ    .]والبيهقي الدارميرواه [ )العَ
كعةِ األوىليومَ اجلمعةِ بعد الفاحتةِ يف ا فجرِ صالةِ اليف  ن يقرأَ يُسنُّ أو    :  لرّ
﴿ A﴾ كعةِ ويف  ,السجدة ريض ; حلديث أيب هريرة اإلنسان ﴾  ® ¬ ﴿ :الثانيةالرّ
أُ يفملسو هيلع هللا ىلص  يَّ أَنَّ النَّبِ (: عنه اهللا رَ قْ انَ يَ مَ  كَ وْ بْحِ يَ ةِ بِ اجلُ الصُّ عَ  يف ﴾  A B C ﴿ ـمُ

ةِ األُوىلَ  عَ كْ يف ,الرَّ  )﴾  ̧ ¶ µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ ﴿ :الثَّانِيَةِ  وَ
  .], واللّفظ ملسلمواه البخاري ومسلمر[

, أو يظنَّ  ظنَّ لئال يُ  ;عليهام هُ مداومتُ  وتكرهُ   هاالوجوبُ بح يومَ  أنَّ صالة الصُّ
 .بسجدةٍ  لةٌ مفضّ 

راءةُ يف عشاءِ ليلةِ اجلمعةِ بسورةِ اجلمعةِ   .ويكرهُ القِ
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א 

 :  العيدتعريف  :أوالً 
 السنويةه ود ويتكرر يف أوقاتعُ كونه يَ لف ;وهو التكرار دِ وْ من العَ مأخوذ  :العيد

 .األضحى والفطر : وعيدا املسلمني . عيداً  يمِّ املعلومة سُ 

 : صالة العيدين حكم  :ثانياً 
ا بعض املسلمني ممن فإذا قام هب ;فرض كفاية عىل املسلمنيصالة العيدين 

 ألن اهللا عزم اجلميع ; ثِ أَ  وإالَّ  يظهر هبم هذه الشعرية فإنه يسقط اإلثم عن الباقني
 :واملراد بالصالة هنا ,]٢ الكوثر[ ﴾| } z﴿ :وجل أمر هبا يف قوله تعاىل

الظاهرة  ألهنا من شعائر اإلسالمو ,صالة العيد كام قال عكرمة وعطاء وقتادة
 ,كان يواظب عليها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن باالستقراءه ثبت وألن ,معةفكانت واجبة كاجل

 .وهذا يدل عىل الوجوب 

 :  صالة العيد رشوط :ثالثاً 
; ألن صالة العيد شبيهة بصالة − وقد مرت− كرشوط صالة اجلمعة رشوطها 

 ;فإهنام سنة يف صالة العيد نيإال اخلطبت ,ما اشرتط لصالة اجلمعةاجلمعة فاشرتط هلا 
عَ ( :قال  ريض اهللا عنه السائبعبد اهللا بن ىل ذلك حديث والدليل ع تُ مَ دْ هِ شَ
ولِ اهللا سُ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ الَةَ قَ امَّ قَىضَ الصَّ لَ يدَ فَ ْلِسَ  : الْعِ بَّ أَنْ جيَ نْ أَحَ مَ طُبُ فَ ا نَخْ إِنَّ
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لِسْ  يَجْ لْ طْبَةِ فَ بَ  ,لِلْخُ هَ ذْ بَّ أَنْ يَ نْ أَحَ مَ بْ  وَ هَ يَذْ لْ . ]هنسائي وابن ماجداود وال رواه أبو[ )فَ
 .إليها  واالستامعباجللوس هلا  ملسو هيلع هللا ىلصفلو كانت واجبة ألمر النبي 

 :  صالة العيد وقت :رابعاً 
ويكون ذلك من طلوع الشمس بارتفاعها قيد : كوقت صالة الضحى وقتها 

حَ كام يدل عليه حديث  ملسو هيلع هللا ىلص; لفعله رمح إىل زوال الشمس َريٍ الرَّ يد بن مخُ زِ  يبِ يَ
بْ (: قال  جَ عَ رَ ولِ اهللا  دُ اهللاخَ سُ بُ رَ احِ ٍ صَ عَ النَّاسِ يفملسو هيلع هللا ىلص بْنُ بُرسْ يدِ فِطْرٍ  مَ مِ عِ وْ يَ

امِ  مَ رَ إِبْطَاءَ اإلِ أَنْكَ ى فَ حَ الَ  ,أَوْ أَضْ قَ دْ  :فَ نَّا قَ ا كُ هِ إِنَّ ذِ تَنَا هَ اعَ نَا سَ غْ نيَ  ,فَرَ لِكَ حِ ذَ وَ
بِيحِ   :أي) ىحَ الضُّ  يحِ بِ سْ تَ  نيَ حِ  كَ لِ ذَ وَ : (الطرباين وعند.  ]هاود وابن ماجرواه أبود[ )التَّسْ

 .حني صالة الضحى 
بالعيد إال بعد الزوال فإهنا تصىل يف اليوم الثاين يف وقتها قضاءً ;  وافإن مل يعلم

مَ  يبأحلديث  ومةٍ له من أصحاب النب ريعُ مُ وا ( ملسو هيلع هللا ىلص يبن أنس عن عُ اءُ بًا جَ كْ أَنَّ رَ
ُمْ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ إِىلَ النَّبِ  ونَ أَهنَّ دُ هَ سِ يَشْ الَلَ بِاألَمْ ِ ا اهلْ وا  ,أَوُ بَحُ ا أَصْ إِذَ وا وَ طِرُ فْ مْ أَنْ يُ هُ رَ أَمَ فَ

مْ  الَّهُ صَ وا إِىلَ مُ دُ غْ  . ]هرواه أبوداود والنسائي وابن ماج[ )أَنْ يَ

 :  صالة العيد سنن :خامساً 
ري قالأيبحلديث  ; أن تصىل بالصحراء )١ ولُ اهللا ( : سعيد اخلُدْ سُ انَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ

جُ  ْرُ ىلَّ خيَ ى إِىلَ املُصَ حَ َضْ األْ طْرِ وَ مَ الْفِ وْ  . ]واللفظ للبخاري ,رواه البخاري ومسلم[...) يَ
وانتظار  ,وذلك ليحصل له الدنو من اإلمام :التبكري إليها يف حق املأموم )٢

 .ثوابه الصالة فيكثر 
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سعيد  كام يف حديث أيب ;ملسو هيلع هللا ىلصلفعله :  التأخري يف حق اإلمام إىل وقت الصالة )٣
ولُ اهللا(: دري السابق قالاخل سُ انَ رَ ى إِىلَ ملسو هيلع هللا ىلص  كَ حَ َضْ األْ طْرِ وَ مَ الْفِ جُ يَوْ ْرُ ىلَّ  خيَ املُصَ

ةُ  الَ أُ بِهِ الصَّ بْدَ ءٍ يَ ْ لُ يشَ أَوَّ  . ]رواه البخاري ومسلم[) ... فَ
٤( بن  جابر حلديث:  أن يذهب املصيل إليها من طريق ويرجع من طريق أخر

انَ النَّبِيُّ ( :ال قعنهام  ريض اهللا عبد اهللا يقَ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ الَفَ الطَّرِ يدٍ خَ مُ عِ انَ يَوْ ا كَ رواه [ )إِذَ

 .]البخاري
اهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ (حلديث ابن عمر ريض اهللا عنهام : أن خيرج املصيل إليها ماشياً  )٥
ْ  ملسو هيلع هللا ىلص  . ]هرواه ابن ماج[)  ايً اشِ مَ  عُ جِ رْ يَ ا وَ يً اشِ مَ  يدِ  العِ ىلَ إِ  جُ رُ خيَ

 :  صالة العيد تمكروها :سادساً 
عنهام  حلديث ابن عباس ريض اهللا ;فارقة املصىل نفل قبلها وبعدها قبل مكره التَّ يُ 

ا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ( هَ دَ عْ الَ بَ ا وَ هَ بْلَ لِّ قَ ْ يُصَ ِ ملَ تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ طْرِ فَصَ مَ الْفِ وْ جَ يَ رَ رواه [) خَ

  .]البخاري ومسلم

 :ة صالة العيد صف :سابعاً 
تَانِ ( :لقول عمر ريض اهللا عنه ;لعيد ركعتانصالة ا −  عَ كْ رِ رَ فَ ةُ السَّ الَ ةُ  ,صَ الَ صَ وَ

تَانِ  عَ كْ ى رَ حَ َضْ تَانِ  ,األْ عَ كْ طْرِ رَ ةُ الْفِ الَ صَ تَانِ  ,وَ عَ كْ ةِ رَ عَ مُ ةُ اجلُ الَ صَ ٍ  ,وَ ُ قَرصْ ريْ َامٌ غَ متَ
دٍ  َمَّ انِ حمُ ىلَ لِسَ  . ]هرواه أمحد وابن ماج[ )ملسو هيلع هللا ىلصعَ

ويف  ,بعد تكبرية اإلحرام وقبل التعوذ ست تكبرياتلركعة األوىل  يف اكربِّ يُ  −
 :عنهايض اهللا رحلديث عائشة  ;يكرب قبل القراءة مخس تكبريات الركعة الثانية
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ولَ اهللا( سُ ُ يف ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّ رَ ربِّ انَ يُكَ ى يف كَ حَ األَضْ طْرِ وَ ىفِ  الْفِ اتٍ وَ بِريَ بْعَ تَكْ األُوىلَ سَ
ا  ْسً  . ]داود رواه أبو[ )الثَّانِيَةِ مخَ

الَ  ; يرفع يديه مع كل تكبرية − يِّ قَ مِ َ َرضْ رٍ احلْ جْ نِ حُ ائِلِ بْ أَيْتُ : (حلديث وَ رَ
ولَ اهللا سُ بِريِ   ملسو هيلع هللا ىلص رَ عَ التَّكْ هِ مَ يْ دَ عُ يَ فَ رْ  :أي ]»أر أنه يدخل فيه هذا كله«: وقال ,رواه أمحد [ ) يَ

 . احلديثعموم هذا ل ;يدخل فيه تكبريات العيد وتكبرية صالة اجلنازة
بكرة  وسبحان اهللا , اً واحلمد هللا كثري , اهللا أكرب كبرياً :  يقول بني كل تكبريتني − 

ثبت عن ابن مسعود ريض ملا ; آله وسلم تسليامً وصىل اهللا عىل حممد النبي و ,وأصيالً 
ْ  انَ كَ  أنه اهللا عنه ِ ثْ يُ وَ  اهللاَ  دِ مَ حيَ َ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ  النَّ ىلَ  عَ يلِّ صَ يُ وَ  يهِ لَ ي عَ ن  نْ مِ  نيِ تَ ريَ بِ كْ تَ  لِّ كُ  نيْ

 . ]والبيهقي الطرباين: معناهواه ر[ .يدِ العِ  اتِ ريَ بِ كْ تَ 
سورة : يف الركعة األوىل جهراً ثم يقرأ  ,يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم ثم − 
; حلديث وسورة الغاشية ,سورة الفاحتة :ويف الركعة الثانية ,األعىل وسورة ,الفاحتة

ولُ اهللا( :شري قالالنعامن بن ب سُ انَ رَ أُ يف ملسو هيلع هللا ىلص كَ رَ قْ يف يَ يْنِ وَ ةِ بِ اجلُ  الْعِيدَ عَ مَ ( ـمُ بِّحِ اسْ سَ
ىلَ  بِّكَ األَعْ يَةِ (وَ ) رَ اشِ يثُ الْغَ دِ اكَ حَ لْ أَتَ  .]رواه مسلم[  ))هَ

: قال  ريض اهللا عنهام حلديث ابن عمر ;طبتنيب اإلمام خُ وخيطُ  ,مسلِّ ثم يُ  −
ولُ اهللا( سُ انَ رَ َ اهللاُ ملسو هيلع هللا ىلص كَ يضِ رُ رَ مَ عُ رٍ وَ أَبُو بَكْ طْبَةوَ بْلَ اخلُ نِ قَ يْ لُّونَ الْعِيدَ امَ يُصَ نْهُ )  ِ عَ
 .]رواه البخاري ومسلم[

والدليل عىل ذلك حديث جابر ريض اهللا عنه :  العيد كخطبتي اجلمعة اوخطبت − 
ىلَ بِالَلٍ ...( :وفيه ,يف العيد ملسو هيلع هللا ىلصيف وصف خطبته  ئًا عَ كِّ تَوَ امَ مُ  اهللا ثُمَّ قَ رَ بِتَقْوَ أَمَ  فَ
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مْ  هُ رَ ذَكَّ ظَ النَّاسَ وَ عَ وَ تِهِ وَ ىلَ طَاعَ ثَّ عَ حَ نَّ  ,وَ ظَهُ عَ اءَ فَوَ تَّى أَتَى النِّسَ ىضَ حَ  ثُمَّ مَ
الَ  قَ نَّ فَ هُ رَ كَّ ذَ نَّمَ  :وَ هَ طَبُ جَ نَّ حَ كُ ثَرَ إِنَّ أَكْ نَ فَ قْ دَّ  . ]رواه مسلم[  ...) تَصَ

ح اخلطبة ويستفت ,األوىل يف العيد بتسع تكبريات بةأن يستفتح اخلط نُّ سَ لكن يُ 
 :ن سعد بن عامر بن سعد املؤذن قالبحلديث عبد الرمحن  ;الثانية بسبع تكبريات

ُ كَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  انَ كَ ( :قال عن أبيه عن جده أيب يحدثن َ بَ  ربِّ  رُ ثِ كْ يُ  ,ةِ بَ طْ اخلُ  افِ عَ ضْ أَ  نيْ
نِ  ةبَ طْ يف خُ  ريَ بِ كْ التَّ  يْ  اهللا بن عبداهللا بنثر عبيدألو.  ]بإسناد ضعيف هواه ابن ماجر[ )العِيدَ

ُ كَ يُ (: قالعتبة  َ نْ املِ  دَ عَ ا صَ ذَ إِ  امُ مَ اإلِ  ربِّ  ,اتٍ ريَ بِ كْ تَ  عَ سْ  تِ وىلَ األُ  ةِ بَ طْ اخلُ  لَ بْ قَ  يدِ العِ  مَ وْ يَ  ربَ
 . ]رواه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف[ )اتٍ ريَ بِ كْ تَ  عَ بْ سَ  ةِ يَ انِ الثَّ  لَ بْ قَ وَ 

 : نبيهان ت* 
 ركْ ودون الذِّ  ,ات الزوائد أي بدون التكبري−إذا صىل العيد كصالة النافلة  )١
ة ال تبطل نَّ سُ  ار بينهفصالته صحيحة ; ألن التكبريات الزوائد والذك −ابينه

 .  منه ءالصالة برتك يش
حلديث : يسن ملن فاتته صالة العيد مع اإلمام أن يصليها ولو بعد الزوال  )٢

بَ  ا (: قال  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا بن مالك خادم رسول سبكر بن أن اهللا بن أيب ديعُ انَ أَنَسٌ إِذَ كَ
امِ يف مَ الَةِ اإلِ ثْلَ صَ ِمْ مِ ىلَّ هبِ هُ فَصَ لَ عَ أَهْ َ امِ مجَ مَ عَ اإلِ الَةُ الْعِيدِ مَ تْهُ صَ اتَ يدِ  فَ رواه [ )الْعِ

ىل أفراد وألن صالة العيد فرض عىل الكفاية فتكون ع , ]سناده ضعيفإالبيهقي و
 . ه مستحبء, وما كان مستحباً فإن قضااملكلفني عىل االستحباب
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يف العيد عىل  كبريوالتَّ  ,هراً يف العيدوجل جَ   اهللا عزكربِّ للمسلم أن يُ  سنُّ يُ  −
 : قسمني 

يف   كربِّ فيُ  ,اتار الصلوو الذي مل  يقيد بأدبوه:  التكبري املطلق: القسم األول 
تيان به يف ليلتي العيدين وهذا يستحب اإل ,شاه وجملسه ويف بيته ونحوهه وممَ وقِ سُ 
  µ ́ ³ ² ± ° ﴿ :وجل ; لقول اهللا عزفراغ اخلطبة إىل

فهذه اآلية فيها أن التكبري يكون  ,]١٨٥:البقرة[ ﴾¹ ̧ ¶
شهر دخول  , أو من ثبوتة الشهر ويكون ذلك من رؤية اهلالل دَّ عند متام عِ 

عند ثبوت رؤية اهلالل وليلته تلك وصبيحته  فيكرب اهللاَ ;ة رمضاندَّ بتامم عِ  شوال
 مَ وْ ا يَ دَ ا غَ ذَ إِ  انَ كَ ( أنه وثبت عن ابن عمر ريض اهللا عنهام. حتى يغدو إىل املسجد

ْ  رِ طْ الفِ  مَ وْ يَ ى وَ حَ ضْ األَ  َ أْ ى يَ تَّ حَ  ريِ بِ كْ التَّ بِ  رُ هَ جيَ ُ كَ يُ  مَّ  ثُ ىلَّ صَ املُ  يتِ َ أْ ى يَ تَّ حَ  ربِّ  )امُ مَ اإلِ  يتِ
 . ]رواه الدارقطني[

ملا ثبت عن أيب هريرة ويستحب اإلتيان به كذلك يف كل عرش ذي احلجة ;  −
انِ ( كانا وابن عمر ريض اهللا عنهام أهنام َ ربِّ ِ يُكَ امِ الْعَرشْ وقِ يفِ أَيَّ انِ إِىلَ السُّ جَ ْرُ خيَ

 َ مهِ بِريِ ُ النَّاسُ بِتَكْ ربِّ يُكَ  . ]رواه البخاري معلقاً [ )اوَ

 ,ون عقب كل فريضة صالها يف مجاعةوهو الذي يك :التكبري املقيد: القسم الثاين
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م عرفة إىل عرص من صالة فجر يو اءً وهذا يستحب اإلتيان به يف عيد األضحى ابتد
ودليله إمجاع الصحابة وهو يوم الثالث عرش من ذي احلجة ;  ,آخر أيام الترشيق

 .كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  ;هم عىل ذلكريض اهللا عن
خر أيام لنحر إىل عرص آالتكبري من صالة ظهر يوم ا ماً فيبتدئرِ كان حمُ  فإن −

 .  ألنه مشغول قبل ذلك بالتلبيةالترشيق ; 
 انَ كَ ( :قال; حلديث جابر ريض اهللا عنه وهو مستقبل الناس اإلمامَ  كربِّ يُ و

 ىلَ عَ  :ولُ قُ يَ فَ  هِ ابِ حَ صْ  أَ ىلَ عَ  لُ بِ قْ يُ  ةَ فَ رَ عَ  اةِ دَ غَ  نْ مِ  حَ بْ  الصُّ ىلَّ ا صَ ذَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا ولُ سُ رَ 
ُ كْ أَ  اهللاُ :ولُ قُ يَ وَ  ,مْ كُ انِ كَ مَ  ُ كْ أَ  اهللاُ ربَ ُ كْ أَ  اهللاُ ربَ ُ كْ أَ  اهللاُوَ  , اهللاُالَّ إِ  هَ لَ  إِ الَ  ربَ ُ كْ أَ  اهللاُ ربَ هللا وَ  ربَ

 . ]ضعيفرواه الدارقطني بإسناد [...)  دُ مْ احلَ 

 : كبري صفة التَّ  − 
واهللا أكرب اهللا أكرب  ,اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا : صفة التكبري أن يقول     

ُ كَ يُ  انَ كَ ( اهللا عنه أنه ثبت عن ابن مسعود ريضفقد وهللا احلمد ;  ِ التَّ  امَ يَّ أَ  ربِّ : يقِ رشْ
ُ كْ أَ  اهللاُ ُ كْ أَ  اهللاُ ربَ ُ كْ أَ  اهللاُوَ  , اهللاُالَّ إِ  هَ لَ  إِ الَ  ربَ ُ كْ أَ  اهللاُ ربَ  . ]رواه ابن أيب شيبة[ )دُ مْ هللا احلَ وَ  ربَ

لثبوت ذلك عن ; »تقبل اهللا منا ومنك«: وال بأس بالتهنئة بالعيد بقوله −
ِّ ـاهِ البَ  ةَ امَ مَ أُ  يبِ أَ  عَ مَ  تُ نْ كُ ( :حممد بن زياد قال  فقد رو ;ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي  يلِ

ِ غَ وَ   :ضٍ عْ بَ لِ  مْ هُ ضُ عْ بَ  ولُ قُ يَ  يدِ العِ  نَ مِ وا عُ جَ ا رَ ذَ وا إِ انُ كَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  هِ ريْ
 .]»اجلوهر النقي«يف  ابن الرتكامين ذكره[ )كَ نْ مِ ا وَ نَّ مِ  اهللاُ لَ بَّ قَ تَ 
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 : تعريف الكسوف  :أوالً 
  الشمس −ين ذهاب ضوء أحد النريِّ : وهو يشء واحد الكسوف واخلسوف

   رُ مَ القَ  فَ ـسَ كَ وانْ  ,تْ ـفَ سَ خَ أو انْ  مسُ الشَّ  تِ ـفَ سَ كَ انْ : الـيق ,هـأو بعض −القمرو
طلق يُ  سوفوإن كان الغالب أن الكُ  ,إذا ذهب نورمها أو يشء منه ,فَ سَ خَ انْ  أو

 .سوف عىل القمرعىل الشمس, واخلُ 

  : صالة الكسوف حكم :ثانياً 
فعلها وأمر هبا  ملسو هيلع هللا ىلصي ألن النب عند وجود سببها;نة مؤكدة صالة الكسوف سُ 

تْ ( :املغرية بن شعبة قالكام يف حديث  فَ سَ الَ  انْكَ قَ يمُ فَ اهِ رَ اتَ إِبْ مَ مَ وْ سُ يَ مْ الشَّ
ولُ ا سُ الَ رَ قَ يمَ فَ اهِ رَ تِ إِبْ تْ ملَِوْ فَ سَ نْ  : ملسو هيلع هللا ىلص هللالنَّاسُ انْكَ تَانِ مِ رَ آيَ مَ الْقَ سَ وَ مْ إِنَّ الشَّ

اتِ  يَاتِهِ  اهللاآيَ ال حلَِ دٍ وَ تِ أَحَ انِ ملَِوْ فَ سِ نْكَ ا رَ  ,ال يَ إِذَ وا اهللاَفَ عُ ادْ ا فَ َ ومهُ تُمُ لُّوا  أَيْ صَ وَ
 َ يلِ نْجَ تَّى يَ  . ]رواه البخاري ومسلم[ )حَ

 :  صالة الكسوف وقت :ثالثاً 
 يبدأ وقت صالة الكسوف من حني ابتداء الكسوف حتى ذهابه وانجالئه ;

ا(...: كام يف احلديث السابق ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي إِذَ وا اهللاَ فَ عُ ادْ ا فَ َ ومهُ تُمُ أَيْ لُّوا رَ صَ  وَ
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 َ يلِ نْجَ تَّى يَ  . وهنايتها فجعل االنجالء غاية للصالة ;)حَ
َّ إن انجلت وهو يف الصالة أَ ف  . هافَ فَّ ها وخَ مت

 :ة صالة الكسوف صف :رابعاً 
 ملسو هيلع هللا ىلص يَّ أَنَّ النَّبِ (حلديث عائشة ريض اهللا عنها  ;جهراً صالة الكسوف ركعتان  −

رَ يف هَ تِهِ  جَ اءَ رَ وفِ بِقِ سُ الَةِ اخلُ  .]رواه البخاري ومسلم[ )...صَ
فَ ( حلديث عائشة ريض اهللا عنها ;يف كل ركعة ركوعان  − سَ سَ خَ مْ تْ أَنَّ الشَّ

ولِ اهللا سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ نَ  ملسو هيلع هللا ىلص عَ بَعَثَ مُ ا فَ ةً «ادِيً عَ امِ الَةَ جَ اجْ  ,»الصَّ ,فَ َ ربَّ مَ فَكَ دَّ قَ تَ وا وَ عُ  تَمَ
اتٍ يف عَ كَ عَ رَ بَ ىلَّ أَرْ صَ اتٍ  وَ دَ جَ عَ سَ بَ أَرْ ِ وَ تَنيْ عَ كْ  .]مسلمرواه [ )رَ

ثم  ,ثم يركع ويطيل يف ركوعه ,الفاحتة وسورة طويلة :يقرأ يف الركعة األوىل − 
وال يسجد بل  ,ربنا ولك احلمد ,سمع اهللا ملن محده :يرفع رأسه من الركوع ويقول

ثم  ,ثم يركع طويالً لكنه دون األول ,يقرأ الفاحتة وسورة طويلة لكنها دون األوىل
يسجد سجدتني  ثم ,ربنا ولك احلمد ,سمع اهللا ملن محده :يرفع رأسه ويقول

  . طويلتني
ثم يتشهد  ,لكنها تكون أخف منها  , كالركعة األوىل يصىل الركعة الثانية −

تِ ( :عائشة ريض اهللا عنها قالت والدليل عىل هذه الكيفية حديث. م سلِّ ويُ  فَ سَ خَ
سُ يف مْ ولِ اهللا الشَّ سُ يَاةِ رَ جَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص حَ رَ ولُ اهللافَخَ سُ َ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ ربَّ كَ امَ وَ قَ دِ فَ جِ إِىلَ املَسْ

هُ  اءَ رَ فَّ النَّاسُ وَ صَ ولُ اهللا ,وَ سُ أَ رَ َ رتَ اقْ ,  ملسو هيلع هللا ىلص فَ ةً يلَ وِ ةً طَ اءَ ا قِرَ وعً كُ عَ رُ كَ رَ َ فَ ربَّ مَّ كَ ثُ
يالً  الَ  ,طَوِ قَ هُ فَ أْسَ عَ رَ فَ مَّ رَ عَ اهللاُ«: ثُ مِ ِ سَ دُ  ملَِنْ محَ مْ لَكَ احلَ نَا وَ بَّ هُ رَ أَ . »دَ َ رتَ اقْ امَ فَ ثُمَّ قَ
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ةً هِ  يلَ وِ ةً طَ اءَ ةِ األُوىلَ  يَ قِرَ اءَ رَ نَ الْقِ نَى مِ نَ  ,أَدْ نَى مِ وَ أَدْ يالً هُ ا طَوِ وعً كُ عَ رُ كَ رَ َ فَ ربَّ ثُمَّ كَ
لِ  وعِ األَوَّ كُ الَ  ,الرُّ عَ اهللاُ« :ثُمَّ قَ مِ ِ  سَ دُ ملَِنْ محَ مْ لَكَ احلَ نَا وَ بَّ هُ رَ دَ . »دَ جَ مَّ سَ لَ  ,ثُ عَ ثُمَّ فَ

اتٍ  يفِ  دَ جَ عَ سَ بَ أَرْ اتٍ وَ عَ كَ عَ رَ بَ لَ أَرْ مَ تَكْ تَّى اسْ لِكَ حَ ثْلَ ذَ  مِ رَ ةِ األُخْ عَ كْ الرَّ
فَ  ِ نْرصَ بْلَ أَنْ يَ سُ قَ مْ لَتِ الشَّ انْجَ امَ  ,وَ مَّ قَ طَبَ النَّاسَ ثُ  .]رواه مسلم[...) فَخَ

عىل الكيفية  ةأو مخس ةأو أربع ركوعاتوجيوز له أن يأيت يف كل ركعة بثالثة  −
 :  السابقة
سُ (: فلحديث عائشة ريض اهللا عنها ;الثالثةأما *  مْ تِ الشَّ فَ سِ دِ  كُ هْ ىلَ عَ عَ

امَ النَّبِ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ النَّبِ  قَ مَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ فَ عُ ثُ كَ رْ مَّ يَ ومُ ثُ قُ مَّ يَ عُ ثُ كَ رْ ومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَ قُ ا يَ يدً دِ ا شَ قِيَامً
عُ  كَ رْ ومُ ثُمَّ يَ قُ ِ  ,يَ تَنيْ عَ كْ عَ رَ كَ رَ عَ  يففَ كْ لِّ رَ عَ ـكُ كَ عُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ  ,اتٍ ـةٍ ثَالَثُ رَ كَ رْ يَ

دُ  جُ  . ], واللفظ لهأبو داودمسلم ورواه [...) يَسْ
ىلَّ يف( ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس عن النبي فلحديث  ;األربعةوأما *  هُ صَ وفِ  أَنَّ سُ كُ

عَ  كَ مَّ رَ أَ ثُ رَ قَ سِ فَ مْ عَ  ,الشَّ كَ مَّ رَ أَ ثُ رَ مَّ قَ عَ  ,ثُ كَ مَّ رَ أَ ثُ رَ مَّ قَ عَ  ,ثُ كَ أَ ثُمَّ رَ رَ مَّ قَ مَّ  ,ثُ ثُ
دَ  جَ ا ,سَ هَ ثْلُ  مِ رَ األُخْ  .]مسلم رواه[ )وَ
تِ : (بن كعب ريض اهللا عنه قال  يبِّ فلحديث أُ  ;اخلمسةوأما *  فَ سَ مْ  انْكَ سُ الشَّ

ولِ اهللا سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ إِنَّ النَّبِ  ملسو هيلع هللا ىلص عَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ وَ كَ رَ لِ وَ نَ الطُّوَ ةٍ مِ ورَ أَ بِسُ رَ قَ ِمْ فَ ىلَّ هبِ صَ
 ِ تَنيْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ اتٍ وَ عَ كَ ْسَ رَ ْسَ  ,مخَ عَ مخَ كَ رَ لِ وَ نَ الطُّوَ ةً مِ ورَ أَ سُ رَ قَ امَ الثَّانِيَةَ فَ مَّ قَ ثُ

 ِ تَنيْ دَ جْ دَ سَ جَ سَ اتٍ وَ عَ كَ ىلَ  ,رَ تَّى انْجَ و حَ عُ دْ ةِ يَ بْلَ بِلَ الْقِ تَقْ سْ وَ مُ امَ هُ لَسَ كَ ثُمَّ جَ
ا هَ وفُ سُ  . ]وغريه وضعفه النووي ,وسكت عنهداود  رواه أبو[) كُ
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القيام الثاين  ولذا من أدرك اإلمام يف , نةسُ  وكذا الركوع الثاينالقيام الثاين و −
 ; ألنهال تبطل الصالة برتكهكذا و ال يُعترب مدركاً للركعة,أو يف الركوع الثاين 

كام يف ; صىل صالة الكسوف ركعتني كل ركعة بركوع واحد هأن ملسو هيلع هللا ىلصعنه  ثبت
 اهللا ولِ سُ رَ  دِ هْ  عَ ىلَ عَ  سُ مْ الشَّ  تِ فَ سَ كَ انْ ( :حديث عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام

 مَّ ثُ  ,يامَ القِ  الَ طَ أَ فَ  ياماً قِ  امَ قَ فَ  ,هُ عَ مَ  ينَ ذِ الَّ  امَ قَ وَ  الةِ  الصَّ ىلَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولُ سُ رَ  امَ قَ فَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص
 سَ لَ جَ وَ  هُ سَ أْ رَ  عَ فَ رَ  مَّ ثُ  ,ودَ جُ السُّ  الَ طَ أَ فَ  دَ جَ سَ وَ  هُ سَ أْ رَ  عَ فَ رَ  مَّ ثُ  ,وعَ كُ الرُّ  الَ طَ أَ فَ  عَ كَ رَ 
 ةِ عَ كْ الرَّ  يف عَ نَ صَ فَ  امَ قَ وَ  هُ سَ أْ رَ  عَ فَ رَ  مَّ ثُ  ,ودَ جُ السُّ  الَ طَ أَ فَ  دَ جَ سَ  مَّ ثُ  ,وسَ لُ اجلُ  الَ طَ أَ فَ 

 )...وسِ لُ اجلُ وَ  ودِ جُ السُّ وع وَ كُ الرُّ وَ  امِ يَ القِ  نَ  مِ وىلَ األُ  ةِ عَ كْ الرَّ  يف عَ نَ ا صَ مَ  لَ ثْ مِ  ةِ يَ انِ الثَّ 
 .  ]النسائيأمحد ورواه [

; ركوع واحديف كل ركعة ركعتني : له أن يصليها كصالة النافلة وجيوز −
 .ال تبطل الصالة برتكه كام مرَّ  عليه سنة زادألن ما و ,للحديث السابق

 : تنبيهان * 
ة أمرهم بالصال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ألن ; ة من غري خطبة بعدهانَّ صالة الكسوف سُ  )١
مَ إِنَّ ( :الـفق ;ةـري والصدقـدعاء والتكبـوال الْقَ سَ وَ مْ تَانِ مِ الشَّ اتِ اهللاـرَ آيَ    نْ آيَ

انِ ملَِ  فَ ْسِ يَاتِ ـال خيَ ال حلَِ دٍ وَ تِ أَحَ ا رَ  ,هِ ـوْ إِذَ عُ فَ ادْ لِكَ فَ تُمْ ذَ بِّ وا اهللاَـأَيْ كَ صَ ـ وَ وا وَ لُّوا ـرُ
وا قُ دَّ تَصَ ة ألمرهم ولو كانت سنّ ,ومل يأمرهم بخطبة .]رواه البخاري ومسلم[...) وَ

 .بعد الصالة ليعلمهم حكمها ملسو هيلع هللا ىلصوإنام خطب النبي  ,هبا
وقد مرّ قول  ,ألنه قد فات سببها ;قىضَ إذا فاتت صالة الكسوف فال تُ  )٢
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ا رَ (... :ملسو هيلع هللا ىلص النبي إِذَ وا اهللاَفَ عُ ادْ ا فَ َ ومهُ تُمُ َ  أَيْ يلِ نْجَ تَّى يَ لُّوا حَ صَ ; فجعل االنجالء )وَ
نّت رغبةً إىل اهللا يف ردِّ  ,غاية للصالة فإذا حصل ذلك  ;هاوألن الصالة إنام سُ

 .حصل مقصود الصالة 
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א 

 : تعريف االستسقاء  :أوالً 
 .وذلك بنزول املطر ونحوه  ;قيطلب السَّ  :االستسقاء

 .من اهللا تعاىل  اقيهي الصالة املرشوعة لطلب السُّ :  فصالة االستسقاء

 : حكم صالة االستسقاء  :ثانياً 
النَّبِيَّ  أَنَّ (; حلديث عبد اهللا بن زيد ريض اهللا عنه سنة مؤكدةصالة االستسقاء 

ِ  ملسو هيلع هللا ىلص تَنيْ عَ كْ ىلَّ رَ صَ هُ وَ اءَ دَ لَبَ رِ قَ ةَ وَ بْلَ بَلَ الْقِ تَقْ اسْ قَى فَ تَسْ اسْ ىلَّ فَ جَ إِىلَ املُصَ رَ رواه [ )خَ

 . ]البخاري ومسلم

 :  وقتها وصفتها وأحكامها :ثالثاً 
وقت صالة االستسقاء كوقت صالة العيد; من طلوع الشمس بارتفاعها  −

 . قيد رمح إىل زوال الشمس
رب يف األوىل سبعاً  ,وصفتها كصفة صالة العيد; تُصىلّ يف املصىل ركعتني − يُكّ

: بتكبرية اإلحرام, ومخساً يف الثانية دون تكبرية االنتقال, ويقرأ جهراً يف األوىل
الفاحتة وسورة الغاشية, ثم خيطب اإلمام : ويف الثانية ,الفاحتة وسورة األعىل

ا لكنها تكون خطبة واحدة; ودليل ذلك حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام ملَّ 
ئل عن استس ولَ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصقاء النبي سُ سُ تَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاإِنَّ رَ جَ مُ رَ عاً ـخَ تَواضِ الً مُ بَذِّ
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ىلَّ  تَّى أَتَى املُصَ عاً حَ ِّ تَرضَ طْبَتَ  ,مُ ْطُبْ خُ مْ خيَ لَ هِ ـفَ ذِ مْ هَ اءِ  ,كُ عَ لْ يفِ الدُّ زَ ْ يَ لَكِنْ ملَ وَ
بِريِ  التَّكْ عِ وَ ُّ التَّرضَ يدِ  ,وَ يلِّ يفِ العِ انَ يُصَ امَ كَ تَنيِ كَ عَ كْ ىلَّ رَ صَ , ] رواه أبو داود والرتمذي[ )وَ

ولُ (...: وحلديث عائشة ريض اهللا عنها يف االستسقاء سُ جَ رَ رَ ا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللافَخَ نيَ بَدَ حِ
سِ  مْ بُ الشَّ اجِ  . ]رواه أبو داود والبيهقي[ ...)حَ

 :آداب اخلروج لالستسقاء  :رابعاً 
 :اإلمام اخلروج لالستسقاء فعليه أن يراعي اآلداب اآلتية إذا أراد 

واملظامل ; ألن املعايص أن يعظ الناس ويأمرهم بالتوبة واخلروج من املظامل )١
وا (...: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ,سبب للقحط وزوال النعم نِعُ مْ إِالَّ مُ اهلِِ وَ اةَ أَمْ كَ وا زَ نَعُ مْ ْ يَ ملَ وَ

 , ءِ امَ نَ السَّ طْرَ مِ واالقَ طَرُ مْ ْ يُ ائِمُ ملَ الَ البَهَ لَوْ والطاعة وتقو اهللا . ] هرواه ابن ماج[ ...)وَ
 A  B C D   E F G ﴿: قال اهللا تعاىل ,عز وجل سبب للربكات

H I  J K L  ﴾ ]٩٦ األعراف [. 
; لئال  يتنظَّف هلا بالغسل والسواك وإزالة الرائحة وتقليم األظفار ونحوه )٢

; ألنه يوم استكانة وال يتطيب ,جيتمعون له فأشبه اجلمعةهو يوم و ,يؤذي الناس
 .وخضوع 

 أن ; حلديث ابن عباس السابقخيرج متواضعاً متخشعاً متذلالً مترضعاً  )٣
تَ ( ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول جَ مُ رَ ىلَّ ـخَ تَّى أَتَى املُصَ عاً حَ ِّ تَرضَ عاً مُ تَواضِ الً مُ : ومتبذالً  ,...)بَذِّ

 .أي غري متزيِّن يف اهليئة 
 يدعو أهل الصالح واخلري واملشهورين بالتقو والعبادة والعلم ونحو ذلك )٤
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; ألن ذلك أرسع لإلجابة; إذ يُتوسل إىل اهللا عز وجل بدعائهم وتأمينهم حلضورها
فعن أنس  ;ملسو هيلع هللا ىلص النبي مِّ كام كان عمر ريض اهللا عنه يفعل مع العباس عَ  ,إلنزال املطر

َ  أَنَّ (ريض اهللا عنه  يضِ طَّابِ رَ رَ بْنَ اخلَ مَ قَى اهللاُعُ تَسْ طُوا اسْ ا قَحَ انَ إِذَ نْهُ كَ بَّاسِ  عَ بِالعَ
الَ ا قَ بْدِ املُطَّلِبِ فَ لُ إِلَيْكَ : بْنِ عَ سَّ تَوَ ا نَ إِنَّ يَنَا, وَ قِ تَسْ لُ إِلَيكَ بِنَبِيِّنا فَ سَّ تَوَ نَّا نَ ا كُ مَّ إِنَّ هُ اللَّ

نَا,  قِ اسْ بِيِّنا فَ مِّ نَ الَ بِعَ نَ : قَ وْ قَ يُسْ وكام فعل معاوية ريض اهللا عنه مع  , ]رواه البخاري[ )فَ
ةُ (يزيد بن األسود; فعن سليم بن عامر  يَ اوِ عَ جَ مُ رَ قَ , فَخَ شْ مَ طُوا بِدِ حَ أَنَّ النَّاسَ قَ

يدَ  قِي بِيَزِ تَسْ  .] رواه ابن عساكر[ )دِ وَ سْ األَ  نِ بْ  يَسْ
ونَ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله ; وال بأس بخروج األطفال والعجائز  )٥ قُ زَ تُرْ ونَ وَ ُ نْرصَ لْ تُ هَ

مْ  ائِكُ فَ عَ  .] رواه البخاري[) إِالَّ بِضُ
 , ثم خيطب خطبةً − كام تقدم− كركعتي العيد  فيصيل اإلمام هبم ركعتني )٦

واحدة يفتتحها بالتكبري; حلديث عائشة ريض اهللا عنها السابق يف االستسقاء 
ولُ (...َ سُ جَ رَ رَ سِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللافخَ مْ بُ الشَّ اجِ ا حَ نيَ بَدَ َ  ,حِ ربَّ ِ فَكَ ِنْربَ ىلَ املْ دَ عَ عَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ

ِدَ اهللاَ محَ الَ  وَ مَّ قَ لَّ ثُ جَ زَّ وَ ارَ ا: عَ تِئْخَ اسْ مْ وَ كُ ارِ بَ دِيَ دْ مْ جَ تُ وْ كَ مْ شَ انِ ملَ إِنَّكُ نْ إِبَّ طَرِ عَ
مُ  كُ رَ دْ أَمَ قَ مْ وَ نْكُ انِهِ عَ مَ دْ  اهللاُزَ لَّ أَنْ تَ جَ زَّ وَ مْ عَ يبَ لَكُ تَجِ مْ أَنْ يَسْ كُ دَ عَ وَ وهُ وَ  ....) عُ

: تعاىل ; لقولهوقراءة اآليات التي فيها األمر به, ويكثر يف خطبته من االستغفار )٧
﴿  Ä Å Æ Ç È É Ê     Ë Ì Í Î Ï   

Ð  ﴾ ]ولقوله تعاىل أيضاً  ,]٥٢ هود :﴿ Ï  Ð Ñ      Ò          Ó Ô  A   

B C D  ﴾ ]١١ ,١٠ نوح [. 
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أَنَّ (; حلديث أنس ريض اهللا عنه ثم يرفع يديه وجيعل ظهورمها نحو السامء )٨
ءِ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ النَّبِ  امَ يْهِ إِىلَ السَّ فَّ رِ كَ ارَ بِظَهْ أَشَ قَى فَ تَسْ  .]رواه مسلم[ )اسْ

ن املأمومون عىل دعائه ,ويدعو بدعاء النبي يف االستسقاء )٩ ; ومن ويُؤمّ
دُ لِلَّ (: ما جاء يف حديث عائشة ريض اهللا عنها: يف االستسقاء  ملسو هيلع هللا ىلصدعائه  مْ هِ ـاحلَ

ِنيَ  املَ بِّ الْعَ يمِ  ,رَ حِ َنِ الرَّ محْ , ,الرَّ ينِ مِ الدِّ وْ لِكِ يَ ,الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ مَ يدُ رِ ا يُ لُ مَ عَ فْ مَّ   يَ هُ اللَّ
ِ الَ  أَنْتَ اهللاُ ن نُ ا يُّ  إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ الْغَ نَحْ لْتَ وَ زَ ا أَنْ لْ مَ عَ اجْ يْثَ وَ يْنَا الْغَ لَ لْ عَ زِ , أَنْ اءُ رَ قَ لْفُ

نيٍ  ا إِىلَ حِ بَالَغً ةً وَ وَّ  . ] داود رواه أبو[ )لَنَا قُ
يئًا(: ما جاء يف حديث جابر ريض اهللا عنه:  ومنه رِ يثًا مَ غِ يْثًا مُ نَا غَ قِ مَّ اسْ هُ  ,اللَّ

ارٍّ  َ ضَ ريْ ا غَ افِعً لٍ  ,نَ َ آجِ ريْ الً غَ اجِ  . ] اه أبو داودرو[ )عَ
انَ : ( الـن جده قـن أبيه عـرو بن شعيب عـاء يف حديث عمـا جـم:  ومنه كَ
ولُ  سُ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللارَ قَى قَ تَسْ ا اسْ كَ (: إِذَ ائِمَ َ هبَ كَ وَ بَادَ قِ عِ مَّ اسْ هُ تَكَ  ,اللَّ َ محْ ْ رَ انْرشُ  ,وَ

أَحْ  كَ املَيِّتَ  يِ وَ لَدَ  .] رواه أبو داود والبيهقي[ )بَ
 ,بدعائك اللهم إنك أمرتنا«:  اثم يستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة ويقول رسِ  )١٠

; حلديث  »وقد دعوناك كام أمرتنا فاستجب لنا كام وعدتنا ,ووعدتنا إجابتك
ه قالعبَّاد بن مت أَيْتُ النَّبِيَّ ( :يم املازين عن عمِّ جَ  ملسو هيلع هللا ىلصرَ رَ مَ خَ الَ يَوْ قِي, قَ تَسْ لَ  :يَسْ وَّ فَحَ

و عُ دْ ةَ يَ بْلَ بَلَ الْقِ تَقْ اسْ هُ وَ رَ هْ   .]رواه البخاري ومسلم[ ...)إِىلَ النَّاسِ ظَ
وع ـغ يف اخلشـوأبل ,الصـاإلخ إىلرب ـون أقـ; ليكب اإلرسارـام يُستحـوإن
  x y z ﴿: قال تعاىل ;ةـرع يف اإلجابـوأس ,رعـوع والتضـواخلض
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 .] ٥٥ األعراف[ ﴾ }
ل رداءه )١١ وّ بأن جيعل أيمن الرداء الواقع عىل الكتف األيمن عىل الكتف  ثم حيُ
األيمن; حلديث  وجيعل أيرسه وهو الواقع عىل الكتف األيرس عىل الكتف ,األيرس

هُ (... : وفيه ,عباد بن متيم عن عمه عبد اهللا بن زيد اءَ دَ لَ رِ وَّ حَ هُ  ;وَ طَافَ لَ عِ عَ  فَجَ
اتِ  ىلَ عَ َ عَ هُ األَيْرسَ طَافَ لَ عِ عَ جَ , وَ ِ هِ األَيْرسَ اتِقِ ىلَ عَ نَ عَ مَ ا اهللاَاألَيْ عَ مَّ دَ نِ ثُ مَ هِ األَيْ زَّ قِ  عَ

لَّ  جَ  ] يرواه أبو داود والبيهق) [وَ
; ألن ما ثبت يف حقه عليه الصالة ملسو هيلع هللا ىلص; تأسياً به وكذا الناس يفعلون ذلك

 .إذا قام دليل عىل اختصاصه به والسالم يثبت يف حق سائر األمة إال 
ل رداءه تفاؤالً بأن تتحول األرض من  ملسو هيلع هللا ىلصوالظاهر أن النبي   ب إىل دْ اجلَ حوّ

رواه [. اخلصب, ومن انقطاع املطر فيها إىل هطوله; كام قال جابر ريض اهللا عنه

 .] بمعناهالبيهقي 
عليه حتى وهنا إىل ما كانت فال يردُّ  ,ويرتكون أرديتهم عىل هذه احلالة )١٢

وال عن أحد من صحابته أهنم غريوا أرديتهم  ملسو هيلع هللا ىلص; ألنه مل ينقل عنه ينزعوا ثياهبم
 . حني رجعوا من االستسقاء 

وإال عادوا لالستسقاء مرة  ,وأجاب دعاءهم, فإن سقاهم اهللا عز وجل )١٣
 .; ألن يف ذلك مبالغةً يف الدعاء والترضع إىل اهللا عز وجل ثانية وثالثة

 : فيستحب ما ييل  ;اهللا عز وجل عليهم بنزول املطر نَّ وإذا مَ  −
: ; حلديث أنس ريض اهللا عنه قال الوقوف يف أول املطر ليصيب بدنه )١٤
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نَ ( ابَ ولِ اهللاأَصَ سُ عَ رَ نُ مَ نَحْ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ا وَ سُ َ رَ رسَ طَرٌ فَحَ نَ  ملسو هيلع هللا ىلص مَ هُ مِ ابَ تَّى أَصَ هُ حَ بَ وْ ثَ
نَا. املَطَرِ  لْ قُ ولَ : فَ سُ ا رَ الَ  اهللايَ ا? قَ ذَ نَعْتَ هَ َ صَ اىلَ : ملِ هِ تَعَ بِّ دٍ بِرَ هْ يثُ عَ دِ هُ حَ رواه [ )ألَنَّ

 .]مسلم
ا  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ (: ; حلديث يزيد بن اهلادالوضوء واالغتسال منه )١٥ انَ إِذَ كَ

الَ  يْلُ قَ الَ السَّ ا : سَ ورً هُ اهللاُ طَهُ لَ عَ ي جَ ا الَّذِ ذَ وا بِنَا إِىلَ هَ جُ رُ دِ اخْ مَ نَحْ نْهُ وَ رُ مِ نَتَطَهَّ فَ
يْهِ  لَ  . ]رواه البيهقي بإسناد ضعيف[ )اهللاَ عَ
عباس  ; ملا ثبت عن ابنأن يبدي شيئاً من ثيابه أو أثاثه أو متاعه ليصيبه املطر )١٦

قُولُ (ريض اهللا عنهام  ءُ يَ امَ تِ السَّ طَرَ ا أَمْ انَ إِذَ هُ كَ ة: أَنَّ يَ ارِ ا جَ ي! يَ جِ ْ ي رسَ جِ رِ  ,أَخْ
ي ثِيَايبِ  جِ رِ رواه البخاري يف األدب [ )]٩ق [ ﴾  o p q r s﴿: ويقول ,أَخْ

 . ] املفرد
ج   .ابة مما يضعه الراكب عليها ما يكون عىل الدَّ : والرسَّ

املتاجر  إذا كثرت األمطار وزادت حتى خيف منها الرضر عىل البيوت أو )١٧
مَّ ( :هذه احلالةيف مثل  ملسو هيلع هللا ىلصفيستحب له أن يدعو بدعاء النبي , ونحو ذلك هُ اللَّ

رِ  جَ نَابِتِ الشَّ مَ ةِ وَ دِيَ بُطُونِ األَوْ ابِ وَ الظِّرَ امِ وَ ىلَ اآلكَ مَّ عَ هُ يْنَا, اللَّ لَ ال عَ الَيْنَا وَ وَ ) حَ
 . ]رواه البخاري ومسلم[

ة  دَّ : والظِّراب بكرس الظاء  .مجع أكمة وهي التل: واآلكام بفتح اهلمزة تليها مَ
هي األماكن املنخفضة يف : وبطون األودية .وهو اجلبل الصغري برْ مجع ظَ 
 .أي أصوهلا  :ومنابت الشجر .األودية
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طرنا بفضل اهللا ورمحته«: سن له أن يقول ويُ  )١٨ ; حلديث زيد بن خالد  »مُ
الَ  ولُ اهللا: (اجلهني ريض اهللا عنه قَ سُ ىلَّ لَنَا رَ ىلَ  ملسو هيلع هللا ىلص صَ بِيَةِ عَ يْ دَ بْحِ بِاحلُ ةَ الصُّ الَ صَ

الَ  قَ ىلَ النَّاسِ فَ بَلَ عَ فَ أَقْ َ امَّ انْرصَ لَ , فَ ةِ يْلَ نْ اللَّ انَتْ مِ ءٍ كَ امَ رِ سَ ا : إِثْ اذَ ونَ مَ رُ لْ تَدْ هَ
الُوا ? قَ مْ بُّكُ الَ رَ مُ : قَ لَ ولُهُ أَعْ سُ رَ الَ . اهللاُ وَ كَ : قَ نٌ يبِ وَ مِ ؤْ بَادِي مُ نْ عِ بَحَ مِ , أَصْ افِرٌ

الَ  نْ قَ ا مَ أَمَّ لِ اهللا :فَ ضْ ا بِفَ نَ طِرْ كَبِ  مُ وْ افِرٌ بِالْكَ كَ نٌ يبِ وَ مِ ؤْ لِكَ مُ ذَ تِهِ فَ َ محْ رَ رواه [ ...)وَ

 .]البخاري ومسلم
 :وفيه ;; للحديث السابق »مطرنا بنوء كذا وكذا«: وحيرم عليه أن يقول  −
الَ (... نْ قَ ا مَ أَمَّ ا فَ : وَ ذَ كَ ا وَ ذَ ءِ كَ بِ بِنَوْ كَ وْ نٌ بِالْكَ مِ ؤْ مُ افِرٌ يبِ وَ لِكَ كَ لكن له أن , )ذَ
يقصد يف وقت كذا وكذا; ألنه ليس فيه إضافة  ,»مطرنا يف نوء كذا وكذا«: يقول

 . املطر إىل النوء 
وهلا أسامء  ,مجعه أنواء; وهي نجوم تظهر يف السامء عىل مدار السنة:  ءوْ والنَّ  

امكبَ والدَّ ا كالثريَّ , يعرفها العرب قديامً  فإذا أنزل اهللا عز وجل املطر  ,ران والسِّ
نسب أهل اجلاهلية هذا املطر إىل  ,وصادف ذلك وجود نجم من هذه النجوم

 .عن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصفنهى النبي  ;مطرنا بنجم كذا: واذاك النجم فقال
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 : تعريف اجلنائز :أوالً 
اسم للميت أو للنعش الذي  ;−بفتح اجليم وكرسها− مجع جنازة :  اجلنائز

نَزَ بمعنى سرت . عليه ميت   .وهو مشتق من جَ

 :االستعداد للموت  :ثانياً 
ر املوت , وأن يكثر من يُسنُّ للمسلم أن  ته باملبادرة إىل التوبة يستعد ملالقاتذكُّ

ه ; فيمتثل أوامر ربه وجيتنب أَ جَ فْ خشية أن يَ  , واإلقبال عىل اخلري وجمانبة الرش
وا ذِ ( :قال  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي ثبت عن  وقد;  نواهيه ثرُ  رِ كْ أَكْ

ادِمِ  اتِ  هَ ت )اللَّذَّ نِي املَوْ عْ  . ]رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه[ .يَ

 : واالبتالء الصرب عىل املرض :ثالثاً 
ا وعد اهللا الصابرين من ملِ  ;يستحب للمريض أن يصرب عىل مرضه ووجعه −

 .  ]١٠الزمر [ ﴾  å  æ  ç è é ê ﴿ :األجر ; قال تعاىل 
; ملا فيه من ة الوجع دَّ ه لشِ بَ لَ إال إذا غَ  − عوهو صوت التوجُّ − األنني يكرهو −

اوساً طَ  نَّ إِ : (قلت لطلحة : وملا روي عن ليث قال إظهار التشكي وعدم الصرب; 
 . ]رواه ابن أيب شيبة[) اتَ ى مَ تَّ حَ  نيٌ نِ أَ  هُ لَ  عَ مِ ام سُ فَ :  الَ , قَ  نيَ نِ األَ  هُ رَ كْ يَ  انَ كَ 
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ِّ ما نزل به من البسبب ويكره للمسلم متني املوت  − ثبت عن واملرض ; ملا  رضُّ
مْ : (حيث قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كُ دُ َّ أَحَ نَّنيَ تَمَ هُ املَ الَ يَ ابَ ٍّ أَصَ نْ رضُ تَ مِ انَ , وْ إِنْ كَ دَّ  فَ الَ بُ

لْ  يَقُ لْ الً فَ اعِ انَتْ : فَ ا كَ يِنِي مَ مَّ أَحْ هُ ا يلِ احلَ اللَّ ً ريْ ا  , يَاةُ خَ ً ريْ اةُ خَ فَ انَتْ الْوَ ا كَ نِي إِذَ فَّ وَ تَ وَ
 . ]رواه البخاري ومسلم[) يلِ 

عباس  ديث ابن; حليف دينه وجيوز متني املوت إذا خيش اإلنسان عىل نفسه الفتنة − 
دْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً : (...ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ريض اهللا عنهام قال ا أَرَ إِذَ ن وَ بِضْ ي إِلَيْكَ فَاقْ

تُونٍ  فْ َ مَ ريْ  .] رواه الرتمذي[) غَ
عن ريض اهللا عنه  أيب هريرة; حلديث جيوز متني الشهادة يف سبيل اهللا كام −

دِدْتُ أَينِّ : ( قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لَوَ ةٍ , وَ يَّ ِ لْفَ رسَ تُ خَ عَدْ ا قَ تِي مَ ىلَ أُمَّ قَّ عَ ال أَنْ أَشُ  لَوْ
بِيلِ اهللا تَلُ يفِ سَ تَلُ  أُقْ مَّ أُقْ يَا ثُ مَّ أُحْ تَلُ , ثُ يَا ثُمَّ أُقْ مَّ أُحْ  .]رواه البخاري ومسلم[) , ثُ

 : أحكام عيادة املريض :رابعاً 
; حلديث الرباء بن عازب  ضَ رِ إذا مَ  املسلمَ  أخاهُ  ودَ ـعللمسلم أن يَ  نُّ سَ يُ  −

نَا النَّبِيُّ (: ريض اهللا عنه قال رَ بْعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَمَ نْ سَ َانَا عَ هنَ بْعٍ وَ ةِ املَ  ;بِسَ نَا بِعِيَادَ رَ يضِ أَمَ ...) رِ
 .]البخاري ومسلمرواه [احلديث 

ويسن له إذا دخل عليه أن يسأله عن حاله ويدعو له ويرقيه ; حلديث عائشة  − 
نَى(ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهللا عنها أن النبي  هِ الْيُمْ حُ بِيَدِ سَ لِهِ يَمْ ذُ بَعْضَ أَهْ انَ يُعَوِّ قُولُ  كَ يَ مَّ  :وَ هُ اللَّ

بِ رَ  ايفِ , الْبَاسَ  بَّ النَّاسِ أَذْهِ أَنْتَ الشَّ هِ وَ فِ كَ , اشْ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ اءً الَ , الَ شِ فَ ادِرُ  شِ غَ يُ
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امً  قَ  . ]رواه البخاري[) سَ

 :ما يستحب فعله عند املحترض  :خامساً 
ال إله إال (قول أن يلقنه  ن حرض عند املحترضيستحب ملف :تلقينه الشهادة ) ١
: ريض اهللا عنه قال  مرة واحدة عند مرض موته ; حلديث أيب سعيد اخلدري) اهللا

مْ الَ إِلَهَ إِالَّ (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  اكُ تَ وْ نُوا مَ  . ] رواه مسلم[ )اهللاُلَقِّ
, إال هلِ لَ ه ومَ رِ جَ ب يف ضَ حتى ال يتسبَّ  :عن مرة واحدة  هأن ال يزيد يف تلقين) ٢

عيد تلقينه لتكون آخر كالمه; كام يف حديث معاذ بن جبل م املريض , فيُ إذا تكلَّ 
هِ الَ إِلَهَ إِالَّ (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال مِ رُ كَالَ انَ آخِ نْ كَ بَتْ لَهُ اجلَ  اهللاُمَ جَ أمحد  رواه[ )نَّةُ وَ

 .] أبو داودو
 ونَ ؤُ قرَ ويَ « :ذكرياً له ; قال اإلمام أمحد ختفيفاً عنه وت :أن يقرأ عنده الفاحتة  )٣
 .وأمر بقراءة الفاحتة , » رآنعنه بالقُ  فَ خفَّ ليُ  رضَ إذا حَ  امليتِ  عندَ 
وا ؤُ رَ اقْ : (ملا روي عن معقل بن يسار مرفوعاً  : )يس(أن يقرأ عنده سورة  )٤

تَاكُم) يَس( وْ ىلَ مَ وضعفه مجع  ,صححه ابن حبان واحلاكم وحسنه السيوطيو, والنسائي رواه أبو داود[) عَ

 .]كبري من أهل التحقيق
, وإال فعىل  سعإذا كان يف املكان متَّ ه إىل القبلة عىل جنبه األيمن هَ أن يوجِّ  )٥

ةِ : (ظهره ; لقول حذيفة ريض اهللا عنه قال  بْلَ وينِ إِىل القِ هُ جِّ ويف  ,] رواه ابن أيب الدنيا[) وَ
اتاً : (أنه قال عن البيت احلرام  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن النبي  وَ أَمْ ياءً وَ مْ أَحْ  داود رواه أبو[) قِبْلَتُكُ

 .] والنسائي
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 :ما يفعل عند امليت  :سادساً 
 ىلَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  لَ خَ دَ (: حلديث أم سلمة قالت  :عيني امليت  تغميض )١

ُ بَ  قَّ شَ  دْ قَ وَ  ةَ مَ لَ يب سَ أَ   .]رواه مسلم[) ...هُ ضَ مَ غْ أَ فَ  هُ رصَ
ا ذَ إِ : (لقول بكر بن عبد اهللا املزين  :» ة رسول اهللالَّ بسم اهللا وعىل مِ «: قول  )٢

 .] البيهقيو ابن أيب شيبة رواه[) ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  ةِ لَّ  مِ ىلَ عَ وَ  , اهللا مِ سْ بِ :  لْ قُ فَ  تَ يِّ املَ  تَ ضْ مَّ غَ 
ولو كان ذلك بعد تكفينه ; ملا ثبت عن عائشة  :امليت والنظر إليه تقبيل  )٣

 .]البخاريرواه [) تٌ يِّ مَ  وَ هُ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  لَ بَّ قَ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  نَّ أَ ( امريض اهللا عنهوابن عباس 
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 :حكم تغسيل امليت  :أوالً 
إذا  فرض عىل الكفاية; −مه لعذريأو تيم−أمجع املسلمون عىل أن غسل امليت 

: قام به البعض سقط عن الباقني ; حلديث عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام قال 
عَ ( قَ ةَ إِذْ وَ فَ رَ اقِفٌ بِعَ لٌ وَ جُ يْنَامَ رَ تْهُ  بَ قَصَ وَ تِهِ فَ لَ احِ نْ رَ الَ , عَ تْهُ : أَوْ قَ صَ قَ أَوْ الَ النَّبِيُّ . فَ قَ

نُوهُ :  ملسو هيلع هللا ىلص فِّ كَ رٍ وَ دْ سِ ءٍ وَ لُوهُ بِامَ سِ  .]البخاري ومسلمرواه [) اغْ

 :رشوط تغسيل امليت  :ثانياً 
ة رشوط بعضها يتعلق بام يغسل به امليت , وبعضها  يشرتط يف غسل امليت عدَّ

له  سِّ غَ  .يتعلق بمُ

 :ما يغسل به امليت  )١
أمجع املسلمون عىل وجوب تغسيل امليت باملاء مع القدرة عىل استعامله , 

 :يأيت ويشرتط يف املاء املستعمل للغسل ما 
وألن املاء  ,كام يف الوضوء وأنواع الغسل األخر  ; أن يكون ماءً طهوراً  −أ 

 .الطهور هو الذي يرفع احلدث 
; فال يصح غسله بامء مغصوب أو مرسوق ; حلديث أن يكون املاء مباحاً  −ب
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نَا : (ملسو هيلع هللا ىلصعائشة ريض اهللا عنها أن النبي  رُ لَيهِ أَمْ الً لَيسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ دٌّ مَ وَ رَ رواه [ )فَهُ

 .]مسلم

 : ما يشرتط يف الغاسل )٢
 .ألن الغسل عبادة حتتاج إىل نية, والكافر ال تصح منه النيَّة: أن يكون مسلامً  − أ  

 .ألن املجنون فاقد لألهلية فال تصح منه النيَّة : أن يكون عاقالً  −ب
يِّزاً  − ج ل بالغاً : أن يكون ممُ ; وإنام يكفي أن يكون مميِّزاً ال يشرتط أن يكون املغسِّ

 .ألن املميِّز يصح غسله لنفسه , فصح غسله لغريه
ل ثقة أميناً  −د    .; ليسرت ما يطلع عليه ويستحب أن يكون املغسِّ

 .; ليحتاط فيه  أن يكون عارفاً بأحكام الغسل −هـ

 :األوىل بتغسيل امليت  :ثالثاً 
صيُّه ; ألن  − الوصيَّة حق امليت فيجب تنفيذها , أوىل الناس بتغسيل امليت وَ

وي أنَّ   ابن أيب شيبة رواه[) هُ تُ أَ رَ امْ  سٍ يْ مَ عُ  تُ نْ بِ  امءُ سْ أَ  هُ لَ سِّ غَ تُ  نْ  أَ ىصَ وْ أَ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ (وقد رُ

 .] , بإسناد ضعيفالبيهقيو
ه وإن عال , ثم األقرب  −  دُّ ثم أبو امليت ; ملا خيتص به من احلنو والشفقة , ثم جَ

وي يف  وقد. أرحامه ثم ذوو عصبته بحسب ترتيب املرياث , فاألقرب من رُ
نْهُ ... : (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ديث عن عائشة قالتاحل م مِ بُكُ رَ رواه أمحد [) لِيَلِهِ أَقْ

 .] والطرباين , بإسناد ضعيف
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ها , ثم األقرب فاألقرب يُّ صِ وإن كان امليت امرأة , فأوىل الناس بغسلها وَ  −
 .من نسائها 

 :ما ينبغي فعله عند الغسل  :رابعاً 
 : سرت عورة امليت ) ١

دُّ العورة ما بني وح. فيجب عىل الغاسل سرت عورة امليت , من غري خالف 
 َّ كَ وَ : (قال له  ملسو هيلع هللا ىلص; وعن عيل أن النبي كبةة والرُّ الرسُّ ذَ زْ فَخِ ِ  ذِ خِ  فَ ىلَ إِ  رْ ظُ نْ ال تَ ال تُربْ

 .]رواه أبو داود[) تٍ يِّ  مَ الَ وَ  يٍّ حَ 
يه هبا ) ٢ رقة وينجِّ لُفَّ يده بخِ  :أن يَ

ألنه ال جيوز له مس عورته , كام أنه ممنوع من النظر إليها ; وقد روي عن 
لَ النَّبِيَّ : (عبداهللا بن احلارث قال  سَّ ىلَ النَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصغَ عَ يلٌّ وَ دِ  ملسو هيلع هللا ىلصعَ ىلَ يَ عَ هُ وَ يصُ مِ يلٍّ عَ  قَ

َا هُ هبِ لُ ةٌ يَغْسِ قَ رْ ْتَ  خِ هُ حتَ لُ يَدَ خِ يُ يُدْ يصِ فَ لَيهِ سِّ غَ القَمِ يصُ عَ القَمِ هُ وَ , شيبه رواه ابن أيب[) لُ

 .] وإسناده ضعيف
هُ ,: (وعن حممد بن سريين قال  تَ رَ وْ لَامَّ بَلَغْتُ عَ الِكٍ , فَ لْتُ أَنَسَ بن مَ سَّ لْتُ  غَ قُ

هِ : لِبَنِيهِ  دِ ىلَ يَ ا عَ هَ لُ غْسِ ي يَ لَ الَّذِ عَ ا , فَجَ لُوهَ سِ اغْ مْ فَ ونَكُ تِهِ , دُ رَ وْ لِ عَ قُّ بِغَسْ تُمْ أَحَ أَنْ
بِ  تِ الثَّوْ ْ نْ حتَ ةَ مِ رَ وْ لَ الْعَ سَ مَّ غَ بٌ , ثُ ا ثَوْ يْهَ لَ عَ ةً وَ قَ رْ  .]رواه الطربين[) خِ

سبع سنني من غري حائل; ألنه ال جيوز  عورة من بلغ سُّ حيرم عىل الغاسل مَ  −
 .فمن باب أوىل أن ال يمسها  ;له أن ينظر إليها 
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غسل ما به من النجاسة ; ألن املقصود من غسل امليت هو تطهريه حسب ) ٣
 .اإلمكان 
ويسن أن ال يمس الغاسل سائر بدن امليت إال بخرقة ; وذلك حلديث عيلٍّ  −
 .املتقدم

 :واملرأة زوجها  ,امرأتهتغسيل الرجل : خامساً 
ل زوجته ; ملا ثبت من حديث عائشة ريض اهللا عنها  − جيوز للرجل أن يغسِّ

َّ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أن النبي  ا رضَ صَ  كِ تُ نْ فَّ كَ وَ  كِ تُ لْ سَّ غَ يل فَ بْ قَ  تِّ لَو مِ  كِ مَ يْكِ  تُ يْ لَّ وَ لَ  عَ
 . ]وابن ماجه يف الكرب محد والنسائيرواه أ[) كِ تُ نْ فَ مَّ دَ ثُ 

: وجيوز للمرأة تغسيل زوجها ; وذلك حلديث عائشة ريض اهللا عنها قالت  −
بَلْ لَوْ ( تَقْ رِ  تُ اسْ نْ أَمْ رْ  يمِ بَ تَدْ ا اسْ ولَ  تُ مَ سُ لَ رَ سَّ ا غَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللامَ اؤُ رواه أمحد [) إالَّ نِسَ

 .] وابن ماجه وأبو داود
ها ;  − تَه , وللمرأة أن تغسل سيِّدَ لوجود معنى وجيوز للرجل أن يغسل أمَ

 .الزوجية فيهام 
 .وجيوز للرجل واملرأة غسل من له دون سبع سنني ; إمجاعاً , ألنه ال عورة له  − 

 :صفة غسل امليت : سادساً 
ية كغسل اجلنابة ; فرياعي يف غسله النِّ  نُّ سَ ب ويُ أحكام غسل امليت فيام جيَ 

يبدأ  , ثماً ـكوضوء الصالة ندب ه, ثم يوضؤهـ, ثم يغسل عورتسمية وجوبـاً والتَّ 
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يت للنساء الالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص, ثم بشقه األيمن, ثم بشقه األيرس; لقول النبي بغسل رأسه
ِ امِ يَ مَ بِ  نَ أْ دَ ابْ : (لن ابنته غسَّ   . ]رواه البخاري ومسلم[) اهَ نْ مِ  وءِ ضُ الوُ  عِ اضِ وَ مَ ا وَ هَ ن
, فال يدخل املاء فيهام , بل يأخذ ويستثنى من ذلك غسل الفم واألنف −

 رٍ مْ أَ بَ  مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ إِ : (ملسو هيلع هللا ىلصخرقة مبلولة فيمسح هبا أسنانه ومنخريه ; لقول النبي 
, وألن إدخال املاء إىل فمه أو أنفه ربام ]رواه البخاري ومسلم[) مْ تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ نْ وا مِ تُ أْ فَ 

 .ة بهلَ ثْ املُ أد إىل حتريك النجاسة يف جوفه , وربام أد إىل 

 :عدد مرات الغسل  :سابعاً 
ولو  , ويُكره االقتصار يف غسله عىل مرة واحدةيُسن غسل امليت ثالث مرات − 

 اهَ نَ لْ سِ اغْ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصمل خيرج منه يشء ; ملا ثبت يف حديث أم عطية أن رسول اهللا 
ْ  وْ الثاً أَ ثَ   . ]رواه البخاري ومسلم[) ... رٍ دْ سِ وَ  ءٍ امَ بِ  نَّ تُ يْ أَ رَ  نْ إِ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  وْ ساً أَ مخَ

بُره بعد الثالث , وجب إعادة  − بُله أو دُ أما إن خرج من امليت نجاسة من قُ
الغسل إىل سبع مرات; ألن املقصود من غسل امليت أن يكون خامتة أمره الطهارة 

 .الكاملة 
يش حملُّ  −  .اخلارج بقطن ليمنع خروجه  فإن خرج منه يشء بعد السبع حُ
ألن  فإن مل يستمسك اخلارج بعد احلشو بالقطن , فإنه حيشى بطنيٍ خالص ; − 

, وال يعاد غسلهفيه قوة مت أ امليت وجوباً ; نع اخلارج , ثم يغسل حمل النجاسة, ويوضَّ
 .كذلك  ألن اجلنب إذا أحدث بعد غسله أعاد وضوءه دون الغسل , وامليت

 ; ملا يفد الوضوء وال الغسلـتكفينه مل يُعد ـوإن خرج من امليت يشء بع −
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فها أو إبداهلا من املشقة إخراجه من الكفن وإعادة غسله وتطهري أكفانه وجتفي
 ., ال سيام وأنه ال يُؤمن أن خيرج منه يشء بعد ذلك واحلرج

 :الشهيد  أحكام :ثامناً 
ريه من األموات خيتص عن غ − وهو الذي مات بفعل العدو− شهيد املعركة

 :األحكام, وهيبجملة من 
ملا يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة  ه وجوباً ;مُ زال دَ ل وال يُ سَّ غَ ال يُ  )١

 نِ فْ دَ بِ  رَ مَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاملستطاب رشعاً , ويف احلديث عن جابر ريض اهللا عنه أن النبي 
ْ وَ  مْ هِ ائِ مَ يف دِ  دٍ حُ أُ  اءِ دَ هَ شُ  ْ وا وَ لُ سَّ غَ يُ  ملَ وعن جابر . ]البخاريرواه [ .مْ هِ يْ لَ عَ  لِّ صَ يُ  ملَ

وَ : (ريض اهللا عنه قال امَ هُ جَ يفِ ثِيَابِهِ كَ رِ أُدْ تَ فَ هِ فَامَ رِ دْ مٍ يفِ صَ هْ لٌ بِسَ جُ يَ رَ مِ نُ  رُ نَحْ وَ
ولِ  سُ عَ رَ  .] رواه أمحد وأبو داود[) ملسو هيلع هللا ىلص اهللامَ

قال  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عبد اهللا بن ثعلبة أن رسول اهللا ال يكفَّن وإنام يُدرج يف ثيابه ;  )٢
ِم : ( دٍ شهداء أُحُ يف  مْ يف ثِيَاهبِ لُوهُ مِّ يف  − السابق− وحلديث جابر  .] رواه أمحد[) ...زَ

مي بسهم يف صدره فأُ   .ج يف ثيابه رِ دْ الرجل الذي رُ
 اءِ دَ هَ شُ  نِ فْ دَ بِ  رَ مَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  −السابق− حلديث جابر ; عليهال يُصىلَّ  )٣

ْ وَ  مْ هِ ائِ مَ يف دِ  دٍ حُ أُ  ْ وا وَ لُ سَّ غَ يُ  ملَ  . مْ هِ يْ لَ عَ  لِّ صَ يُ  ملَ
ل وال يُكفن وال يُصىلَّ عليه )٤ ; حلديث  املقتول ظلامً كالشهيد يف احلكم ; ال يُغسَّ

الِهِ : (يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : سعيد بن زيد قال  تِلَ دُونَ مَ نْ قُ يدٌ ,  مَ هِ وَ شَ هُ فَ
تِ  نْ قُ مَ يدٌ وَ هِ وَ شَ هُ ونَ دِينِهِ فَ تِ , لَ دُ نْ قُ مَ ونَ وَ يدٌ  لَ دُ هِ وَ شَ هُ هِ فَ مِ لِهِ دَ ونَ أَهْ تِلَ دُ نْ قُ مَ , وَ
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يدٌ  هِ وَ شَ هُ  .]رواه أبو داود والرتمذي[) فَ

لون روق والغَ حْ ون واملَ طُ أما غريمها من الشهداء ; كاملبْ  − ريق , فإهنم يُغسَّ
نون ويُصىلَّ عليهم , باتفاق أهل العلم   .ويُكفَّ

ِل فأكل أو رشب أو نام أو بال أو تكلم  )٥   إذا أصيب املسلم يف املعركة ثم محُ
رفاً فإنه يأخذ حكم امليت غري الشهيد  , فيغسل ويكفن أو عطس أو طال بقاؤه عُ

ويصىل عليه ; ألن هذه األحوال تدل عىل استقرار حياته ; وقد جاء عن ابن عمر 
رَ بْنَ ( :ريض اهللا عنهام مَ لَ أَنَّ عُ سِّ طَّابِ غُ نَ  اخلَ فِّ َ  وكُ يلِّ يداً  وصُ هِ انَ شَ كَ يهِ , وَ لَ ) عَ

 .  ]رواه مالك[
ل  من قتل وعليه ما يوجب الغسل ; كاجلنب واحلائض والنفساء , فإنه )٦ يُغسَّ
مْ : (قال ملسو هيلع هللا ىلص; حلديث عبد اهللا بن الزبري ريض اهللا عنه أن النبي كغريه بَكُ احِ  إِنَّ صَ

ةَ  نْظَلَ هُ املَ  حَ لُ بَتَهُ تُغَسِّ احِ لُوا صَ ةُ , فَسَ ئِكَ قَالَتْ  .الَ نُبٌ ملَ : فَ وَ جُ هُ جَ وَ رَ عَ ـَّخَ مِ ةَ اهلَ  ا سَ  )ائِعَ
 .] رواه ابن حبان واحلاكم[

قْط  :تاسعاً   :أحكام السِّ
طُ  قْ هو املولود الذي سقط من بطن أمه  −بكرس السني وفتحها وضمها− :  السِّ
 :وله أحكام ختصه , وهي . قبل متامه 

يلِّ عليه وإن مل يستهلَّ صارخاً ; ألنه إذا بلغ السِّ  )١ ل وصُ سِّ قط أربعة أشهر غُ
 خُ فَ نْ يُ  مَّ ثُ ( :ينفخ فيه الروح يف هذه املدة كام يف حديث ابن مسعود ريض اهللا عنه
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 .; أي بعد األربعة أشهر]ومسلمرواه البخاري [) وحُ الرُّ  يهِ فِ 
لَيهِ : (وعن املغرية بن شعبة ريض اهللا عنه مرفوعاً  ىلَّ عَ قْطُ يُصَ السِّ داود  رواه أبو[) وَ

 . ]والرتمذي
ل وال يُصىلَّ عليه بال خالف, وإنام أما إذا كان دون أربعة أشهر) ٢ , فال يُغسَّ

 .نسمة قبل األربعة أشهر ال يكونيُلفُّ يف خرقة ويُدفن; النتفاء حياته أصالً; إذ هو 

 :تغسيل املسلم للكافر  :عارشاً 
  ا , أو تكفينه أو الصالة عليه حيرم عىل املسلم تغسيل الكافر ولو كان ذمي  −

أو اتباع جنازته , وال فرق يف ذلك بني الكافر القريب أو األجنبي ; ألن يف ذلك من 
ي املسلم عن ذلك قال تعاىل ويلِّ التعظيم والتطهري والتَّ   j k﴿: له , وقد هنُ

l m  n o p q r     ﴾ ] وقال تعاىل]١٣املمتحنة ; :﴿� ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ §  ̈  © ª ﴾ ] ٨٤التوبة[. 
فإن مل يوجد من يواري الكافر من جنسه , جاز للمسلم أن يواريه ; حلديث  −

اللَّ : (بدر قال عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه يف قتىل املرشكني يوم  وَ دْ  هِ ـفَ لَقَ
رٍ  مَ بَدْ وْ ى يَ عَ ْ مْ رصَ تُهُ أَيْ رٍ , رَ لِيبِ بَدْ لِيبِ قَ بُوا إِىلَ الْقَ حِ , ] ومسلم رواه البخاري[) ثُمَّ سُ

يْخَ  : (فقلت ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي : وعن عيل ريض اهللا عنه قال  كَ الشَّ مَّ الَّ  إِنَّ عَ  الضَّ
الَ  اتَ قَ دْ مَ ارِ : قَ وَ بْ فَ هَ  .]رواه أبو داود والنسائي[...)  أَبَاكَ  اذْ
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  :تكفني امليت حكم  :أوالً 
إذا قام به بعضهم سقط اإلثم عن  ,فرض كفاية عىل املسلمني تكفني امليت 

ملسو هيلع هللا ىلص أمر بتكفني امليت فقال ملسو هيلع هللا ىلص   ; ألن النبيم اجلميعثِ أَ مل يقم به أحد  نوإ ,اجلميع
يْهِ ( :− ه ناقته فامتتْ صَ قَ يف قصة األعرايب الذي وَ كام جاء − بَ وْ نُوهُ يفِ ثَ فِّ كَ رواه [ )وَ

 . ]البخاري ومسلم

 :  هما جيب فيصفة الكفن و :ثانياً 
ألن هذه هي حقيقة  ; جيب أن يكون الكفن ساتراً جلميع بدن امليت )١

نَا( : ة األنصارية ريض اهللا عنها قالتوحلديث أم عطيَّ  ,التكفني غْ رَ امَّ فَ لَ عني ت− فَ
الَ  −ملسو هيلع هللا ىلص ابنته من غسل قَ هُ فَ وَ قْ اهُ  :أَلْقَى إِلَيْنَا حِ َا إِيَّ هنَ عِرْ  .]رواه البخاري ومسلم[ ...)أَشْ

 .أي الففنها فيه: وأشعرهنا إياه  .اإلزار :  وُ قْ واحلِ  
ةً  مَ ْرِ اً أو حمُ مَ ْرِ غطّي رأس املحرم بل يبقى فحينئذٍ ال يُ  ,إال إذا كان امليّت حمُ

ْ مكشوفاً  م; ألنه حمُ مة ,رِ ْرِ  ,وإحرام املرأة يف وجهها  ,واملرأة ال يغطى وجهها ; ألهنا حمُ
لذي وقصته ناقته كام  يف قصة األعرايب ا − يف حق من مات حمرماً  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي 
م رِ هُ (  − فامت وهو حمُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ الَ ختُ بِّيًا ;وَ لَ ةِ مُ يَامَ مَ الْقِ ثُهُ يَوْ بْعَ إِنَّ اهللاَ يَ  .  )فَ
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افاً بحيث يصف البرشةأال  )٢  ,; وذلك حتى يسرت امليت يكون الكفن شفّ
 . وجوده كعدمه فيكون  الكفن الذي يصف البرشة غري ساتر ف

فال يكون  ;أن يكون الثوب الذي يُكفّن به امليت من جنس ما يلبسه مثله )٣
لفاً بحيث يكون كْ وال يكون رديئاً بحيث يكون فيه  ,إجحاف يف حق الورثة فيه مُ

إال إذا  كان امليت قد أوىص قبل موته أن يكون كفنه أقل من  ,حاف يف حق امليت إج
كام فعل أبو بكر  ,فحينئذٍ تُنفّذ وصيته ; ألن هذا حقه وقد أسقطه  ,ملبوس مثله
نَظَرَ إِىلَ ( − وأبو بكر يف مرض املوت− تقول عائشة ريض اهللا عنها ; ريض اهللا عنه فَ

انٍ  رَ فَ عْ نْ زَ عٌ مِ دْ ضُ فِيهِ بِهِ رَ رَّ مَ انَ يُ يْهِ كَ لَ بٍ عَ الَ  ,ثَوْ قَ وا  :فَ يدُ زِ ا وَ ذَ يبِ هَ لُوا ثَوْ سِ اغْ
ا نُوينِ فِيهَ فِّ ِ فَكَ بَنيْ وْ يْهِ ثَ لَ لْتُ  .عَ لَقٌ  :قُ ا خَ ذَ الَ  −أي صار قديامً بالياً − إِنَّ هَ إِنَّ  :قَ

دِ  قُّ بِاجلَ يَّ أَحَ نْ املَيِّتِ احلَ  . ] رواه البخاري[...) يدِ مِ

 :ما يستحب يف التكفني  :ثالثاً 
  ا قميص ـليس فيه,  طنن القُ ـيض مالث لفائف بِ ـيف ث لُ ـجالرَّ  نَ كفَّ أن يُ  )١

وضع هذه اللفائف عىل األرض ثم تُ  ,نقص منهازاد عليها وال يُ وال يُ  ,وال عاممةٌ 
طرف اللفافة  ردُّ ثم يُ  ,عليها امليت مستلقياً عىل ظهره  وضعثم  يُ  ,بعضها فوق بعض

ن اجلانب األيمن عىل شقه وطرفها م ,العليا من اجلانب األيرس عىل شقه األيمن
ولَ اهللا(وهكذا اللفافة الثانية والثالثة ; حلديث عائشة ريض اهللا عنها  ,األيرس  سُ  أَنَّ رَ

نَ ملسو هيلع هللا ىلص  فِّ فٍ لَيْسَ يفكُ سُ رْ نْ كُ ولِيَّةٍ مِ حُ نِيَةٍ بِيضٍ سَ ابٍ يَامَ ةِ أَثْوَ ثَ الَ   ثَالَ يصٌ وَ مِ نَّ قَ فِيهِ
ةٌ  مَ امَ ا(: يف رواية و , ]رواه البخاري ومسلم[ )عِ اجً رَ ا إِدْ جَ فِيهَ رِ  .]رواه أمحد[ )أُدْ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

٢٤١

 ,− والويقوم مقامه الرسِّ − إزار ( يف مخسة أثواب من قطن املرأةُ  نَ أن تكفَّ  )٢
 َ  ;)ولفافتني − وهو الثوب املعروف− وقميص  ,غطى به الوجه والرأسار  يُ ومخِ

ولِ (: قفية قالتليىل بنت قانِف الثَّ حلديث  سُ لْثُومٍ بِنْتَ رَ لَ أُمَّ كُ سَّ نْ غَ نْتُ فِيمَ اهللا  كُ
ا ملسو هيلع هللا ىلص َ اهتِ فَ نْدَ وَ ولُ اهللا  ,عِ سُ ا رَ طَانَ ا أَعْ لُ مَ انَ أَوَّ كَ ا ملسو هيلع هللا ىلصفَ قَ ِ رَ ثُمَّ  ءَ احلْ امَ ِ عَ ثُمَّ اخلْ رْ مَّ الدِّ ثُ

ةَ  فَ ِلْحَ دُ يف ,املْ عْ تْ بَ جَ رِ مَّ أُدْ رِ  ثُ بِ اآلخِ الَتْ  .الثَّوْ ولُ اهللا  :قَ سُ رَ نْدَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَ الِسٌ عِ جَ
بًا وْ ا ثَ بً ا ثَوْ لُنَاهَ نَاوِ ا يُ نُهَ فَ هُ كَ عَ  .] رواه أمحد وأبو داود[ )الْبَابِ مَ

هو : ع رْ والدِّ  .و وهو اإلزار قْ مجع احلِ  ,القافبكرس احلاء وختفيف :  ءاقَ واحلِ 
 .القميص 

بيُّ يف ثوب واحد )٣ نَ الصَّ أثواب  ن يف ثالثةفّ وإن كُ  ,لِ جُ ; ألنه دون الرَّ أن يُكفَّ
 . لَ جُ فأشبه الرَّ  رٌ كَ ألنه ذَ  ;فال بأس
 ,; ألهنا دون املرأةالصغرية يف قميص ولفافتني بال مخار الطفلةُ  نَ كفَّ أن تُ  )٤

يف  −أي قاربت املحيض−ن بنتاً له قد أعرصت وألن ابن سريين رمحه اهللا كفَّ 
 .]رواه ابن أيب شيبة بمعناه[ .قميص ولفافتني 

 :ما يكره يف التكفني  :رابعاً 
 .; ألنه خالف فعل السلف  وفر وصُ عْ تكفني امليت بشَ  )١
خالف  ; ألن هذات امرأةً كان امليِّ  ولو ,وشٍ قُ نْ ومَ  رٍ فَ صْ عَ ومُ  رٍ فَ عْ زَ التكفني بمُ  )٢

 . وألنه أيضاً ال يليق بحال امليت  ,فعل السلف
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 :ما حيرم يف التكفني  :خامساً 
يدفنوا  أمر بنزع اجللود عن الشهداء وأنملسو هيلع هللا ىلص ; ألن النبي تكفني امليت بجلد )١

ولُ اهللا ( :يف ثياهبم كام جاء يف حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام قال سُ رَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَمَ
تْىلَ  نُ بِقَ فَ أَنْ يُدْ لُودُ وَ اجلُ يدُ وَ دِ مُ احلَ نْهُ عَ عَ نْزَ دٍ أَنْ يُ ِمْ أُحُ ثِيَاهبِ مْ وَ ائِهِ مَ داود  رواه أبو[ )وا بِدِ

 . ]بإسناد ضعيف
جل بذلك ; فيحرم تكفني الرَّ ;  ت امرأةً ولو كان امليِّ  بٍ هَّ ذَ رير ومُ التكفني بحَ  )٢

وأما املرأة فألن احلرير والذهب إنام  ,مان عليه يف الدنياألن احلرير والذهب حمرَّ 
 . بموهتا وقد زال ذلك ,بيحا هلا يف حال احلياة ألهنا حمل الزينة والشهوةأُ 
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 :حكم الصالة عىل امليت  :أوالً 
أمر بالصالة عىل موتى ملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل امليّت فرض كفاية ; ألن النبي 

يناً −املسلمني فقال  دِ مْ ( :− كام يف حديث الذي مات مَ بِكُ احِ ىلَ صَ لُّوا عَ رواه [ )صَ

ا( :ملسو هيلع هللا ىلصوملا مات النجايش قال النبي  , ]البخاري ومسلم دْ مَ مْ قَ ا لَكُ وا إِنَّ أَخً ومُ قُ تَ فَ
يْهِ  لَ لُّوا عَ ثمّ ملسو هيلع هللا ىلص وملا أسلم الغالم اليهودي الذي كان خيدم النبي , ] رواه مسلم[ )فَصَ
م( :مات قال يكُ ىلَ أَخِ لُّوا عَ واألمر للوجوب كام .  ]احلاكموالنسائي يف الكرب رواه [ )صَ

 .هو معلوم 
  بأن يُصيلّ عىل امليّت رجل واحد مكلّف : ويسقط هذا الفرض الكفائي  −

 .أو امرأة واحدة ; ألن الصالة عىل امليّت ليس من رشوطها اجلامعة بل هي سنّة 

 :رشوط الصالة عىل امليت  :ثانياً 
 :امليت ثامنية رشوط يشرتط لصحة الصالة عىل 

 .بأن ينوي الصالة عىل امليّت ; النية )١
 .بأن يكون الذي يصيل عىل امليّت بالغاً عاقالً  ;التكليف  )٢
 .  استقبال القبلة )٣
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 . سرت العورة )٤
لصحتها  فيشرتط ;وذلك ألن صالة اجلنازة من الصلوات; اجتناب النجاسة )٥

 . ما يشرتط لغريها من الصلوات 
بأن يكون بني يدي املصلني عند  ;حضور امليّت إن كان موجوداً بالبلد )٦

   ,بةافال تصح الصالة عىل جنازة حممولةٍ عىل األعناق أو عىل د ,الصالة عليه
 .أو من وراء حائل كحائط ونحوه

 ¡ �﴿ : عىل كافر; لقوله تعاىل فال يُصىلَّ  ; عليهىلَّ صَ  واملُ يلِّ صَ إسالم املُ  )٧

¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈  © ª ﴾ ] ٨٤التوبة[. 
عدم  أو ,كفقد املاء −  ولو بالرتاب يف حالة العذر  عليهىلَّ صَ  واملُ يلِّ صَ طهارة املُ  )٨

 .; ألن الطهارة رشط لصحة الصالة كام هو معلوم −القدرة عىل استعامله

 :أركان الصالة عىل امليت  :ثالثاً 
 : أركاهنا سبعة 

الصلوات  ; ألهنا صالة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر القيام للقادر عليه )١
 .إال إذا عجز عن القيام  ,املفروضة 

كام جاء يف  ;جايش أربعاً كربّ عىل النَّ ملسو هيلع هللا ىلص ; ألن النبي  أربع تكبريات التكبري )٢
ولَ اهللا( :حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه سُ ي ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّ رَ مِ الَّذِ َّ يف الْيَوْ ايشِ نَعَى النَّجَ
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اتٍ ) بِريَ عَ تَكْ بَ يْهِ أَرْ لَ َ عَ ربَّ كَ ِمْ وَ فَّ هبِ ىلَّ فَصَ ِمْ إِىلَ املُصَ جَ هبِ رَ خَ اتَ فِيهِ وَ [رواه البخاري  مَ

 . ومسلم]
) :ملسو هيلع هللا ىلصلعموم قول النبي  ; قراءة الفاحتة )٣ ةِ الْكِتَابِ َ احتِ أْ بِفَ رَ قْ ْ يَ ةَ ملَِنْ ملَ الَ  (الَ صَ

يْتُ  :بن عبد اهللا بن عوف قاللحة وحلديث ط ,[رواه البخاري ومسلم] لَّ لْفَ (صَ  خَ
بَّاسٍ  ام ابْنِ عَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ةِ الْكِتَابِ رَ َ احتِ أَ بِفَ رَ قَ ةٍ فَ نَازَ ىلَ جَ :عَ الَ وا قَ لَمُ  )نَّةٌ سُ ا هنَّ أ لِيَعْ

 .  ]رواه البخاري[
لٍ : أنه  ةحلديث أيب أُمامَ ;  بعد التكبرية الثانيةملسو هيلع هللا ىلص  النبي الصالة عىل )٤ هْ بن سَ

نَّةَ يفملسو هيلع هللا ىلص :  يلٌ من أصحاب النبجُ أخربه رَ  كَ  (أَنَّ السُّ ةِ أَنْ يُ نَازَ ىلَ اجلَ الَةِ عَ َ الصَّ ربِّ
أَ  رَ قْ مَّ يَ امُ , ثُ مَ دَ  اإلِ عْ ةِ الْكِتَابِ بَ َ احتِ ا يفبِفَ ةِ األُوىلَ رسِ بِريَ َ  التَّكْ يلِّ هِ , ثُمَّ يُصَ سِ ىلَ  نَفْ  عَ

 .  ]البيهقيو الشافعيرواه [ملسو هيلع هللا ىلص...)  يِّ النَّبِ 
كصفة الصالة عليه يف التشهد  يف صالة اجلنازة ملسو هيلع هللا ىلص وصفة الصالة عىل النبي

كام صليت عىل , ىل آل حممدـلّ عىل حممد وعـاللهم ص« :واتـن الصلـاألخري م
 . »إبراهيم ...

هريرة ريض اهللا عنه  حلديث أَيبِ  ; −بعد التكبرية الثالثة−الدعاء للميّت  )٥
ىلَ املَيِّ  :قول يملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  لقال : سمعت رسو يْتُمْ عَ لَّ ا صَ اءَ (إِذَ عَ وا لَهُ الدُّ لِصُ أَخْ  )تِ فَ

 .  ]هرواه أبوداود وابن ماج[
(أَنَّ  :هريرة ; حلديث أَيبعن يمينهبأن ُيسلّم تسليمةً واحدةً  ;المـــالسَّ  )٦
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ولَ اهللا  سُ لِ ملسو هيلع هللا ىلص رَ لَّمَ تَسْ سَ بَعًا وَ ا أَرْ يْهَ لَ َ عَ ربَّ ةٍ فَكَ نَازَ ىلَ جَ ىلَّ عَ ةً صَ دَ احِ ةً وَ   ابن  رواه[ )يمَ

 . ]الدارقطني والبيهقيو أيب شيبة
; حلديث احلارث األعور أجزأه ذلك )السالم عليكم( :وإن اقترص عىل قول 
َ رَ  يلٍّ عَ  فَ لْ خَ  تُ يْ لَّ صَ (: قال ِ مِ يَ  نْ عَ  مَ لَّ سَ فَ  ةٍ ازَ نَ  جَ ىلَ عَ  نهُ عَ  اهللاُ يضِ :  غَ رَ فَ  نيَ حِ  هِ ين
 . ]رواه ابن أيب شيبة بإسناد ضعيف[ )مْ يكُ لَ عَ  المُ السَّ 
وسيتضح هذا أكثر عند  ,رتّب هذه األركان عىل هذا النحوبأن يُ  ; الرتتيب )٧

 .بيان صفة صالة اجلنازة 

 :ة الصالة عىل اجلنازة صف :رابعاً 
 : صفة صالة اجلنازة عىل النحو التايل 

  .عىل هذا امليّت أو هؤالء املوتى إن كانوا مجاعة ينوي الصالة −
  .ويقرأ بعدها بفاحتة الكتاب , التكبرية األوىلكربِّ يُ  ثمّ  −
  .كام يصيل عليه يف التشهد ملسو هيلع هللا ىلص ويصيل عىل النبي  , الثانيةكربِّ ثم يُ  −
واألفضل أن  ,»...اللهم اغفر له وارمحه« :ويدعو للميّت بنحو  الثالثةكربِّ ثم يُ  − 

ْهُ اللَّ ( :مثلملسو هيلع هللا ىلص يدعو بام جاء عن النبي  محَ ارْ رْ لَهُ وَ فِ مَّ اغْ نْهُ , هُ فُ عَ اعْ افِهِ وَ عَ مْ  ,وَ رِ أَكْ وَ
لَهُ  هُ  ,نُزُ لَ خَ دْ عْ مُ سِّ وَ دِ  ,وَ َ الْربَ الثَّلْجِ وَ هُ بِاملَاءِ وَ لْ سِ اغْ بَ  ,وَ يْتَ الثَّوْ امَ نَقَّ ا كَ طَايَ نَ اخلَ هِ مِ نَقِّ وَ

نَسِ  نَ الدَّ هِ  ,األَبْيَضَ مِ ارِ نْ دَ ا مِ ً ريْ ا خَ ارً لْهُ دَ أَبْدِ لِهِ  ,وَ نْ أَهْ ا مِ ً ريْ الً خَ أَهْ ا  ,وَ ً ريْ ا خَ جً وْ زَ وَ
هِ  جِ وْ نْ زَ نَّةَ  ,مِ هُ اجلَ لْ أَدْخِ ِ  ,وَ ابِ الْقَربْ ذَ نْ عَ هُ مِ ذْ أَعِ نْ  ,وَ ابِ النَّارِ  أَوْ مِ ذَ  . ]رواه مسلم[ )عَ
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: مثل ملسو هيلع هللا ىلص ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمني بام تيرس أو بام جاء عن النبي 
يِّتِنَا( مَ يِّنَا وَ رْ حلَِ فِ مَّ اغْ هُ ا ,اللَّ نَ بِريِ كَ ا وَ نَ غِريِ صَ ا ,وَ ثَانَ أُنْ ا وَ نَ رِ كَ ذَ ائِبِنَا ,وَ غَ ا وَ نَ دِ اهِ شَ  ,وَ

نِ  يامَ ىلَ اإلِ يِهِ عَ أَحْ نَّا فَ يَيْتَهُ مِ نْ أَحْ مَّ مَ هُ الَمِ  ,اللَّ ىلَ اإلِسْ هُ عَ فَّ تَوَ نَّا فَ يْتَهُ مِ فَّ نْ تَوَ مَ مَّ  ,وَ   اللَّهُ
نَا أَجْ  مْ رِ ْ هُ الَ حتَ نَا بَعْدَ لَّ الَ تُضِ هُ وَ   . ]والرتمذي رواه أبو داود[ )رَ

 ,ويقف بعدها قليالً  ال سيام اإلمام ; ليُكرب آخر الصفوف  ,ابعة الرَّ كربِّ ثم يُ  −
 .ثم يُسلّم 

: حنيف وقد دل عىل هذه الكيفية لصالة اجلنازة حديث أيب أمامة بن سهل بن 
نَّةَ يف(:  ملسو هيلع هللا ىلصي أصحاب النب نل مجُ أنه أخربه رَ  ةِ أَنْ  أَنَّ السُّ نَازَ ىلَ اجلَ الَةِ عَ َ  الصَّ ربِّ يُكَ

ا يف ةِ األُوىلَ رسِ بِريَ دَ التَّكْ عْ ةِ الْكِتَابِ بَ َ احتِ أُ بِفَ رَ قْ مَّ يَ امُ , ثُ مَ يلِّ  اإلِ مَّ يُصَ هِ , ثُ سِ فْ ىلَ  نَ عَ
ةِ يفملسو هيلع هللا ىلص  يِّ النَّبِ  نَازَ اءَ لِلْجَ عَ ْلِصُ الدُّ خيُ أُ يف وَ رَ قْ اتِ الَ يَ بِريَ ْ  التَّكْ مُ يشَ لِّ مَّ يُسَ نَّ , ثُ نْهُ ءٍ مِ
هِ  ا يفرسِ  سِ فْ لَ ( :البيهقيو احلاكم ويف رواية عند , ]رواه الشافعي[ )نَ عَ فْ نَّةُ أَنْ يَ السُّ وَ

اءَ  رَ نْ وَ هُ مَ امُ لَ إِمَ عَ ا فَ ثْلَ مَ  . )هُ مِ

 : تنبيهان  *
ما مل  ,فن أن يُصيلّ عىل قربهجيوز ملن فاتته الصالة عىل امليّت قبل الدَّ  :األول 

سيب سعيد بن املُ ; ملا رواه قتادة عن نيكيوم ويوم ;ويشءعىل دفنه شهر  يمض
اتَتْ  ةَ بادَ عُ  نِ بْ  دِ عْ سَ  مَّ أُ  أَنَّ ( النَّبِيُّ  مَ ائِبٌ ملسو هيلع هللا ىلص  وَ امَّ قَ غَ لَ ىلَّ  مَ دِ , فَ قَ صَ ا وَ يْهَ لَ ىضَ  دْ عَ مَ
لِكَ لِ   .  ], وإسناده ضعيفرواه الرتمذي والبيهقي[) رٌ هْ شَ  ذَ

; ألن امليّت ال يتحقق   الصالة عليهفإن مىض عىل دفنه أكثر من ذلك فتحرم 
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 .بقاؤه بعد ذلك عىل حاله 
 ,عند صدر الرجل − عند الصالة عىل امليّت−أن يقف اإلمام  : بُ هَ ذْ املَ : الثاين 

 .وعند وسط املرأة
حلديث  ; ووسط املرأة ,أن يقف عند رأس الرجل:  بِ هَ ذْ والرواية الثانية يف املَ 

 مَّ ثُ  ,هِ سِ أْ رَ  يالَ حِ  امَ قَ فَ  لٍ جُ رَ  ةِ ازَ نَ  جَ ىلَ عَ  كٍ الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  عَ مَ  تُ يْ لَّ صَ (: أيب غالب قال
ْ بَ ا أَ يَ : وا الُ قَ فَ  شٍ يْ رَ قُ  نْ مِ  ةٍ أَ رَ امْ  ةِ ازَ نَ جَ وا بِ اءُ جَ   طِ سْ وَ  يالَ حِ  امَ قَ ا فَ يهَ لَ عَ  لِّ صَ  ! ةَ زَ ا محَ

 كَ امَ قَ مَ  ةِ ازَ نَ  اجلَ ىلَ عَ  امَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ النَّ  تَ يْ أَ ا رَ ذَ كَ هَ  :يادٍ زِ  نُ بْ  الءُ العَ  هُ لَ  الَ قَ فَ  ,يرِ الرسَّ 
 . ]واللفظ له, رواه أبو داود والرتمذي [ )مْ عَ نَ  : الَ ? قَ  هُ نْ مِ  مْ كُ امَ قَ مَ  لِ جُ الرَّ  نَ مِ ا وَ هَ نْ مِ 
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 :حكمُ محلِ امليّتِ ودفنِهِ  :أوالً 

 ;]٢١عبس[ ﴾s t u﴿: عز وجل اهللا لقول ;كفايةٍ  فرضُ  هُ ودفنُ  امليّتِ  محلُ 
احلملِ  يف تركِ  وألنّ , »هِ بدفنِ  هُ أكرمَ : معناهُ « :ريض اهللا عنهام ابن عباس قال

فنِ    .ةِ امليّتِ حلرم هتكاً  والدَّ
ه ال يُشرتطُ اإلسالمُ ألنّ  ;كافرٌ إذا وليَهم  كفنيُ والتّ  فنُ والدَّ  احلملُ  يسقطُ  لكنْ  

نْ  يتوىلّ ذلك   .فيمَ

 :حكمُ أخذِ األجرةِ عىل ذلك :ثانياً 
, كامعىل  ةِ األجر أخذُ  كرهُ يُ  فنِ ; سلِ عىل الغَ يكرهُ  احلملِ والدّ ا ألهنّ  والتّكفنيِ

بُ األجرَ عبادةٌ    ., وأخذُ األجرةِ عليها يُذهِ

 :آدابُ محلِ اجلنازةِ  :ثالثاً 
 :ريض اهللا عنهام قال ابن عمر ديثِ حل ;اجلنازةِ   أمامَ املايشِ  كونَ أن ي نُّ سَ يُ  )١ 

أَيْتُ ( ا ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  رَ أَبَ ةِ  وَ نَازَ ِ امَ اجلْ ونَ أَمَ شُ مْ رَ يَ مَ عُ رٍ وَ بو داود والرتمذي أرواه أمحد و[ )بَكْ

ها .]والنسائي وابن ماجه  .وال يكرهُ خلفَ
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;  خلفَ  الراكبُ يُسنُّ أن يكونَ و   ريض اهللا عنهحلديث املغرية بن شعبة اجلنازةِ
ةِ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصأنّ النّبيّ  نَازَ لْفَ اجلَ ريُ خَ اكِبُ يَسِ املَايشِ  ,الرَّ اوَ نْهَ اءَ مِ يْثُ شَ رواه [ ) حَ

مذيّ    .]الرتّ
ها; حلديث ثوبان ريض اهللا عنه قال  اهللا ولِ سُ رَ  عَ ا مَ نَ جْ رَ خَ (: ويكرهُ أن يكونَ أمامَ

 ,مْ هِ امِ دَ قْ أَ  ىلَ اهللا عَ  ةَ كَ ئِ الَ مَ  نَّ ? إِ ونَ يُ حْ تَ سْ  تَ الَ أَ  :الَ قَ فَ  ;اناً بَ كْ رُ  اساً  نَ أَ رَ فَ  ةٍ ازَ نَ يف جَ  ملسو هيلع هللا ىلص
, وأشار إىل ضعفه[ )ابِّ وَ الدَّ  ورِ هُ  ظُ ىلَ عَ  مْ تُ نْ أَ وَ  مذيُّ   .]رواه الرتّ

  .الةِ يف الصَّ  اإلمامِ ربِ من القُ ك عدِ عنها;من البُ  فضلُ أ اجلنازةِ  من بُ رْ القُ و
بنَ  حلديث مسعودِ بنِ احلكمِ األنصاريّ أنّه سمع عيلَّ  للجنازةِ; القيامُ  هُ كرَ يُ  )٢ 

ولَ اهللا(: أيبِ طالبٍ ريض اهللا عنه يقول يفِ شأنِ اجلنائزِ  سُ امَ ثُمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ رَ دَ  قَ عَ رواه [ )قَ

  .]مسلم
هُ   )٣ ياحُ  وتِ الصّ  رفعُ يُكرَ ;والقرآ كرِ ولو بالذِّ  اجلنازةِ وعندَ رفعِها معوالصِّ  نِ

ةُ (: مرفوعاً  ريض اهللا عنهحلديث أيب هريرة  نَازَ تْبَعُ اجلَ ارٍ  الَ تُ الَ نَ تٍ وَ وْ   رواه [ )بِصَ

 فعَ رَ  ونَ رهُ كْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ رَ  حابُ صْ أَ  كانَ (: ه قالقيس بن عباد أنّ وعن . ]أبو داود
   . ]رواه البيهقي[ )زِ ائِ نَ اجلَ  ندَ عِ  وتِ الصَّ 

نِ امليّتِ  :رابعاً  فْ  :أحكامُ دَ
 النّبيَّ  اهللا عنه أنّ ديث هشامِ بن عامرٍ ريض حل ;عَ ويوسّ  القربُ  قَ أن يعمّ  نُّ سَ يُ  )١
قُوا( :دٍ حُ م يوم أُ قال هل ملسو هيلع هللا ىلص مِ أَعْ وا وَ رُ فِ عُوا(: ويف رواية, )احْ سِ أَوْ  رواه أبو داود[ )وَ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

٢٥١

يادةُ يف الطُّ : وسعةُ والتَّ . ]والرتمذيُّ  يادةُ يف : والعمقُ . رضِ ولِ والعَ هي الزّ هو الزِّ
 . النّزولِ 

دٌّ  , ووليس لذلك حَ ُ القَ  قُ مَّ عَ يُ « : أمحدُ اإلمام قال ; لعمومِ احلديثِ  ;رِ دْ الصَّ  ىلَ إِ  ربْ
ُ القَ  قَ مَّ عَ يُ  نْ أَ  انِ بَّ حِ تَ سْ يَ  ريينَ سِ  نُ ابْ وَ  نُ سَ احلَ  انَ كَ  ;اءٌ وَ سَ  كَ لِ يف ذَ  ةُ أَ رْ املَ وَ  لُ جُ الرَّ   ربْ

  . »رِ دْ  الصَّ ىلَ إِ 
  .به املقصودُ  ه حيصلُ ألنّ  ;ائحةَ والرَّ  باعَ السِّ  منعُ ي ما يَ ويكفِ 
أن  تفاؤالً −  رٍّ كآجُ ;  نارٌ  تهُ سَّ مَ  يشءٍ  أيَّ و إالّ لرضورةٍ, خشباً  القربِ  إدخالُ  هُ كرَ يُ  )٢

, ولو كان امليّتُ امرأةً  ,− نارٌ  تَ امليّ  ال يمسَّ   :النخعيُّ  قال إبراهيمُ . ودفنٌ يف تابوتٍ
, وَ  ونَ هُ رَ كْ يَ اللَّبِنَ وَ  ونَ بُّ حِ تَ سْ وا يَ انُ كَ « رَّ بَ  ونَ بُّ حِ تَ سْ يَ اآلجُ بَ  ونَ هُ رَ كْ يَ وَ  القَصَ شَ  »اخلَ
 .]أيب شيبة رواه ابن[

هُ  )٣ , حتتَ  راشٍ فِ  وضعُ يُكرَ َ  وجعلُ  امليّتِ ألنّه مل ينقلْ عن  ;هِ رأسِ  حتتَ  ةٍ دَّ خمِ
 , لفِ ْ قَ لْ يُ  نْ أَ  هَ رِ كَ  هُ نَّ أَ ( ريض اهللا عنهام وي عن ابن عباسملا رُ وأحدٍ من السّ  تَ ى حتَ

ِ يف القَ  تِ يِّ املَ  ْ  ربْ   .], وأشار البيهقي إىل ضعفهالرتمذيّ  رواه[ )ءٌ يشَ
نافع  حلديث ;»اهللا ولِ سُ رَ  ةِ لّ  مِ ىلَ عَ اهللا وَ  سمِ بِ « :أن يقولَ  القربَ  هِ لِ دخِ ملُ  سنُّ يُ  )٤ 

ِ قَ  الْ يفِ  تَ يِّ املَ  عَ ضَ ا وَ ذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ (: قال ريض اهللا عنهام عن ابن عمر   ربْ
 ةِ لَّ  مِ ىلَ عَ وَ : وقال مرة «:  , وقاللرتمذيرواه ا[ )اهللا ولِ سُ رَ  ةِ نَّ  سُ ىلَ عَ وَ  ,اهللاوبِ  ,اهللا مِ سْ بِ : الَ قَ 

 .]» اهللا ولِ سُ رَ 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

٢٥٢

 اءً يَ حْ أَ  مْ كُ تُ لَ بْ قِ ( :عنِ البيتِ احلرامِ  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;القبلةَ  امليّتِ ب أن يستقبلَ  جيبُ  )٥
 هُ شبِ يُ  امليّتَ  ألنّ  ;األيمنِ  هِ عىل جنبِ  أن يكونَ  نُّ سَ يُ و .]رواه أبو داود والنّسائي[ )اتاً وَ مْ أَ وَ 

  .نّتُه النّومُ عىل جنبِهِ األيمنِ , والنّائمُ سُ ائمَ النّ 
; هُ عَ أو مَ  عليهِ  امليّتِ  غريِ  دفنُ  حيرمُ  )٦  ككثرةِ املوتى  يف القربِ إالّ لرضورةٍ أو حاجةٍ

وا كَ شَ  دٍ حُ أُ  مُ وْ يَ  انَ ا كَ ملَّ ( :قال  ريض اهللا عنه عامرٍ  بنِ  هشامِ وقلّةِ من يدفنُهم; حلديثِ 
وا رُ فِ احْ  :الَ قَ  ?انٍ سَ نْ إِ  لِّ كُ لِ  رُ فْ نا احلَ يْ لَ اهللا عَ  ولَ سُ ا رَ يَ : وا الُ قَ فَ  ;حَ رْ القَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولِ سُ  رَ ىلَ إِ 

ٍ يف قَ  ةَ الثَ الثَّ وَ  نيِ نَ وا االثْ نُ فِ ادْ وا وَ نُ سِ حْ أَ وا وَ قُ مِ عْ أَ وَ    .]النّسائي رواه[ )ربْ
ْ  سنُّ يُ  )٧  فنَ أن حيَ هريرة  حلديث أيب ;ثالثاً   امليّتِ عىل ابَ الرتُّ  وَ ثُ لكلِّ من حرضَ الدَّ

ولَ اهللا(: ريض اهللا عنه سُ ةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ نَازَ ىلَ جِ ىلَّ عَ يْهِ  ,صَ لَ ثَى عَ َ املَيِّتِ فَحَ ربْ مَّ أَتَى قَ ثُ
ا ثً هِ ثَالَ أْسِ نْ قِبَلِ رَ ,  الُ هيُ  ثمّ  .]رواه ابن ماجه[ )مِ واراتَه فرضٌ ; ألنّ مُ ابُ عليهِ الرتُّ

  .وباحلثو يصريُ ممّن شارك يف املُواراةِ 

ِ  :خامساً   :أحكامُ الـقَـربْ
ظَ ترابَهىصً صِ , ووضعُ حَ باملاءِ  القربِ  شُّ رَ  سنُّ يُ  )١ حلديث  ;غارٍ عليه; ليحفَ

د عن أبيه ِ  قَ ىلَ عَ  شَّ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيّ النّ  أنّ (: جعفرِ بن حممّ ِ ابْ  ربْ  هِ يْ لَ عَ  عَ ضَ ووَ  ,اءً مَ  يمَ اهِ رَ بْ إِ  هِ ن
   .]بإسناد ضعيف رواه الشافعي[ )اءَ بَ صْ حَ 

 عَ فِ رُ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ ( :ريض اهللا عنه حلديث جابر ;ربٍ شِ  رَ دْ قَ  القربِ  رفعُ يُسنُّ  )٢
ُ قَ  َ  نَ مِ  هُ ربْ نْ  ضِ رْ األْ واً مِ ٍ شِ  نَحْ   .]بيهقيّ الابن حبّان ورواه [ )ربْ
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; ه رفعُ يُكره و ْثَاالً إِالَّ ( :ريض اهللا عنه لعيلّ  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي فوقَ شربٍ ع متِ الَ تَدَ
تَهُ  سْ تَهُ  ,طَمَ يْ وَّ ا إِالَّ سَ فً ِ رشْ ا مُ ً ربْ الَ قَ  .]رواه مسلم[ )وَ
, تزويقُ  هُ كرَ يُ  )٣ َ ( :ريض اهللا عنه جابر ديثحل ;هُ وتبخريُ  ,هُ يصُ وجتصِ  القربِ ى هنَ

ُ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النّ  ربْ صَ الْقَ َصَّ يْهِ  ,أَنْ جيُ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ يْهِ  ,وَ لَ بْنَى عَ أَنْ يُ  وألنّ , ] رواه مسلم[ )وَ
  .إليهِ  تِ بامليّ  نيا فال حاجةَ الدُّ  من زينةِ  ذلكَ 
;  تقبيلُ يُكرهُ  )٤ الَلَةٌ (: ملسو هيلع هللا ىلص, وقد قال البدعِ  ه منَ ألنّ القربِ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كُ رواه [ )وَ

 .]مسلم
: أنّه قال ملسو هيلع هللا ىلص; حلديثِ عائشةَ ريض اهللا عنها عن النّبيّ بالقرب وافُ الطّ حيرمُ  )٥

نَ اهللاُ(  لَعَ ارَ النَّصَ ودَ وَ دَ  ;الْيَهُ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ بُورَ أَنْ وا قُ ذُ َ ا رُ مَ ذِّ حيُ : قالت عائشةُ  . اختَّ
وا, وَ نَ صَ  ; غَ زَ قَ رِ ك ألُبْ لِ وال ذَ لَ عُ هُ َ نَّ أَ  ريَ ربُ يشِ رواه البخاري [ )داً جِ سْ مَ  ذَ خَ تَّ يُ  نْ أَ  ه خُ

 .]اللّفظ للبخاريّ و, ومسلم
 أي احلجرةُ  ;هبا الطوافُ  وحيرمُ «: » رشح منتهى اإلرادات«يف البهويت قال 

   .»اتفاقاً  العتيقِ  البيتِ  بل بغريِ  ;النبويةُ 
 آينِ رَ (: قال ريض اهللا عنهديثِ عمرو بن حزمٍ حل ;عىل القربِ  كاءُ تّ االيُكرهُ  )٦

تَّ  انَ أَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  ٍ  قَ ىلَ عَ  ئٌ كِ مُ ِ قَ الْ  بَ احِ صَ  ذِ ؤْ  تُ الَ  :الَ قَ فَ  ;ربْ  .]سائيالنأمحد ورواه [ )ربْ
, عند املبيتُ يُكرهُ  )٧  ه غريُ ألنّ  ;عنده نياالدُّ   أمرِ يفِ  واحلديثُ  ,كُ حِ والضَّ  القربِ

رمتِهِ بامل قٍ ئِ الَ    . حلِّ وحُ
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,عىل الكتابةُ تُكرهُ  )٨  ريض اهللا ; حلديث جابر عليه والبناءُ  ,واجللوسُ   القربِ
َ (: قال عنه َ أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ ى النّ هنَ صَ الْقُ جتُ يْها, ,رُ وبُ صَّ لَ تَبَ عَ أَن يُّكْ يْهَ  وَ لَ بْنَى عَ أَنْ يُ ا, وَ

أَ  مذي[) وأَنْ تُوطَ  .]رواه الرتّ
هُ  )٩   حلديثِ  ;ممّا يُتأذ به هِ ونحوِ  كٍ وْ شَ   خلوفِ إالّ بني القبورِ  علِ بالنّ  امليشُ يُكرَ

ايشِ (: قال ريض اهللا عنه اخلصاصيةبن  بشريِ  ولَ اهللا بَيْنَامَ أَنَا أُمَ سُ بُورِ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ رَّ بِقُ  مَ
كِنيَ ملُ ا ِ ولِ اهللا ...رشْ سُ نْ رَ انَتْ مِ حَ ةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص وَ يشِ  ,نَظْرَ لٌ يَمْ جُ ا رَ إِذَ يْهِ  يف فَ لَ بُورِ عَ الْقُ

الَ  قَ ِ  :نَعْالَنِ فَ بْتِيَّتَنيْ بَ السِّ احِ ا صَ بْتِيَّتَيْكَ يَ َكَ أَلْقِ سِ حيْ لُ  ;وَ جُ نَظَرَ الرَّ فَ  ,فَ رَ امَّ عَ لَ فَ
ولَ  سُ ِام ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رَ ى هبِ مَ رَ امَ فَ هُ عَ لَ ىل إ أقربُ  علنيِ النّ  خلعَ  وألنّ , ]رواه أبو داود[ )خَ

 .املسلمنيَ  أمواتِ  واحرتامِ  ,واضعِ التّ  أهلِ  يِّ وزِ  ,شوعِ اخلُ 
ديثِ حل ;عىل القبورِ  املساجدِ  بناءُ و ,باملساجدِ  فنُ والدَّ  ,املقابرِ  اجُ رسْ إِ رمُ حيَ  )١٠

ولُ اهللا(: اهللا عنهام عبّاسٍ ريض  ابنِ  سُ بُورِ  ملسو هيلع هللا ىلص لَعَنَ رَ اتِ الْقُ ائِرَ ا , زَ ا ملُ وَ لَيْهَ ينَ عَ ذِ تَّخِ
جَ ملَ ا ُ الرسُّ دَ وَ اجِ ه والرتمذي والنسائيداود  رواه أبو[ )سَ فه ابنُ حجرٍ وغريُ عائشةَ  , وحلديثِ ]وضعّ

ابق  لَعَنَ اهللاُ (: ريض اهللا عنها السّ ارَ النَّصَ ودَ وَ مْ  ;الْيَهُ بِيَائِهِ بُورَ أَنْ وا قُ ذُ َ دَ  اختَّ اجِ سَ  )مَ
  هلاتعظيامً و ,فائدةٍ  يف غريِ  للاملِ  تضييعاً  إرساجها يف وألنّ , ]رواه البخاري ومسلم[
 .األصنامِ  شبه تعظيمَ يُ 

فنُ  )١١ ْ  الغريِ  لكِ يف مُ حيرمُ الدّ , واألوىل  شُ نبَ ويُ  , هُ مالكُ  يأذنْ  ما مل فنَ فيهِ من دُ
هُ    .تركُ
; أفضلُ  بالصحراءِ  فنُ والدَّ   مرانِ فنِ بالعُ  ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ أنّ النَّ : ا ثبتَ باالستقراءمل من الدّ
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َ رَ  هُ حابَ صْ أَ  نُ فِ دْ يَ  كانَ  ومن  ابعونَ والتّ  الصحابةُ  ومل تزلِ  ,قيعِ البَ بِ  مْ نهُ عَ  اهللاُ يضِ
 .يحارِ يف الصَّ  ونَ قربِ بعدهم يُ 

  :أحكامُ دفنِ احلاملِ  :سادساً 
هُ  احلاملُ  املرأةُ  ماتتِ  إنْ   نْ تُرجى حياتُ ; ألنّ فيهها بطنِ  قُّ شَ  مَ رُ حَ  بمَ  من أجلِهِ

, وقد قال ةٍ مهّ توَ مُ  حياةٍ  إلبقاءِ  نةٍ قّ تيَ مُ  رمةٍ حلُ  اً تكهَ  ; إذ الغالبُ أنّ الولدَ ال يعيشُ
ظْمِ ا( :ملسو هيلع هللا ىلص ُ عَ يِّ يِّتِ ملَ كَرسْ ظْمِ احلَ ِ عَ رسْ كَ   .]ابن ماجهوبو داود أرواه [ )كَ

 أنّ  نِّ عىل الظّ  غلبَ  إنْ  األمِّ  بطنُ  شقَّ أن يُ  وحيتملُ « : »املغني«قال ابنُ قُدامةَ يف 
فجاز  ;حيٍّ  إلبقاءِ  تِ من امليّ  جزءٍ  ه إتالفُ ألنّ  ;افعيالشّ  حييا وهو مذهبُ  اجلننيَ 

 املالِ  إلخراجِ  شقُّ ه يُ وألنّ  ,إال بشقٍّ  هِ تِ بقيّ  خروجُ  ا ومل يمكنْ حي  هُ كام لو خرج بعضُ 
 . »أوىل احليِّ  فإلبقاءِ  ;هنم
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 : تعريفُ التَّعزيةِ   :أوالً 
عاءِ للميّتِ  :التّعزيةُ  , والدُّ ربِ بوعدِ األجرِ , وحثُّهم عىل الصّ تسليةُ أهلِ امليّتِ

 .املسلمِ واملصابِ 

 :حكمُ التّعزيةِ  :ثانياً 
 :مرفوعاً  ريض اهللا عنه عمرو بن حزمٍ  حلديثِ  املصابِ بميّتٍ ; املسلمِ  تعزيةُ  سنُّ تُ 

اهُ اهللاُ ( يبَةٍ إالَّ كَسَ صِ اهُ بِمُ نٍ يُعَزِّي أَخَ مِ ؤْ نْ مُ ا مِ لَلِ  عز وجل مَ نْ حُ مَ  مِ وْ ةِ يَ امَ رَ الْكَ
ةِ  يَامَ فنِ وبعده. ]رواه ابن ماجه[ )الْقِ  .وترشعُ قبل الدّ

ةُ التّعزيةِ  :ثالثاً   :مدّ
; بقولهيهنّ بليالِ  امٍ أيّ  ثالثةَ  متتدُّ التّعزيةُ  ارعِ يف اإلحدادِ إىل ثالثٍ  ; إلذنِ الشّ

نُ بِاهللا الَ (: ملسو هيلع هللا ىلص مِ ؤْ أَةٍ تُ رَ مْ ِلُّ الِ ثٍ  حيَ قَ ثَالَ وْ يِّتٍ فَ ىلَ مَ ِدَّ عَ رِ أَنْ حتُ خِ مِ اآلْ الْيَوْ ىلَ  ,وَ إِالَّ عَ
ا ً رشْ عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ يْهِ أَرْ لَ ِدُّ عَ َا حتُ إِهنَّ جٍ فَ وْ وتكرهُ بعدها إال . ]رواه البخاري ومسلم[ )زَ

دَ له احلُزنُ  ; حتّى ال يتجدَّ   .لغائبٍ

قالُ يف التّعزيةِ  :رابعاً   :ما يُ
 ,كَ اءَ زَ عَ  نَ سَ حْ أَ وَ  ,كَ رَ جْ أَ  اهللاُ مَ ظَ عْ أَ «: املُصابِ بميّتٍ يف التّعزيةِ  للمسلمِ  قالُ يُ  
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ه;»كَ يّتِ ملَِ  رَ فَ غَ وَ  , وإن شاءَ قالَ غريَ هُ ُ ذلك; بل إن شاءَ قالَ  الغرضُ  إذ , وال يتعنيّ
َ رَ وَ  ,كَ اءَ عَ دُ  اهللاُ ابَ جَ تَ اسْ « :املُصابُ  ويقولُ  .هِ تِ وميِّ  للمصابِ  عاءُ الدُّ  ; »اكَ يَّ إِ ا وَ نَ محِ
 .رمحه اهللا أمحدُ  به اإلمامُ  ردَّ  فقد

 :البُكاءُ والنَّدبُ والنِّياحةُ عىل امليّتِ  :خامساً 
; تِ عىل امليّ  كاءِ بالبُ  ال بأسَ  )١ هُ ;  قبلَ املوتِ وبعدَ , وال نياحةٍ  قولهلبال ندبٍ
لْبِ  إِنَّ اهللاَ( :ملسو هيلع هللا ىلص نِ الْقَ زْ الَ بِحُ ِ وَ عِ الْعَنيْ مْ بُ بِدَ عَذِّ ا ,الَ يُ َذَ بُ هبِ عَذِّ لَكِنْ يُ أَ − وَ ارَ وَ شَ
انِهِ إِىلَ  مُ  −لِسَ حَ رْ   .]رواه البخاري ومسلم[ )أَوْ يَ

 رفعُ  :وهي ,ياحةُ والنِّ  .تِ امليّ  اسنِ حمَ  عدادِ مع تَ  كاءُ البُ  :وهو ,دبُ النَّ  رمُ حيَ  )٢
ةُ ملَّ (: حلديثِ أمّ عطيّة ريض اهللا عنها قالت ;ةٍ نّ برَ  بذلكَ  وتِ الصّ  هِ اآليَ ذِ لَتْ هَ زَ : ا نَ
﴿  F   G H I  J   K L﴿ ﴾   [    \    ] ̂ ﴾]انَ ; ]١٣ املمتحنة كَ

ةُ  نْهُ النِّيَاحَ هُ معصيةً ]رواه مسلم[ )مِ يْنَا ( :وعنها ريض اهللا عنها قالت .; فسامّ لَ ذَ عَ أَخَ
نُوحَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  ةِ أَنْ الَ نَ نْدَ الْبَيْعَ   .], واللّفظ للبخاريّ رواه البخاري ومسلم[  )عِ

ُ ونَ  ,عرِ الشَّ  تفُ ونَ  ,اخُ والرصُّ  ,اخلدِّ  طمُ ولَ  ,وبِ الثّ  قُّ شَ  رمُ حيَ  )٣   ;هُ قُ لْ وحَ  ,هُ رشْ
بَ (: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النّبيّ  ريض اهللا عنه مسعودٍ  بنِ عبدِ اهللاِ  حلديثِ  َ نْ رضَ نَّا مَ لَيْسَ مِ
ودَ  دُ يُوبَ  ,اخلُ قَّ اجلُ شَ لِيَّةِ  ,وَ اهِ  اجلَ وَ عْ ا بِدَ دَعَ موسى  وعن أيب .]رواه البخاري ومسلم[ )وَ

ولُ اهللا(: قال عنهريض اهللا  سُ نْهُ رَ ئَ مِ رِ َّنْ بَ يءٌ ممِ ا بَرِ ولَ اهللا, ملسو هيلع هللا ىلص أَنَ سُ ئَ  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ رَ بَرِ
ةِ  الِقَ نْ الصَّ ةِ  ,مِ الِقَ احلَ ةِ  ,وَ اقَّ الشَّ   .]رواه البخاري ومسلم[ )وَ
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 ,ا عند املصيبةِ صوهتَ  ترفعُ  الّتي: أي ,نيبالسّ  وفيها لغةٌ  ادِ بالصّ  :القةُ الصَّ و
 .هاهَ جْ وَ  ترضبُ تي الّ  :وقيل

  .هاشعرَ  قُ تي حتلِ الّ  :واحلالقةُ 
 .اثوهبَ  قُّ شُ تي تَ الّ  :ةُ اقّ والشَّ 

بورِ  :سادساً   :زيارةُ القُ
ال ق: ديث سليامن بن بريدة عن أبيه قالحل ;جالِ للرِّ  القبورِ  زيارةُ  نُّ سَ تُ  )١

دْ (: ملسو هيلع هللا ىلص رسولُ اهللا َ  تُ نْ كُ قَ دْ ورِ بُ قُ الْ  ةِ ارَ يَ زِ  نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هنَ قَ ِ أُ ; فَ ربْ ةِ قَ ارَ يَ دٍ يفِ زِ مَّ ذِنَ ملُحَ
; هِ َ إِ ا فَ وهَ ورُ زُ فَ  أُمِّ ةَ اآلْ  مْ كُ رُ كِّ ذَ ا تُ هنَّ رَ مذي, وأصلُه يف صحيح مسلمرواه [ )خِ   .]الرتّ
ي هُ رَ ـكتُ  )٢ بُورِ ـزِ نَ ـلَعَ ( :ريض اهللا عنهام ن عباسـديث ابحل ;ساءِ للنِّ  ارةُ القُ

سُ  اتِ  ملسو هيلع هللا ىلص ولُ اهللاـرَ ائِرَ بُ زَ مذيّ  والنسائيداود  رواه أبو[ )...ورِ ـالْقُ , ]وغريه وضعفه ابن حجر, والرتّ
 وجتديدٌ  ,للحزنِ  هتييجٌ  ورِ ا للقبويف زيارهتِ  ,اجلزعِ  كثريةُ  ,ربِ الصّ  ةُ ـقليل املرأةَ  نّ وأل

 .جلِ الرّ  بخالفِ  ;ما ال حيلُّ  هبا ذلك إىل فعلِ  أن يفيضَ  فال يؤمنُ  ;امصاهبِ  لذكرِ 
 ا ملْ ألهنّ  ;فحسنٌ  لهُ  ودعتْ  ,عليهِ  متْ ها فسلّ  طريقِ يفِ  بقربٍ  املرأةُ  تِ مرَّ  وإنْ 

  .لذلك خترجْ 
 ,ننيَ مِ ؤْ مُ  ومٍ قَ  ارَ دَ  مْ يكُ لَ عَ  المُ السَّ « :هبا أن يقولَ  أو مرَّ  القبورَ  زارَ  ملنْ  نُّ سَ يُ  )٣

 لُ أَ سْ نَ  ,رينَ خِ أْ تَ سْ املُ وَ  مْ كُ نْ مِ  نيَ مِ دِ قْ تَ سْ املُ  اهللاُ مُ حَ رْ يَ وَ  ,ونَ قُ حِ الَ لَ  مْ كُ بِ  اهللاُ اءَ شَ  نْ ا إِ نَّ إِ وَ 
ْ الَ  مَّ هُ اللَّ  ,ةَ يَ افِ العَ  مُ كُ لَ نا وَ لَ  اهللاَ نا لَ  رْ فِ اغْ وَ  ,مْ هُ دَ عْ ا بَ نَّ تِ فْ  تَ الَ وَ  ,مْ هُ رَ جْ نا أَ مْ رِ  حتَ
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من روايةِ أيب هريرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصعنِ النّبيِّ ذلك يف  الواردةِ  حاديثِ ألجموعِ امل ;»مهُ ـلَ وَ 
مها ومسلمٌ  رواها أمحدُ [ .ريض اهللا عنهموعائشة وبريدةَ    .]وغريُ

به  مَ متى جاء علِ  الزائرَ  عىل أنّ  تدلُّ  واآلثارُ  األحاديثُ « :قال ابن القيم )٤
ه ال وأنّ  ,هموغريِ  هداءِ الشُّ  يف حقِّ  امٌّ وهذا عَ  ,به سَ نِ ه وأَ المَ سَ وسمع  ,املزورُ 

 .]رشح منتهى اإلرادات: انظر[ »يف ذلك توقيتَ 
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 :المُ ـالسَّ : أوالً 
ريض اهللا أيب هريرة  حلديث; ةٌ نّ سُ كالمٍ  املسلمِ قبلَ كلِّ  عىل احليِّ  المِ السّ  بتداءُ ا
مْ (: مرفوعاً  عنه لُّكُ الَ أَدُ ابُّوا, أَوَ َ تَّى حتَ نُوا حَ مِ ؤْ الَ تُ نُوا, وَ مِ ؤْ تَّى تُ نَّةَ حَ لُونَ اجلَ خُ الَ تَدْ

ا  ءٍ إذَ ْ ىلَ يشَ بْتُمْ عَ ابَ َ وهُ حتَ تُمُ لْ عَ مْ  ?فَ يْنَكُ مَ بَ الَ وا السَّ  .]رواه مسلم[ )أَفْشُ
 عنيٍ كانَ فرضَ  كان واحداً  فإنْ  عىل اجلامعةِ املسلَّمِ عليهم; كفايةٍ  فرضُ  هُ دُّ ورَ  
  .]٨٦ساء نال[ ﴾ Ñ Ò Ó       Ô  Õ Ö ×  Ø﴿ : تعاىل هِ لقولِ  ; عليه
ْ (: ريض اهللا عنه مرفوعاً عيل  حلديثو لِّمَ جيُ وا أَنْ يُسَ رُّ ا مَ ةِ إِذَ عَ امَ نِ اجلَ ئُ عَ مْ  زِ هُ دُ  ,أَحَ

دَّ  رُ لُوسِ أَنْ يَ نِ اجلُ ئُ عَ ْزِ جيُ مْ  وَ هُ دُ   .]رواه أبو داود[ )أَحَ
جوباً  المِ وُ , وتُزادُ الواوُ يف ردِّ السّ دِّ واجبٌ قدرَ اإلبالغِ وتِ بالرَّ  .ورفعُ الصّ

 :تشميتُ العاطسِ : ثانياً 
مُ يَ « :, أو»رمحُكَ اهللاُ يَ «: بأن يُقالَ لهُ − اهللاَ  إذا محد املسلمِ  العاطسِ  تشميتُ  رمحكُ

تَهُ  وردُّ  ,كفايةٍ  فرضُ  :−»اهللاُ مُ اهللاُ, هيَ «: بأن يقولَ −  العاطسِ عىل من شمّ ديكُ
مْ  طَسَ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصحلديثِ أيبِ هريرةَ عـن النّبيّ  ;عنيٍ  فرضُ  :−»ويُصلحُ بالَكُ ا عَ إِذَ

مْ  كُ دُ لِ أَحَ يَقُ لْ دُ هللا :فَ مْ الٍ  احلَ لِّ حَ ىلَ كُ بُهُ  ,عَ احِ وهُ أَوْ صَ لْ أَخُ لْيَقُ ُكَ اهللاُ :وَ محَ رْ  ,يَ
وَ  قُولُ هُ يَ مُ اهللاُ :وَ يكُ ْدِ مْ  ,هيَ الَكُ لِحُ بَ يُصْ  . ]رواه أبو داود[ )وَ
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تَ من مل حيمدِ اهللاَ; حلديث أيب موسى  هُ أن يشمِّ : ريض اهللا عنه قالويُكرَ
دَ اهللاَ(: يقولُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاسمعتُ رسولَ  مِ مْ فَحَ كُ دُ طَسَ أَحَ ا عَ تُوهُ  إِذَ مِّ دِ  ;فَشَ ْمَ ْ حيَ إِنْ ملَ فَ

تُوهُ  اهللاَ مِّ الَ تُشَ  .]رواه مسلم[ )فَ
; لقوله  ابعةِ يُدعى له بالعافيةِ , ويف الرّ  تُ مَّ شَ يُ (: ملسو هيلع هللا ىلصوالتّشميتُ إىل ثالثٍ

ابعةِ إالّ إذا . ]رواه ابنُ ماجه[ )ومٌ كُ زْ مَ  وَ هُ فَ  ادَ  زَ امَ فَ  ;ثاً الَ ثَ  سُ اطِ عَ الْ  تُ للرّ   وال يشمّ
, ال بعددِ العطساتِ  ; إذ العربةُ بفعلِ التّشميتِ تَهُ قبلها ثالثاً  . ملْ يكنْ شمّ
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 :تعريف الزكاة  :أوالً 
ألنه يزيد  ;وسمي املال املخرج زكاة. النامء والزيادة والتطهري :الزكاة يف اللغة 

 .ج منه بالربكة, ويقيه من اآلفات, ويطهر صاحبه باملغفرة خرَ يف املُ 
وجه  , عىلإلخراج يشء خمصوص, من مال خمصوصاسم : ويف االصطالح

 .خمصوص 

 :حكم الزكاة  :ثانياً 
وهي واجبة , ه العظامفرض من فرائضأحد أركان اإلسالم , والزكاة 

 .بالكتاب والسنة واإلمجاع
 اهللا , وعن ابن عمر ريض]٤٣البقرة [ ﴾k l m  n ﴿: قال تعاىل 

ْسٍ : (قال ملسو هيلع هللا ىلصعنهام أن النبي  ىلَ مخَ المُ عَ أَنَّ : بُنِيَ اإلِسْ ةُ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ ادَ هَ َ  شَ داً مَّ حمُ
اةِ  كَ إِيتَاءُ الزَّ الةِ, وَ امُ الصَّ إِقَ ولُ اهللا, وَ سُ جُّ  ,رَ احلَ انَ  ,وَ ضَ مَ مُ رَ وْ صَ  .]رواه البخاري ومسلم[) وَ

 :حكم مانع الزكاة  :ثالثاً 
االمتناع عن أدائها; حلديث أيب هريرة  حيرم عىل من وجبت عليه الزكاة −
بِ ذَ : (ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  قال رسول: اهللا عنه قال ريض احِ نْ صَ ا مِ دِّ مَ ؤَ ةٍ الَ يُ الَ فِضَّ بٍ وَ  يهَ

مُ الْقِ  وْ انَ يَ ا كَ ا إِالَّ إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ ائِحُ مِ فَ تْ لَهُ صَ حَ فِّ ةِ صُ ِ  يَامَ أُمحْ ارٍ فَ نْ نَ ا  يَ مِ يْهَ لَ ارِ  يفعَ نَ
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هُ  رُ هْ ظَ بِينُهُ وَ جَ نْبُهُ وَ ا جَ َ  هبِ وَ يُكْ نَّمَ فَ هَ  .]رواه مسلم[ احلديث )...جَ
وجب عىل ويل األمر أخذها منه عنوة;  بخالً أو هتاوناً  ومن امتنع عن أدائها −

اتِ : (ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  مَ زَ نْ عَ ةً مِ مَ زْ الِهِ عَ طْرَ مَ شَ ا وَ وهَ ذُ ا آخِ إِنَّ ا فَ هَ نَعَ نْ مَ مَ زَّ  وَ نَا عَ بِّ رَ
لَّ  جَ ماً وعىل ويل األمر أن يعاقبه ويعزره الرتكابه أمراً حمُ  .]رواه أبو داود[) وَ  .رَّ
وها; ألن أبا بكر ؤدُّ فإن كانوا مجاعة وهلم منعة وقوة , قاتلهم اإلمام حتى يُ  −

اتِلَنَّ اهللا وَ : (ريض اهللا عنه قاتل مانعي الزكاة وقال  الَةِ  ألُقَ َ الصَّ قَ بَنيْ نْ فَرَّ اةِ  مَ كَ الزَّ  ,وَ
قُّ املَالِ  اةَ حَ كَ إِنَّ الزَّ نَعُوينِ  اهللاوَ  ,فَ ولِ  لَوْ مَ سُ هُ إِىلَ رَ دُّونَ انُوا يُؤَ قَاالً كَ مْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاعِ تُهُ لْ اتَ لَقَ

هِ  نْعِ ىلَ مَ  . ]رواه البخاري ومسلم[) عَ
ومن جحد وجوب الزكاة وهو عامل بوجوهبا فقد كفر وارتد عن اإلسالم ,  −

فإن تاب  ;وإمجاع األمة , وجيب استتابته  ملسو هيلع هللا ىلصولو أخرجها ; لتكذيبه هللا ولرسوله 
 .وإال قُتل 

 :األموال التي جتب فيها الزكاة  :رابعاً 
 : أصناف من املال , وهي  مخسةجتب الزكاة يف 

 .وهي اإلبل والبقر والغنم : هبيمة األنعام  )١
 .وهي الزروع والثامر : اخلارج من األرض  )٢
 .وهي الذهب والفضة : األثامن  )٣
 .وهي السلع والبضائع التي أعدت للتجارة : عروض التجارة  )٤

 .لة فيام يأيت ها مفصَّ وسيأيت بيان أحكام
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 :رشوط وجوب الزكاة  :خامساً 
 :إال عند حتقق رشوطها , وهي ال جتب الزكاة 
; فيشرتط يف املزكي أن يكون مسلامً , وال تصح من  اإلسالم: الرشط األول 

اليمن  إىل ملسو هيلع هللا ىلصأو املرتد; حلديث معاذ ريض اهللا عنه حينام أرسله النبي  األصيل الكافر
لِ الْكِتَابِ : (فقال له  نْ أَهْ ا مِ مً وْ أْتِى قَ هَ . إِنَّكَ تَ مْ إِىلَ شَ هُ عُ ادْ ةِ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ فَ  اهللاادَ

أَينِّ  ولُ  وَ سُ مْ أَنَّ  اهللا,رَ هُ لِمْ أَعْ لِكَ فَ وا لِذَ اعُ مْ أَطَ إِنْ هُ ْسَ  اهللافَ مْ مخَ يْهِ لَ َضَ عَ افْرتَ
اتٍ  لَوَ ةٍ  يفصَ لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ مْ أَنَّ اهللاَ ,كُ هُ لِمْ أَعْ لِكَ فَ وا لِذَ اعُ مْ أَطَ إِنْ هُ مْ  فَ يْهِ لَ َضَ عَ افْرتَ

دُّ  َ رتُ مْ فَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ةً تُؤْ قَ دَ مْ  يفصَ ائِهِ رَ قَ فلم يأمرهم . ]رواه البخاري ومسلم[) ... فُ
 .بالزكاة قبل أن يكونوا مسلمني 

باً ; ملا روي تصح من العبد الرقيق ولو كان مُكفال  احلريِّة ;: الرشط الثاين  اتَ
, الدارقطني رواه[) قَ تَ عْ ى يُ تَّ حَ  اةٌ كَ زَ  بِ كاتَ املُ  الِ يف مَ  سَ يْ لَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  جابر أن عن

 .سيده ألن ما يملكه من املال هو ملك لسيده فتجب زكاة ماله عىلو, ] بإسناد ضعيف
فتجب الزكاة يف القدر الذي  − وهو الذي أعتق بعضه−أما العبد املُبعَّض  −

 .باعتبار جزئه احلر يملكه 
لْك النِّصاب ;: الثالث الرشط  فال جتب الزكاة فيام دون النصاب , وهو  مِ

مقدار املال الذي ال جتب الزكاة يف أقل منه , وهو خيتلف باختالف أجناس 
  .األموال الزكوية , وسيأيت مفصالً عند احلديث عنها 
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بأن يكون له الترصف فيه عىل حسب  املِلْك التام للامل ;: الرابع الرشط 
 .اختياره, وفوائده عائدة عليه , وال يتعلق به حق غريه 

ل: اخلامس الرشط  وْ يف غري الزروع  وهذا. وهو إمتام السنة اهلجرية ;متام احلَ
الٍ و: (قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ريض اهللا عنه عيل; حلديث والثامر  ى تَّ حَ  اةٌ كَ زَ لَيْسَ يف مَ

 ُ  . ]أبو داود رواه[) لُ وْ احلَ  يهِ لَ عَ  ولَ حيَ
ووجوده من أول احلول إىل واحتساب احلول يبدأ عند اكتامل النصاب  −
, مٍ هَ رْ ا دِ تَ ئَ مِ  كَ لَ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ فَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عيل ريض اهللا عنه عن النبي  ; همتام

ْ يهَ فِ ; فَ لُ وْ ها احلَ يْ لَ عَ  الَ حَ وَ   − بِ هَ يف الذَّ : ينِ عْ يَ −ءٌ يشَ  كَ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ وَ , مَ اهِ رَ ة دَ سَ ا مخَ
ُ عِ  كَ لَ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  , يناردِ  ونَ رشْ ُ عِ  كَ لَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ اً , وَ ينَ دِ  ونَ رشْ ; لُ وْ ا احلَ هَ يْ لَ عَ  الَ حَ اراً
  .] رواه أبو داود[) ارٍ ينَ دَ  فُ صْ ا نِ يهَ فِ فَ 

 انقطع ,ينٍ داد دَ أو سَ  بةٍ أو هِ  بسبب بيعٍ  فإن نقص النصاب يف أثناء احلول ,
استأنف  فإن عاد إليه املال واستكمل النصاب. , ومل جتب الزكاة فيام بقي  احلول
يستأنف ; فال إلسقاط الزكاة ةً يلَ نصاب حِ الما مل يكن قد أنقص  ,جديداً حوالً 

القلم [اآلية  ﴾ E F    G       H I J﴿: ; لقوله تعاىل وإنام يبني عىل ما سبق

 .الصدقة , حيث عاقبهم اهللا لفرارهم من ]١٧
 ¥ ﴿: أما الزروع والثامر فتجب الزكاة فيها بحصادها; لقوله تعاىل  −

 .]١٤١األنعام [ ﴾ ̈    § ¦
 .وال يؤثر يف متام احلول نقصانه نصف يوم ونحوه ; ألنه يسري  −
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 :زكاة مال الصغري واملجنون  :سادساً 
ال يشرتط يف وجوب الزكاة كون املكلف بالغاً أو عاقالً ; فتجب الزكاة يف 

رْ فِيهِ : (ملسو هيلع هللا ىلصمال الصغري واملجنون ; لقول النبي  يَتَّجِ لْ الٌ , فَ تِيامً لَهُ مَ َ يَ يلِ نْ وَ   أَال مَ
ةُ  قَ دَ هُ الصَّ لَ تَّى تَأْكُ هُ حَ كْ ُ ال يَرتْ  الِ وَ مْ أَ بِ  ابْتَغُوا: (; وعن عمر قال], وضعفهرواه الرتمذي[) وَ

ةُ ا اهَ لْ كُ أَ ى , ال تَ امَ تَ اليَ  قَ دَ  . ]الدارقطني والبيهقيابن أيب شيبة ورواه [) لصَّ

 :ن وأثره يف الزكاة يْ الدَّ  :سابعاً 
كانت األموال أ سواء , فإنه ال جتب الزكاة , النصابينقص  ينُ دَّ إذا كان ال −
 باطنة كاملوايش واحلبوب والثامر; ملاكانت  اهرة كالنقدين وعروض التجارة , أمظ

رُ ا شَ ذَ هَ : (سمعت عثامن يقول : روي عن السائب قال   انَ كَ  نْ مَ , فَ مْ كُ اتِ كَ زَ  هْ
نَهُ  دِّ ؤَ يُ لْ فَ  نٌ يْ دَ  هِ يْ لَ عَ  يْ ْ تَّ , حَ دَ لَ ى حتَ  .]رواه مالك[) اةَ كَ الزَّ  هانْ مِ  ونَ دُّ ؤَ تُ فَ  مْ كُ الُ وَ مْ أَ  صُ

إخراج  يلزمه ال , إال أنهفتجب زكاته ,يلءٍ أو غري مَ  يلءٍ من كان له دين عىل مِ  − 
; ألن الزكاة جتب عىل طريق من السنني ه ملا مىضيزكاته حتى يقبضه , ويزك

 .املواساة, وليس من املواساة أن خيرج زكاة مال ال ينتفع به
ومن مات قبل أن يزكي ماله الذي وجبت فيه الزكاة , أخذت من تركته قبل  − 

 .]ومسلم رواه البخاري[) أَنْ يُقْىضَ  قُّ حَ اهللا أَ  نُ يْ دَ فَ : (ملسو هيلع هللا ىلصالورثة ; لقول النبي تقسيمها بني 

 :زكاة املال املكتسب أثناء احلول  :ثامناً 
كالذهب والفضة  ;من استفاد ماالً من جنس أموال الزكاة مما يعترب له احلول
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 وهبيمة األنعام وعروض التجارة , فال خيلو من أحوال :
أن يكون املال املكتسب ليس له سواه وقد بلغ نصاباً , فيكون حوله  األول:

 . كهمتلَّ  حنيمن 
أن يكون املال املكتسب له غريه ومن نفس جنسه , فبلغ املال نصاباً  الثاين:

 باجتامع املالني معاً , فيكون حوله من حني اكتامل النصاب.
أن يكون املال الذي عنده بلغ نصاباً , واستفاد ماالً إضافياً أثناء  الثالث:
 أحوال :هذا عىل ثالثة احلول , ف

, بح التجارة ونتاج السائمة; كرون املال املستفاد من نامء األصلأن يك )١
; لقول عمر ريض اهللا عنه  ى أصله ويزكى زكاة مال واحدـفيضم املال املستفاد إل

َ  وحُ رُ يَ  ةِ لَ خْ السَّ بِ  مْ يهِ لَ عَ  دَّ تَ اعْ : (لساعيه [رواه مالك والبيهقي, ) هِ دِ ـ يَ ىلَ ي عَ اعِ ا الرَّ هبِ

 .وإسناده ضعيف]
أن يكون املال املستفاد من غري جنس النصاب , فهذا ال يضم إىل األصل ,  )٢

 منذ ملكه إن كان بلغ نصاباً .جديد وإنام حيسب له حول 
لكن استفاده بسبب مستقل , والنصابون املال املستفاد من جنس أن يك )٣

, وال يحسب له حول جديد من حيث متلكهف .; كاملرياث أو اهلبةعن األصل
ى تَّ حَ  اةَ كَ زَ ال االً فَ مَ  فادَ تَ سْ ا نِ مَ يزكى مع النصاب الذي عنده ; لقول ابن عمر : (

 ُ  . [رواه الرتمذي])  لُ وْ احلَ  يهِ لَ عَ  ولَ حيَ
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 :تعريف السائمة  :أوالً 
م ; وهو الرعي  :السائمة  وْ فالسائمة هي املاشية من اإلبل . مأخوذة من السَّ

 .وال تعلف يف أكثر أيام السنة  ,أو البقر أو الغنم التي ترسل فرتعى بنفسها
 .ال تتكلم  ااألنعام ; ألهنهبيمة : وتسمى أيضاً 

 :رشوط الزكاة يف هبيمة األنعام  :ثانياً 
رِّ والنَّسل والتَّسمني , ال للعملتَّ أن تُ ) ١  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  يلٍّ ; حلديث عَ  خذ للدَّ
ىلَ  سَ يْ لَ وَ : (قال ءٌ  لِ امِ وَ العَ  عَ ْ ذُ ال: (, وعن جابر قال]أبو داودرواه [) يشَ خَ ؤْ  نَ مِ   يُ

ْ الَّتالْبَقر  ا مِ  ثُ رَ ي حيُ يْهَ لَ ءٌ  نَ عَ ْ اة يشَ كَ  .]رواه الدارقطني والبيهقي[) الزَّ
بن حكيم عن أبيه عن جده  ; حلديث هبز أن تسوم وترعى أكثر السنة) ٢

بَعِنيَ ابْنَةُ لَبُونٍ ( :مرفوعاً  ةٍ يف كُلِّ أَرْ ائِمَ , وعن أيب بكر  ]رواه أمحد وأبو داود[) يف كُلِّ إِبِلٍ سَ
اةُ : (اهللا عنه مرفوعاً  ريض ا شَ يهَ بَعِنيَ فَفِ انَتْ أَرْ ا كَ ا إِذَ تِهَ ائِمَ نَمِ يف سَ يفِ الغَ رواه [) ...وَ

 .]البخاري
ره الرشع , فال جتب الزكاة يف أقل من النصاب الذي قرَّ  أن تبلغ نصاباً ;) ٣

 :وهو خيتلف باختالف نوع السائمة , عىل النحو اآليت 
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 : ل ــاإلب: النوع األول
  , فاإلبل من واحد إىل أربعة اة يف اإلبل إذا كانت أقل من مخسال جتب الزك

 :ال زكاة فيها, فإن زادت عن األربع فتجب فيها الزكاة حسب اجلدول اآليت 

 مقدار السن مقدار الزكاة الواجبة عدد اإلبل
 − شاة واحدة ٩−٥
 − شاتان ١٤−١٠
 − ثالث شياه ١٩−١٥
 − أربع شياه ٢٤−٢٠
 هلا سنة واحدة بنت خماض ٣٥−٢٥
 هلا سنتان بنت لبون ٤٥−٣٦
ة ٦٠−٤٦ قَّ  هلا ثالث سنوات حِ
ة ٧٥−٦١ عَ ذَ  هلا أربع سنوات جَ
 − بنتا لبون ٩٠−٧٦
تان ١٢٠−٩١ قَّ  − حِ
 − ثالث بنات لبون ١٢٩−١٢١

مخسني  , ويف كلأربعني بنتُ لبون , ففي كلا بلغت اإلبل مائة وثالثني فأكثرفإذ
ة  قَّ  :عىل النحو اآليت  ;حِ
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 مقدار الزكاة الواجبة عدد اإلبل
ة وبنتا لبون ١٣٩−١٣٠ قَّ  حِ
 حقتان وبنت لبون ١٤٩−١٤٠
قاق ١٥٩−١٥٠  ثالث حِ
 أربع بنات لبون ١٦٩−١٦٠

 

ريض اهللا عنه يف  أنس بن مالك حديثوالدليل عىل نصاب اإلبل ما جاء يف 
ْسٍ  (... :فريضة الصدقة لِّ مخَ نْ كُ نَمِ مِ نْ الْغَ َا مِ وهنَ امَ دُ بِلِ فَ ِ نْ اإلْ ينَ مِ ِ عِرشْ عٍ وَ بَ يفِ أَرْ

اةٌ  ثَى فَ , شَ َاضٍ أُنْ ا بِنْتُ خمَ يهَ فِ ثِنيَ فَ ثَالَ ْسٍ وَ ينَ إِىلَ مخَ ِ عِرشْ ا وَ ْسً لَغَتْ مخَ ا بَ ا , إِذَ إِذَ فَ
بَعِنيَ  أَرْ ْسٍ وَ ثِنيَ إِىلَ مخَ ثَالَ تا وَ لَغَتْ سِ ثَى  بَ ا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْ يهَ فِ تا , فَ لَغَتْ سِ ا بَ إِذَ فَ

ةُ  وقَ رُ ةٌ طَ قَّ ا حِ يهَ فِ تِّنيَ فَ بَعِنيَ إِىلَ سِ أَرْ لِ اجلَ وَ ْسٍ , مَ تِّنيَ إِىلَ مخَ سِ ةً وَ دَ احِ لَغَتْ وَ ا بَ إِذَ فَ
ةٌ  عَ ذَ ا جَ يهَ فِ بْعِنيَ فَ سَ بْعِنيَ إِ , وَ سَ تا وَ نِي سِ عْ لَغَتْ يَ ا بَ إِذَ ا بِنْتَا لَبُونٍ فَ يهَ فِ عِنيَ فَ , ىلَ تِسْ

لِ  مَ تَا اجلَ وقَ رُ تَانِ طَ قَّ ا حِ يهَ فِ ةٍ فَ ائَ مِ ينَ وَ ِ عِنيَ إِىلَ عِرشْ تِسْ  وَ دَ لَغَتْ إِحْ ا بَ إِذَ ا , فَ إِذَ فَ
ةٌ  قَّ نيَ حِ ْسِ لِّ مخَ يفِ كُ بَعِنيَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ لِّ أَرْ ةٍ فَفِي كُ ائَ مِ ينَ وَ ِ ىلَ عِرشْ ادَتْ عَ ْ ,  زَ نْ ملَ مَ وَ

ا َ هبُّ اءَ رَ ةٌ إِالَّ أَنْ يَشَ قَ دَ ا صَ يْسَ فِيهَ لَ بِلِ فَ ِ نْ اإلْ عٌ مِ بَ هُ إِالَّ أَرْ عَ نْ مَ كُ  . ]رواه البخاري[ ...) يَ
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 :ر ــالبق: النوع الثاين
 ;الزكاة يف البقر األهيل أو الوحيش إذا كان يملك أقل من ثالثني بقرة  ال جتب

 :فإن بلغت ثالثني فأكثر ففيها الزكاة عىل النحو اآليت 

 مقدار السن مقدار الزكاة الواجبة عدد البقر
 ما له سنة واحدة تبيع ٣٩−٣٠
سنَّة ٥٩−٤٠  ما هلا سنتان مُ
بيعان ٦٩−٦٠  − تَ

سنَّة : تَبِيع , ويف كل أربعني : فإذا بلغت األبقار سبعني فأكثر; ففي كل ثالثني   .مُ

 مقدار الزكاة الواجبة البقرعدد 
 تبيع ومسنة ٧٩−٧٠
سنتان ٨٩−٨٠  مُ
 ةثالثة أتبع ٩٩−٩٠
 تبيعان ومسنة ١٠٩−١٠٠
 تبيع ومسنتان ١١٩−١١٠
 ثالث مسنات وأأربعة أتبعة  ١٢٩−١٢٠
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ولُ : (حديث معاذ ريض اهللا عنه قالودليل نصاب البقر ما جاء يف  سُ ينِ رَ رَ اهللا  أَمَ
ِ ثَ عَ بَ  نيَ حِ  ملسو هيلع هللا ىلص  تْ غَ لَ ا بَ ذَ إِ , فَ نيَ الثِ ثَ  غَ لُ بْ ى تَ تَّ يئاً حَ شَ  رِ قَ البَ  نَ مِ  ذَ ال آخُ  نْ أَ  نِ مَ  اليَ ىلَ إِ ي ن

 نيَ عِ بَ رْ أَ  تْ غَ لَ ا بَ ذَ إِ , فَ  نيَ عِ بَ رْ أَ  غَ لُ بْ ى تَ تَّ , حَ ةٌ عَ ذَ جَ  وْ أَ  عٌ ذَ جَ  عٌ ابِ تَ  لٌ جْ ا عِ يهَ فِ فَ  نيَ الثِ ثَ 
سِ  ةٌ رَ قَ ا بَ يهَ فِ فَ   .], واللفظ للنسائيالنسائي وابن ماجهوالرتمذي و أبو داود رواه[) نَّةٌ مُ
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 :م ــالغن:  النوع الثالث
ال جتب الزكاة يف الغنم سواء كانت أهلية أو وحشية إذا كانت أقل من  −

 :أربعني , فإذا بلغت أربعني فأكثر ففيها الزكاة عىل النحو اآليت 

 مقدار السن مقدار الزكاة الواجبة الغنمعدد 

 هلا سنة واحدة شاة ١٢٠−٤٠
 أو 

جذعة من الضأن هلا 
 ستة أشهر

 شاتان ٢٠٠−١٢١

 :ثم بعد املائتني يف كل مائة من الغنم شاةٌ  , عىل النحو اآليت 

 مقدار الزكاة الواجبة الغنمعدد 
 ثالث شياه ٣٩٩−٢٠١
 أربع شياه ٤٩٩−٤٠٠
 مخس شياه ٥٩٩−٥٠٠
 ست شياه ٦٩٩−٦٠٠
 سبع شياه ٧٩٩−٧٠٠
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ةِ : (− السابق− , حديث أنس ريض اهللا عنه ودليل هذا التقسيم يف الغنم قَ دَ يفِ صَ وَ
ين ِ بَعِنيَ إِىلَ عِرشْ انَتْ أَرْ ا كَ ا إِذَ تِهَ ائِمَ نَمِ يفِ سَ اةٌ  الْغَ ةٍ شَ ائَ مِ ينَ , وَ ِ ىلَ عِرشْ ادَتْ عَ ا زَ إِذَ فَ

اتَانِ  ِ شَ ائَتَنيْ ةٍ إِىلَ مِ ائَ مِ يَاهٍ  ,وَ ثُ شِ ا ثَالَ يهَ ةٍ فَفِ ائَ ثِ مِ ِ إِىلَ ثَالَ تَنيْ ائَ ىلَ مِ ادَتْ عَ ا زَ إِذَ ا  ,فَ إِذَ فَ
اةٌ  ةٍ شَ ائَ لِّ مِ ةٍ فَفِي كُ ائَ ثِ مِ ىلَ ثَالَ ادَتْ عَ بَعِنيَ , زَ نْ أَرْ ةً مِ لِ نَاقِصَ جُ ةُ الرَّ ائِمَ انَتْ سَ ا كَ إِذَ فَ

ةٌ إِالَّ  قَ دَ ا صَ لَيْسَ فِيهَ ةً فَ دَ احِ اةً وَ َا شَ هبُّ اءَ رَ  .]رواه البخاري[) ... أَنْ يَشَ
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لطة وحكمها  :أوالً   :معنى اخلُ
لطة  اثنان أو أكثر من أهل  الرشكة , وهي أن يشرتك : −بضم اخلاء − اخلُ

 بحيث يكون جمموع ما يملكانه من املاشية يبلغ نصاباً , فيكون ;يف النصاب الزكاة 
 :حلديث أنس ريض اهللا عنه ;ل الواحد من حيث وجوب الزكاة فيهكامل الرجماهلام 

) َ يضِ رٍ رَ ا بَكْ تَبَ لَهُ  اهللاُأَنَّ أَبَ نْهُ كَ ةِ عَ قَ دَ ةَ الصَّ ولُ فَريضَ سُ ضَ رَ الَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللالَّتِي فَرَ وَ
ةِ  قَ دَ يَةَ الصَّ شْ عٍ خَ ْتَمِ َ جمُ قُ بَنيْ رَّ فَ الَ يُ قٍ وَ رِّ تَفَ َ مُ عُ بَنيْ ْمَ  .]رواه البخاري[) جيُ

بأن يكون املال نصيباً مشاعاً  ;ال خيتلف حكم اخللطة بني كوهنا خلطة أعيانو
 .واشرتكا فيه  بينهام , أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهام مميزاً فخلطاه

  اً ـام متساويـد منهـون نصيب كل واحـة بني كـم اخللطـف حكـكام ال خيتل
 .أو متفاوتاً 

 :رشوط وجوب الزكاة يف املال املختلط  :ثانياً 
  :ما ييل يشرتط يف وجوب الزكاة يف املال املختلطة خلطة أوصاف

لَبُ  :اشرتاكه يف مخسة أوصاف وهي) ١ حُ واملَحْ َ لُ  املَبِيتُ واملَرسْ حْ ى والفَ عَ ; واملَرْ
ألن متيز كل مال بيشء من هذه األمور ال جيعلهام كاملال الواحد يف املؤنة, وقد 
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وي عن سعد بن أيب وقاص قال  قُ بَنيَ : (يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : رُ رَّ فَ الَ يُ
عَ يف  تَمَ ا اجْ لِيطَانِ مَ اخلَ قٍ , وَ رَّ فَ عُ بَنيَ مُ ْمَ الَ جيُ عٍ وَ ْتَمِ لِ جمُ حْ الفَ اعِي وَ الرَّ ضِ وَ وْ ) احلَ

 .فالتنصيص عىل هذه الثالثة تنبيه عىل سائرها . ] رواه الدارقطني, بإسناد ضعيف[
 .وهو املراح الذي تروح إليه املاشية  :املَبِيتُ  −أ   

ح  −ب  .وهو ما جتتمع فيه املاشية لتذهب إىل املرعى  :املَرسَ
لَب −جـ فيشرتط أن يكون مكاناً  ;وهو املوضع الذي حتلب فيه املاشية  :املَحْ

 . وليس املقصود خلط اللبن يف إناء واحد  ,واحداً 
ل  −د   حْ  . وهو أن ال يكون فحولة أحد املالني ال تطرق غريه   :الفَ

ى −هـ عَ , اعي, كام يشرتط اشرتاكهام يف الرَّ عي ووقته وهو موضع الرَّ  :املَرْ
 .مال راع ينفرد برعايته دون اآلخر فال يكون لكل 

يعتد  باً ملفإن كان أحدمها ذميا أو مكاتَ  ;أن يكون الرشيكان من أهل الزكاة )٢
 .بخلطته 
حكم االنفراد يف بعض  فإن ثبت هلام ;أن يكون االختالط يف مجيع احلول )٣

فكانت زكاته زكاة  ;ا زكاة املنفردين; ألنه مال ثبت له حكم االنفراد ياحلول زك
 .املنفرد 

االرتفاق  ال تشرتط النية لصحة اخللطة يف املالني; ألن املقصود من اخللطة هو − 
فلم يعترب وجودها, كعدم اشرتاطها يف  ;وختفيف املؤنة , وهذا حيصل بدون النية 

 . قي يف الزروع والثامر وم يف السائمة , ونية السَّ نية السَّ 
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 : الزكاة أثر اخللطة يف :ثالثاً 
 :للخلطة أثر يف الزكاة إما تغليظاً أو ختفيفاً 

, ون شاة , لكل منهام عرشونأن يكون للخليطني أربع :فصورة التغليظ  − 
 .فيلزمهام شاة واحدة حال اجتامعهام , يف حني أنه ال جيب عليهام يشء حال تفرقهام 

اشرتكوا يف مائة وعرشين شاة ,  أن يكون ثالثة خلطاء :وصورة التخفيف  −
لكل واحد منهام أربعون, فيلزمهم جمتمعني شاة واحدة , يف حني أنه جيب عىل 

 .كل منهم شاة واحدة حال تفرقهم 

 :زكاة املال املتفرق  :رابعاً 
والثامر أو عروض  ال أثر لتفريق املال أو خلطته إن كان من النقدين أو الزروع − 

التجارة ; فال يضم إىل بعضه البعض يف الزكاة , وإنام يزكى كل مال عىل حسبه يف 
وذلك ألن هذه األموال إنام جتب  ;مجيع األحوال سواء اشرتكوا فيه أم مل يشرتكوا 

فيها الزكاة فيام زاد عىل النصاب بحسابه , فال أثر جلمعها , بخالف املاشية التي تقل 
 . كثر أخر , واخللطة فيها تؤثر يف النفع والرضرتارة وت
أما السائمة فيختلف حكمها بالنظر إىل املسافة بني املوضعني اللذين يوجد  −

; فيزكى كل مال فإذا كان للرجل سائمة يف حملَّني بينهام مسافة قرص ;فيهام املال 
حكم املال  فحكمهام ;وإن كان املال يف بلدين ال يقرص بينهام الصالة . وحده 
 .يزكيه كاملال املختلط بال خالف  ;املجتمع
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إذا كان لرجل شياه يف ثالثة مواضع متباعدة بينها مسافة تقرص فيها :  مثاله
وإن كان . لكل موضع شاة  ;الصالة , ويف كل حمل أربعون شاة , فعليه ثالث شياه 

 .فال يشء عليه ;يف كل موضع أقل من أربعني 
فيلزمه  ;أما إذا كانت املواضع غري متباعدة , فتعامل معاملة املال املختلط 

 .زكاة جمموعها 
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 :زكاة احلبوب والثامر  :أوالً 
بٍّ  خر ,)اعالصَّ  ر بالكيل وهوقدَّ يُ  :أي(وثمر  يُكال  جتب الزكاة يف كل حَ  ويُدَّ

 ) .يبس ويبقى مدة طويلة لينتفع بهي :أي(
 ,القطن وبزر ,والعدس ,واحلمص ,والذرة ,واألرز ,والشعري ,القمح :فاحلبّ  

خر  يوغري ذلك من احلبوب الت ,بطيخ وحبّ ال ,والكتّان  .  تُكال وتُدَّ
كال وغري ذلك مما يُ , والبندق ,والفستق ,واللوز ,والزبيب ,كالتمر: والثمر

 c d  e f g h ﴿: ; وذلك لعموم قول اهللا عز وجلخردَّ ويُ 

i j k l  m n o﴾ ] فِيامَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص ولقول النبي , ]٢٦٧البقرة
 ُ يا الْعُرشْ ثَرِ انَ عَ يُونُ أَوْ كَ الْعُ ءُ وَ امَ قَتْ السَّ ِ  ,سَ فُ الْعُرشْ حِ نِصْ يَ بِالنَّضْ قِ ا سُ مَ رواه [ )وَ

يّ ُ.  ]البخاري ثَرِ وقِهِ من غ: والعَ رُ ي هو الذي يَرشبُ بِعُ قْ  . ريِ سَ
بِّ والثمر دون غريمها مما خترجه األرض ; لقول  − وإنام وجبت الزكاة يف احلَ
قٍ  يفِ   لَيْسَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  سُ ةَ أَوْ ْسَ بْلُغَ مخَ تَّى يَ ةٌ حَ قَ دَ رٍ صَ الَ ثَمَ بٍّ وَ فدل . ]رواه مسلم[ )حَ

 .ائها عن غريمها فوانت ,والثمر هذا بمفهومه عىل وجوب الزكاة يف احلبّ 
ط يف  − خر  احلبّ واشرتُ   .والثمر أن يكون مما يُكال ويُدّ
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ةٌ : ( ملسو هيلع هللا ىلص فلقول النبي :أما الكيل قَ دَ قٍ صَ سُ ةِ أَوْ ْسَ نْ مخَ لُّ مِ البخاري  رواه[ )لَيْسَ فِيامَ أَقَ

احلبوب  فام مل يكن مكيالً من ,وهو الكيل , عىل اعتبار التوسيقذلك فدل . ]ومسلم
 . فإنه ال زكاة فيه  ;أو الثامر 
خر ال : اراالدخوأما  ال جتب  ; ولذا يُتمكن من االنتفاع به يف املآل فألن غري املدَّ

 .فيه زكاة 

 :زكاة الفواكه واخلرضوات  :ثانياً 
 ,واملشمش ,والتني ,كالعنب ;ال جتب الزكاة يف الفواكه وال يف اخلرضوات 

ان ,والتفاح , والباذنجان ,واجلزر ,واخليار ,واملوز ,واخلوخ ,والكمثر ,والرمّ
 ,; لعدم توافر األوصاف السابقة فيها ذلك من سائر الفواكه واخلرضواتغريو

 اةَ كَ الزَّ  ذِ خُ أْ  يَ ملَ  نَ مَ اليَ  مَ دِ ا قَ ملَ  هُ نَّ أَ ( : وألثر موسى بن طلحة عن معاذ ريض اهللا عنه
 . ]شيبةرواه ابن أيب [ )يبِ بِ الزَّ وَ  رِ مْ التَّ وَ  ريِ عِ الشَّ وَ  ةِ طَ نْ احلِ  نَ مِ  الَّ إِ 

 :ما يشرتط يف زكاة احلبّ والثمر  :ثالثاً 
خر−يشرتط يف زكاة احلب والثمر   :رشطان   −مما يُكال ويُدّ

 :أن يبلغ النصاب  : الرشط األول
لقول  أوسق; مخسة : −بعد تصفية احلبّ وجفاف الثمر−مقدار النصاب و
ةٌ لَيْسَ فِيامَ دُ ( : ملسو هيلع هللا ىلص النبي قَ دَ قٍ صَ سُ ةِ أَوْ ْسَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )ونَ مخَ

ق ئة ثالثام :فعىل ذلك يكون النصاب  .إمجاعاً  ايساوي ستني صاعاً نبوي  : والوسْ
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وبالكيلوات  ,أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط : والصاع يساوي ,نبويٍّ  صاعٍ 
. من القمح اجليد كيلوين وأربعني جراماً تقريباً ) ٢٬٠٤٠( :احلديثة يساوي 
القمح  ستامئة واثني عرش كيلو تقريباً من: النصاب بالكيلو جرام فعىل ذلك يكون 

 . اجليد
املعارصين  وإال فهناك خالف بني الفقهاء ,وهذا التقدير للنصاب عىل األحوط

 .يف مقدار الصاع بالكيلو جرام 
ب فيها بالكيلوات فيمكن تقدير النصا: أما غري القمح من احلبوب والثامر

ان بكفيّ الرجل الوسط  ألوذلك بأن متُ  ,احلديثة أيضاً  أربع مرات من احلَبِّ كفَّ
ره  دِّ قَ ثم ترضب الناتج يف  ,ثم تزنه بالكيلو جرام ,أو الثمر الذي تريد أن تُ

أو بذاك  , ويكون الناتج هو النصاب اخلاص هبذا النوع من احلبِّ , ثالثامئة صاع
 . النوع من الثمر 

فتحسب عىل  ,من األرز تساوي كيلوين ونصف نات لو قلنا أربع حف: فمثالً 
: فيكون النصاب يف األرز  ; )كيلو جرام ٧٥٠=  ٣٠٠× ٢‚٥(: النحو التايل 

,سبعامئة ومخسني كيلو جرام   .وهكذا يف باقي احلبوب والثامر  تقريباً

  : أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوهبا: الرشط الثاين 
, واشتداد احلبّ يف الزرع , فإذا اشتد هو بدوّ صالح الثمر : ووقت الوجوب 

مرّ أو تصفرّ ثامر وذلك بأن حت ,صالح الثمر  ظهرو, صلباً  احلبّ وأصبح قوياً 
, فإن الزكاة تصبح واجبة ; حلديث عائشة ريض اهللا عنها الَتْ  النخيل مثالً َا قَ  أَهنَّ
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− َ يْربَ أْنَ خَ رُ شَ كُ ذْ ىَ تَ هِ انَ النَّبِ ( :−وَ بْعَثُ ملسو هيلع هللا ىلص   يُّ كَ بْدَ يَ ةَ إِىلَ  اهللا عَ احَ وَ ُ بْنَ رَ  ودِ هيَ
صُ  رِ يَخْ َ فَ يْربَ نْهُ  خَ لَ مِ كَ ؤْ بْلَ أَنْ يُ نيَ يَطِيبُ قَ لَ حِ  . ]بإسناد ضعيفرواه أبو داود [ )النَّخْ

دان حينئذٍ لألكل ـيقص ,ه ـصالح رـيظهر حني ـوالثم , دـحني يشت وألن احلبَّ 
 . واالقتيات

ْىص أن :وخرص النخل معناه  ر ما عىل النخيل من الثامر; وذلك حتى حتُ  يُقدِّ
ق رَّ فَ  .الزكاة قبل أن تؤكل الثامر وتُ
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 : ب إخراجه يف زكاة الزروع والثامراملقدار الواج :أوالً 
من  ىكأن يسق ;قى بال كلفةسْ إذا كان الزرع أو الشجر يُ جيب إخراج العرش 

قى سْ أما إذا كان يُ  ,أو كان يرشب بعروقه ,مياه األمطار أو األهنار أو العيون
; مما فيه كلفة فيجب فيه نصف العرشكأن يسقى باآلالت ونحوها  ;ةبكلف

يَ (: للحديث السابق قِ ا سُ مَ ُ وَ يا الْعُرشْ ثَرِ انَ عَ يُونُ أَوْ كَ الْعُ ءُ وَ امَ قَتْ السَّ فِيامَ سَ
ِ بِالنَّ  فُ الْعُرشْ حِ نِصْ  . يواقبالسَّ  يَ قِ ما سُ : والنضح  . ]رواه البخاري[ )ضْ

 :وقت إخراج زكاة الزروع والثامر :ثانياً 
فإذا  ,وظهور صالح الثمر ,اشتداد احلب: تقدم أن وقت وجوب الزكاة هو 

صاحب  لكنها ال تستقر يف ذمة ,وظهر صالح الثمر فقد وجبت الزكاة ,اشتد احلب
  .واحلبوب وهو املوضع الذي جتمع فيه الثامر: ردَ يْ احلب أو الثمر إال إذا وضعها يف البَ 

  .فلتصفيتها وإزالة القرش عنها  :أما احلبوب
 . فلتجفيفها لتذهب عنها الرطوبة , فتكون جافة  :وأما الثامر

 ¥ ﴿: در; لقوله تعاىليْ فال يستقرّ الوجوب يف ذمته إال إذا جعلها يف البَ 

واشتداد  وعىل ذلك فلو تلفت بعد بدو الصالح ,]١٤١األنعام [ ﴾¨    § ¦
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ثبت اليد ت; ألهنا يف حكم ما مل در, فإهنا تسقط عنهيْ احلب, وقبل جعلها يف البَ 
  .منه أو تفريط, فإهنا ال تسقط عنه ما مل يكن ذلك بتعدٍّ  ,عليه

;  وال تفريط تعدٍّ لو تلفت بغري حتى  , فإهنا جتب عليه جعلها يف البيدر وإذا
  .ألنه قد استقر الوجوب يف ذمته فصارت ديناً عليه

وإذا اشتد احلب, وبدا صالح الثمر وجبت « : »الروض املربع«يقول صاحب 
أو الثمرة , أو تلفا  فلو باع احلبَّ  ,الزكاة ; ألنه يقصد لألَكل واالقتيات كاليابس

.  وإن قطعهام أو باعهام قبله فال زكاة إن مل يقصد الفرار منها ,بتعديه بعد , مل تسقط 
; وتيبيسها حوه, وهو موضع تشميسهاوال يستقر الوجوب إال بجعلها يف البيدر ون
فإن تلفت احلبوب أو الثامر قبله أي  ,ألنه قبل ذلك يف حكم ما مل تثبت اليد عليه
 .»ت ; ألهنا مل تستقر سقط ,قبل جعلها يف البيدر بغري تعد منه وال تفريط

فِّي احلبُّ  −  ِ بْ ـمن قرشه وتِ  إذا صُ بس  بحيث أصبح الرطب فّ الثمر ويَ وجَ  ,ه ن
 ,; فحينئذٍ جيب إخراج الزكاة ; ألنه أوان الكامل وحال االدخار زبيباً  متراً والعنب

يدٍ ريض اهللا عنه  ولَ اهللا ( وحلديث عتَّاب بن أَسِ سُ ه أَنْ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ رَ صَ الْعِنَبُ أَمَ ْرَ خيُ
ا ْرً لِ متَ اةُ النَّخْ كَ دَّ زَ امَ تُؤَ بِيبًا كَ هُ زَ اتُ كَ دَّ زَ لُ , ثُمَّ تُؤَ صُ النَّخْ ْرَ امَ خيُ أبو داود  رواه[)  كَ

ى العنب زبيباً .  ]بإسناد ضعيف والرتمذي والنسائي  ,سا بِ وال الرطب متراً إال إذا يَ  ,وال يُسمَّ
قِيس باقي احلبوب والثامر عليهام  رج الزكاة من احلبِّ قبل فلو خالف املزكِّي وأخ. وَ

هأو من  ,تصفيته  بْسِ   ويكون  ,مل جيزئه عن الزكاة الواجبة  ; الثمر قبل جفافه ويُ
 .  ما أخرجه صدقة  
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ر( يسن لإلمام أن يبعث من خيرص −  ) العنب شجر(ثامر النخيل والكرم ) يُقدِّ
ويعرف  ,يعرف قدر الزكاة ; حتىصالحها ظهرإذا وذلك فقط دون غريمها, 

; برشط أن يكون مسلامً أميناً خبرياً  ,واحدخارص ويكفي  ,املالك ذلك أيضاً 
قَ  انٍ كَ مَ ةٍ بِ أَ رَ ةً المْ يقَ دِ حَ  صَ رَ خَ  هُ نَّ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص ألنه صح عنه واحلديث [. رَ ي القُ ادِ وَ  هُ لَ  الَ يُ

; ألن اخلارص أجرة اخلارص تكون عىل صاحب الثمرو. ]ومسلمبتاممه رواه البخاري 
 .عمالً مأذوناً فيه  مال صاحب الثمريعمل يف 

اة قرب زمن وجوب الزكاة ; وذلك لقبض عَ جيب عىل اإلمام أن يبعث السُّ  −
فقد صح عنه أنه كان  ; ملسو هيلع هللا ىلصلفعله ; كاملاشية والزرع والثمر ;زكاة املال الظاهر

وكام يف  ,كام يف بعثه عمر ريض اهللا عنه لقبض الزكاة ;يبعث السعاة لقبض الزكاة 
لَ النَّبِ  ,]روامها البخاري ومسلم[ .بعثه معاذاً ريض اهللا عنه إىل أهل اليمن مَ تَعْ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ واسْ

تْبِيَّةِ  دِ −ابْنَ اللُّ نَ األَزْ الً مِ جُ نِي  −رَ اتِ بَ قَ دَ ىلَ صَ يْمٍ عَ لَ  ريوغ ,]رواه البخاري ومسلم[ .سُ
وفيهم من  ,يف الناس من يملك املال وال يعرف ما جيب عليه  نَّ وأل ,ذلك كثري

 .  فوجب أن يبعث اإلمام من يأخذ الزكاة  ;يبخل

 : زكاة العسل  :ثالثاً 
ن جده  ;لزكاة يف العسل إذا بلغ نصاباً جتب ا ن أَبِيه عَ يْب عَ عَ رو بن شُ مْ حلديث عَ

ل الْعُ  نَ مِ  ذَ أَخَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أَنَّ ( َ الْعَسَ  .  ]هابن ماج رواه[ )رشْ
اق ; ملا يُ  :نصاب العسل و  اسٌ نَ  اهُ تَ أَ  هُ نَّ أَ ( رو عن عمر ريض اهللا عنهعرشة أَفْرَ

ِ مِ ؤْ املُ  ريَ مِ ا أَ يَ  :واالُ قَ فَ  , اهُ يَّ إِ  مْ اهُ طَ عْ أَ فَ , ياً ادِ وَ  وهُ لُ أَ سَ فَ  نِ مَ اليَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  الً حْ نَ  يهِ فِ  نَّ إِ  نيَ ن
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َ عَ  لَّ يف كُ  مْ كُ يْ لَ عَ  نَّ إِ فَ  :الَ قَ  .رياً ثِ كَ  واحتج , رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف[ )قاً رَ فَ  اقٍ رَ أفْ  ةِ رشَ

  .] به اإلمام أمحد
ة جمموع العرش فيكون ;)مجع صاع(ثالثة آصع : يساوي ق بفتح الراء رَ والفَ 

اق يساوي  فإذا كان عنده هذا املقدار وجب عليه أن خيرج  ثالثني صاعاً ,: أفْرَ
 .للحديث السابق  ;رشْ العُ 

ك :رابعاً   :از ـزكاة الرِّ
  :كاز الرِّ تعريف ) ١

كاز  جد من دفن اجلاهلية : هوالرِّ  .  ما قبل اإلسالمأي : ومعنى اجلاهلية  ,ما وُ
من كتابة : فام يوجد مدفوناً يف األرض من الكنوز إن وجد فيه عالمات الكفار 

,  أو يكون عليها تاريخ ما قبل اإلسالم ,أو صور ملوكهم  ,أو صورهم  ,أسامئهم 
أو كان يف  , جدت فيه عالمات املسلمنيأما إن وُ  .فهو الركاز  ;وما أشبه ذلك 

 .ة طَ قَ هو لُ  وإنام, فليس بركاز  ;البالد اإلسالمية وليس فيه عالمة 

كاز) ٢  :حكم زكاة  الرِّ
مْ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي   ; − قليله وكثريه− كاز جتب الزكاة يف الرِّ  ازِ اخلُ كَ يفِ الرِّ  )سُ وَ

وال يشرتط فيه  ,فال يشرتط فيه النصاب ; لعموم احلديث . ]رواه البخاري ومسلم[
  .زكاته  جيب إخراجبل بمجرد إخراجه من األرض  ;كذلك مرور احلول 
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  :املقدار الواجب إخراجه من الركاز  )٣
 .اخلُمْس ; للحديث السابق جيب يف زكاة الركاز إخراج 

ْس الرِّ  )٤ فُ مخُ ِ رصْ  :كاز مَ
 ; أي يف مصالحرصف مخس الغنيمةكام ي كازمن الرِّ رصف هذا اخلمس ي

لقلوب بعض  وتأليفٍ  ,للطرق واجلسور  وإقامةٍ  ,للمساجد  من بناءٍ  :املسلمني
فليس مرصفه مرصف الزكاة ;  ,ونحو ذلك مما يكون فيه مصلحة , أعيان املسلمني 

 أنَّ ( :وملا روي عن الشعبي ,أُخذ يف اإلسالم  فأشبه الغنيمة  كافرٍ  الُ وذلك ألنه مَ 
 ذَ خَ أَ , فَ  ابِ طَّ اخلَ  بنَ  رَ مَ ى هبا عُ تَ أَ , فَ  ةِ ينَ دِ ن املَ مِ  جاً ارِ خَ  ةً ونَ فُ دْ مَ  ينارٍ دِ  فَ لْ أَ  دَ جَ الً وَ جُ رَ 
 نْ مَ  نيَ بَ  نيِ تَ ائَ املَ  مُ سِ قْ يَ  رُ مَ عُ  لَ عَ جَ ا , وَ هَ تَ يَّ قِ بَ  لِ جُ  الرَّ ىلَ إِ  عَ فَ دَ , وَ  ينارٍ ي دِ تِ ائَ مَ  سَ مْ ها اخلُ نْ مِ 

َ حَ  ? ريِ نانِ الدَّ  بُ احِ صَ  نَ يْ أَ :  رُ مَ عُ  الَ قَ , فَ  ةً لَ ضْ ها فَ نْ مِ  لَ ضَ فْ أَ  نْ  أَ ىلَ , إِ  نيَ مِ لِ سْ املُ  نَ مِ  هُ رضَ
أبو عبيد يف كتاب األموال بإسناد  رواه[ )كَ لَ  يَ هِ فَ  ريَ نانِ الدَّ  هِ ذِ هَ  ذْ خُ :  رُ مَ عُ  هُ لَ  الَ قَ , فَ  يهِ لَ إِ  امَ قَ فَ 

 ,صَّ به عمر ريض اهللا عنه أهل الزكاة كان مرصفه مرصف الزكاة خلَ  فلو.  ]ضعيف
 . ومل يرده عىل واجده
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 :تعريفُ األثامنِ  :أوالً 
مُ هبام األشياءُ  :املرادُ باألثامنِ  ةُ اللّذانِ تُقوّ هبُ والفضّ  .الذّ

 : القدرُ الواجبُ فيهام :ثانياً 
ةِ  هبِ والفضّ ;العرشِ  بعُ رُ  القدرُ الواجبُ يف الذّ  حلديث عائشة ; إذا بلغتْ نصاباً

داً  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ( امريض اهللا عنه وابن عمر اعِ ينَ دِينَاراً فَصَ ِ لِّ عِرشْ نْ كُ ذُ مِ أْخُ انَ يَ كَ
فَ دينارٍ  بْعُ (: مرفوعاً  ريض اهللا عنه أنسٍ  ديثِ وحل, ]رواه ابن ماجه[ )نِصْ ةِ رُ قَّ يفِ الرِّ وَ

 ِ قّة. ]رواه البخاري[ )الْعُرشْ , أو غريَ : والرِّ ; سواءٌ كانت مرضوبةً ةُ اخلالصةُ الفضّ
  .مرضوبةً 

هبِ  :ثالثاً   : نصابُ الذّ
 عن أبيهِ  شعيبٍ  و بنِ عمرِ  حلديثِ ; مثقاالً  عرشونَ  باملثاقيلِ  هبِ الذّ  نصابُ 

االً : (مرفوعاً  هِ عن جدِّ  ثْقَ ينَ مِ ِ نْ عِرشْ لَّ مِ , لَيْسَ يفِ أَقَ بِ هَ نَ الذَّ نْ  مِ لَّ مِ الَ يفِ أَقَ وَ
مٍ  هَ تَيْ دِرْ ائَ ةٌ مِ قَ دَ  . ]يب عبيدأل أبو عبيد والدارقطني, واللفظ رواه[) صَ

; : واملثقالُ يف األصلِ  ه املعارصون بتقديراتٍ متقاربةٍ رُ , وقدّ مقدارٌ من الوزنِ
ها أنّه يعادلُ  هبِ IQHغراماً ) ٤‚٢٥(أرجحُ غراماً من ) ٨٥(; فيكونُ نصابُ الذّ

                                                 
 ).٢٢٣−١/٢٢٠( للقرضاوي » فقه الزكاة «: انظر)  ١(
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هبِ اخلالصِ   . الذّ

ةِ  :رابعاً  ضّ  : نصابُ الفِ
,ديثِ حل إسالميّة; مائتا درهمٍ  :ةِ الفضّ  نصابُ   ابقِ  عمرو بن شعيبٍ السّ

ةٌ : ( ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  قَ دَ قِ صَ رِ نَ الْوَ اقٍ مِ ْسِ أَوَ ونَ مخَ   .]مسلمرواه [)  لَيْسَ فِيامَ دُ
قُ و ةُ : الورِ  . درمهاً  ونَ أربعُ  :األوقيةُ و .الفضّ
ره امل رهمُ والدِّ   ونقدَّ  ;غراماً  )٢‚٩٧٥(ه ها أنّ أرجحُ  ;متقاربةٍ  بتقديراتٍ  عارصُ

 .اخلالصةِ  ةِ من الفضّ  IQHغراماً ) ٥٩٥( ةِ الفضّ  فيكون نصابُ 

ميلِ النِّصابِ  :خامساً    :ضمُّ األثامنِ لتَكْ
 واملقصودَ  ,هام واحدٌ نفعَ  ألنّ  ;صابِ النِّ  يف تكميلِ  ةِ إىل الفضّ  هبُ الذَّ  ضمُّ يُ  

هايَ أثامنُ األشياءِ وقِ ام هنّ إف ;حدٌ منهام متّ  ملك نقداً من الذهب,  ذاإ: هذافعىل . مُ
 هام يبلغانِ , وبمجموعِ  نصاباً  ال يبلغُ هام واحد من كلُّ وكان ونقداً من الفضة , 

 .عليهِ  جتبُ  الزكاةَ  فإنّ  ;صابَ النِّ 
كاةَ  رجُ وخيُ   هبِ  ; فمنْ وجبتْ عليه زكاةُ عرشينَ مثقاالً منام شاءَ من أهيِّ  الزّ الذّ

ها من الفضّ  , ومنْ وجبتْ عليه مائتي درهمٍ منأجزأَ إخراجُ قيمةِ ربعِ عرشِ ةِ  ةِ الفضّ
هبِ  ها من الذّ  .أجزأَ إخراجُ قيمةِ ربعِ عرشِ

                                                 
 ).٢٢٣−١/٢٢٠( للقرضاوي » فقه الزكاة «: انظر)  ١(
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ّ  :سادساً  ـيلِ  :زكـاةُ احلُ
  :  ريض اهللا عنه جابر ألثرِ  ;أو إعارةٍ  ستعاملٍ ال عدٍّ مُ  مباحٍ  يٍّ ـلِ ـيف حُ  ال زكاةَ 

اةَ  الَ ( كَ ِّ  زَ يلِ وي [) يفِ احلُ   : اهللا رمحه قال اإلمام أمحدو. ]مرفوعاً وال يصحّ رواه ابنُ أيب شيبة, ورُ
ّ ـليس يف احلُ  :يقولون ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  من أصحابِ  مخسةٌ «  :وهم ;هه إعارتُ زكاتُ  ;زكاةٌ  يلِ

; وذلك ألنّه معدولٌ به عن »هاأختُ  وأسامءُ  ,وعائشةُ  ,عمر وابنُ  ,وجابرٌ  ,أنسٌ 
باحِ  رتِ , والبقرَ العواملَ  جهةِ االسْ ; فأشبه ثيابَ البذلةِ   . إىل االستعاملِ املباحِ

كاةُ  وجتبُ    وجوبُ  األصلَ  ألنّ  ;ةِ والفضّ  هبِ الذّ  كآنيةِ  ;مِ املحرّ  يف احليلِّ  الزّ
ناعةُ ملَّ , ةِ والفضّ  هبِ يف الذّ  الزكاةِ  , ومل تصلحْ والصِّ علتْ كالعدمِ مٍ جُ ا كانتْ ملحرَّ

ه عن أصلِهِ    .إلخراجِ
كاةُ كذلكو  وزنُه إذا بلغ  ;فقةِ أو النّ تّأجري لل املعدِّ  املباحِ احليلِّ يف  جتبُ الزّ

; ِ  كاةِ الزّ  سقوطِ سببَ  ألنّ  نصاباً ه أو إعارةٍ  ستعاملٍ ال ذَ فيام اختُّ عن  هو خروجُ
  .عىل األصلِ  ما عداهُ  ىبقيف ;امءِ النّ  جهةِ 
 ;IQHهِ وزنِ  عنْ  زادتْ  إنْ  هِ قيمتِ  نْ للنّفقةِ مزكاةُ احليلِّ املعدِّ للتّأجريِ أو  رجُ ختُ و 
   .للفقراءِ  أحظُّ  ذلك ألنّ 

     
 

                                                 
ةِ )  ١( هبِ والفضّ ناعة تزيدُ يف قيمة الذّ  . وذلك ألنّ الصّ
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جالِ حِ  :أوالً   : ليةُ الرِّ
) ٤٫٢٥(وهو يساوي − عىل مثقالٍ  ولو زادَ  ;ةِ ضّ الفِ  منَ  اخلاتمُ  كرِ للذّ  باحُ يُ 

َ ( ملسو هيلع هللا ىلص النّبيّ  ألنّ  ;−غراماً   .]رواه البخاري ومسلم[ )قٍ رِ وَ  نْ مِ  اً امتَ خَ  ذَ اختَّ
مِ  وجعلُ   نرصِ اليُمنى; حلديث أنس  أفضلُ اليدِ اليُرس  نرصِ بخِ  اخلاتَ من خِ

انَ خَ (: قال ريض اهللا عنه هِ  يفِ  ملسو هيلع هللا ىلصيِّ اتِمُ النَّبِ ـكَ ذِ هِ  ;هَ دِ نْ يَ ِ مِ نْرصَ ِ ارَ إِىلَ اخلْ أَشَ وَ
 َ  مِ ختُّ التّ  ه حديثَ وغريِ  األثرمِ  يف روايةِ  أمحدُ اإلمامُ ف ضعّ , وقد ]رواه مسلم[) الْيُرسْ

  .منىباليُ 
سطى; حلديث عيلّ  بابةِ والوُ ه يف السَّ َاينِ نَبِيُّ : ( قال ريض اهللا عنهويكرهُ لبسُ  اهللا هنَ

طَى ملسو هيلع هللا ىلص سْ ةِ أَوْ الْوُ بَّابَ مِ يفِ السَّ اتَ نْ اخلَ  .]رواه النّسائي[ ) عَ
اهللا  ريضبن سهلٍ  يب أمامةَ أ ; حلديثِ ذهبٍ  نْ مِ  ولوْ  يفِ السَّ  بيعةُ قَ رِ كَ للذَّ  باحُ يُ و 
ولِ اهللا: (قال عنه سُ يْفِ رَ ةُ سَ بِيعَ انَتْ قَ نْ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ ةٍ مِ ما  :بيعةُ والقَ , ]رواه النّسائي[)  فِضَّ

كان  بنَ اخلطابِ  عمرَ  نّ أ «: − رمحه اهللا− وذكر اإلمامُ أمحد. القبضةِ  عىل طرفِ  جيعلُ 
 . »من ذهبٍ  مسامرٌ  هكان يف سيفِ  حنيفٍ  بنَ  عثامنَ , ومن ذهبٍ  بائكُ سَ  فيهِ  له سيفٌ 

باحُ له و   الصحابة ألنّ  ;− طُ الوسَ  عىل شدُّ يُ  احلزامُ الّذي :وهي−  ةِ طقَ نْ املِ  ليةُ حِ يُ
َ  ريض اهللا عنهم َ  قَ ناطِ وا املَ ذُ اختّ  .ةِ ضَّ فِ الْ بِ  ةً الَّ حمُ
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رعُ −  نِ شَ وْ اجلَ يباحُ له حليةُ و   أسِ : وهي−  ةِ وذَ واخلُ , − وهو الدِّ قايةِ الرّ  − املِغفرُ لوِ
   .قةِ نطَ عىل املِ  قياساً 
باحُ حليةُ ال و  .اآلنيةِ ا; بل حترمُ كهونحوِ  واةِ والدَّ  جامِ واللِّ  كابِ الرِّ تُ

 :ليةُ النِّساءِ حِ  :ثانياً 
, بسِ بلُ  نَّ عادهتُ  ما جرتْ  ساءِ للنِّ  باحُ يُ   رطِ , والقُ وارِ , والسِّ الدةِ , والقِ ه; كاخلاتمِ

, وما أشبه ذلك; ;  واخللخالِ ; مثقا عن ألفِ  ولو زادَ قلَّ أو كثُرَ قولِه  لعمومِ لٍ
تِي(: ملسو هيلع هللا ىلص ورِ أُمَّ كُ ىلَ ذُ يرِ عَ رِ احلَ بِ وَ هَ مَ لِبَاسُ الذَّ رِّ مْ  ,حُ اثِهِ نَ ِ لَّ إلِ أُحِ مذيُّ [ )وَ  ,]رواه الرتِّ

 .هِ بتحديدِ  عِ الرشّ  رودِ وُ  ولعدمِ 

جالُ والنِّساء :ثالثاً    :ما يشرتكُ فيه الرِّ
باحُ   عنه هيِ النّ لعدمِ  ;دِ جَ رْ بَ والزَّ  ,والياقوتِ  , باجلوهرِ حيلِّ التَّ  واملرأةِ  جلِ للرّ يُ

  .رشعاً 
جلِ واملرأةِ  مُ ختتُّ  كرهُ يُ و : قال اإلمامُ أمحدُ  ;صاصِ والرَّ  ,حاسِ والنُّ  ,باحلديدِ  الرّ

»  ; عمرو بن شعيب عن أبيه , وقد رو » ارِ النّ  أهلِ  ه حليةُ ألنّ أكرهُ خاتمَ احلديدِ
 هُ نْ عَ  ضَ رَ عْ أَ فَ  بٍ هَ ذَ  نْ مِ  اً امتَ خَ  هِ حابِ صْ أَ  ضِ عْ  بَ ىلَ  عَ أَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نّ أَ (: ه عن جدّ 

ٌّ ذَ هَ  :الَ قَ فَ  ;يدٍ دِ حَ  نْ مِ  اً امتَ خَ  ذَ ـَـاختَّ وَ  ,اهُ قَ لْ أَ فَ   ,اهُ قَ لْ أَ فَ  ;ارِ النَّ  لِ هْ أَ  ةُ ـيَ لْ ا حِ ذَ هَ  ;ا رشَ
َ فَ    . ]»األدب املفرد«رواه أمحد, والبخاري يف [ )هُ نْ عَ  تَ كَ سَ فَ  ;قٍ رِ وَ  نْ مِ  اً امتَ خَ  ذَ ـاختَّ

هامو  باح ختتُّمُ ; تُعملُ منه الفُصوصُ  ;يقِ قِ بالعَ  يُ , إال أنه وهو حجرٌ كريمٌ أمحرُ
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   بن رجبٍ يف كتابهاال ـق « :»اإلنصاف«ال املرداويُّ يف ـ; قه سنة ثابتةـليس في
وهو ظاهرُ كالمِ  ,تحبُّ سال يُ  :اهرُ كالم أكثر األصحابظو:  −مِ أحكامِ اخلوات−

نَّا هَ نَّةُ  :د سألهـوق ,اإلمام أمحدَ يف رواية مُ تُّميعن− ?ما السُّ    :الـفق ;−ي يف التَّخَ
ةً يمُ المل تكن خوات ييلُّ ـق .قَوم إالَّ فِضَّ قَ تُّمال :ال العُ حُّ يف التَّخَ قيقِ ع  يَصِ ن ـبالعَ

ا  .يشءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هَ لَّ  .»وأعلَّها يف كتابه ,بن رجبٍ اوقد ذكرها كُ

دِ  :رابعاً  كمُ حتليةِ املسجِ  :حُ
َ نّ أل ;ةٍ أو فضّ  بذهبٍ  املسجدِ  حتليةُ  حترمُ   ;املنكراتِ  ه كسائرِ إزالتُ  وجتبُ  ,فٌ ه رسَ

قد و ,يهافِ  الفائدةِ  لعدمِ  ;هُ إزالتُ  فال جتبْ  ;منه يشءٌ  جيتمعْ  ك فلمْ هلِ إال إذا استُ 
ويَ أنّه  ْ  ادَ رَ أَ  ةَ الفَ اخلِ  يزِ زِ العَ  بدِ عَ  بنُ  رُ مَ عُ  يلَ ا وَ ملّ رُ َّ  قَ شْ مَ دِ  دِ جِ سْ ا يف مَ مَ  عَ مجَ  هَ وِّ ا مُ ممِ

ْ   هُ نَّ إِ  :يلَ قِ فَ  ;بِ هَ الذَّ  منَ  هِ بِ  َ فَ  ءٌ يشَ  نهُ مِ  عُ مِ تَ ال جيَ   .]ذكره ابن قدامة يف املغني[. هُ كَ رتَ
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 : تعريفُ العُروضِ  :أوالً 
, بحِ الرِّ  ألجلِ  اءِ والرشِّ  للبيعِ  دُّ عَ ما يُ  :هيالعروض  , والعقاراتِ ; من املتاعِ

, وغريِ ذلك  .وأنواع احليوانِ

ا :ثانياً   :حكمُ زكاهتِ
; يفِ  كاةُ الزّ  جتبُ  ;ها قيمتُ  إذا بلغتْ  عروضِ التِّجارةِ  بنِ  سمرةَ  حلديثِ  نِصاباً

ولَ اهللا( :قال ريض اهللا عنه بٍ ندُ جُ  سُ إِنَّ رَ دُ فَ عْ ا بَ انَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَمَّ جَ كَ رِ ا أَنْ نُخْ نَ رُ أْمُ يَ
نَ الَّذِ  ةَ مِ قَ دَ بَيْعِ  يالصَّ عِدُّ لِلْ هبيُّ وابنُ حجرٍ رواه أبو داود[ )نُ فه الذّ ى اإلمامُ حكو .], وضعّ

كاةِ فيها; فقال يف العلامءِ عىل وجوبِ  إمجاعَ  املنذرِ  ابنُ  وا وأمجعُ « : »اإلمجاع«الزّ
 .» عليها احلولُ  إذا حالَ  ;كاةُ الزّ  جارةِ للتِّ  دارُ تي تُ الّ  روضِ يف العُ  عىل أنّ 

? :ثالثاً   كَّى العُروضُ  كيف تُزَ
, أو فضةٍ  من ذهبٍ  للمساكنيِ  باألحظِّ  عليها احلولُ  إذا حالَ  العروضُ  مُ قوَّ تُ 

يَ وال يعتربُ ما اشْ  ; فلو كانتْ قيمتُهرتُ ;  اتْ بهِ تبلغُ نصاباً بأحدِ النّقدينِ دونَ اآلخرِ
 . بلغُ به نصاباً مُ بام تقوَّ تُ  افإهنّ 

يمها بام رواهُ   اسٍ أبا عمرو بن محِ  أنّ  :اهللا بن أيب سلمة عبدُ واستُدلّ عىل تقوِ
 :لهُ  قالَ  ريض اهللا عنه عمرَ  وأنّ  ,عابَ واجلِ  مَ دَ األَ  يبيعُ  كانَ  اساً محِ  أباهُ  أنّ  :أخربهُ 
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 :الَ قَ فَ  .ابَ عَ اجلِ وَ  مَ دَ األَ  يعُ بِ أَ ام نَّ إِ  الٌ  مَ يلِ  امَ  اهللاوَ  :الَ قَ فَ  .كَ الِ مَ  اةَ كَ زَ  أدِّ  اسُ يا محِ (
مُ و. ]ابن أيب شيبةرواه [) هُ اتَ كَ زَ  دِّ أَ وَ  هُ مْ وِّ قَ  : عابُ اجلِ و .مجعُ أَدِيم; وهو اجللدُ املدبوغُ : األَدَ

هام والنِّبالِ  :; وهيبةعْ جُ  مجعُ    .وعاءُ السِّ
بُ و سَ  :نصاباً  القيمةُ  بلغتِ  ذافإ ;نصاباً  القيمةِ  بلوغِ  حنيِ  منْ  احلولِ  أولُ حيُ

  .زكاةَ فيها وإال فال ;العرشِ  بعُ رُ  وجبَ 
; فلو نقصتْ قيمةُ النِّصابِ يف بعضِ  ;  والنّصابُ مطلوبٌ يف مجيعِ احلولِ احلولِ

; كسائرِ أموالِ : ثمّ زادتْ القيمةُ فبلغتْ النِّصابَ  كاةِ  ابتُدئ حينئذ حولٌ جديدٌ  . الزّ
  .بحِ الرِّ  ألجلِ  ;والرشاءِ  للبيعِ  ةٌ عدَّ ا مُ هنّ أل ;يارفِ الصَّ  أموالُ  :من العروضِ و
ها,ةِ والفضّ  هبِ الذّ  آنيةِ  صنعةِ  بقيمةِ  وال عربةَ  −    .ابوزهنِ  العربةُ  بلِ  ; لتحريمِ
 ;−كبعضِ آالتِ املالهي−من غريِ اآلنيةِ  ةٌ حمرمّ  فيه صناعةٌ  امبعربةَ ال كذا و
; عنِ  عارياً  مُ فيقوّ  ناعةِ   .ها كالعدمِ وجودَ  ألنّ  الصّ
عدٌّ  ضٌ عنده عرْ  كانَ  ومنْ  −  لالنتفاعِ − يةِ نْ ـِللقُ  فنواهُ  هُ ثأو ورِ  ,جارةِ للتِّ مُ

خيصِّ  عليه  ى حيولَ حتّ  ةِ يّ النِّ  دِ بمجرّ جتاريا  عرضاً  مل يرصْ  :جارةِ للتِّ  نواهُ  ثمّ  ,−الشّ
نتقلُ عنها إال األصلُ  هيَ  نيةَ القُ  ألنّ وذلك  ;جارةِ التِّ  ةِ عىل نيّ  احلولُ  ; ; فال يُ بالنيّةِ

ابقِ  ريض اهللا عنه سمرةَ  حلديثِ  نَ الَّذِ (: السّ بَيْعِ  يمِ عِدُّ لِلْ يف النيّةُ  تِ ربعتُ او. )نُ
  .صابِ النِّ قياساً عىل  ;احلولِ  مجيعِ 
ُّ حُ  :ولكنْ يستثنى من ذلك  ; ألنَّ  ;بسِ اللُّ  يلِ  اهُ فإذا نوَ  التِّجارةَ أصلٌ فيهِ

 .; من غريِ اشرتاطِ احلولِ فيهةِ يَّ النِّ  دُ جمرّ  ي فيهِ فيكفِ  ;إىل األصلِ  هُ فقد ردَّ  جارةِ للتّ 
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 :زكاةُ املعادنِ  :رابعاً  
ها )١ ; : املعدنُ  :تعريفُ ها, وال نباتٍ ; ممّا ليسَ من جنسِ دٍ من األرضِ كلُّ متولِّ

 , , والنِّفطِ صاصِ , والرّ , والنُّحاسِ , واحلديدِ , والكربيتِ ةِ , والفضّ هبِ كالذّ
ها كازَ وهو غري . وغريِ ; ألنّ الرِّ كازِ  .دفنيُ اجلاهليّةِ : الرِّ

ا )٢   :حكمُ زكاهتِ
تُه قيم إذا بلغتْ  ;رشِ العُ  ربعُ  هِ إخراجِ  دِ بمجرّ  يهِ فِ ف :املعادنِ  منَ  خرجَ ما استُ 

 c d  e f g h ﴿ :لقوله تعاىل ;صفيةِ والتّ  بكِ السَّ  بعدَ  نصاباً 
i j k l  m n o ﴾ ] وملا رواهُ ربيعةُ بنُ ]٢٦٧البقرة ,  

محنِ عن غريِ واحدٍ  ولَ اهللا(أيب عبدِ الرّ سُ ِّ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ ينِ ثِ املُزَ ارِ طَعَ بِالَلَ بْنَ احلَ  أَقْ
بَلِيَّةِ  ادِنَ الْقَ عَ هِ −مَ عِ  يَ وَ رْ يَةِ الْفُ نْ نَاحِ اةُ إِىلَ  ;−مِ كَ ا إِالَّ الزَّ نْهَ ذُ مِ خَ ؤْ ادِنُ الَ يُ تِلْكَ املَعَ فَ

مِ  ه[ )الْيَوْ افعيُّ وغريُ فه الشّ   .]رواه مالك وأبو داود, وضعّ
ا نصابَ  فأشبه ;أثامنٍ يف  ا زكاةٌ ألهنَّ  ;رشِ العُ  بعَ رُ  النِّصابُ فيها رَ دِّ وقُ  نِصاهبُ
 .األثامنِ  سائرِ 

ا  ; ألهنّ ها احلولُ يف  فال يعتربُ  ;من األرضِ  مستفادٌ  مالٌ ومل يشرتطْ يف إخراجِ
 .امرِ والثِّ  رعِ كالزَّ  ;ه حولٌ حقِّ  وجوبِ 
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א 

هاحُ  :أوالً   :كمُ
; حلديثِ ابنِ عمرَ  زكاةُ الفطرِ صدقةٌ واجبةٌ بالفطرِ من رمضانَ عىل كلِّ مسلمٍ

ولُ اهللا(: ريض اهللا عنهام قال سُ ضَ رَ ا  ملسو هيلع هللا ىلص فَرَ اعً , أَوْ صَ ْرٍ نْ متَ ا مِ اعً طْرِ صَ اةَ الْفِ كَ زَ
ا بْدِ وَ ىلَ الْعَ عِريٍ عَ نْ شَ كَ حلُ مِ الذَّ , وَ ُنرِّ األْ نيَ رِ وَ لِمِ نْ املُسْ بِريِ مِ الْكَ غِريِ وَ الصَّ رواه [ )ثَى, وَ

 .]البخاري ومسلم

ا :ثانياً   : وقتُ وجوهبِ
مسِ منب زكاةُ الفطرِ  جتبُ  روبِ الشّ َ  ماتَ  فمنْ  ;العيدِ  ليلةِ  غُ  قبلَ  أو أعرسَ

مها و. فال زكاةَ عليهِ  ;روبِ غُ ال ر بعدإن حصلَ املوتُ أو اإلعسارُ ونحوُ ; الغُ وبِ
كاةَ  ولُ اهللاِ (: ريض اهللا عنهام عمرَ  ابنِ  لقولِ  ;هتِ يف ذمّ  تستقرُّ  فإنّ الزّ سُ ضَ رَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ

طْرِ  اةَ الْفِ كَ مذي[ ) ...انَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  زَ  يكونُ  والفطرُ من مجيعِ رمضانَ . ]رواه الرتّ
 .العيدِ  ليلةَ  مسِ الشَّ  بغروبِ 

?عىل من جتبُ زكاةُ الفِ  :ثالثاً    طرِ
 العيدِ  ه يومَ يالِ عِ  وتِ وقُ  ,هِ وتِ قُ  عنْ  لُ ضُ فْ ما يَ  جيدُ  مسلمٍ  الفطرِ عىل كلِّ جتبُ زكاةُ 

ةٍ هُ وليلتَ  لَ ذْ , وثيابِ بَ ةٍ , ودابّ , وخادمٍ ه منْ مسكنٍ ما يمتهنُ من − ; زائداً عامّ حيتاجُ
; ألنّ −الثِّيابِ  تبِ علمٍ أْ ( :ملسو هيلع هللا ىلصه لقولِ  ;هبا البداءةُ  فيجبُ  أهمُّ  فقةَ النّ , وكُ دَ ابْ
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َ بِنَفْ  ألِ ءٌ فَ لَ يشَ إِنْ فَضَ ا; فَ يْهَ لَ قْ عَ دَّ تَصَ كَ فَ لِكَ سِ  . ]رواه مسلم[ )...هْ
;هِ تِ كزوج ;من املسلمنيَ  هُ يمونُ  منْ  ه وعنْ عن نفسِ  هُ وتلزمُ  − هِ  ديثِ حل , وولدِ

ولُ اهللا (  :ريض اهللاُ عنهام عمرَ  ابنِ  سُ رَ رَ نِ   ملسو هيلع هللا ىلصأَمَ طْرِ عَ ةِ الْفِ قَ دَ غِريِ  بِصَ بِريِ  الصَّ الْكَ , وَ
ُونُونَ  َّنْ متَ ; ممِ بْدِ الْعَ رِّ وَ احلُ  .]رواه الدارقطنيُّ [ )وَ

وهلم طْرةً املُعيلُ فِ  جيدِ  ملْ  فإنْ  ألنّ الفطرةَ تنبني  ;هِ بدأ بنفسِ  :تكفي جلميعِ من يعُ
, ويف ا كَ (حلديث عىل النّفقةِ سِ أْ بِنَفْ   .]رواه مسلم[ )ابْدَ

مةٌ عىل  ;هِ زوجتِ ثمّ ب −   ., وواجبةٌ مع اليسارِ واإلعسارِ سائرِ النّفقاتِ ألنّ نفقتَها مقدّ
  .األقاربِ  بخالفِ  ه مع اإلعسارِ نفقتِ  لوجوبِ  ; هِ رقيقِ ثم  −
  .; ألنّ نفقتَه منصوصٌ عليها, وجممعٌ عليهاهولدِ ثم  −
ا مقدَّ همِّ أُ ثم  −  ; حلديث أيب هريرة ; ألهنّ الَ (: قال ريض اهللا عنهمةٌ يف الربِّ لٌ  قَ جُ  :رَ
سُ  قُّ بِحُ  !ولَ اهللايَا رَ نْ أَحَ بَةِ مَ حْ نِ الصُّ ?: ويف رواية−  سْ الَ  − من أبرُّ كَ  :قَ كَ  ثُمَّ  ,أُمُّ  ,أُمُّ

كَ  مَّ أُمُّ مَّ أَبُوكَ  ,ثُ اكَ  ,ثُ نَ اكَ أَدْ نَ مَّ أَدْ   .], واللفظ لهرواه البخاري ومسلم[ )ثُ
ابقِ أبيهِ ثم  −   .; للحديثِ السّ
مُ ىل من األَ وْ ربَ أَ األق ألنّ  ;يف املرياثِ  قربَ األثم  − دَّ ; فيُقَ  .بعدِ
طرةُ وجتب  −   ;رمضانَ  شهرَ  − يكفلُ يتيامً  نْ كمَ − شخصٍ  ؤنةِ بمُ  عَ عىل من تربّ الفِ

ابقِ  حديثِ  مومِ لعُ  ولُ اهللا (: ابنِ عمر السّ سُ رَ رَ طْرِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَمَ ةِ الْفِ قَ دَ َّنْ ... بِصَ ممِ
ُونُونَ  ; ولو آخرَ  .)متَ ؤنتِهِ بعضَ رمضانَ عَ بمُ هُ فإنْ تربّ  .هُ ملْ تلزمْ
,  ه يف نصِّ دخولِ  لعدمِ  ;هِ بطعامِ  أجرياً  استأجرَ  عىل منِ  طرةُ جتبُ الفِ ال و احلديثِ
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زادُ عليها ; فال يُ نا األجرةُ املشرتطةُ يف العقدِ  .وألنّ الواجبَ ها هُ

 : زكاةُ الفطرِ عنِ اجلننيِ  :رابعاً   
ي طِ عْ يُ  انَ كَ  نَ امَ ثْ عُ  أَنَّ (: يلُ ا رواهُ محيدٌ الطومل ;اجلننيِ  عنِ  زكاةُ الفطرِ  سنُّ تُ 

; ]رواه ابن أيب شيبة[ )لِ بَ احلَ  نِ عَ  رِ طْ فِ الْ  ةَ قَ دَ صَ  ن ال جتبُ عليهِ ا صدقةٌ عمّ , وألهنّ
عِ    .فكانتْ مستحبّةً كسائرِ صدقاتِ التّطوّ
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  :هاإخراجِ  وقتُ  :أوالً 
ر − ها بغُ مسِ ليلةَ يبدأُ وقتُ إخراجِ , وينتهي بغروبِ شمسِ  وبِ الشَّ العيدِ

 .يومِ العيدِ 
طرةِ  إخراجُ  األفضلُ و − حلديثِ ابنِ عمرَ ريض اهللا  ;الةِ الصّ  قبلَ  العيدِ  يومَ  الفِ

ولُ اهللا( :قالعنهام  سُ ضَ رَ طْرِ  ملسو هيلع هللا ىلص فَرَ اةَ الْفِ كَ وجِ ...زَ رُ بْلَ خُ دَّ قَ ا أَنْ تُؤَ َ رَ هبِ أَمَ وَ
  .]رواه البخاري ومسلم[ )الَةِ إِىل الصَّ  النَّاسِ 
ها بعدَ  كرهُ يُ و − ها الفِ من اخلِ  خروجاً  ;الةِ الصّ  إخراجُ  ديثِ وحل ,يف حتريمِ

مِ ( :ابنِ عمر مرفوعاً  ا الْيَوْ ذَ افِ هَ نْ طَوَ مْ عَ نُوهُ فه النّوويُّ وابنُ رواه الدارقطنيُّ [ )أَغْ حجرٍ  , وضعّ

مها   .هِ كلِّ  يف اليومِ  للفقراءِ  اإلغناءُ  حيصلِ  ملْ  الصالةِ  بعدَ إىل ما رها فإذا أخّ  ;]وغريُ
 الواجبِ  للحقِّ  ه تأخريٌ ألنّ  ;درةِ مع القُ  العيدِ  عن يومِ  الفطرةِ  تأخريُ  حيرمُ و −

 .; فال جيوزُ هِ عن وقتِ 

ها بعد وقتِها :ثانياً    :قضاؤُ
طرةَ عن يومِ العيدِ فإنّه  رَ الفِ ا ; ألهنّ مع اإلثمِ إن كانَ عامداً  يهايقضِ منْ أخّ

, الةِ طْ بخروجِ الوقتِ كالصّ ; فلمْ تسقُ ةِ  وجبَ  مايلٌّ  حقٌّ  وهي عبادةٌ مّ فال  ;يف الذِّ
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 .نِ يْ ه كالدَّ وقتِ  بفواتِ  يسقطُ 

 :هاتعجيلُ  :ثالثاً 
طرةُ  زئُ الفِ انُوا ( :ريض اهللا عنهام عمرَ  ابنِ  لقولِ  ;ال أكثرَ  بيومنيِ  العيدِ  قبلَ  جتُ كَ وَ

طْرِ بِيَوْ  بْلَ الْفِ عْطُونَ قَ ِ يُ نيْ مَ وْ   .]رواه البخاري [ )مٍ أَوْ يَ

 :هامقدارُ  :رابعاً 
طرةِ  الواجبُ     ,أو شعريٍ  ,رٍّ أو بُ  ,أو زبيبٍ  ,مترٍ  صاعُ  :شخصٍ  كلِّ  عنْ  يف الفِ

ـنَّ ( :قال  ريض اهللا عنهاخلدريّ   سعيدٍ يبِ أحلديث  ; طٍ أو أقِ  طْرِ كُ اةَ الْفِ كَ جُ زَ رِ ا نُخْ
اعً صَ  , أَوْ صَ امٍ عَ نْ طَ ا مِ نْ أَقِطٍ اعً ا مِ اعً , أَوْ صَ ْرٍ نْ متَ ا مِ اعً , أَوْ صَ عِريٍ نْ شَ اللّبنُ − ا مِ

فُ  بِيب−املجفّ نْ زَ ا مِ اعً اعُ يساو .]رواه البخاري ومسلم[ ), أَوْ صَ ي كيلوين والصّ
 .اجليِّد من القمح )كغ ٢٫٠٤٠( وأربعني غراماً 

ِّ  دقيقُ  ئُ وجيز  عيينة يف  ابنِ  لزيادةِ  ;بِّ احل وزنِ  بمقدارِ  إذا كانَ  ;عريِ والشَّ  الربُ
ابقِ  أيب سعيدٍ  حديثِ  قِيقٍ (: السّ نْ دَ ا مِ اعً يادةُ وَ : رواه أبو داود, وقال[ )أَوْ صَ يينة مٌ من ابنِ هْ الزِّ  .]عُ

قيقَ قد ألنّ و ; هؤنتَ مُ الفقريُ  فيَ كُ  الدّ جزاءِ عتْ  كتمرٍ  فهو أوىل باإلِ   .واهُ نَ  نُزِ
مَ األصنافَ اخلمسةَ املمَ و −   ;قتاتُ يُ  من حبٍّ  اهمقامَ  رج ما يقومُ خيُ : ذكورةَ نْ عدِ

; ةٍ رَ كذُ  , وعدسٍ هِ  أوىل فكانَ  ;عليهِ  باملنصوصِ  ه أشبهُ ألنّ , وأرزٍ  .من غريِ
ز: وقيل«:  »اإلنصاف«قال املرداويُّ يف  كئُ كجيُ طلُّ مَ : يمٍ متَ  وقال ابنُ . عومٍ يلٍ مَ

, واختارهُ الشيخُ تَقيُّ  ين وقد أومأَ إليه اإلمامُ أمحدُ هِ مثلُ : الدِّ هُ من قُوتِ بلدِ زئُ جيُ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א אא

٣٠٣

; و هِ زِ وغريِ رَ عىل األاألُرْ دَ , و. ورة يف احلديثكذاف املصنلو قَ هُ روايةً رَ كَ نَّه أوذَ
مَ  زَ ولُ أكثر العُلامء, وجَ عايبقَ ينٍ وحكاهُ يف الرِّ زِ  . »الً قو ةِ ه ابنُ رَ

م اجلامعةِ  إعطاءُ  :خامساً    :لواحدٍ  فطرهتَ
; فجازَ أن يُدفعَ طرهتم لواحدٍ فِ  اجلامعةُ  يَ عطتُ أن  جيوزُ  ا صدقةٌ واجبةٌ ; ألهنّ

; كصدقةِ املالِ   .للواحدِ فيها ما يلزمُ اجلامعةَ
  q r ﴿: إلطالقِ آيةِ  ;ه جلامعةٍ تَ رَ ـطْ فِ  دُ ـالواح أن يعطيَ وزُ ـجيو

s ﴾] ٦٠التّوبة[ . 
ا إعطاءُ «: »الرشح الكبري«ابنُ قدامةَ يف أبو الفرج قال    اجلامعةِ ما يلزمُ أمّ

; فال نعلمُ فيه خالفاً   .»الواحدَ

 :يف زكاة الفطر يمةِ القِ  إخراجُ  :سادساً 
اتِ سواء كانت يف املوايشِ أو املعرشَّ  ;مطلقاً  كاةِ يف الزّ  القيمةِ  إخراجُ  زئُ ال جي

; رجُ منه صوصِ لنُّ له ملخالفتِ  أو زكاةَ فطرٍ ا الواردةِ يف بيانِ ما ختُ  .زكاهتُ

كاةِ  اءُ رش :سابعاً    :الزّ
 هاأخذَ  نْ مَ  ن غريِ اها مِ رتَ اشْ  ولوْ  ;هِ وصدقتِ  هِ زكاتِ  اءُ رشِ  خصِ عىل الشَّ  حيرمُ  
يشرتيَ فرساً حني أراد أن − ريض اهللا عنهلعمرَ بن اخلطابِ  ملسو هيلع هللا ىلصلقولِ النّبيّ  منه;

طَاكَ الَ تَشْ (:  −جعله يف سبيلِ اهللا إِنْ أَعْ , وَ تِكَ قَ دَ دْ يفِ صَ عُ الَ تَ ي, وَ ِ إِنَّ رتَ ; فَ مٍ هَ رْ هُ بِدِ
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يْئِهِ  ودُ يفِ قَ عُ لْبِ يَ الْكَ تِهِ كَ قَ دَ ائِدَ يفِ صَ  . ]رواه البخاري ومسلم[ )الْعَ
هُ أو صدقتُهُ وإنْ رجعتْ إليهِ  , أو وصيّةٍ بإرزكاتُ , أو هبةٍ ; : ثٍ جازَ بال كراهةٍ

يْنَا أَ (: قال ريض اهللا عنهحلديث بُريدة  ولِ ابَ سُ نْدَ رَ الِسٌ عِ ا جَ ;  ملسو هيلع هللا ىلص هللانَ أَةٌ رَ تْهُ امْ إِذْ أَتَ
الَتْ  قَ الَ : فَ , قَ اتَتْ َا مَ إِهنَّ , وَ ةٍ يَ ارِ ي بِجَ ىلَ أُمِّ تُ عَ قْ دَّ الَ : إِينِّ تَصَ قَ , : فَ كِ رُ بَ أَجْ جَ وَ

اثُ  ِريَ يْكِ املْ لَ ا عَ هَ دَّ رَ  . ]رواه مسلم[ ) وَ
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 :إخراج الزكاة عىل الفور : أوالً 
جيب إخراج الزكاة عىل الفور عند وجود سببها وانتفاء موانعها ; ألن الرشع 

 .أمر بإخراجها , واألمر املطلق يقتيض الفور 

 :حاالت تأخري الزكاة  :ثانياً 
جيوز ملن وجبت الزكاة يف ماله أن يؤخرها زمناً يسرياً إذا كانت هناك حاجة 

 :ملثل هذا التأخري , ومن صور ذلك 
, أو االنتظار ليدفعها ملن حاجته أشد ممن هو حمتاج قادم من سفرانتظار  )١

 .حارض 
أجر الصدقة  ;ألن الصدقة عىل القريب له فيها أجران  القريب واجلار ; )٢

 .وأجر القرابة , واجلار يف معنى القريب 
, أو املنع من الترصف بسبب غياب املال ;تعذر إخراج الزكاة من النصاب )٣

يناً فيه بسبب غصبه   .فله تأخري الزكاة إىل حني قدرته عليها . أو رسقته أو كونه دَ
إخراج ; ألن األصل ز له أن خيرج الزكاة منه وال جيبفإن كان له مال آخر جا

, , وإخراجها من غريه رخصةعني املال الذي وجبت فيه الزكاة الزكاة من
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 .والرخصة ال تنقلب تضييقاً 

 :الزكاة ي إخراج عاء املزكِّ ادِّ  :ثالثاً 
  ,  من طلب منه الزكاة فادعى إخراجها , أو أن املال مل يمض عليه احلول كامالً 

أو أن نصاب زكاة املال نقص , أو أن ملكه زال عن ذلك املال يف أثناء احلول , أو أن 
فإنه يصدق يف قوله من غري أن حيلف يميناً ; ألن الزكاة عبادة مؤمتن  ;ما بيده لغريه 
 .قول من جتب عليه بغري يمني كالصالة والكفارات  عليها, فالقول

 :إخراج الزكاة من مال الصغري واملجنون  :رابعاً 
جيب عىل ويل الصغري أو املجنون أن خيرج زكاة ماهلام الذي وجبت فيه الزكاة, 

وا : (لقول عمر ريض اهللا عنه تَغُ روا: ويف رواية−ابْ ا هَ لْ كُ أَ , ال تَ ىامَ تَ اليَ  الِ وَ مْ أَ بِ  −اجتَّ
ةُ ا قَ دَ ; ألن الزكاة تتعلق بعني املال, ]الدارقطني والبيهقيعبدالرزاق وابن أيب شيبة و رواه[) لصَّ

املال الذي يملكه الصغري والكبري, والنصوص اآلمرة بإخراج الزكاة مل تفرق بني 
ن إخراج الزكاة حق تدخله , أو الذكر واألنثى; ال سيام وأأو العاقل واملجنون

 .نفقة عليهام أو تغريمهام كال ;النيابة

 :سنن وآداب يف إخراج الزكاة  :خامساً 
 .; لتنتفي عنه التهمة ويقتد به  إظهار الزكاة عند إخراجها )١
 .; ليتيقن وصوهلا إىل مستحقيها  أن يقوم رب املال بتفريقها بنفسه )٢
 ك, وبارآجرك اهللا فيام أعطيتَ : (ن يقولكأ ;آخذ الزكاة للمزكيأن يدعو  )٣
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 j k l m n ﴿: ; لقوله تعاىل )فيام أبقيت , وجعله لك طهوراً  لك
o p q r ﴾ ]وملا ثبت من حديث عبداهللا بن أيب أوىف قال]١٠٣ التوبة , :

ولُ اهللا ( سُ انَ رَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ مْ قَ تِهِ قَ دَ مٌ بِصَ وْ اهُ قَ ا أَتَ مْ «: إِذَ يهِ لَ لِّ عَ مَّ صَ هُ اهُ  ,»...اللَّ أَتَ فَ
ىفَ بِ  أَيب الَ أبو أَوْ قَ تِهِ فَ قَ دَ ىلَ آلِ «  :صَ لِّ عَ مَّ صَ هُ ىفَ  أَيبِ اللَّ  .]رواه البخاري ومسلم[) »أَوْ
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 :يشرتط إلخراج الزكاة رشطان 
 ;; ألن الزكاة عبادة , فاشرتط هلا النية النيَّة من املكلف: الرشط األول ) ١

فإن أخذت قهراً أجزأت . ]رواه البخاري ومسلم[) اتِ يَّ النِّ بِ  لُ امَ عْ  األَ امَ نَّ إِ : (ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 
 .من غري نية 

لعدم أهليتهام  ;فإن كان املال مملوكاً لصغري أو جمنون فينوي وليهام عنهام −
ف مايل يشرتط له التكليف كام هو احلال  ُّ ألداء الواجبات , وألن أداء الزكاة ترصَ

 .يع ورشاء وإجارة وغريها يف سائر الترصفات املالية من ب
نَ  −  رِ تقدمت  , ولونيَّة إخراج الزكاة بزمن دفعها األفضل يف حق املزكِّي أن يَقْ

 .النية عىل الدفع بزمن يسري جاز 
دة; فينوي بإخراجها زكاة املال أو الصدقة الواجبة,  −  جيب أن تكون النيَّة حمدَّ

له ; ألن من الصدقة ما يكون وال جيزئه أن ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ما
 .فوجب متييز الواجب عن النفل , وهذا ال يتعني إال بالنية ; نفالً 
ال جتب نية الفرضية , ألن الزكاة ال تكون إال فرضاً , وال جيب تعيني املال  −

 .املزكَّى عنه
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 :التوكيل يف إخراج الزكاة * 
إخراج الزكاة عنه , جيوز للمسلم أن يوكل غريه من املسلمني الثقات يف  −

ل ,  ل مع قرب زمن إخراج الزكاة ; ألن الفرض متعلق باملوكِّ وجتزئ نية املُوكِّ
 .وال يرض تأخري األداء زمناً يسرياً 

وإذا كان الفاصل الزمني بني قرب زمن اإلخراج وزمن التوكيل طويالً ,  −
كيل عند الدفع أيضاً   .نو الوَ

: بلد املال الذي وجبت فيه الزكاة  فقراء يفاة أن جيعل الزك: الرشط الثاين ) ٢
 .املزكِّي أو من ينوبه أن جيعل زكاة كل مالٍ يف فقراء بلده  فعىل
م عىل املزكي نقل الزكاة إىل بلد غري بلد املال إذا كان بينهام مسافة  − رُ وحيَ

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصقرص, وكان يف بلد الوجوب مستحق; حلديث معاذ بن جبل ملا بعثه النبي 
َ افْ  دْ قَ  اهللاَ نَّ أَ  مْ هُ مْ لِ عْ أَ : (من قال له الي ِ غْ أَ  نْ مِ  ذُ خَ ؤْ , تُ  ةً قَ دَ صَ  مْ يهِ لَ عَ  ضَ رتَ  مْ هِ يائِ ن

دُّ عَ فَ   .]رواه البخاري ومسلم[) مْ هِ ائِ رَ قَ  فُ ىلَ رتُ
; ألنه دفعها إىل مستحقها فربئت ذمته , أجزأته فإن أخرجها إىل غري بلد املال

َ  كَ لَ  رَ مُ أْ نَ , فَ  ةُ قَ دَ ا الصَّ ينَ تِ أْ ى تَ تَّ حَ  مْ قِ أَ : (ق لقبيصة بن خمار ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي  ) اهبِ
عىل أن الصدقة كانت تُنقل إىل املدينة من غريها من البالد ,  , فدلَّ ] رواه مسلم[

قها يف فقراء املهاجرين واألنصار   .فيفرِّ
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 :تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها  *
ل إخراج زكاة  − ل النصاب ; جيوز للمزكي أن يُعجِّ مَ ماله لسنتني فقط , إذا كَ

لَ عَ تَ  هُ نَّ أَ ( ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عيل ريض اهللا عنه عن النبي  ) نيِ تَ نَ سَ  ةَ قَ دَ صَ  اسِ بَّ العَ  نَ مِ  جَّ
 .]عبيد يف األموال رواه أبو[

وإن كان املال الذي وجبت فيه الزكاة ينقص فيه النصاب إذا أخرج زكاة  −
ن له أربعون شاة , فال يصح أن خيرج سنة ال يصح إخراجه عن سنتني ; كمن كا

عن سنتني ; ألنه إذا أخرج زكاة سنة نقص الباقي عن النصاب فال جتب فيه 
 .فإن زادت عن األربعني جاز أن خيرج عن سنتني . الزكاة 
لة , أو نقص قبل متام احلول ,  − إذا تلف النِّصاب بعد إخراج الزكاة املعجَّ

قِّ   .ه كان ما دفعه صدقة تطوع يف حَ
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 :تعريف أهل الزكاة : أوالً 
q   ﴿ :; لقول اهللا تعاىلوهم ثامنية ;الذين جيزئ دفع الزكاة هلم هم :أهل الزكاة 

r  s t u v w x  y z { 
 . ]٦٠ التوبة[﴾ ©   ̈ § ¥¦ ¤ £  ¡¢ � ~ { |

يف املذكور, ونفيه عمن  واحلرص يقتيض إثبات احلكم ,تفيد احلرص) إنام(وكلمة 
 . سواه
 : وهم عىل النحو التايل   
 : الفقري  )١

كأن  ,كفايته نصف ال يبلغ  لكنه , أو جيد شيئاً يسرياً  ,وهو الذي ال جيد شيئاً 
 ,بهمن املسكني ; ألن اهللا عز وجل بدأ  فهو أشد حاجةً  ,جيد ربع كفايته أو ثلثها

بْدأ باألهم فاألهم   .وإنام يُ

 : سكنيامل )٢
; ذلك أو أكثرها وذلك عن طريق الكسب ونحو ,وهو الذي جيد نصف كفايته

 . ] ٧٩الكهف [ ﴾            c       d e f g h i﴿: لقول اهللا تعاىل 
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سأل اهللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص  وألن النبي ,أن هلم سفينة يعملون هبا ز وجلفأخرب اهللا ع
ِ يِ حْ أَ  مَّ هُ اللَّ (: فقال ;ة واستعاذ به من الفقراملسكن ِ تْ مِ أَ يناً وَ كِ سْ ي مِ ن ْ احْ وَ  يناً كِ سْ ي مِ ن  ينِ رشُ

: واستعاذ من الفقر فقال .  ]هرواه الرتمذي وابن ماج[ ) ةِ يامَ القِ  مَ وْ يَ  نيِ اكِ سَ املَ  ةِ رَ مْ يف زُ 
مَّ إِينِّ ( هُ لَّةِ  اللَّ الذِّ ةِ وَ لَّ الْقِ رِ وَ قْ نَ الْفَ وذُ بِكَ مِ أن يسأل  وال جيوز.  ]رواه أبو داود[ ...) أَعُ

من  فدل ذلك عىل أن الفقر أشدّ  ;ويستعيذ من حالة أصلح منها ,شدة احلاجة
 .املسكنة 

 : العامل عىل الزكاة  )٣
وهو الذي يقوم بحفظ : واحلافظ ,األغنياء هو الذي جيمع الزكاة منو:  كاجلايب
لزكاة م اقسِّ وهو الذي يُ :  والقاسم ,والكاتب ,يف املستودعات وغريها  أموال الزكاة

 u ﴿:  فهوالء مجيعاً يدخلون حتت قول اهللا تعاىل .ويرصفها إىل مستحقيها 

v﴾ .  
 من غري ذوي ,أميناً  ,فاً مكلَّ  ,أن يكون مسلامً : ويُشرتط يف العامل عىل الزكاة

 .القربى

  :قلبُه فاملؤلَّ  )٤
عطى فيُ  ,ه أو خيشى من رشِّ  ,ن يرجى إسالمهوهو السيد املطاع يف عشريته مم

يدٍ اخلُ ها تأليفاً لقلبه أو دفعاً لرشِّ من عِ َ اهللاُه ; حلديث أَيبِ سَ يضِ ِّ رَ رِ الَ  دْ نْهُ قَ  : عَ
) َ يضِ ٌّ رَ يلِ نْهُ إِىلَ النَّبِيّ  اهللاُ بَعَثَ عَ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ عَ عَ بَ َرْ َ األْ ا بَنيْ هَ مَ قَسَ يْبَةٍ فَ هَ عِ بْنِ  :بِذُ رَ َقْ األْ
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ِّ ثُمَّ ا نْظَيلِ ابِسٍ احلَ عِيِّ ملُ حَ اشِ يِّ ,  جَ ارِ زَ رٍ الْفَ يَيْنَةَ بْنِ بَدْ عُ دٍ الطَّائِيِّ , وَ يْ زَ نِي  وَ دِ بَ مَّ أَحَ ثُ
انَ  بْهَ رِ , نَ امِ ةَ الْعَ ثَ الَ ةَ بْنِ عُ مَ قَ لْ عَ بٍ وَ نِي كِالَ دِ بَ مَّ أَحَ ارُ , يِّ ثُ َنْصَ األْ يْشٌ وَ رَ بَتْ قُ فَغَضِ
الُوا  نَا قَ : قَ عُ دَ يَ دٍ وَ لِ نَجْ نَادِيدَ أَهْ عْطِي صَ مْ :  الَ يُ هُ أَلَّفُ امَ أَتَ  . ]ومسلم رواه البخاري[) إِنَّ
ضعيف  كأن يكون مسلامً  ;ته قوة إيامنهرجى بعطيَّ وكذا يعطى منها من كان يُ  − 
ن ,يف فرائض اإلسالم اً متهاون ,اإليامن سُ  ;لكنه لو أُعطي من الزكاة قوي إيامنه وحَ

 مْ هُ « : ﴾w x  ﴿ :لقول ابن عباس ريض اهللا عنهام يف قول اهللا عز وجل
 نَ ـمِ  مْ هُ ـلَ  خُ ضَ رْ اهللا يَ  ولُ سُ رَ  انَ كَ فَ , وامُ لَ سْ أَ  دْ اهللا قَ  ولَ ـسُ رَ  ونَ تُ أْ وا يَ ـانُ كَ  ومٌ ـقَ 

, حٌ الِ صَ  ينٌ ا دِ ذَ هَ : واالُ رياً قَ ها خَ نْ وا مِ ابُ صَ أَ فَ  اتِ قَ دَ الصَّ  نَ مِ  مْ اهُ طَ عْ ا أَ إذَ , فَ اتِ قَ دَ الصَّ 
 . ]رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه وإسناده ضعيف[ .»وهُ كُ رَ تَ وَ  وهُ ابُ عَ  كَ لِ ذَ  ريَ غَ  انَ كَ  إنْ فَ 

وكذا يعطى منها من كان يرجى بعطيته قوة عىل جباية الزكاة ممن امتنع من  −
 .; ألن ذلك من املصالح الرشعية  أدائها
وذلك  ;ريض اهللا عنهم إعطاء املؤلفة قلوهبم يف عهد عمر وعثامن وعيلتَوقَّفَ  − 

. ريض اهللا عنه  وأيب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصواحتيج إليه يف زمن النبي  ,سالم وظهورهلقوة اإل
ه يف عهد اخللفاء الثالثة ال يعني تركه , وإنام لزوال احلاجة الداعية إليه , فُ قُّ وَ وتَ 

 .فإذا تكررت احلاجة الداعية فإن هذا احلكم يثبت 

  :املكاتب  )٥
يتفق مع سيده عىل حترير وذلك بأن  ,ه من سيده وهو العبد الذي اشرت نفس
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 . ا فإذا وىفَّ له صار حر  ,قساط معلومة من املال يدفعها له رقبته مقابل أ
عطى من الزكاة ما يتم فهذا املكاتب جيوز أن يُعان عىل مكاتبته من الزكاة , فيُ 

  .به فكاك رقبته
وكذا األسري  ,عتق من مال الزكاة جيوز أن يُ  :وكذلك الرقيق غري املكاتب

وألنَّ  ,﴾y z ﴿: ه تعاىل; لعموم قولالزكاة ملسلم جيوز أن يُفد من مالا
 .فك رقبة املسلم من األرس كفك رقبة العبد من الرق 

  :ارم ـالغ )٦
وهو الذي استدان من أجل اإلصالح بني الناس كأن يتحمل ديةً أو ماالً ; 

   ,ل ذلكـم عىل من يتحمـويتوقف صلحه ت بني طائفتنيـوقع ةٍ ـلتسكني فتن
 فهذا يُعطى من الزكاة لسداد دينه ; ,لنفسه وعجز عن السداد ; لفقره أو استدان

ة بن خمُ وحلديث قَ  ,﴾}  ﴿: لعموم قول اهللا تعاىل  ق اهلِاليلابِيصَ اهللا  ريض رِ
ولَ اهللا (: عنه قال سُ أَتَيْتُ رَ َالَةً فَ لْتُ محَ مَّ َ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصحتَ قَ ا فَ أَلُهُ فِيهَ تَّى : أَسْ أْتِيَنَا  أَقِمْ حَ تَ

اال َ رَ لَكَ هبِ نَأْمُ ةُ فَ قَ دَ هي املال  :بفتح احلاء وختفيف امليم لةامَ واحلَ . ]رواه مسلم[ )صَّ
 .يستدينه ويدفعه يف إصالح ذات البني  :أي ,الذي يتحمله اإلنسان 

 : الغازي يف سبيل اهللا  )٧
 − املال بيتيف  :أي− واملراد به الغازي املتطوع الذي ليس له راتب يف الديوان 

 ,حلاجة املسلمني غزوه كان غنياً ; ألنفيجوز إعطاؤه من الزكاة ولو  ,عىل غزوه 
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أما إذا كان له راتب يف الديوان فال  , ﴾~ { |  ﴿: هللا تعاىل اولقول 
 . إال إذا كان ال يكفيه فحينئذٍ له أن يأخذ متام ما يكفيه  , عطى من الزكاةيُ 

 جُّ احلَ (: ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي ويعتمرحج الفريضة  جيوز إعطاء الفقري ما حيج به −
 . ]دون لفظ العمرةرواه أمحد وإسناده صحيح [ )اهللا يلِ بِ سَ  نْ مِ  ةُ رَ مْ العُ وَ 

  :ابن السبيل  )٨
وليس معه ما يوصله إىل  ,لذي انقطع به الطريق  بغري بلده وهو الغريب ا

 ,ابن الطريق  :أي  ﴾¡ � ﴿ :لقول اهللا  تعاىل ;  بلده أو إىل منتهى قصده
فيُعطى من الزكاة ولو كان غنياً يف بلده  ; ألنه عاجز عن الوصول إىل ماله وعن 

 . سقط متاعه يف البحر أو ضاع  نْ فأشبه مَ  ;االنتفاع به 

 :مقدار ما يعطى من الزكاة : ثانياً 
إال العامل عليها   ل الزكاة من الزكاة بقدر احلاجة ,يُعطى مجيع من ذُكِر من أه 
م ويعطى الغار  واملسكني ما يكفيهام ملدة عام ,; فيعطى الفقريبقدر أجرته يُعطىف

ويعطى الغازي بقدر ما حيتاج إليه لغزوه , ويعطى  واملكاتب ما يقضيان به دينهام ,
أما  ,صل به التأليفاملؤلف بقدر ما حيويعطى  السبيل بقدر ما يوصله إىل بلده , ابن

ألن الذي يأخذه بسبب العمل  ;كان غنياً  لورته حتى العامل عليها فيعطى بقدر أج
ي املالكيوحلديث . فوجب أن يكون بمقداره  اعِدِ ِ ( : أنه قال ابن السَّ ن لَ مَ تَعْ  ياسْ

رُ بْنُ اخلَ  مَ َ طَّابِ رَ عُ ةِ  هُ نْ عَ  اهللاُ يضِ قَ دَ ىلَ الصَّ رَ يل, عَ ا إِلَيْهِ أَمَ تُهَ يْ أَدَّ ا وَ نْهَ تُ مِ غْ رَ امَّ فَ لَ  فَ
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امَ  لْتُ , لَةٍ بِعُ قُ رِ  : فَ أَجْ لْتُ هللاِ وَ مِ امَ عَ ىلَ اهللا يإِنَّ الَ  , عَ قَ إِينِّ  :فَ طِيتَ فَ ا أُعْ ذْ مَ لْتُ  خُ مِ عَ
ولِ اهللا  سُ دِ رَ هْ ىلَ عَ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصعَ ن لَ مَّ عَ لِكَ ,  يفَ وْ ثْلَ قَ لْتُ مِ قُ الَ يل, فَ قَ ولُ اهللا  فَ سُ ا  : ملسو هيلع هللا ىلصرَ إِذَ

أَ  ِ أَنْ تَسْ ريْ نْ غَ يْئًا مِ طِيتَ شَ قْ أُعْ دَّ تَصَ لْ وَ كُ فهذا .  ]رواه البخاري ومسلم واللفظ له[ )لَ فَ
 .يدل عىل أهنا تدفع للعامل ولو كان غنياً 

 :ما أخذ من الزكاة بقوة السلطان : ثالثاً 
من أخذها من السالطني قهراً أو اختياراً سواءً عدل فيها أو جار فإهنا جتزئ 

يِلِ بْنِ أَبِى صَ  عن صاحبها هَ نْ أَبِيهِ ; حلديث سُ عْدَ بْنَ أَيبِ أ(: الِحٍ عَ هُ أَتَى سَ اصٍ   َنَّ قَّ وَ
قَ  كَ يلِ : الَ فَ رِ دْ أُدْ هُ قَ ا إِنَّ دِّ مَ بُّ أَنْ أَؤْ ا أُحِ أَنَ الَءِ  يَ لٌ وَ ؤُ هَ ا وَ عً ضِ وْ ا مَ دُ هلََ ا أَجِ أَنَ هُ وَ اتَ كَ زَ

أَيْتَ  دْ رَ ا قَ ا مَ ونَ فِيهَ نَعُ الَ , يَصْ قَ مْ : فَ ا إِلَيْهِ هَ الَ ,  أَدِّ عِيدٍ : قَ ا سَ أَلْتُ أَبَ سَ لِكَ وَ ثْلَ ذَ مِ
قَ  مْ : الَ ـفَ ا إِلَيْهِ هَ الَ : الَ ـقَ  ,أَدِّ قَ لِكَ فَ ثْلَ ذَ رَ مِ مَ أَلْتُ ابْنَ عُ سَ مْ : وَ ا إِلَيْهِ هَ   رواه [ )أَدِّ

  . ]ابن أيب شيبة والبيهقي واللفظ له
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 :األصناف الذين ال جيزئ دفع الزكاة هلم : والً أ
ففيه  أما هذا الفصل , هلا نيتقدم يف الفصل السابق بيان أهل الزكاة املستحق

 :  وهم عىل النحو التايل  ,زئ دفع الزكاة هلم األصناف الذين ال جيُ  بيانُ 
يف حديث معاذ ريض  ملسو هيلع هللا ىلصفال جيزئ دفع الزكاة له ; لقول النبي : الكافر  )١

مْ أَنَّ اهللاَ ...(اهللا عنه  هُ ْ ربِ أَخْ ىلَ فَ دُّ عَ َ رتُ مْ فَ نِيَائِهِ نْ أَغْ ذُ مِ خَ ةً تُؤْ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ ضَ عَ رَ دْ فَ  قَ
مْ  ائِهِ رَ قَ دُّ عىل فقراء املسلمني.  ]رواه البخاري ومسلم[ فُ رَ إال إذا .  فنص عىل أن الزكاة تُ

 . ليفهفيعطي عند احلاجة إىل تأ ;أريد تأليفه كام سبق 
يُدفع  فهو غني بغناه وما ,وهو العبد ; ألن نفقته واجبة عىل سيده : الرقيق  )٢

إال إذا كان مكاتباً فيجوز  , وإنام يملكه سيده فكأنه دُفع إىل سيده ,إليه ال يملكه
 .إعانته عىل أداء الكتابة كام تقدم 

سبٍ أو جتارةٍ وهو الذي عنده ما حتصل به الكفاية عىل الدوام من ك: الغني  )٣
: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عنريض اهللا عنهام   عبداهللا بن عمروأو عقارٍ أو نحو ذلك ; حلديث 

) ِ ن ةُ لِغَ قَ دَ ِلُّ الصَّ الَ لِذِ  يٍّ الَ حتَ ٍّ  يوَ وِ ةٍ سَ رَّ وِ (و . ]رواه أبوداود والرتمذي[ )مِ ةٍ سَ رَّ  )يٍّ ذو مِ
 .قوي صحيح األعضاء : معناه 
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نْ تلزمه نفقته )٤ وكذا  ,فلواجته وأوالده وأوالد أوالده وإن سَ كزو : مَ
ال جيوز دفع الزكاة هلم; ألن نفقتهم واجبة  ءالؤفه ;لواوإن عَ  , يهِ دَّ جَ وَ  يهِ دَ الِ وَ 

وألن دفع زكاته إليهم  ,اإلمجاع عىل ذلك رمحه اهللا  وقد نقل ابن املنذر ,عليه 
ىل نفسه فلم إعها فكأنه دف ;ليهإويعود نفعها  ,تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه

 . ه نَ يْ كام لو قىض هبا دَ  ;جتز
قال ابن قدامة  ,فيجوز دفع الزكاة هلم , أما سائر األقارب ممن ال تلزمه نفقتهم

, ق بن منصوراسحإق بن إبراهيم واسحإقال اإلمام أمحد يف رواية « :  »املغني«يف 
كل القرابة إال  ىعطي: ت واخلالة من الزكاة ? قال األخ واألخ ىطَ عْ يُ : وقد سأله 

ي  ذِ ىلَ عَ وَ ,  ةٌ قَ دَ صَ  نيِ كِ سْ  املِ ىلَ عَ  ةَ قَ دَ الصَّ  نَّ إِ (: ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي وذلك  ;»األبوين 
  ة ـم يشرتط نافلـفل. ]وابن ماجه رواه النسائي والرتمذي[) ةٌ لَ صِ وَ  ةٌ قَ دَ ـصَ  ; انِ تَ نَ اثْ  مِ ـحِ الرَّ 

 .ومل يفرق بني الوارث وغريه  ,وال فريضة
, بجواز أن تعطيه الزوجة زكاهتا رواية: وفيه روايتان يف املذهب  :وج زَّ ـال )٥

م ,ورواية باملنع  وذلك ;»هي املذهب«: صاحب اإلنصاف رواية اجلواز وقال وقدَّ
وألن  ,الزكاة إليه كاألجنبي  فال يُمنع دفع ,ألن الزوجة ال جيب عليها نفقته 

 ,اف الذين حتل هلم الزكاة م األصنلدخول الزوج يف عمو; األصل جواز الدفع 
بن  ثبت عن زينب امرأة عبد اهللا يستأنس لذلك بامو ,وليس يف املنع نص وال إمجاع 

بِيَّ اهللا( : قالتمسعود أهنا  ا نَ ةِ وَ  ! يَ قَ دَ مَ بِالصَّ تَ الْيَوْ رْ ٌّ يلِ إِنَّكَ أَمَ يلِ ي حُ نْدِ انَ عِ , كَ
قَ بِهِ  دَّ دْتُ أَنْ أَتَصَ أَرَ مَ ابْ , فَ عَ زَ قُّ مَ فَ هُ أَحَ لَدَ وَ هُ وَ ودٍ أَنَّ عُ سْ مْ نُ مَ يْهِ لَ قْتُ بِهِ عَ دَّ , نْ تَصَ
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الَ النَّبِيُّ  قَ ودٍ : ملسو هيلع هللا ىلص فَ عُ سْ قَ ابْنُ مَ دَ مْ , صَ يْهِ لَ قْتِ بِهِ عَ دَّ نْ تَصَ قُّ مَ كِ أَحَ لَدُ وَ كِ وَ جُ وْ  )زَ
 . ]رواه البخاري[

   .ملسو هيلع هللا ىلص مد ذرية هاشم بن عبد مناف ; ألهنم من آل حموهم  :بنو هاشم  )٦
 ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبيولذا ال يُعْطون من الزكاة إكراماً هلم ;  ;وآل حممد أرشف الناس نسباً 

نْبَغِ (: لبعض بني هاشم  ةَ الَ تَ قَ دَ دٍ  يإِنَّ الصَّ َمَّ امَ هِ  ;آللِ حمُ اخُ النَّاسِ  يَ إِنَّ سَ رواه [ )أَوْ

; ذٍ من الزكاةفيعطون حينئ , ني أو غارمنيأو مؤلَّف إال إذا كانوا غزاةً .  ]مسلم
 .  للمصلحة العامة 

 :حكم الزكاة إذا دفعها لغري من يستحقها : ثانياً 
كام لو دفعها إىل كافرٍ أو إىل هاشميٍّ  ; لغري من يستحقهاالزكاة دفع املزكِّي  ذاإ

ها بنامئها ; وعليه أن يسرتدَّ  ,مل جيزئه ذلك عن الزكاة  ;علم وهو جيهل ذلك ثم
بخالف ما . فال يعذر بجهالته ;تحقها وال خيفى حاله غالباً ال يسألنه دفعها ملن 

للرجلني  ملسو هيلع هللا ىلصثم تبني أنه غنيٌّ فحينئذٍ جتزئه ; لقول النبي  ,لو دفعها ملن ظنه فقرياً 
ِ (: اللذين سأاله الصدقة ن ا لِغَ ظَّ فِيهَ الَ حَ امَ وَ طَيْتُكُ ئْتُامَ أَعْ رواه أبو داود [ )... ٍيّ إِنْ شِ

ْ نَوألن الغِ  ,بالظاهر ملسو هيلع هللا ىلص  النبيفاكتفى  . ]والنسائي  .فى ى خيَ

 :تلزمه نفقتهم ال تفريق الزكاة عىل من : ثالثاً 
وعىل ذوي  , أن يفرق الزكاة عىل أقاربه الذين ال تلزمه نفقتهم للمزكِّييسن 
لحديث السابق ; لوذلك عىل قدر حاجتهم ,كعمته وخالته وبنت أخيه أرحامه ;
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 ).ةٌ لَ صِ وَ  ةٌ قَ دَ صَ  ; انِ تَ نَ اثْ  مِ حِ ي الرَّ  ذِ ىلَ عَ وَ ,  ةٌ قَ دَ صَ  نيِ كِ سْ  املِ ىلَ عَ  ةَ قَ دَ الصَّ  نَّ إِ (

 ?ه إىل عياله وتربع بنفقته جيوز دفع الزكاة ملن ضمَّ هل  :رابعاً 
 ; نفاق عليهن كان يف عائلته من ال جيب عليه اإلإف«  : »املغني«يف يقول ابن قدامة 

ليه ; ألنه ينتفع بدفعها إله دفع زكاته كيتيم أجنبي فظاهر كالم أمحد أنه ال جيوز 
جواز دفعها إليه ; ألنه داخل : والصحيح إن شاء اهللا  ,غنائه هبا عن مؤنته إليه إل

 ;يف أصناف املستحقني للزكاة ومل يرد يف منعه نص وال إمجاع وال قياس صحيح
 .» فال جيوز إخراجه من عموم النص بغري دليل

 : تنبيهـان * 
فال جيوز رصفها يف بناء  ;ذه األصناف الثامنية ه الزكاة لغري ال جيوز رصف )١

 ,وتىالح الطرق, وال يف تكفني املاملساجد, وال يف بناء املدارس, وال يف إص
 ¤ £   ﴿ :فرضها هلؤالء األصناف فقالعز وجل ; ألن اهللا نحو ذلك و

 .]٦٠التوبة [ ﴾©   ̈ § ¥¦
وجيوز أن  , من األصناف الثامنية واحدٍ  جيوز للمزكي أن يقترص عىل صنفٍ  )٢

ذُ ( :ويدل عىل ذلك حديث معاذٍ ريض اهللا عنه السابق ; واحداً  يعطيها شخصاً  خَ تُؤْ
مْ  ائِهِ ىلَ فُقَرَ دُّ عَ َ مْ فَرتُ نِيَائِهِ نْ أَغْ وهم صنف  ,اءفأخرب أنه مأمور برد مجلتها يف الفقر ;)مِ

رَ أَ ( :وحلديث قبيصة السابق  ,ومل يذكر سواهم  ,واحد نَأْمُ ةُ فَ قَ دَ أْتِيَنَا الصَّ تَّى تَ قِمْ حَ
َا  .) لَكَ هبِ
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א 

 :وقت صدقة التطوع  :أوالً 
أمر هبا ورغّب فيها  ألن اهللا تعاىل  تستحب صدقة التطوع يف مجيع األوقات ;

 ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ´ ﴿ :فقال عز وجل ;وحث عليها 

يِّبٍ (: ملسو هيلع هللا ىلص وقال  , ]٢٤٥البقرة [ ﴾¿  ¾ بٍ طَ سْ نْ كَ ةٍ مِ ْرَ لِ متَ دْ قَ بِعَ دَّ نْ تَصَ مَ
بَلُ  قْ الَ يَ إِنَّ  ,إِالَّ الطَّيِّبَ  اهللاُوَ مْ  اهللاَوَ كُ دُ يبِّ أَحَ رَ امَ يُ بِهِ كَ احِ ا لِصَ يهَ بِّ رَ مَّ يُ ينِهِ ثُ ا بِيَمِ هَ بَّلُ تَقَ يَ

هُ  وَّ لُ بَلِ فَ ثْلَ اجلَ ونَ مِ تَّى تَكُ الصغري من أوالد :  وُّ لُ والفَ  .  ]ومسلمرواه البخاري [ )حَ
 .س رَ الفَ 

ِّ  :ثانياً   :ن لَ والعَ  صدقة الرسِّ
 R S  T﴿: لقول اهللا تعاىل ; أفضل من صدقة العالنيةصدقة الرسِّ 

U WV X Y Z [    \ ] _^ ̀  a b 
c ﴾ ] بْعَ (: ملسو هيلع هللا ىلص  ول النبيـولق , ]٢٧١البقرة هُ سَ ظِلُّ هِ يَ مْ اهللاُ يفـةٌ يُ مَ ـ ظِلِّ   وْ

هُ  امَ ... الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّ مَ شِ لَ عْ تَّى الَ تَ فَى حَ قَ أَخْ دَّ لٌ تَصَ جُ رَ ينُهُ وَ مِ قُ يَ نْفِ ا تُ  )...لُهُ مَ
 . ], واللفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم[
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 :الصدقة يف األماكن واألزمان الفاضلة  :ثالثاً 
 , يف غريها صدقة التطوع يف األماكن الفاضلة واألزمان الرشيفة أفضل منها

وذلك  ;وعرش ذي احلجة ,وشهر رمضان ,واملسجد األقىص ,كاحلرمني الرشيفني
اهللا  ابن عباس ريضوحلديث  ,وتلك األزمان  ملضاعفة احلسنات يف هذه  األماكن

انَ رَ (: عنهام قال ولُ اهللا كَ دَ النَّاسِ ملسو هيلع هللا ىلص سُ وَ ونُ , أَجْ ا يَكُ دُ مَ وَ انَ أَجْ كَ انَ يف وَ ضَ مَ  رَ
قَ  لْ نيَ يَ يلُ حِ ِ ربْ آنَ , اهُ جِ رْ هُ الْقُ سُ ارِ يُدَ انَ فَ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ لِّ لَيْلَ اهُ يفِ كُ قَ لْ يلُ يَ ِ ربْ انَ جِ كَ , وَ

ولُ اهللا  سُ لَرَ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص فَ لَ سَ يحِ املُرْ نْ الرِّ ِ مِ ريْ دُ بِاخلَ وَ يلُ أَجْ ِ ربْ اهُ جِ قَ لْ نيَ يَ رواه البخاري [ )حِ

 . ]ومسلم
ا ( :قال  أنهملسو هيلع هللا ىلص   عن النبيأيضاً ابن عباس وعن  نْهَ لَ مِ امٍ أَفْضَ لُ يفِ أَيَّ مَ ا الْعَ مَ

هِ  ذِ الُوا  −يعني أيام عرش ذي احلجة-يفِ هَ ادُ : قَ هَ ِ الَ اجلْ الَ ? وَ ادُ : قَ هَ ِ الَ اجلْ إِالَّ , وَ
ءٍ  ْ عْ بِيشَ جِ رْ مْ يَ لَ الِهِ فَ مَ هِ وَ سِ َاطِرُ بِنَفْ جَ خيُ رَ لٌ خَ جُ  . ]رواه البخاري[ )رَ

 : ذوي األرحام واجلريان الصدقة عىل :رابعاً 
; وصلة ألهنا صدقة الصدقة عىل ذوي األرحام أفضل من الصدقة عىل غريهم;

 )ةٌ لَ صِ وَ  ةٌ قَ دَ صَ ;  انِ تَ نَ اثْ  مِ حِ ي الرَّ  ذِ ىلَ عَ وَ ,  ةٌ قَ دَ صَ  نيِ كِ سْ  املِ ىلَ عَ  ةَ قَ دَ نَّ الصَّ إِ (: ملسو هيلع هللا ىلص قال 
 .   ]رواه النسائي والرتمذي[

 t  u v w﴿ : وله تعاىلـ; لق ثمَّ عىل اجلار أفضل من غريه

x﴾ ] تَّى : (ملسو هيلع هللا ىلص ولقول النبي  , ]٣٦النساء ارِ حَ ينِي بِاجلَ يلُ يُوصِ ِ ربْ الَ جِ ا زَ مَ
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هُ  ثُ رِّ يُوَ هُ سَ نَنْتُ أَنَّ  .]رواه البخاري ومسلم[ )ظَ

 :الصدقة بالفاضل عن احلاجة  :خامساً 
زوجة تستحب صدقة التطوع بالفاضل عن حاجته وحاجة من ينفق عليه من  

رِ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ;وولد ونحو ذلك هْ نْ ظَ انَ عَ ا كَ ةِ مَ قَ دَ ُ الصَّ ريْ نْ  خَ أْ بِمَ دَ ابْ نًى وَ غِ
أفضل الصدقة ما كان زائداً عىل حاجتك : أي . ]رواه البخاري ومسلم[) تَعُولُ 

 .وحاجة من تعوله وتنفق عليه 
نْ فإن تصدَّ  ق بام يلحقه صدَّ أو ت ,ن يعوهلم ـن حاجته أو حاجة مـقص مق بام يُ

ءِ إِثْ (: ملسو هيلع هللا ىلصبذلك ; لقول النبي  مَ ثِ عوهلم رضراً أَ أو يُلحق من يَ  يِّعَ  أَنْ  امً كَفَى بِاملَرْ يُضَ
قُوتُ  نْ يَ ارَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  , ]رواه أبو داود[ )مَ َ الَ رضِ ر وَ َ  .  ]رواه مالك وأمحد[ )الَ رضَ

 É Ê ﴿ : فإن وافقه عياله عىل اإليثار فهو أفضل ; لقول اهللا تعاىل

Ë Ì  Í    Î   Ï﴾ ]٩  احلرش [. 

يكره ملن ال صرب له عىل الضيق أو ال عادة له به أن يُنْقص نفسه عن الكفاية  − 
: لسعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنهملسو هيلع هللا ىلص ولقول النبي  ,; ألنه نوع إرضار به التامة

مْ ( هُ عَ نْ أَنْ تَدَ ٌ مِ ريْ نِيَاءَ خَ ثَتَكَ أَغْ رَ عَ وَ ونَ النَّاسَ  إِنَّكَ أَنْ تَدَ فُ فَّ تَكَ الَةً يَ البخاري  رواه[ )عَ

 . ]ومسلم

دقة :سادساً   :حكم املَنِّ بالصَّ
 ويبطل به الثواب ; لقول اهللا ,و من كبائر الذنوبـل هـب ;دقة حيرم املنُّ بالصَّ 
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 , ]٢٦٤  البقرة[ ﴾µ ¶  ¸ ¹ º ́ ³ ² ﴿ :عز وجل
ةٌ (:  ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي  مُ اهللاُ ثَالَثَ هُ لِّمُ كَ مْ  الَ يُ يهِ كِّ زَ الَ يُ مْ وَ نْظُرُ إِلَيْهِ الَ يَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ

ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ هلَُ الَ  .وَ ولُ اهللا: قَ سُ ا رَ أَهَ رَ قَ ارٍ ملسو هيلع هللا ىلص  فَ رَ رٍّ  .ثَالَثَ مِ الَ أَبُو ذَ ابُوا : قَ خَ
وا  ُ رسِ خَ ولَ اهللا, وَ سُ ا رَ مْ يَ نْ هُ الَ ?  مَ بِ : قَ املَ , لُ املُسْ لِفِ وَ , نَّانُ وَ تَهُ بِاحلَ عَ لْ قُ سِ املُنَفِّ

اذِبِ   . ]رواه مسلم[ )الْكَ
 

     
 

  



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א

٣٢٥

 
א 

يامِ  :أوالً   :تعريفُ الصِّ
, مِ  :الصيام , يف زمنٍ خمصوصٍ  شخصٍ  نْ إمساكٌ بنيّةٍ عن أشياءَ خمصوصةٍ
 .خمصوصٍ 

ا: واملرادُ باألشياءِ املخصوصةِ   . مفسداتُه اآليت بياهنُ
منِ املخصوصِ  مسِ مِ : وبالزّ  .نْ طلوعِ الفجرِ الثّاينِ إىل غروبِ الشّ

خصِ املخصوصِ  ساءِ : وبالشّ  .  املسلمُ العاقلُ غريُ احلائضِ والنُّفَ

هُ  :ثانياً   :حكمُ
; لق رمضانَ  شهرِ  صومُ         S T U V﴿: لـعز وجول اهللا ـفرضٌ

W X Y   Z      [ \ ] ̂  _ ̀﴾ ] ١٨٣البقرة[ ,
 ; , ومبانيهِ العظامِ أن ريض اهللا عنهام  عمرَ  ابنِ  حلديثِ  وهو أحدُ أركانِ اإلسالمِ

ال(: قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نِيَ اإلِسْ ْسٍ بُ ىلَ مخَ ةِ أَن: مُ عَ ادَ هَ ولُ اهللاُ  ال إِلَهَ إِالَّ  شَ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ وَ
انَ اهللا ضَ مَ مِ رَ وْ صَ , وَ جِّ احلَْ , وَ اةِ كَ إِيتَاءِ الزَّ , وَ الةِ امِ الصَّ إِقَ , رواه البخاري ومسلم[ ), وَ

  .]واللّفظ للبخاريّ 
يامُ  رضَ فُ وقد  ةِ  من اهلجرةِ  ةِ الثاني نةِ يف السّ  الصِّ  .النبويّ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

 א

٣٢٦

? متى جيبُ  :ثالثاً    صومُ رمضانَ
 :تعاىل هِ لقولِ  ;هِ هاللِ  برؤيةِ عىل مجيعِ املسلمنيَ واملسلامتِ  رمضانَ  صومُ  جيبُ  
﴿ u v w x  y﴾ ] تِهِ (: ملسو هيلع هللا ىلصه وقولِ  ,]١٨٥البقرة يَ ؤْ وا لِرُ ومُ وا  صُ طِرُ أَفْ وَ

تِهِ  يَ ؤْ شمسُ الدينِ ابنُ قدامة قال  ;ثالثنيَ  عبانَ ش كاملِ ب وأ .]رواه البخاري ومسلم[ )لِرُ
نُ به «: »الكبري الرشح«يف  تيقّ ; ألنّه يُ كاملُ شعبانَ ثالثنيَ يوماً جيبُ به الصومُ

; وال نعلمُ فيه خالفاً    . » دخولُ شهرِ رمضانَ

كّ  :رابعاً    :صومُ يومِ الشّ
 غيمٌ  اهلاللِ  مطلعِ  م ودونَ دوهنُ  عىل من حالَ جيبُ الصومُ احتياطاً بنيّةِ رمضانَ  
ٌ أو قَ  ريض اهللا عنهام  عمرَ  ابنِ  حلديثِ  ;من شعبانَ  الثالثنيَ  ليلةَ  − غبارٌ : أي− رتَ

وا لَهُ (: مرفوعاً  رُ دُ اقْ مْ فَ لَيْكُ مَّ عَ إِنْ غُ وا; فَ أَفْطِرُ وهُ فَ تُمُ أَيْ ا رَ إِذَ وا, وَ ومُ وهُ فَصُ تُمُ أَيْ ا رَ  )إِذَ
الطالق [ ﴾  l m n o ﴿: من قوله ;ةَ دّ العِ  وا لهقُ ضيّ  :يعني ;]رواه البخاري ومسلم[

  .وعرشين يوماً  تسعةً  شعبانُ  له أن حيسبَ  ةِ العدّ  يقُ يوتض ,عليه قيِّ أي ضُ  ;]٧
إِنْ رُ «: قال نافعٌ  ; فَ ينَ نُظِرَ لَهُ ِ عِرشْ ا وَ عً بَانُ تِسْ عْ انَ شَ ا كَ رَ إِذَ مَ انَ ابْنُ عُ يَ ئِ فَكَ

 ُ ْ حيَ ملَ رَ وَ ْ يُ إِنْ ملَ , وَ اكَ ذَ ونَ فَ الَ دُ إِنْ حَ ا; فَ طِرً فْ بَحَ مُ ةٌ أَصْ َ رتَ الَ قَ ابٌ وَ حَ هِ سَ نْظَرِ ونَ مَ لْ دُ
ابٌ  حَ هِ سَ نْظَرِ ائِامً  مَ بَحَ صَ ةٌ أَصْ َ رتَ  ,راوي احلديثِ وابنُ عمر هو  .]رواه أبو داود[ »أَوْ قَ

   .لهُ  تفسريٌ  ه بهِ وعملُ 
ا حالَ دون رؤيةِ هاللِ أنّه ال جيبُ الصومُ إذ: وعن اإلمامِ أمحدَ روايةٌ أخر

 ; ٌ رتَ بُ  :نهُ عو« :−باختصار−»اإلنصافِ «قال املرداويُّ يف رمضانَ غيمٌ أو قَ ال جيَ
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مُ  وْ اللِ ؤل رـهُ قبـصَ , أو إكـيةِ هِ عبـهِ دَّ ص .انَ ثالثنيـامل شَ وعـفُ ال( باحـورَ    )رُ
فلحابنُ − وب, وقالصاأل مجيع ما احتجَّ به − مُ جُ  دَ قوالً مل أجد عن أمح: حابُ للوُ

رَ  وب, وال أمَ جُ هُ إضافتُهُ إليهيه; فال برصحيًا بالوُ  . »توجَّ
يِّ  لَ ونق قِ يْخِ تَ ينِ  قبلَ كالمِ ابنِ مفلحٍ قولَ الشَّ هذا مذهبُ «: ابنِ تيمية الدِّ
يحُ عنهـصأمحدَ املن وب يف كالم اإلمام أمح: الـوق. وصُ الرصَّ جُ , ـال أصل للوُ   دَ

 . »حابةوال يف كالم أحدٍ من الصّ 

هِ  *  :ما يرتتّبُ عىل القولِ بوجوبِ صيامِ
كِّ إذا حالَ دون رؤيةِ اهلاللِ حائلٌ  يرتتّبُ عىل القولِ بوجوبِ صومِ يومِ الشّ

 :ما ييل
; ر هَ ظَ  إنْ صيامُ هذا اليومِ  ئُ زجيُ  )١  اهلاللِ  رؤيةُ  بأن ثبتتْ أنّه منْ رمضانَ

 .يٍّ رشع دٍ ستنَ مُ بِ  وقعَ  هُ مَ ياص ألنّ  ;آخرَ  بموضعٍ 
: ملسو هيلع هللا ىلص; الّذي ورد احلثُّ عليه يف قولِه يامِ للقِ  احتياطاً  ليلتَهُ   الرتاويحُ ىلّ صَ تُ  )٢

بِهِ ( نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ رَ لَ فِ ا غُ ابً تِسَ احْ ا وَ نً انَ إِيامَ ضَ مَ امَ رَ نْ قَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )مَ
; كوجوبِ ا )٣ ومِ هِ بقيّةُ توابعِ الصّ ارة عىل من تثبتُ تبعاً لوجوبِ صومِ لكفّ

 , , ووجوبِ اإلمساكِ عىل من ملْ يبيّتِ النيّةَ ,وطئَ امرأتَه فيهِ ونحوِ  أو قدمَ من سفرٍ
; إالَّ  قَ أنّ اليومَ من شعبانَ  ذلكَ تحقّ    .أن يُّ

, وال يقعُ  األحكامِ  ةُ بقيّ  ال تثبتُ  )٤ لٌ بدخولِهِ ; فال حيلُّ دينٌ مؤجّ ةِ الشهريّ
, وطالقٌ وعتقٌ معلَّ   نحو ذلك; عمالً باألصلِ الّذي خولفَ يف رمضانَ قني بهِ
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 .احتياطاً للعبادةِ 

 :اهلاللِ رؤيةِ  إثباتُ  :خامساً 
; − أو أنثى عبداً كان ولو −  لٍ دْ عَ  فٍ كلَّ مُ  مسلمٍ  بخربِ  رمضانَ  هاللِ  رؤيةُ  تُ بتث 

تُ ( :قال ريض اهللاُ عنهام عمرَ  ابنِ  حلديثِ  ْ ربَ أَخْ الَلَ فَ ِ اءَ النَّاسُ اهلْ ولَ اهللارَ تَرَ  سُ
هِ  ملسو هيلع هللا ىلص يَامِ رَ النَّاسَ بِصِ أَمَ هُ وَ امَ تُهُ فَصَ أَيْ   .]رواه أبو داود[ )أَينِّ رَ

ةِ  األحكامِ  ةُ بقيّ الواحدِ  شهادةِ ب وتثبتُ  هريّ   .يامِ للصِّ  تبعاً  ;الشّ
ه−هورِ الشُّ  ةِ يف بقيّ  وال يقبلُ   الٍ وغريِ هادةِ  النِ دْ عَ  رجالنِ  إالَّ  −كشوّ ; بلفظِ الشّ

مْ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقولِهِ  لَيْكُ مَّ عَ إِنْ غُ وا هلا; فَ كُ , وانْسِ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ أَفْطِرُ تِهِ وَ يَ ؤْ وا لِرُ ومُ لُوا  صُ مِ أَكْ فَ
 ; واثَالثِنيَ طِرُ أَفْ وا وَ ومُ انِ فَصُ دَ اهِ دَ شَ هِ إِنْ شَ وي عن ابن عمرَ  .]رواه النّسائيّ [ )فَ وملا رُ

ام قاال ولُ (: وابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهام أهنّ سُ انَ رَ ةِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا كَ ادَ هَ ىلَ شَ ِيزُ عَ ال جيُ
 ِ لَنيْ جُ ةَ رَ ادَ هَ فْطَارِ إِالَّ شَ فه ,رواه البيهقيُّ [ )اإلِ ;  , وفارقَ هاللُ رمضانَ بقيّةَ ]وضعّ هورِ الشّ

 .ملا فيه منَ االحتياطِ للعبادةِ 
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 : الصوم وبرشوط وج: الً أو
 :أربعة أشياء  ومرشوط وجوبِ الصَّ 

      S T U V﴿: ألنّ اهللا تعاىل كتبَه عىل املسلمني; بقوله:  اإلسالمُ  )١

W X﴾ ] ولو أسلمَ يف أثناءِ ]١٨٣البقرة , ; فال جيبُ عىل كافرٍ بحالٍ
هِ  ابقةِ إلسالمِ امِ السّ هُ قضاءُ األيّ هرِ ملْ يلزمْ  . الشّ

ةٍ (: ملسو هيلع هللا ىلصنبيِّ ال لقول: البلوغُ  )٢ نْ ثَالَثَ مُ عَ لَ فِعَ الْقَ , : رُ ظَ تَيْقِ تَّى يَسْ نِ النَّائِمِ حَ عَ
لَ  قِ عْ تَّى يَ نُونِ حَ نِ املَْجْ عَ , وَ تَلِمَ ْ تَّى حيَ بِيِّ حَ نِ الصَّ عَ والرتمذي  −هل واللفظ−أبو داود رواه [ )وَ

ومُ عىل منْ ملْ يبلغْ ]والنسائي وابن ماجه  .; فال جيبُ الصّ
; لقولِه  :العقلُ  )٣ ومُ عىل جمنونٍ ابقِ  ملسو هيلع هللا ىلصفال جيبُ الصّ نِ (: يف احلديثِ السّ عَ وَ

لَ  قِ عْ تَّى يَ نُونِ حَ  . )املَجْ
يامِ  )٤ ; لقولِ اهللافال جيبُ الصيامُ عىل م :القدرةُ عىل الصّ  ن ال يقدرُ عليهِ
 .  ]٢٨٦ البقرة[ ﴾¬ » ª ©  ̈ §﴿: تعاىل

ٍ أو مرضٍ ال  ومنْ عجزَ عن يامِ لكِربَ هالصِّ أفطرَ وأطعمَ عنْ كلِّ : يُرجى زوالُ
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; ملا رواهُ عطاء عن ابنِ عبّاسٍ  ِّ رٍّ أو نصفَ صاعٍ منْ غريِ الربُ دَّ بُ يومٍ مسكيناً مُ
 ﴾q r     s t  u v ﴿: يف قوله تعاىل  − ريض اهللاُ عنهام 

ةٍ «: −]١٨٤البقرة [ وخَ نْسُ تْ بِمَ بِريُ وَ لَيْسَ يْخُ الْكَ وَ الشَّ أَةُ ااملَ ; هُ انِ أَنْ رْ تَطِيعَ ةُ ال يَسْ بِريَ لكَ
كِينًا سْ مٍ مِ وْ لِّ يَ انَ كُ كَ نِ مَ يُطْعِامَ ا; فَ ومَ قال ورو جماهدٌ عنه أنّه . ]رواه البخاري[» يَصُ

طِرُ «: يف تفسري هذه اآليةِ  يُفْ ; فَ يَامَ تَطِيعُ الصِّ ي ال يَسْ بِريُ الَّذِ يْخُ الكَ وَ الشَّ طْعِمُ  هُ يُ نْ وَ عَ
مٍ مِ  لِّ يَوْ نْطَةٍ كُ نْ حِ اعٍ مِ فَ صَ كِيناً; نِصْ : أيضاً قال  , ورو عكرمةُ عن ابنِ عبّاسٍ »سْ

دا« دا مُ مٍ مُ وْ لِّ يَ نْ كُ مَ عَ عَ يَامِ أَطْ نِ الصِّ بِريُ عَ يْخُ الكَ زَ الشَّ جَ ا عَ . ]دارقطنيُّ روامها ال[» إِذَ
نيِ : واملدُّ . القمحُ : واحلنطةُ  جلِ املعتدلِ الكفّ  .حفنةٌ بكفَّي الرّ

هِ رضراً ؤواملريضُ غريُ املي أو  كزيادةِ املرضِ − وسِ من بُرئِهِ  إذا خافَ من صومِ
ه−طولِه , أو خافَ مرضاً ألجلِ عطشٍ أو غريِ هِ ضَ يف يومِ : , أو كان صحيحاً فمرِ

ه; لقولِه تعاىل رهَ له الصومُ وإمتامُ , وكُ نَّ له الفطرُ    e f    g   h i ﴿: سُ

j k l  m n o ﴾ ]وليقضِ عددَ ما أفطرَ : ; أي]١٨٤ البقرة ,  . فليُفطرْ
; كام لو : فإنْ صامَ املريضُ مع ما سبقَ  هِ ه من أهلِه يف حملِّ ورِ ه; لصدُ أجزأَهُ صومُ

 . أتمَّ املسافرُ 
, بٌ ; كمنْ بهِ جرَ رُ بالصومِ سٍ  وال يفطرُ املريضُ الّذي ال يترضّ أو وجعُ رضِ

ه , ونحوِ  . أو أصبعٍ

ةِ : ثانياً  ومِ رشوطُ صحّ  : الصّ
ومِ ستّةٌ  ةِ الصّ  :رشوطُ صحّ
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; قال اهللا  :اإلسالمُ  )١ بولِ العملِ اإلسالمَ ; ألنّ منْ رشطِ قَ فال يصحُّ من كافرٍ
 ﴾µ  ¶  ¸ ¹ º  ́ ³ ² ± ° ¯﴿: تعاىل

 .]٥٤ التوبة[
; لقوله  :انقطاعُ دمِ احليضِ  )٢ ومُ مُ عليها الصّ ا (: ملسو هيلع هللا ىلصألنّ احلائضَ حيرُ أَلَيْسَ إِذَ

 ْ تْ ملَ اضَ لْنَ حَ ? قُ لِّ ْ تُصَ ملَ مْ وَ   . ], واللفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم[ )بَىلَ :  تَصُ
; : انقطاعُ دمِ النِّفاسِ  )٣ مُ بسببِ احليضِ ألنّه حيرم بسبب النِّفاس مجيعُ ما حيرُ

مَ يف بابِه  . كام تقدّ
ومِ أَ  :التّمييزُ  )٤ ه به لسَ مْ فيجبُ عىل ويلِّ املميّزِ املطيقِ للصّ ْ  بعِ رُ , ورضَ بُه سننيَ

الةِ  ; قياساً عىل الصّ هُ  . عليه لعرشٍ ليعتادَ
ومِ اإلمساكُ : العقلُ  )٥ ; لقولهألنّ حقيقةَ الصّ سبحانه  عن املفطّراتِ مع النيّةِ

يلِ (: يف احلديثِ القديسّ  نْ أَجْ هُ مِ تَ وَ هْ شَ هُ وَ ابَ َ رشَ هُ وَ امَ عَ كُ طَ ُ , رواه البخاري ومسلم[ )يَرتْ

; ]واللّفظ للبخاريّ  ; فأضافَ تركَ املفطّراتِ إليه, واملجنونُ ال يُضافُ اإلمساكُ إليهِ
ئه  . فلمْ جيزِ

, وأفاقَ منهُ جزءاً  نَّ أو أُغميَ عليه مجيعَ النَّهارِ , ثمّ جُ لكنْ لو نَو العاقلُ ليالً
; كام لو نامَ بقيّةَ النّهارِ : قليالً  زءٍ من النّهارِ ه; لوجودِ اإلمساكِ يفِ جُ  . صحَّ صومُ
يلِ لكلِّ يومٍ يف صومٍ واجبٍ  )٦ , −: النِّيّةُ منَ اللّ عِ سواءً كانَ واجباً بأصلِ الرشّ

; كالنّذرِ  هِ : ; حلديثِ حفصةَ ريض اهللاُ عنها مرفوعاً −أو أوجبَهُ اإلنسانُ عىل نفسِ
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يَامَ لَهُ ( الَ صِ رِ فَ جْ بْلَ الْفَ يَامَ قَ عِ الصِّ ْمِ ْ جيُ نْ ملَ  . ]مذي والنسائي وابن ماجهأبو داود والرترواه [ )مَ

 :فروعٌ تتعلّق بالنيّة* 
نْ خطَرَ بقلبِهِ  )١ دٍ −مَ , أو أكلَ ورشبَ بنيَّ  −من غريِ تردُّ ةِ ليالً أنّه يصومُ غداً

; فقد نَو; ألنّ النّيّةَ حملُّها القلبُ   . الصومِ
ومِ  )٢ ها من أكلٍ ورشبٍ ومجاعٍ − ال يَرضُّ إنْ أتّى بعدَ النيّةِ بمنافٍ للصّ ; − وغريِ

; فلو بطلتِ النّيّةُ بهِ لفاتَ حملُّها  .   ألنّ اهللاَ عز وجل أباحَ األكلَ إىل آخرِ اللّيلِ
; كام ال يفسدُ » غداً أصومُ إنْ شاءَ اهللاُ«: ال يرضُّ أيضاً إنْ قالَ  )٣ دٍ غريَ مرتدِّ

كَّ »أنا مؤمنٌ إنْ شاءَ اهللاُ«: ولِهإيامنُه بق دَ يف العزمِ  ; فإنْ قصدَ باملشيئةِ الشَّ دُّ أو الرتّ
 .  فسدتْ نيّتُه; لعدمِ اجلزمِ هبا: والقصدِ 

 فهو إنْ كانَ غداً منْ رمضانَ «: ال يرضُّ لو قالَ ليلةَ الثّالثنيَ منْ رمضانَ  )٤ 
, وجيزئُه; ألنّه بَ »فَرْيض, وإالَّ فأنا مفطرٌ  يثبتْ  ى عىل أصلٍ ملنَ , وبانَ أنّه من رمضانَ

دُ يف النيّةِ زوالُه; وهو بقاءُ  ; فال يرضُّ الرتدُّ هرِ  . الشَّ
لِ رمضانَ   جيزئُه; , وال−ليلةَ الثّالثنيَ من شعبانَ − ويرضُّ إنْ قالَ ذلك يف أوّ

 .عليهِ  ىبنألنّه ليس هناك أصلٌ يُ 

ومِ :  ثالثاً   :فرائضُ الصّ
يامِ   اإلمساكُ عنْ مجيعِ املفطِّراتِ منْ : −سواءً كان فرضاً أو نفالً −فرضُ الصِّ

مسِ    c d e f g ﴿: تعاىل ه; لقولطلوعِ الفجرِ الثّاينِ إىل غروبِ الشّ
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h i j k l    m on p    q r  s t﴾ ] ١٨٧البقرة[ ,
نَا, (: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسولُ اهللا: يض اهللا عنه قالوحديثِ عمر ر ا هُ نْ هَ يْلُ مِ بَلَ اللَّ ا أَقْ إِذَ

بَتْ الشَّ  رَ غَ نَا, وَ ا هُ نْ هَ ارُ مِ رَ النَّهَ بَ أَدْ ائِمُ وَ طَرَ الصَّ دْ أَفْ قَ سُ فَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )مْ

يامِ : رابعاً   : سننُ الصّ
يامِ ستّةٌ   :سننُ الصِّ

قَ الغروبُ  )١ أَنَّ  ; حلديثِ سهلِ بنِ سعدٍ ريض اهللا عنهتعجيلُ الفطرِ إذا حتقّ
ولَ اهللا سُ طْرَ (: الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  رَ لُوا الْفِ جَّ ا عَ ٍ مَ ريْ الُ النَّاسُ بِخَ زَ   .]رواه البخاري ومسلم[ )الَ يَ

; حلديثِ أسامءَ بنتِ أيب بكرٍ  مسِ ويباحُ له الفطرُ إذا غلبَ عىل ظنِّه غروبُ الشّ
دِ النَّبِيِّ (: ريض اهللا عنها قالت هْ ىلَ عَ ا عَ نَ طَرْ سُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَفْ مْ لَعَتْ الشَّ مَّ طَ يْمٍ ثُ مَ غَ وْ   )يَ

; . ]رواه البخاري[ هِ يف الغروبِ ه مع شكِّ ه القضاءُ وحيرمُ  فطرُ مَ  .فإن أفطرَ لزِ
; لقولِ أنسٍ ريض اهللا عنه انَ النَّبِيُّ ( :والفطرُ قبلَ صالةِ املغربِ أفضلُ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ

 َ يلِّ بْلَ أَن يُّصَ طِرُ قَ فْ مذي[ )...يُ  .]رواه أبو داود والرتّ
حورِ ما ملْ خيشَ طلوعَ الفجرِ الثّاينِ  )٢ ; حلديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ ريض تأخريُ السُّ
ولِ اهللا(: ه قالَ اهللا عن سُ عَ رَ ا مَ نَ رْ حَّ الَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص تَسَ نَا إِىلَ الصَّ مْ لْتُ . ثُمَّ قُ رُ : قُ دْ انَ قَ مْ كَ كَ

الَ  ? قَ امَ يْنَهُ ا بَ ةً : مَ نيَ آيَ ْسِ  .], واللفظ ملسلمرواه البخاري ومسلم[ )مخَ
حورُ سنّةٌ بإمجاعٍ  وا« :»اإلمجاعِ «يف  ; قال اإلمامُ ابنُ املنذرِ والسُّ َعُ أَمجْ ىلَ أَنَّ  وَ  عَ

وبٌ إِلَيْه نْدُ ورَ مَ حُ  . » ِالسُّ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

אא א

٣٣٤

٣(  ; ها;الزيادةُ يفِ أعاملِ اخلريِ , وغريِ دقةِ , والصّ كرِ , والذّ حلديثِ  كقراءةِ القرآنِ
ولُ اهللا (: ابنِ عبّاسٍ ريض اهللا عنهام قال سُ انَ رَ ا  ملسو هيلع هللا ىلصكَ دُ مَ وَ انَ أَجْ كَ , وَ دَ النَّاسِ وَ أَجْ

لْ  نيَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ يفِ رَ هُ يَكُ سُ ارِ يُدَ انَ فَ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ لِّ لَيْلَ اهُ يفِ كُ قَ لْ انَ يَ كَ , وَ يلُ ِ ربْ اهُ جِ قَ
ولُ اهللا  سُ لَرَ ; فَ آنَ رْ ةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالقُ لَ سَ يحِ املُرْ نْ الرِّ ِ مِ ريْ دُ بِاخلَ وَ , واللّفظ رواه البخاري ومسلم[ )أَجْ

 .]للبخاري
تِمَ  )٤ ريرةَ ريض اهللا عنه مرفوعاً, حلديثِ أيب ه; »إينِّ صائمٌ «: قولُه جهراً إذا شُ
دٌ أَوْ (: وفيه ابَّهُ أَحَ إِنْ سَ ; فَ بْ خَ ال يَصْ فُثْ وَ مْ فَال يَرْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ انَ يَوْ ا كَ إِذَ هُ  وَ لَ اتَ قَ

لْ  يَقُ لْ ائِمٌ : فَ ؤٌ صَ رُ  . ]رواه البخاري ومسلم[ )إِينِّ امْ
هِ  )٥ , وعىل رزقِكَ أفط«: قولُه عند فطرِ بحانَكَ اللّهمَّ لكَ صمتُ ; سُ رتُ

; اللّهمَّ تقبّلْ منِّ  كَ ميعُ العليمُ وبحمدِ حلديثِ ابنِ عباسٍ وأنسٍ  ;»ي إنّكَ أنتَ السّ
انَ النَّبِيُّ (: ريض اهللا عنهم قاال ا ملسو هيلع هللا ىلصكَ الَ  إِذَ طَرَ , قَ مِ اهللا: أَفْ , بِسْ تُ مْ مَّ لَكَ صُ هُ , اللَّ

نِّي; إِنَّكَ  بَّلْ مِ قَ ; تَ تُ قِكَ أَفْطَرْ زْ ىلَ رِ عَ لِيمُ  وَ يعُ الْعَ مِ الطرباينُّ يف ورواه أبوداود [ )أَنْتَ السَّ

عاء« فه اهليثميُّ وغريه»الدُّ انَ (: رَ ريض اهللاُ عنهام قالـا رواه  ابنُ عمـولُ مـويق. ], وضعّ كَ
ولُ اهللا سُ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ طَرَ قَ ا أَفْ رُ إِنْ : إِذَ بَتَ األَجْ ثَ , وَ وقُ رُ تَلَّتِ الْعُ ابْ , وَ أُ بَ الظَّمَ هَ اءَ  ذَ شَ

ارقطنيّ [ )اهللاُ  .]رواهُ الدّ
; فإنْ ملْ جيدْ فعىل ماءٍ  )٦ ْ جيِدْ فعىل مترٍ ; فإنْ مل طَبٍ هُ عىل رُ ; حلـديثِ أنسٍ فطـرُ

انَ النَّبِيُّ ( :ريض اهللا عنه قال نْ  ملسو هيلع هللا ىلصكَ ْ تَكُ إِنْ ملَ ; فَ بَاتٍ طَ ىلَ رُ َ عَ يلِّ بْلَ أَن يُّصَ طِرُ قَ فْ يُ
; فَ  اتٍ َرَ بَاتٌ فَعىل متَ طَ َ رُ نْ متَ ْ تَكُ اءٍ إِنْ ملَ اتٍ مِن مَّ وَ سَ ا حَ سَ مذي[ )راتٌ حَ  .]رواه الرتّ
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 :أقسام الناس يف صيام رمضان  :أوالً 
 :ينقسم الناس يف صيام رمضان إىل أقسام ثالثة 

  :من حيرم عليه الفطر وجيب عليه الصوم : األول 
, فمن مل يكن له عذر يبيح الفطر. قيم القادر عليهوهو املسلم البالغ العاقل امل

, ال تربأ فريضة واجبة صوم رمضان ; ألنجيب عليه الصوم وحيرم عليه الفطر
 .الذمة إال بأدائه 

 :فإن أفطر عامداً يف هنار رمضان , فيجب عليه ثالثة أمور  −
مأمور  تعظيامً لشهر رمضان ومراعاة حلرمته , وألنه اإلمساك بقية اليوم ;) ١

 .فمخالفته يف بعضه ال يبيح له املخالفة يف الباقي  ;باإلمساك مجيع النهار

 نْ مَ ( :قال امريض اهللا عنه ابن عمر ملا جاء عن ;قضاء اليوم الذي أفطر فيه) ٢
ائِمٌ  اءَ قَ تَ اسْ  وَ صَ هُ  أن من تعمد إبطال فبنيَّ  ;] مالك يف املوطأ رواه[) اءُ ضَ القَ  يهِ لَ عَ فَ  وَ

 .ذمته ال تربأ إال بصيام يوم مكانه قضاءً صومه فإن 
كبرية  ألنه بتعمده الفطر قد أتى بمنكر عظيم وارتكبالتوبة واالستغفار ; ) ٣

 .من الكبائر , فيلزمه أن يتوب إىل اهللا تعاىل توبة نصوحاً 
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  :من جيب عليه الفطر وحيرم عليه الصوم : الثاين 
 :ر , وهم فهؤالء حيرم عليهم الصوم وجيب عليهم الفط

عاذة قالت  :احلائض والنفساء ) ١ لْتُ : (حلديث مُ قُ ةَ فَ ائِشَ أَلْتُ عَ الُ  :سَ ا بَ مَ
ائِضِ تَقْيضِ  الَ تَقْيضِ  احلَ مَ وَ وْ الَةَ  الصَّ الَتْ  ?الصَّ قَ ةٌ أَنْتِ  :فَ يَّ ورِ رُ لْتُ  ?أَحَ تُ  :قُ لَسْ
لَكِنِّ  ةٍ وَ يَّ ورِ رُ أَلُ  يبِحَ الَتْ . أَسْ يبُنَا  :قَ انَ يُصِ مِ كَ وْ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ نُؤْ لِكَ فَ رُ  ,ذَ مَ ؤْ الَ نُ وَ
الَةِ  اءِ الصَّ  .] رواه مسلم[) بِقَضَ

كإنقاذ الغريق أو املحارص  من حيتاج إىل الفطر إلنقاذ معصوم من مهلكة ;) ٢
ألن هذه رضورة أبيح معها فعل املحظور, وألن الصوم يمكن تداركه  ;بالنريان 
   .عصومة فال يمكن تداركها إذا هلكت بخالف النفس امل ;بالقضاء 

باح له الفطر : الثالث    :وهم  ;من يُسنُّ أو يُ
    e f ﴿: وذلك لقول اهللا تعاىل  :املسافر الذي يباح له قرص الصالة ) ١

g   h i   j k l  m n o ﴾ ]١٨٤ البقرة[. 
: الق ملسو هيلع هللا ىلصواألفضل يف حق املسافر الفطر ; حلديث جابر بن عبداهللا أن النبي  −

رِ ( فَ وا يف السَّ ومُ ِّ أَنْ تَصُ نَ الربِ حلديث  ;فإن صام أجزأه, ]مسلمو البخاري رواه[) لَيْسَ مِ
ولَ : (محزة بن عمرو األسلمي أنه قال سُ ا رَ دُ يبِ  اهللايَ يَامِ يف أَجِ ىلَ الصِّ ةً عَ وَّ رِ  قُ فَ  ,السَّ

 َّ يلَ لْ عَ هَ نَاحٌ  فَ ولُ اهللا  ?جُ سُ الَ رَ قَ ةٌ  يَ هِ  :ملسو هيلع هللا ىلصفَ صَ خْ نٌ  رُ سَ ا فَحَ َ ذَ هبِ نْ أَخَ مَ نَ اهللا فَ  ,مِ
يْهِ  لَ نَاحَ عَ الَ جُ ومَ فَ بَّ أَنْ يَصُ نْ أَحَ مَ   .]رواه مسلم[) وَ
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ؤدي إىل وم أو يُ معه الصَّ  قُّ شُ يَ  رضٍ ة أو مَ لَّ عِ وهو الذي أصيب بِ  :ريض ـاملَ ) ٢
 e f    g   h i   j k  ﴿: لقول اهللا تعاىل ;فيباح له الفطر ;فائهر شِ تأخُّ 

l  m n o ﴾ ]وقد سبق تفصيل أحوال املريض وما يرتتب . ]١٨٤ البقرة
 .عليه من قضاء أو إطعام 

يباح للحامل واملرضع اإلفطار يف هنار رمضان ألحد  :ع ضِ رْ ل واملُ امِ احلَ ) ٣
 :سببني 

وعليهام القضاء فقط من غري  ,فيباح هلام الفطر :أن ختافا عىل نفسيهام  −أ  
 .نزلة املريض الذي خياف عىل نفسهإطعام ; ألهنام بم

فيباح هلام الفطر وجيب عليهام القضاء; ألهنام  :أن ختافا عىل ولدهيام  −ب
; لقول اهللا يطيقان الصيام, وعىل ويلِّ الولد أن يطعم عن كل يوم أفطرتاه مسكيناً 

: عباس ; قال ابن] ١٨٤البقرة [ ﴾ q r s t  u v ﴿: تعاىل
بْىلَ وَ  ...( ا: قال أبو داود –تا افَ ا خَ ذَ إِ  عُ ضِ رْ املُ  وَ احلُ ىلَ أَوالدِمهِ تا رَ طَ فْ أَ  −يعني عَ
 .]رواه أبو داود[) تامَ عَ طْ أَ وَ 

 :أحكام زوال أعذار الصيام يف هنار رمضان  :ثانياً 
إذا كالكافر  كل من زال عذره املانع من الصيام يف أثناء هنار رمضان وهو مفطر ;

واملسافر إذا  ,تا, واملريض إذا برئ من مرضهطهر, واحلائض والنفساء إذا أسلم
 :فيلزمه أمران  ;قدم من سفره إىل حمل إقامته , واملجنون إذا أفاق من جنونه 
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 ;مراعاة حلرمة الشهر , وزوال السبب املبيح للفطر اإلمساك بقية النهار ;) ١
أوجب  لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام, فإذا طرأ بعد الفجرألن زوال السبب 

 . كام لو ثبت الشهر بالرؤية يف أثناء النهار  ;اإلمساك
فمن زال عذره قبل غروب الشمس عليه قضاء اليوم الذي زال  القضاء ;) ٢

كالذي يدرك بعض  ;عذره فيه ; ألنه أدرك بعض وقت العبادة فلزمه قضاؤها 
 . وقت الصالة 

  م كفارة ; كصياومن أفطر لعذر يف رمضان , ليس له أن يصوم غريه فيه  −
 .أو تطوع; ألن صيام رمضان عبادة وقتها ال يسع غري الفرض الذي فيه 
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 :يفسد الصوم بإتيان يشء من مفطرات الصيام , وهي 
 :خروج دم احليض والنفاس ) ١

بإمجاع  يبطل صيام املرأة إذا خرج دم احليض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة
 ملسو هيلع هللا ىلصهل العلم; واألصل يف بطالن الصيام حديث أيب سعيد اخلدري أن النبي أ

,  ], واللفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم[) مْ صُ  تَ ملَ لِّ وَ صَ  تُ ملَ  تْ اضَ ا حَ ذَ إِ  سَ يْ لَ أَ : (قال 
: سألت عائشة عن قضاء احلائض الصوم دون الصالة , فقالت وحديث معاذة ملا 

يبُنَا( انَ يُصِ لِكَ فَ  كَ الَةِ ذَ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ ؤْ الَ نُ مِ وَ وْ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ  . ]رواه مسلم[) نُؤْ
 :املـوت ) ٢
ويف ;  ويسقط التكليف يقطع عمل اإلنسان املوت مفسد للصوم ; ألن هوو

طَعَ : (ملسو هيلع هللا ىلصالنبي احلديث عن  قَ انُ انْ نْسَ اتَ اإلِ ا مَ نْ ثَالثةٍ  إِذَ هُ إِالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ رواه [) عَ

 .]ممسل
ة ) ٣ دَّ  :الـرِّ

فمن ارتد عن دين اهللا وكان  ;وهي الرجوع عن اإلسالم إىل الكفر باختياره 
̈      §  ﴿: صائامً , فسد صيامه ; ألن الكفر حيبط األعامل كلها ; قال تعاىل 

© ª ﴾ ] وقال سبحانه ] ٦٥الزمر , :﴿b c     d e f g h  
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i j  ﴾ ]٢٣ الفرقان[. 
 : الصوم العزم عىل الفطر والرتدد يف) ٤
الصائم اإلفطار يف أثناء النهار فقد فسد صومه; ألن الصوم عبادة نو  إذا

 .فإذا فسدت النية فسدت معها العبادة  ;تشرتط هلا النية يف مجيع أجزائها 
بأن  ;ويفسد الصوم أيضاً إذا تردد يف نية الصوم; ألنه ال بد من اجلزم بالنية

 .ازماً عىل الصوميكون ع
 :القيء عمداً ) ٥

إذا تعمد القيء قليالً كان أو كثرياً , ويستوي يف ذلك تعمده يفطر الصائم 
 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي القيء بوضع أصبعه يف حلقه أو شم رائحة تثريه ; حلديث أيب هريرة 

يَقْضِ : (... قال  لْ داً فَ مْ اءَ عَ تَقَ نِ اسْ مَ  .], واللفظ للرتمذيهالرتمذي وابن ماجو أبوداود رواه[) وَ
بر ) ٦  :االحتقان من الدُّ

وهو ما −يفسد الصوم إذا استعمل الصائم حقنة حيقن هبا الدواء من الدبر 
; ألن الدبر طريق موصل إىل اجلوف, واملدخل غري −يسمى باحلقن الرشجية

 .املعتاد للجوف كاملدخل املعتاد يف حكم الواصل إليه 
 :الفم بلع النخامة إذا وصلت إىل ) ٧

 .ما يلقيه الرجل من الصدر , وهو البلغم اللزج , وتسمى النخاعة : النخامة
فإذا خرجت النخامة من الصدر ووصلت إىل الفم فبلعها الصائم متعمداً 
فقد أفسد صومه ; ألنه ال يشق التحرز منها , وهي ختتلف عن الريق والبصاق; 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א אא  

٣٤١

 .ألن مصدره الفم بخالف النخامة
 :احلجامة ) ٨
 . − ةِ جامَ م احلِ مع فيها دَ وهي القارورة التي جيُ − م جَ حْ م باملِ ي امتصاص الدَّ وه

 ملسو هيلع هللا ىلصواحلجامة يفطر هبا احلاجم واملحجوم ; حلديث شداد بن أوس أن النبي 
 .]رواه أبو داود وابن ماجه[) ومُ جُ حْ املَ وَ  مُ اجِ احلَ  رَ طَ فْ أَ : (قال 
  :إنزال املني بتكرار النظر إىل ما يثري الشهوة ) ٩
 .; ألنه إنزال بسبب التلذذ الذي يمكن التحرز منه بذلك فيفسد الصوم  −
أنزل من نظرة واحدة أو بالتفكري أو االحتالم , مل يفسد الصوم ; ألن فإن  −

 .ذلك ال يمكن التحرز منه 
نه وال يفسد الصوم بخروج املذي أيضاً ولو كان بسبب تكرار النظر ; أل −

فيبقى  تلف يف طبيعته وأحكامه عن املني;, وهو خيبه ليس فيه نص يدل عىل الفطر
 .عىل األصل 

 :خروج املني بشهوة) ١٠
استمناء  يفسد الصائم صومه إذا خرج منه املني بشهوة بسبب تقبيل أو ملس أو

أو مبارشة دون الفرج; ألنه إنزال عن مبارشة , فأشبه اجلامع, وقد أومأت عائشة 
, مٌ ائِ صَ  وَ هُ وَ  بِّلُ قَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ : (فقالت ريض اهللا عنها إىل هذا املعنى 

ُ بَ يُ وَ   .]رواه البخاري ومسلم[) هِ بِ رْ إلِ  مْ كُ كُ لَ مْ أَ  هُ نَّ كِ لَ , وَ مٌ ائِ صَ  وَ هُ وَ  ارشِ
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 :األكل والرشب ) ١١
لقول  ;من أكل أو رشب يف هنار رمضان متعمداً فقد أبطل صومه باإلمجاع

 c d e f g  h i j k l    m on p    q ﴿: اهللا تعاىل 

r  s t ﴾ ]كُ : (ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: أيب هريرة قال عنو, ]١٨٧ البقرة ُ هُ يَرتْ امَ عَ طَ
هُ  تَ وَ هْ شَ هُ وَ ابَ َ رشَ يل وَ نْ أَجْ  .]لبخاري, واللفظ لومسلم البخاري رواه[) مِ

ماغ ) ١٢  :كل ما وصل إىل اجلوف أو احللق أو الدِّ
إىل معدته باختياره وكان مما يمكنه  فكل ما يدخله الصائم إىل جوفه ويصل

التحرز منه , فإنه يبطل الصوم; كالقطرة يف األنف واألذن والعني, أو الكحل يف 
 غَ ضَ , أو مَ − كام يف اجلروح العميقة للرأس− العني , أو الدواء الذي يصل إىل الدماغ 

فكل ذلك  ;ه وصل إىل بني شفتي ن, أو ذاق طعاماً , أو بلع ريقه بعد أ) اللبان( علكةً 
للقيط  ملسو هيلع هللا ىلصيفطر به إذا علم أنه يصل إىل جوفه أو وجد طعمه يف حلقه; لقول النبي 

ائِامً وَ : (بن صربة ا ونَ صَ اقِ إِالَّ أَنْ تَكُ تِنْشَ الِغْ يف االسْ والنسائي  رواه أبو داود والرتمذي[) بَ

وف فيفسد به فدل عىل أن املبالغة يف االستنشاق مظنة دخول املاء إىل اجل. ]ماجه وابن
 .الصيام 
وكل ما سبق من املفطرات إذا فعله الصائم ناسياً أو مكرهاً ; فإنه ال يفسد  −

َ نَ  نْ مَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصصومه ; حلديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي   مٌ ائِ صَ  وَ هُ وَ  يسِ
ِ  وْ أَ  لَ كَ أَ فَ  فنص . ]رواه البخاري ومسلم[) اهُ قَ سَ وَ  اهللاُ هُ مَ عَ طْ ام أَ نَّ إِ , فَ  هُ مَ وْ صَ  مَّ تِ يُ لْ , فَ  بَ رشَ

 .عىل األكل والرشب , ويقاس عليهام بقية املفطرات
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فقياساً عىل من ذرعه القيء  ;وأما عدم الفطر باإلكراه عىل تناول املفطرات 
) اءٌ ضَ قَ ال يهِ لَ عَ  سَ يْ لَ فَ  ءُ يْ القَ  هُ عَ رَ ذَ  نْ مَ وَ : ( لقول ابن عمر ريض اهللا عنهاموغلبه ; 

 .]وطأمالك يف املرواه [
ال يفسد الصوم بدخول الغبار أو الذباب ونحومها إىل احللق بغري قصد ,  −

الصائم ريقه فبلعه ; ألن هذه األمور مما يشق التحرز منها , واهللا مجع وكذا إذا 
 .تعاىل ال يكلف نفساً إىل وسعها

ع ) ١٣ ــامَ  : اجلِ
ـة يف أحـد ني وتغيب احلشفون بالتقاء اخلتانـاجلامع املفسد للصوم ما يك

فإذا جامع الصائم يف هنار رمضان فسد صومه ,  ;, سواء أنزل أم مل ينزلالسبيلني
 .وسيأيت مزيد بيان ألحكامه يف الفصل اآليت . وترتب عليه القضاء والكفارة
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 :حكم الرجل املجامع يف هنار رمضان  :أوالً 
نْ جامع يف هنار بُرٍ  مَ بُلٍ أو يف دُ اإلمساك;  وهو يف حالةٍ يلزمه فيها ,رمضان يف قُ

 ,سواءً كان عامداً أم ناسياً  ,لزمه القضاء والكفارة  ,بأن ال يكون مسافراً وال مريضاً 
كبهيمة وطري  أم غريه; − ولو ميتاً − ا دمي آكان من جامعه وسواءً  ,خمتاراً أم  مكرهاً 

نْدَ النَّبِيِّ (: ريض اهللا عنه قالونحو ذلك; حلديث أيب هريرة  لُوسٌ عِ نُ جُ يْنَامَ نَحْ بَ
الَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَ لٌ فَ جُ هُ رَ اءَ ا رَ : إِذْ جَ ولَ اهللايَ الَ  سُ تُ قَ لَكْ الَ : هَ ا لَكَ ? قَ ىلَ : مَ عْتُ عَ قَ وَ

ائِمٌ  ا صَ أَنَ أَيتِ وَ رَ ولُ اهللا ,امْ سُ الَ رَ قَ الَ : ملسو هيلع هللا ىلص فَ ا? قَ هَ تِقُ عْ بَةً تُ قَ ِدُ رَ لْ جتَ الَ  !ال: هَ لْ : قَ هَ فَ
الَ  ? قَ ِ تَتَابِعَنيْ نِ مُ يْ رَ هْ ومَ شَ تَطِيعُ أَنْ تَصُ الَ  !ال: تَسْ قَ تِّنيَ : فَ امَ سِ عَ ِدُ إِطْ لْ جتَ هَ فَ

الَ  كِينًا? قَ سْ الَ  !ال: مِ ثَ النَّبِيُّ : قَ كَ مَ َ النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ لِكَ أُيتِ ىلَ ذَ نُ عَ بَيْنَا نَحْ قٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ رَ بِعَ
ْرٌ  ا متَ عَ  −فِيهَ الْ تَلُ وَ ِكْ قُ املْ الَ  −رَ الَ : قَ قَ ? فَ ائِلُ نَ السَّ ا: أَيْ الَ  ,أَنَ قْ بِهِ : قَ دَّ تَصَ ا فَ هَ ذْ  ,خُ

لُ  جُ الَ الرَّ قَ ىلَ أَفْ : فَ ولَ اهللا?أَعَ سُ ا رَ نِّي يَ رَ مِ اهللا! قَ وَ َ البَ  فَ ا بَنيْ ا مَ ِ −تَيْهَ تَنيْ يدُ احلَرَّ رِ  −يُ
يْتِي لِ بَ نْ أَهْ رُ مِ قَ يْتٍ أَفْ لُ بَ كَ النَّبِيُّ . أَهْ حِ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَضَ مَّ قَ هُ ثُ يَابُ تْ أَنْ تَّى بَدَ هُ : حَ عِمْ أَطْ

لَكَ   .]رواه البخاري ومسلم[ )أَهْ
كام جاء يف −لرجل الذي جامع أهله ل ملسو هيلع هللا ىلصوأما وجوب القضاء ; فلقول النبي 

مْ  (... :بعض روايات هذا احلديث صُ رِ اهللاَ وَ فِ تَغْ اسْ ا وَ مً وْ  .]رواه أبو داود[ )يَ
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أمر هذا األعرايب   ملسو هيلع هللا ىلصه كاملختار ; فألنه كرَ اهي كالعامد واملُ كون السَّ وأما 
 ? أهو جاهل أمغري مكرهأهو نايس أم ذاكر? أهو مكره أم : بالكفارة ومل  يستفصله 

واستفصله ; ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال  هُ لَ أسَ ? ولو افرتق احلال لَ عامل
 ;يها فاستو فيه العمد وغري العمدن الصوم عبادة حيرم الوطء فوأل ,جيوز

 .كاجلامع يف احلج 

 :حكم املرأة التي جامعها زوجها يف هنار رمضان  :ثانياً 
, فإن طاوعته عىل اجلامع : أما الزوجة التي جامعها زوجها يف هنار رمضان 

 ;أو جاهلةً بحكم اجلامع يف هنار رمضان  ,ومل تكن ناسيةً أهنا يف هنار رمضان
فوجب  ;ك القضاء والكفارة; ألهنا هتكت صوم رمضان باجلامعفعليها كذل

 .عليها القضاء والكفارة كالرجل 
فعليها القضاء فقط دون  ;أما إذا كانت املرأة  مكرهةً أو ناسيةً أو جاهلةً  

 عَ ضَ وَ  اهللاَ نَّ إِ (: أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصالكفارة ; حلديث ابن عباس ريض اهللا عنهام عن النبي 
 .]واحلاكم هرواه ابن ماج[ )يهِ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ  انَ يَ سْ النِّ وَ  أَ طَ ي اخلَ تِ مَّ أُ  نْ عَ 

 :كفارة اجلامع يف هنار رمضان  :ثالثاً 
  إن ف ,فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني  ,عتق رقبة مؤمنة :  والكفارة هي

ووجب عليه  ,فإن مل جيد سقطت عنه الكفارة ,مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً 
الكفارات  بخالف سائر ,ء فقط; والدليل عىل ذلك حديث األعرايب السابقالقضا
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 ,األخر; ككفارة الظِّهار واليمني, وكفارات احلج; فإهنا ال تسقط بالعجز عنها
 .وإنام تبقى يف الذمة 

أنزل  الكفارة ال تكون يف يشء من املُفَطِّرات يف رمضان إال يف اجلامع سواءً و − 
يف حال اإلنزال ; قياساً  −وهي التي تكون بني امرأتني−قة واملساح ,أم مل ينزل

وما عدا ذلك من املُفطِّرات ففيه القضاء فقط عىل التفصيل الذي  ,عىل اجلامع 
 .سبق 
فإذا قدر عىل العتق فال جيوز له  ;الكفارة عىل الرتتيب كام جاء يف احلديث و −

 .وز له اإلطعام الصيام, وإذا عجز عن العتق وقدر عىل الصيام فال جي
 

     



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א 

٣٤٧

 
 

 

 :حكم قضاء رمضان  :أوالً 
وجب عليه قضاء  ,من فاته صيام رمضان كله أو بعضه لعذر أو لغري عذر

      £ ¢   ¡ �     ~ { | } ﴿: هذه األيام الفائتة ; لقول اهللا عز وجل

                    .]١٨٥البقرة [ ﴾ ¥ ¤

 : كيفية قضاء صيام رمضان  :اً ثاني
أي بعد انتهاء −يستحب له أن يقيض ما فاته من رمضان متتابعاً عىل الفور 

وجيوز له أن يقضيه  ,; ألنه أحوط وأرسع يف إبراء الذمة−رمضان وزوال العذر
; ألن قول اهللا عز وجل قاً رَّ فَ جاء مطلقاً غري مقيد  ﴾¥ ¤  £ ¢ ﴿: مُ

هُ (: ام أنه قال يف قضاء رمضانن عباس ريض اهللا عنهابوملا ثبت عن  ,بالتتابع مْ صُ
ئْتَ  يفَ شِ  .   ] رواه ابن أيب شيبة[ )كَ

فحينئذٍ جيب عليه القضاء  إذا مل يبق من أيام شعبان إال ما يتسع للقضاء فقطو − 
ونُ (: اهللا عنها قالت  عائشةَ ريضوحلديث  ,; وذلك لضيق الوقتمتتابعاً  انَ يَكُ كَ

 َّ يلَ تَ الصَّ  عَ امَ أَسْ انَ فَ ضَ مَ نْ رَ مُ مِ يَهُ إِالَّ يفوْ بَانَ  طِيعُ أَنْ أَقْضِ عْ  .]البخاري ومسلم رواه[ )شَ
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 :تأخري قضاء صيام رمضان  :ثالثاً 
ر القضاء لغري عذر حتى دخل عليه رمضان آخر وإطعام  فعليه القضاء ,إن أخَّ

طَ يفِ : (قالعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه مسكنيٍ عن كل يوم; ملا ثبت  رَّ نْ فَ  مَ
مْ  مَّ لْيَصُ , ثُ هُ كَ رَ ي أَدْ ا الَّذِ ذَ مْ هَ يَصُ لْ , فَ رُ انٌ آخَ ضَ مَ هُ رَ كَ رِ دْ تَّى يُ انَ حَ ضَ مَ رِ رَ هْ يامِ شَ صِ

هُ  اتَ ا فَ كِينًا ,مَ سْ ومٍ مِ لِّ يَ عَ كُ طْعِمْ مَ يُ  . ] رواه الدارقطني[ )وَ
يُطْعم عنه لكل يوم  حينئذٍ أن فالواجب , فإن مات دون أن يقيض ما عليه −
اتَ وَ : (أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصحلديث ابن عمر عن النبي ; اً مسكين نْ مَ رٍ مَ هْ يامُ شَ يهِ صِ لَ عَ
يُطْعَ  لْ كينًافَ سْ مٍ مِ وْ لِّ يَ انَ كُ كَ نْهُ مَ .  ]الصحيح أنه موقوف عىل ابن عمر: رواه الرتمذي وقال [ )مْ عَ

قْ ; ألن الصوم الواجب بأصل الرشَّ  وال يُصام عنه ىضَ عنه ; ألنه ال تدخله ع ال يُ
 .كالصالة  ;النيابة يف احلياة فكذا بعد املوت

; اإلطعام أما إن كان التأخري لعذرٍ كمرض أو سفر ونحو ذلك, فال جيب عليه − 
 . وإنام جيب عليه القضاء بعد زوال العذر ,لعدم الدليل عىل وجوبه

 ,عوجب بالرشَّ  فان مات قبل زوال العذر فال يشء عليه; ألنه حق هللا تعاىل
نْ وجب عليه قبل أن يتمكن من فعله, فيسقط إىل غري بدل; كاحلج   .وقد مات مَ

 :تقديم القضاء عىل صيام التطوع  :رابعاً 
; حلديث أيب هريرة  ال يصح صوم التطوع قبل أن يقيض ما عليه من رمضان

عاً (... : أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه عن رسول اهللا  امَ تَطَوُّ نْ صَ مَ نْ  وَ لَيهِ مِ عَ انَ  وَ ضَ مَ رَ
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هُ  ومَ تَّى يَصُ نهُ حَ بَّلْ مِ تَقَ هُ ال يُ إِنَّ هِ فَ قْضِ ْ يَ ءٌ ملَ ا عىل .  ]رواه أمحد بإسناد ضعيف[ )يشَ وقياسً
ا قبل حجِّ الفريضة  عً  .احلجِّ يف عدم جواز أن حيجَّ عن غريه أو حيج تطوُّ

 :تغيري نية الصوم من الواجب إىل النفل  :خامساً 
 .صوماً واجباً أو قضاءً ثم قلبه نفالً صح ذلك ; كام يف الصالة   وإذا ن
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 :ل صيام التطوع ضأف :أوالً 
; حلديث عبد اهللا بن ,يُسنُّ صوم التطوع  وأفضله أن يصوم يوماً ويفطر يوماً

يَامِ إِىلَ أَ (: ملسو هيلع هللا ىلص قال يل رسول اهللا :قالعمرو بن العاص ريض اهللا عنهام  بُّ الصِّ  اهللا حَ
ا مً وْ طِرُ يَ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ انَ يَصُ دَ كَ اوُ يَامُ دَ  . ]رواه البخاري ومسلم[ ...)صِ

 :  الصيام املستحب :ثانياً 
 :يستحب للمسلم صيام األيام التالية 

وهي يوم الثالث ; ويستحب أن تكون أيام البيض ,ثالثة أيام من كل شهر )١
أيب هريرة ريض ; حلديث واخلامس عرش من كل شهر قمري عرش والرابع عرش

لِييلِ (: اهللا عنه قال اينِ خَ صَ رٍ : بِثَالثٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَوْ هْ لِّ شَ نْ كُ امٍ مِ ةِ أَيَّ يَامِ ثَالثَ تَيْ ,  صِ عَ كْ رَ وَ
ى, حَ بْلَ أَنْ أَنَامَ  الضُّ أَنْ أُوتِرَ قَ  اهللا عنهأيب ذر ريض  وحلديث. ]رواه البخاري ومسلم[ )وَ

رٍّ (: ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ق :قال مْ ! يَا أَبَا ذَ امٍ فَصُ ةَ أَيَّ رِ ثَالثَ هْ نَ الشَّ تَ مِ مْ ا صُ ثَالثَ  إِذَ
ةَ  َ رشْ ْسَ عَ مخَ ةَ وَ َ رشْ عَ عَ بَ أَرْ ةَ وَ َ رشْ  . ], واللفظ للرتمذيرواه الرتمذي والنسائي[ )عَ

مس ,; ألهنا تبيضُّ ليالً بالقمر  وسميت هذه األيام بيضاً  ا بالشَّ  . وهنارً

بِ : (; حلديث أسامة بن زيد ريض اهللا عنه قاليوم االثنني واخلميس )٢ اهللا  يَّ إِنَّ نَ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

٣٥١

الَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَ لِكَ فَ نْ ذَ ئِلَ عَ سُ , وَ يسِ مِ مَ اخلَ يَوْ ِ وَ مَ االثْنَنيْ ومُ يَوْ انَ يَصُ بَادِ : كَ لَ الْعِ امَ إِنَّ أَعْ
يسِ  مِ مَ اخلَ وْ يَ ِ وَ نَنيْ ثْ مَ االِ وْ ضُ يَ رَ  .]والنسائي − واللفظ له−  درواه أبو داو[ )تُعْ

أنَّ رسول اهللا ; حلديث أيب أيوب األنصاري ريض اهللا عنه ستة أيام من شوال )٣
رِ (: قال ملسو هيلع هللا ىلص هْ يَامِ الدَّ انَ كَصِ الٍ كَ وَّ نْ شَ تا مِ هُ سِ بَعَ انَ ثُمَّ أَتْ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ  .] مسلم رواه[ )مَ

مشهر اهللا املُحَ  )٤ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللا قال رسول: نه قال; حلديث أيب هريرة ريض اهللا عرَّ
يَامِ ( لُ الصِّ رُ اهللا أَفْضَ هْ انَ شَ ضَ مَ دَ رَ عْ الَةُ  بَ ةِ صَ يضَ رِ دَ الْفَ عْ الَةِ بَ لُ الصَّ أَفْضَ , وَ مُ رَّ املُحَ

يْلِ   . ] رواه مسلم[ )اللَّ

م− عاشوراء يوم )٥ رُ سنة كاملة ; لقول −وهو يوم العارش من حمرَّ ; ألنه يُكفِّ
يَامُ و(: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  اءَ  صِ ورَ اشُ مِ عَ وْ ىلَ اهللايَ بُ عَ تَسِ نَةَ الَّ  أَحْ رَ السَّ فِّ كَ هُ  يتِ أَنْ يُ بْلَ رواه [ )قَ

 .  ]مسلم

ة بن خالد عن امرأته عن التسعة أيام األوىل من ذي احلجة )٦ نَيدَ ; حلديث هُ
ولُ اهللا(: قالت ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بعض أزواج النَّب سُ انَ رَ وْ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ يَ ةِ وَ جَّ عَ ذِ احلِْ ومُ تِسْ مَ يَصُ

اءَ  ورَ اشُ  . ]والنسائي − واللفظ له− رواه أبو داود[ ...)عَ

: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي ;  −وهو يوم التاسع من ذي احلجة− صوم يوم عرفة )٧
ىلَ اهللا ( بُ عَ تَسِ ةَ أَحْ فَ رَ مِ عَ يَامُ يَوْ نَةَ الَّتصِ رَ السَّ فِّ هُ  يأَنْ يُكَ بْلَ نَةَ الَّت قَ السَّ هُ  يوَ دَ عْ  )...بَ
 .ملسو هيلع هللا ىلص يف حق احلاج فيستحب له الفطر يوم عرفة ; لفعل النبي إال. ] رواه مسلم[
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 :   الصيام املكروه :ثالثاً 
 :يكره للمسلم صيام األيام التالية

وقد ثبت  ,; ألن أهل اجلاهلية كانوا يُعظِّمونهإفراد شهر رجب بالصوم )١
جَ ( أنَّه كانعن عمر ريض اهللا عنه  مِ رَ وْ الِ يفِ صَ جَ بُ أَكُفَّ الرِّ ِ تَّىيَرضْ َا  بٍ حَ عُوهنَ يَضَ

قُولُ  يَ امِ وَ , : يفِ الطَّعَ لِيَّةِ اهِ لُ اجلَ هُ أَهْ ظِّمُ عَ انَ يُ رٌ كَ هْ بٌ شَ جَ امَ رَ , إِنَّ بٌ جَ ا رَ مَ بٌ وَ جَ رَ
كَ  رِ المُ تُ اءَ اإلِسْ امَّ جَ لَ   . ], واللفظ له»األوسط«الطرباين يف وابن أيب شيبة رواه [ )فَ

قال « : »املغني«يف قال ابن قدامة  ,م زالت الكراهةفإن أفطر فيه يوماً أو عدة أيا − 
 . »وإن صامه رجل أفطر فيه يوماً أو أياماً بقدر ما ال يصومه كله: أمحد

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبيَّ  :أيب هريرة ريض اهللا عنه قال; حلديث  منفرداً يوم اجلمعة  )٢
ا (: يقول  مً وْ ةِ إِالَّ يَ عَ مُ مَ اجلُ وْ مْ يَ كُ دُ نَّ أَحَ ومَ هُ ال يَصُ دَ عْ هُ أَوْ بَ بْلَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )قَ

بْتِ إِالَّ فِيامَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي منفرداً  يوم السبت )٣ مَ السَّ وا يَوْ ومُ ضَ  الَ تَصُ ِ افْرتُ
مْ  يْكُ لَ  . وألنه يوم تُعظِّمه اليهود ففي إفراده تشبه هبم ,] رواه أبو داود والرتمذي[ ...)عَ

ره يَة بنت احلارث ريض اهللا عنها  ;فإن صام معه غريه مل يُكْ يرِ وَ أَنَّ (حلديث جُ
الَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  قَ ةٌ فَ ائِمَ يَ صَ هِ ةِ وَ عَ مُ مَ اجلُ وْ ا يَ يْهَ لَ لَ عَ الَتْ : دَخَ ? قَ سِ تِ أَمْ مْ  !ال: أَصُ

الَ  الَتْ : قَ ا? قَ دً ومِي غَ ينَ أَنْ تَصُ يدِ الَ  !ال: تُرِ ي: قَ أَفْطِرِ  . ] رواه البخاري[) فَ
عاشوراء  وافق يوم السبت يوماً اعتاد عىل صيامه كيوم عرفة ويوموكذلك إذا  − 

 .فال كراهة حينئذٍ ; ألن العادة هلا تأثري يف ذلك 
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أو  ,وهو يوم الثالثني من شعبان إذا مل يكن يف السامء غيم− يوم الشك )٤
امَ اليَومَ : (; لقول عامر ريض اهللا عنه − الناس اهلالل غبار ومل يرتاء نْ صَ ي الِّ  مَ ذِ

مِ  اسِ ا القَ ىصَ أَبَ دْ عَ قَ كُّ بِهِ النَّاسُ فَ , ووصله أبو داود رواه[) ملسو هيلع هللا ىلصيَشُ الرتمذي و البخاري معلقاً

 .] وابن ماجه والنسائي
د الشخص صيامه; كيوم االثنني أو اخلميس  إال إذا وافق هذا اليوم يوماً تعوَّ

: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  ونحو ذلك, فال كراهة حينئذٍ ; حلديث أيب هريرة ريض اهللا عنه
ومُ ( انَ يَصُ لٌ كَ جُ ونَ رَ , إِالَّ أَنْ يَكُ ِ نيْ مَ وْ مٍ أَوْ يَ وْ مِ يَ وْ انَ بِصَ ضَ مَ مْ رَ كُ دُ نَّ أَحَ مَ دَّ تَقَ ال يَ

مَ  لِكَ الْيَوْ مْ ذَ يَصُ لْ , فَ هُ مَ وْ  .]رواه البخاري ومسلم[ )صَ

م :رابعاً   :  الصيام املحرَّ
 :حيرم عىل املسلم صيام األيام التالية

ولَ اهللا(هريرة رىض اهللا عنه  أيب; حلديث العيد ايوم )١ سُ نْ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ َى عَ هنَ
 ِ نيْ مَ وْ يَامِ يَ طْرِ : صِ مِ الْفِ وْ يَ ى وَ حَ مِ األَضْ وْ  .]رواه البخاري ومسلم واللفظ له[ )يَ

من ذي  وهي يوم احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش−  أيام الترشيق )٢
بٍ ( :ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي  −احلجة ْ رشُ لٍ وَ امُ أَكْ يقِ أَيَّ ِ امُ التَّرشْ  .] رواه مسلم[ )أَيَّ

 : تنبيـه * 
عنه  ; حلديث عائشة ريض اهللا إذا صام اإلنسان يوماً تطوعاً مل جيب عليه إمتامه − 
ولُ اهللا : (قالت سُ الَ يلِ رَ مٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقَ مْ يشَ : ذَاتَ يَوْ كُ نْدَ لْ عِ ةُ هَ ائِشَ الَتْ ءٌ يَا عَ لْتُ  :? قَ قُ : فَ
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ولَ اهللايَ  سُ ا يشَ  ا رَ نَ نْدَ ا عِ الَ . ءٌ مَ إِينِّ : قَ ائِمٌ  فَ الَتْ  ,صَ ولُ اهللا: قَ سُ جَ رَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَخَ
ةٌ  يَّ دِ يَتْ لَنَا هَ دِ أُهْ رٌ أَ −فَ وْ ا زَ نَ اءَ الَتْ  −)أي زائرون(وْ جَ ولُ اهللا :قَ سُ عَ رَ جَ امَّ رَ لَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَ

لْتُ  ولَ اهللا: قُ سُ ا رَ ةٌ  يَ يَّ دِ يَتْ لَنَا هَ دِ رٌ −أُهْ وْ ا زَ نَ اءَ قَ  −أَوْ جَ يْئًاوَ بَأْتُ لَكَ شَ الَ . دْ خَ  :قَ
وَ  ا هُ لْتُ  ?مَ يْسٌ  :قُ الَ  .حَ اتِيهِ : قَ الَ فَجِ  .هَ مَّ قَ , ثُ لَ أَكَ تُ : ئْتُ بِهِ فَ بَحْ نْتُ أَصْ دْ كُ قَ
ائِامً   . ] رواه مسلم[ )صَ

 .قط من واألَ مر والسَّ اخلليط من التَّ هو :  سُ يْ واحلَ 

أو نذر ونحو  ,; كقضاء رمضان أو صيام كفارة  اً واجباً أما إذا صام صوم −
ه  ;ذلك تمَّ وال جيوز له أن خيرج منه بغري عذر ; ألنه واجب يف  ,فيجب عليه أن يُ
 ;عهدته مه حتى تربأ ذمته وخيرج منفوجب عليه أن يت ;وقد تعني بدخوله فيه ,ذمته

 .إال إذا قلبه تطوعاً فحينئذٍ يثبت له حكم التطوع 
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א 

 : كافتعريف االعت :أوالً 
 منْ  ةٍ ـخمصوص ةٍ ـعىل صف عز وجلاهللا  ةِ ـلطاع املسجدِ  لزومُ : االعتـكاف هو

  .سالً غُ  ا يوجبُ ممّ  طاهرٍ  ,عاقلٍ  ,مسلمٍ 

كمِ االعتكافِ  :ثانياً   : حُ
; خصوصاً يف العرشِ مستحبٌّ يف كلِّ وقتٍ االعتكافُ  , وهو يف رمضانَ آكدُ

رَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ أَنَّ النَّبِ ( :ريض اهللاُ عنها عائشةِ  حلديثِ  ;األواخرِ  اخِ َ األَوَ تَكِفُ الْعَرشْ انَ يَعْ كَ
اهُ اهللاُ فَّ تَّى تَوَ انَ حَ ضَ مَ نْ رَ لَّ  مِ جَ زَّ وَ هِ  ,عَ نْ بَعْدِ هُ مِ اجُ وَ تَكَفَ أَزْ  .]رواه البخاري ومسلم[ )ثُمَّ اعْ

رَ (: ريض اهللا عنهامنِ عمرَ ـديثِ ابحل ;رِ ذْ ـبالنَّ  االعتكافُ  وجيبُ  مَ    :الَ ـقَ أَنَّ عُ
ولَ اهللا سُ ا رَ تُ يف !يَ رْ لِيَّةِ إِينِّ نَذَ اهِ ةً يفِ   اجلَ تَكِفَ لَيْلَ امِ املَ أَنْ أَعْ رَ دِ احلَ جِ الَ  .سْ فِ  :قَ أَوْ

كَ  رِ  .]رواه البخاري[ )بِنَذْ
عىل  جيبُ  ال االعتكافَ  وا عىل أنّ مجعُ أَ وَ «:  »اإلمجاع«يف  قال اإلمامُ ابنُ املنذرِ 

 . »عليهِ  فيجبُ  ;هِ عىل نفسِ  ه املرءُ وجبَ  أن يُّ إالّ  فرضاً  اسِ النّ 

ةِ االعتكافِ  :ثالثاً    : رشوطُ صحّ
 :أشياءَ  بعةُ س تِهِ صحّ  طُ ورش
 .ةُ ـيَّ ــالنِّ  )١
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  .سالمُ اإلِ  )٢
  .العقلُ  )٣
أنُ كام هو ال ;مييزُ التّ  )٤ ,العباداتِ  سائرِ يف  شّ , وال جم ; فال يصحُّ من كافرٍ نونٍ

; لعدمِ النيّةِ املعتربةِ رشعاً    .وال طفلٍ
نُبٍ (: ملسو هيلع هللا ىلصه لقولِ  :الغسلَ  ما يوجبُ  عدمُ  )٥  دَ جلُِ جِ لُّ املَسْ ائِضٍ  ,ال أُحِ ال حَ  )وَ

 .ئاً فال يصحُّ من جنبٍ ولو متوضِّ  .]وابن ماجه أبو داود رواه [
 ﴾ } x y z ﴿: عز وجله لقولِ  :بمسجدٍ  االعتكافِ  كونُ  )٦ 

; ب فال يصحُّ بغري .]١٨٧البقرة [  .اتّفاق العلامءمسجدٍ
  يرتكَ ئالّ ل ;ه اجلامعةُ تلزمُ  منْ  يف حقِّ  ;اجلامعةُ  فيهِ  ا تقامُ ممّ  املسجدُ  كونَ أن يَّ  )٧ 

رُ منهعليهِ  واجبةٌ  , وهياجلامعةَ  , وهو يمكنه املنايفِ  اخلروجُ  , أو يتكرّ  لالعتكافِ
  .منه زُ حرُّ التّ 

 :ما يدخلُ يفِ املسجدِ * 
, ومسجدِ احلرامِ  املسجدِ ك ;وابِ ى يف الثّ حتّ  ;فيهِ  يدَ زِ  ما املسجدِ  دخلُ يفِ ي )١
ةٍ فِيامَ (: احلديثِ  لعمومِ  ;أيضاً  املدينةِ  الَ نْ أَلْفِ صَ ٌ مِ ريْ ا خَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ةٌ يفِ مَ الَ اهُ  صَ وَ سِ

امَ  رَ دَ احلَ جِ    .]رواه البخاري ومسلم[ )إِالَّ املَسْ
 .﴾} z﴿  :يةِ اآل لعمومِ  ;هُ حُ طْ سَ  )٢
  .لهُ  تابعةٌ هي و ,هُ ا معَ ألهنّ ; ةُ وطَ حُ املَ  هُ تُ بَ حْ رَ  )٣
; ا يفأو باهبُ  ي هيَ تِ الّ  هُ منارتُ  )٤ دِ   .لهُ  تابعةٌ هي و ,هِ ا يف حكمِ ألهنّ  املسجِ
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 * ٍ  :نذرُ االعتكافِ يف مسجدٍ معنيّ
رَ  منْ  ٍ  بمسجدٍ  االعتكافَ  نذَ ,  رام,املسجد احل−  الثةِ الثّ املساجدِ  غريِ معنيّ والنّبويّ

ْ  :− واألقىص ُ بني االعتكافِ بهِ أو بغري, وخيمل يتعنيّ ْ يُ  ملْ  تعاىل اهللاَ ألنّ  ;هِ ريّ  عنيّ
; ;مكاناً  هِ لعبادتِ  ْ بالنّذرِ   .الثالثةِ  املساجدِ  بغريِ  صالةً  رَ نذَ  كمنْ  فلمْ يتعنيّ
 أفضلَ  كونَ  أن يّ إالّ  هِ يف غريِ  هُ ئْ جيزِ  مل املساجدِ الثّالثةِ  أحدِ يف  من نذر اعتكافاً و

 فيهِ  هُ جزأَ أ املدينةِ  يف مسجدِ  رَ نذَ  ومنْ  ,هُ غريُ  هُ ئْ جيزِ  ملْ  احلرامِ   املسجدِ يفِ  فمن نذرَ ; منهُ 
اهللا  ريضحلديث جابر  ;يف الثالثةِ  هُ األقىص أجزأَ  يفِ  رَ نذَ  ومنْ  ,احلرامِ  املسجدِ  ويفِ 
الَ (: عنه قَ تْحِ فَ مَ الْفَ وْ امَ يَ الً قَ جُ ولَ اهللايَ : أَنَّ رَ سُ تُ هللا إِينِّ  !ا رَ رْ تَحَ اهللاُ نَذَ يْكَ  إِنْ فَ لَ عَ

 َ يلِّ ةَ أَنْ أُصَ كَّ ِ  يف مَ تَنيْ عَ كْ سِ رَ يْتِ املَقْدِ الَ . بَ نَ : قَ ا هُ لِّ هَ يْهِ  .اصَ لَ ادَ عَ مَّ أَعَ الَ  ;ثُ قَ : فَ
نَ  ا هُ لِّ هَ يْهِ  .اصَ لَ ادَ عَ الَ  ;ثُمَّ أَعَ قَ ا: فَ أْنَكَ إِذً  .]اودأبو درواه [ )شَ

 : مبطالتُ االعتكافِ  :رابعاً 
 :يبطل االعتكاف بأحد األمور التالية

انَ (: اهللا عنها قالت ريضعائشة  ديثِ حل ;رٍ ذْ عُ  لغريِ  املسجدِ  منَ  اخلروجُ  )١ كَ
ةٍ الَ يَدْ  − ملسو هيلع هللا ىلصيَّ النَّبِ : تعني−  اجَ لُ الْبَيْتَ إِالَّ حلَِ ا خُ تَكِفً عْ انَ مُ ا كَ  .]ومسلم رواه البخاري[ )إِذَ

ا ا(: وقوهلِ يضً رِ ودَ مَ عُ تَكِفِ أَنْ الَ يَ ىلَ املُعْ نَّةُ عَ ةً  ,السُّ نَازَ دَ جَ هَ الَ يَشْ سَّ  ,وَ الَ يَمَ وَ
ا هَ َ بَارشِ الَ يُ أَةً وَ رَ نْهُ  ,امْ دَّ مِ ةٍ إِالَّ ملَِا الَ بُ اجَ جَ حلَِ ْرُ الَ خيَ جَ . ]رواه أبو داود[  )وَ وإذا خرَ

  .ناسياً مل يبطُلْ 
لُ بِالنِّيَّاتِ إِ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقولِه  ;جْ خيرُ  ملْ  وْ ولَ , من املسجدِ  جِ اخلرو ةُ نيّ  )٢ امَ َعْ امَ األْ  )نَّ

  .]رواه البخاري ومسلم[
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 v w x y z﴿ : لقوله تعاىل ;ولو ناسياً   الفرجِ يفِ  ءُ الوط )٣

  .واحلجِّ  ومِ كالصّ  ;هاأفسدَ  عبادةٍ يف  الوطءُ  مَ إذا حرُ و . ]١٨٧البقرة [ ﴾ }
ابقةِ  اآليةِ  ومِ ملع ;جِ رْ الفَ  دونَ  ةِ باملبارش اإلنزالُ  )٤   .السّ
  .]٦٥ الزمر[ ﴾  ª © ̈     §  ﴿ :ه تعاىللقولِ  ;ةُ دَّ رِّ ــال )٥
 .العبادةِ  أهلِ  منْ  هِ عن كونِ  كرانِ السَّ  خلروجِ  ;رُ كْ ـلسُّ ا )٦

   :داالعتكافِ إذا فسَ  حكمُ * 
هِ  االعتكافُ  بطلَ  إذا روجٍ ونحوِ عاً أو نذراً أن يكونَ و من ; فال خيلُ بخُ  :تطوّ
َ خُ  :عاً تطوّ  االعتكافُ  كانَ  فإنْ  )١  وجوبِ  لعدمِ ; هِ وعدمِ  بني الرجوعِ  ريّ

 .فيهِ  وعِ بالرشُّ  االعتكافِ 
 :ثالثةِ أحوالٍ أحدِ ; فال خيلُو من وإن كانَ االعتكافُ نذراً  )٢ 

لُ  ;أ :األوّ امٍ  ن يكونَ النّذرُ غريَ متتابعٍ وال مقيّدٍ بزمنٍ ;  معكنذرِ عرشةِ أيّ اإلطالقِ
هُ هذا ال ف ; حمتسباً  تمُّ يُ إالّ اليوم الّذي أفسده, و قضاءٌ يلزمُ امِ ما بقيَ عليهِ من األيّ

هِ  ; ألنّه أتى باملنذورِ عىل وجهِ ارةَ عليهِ   .بام مىض, وال كفّ
; كأن يّقولَ  :الثّاين  ا غريَ مقيّدٍ بزمنٍ أن أعتكفَ هللا عيلّ «: أن يكونَ النّذرُ متتابعً

امٍ متتابعةٍ عرشةَ  ها, ثمّ خرج مثالً − »أيّ ُ بني −فاعتكفَ بعضَ عىل ما  البناءِ ; فيخريّ
 ,تابعِ التّ  لفواتِ  جرباً  ;يمنيٍ  كفارةُ  وعليهِ  ,فقط من األيامِ  يَ ما بقِ  بأن يقيضَ  ;مىض

; وال كفارةَ  ,من جديد عتكافِ اال استئنافِ أو   باملنذورِ  اإلتيانُ  هُ ه أمكنَ ألنّ  عليهِ
 .يشءٌ  هُ يلزمْ  فلمْ  ;هِ عىل وجهِ 
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ٍ  بزمنٍ  داً مقيّ أن يكونَ النّذرُ  :الثّالثُ  ; −كالعرشِ األواخرِ من رمضانَ −معنيّ
رتكِهِ فعلَ ل ;يمنيٍ  وعليه كفارةُ  ,بالواجبِ  ليأيتَ  ;بعد رمضانَ  ما تركَ  قضاءُ  عليهِ ف

 .املنذورَ يف وقتِهِ 

بطِ  باحُ للمعتكفِ ا يُ م :خامساً   :لُ االعتكافَ , وال يُ
 :للمعتكف ما ييليباح 
أو  ,نجاسةٍ  أو إلزالةِ , واجبةٍ  أو طهارةٍ  ,أو غائطٍ  ,من املسجد لبولٍ  اخلروجُ  )١

هِ  لزمنِ  وال قضاءَ , هُ تلزمُ  جلمعةٍ    .عليهِ  وال كفارةَ  ,خروجِ
له  دَّ ال بُ  ذلك ألنّ  ;من يأتيهِ بهِ  لعدمِ  ;أو مرشبٍ  بمأكلٍ  لإلتيانِ  اخلروجُ  )٢

ابقِ ا يف عمومِ  فيدخلُ  ;منهُ  دْ ( :حلديثِ السّ انَ الَ يَ ةٍ كَ اجَ لُ الْبَيْتَ إِالَّ حلَِ انَ  خُ ا كَ إِذَ
ا تَكِفً عْ  .)مُ
ريض اهللاُ  عائشةَ  لقولِ  ;دونَ أن يّقفَ  هِ  طريقِ يفِ  هِ وغريِ  املريضِ  عنِ  السؤال )٣
أَلُ عَ (: عنها امَ أَسْ يضُ فِيهِ فَ املَرِ ةِ وَ اجَ لُ الْبَيْتَ لِلْحَ نْتُ ألَدْخُ ةٌ إِنْ كُ ارَّ ا مَ أَنَ  )نْهُ إِالَّ وَ

 .]رواه البخاري ومسلم[
 .عليهِ  يشقُّ  ذلكَ  ألنّ  ; إذا خرجَ لعذرٍ  عجلةٍ  غريِ  منْ  هِ عىل عادتِ  أن يميش )٤

ةَ اللُّبثِ يف املسجدِ  :سادساً   :االعتكافُ مدّ
 انَ ك ام إنْ ال سيّ  ;فيهِ  هِ بثِ لُ  ةَ دَّ مُ  االعتكافَ  أن ينويَ  املسجدَ  ملن قصدَ  تحبُّ سي 

 .صائامً 
     



 



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

٣٦١

 
א 

 :تعريف احلج  :أوالً 
 . دصْ القَ : لغة  −وكرسها والفتح أشهربفتح احلاء −  : جُّ احلَ 

 . قصد مكة للنسك يف زمن خمصوص: ورشعاً  

 :حكم احلج  :ثانياً 
ِ ( :ملسو هيلع هللا ىلص كام قال النبي ;احلج أحد أركان اإلسالم اخلمسة ن ْسٍ  يَ بُ ىلَ مخَ الَمُ عَ  :اإلِسْ

ةِ  ادَ هَ أَنَّ  أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللا شَ ولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ الَةِ , حمُ امِ الصَّ إِقَ اةِ , وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ , وَ
جِّ  حَ انَ , الْبَيْت وَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ  . ]واللفظ له ,رواه البخاري ومسلم[ )وَ
عىل كل مسلم ومسلمة إذا  رمُ مرةً واحدةً يف العُ  واجب مع العمرةاحلج و

 £ ¢   ¡ �  ~ { | ﴿ :; لقول اهللا تعاىل توفرت رشوط وجوهبام 

ةَ  وحلديث أَيبِ  , ]٩٧ آل عمران[ ﴾¥ ¤ رَ يْ رَ ولُ اهللاهُ سُ بَنَا رَ طَ الَ خَ الَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَ قَ : فَ
دْ ( َا النَّاسُ قَ ضَ اهللا أَهيُّ مُ  فَرَ لَيْكُ واعَ جُّ جَّ فَحُ لٌ . احلَ جُ الَ رَ قَ ولَ  :فَ سُ امٍ يَا رَ لَّ عَ  ?اهللا أَكُ

تَّى قَ  تَ حَ كَ ا ثَالَثًافَسَ سُ . اهلََ الَ رَ قَ ملََا :ملسو هيلع هللا ىلص ولُ اهللافَ بَتْ وَ جَ لْتُ نَعَمْ لَوَ تُمْ  لَوْ قُ تَطَعْ  )اسْ
ةُ ( :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص يعن النَّب بَّاسن عبوحلديث ا , ]رواه مسلم[ رَ لَتِ الْعُمْ دْ دَخَ جِّ  يفقَ احلَ

ةِ  يَامَ مِ الْقِ وْ  .  ]واللفظ له ,رواه أبو داود والرتمذي[ )إِىلَ يَ
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 :  رشوط وجوب احلج :ثالثاً 
 : رشوط  ستةيشرتط لوجوب احلج 

وألنه  ,; ألنه ليس من أهل العباداتفالكافر ال جيب عليه احلج : اإلسالم  )١
 .ممنوع من دخول احلرم 

فِعَ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  عىل املجنون وال يصح منه ; فال جيب احلجّ : العقل  )٢ رُ
ةٍ  نْ ثَالَثَ لَمُ عَ نِ ... الْقَ عَ لَ  وَ تَّى يَعْقِ نُونِ حَ   . ]هداود والرتمذي والنسائي وابن ماجرواه أبو [  )املَجْ

نِ ( :وفيه ,للحديث السابق عىل الصبي احلج فال جيب  : البلوغ  )٣ عَ بِ  وَ  يِّ الصَّ
ْتَلِمَ  تَّى حيَ ريض  ابن عباس حلديث; مميِّزٍ  لو كان غريحتى لكن يصح منه احلج  .)حَ
بِيا هلََ ( :قالاهللا عنهام  أَةٌ صَ رَ فَعَتِ امْ ولَ اهللا :ا فَقَالَتْ رَ سُ الَ ! يَا رَ ? قَ جٌّ ا حَ ذَ مْ  :أَهلَِ عَ نَ
رٌ  لَكِ أَجْ   . ]رواه مسلم[ )وَ

إذا  فإذا بلغ فعليه احلج والعمرة  ,عمرتهووال جيزئه ذلك عن حجة اإلسالم 
: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :عنهام قالريض اهللا  اس; حلديث ابن عب ذلك سبيالً  وجد إىل

بِ ( امَ صَ   يٍّ أَيُّ رَ ةً أُخْ جَّ ُجَّ حَ يْهِ أَنْ حيَ لَ عَ نْثَ فَ ِ غَ احلْ لَ مَّ بَ جَّ , ثُ والطرباين احلاكم رواه [ ...)حَ

 .  ]البيهقيو
ه صحيح  , عىل العبد ال جيب احلجف: كامل احلرية  )٤ جُّ إال  ,لكنه لو حجَّ فحَ
جَّ , ثُمَّ ( :ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي ال جيزئه عن حجة اإلسالم وعمرته; أنه بْدٍ حَ امَ عَ أَيُّ وَ
أُعْ  رَ ةٌ أُخْ جَّ يْهِ حَ لَ عَ  . ]والبيهقي احلاكمو الطرباينرواه [ )تِقَ فَ

أثناء احلجِّ وأدرك الوقوف بعرفة فإن ذلك جيزئه عن حجة إذا بلغ الصبي  −
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أهنام  عن قتادة وعطاء ملا ثبتو ,فيجزئهبالنسك حال الكامل  ىأته ألناإلسالم ; 
لُوكُ أَوِ  اذَ إِ «: قاال تِقَ املَمْ  »هُ نْ عَ  أَ زَ جْ أَ  فَ قِ وْ املَ  دَ هِ شَ فَ  ةَ فَ رَ عَ  ةَ يَّ شِ عَ  المُ الغُ  مَ لَ تَ احْ  أُعْ

 .  ]يف كتاب املناسك القطيعيبكر  رواه أبو[
قارناً احلج مع العمرة لكنه  أو ,باحلج فقطأحرم الصبيّ إال يف حالة ما لو 

هذا  فحينئذٍ ال جيزئه ;ثم بلغ الصبي , بعد طواف القدومبني الصفا واملروة سعى 
لإلحرام  كام لو كربَّ  ;السعي يف غري وقت الوجوب; لوقوع عن حجة اإلسالم احلجّ 

كذلك ; ألنه ال يرشع ال جيزئه فإنه  لو أعاد السعي بعد البلوغ و .بالصالة ثم بلغ 
 .وال جماوزة عدده ,تكرار السعي

فإن ذلك جيزئه  ;ثم طاف وسعى , أثناء العمرة قبل طوافها إذا بلغ الصبي −
 .عن عمرة اإلسالم 

أي  −وراحلةٍ  −من مأكل ومرشب وملبس− ادٍ ك زَ لْ وهي مِ  :االستطاعة  )٥
أو يكون معه من املال ما يستطيع به  ,تصلح ملثله  − ما يركبه يف رحلته إىل احلج 

 ,﴾¥ ¤ £ ¢  ¡ �  ~ { | ﴿ :تعاىل اهللا  ; لقولحتصيل ذلك
ا:  يلَ قِ (: قال ريض اهللا عنهيف حديث أنس   السبيلقد جاء بيان و ولَ  يَ سُ ا  رَ اهللا , مَ

بِيلُ  الَ  السَّ لَة: ? قَ احِ الرَّ اد وَ وألن احلج عبادة تتعلق  , ]واحلاكم رواه الدارقطني[ )الزَّ
 .كاجلهاد  ;رتط لوجوبه الزاد والراحلةبقطع مسافة بعيدة فاشُ 

وقضاء ط أن يكون ذلك فاضالً عام حيتاجه من كتب ومسكن رتشيُ لكن  −
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يكون  ا أنوكذ. م عىل احلجقدَّ فتُ ; ألن هذه تعترب حوائج أصلية له ونحو ذلك نٍ يْ دَ 
ألن النفقة متعلقة بحقوق اآلدميني ; عىل الدوامعياله عن نفقته ونفقة فاضالً 

ءِ إِثْامً كَفَى بِاملَ (: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي  ,وهم أحوج وحقهم آكد لِكُ أَنْ  رْ نْ يَمْ مَّ ْبِسَ عَ  حيَ
وتَ   . ]مسلمرواه [ )هُ قُ

م بالنسبة للمَ  )٦ رَ ْ فيشرتط لوجوب احلج عىل املرأة  :رأة املَحْ ماً رَ أن جتد حمَ
   ,أو عمٍّ  ,أو أخٍ  ,كأبٍ  ;رمهاأو غريه من حماسواءً كان زوجاً  ;خيرج معها للحج

ْ  ,ابنٍ  أو عنهام  عباس ريض اهللا نرماً فال جيب عليها احلج ; حلديث ابفإن مل جتد حمَ
افِرْ ا: (ملسو هيلع هللا ىلص يبنقال ال:  قال أَةُ إِالَّ ملَ الَ تُسَ مٍ رْ ْرَ عَ ذِي حمَ لٌ إِالَّ  ,مَ جُ ا رَ يْهَ لَ لُ عَ خُ دْ الَ يَ وَ

مٌ  ْرَ ا حمَ هَ عَ مَ  . ]واللفظ للبخاري ومسلم, رواه البخاري[ )وَ

 :  رشطانم رَ حْ املَ  شرتط يفيُ و *
كَ  −أ   فاً أن يكون مُ الصغري  فال يصح أن يكون ;بأن يكون بالغاً عاقالً  :لَّ

مني; ألنه ال حيصل  ْرَ ويشرتط  .هبام املقصود من حفظ املرأة وصيانتهاواملجنون حمَ
 .ؤمن عليهاال يُ ; ألن الكافر كذلك أن يكون مسلامً 

; ألن ذلك من السبيل إىل احلج  ها يف احلجونفقتِ  هتِ عىل نفق املرأةُ  رَ دِ قْ أن تَ  −ب
مل تقدر عىل نفقته فال جيب احلج قدرت عىل نفقتها وفإذا . فيُشرتط القدرة عليه 

م بنفقته فال جيب عليها احلج أيضاً  وكذا. عليها  رَ نَّة ; ألن يف ذلك مِ  لو تربع املَحْ
 .عليها 
وقد هنى  ,; ألهنا سافرت بال حمرم  ت املرأة بدون حمرم فهي آثمةإذا حجَّ ف −
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 .لكنه جيزئها عن حجة اإلسالم   ,عن ذلك كام يف احلديث السابق  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
إىل احلج  بنفسه وكان الطريق آمناً لزمه السعي فمن اكتملت له هذه الرشوط − 
ره بدون عذرٍ يكون آثامً ; لقول النبي ,− هنفسالعام أي يف − فوراً  : ملسو هيلع هللا ىلص ولو أخَّ

جِّ ( لُوا إىلَ احلَ ةَ −  تَعَجَّ يضَ رِ نِي الْفَ مْ  − يَعْ كُ دَ إِنَّ أَحَ ضُ لَهُ  فَ ا يَعْرِ رِي مَ  .]رواه أمحد[ )الَ يَدْ
والرضر  ,مع كون الطريق غري آمنٍ فيه رضر ألن إجياب احلج; الطريق نِ مْ اعتبار أَ و

 .كام هو معلوم  ;رشعاً  منفيٌّ 

  :النيابة يف احلج  :رابعاً 

 أن يكونإذا توفرت هذه الرشوط لكنه عجز عن الذهاب إىل احلج لعذرٍ ; ك
يكون مريضاً مرضاً ال يُرجى برؤه فحينئذٍ يلزمه أن يُقيم نائباً  أو , يف السن كبرياً 

ريض اهللا  اسحلديث ابن عب حتى لو كان هذا النائب امرأة ; ,حيج ويعتمر عنه 
ل الَتْ (بن عباس  عنهام عن الفَضْ مَ قَ ثْعَ نْ خَ أَةً مِ رَ ولَ : أَنَّ امْ سُ ا رَ  إِنَّ أَيبِ !  اهللايَ

ةُ  يضَ رِ يْهِ فَ لَ بِريٌ عَ يْخٌ كَ جِّ  يف اهللاشَ تَوِ  ,احلَ سْ تَطِيعُ أَنْ يَ وَ الَ يَسْ هُ هِ  يَ وَ رِ بَعِريِ هْ ىلَ ظَ  . عَ
الَ النَّبِ  قَ جِّ  :ملسو هيلع هللا ىلص يُّ فَ نْهُ  يفَحُ فهذا يدل عىل جواز .  ]واللفظ له ,رواه البخاري ومسلم[ )عَ

 .من باب أوىل فالرجل  ;نيابة املرأة عن الرجل يف احلج عند العذر 

 حج فحينئذٍ ال جيزئه ه قبل إحرام نائبهرُ ذْ إال إذا زال عُ  ,وجيزئه حجّ النائب عنه − 
 .احلج قبل رشوع نائبه يف اإلحرام باحلج عنه  ; لقدرته عىلالنائب عنه

نْ لزمه احلج−  إذا ماتو −  ْرَ  ;قبل أن يستنيب − مَ  هتِ كَ رِ تَ  من جَ فحينئذٍ جيب أن خيُ
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ابن عباس ريض اهللا وتدفع ملن حيج ويعتمر عنه; حلديث  ,وعمرةما يكفي حلجة 
تْ إِىلَ النَّبِيِّ ( عنهام اءَ يْنَةَ جَ هَ نْ جُ ةً مِ أَ رَ الَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ امْ قَ جَّ :  فَ ُ تْ أَنْ حتَ رَ ي نَذَ إِنَّ أُمِّ

ا نْهَ جُّ عَ أَحُ اتَتْ أَفَ تَّى مَ جَّ حَ ُ مْ حتَ لَ الَ  ? فَ ا : قَ نْهَ ي عَ جِّ مْ حُ عَ ىلَ , نَ انَ عَ أَيْتِ لَوْ كَ أَرَ
يَةً  اضِ نْتِ قَ نٌ أَكُ يْ كِ دَ وا  ?أُمِّ اهللاُ اهللاَاقْضُ اءِ  فَ فَ قُّ بِالْوَ  . ]رواه البخاري[ )أَحَ

 :رشوط صحة النيابة يف احلج  :خامساً 
 : ما ييل  يشرتط يف النائب الذي حيج عن غريه

إذا كان :  فمثالً  ; وجب عليه احلج فيه ألنه; من بلد الذي أنابه أن حيجَّ  )١ 
فيجب عليه أن يقيم  ;الكويت , ووجب عليه احلج وهو يفويتالك من أهل

 .فإن ذلك ال جيزئه  بلد آخر, فلو أقام نائباً من كويت الالنائب من 
فال يصح حجه فإن مل يكن قد حج عن نفسه  ,أن يكون قد حجَّ عن نفسه )٢

; حلديث ابن عباس ريض اهللا نفسه  فإن فعل انرصفت هذه احلجة إىل ,عن غريه 
قُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ أَنَّ النَّبِ ( عنهام الً يَ جُ عَ رَ مِ ةَ : سَ مَ ُ ربْ نْ شُ الَ  , لَبَّيْكَ عَ ةَ  :قَ مَ ُ ربْ نْ شُ الَ  ?مَ قَ
يبٌ يلِ  أَخٌ يلِ  رِ الَ  . أَوْ قَ كَ  :قَ سِ نْ نَفْ تَ عَ جْ جَ الَ  ?حَ الَ  !الَ  :قَ سِ  :قَ فْ نْ نَ جَّ عَ كَ حُ

ةَ  مَ ُ ربْ نْ شُ جَّ عَ مَّ حُ  نْ عَ  هِ ذِ هَ  لْ عَ اجْ فَ (:  هابن ماج ولفظ.  ]هرواه أبو داود وابن ماج[ )ثُ
جَّ عَ  مَّ ثُ  ,كَ سِ فْ نَ  ُ شُ  نْ حُ  . )ةَ مَ ربْ
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 :معنى اإلحرام  :أوالً 
ة وهي نيَّ  .ني احلج أو العمرةكَ سُ النُّ  دِ خول يف أحَ ة الدُّ نيَّ  : هو اإلحرام

أو  ,أو نية التجرد من املخيط ,ة ختتلف عن نية املسافر ليحج أو يعتمرخاصَّ 
 .االمتناع عن املحظورات

 :مواقيت اإلحرام املكانية  :ثانياً 
هي تلك األماكن التي ال جيوز ملن أراد احلج والعمرة  :املواقيت املكانية 

 .أن يتجاوزها إال وهو حمرم
دها ـفيجب عىل من أراد احل ج أو العمرة أن ال يتجاوز املواقيت التي حدَّ

إِنَّ النَّبِيَّ : (; حلديث ابن عباس ريض اهللا عنهام قال  مٌ رِ إال وهو حمُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
قَّتَ  ملسو هيلع هللا ىلص ينَةِ ذَ ألَ وَ لِ املَدِ ةِ احلُ ا هْ يْفَ ألَ , لَ ةَ وَ فَ حْ أْمِ اجلُ لِ الشَّ نَ ألَ وَ , هْ رْ دٍ قَ لِ نَجْ هْ

لِ املَ  مَ , نَازِ لَ مْ لَ نِ يَ لِ الْيَمَ ألَهْ ادَ . وَ َّنْ أَرَ نَّ ممِ هِ ِ ريْ نْ غَ نَّ مِ يْهِ لَ ملَِنْ أَتَى عَ نَّ وَ نَّ هلَُ جَّ احلَ هُ
ةَ  رَ مْ العُ  . ]رواه البخاري ومسلم[) ... وَ

 وحديث ,− السابق− ابن عباس  , ورد بياهنا يف حديثاملكانية مخسةواملواقيت 
نْ ذِ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصجابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام أن النبي  ينَةِ مِ لِ املَدِ لُّ أَهْ هَ  يمُ

ةِ احلُ  يْفَ رُ اجلُ , لَ يقُ اآلخَ الطَّرِ ةُ وَ فَ اتِ , حْ نْ ذَ اقِ مِ لِ الْعِرَ لُّ أَهْ هَ مُ قٍ  وَ رْ لِ , عِ لُّ أَهْ هَ مُ وَ
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نٍ  رْ نْ قَ دٍ مِ مَ , نَجْ لَ مْ لَ نْ يَ نِ مِ لِ الْيَمَ لُّ أَهْ هَ مُ  :وبياهنا عىل التفصيل . ]رواه مسلم[) وَ
ة ) ١ يْفَ لَ ومن  ,, وهو ميقات أهل املدينة) أبيار عيل(وتسمى اآلن  :ذو احلُ

 .مر هبا من غري أهلها متجهاً إىل مكة
ة ) ٢ فَ حْ أهل  التي أصبحت فيام بعد ميقات )رابغ(وتقع قرب مدينة  :اجلُ
 .ومن جاء من طريقهم  ,واملغرب ,ومرص ,الشام
ل ) ٣ نُ املَنازِ رْ , وهو ميقات أهل )السيل الكبري(ويطلق عليها اسم  :قَ
 .ومن جاء من طريقهم ,نجد
مْ ) ٤ لَ مْ لَ ومن جاء  ,, وهو ميقات أهل اليمن) السعدية(وتسمى اآلن  :يَ

 .من طريقهم
ق ذات ) ٥ وشامل  ,وهو ميقات أهل العراق) يبةالرضَّ (سمى اآلن تو :عِرْ

 .نجد ومن يف حكمهم
فيجب عليه أن حيرم  ;ومن كان منزله دون هذه املواقيت , فميقاته منزله 

 كَ لِ ذَ  ونَ دُ  انَ كَ  نْ مَ وَ ... : ( −يف حديث ابن عباس السابق−  ملسو هيلع هللا ىلصمنه ; لقوله 
أ , نْ مِ فَ  يْثُ أَنْشَ ةَ  نْ مِ  ةَ كَّ مَ  لُ هْ ى أَ تَّ حَ  حَ كَّ  .]رواه البخاري ومسلم[) مَ

 :ما ال ينعقد معه اإلحرام  :ثالثاً 
رال ينعقد اإلحرام إذا كان املحرم يف ح كْ ; ال اجلنون أو اإلغامء أو السُّ

 .ألن من كان هذا حاله فال يتصور وجود النية منه مع غياب عقله 
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:  بطل به اإلحرام :ما يَ  رابعاً
عن اإلسالم ; لقوله  مُ حرِ املُ  دَّ ـإذا ارتإالَّ , فال تبطل  اإلحرامإذا انعقدت نية 

  .]٦٥ [الزمر ﴾ª © ̈     § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ �﴿: تعاىل

:  ما يُفسد اإلحرام : خامساً
املحرم  وطئ, فإذا د باجلامع عمداً أو سهواً أمجع العلامء عىل أن اإلحرام يفس

, وعليه القضاء ,يلزمه إمتام نسكهو ,فسد حجه لاحلج وكان قبل التحلل األوب
 ئلوان عمر وعيل وأيب هريرة أهنم سُ ملا روي ع ;− الباطلج احلوهذا بخالف − 
انِ : (وا, فقالباحلج حمرم ن رجل أصاب أهله وهوع ذَ نْفُ يَانِ  يَ ضِ امَ  يَمْ هِ هِ جْ لِوَ

, ثُمَّ  امَ هُ جَّ يَا حَ تَّى يَقْضِ امَ  حَ يْهِ لَ جُّ عَ يُ  حَ دْ اهلَ ابِلٍ وَ مالك يف املوطأ بالغاً,  ا[رواه) قَ

  صادف إحراماً تاما فأفسده.  ; وألنّه وطءٌ ابن امللقن] هاوضعف
ه. ; فإنّه ال يفسدُ لِ ا إذا كان الوطء بعد التّحلّلِ األوّ   أمّ

عي; فإن كان  −  وال تفسدُ العمرةُ بالوطءِ إالّ إذا كان قبل الفراغِ من السّ
د; كالو .بعد الفراغ منه وقبل احللق مل تفسُ لِ   طءِ يف احلجِّ بعد التّحلّلِ األوّ

:  أنواع النسك : سادساً
  يقع اإلحرام بالنسك عىل ثالثة وجوه هي :

رادُ :  )١ فْ   جا).حَ  مَّ وهو أن حيرم باحلج وحده , فيقول : (لبيك اللهاإلِ
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رَ  )٢ وهو أن حيرم باحلج والعمرة معاً , أو حيرم بالعمرة ثم يدخل  : انُ القِ
 .عليها اإلحرام باحلج قبل الطواف 

وال يُعد قارناً  ,فإن أحرم باحلج أوالً ثم أراد أن يدخل عليه العمرة مل يصح
يستفد  هبذه الصفة , وال يرتتب عليه يشء; ألنه مل يرد به النص الرشعي , ومل

 .به فائدة 
وهو أن حيرم احلاج بالعمرة من امليقات يف أشهر احلج , فإذا  :تُّعُ التَّمَ  )٣

 .فرغ منها وحتلل أحرم باحلج من مكة يف عامه 
ملا روت عائشة ريض اهللا عنها  ;واملسلم خمريَّ بني هذه األنساك الثالثة  − 

ولِ : (قالت  سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ الَلِ  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللاخَ افِنيَ هلِِ وَ اعِ مُ دَ ةِ الْوَ جَّ ةِ  يذِ حَ جَّ . احلِْ
الَتْ  ولُ اهللا: قَ سُ الَ رَ قَ لَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص فَ يُهِ لْ ةٍ فَ رَ مْ ِلَّ بِعُ مْ أَنْ هيُ نْكُ ادَ مِ نْ أَرَ الَ أَينِّ , مَ لَوْ  فَ

ةٍ  رَ مْ لْتُ بِعُ لَ يْتُ ألَهْ دَ الَتْ  .أَهْ لَّ : قَ نْ أَهَ مِ مَ وْ نَ الْقَ انَ مِ كَ ةٍ فَ رَ مْ لَّ  ,بِعُ نْ أَهَ مْ مَ نْهُ مِ وَ
جِّ  الَتْ . بِاحلَ ةٍ  :قَ رَ مْ لَّ بِعُ َّنْ أَهَ ا ممِ نْتُ أَنَ كُ   . ]مسلمو البخاري رواه[...)  فَ

أمر أصحابه ممن أهل  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  أفضل هذه األنساك الثالثة التمتع ;و −
وال لَ وَ : (وقال باحلج أن يتحللوا وجيعلوها عمرة إال من كان قارناً وساق اهلدي 

ِ امَ كَ  تُ لْ لَ ـَي حلَ يِ دْ هَ   يَ دْ اهلَ  قِ سُ  أَ ملَ  تُ رْ بَ دْ تَ ا اسْ ي مَ رِ مْ أَ  نْ مِ  تُ لْ بَ قْ تَ و اسْ لَ وَ ,  ونَ لُّ  حتَ
ران . ]رواه البخاري ومسلم[) انَ عْ طَ أَ ا وَ نَ عْ مِ سَ ا وَ نَ لْ لَ حَ فَ  ,والُّ حِ فَ  فنقلهم من اإلفراد والقِ

 .إال إىل األفضل − الصالة والسالمعليه −إىل التمتع , وال ينقلهم 
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فه إىل ما شاءسكه, صح إحرامهومن أحرم وأطلق من غري حتديد ن −  َ ; , ورصَ
, فيصح  »أحرم بام أحرم به فالن«: ألن اإلحرام يصح مع اإلهبام وهو أن يقول 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  جَ رَ خَ (: ; لقول طاووس وٌ غْ قبل التحديد فلَ  لَ مِ وما عُ  .مع اإلطالق 
جا يَ  يُسَ الَ  ةِ ينَ دِ املَ  نَ مِ  ي حَ ,  ةَ وَ رْ املَ ا وَ فَ الصَّ  نيَ بَ  وَ هُ وَ  اءُ ضَ القَ  يهِ لَ عَ  لَ زَ نَ , فَ اءَ ضَ القَ  رُ ظِ تَ نْ مِّ
ْ لَّ وَ هَ أَ  مْ نهُ مِ  انَ كَ  نْ مَ  هُ ابَ حَ صْ أَ  رَ مَ أَ فَ  ْ  نْ أَ  يٌ دْ هَ  هُ عَ مَ  نْ كُ يَ  ملَ الشافعي  رواه[ )ةً رَ مْ ا عُ وهَ لُ عَ جيَ

 ,  . ]نكارةيف متنه ومرسالً
يِّنَه ; حلديث عائشة ريض اهللا عنها وفيه سُ والسنة ملن أراد نُ  −  نَّا: (كاً أن يُعَ نْ  فَمِ مَ

ةٍ  رَ لَّ بِعُمْ نَّا مَ , أَهَ مِ ةٍ وَ رَ مْ عُ ةٍ وَ جَّ لَّ بِحَ لَّ بِاحلَ , نْ أَهَ نْ أَهَ نَّا مَ مِ  .]ومسلم رواه البخاري[) جِّ وَ
ه يلإين أريد النُّسك الفاللهم : (ويُسنَّ له أن يشرتط فيقول −  وتقبَّله  الين, فيرسِّ
تنيمنِّي بَسْ يلِّ حيث حَ حِ , فَمَ ني حابِسٌ بَسَ ; ملا روت عائشة ريض اهللا ), وإن حَ

ولُ : (عنها قالت  سُ لَ رَ ا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللادَخَ الَ هلََ قَ ِ فَ بَريْ ةَ بِنْتِ الزُّ بَاعَ ىلَ ضُ دْتِ : عَ لَّكِ أَرَ لَعَ
جَّ  الَتْ ? احلَ اهللا :  قَ ةً وَ عَ جِ ينِ إِالَّ وَ دُ ا . الَ أَجِ الَ هلََ قَ ويلِ : فَ قُ طِي وَ ِ رتَ اشْ ي وَ جِّ : حُ

تَنِي بَسْ يْثُ حَ يلِّ حَ ِ مَّ حمَ هُ  .]رواه البخاري ومسلم[) اللَّ
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ها: أوالً   :تعريفُ
 .هي األشياءُ الّتي حيرمُ عىل املحرمِ فعلُها رشعاً  :حمظوراتُ اإلحرام

 : أقسامُ املحظوراتِ : ثانياً 
 :أشياءَ  تسعةُ هي 

ازينِ  نيِ فّ ى اخلُ حتّ  لِ اجعىل الرّ  املخيطِ  بسِ لُ  دُ عمُّ تَ  : هاأحدُ   فّ  حلديثِ  ;أو القُ
ئِلَ النَّبِ  :ريض اهللاُ عنهام قال عمرَ  ابنِ  مُ : ملسو هيلع هللا ىلص يُّ سُ رِ لْبَسُ املُحْ ا يَ لْبَسُ ( :قَالَ  ?مَ  الَ يَ
يصَ ملُ ا مِ مُ الْقَ رِ ةَ  ,حْ مَ الَ الْعِامَ نُسَ  ,وَ ْ الَ الْربُ يلَ  ,وَ اوِ َ الَ الرسَّ سٌ  ,وَ رْ هُ وَ سَّ ا مَ بً وْ الَ ثَ وَ

انٌ  رَ فَ عْ الَ زَ امَ  ,وَ هُ طَعْ يَقْ لْ ِ فَ لَنيْ عْ ِدَ نَ ِ إِالَّ أَنْ الَ جيَ نيْ فَّ الَ اخلُ نَ  ;وَ لَ مِ فَ ا أَسْ ونَ تَّى يَكُ حَ
 ِ بَنيْ عْ   مما حييطُ بالبدنِ ما يف معناها ويلحقُ هبذهِ األشياءِ  .]رواه البخاري ومسلم[ )الْكَ

 ; هِ  .ذلك نحوِ و ,بانِ والتُّ  ,اعةِ رَّ والدَّ  ,ةِ بّ اجلُ  :مثلُ أو ببعضِ
,  لُبسُ  , وإذا مل جيدِ نَعلنيِ فلهُ اويلِ الرسّ  بسُ لُ  فلهُ  إزاراً  املحرمُ  إذا مل جيدِ و نيِ اخلُفّ
; و هام وال فديةَ عليهِ : ريض اهللاُ عنهام قال اسٍ عبّ  ابنِ  حلديثِ إذا لبِسهام ال يقطعُ

فاتٍ  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  رَ طُبُ بعَ ِ ( :خيَ نيْ فَّ بَسْ اخلُ يَلْ لْ ِ فَ لَنيْ ِدْ النَّعْ ْ جيَ نْ ملَ ِدْ  ,مَ ْ جيَ نْ ملَ مَ وَ
يلَ  اوِ َ بَسْ رسَ يَلْ لْ ا فَ ارً مِ  ;إِزَ رِ حْ  .], واللفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم[ )لِلْمُ
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; لقولِهِ من الكعبنيِ  ا أسفلَ ى يكونَ  حتّ امهعُ طَ قْ ه يَ أنّ  :أمحدويف روايةٍ عن اإلمام 
ابقِ  حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص امَ (: ابنِ عمرَ السّ هُ طَعْ يَقْ لْ ِ  ;فَ بَنيْ عْ نَ الْكَ لَ مِ فَ ا أَسْ ونَ تَّى يَكُ  .)حَ
ها,بكانتِ التّغطيةُ ولو  ;جلِ من الرّ  أسِ الرّ  تغطيةِ  دُ عمُّ تَ  :اينالثّ   نّاءٍ ونحوِ    حِ
ةُ ( لٍ حمَ بمَ  اللٍ ظستاأو  تْ − تهُ صَ ي وقَ ذِ الّ  حرمِ يف املُ  ملسو هيلع هللا ىلصه قولِ ل ;) وهو املظلّ كرسَ

هُ  إِنَّ ( :هناقتُ  − عنقَ هُ فَ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ الَ ختُ بِّيًايُ  هُ وَ لَ ةِ مُ يَامَ مَ الْقِ وْ , ]رواه البخاري ومسلم[ )بْعَثُ يَ
 زْ برُ ا :أي ;]رواه البيهقي[ »هُ لَ  تَ مْ رَ حْ أَ  نْ ملَِ  حِ ضْ أَ «: ريض اهللا عنه ولقولِ ابنِ عمر

 .مسِ للشّ 
;ـأنّه جيوز ل :اإلمام أمحد  نـعيف روايةٍ و  لِ ه ـكام جيوزُ ل ه االستظاللُ باملحمَ

; حلاخليمةِ ب االستظاللُ  يف  ريض اهللا عنه جابر ديثِ , والثّوبِ عىل عودٍ أو شجرةٍ
تِهِ  بُ ( :, وفيه ملسو هيلع هللا ىلصصفةِ حجّ َ رٍ تُرضْ عَ نْ شَ بَّةٍ مِ رَ بِقُ أَمَ ةَ  وَ رَ  ,]رواه مسلم[ )لَهُ بِنَمِ

ِ حديثِ و نيْ ُصَ ولِ اهللا( :ريض اهللاُ عنها قالتأُمِّ احلْ سُ عَ رَ تُ مَ جْ جَ ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص حَ جَّ حَ
اعِ  دَ ةِ النَّبِ  ;الْوَ اقَ طَامِ نَ ذٌ بِخِ ا آخِ َ مهُ دُ أَحَ بِالَالً وَ ةَ وَ امَ أَيْتُ أُسَ رَ افِعٌ  ,ملسو هيلع هللا ىلص يّ فَ رُ رَ اآلخَ وَ

رِّ  نَ احلَْ هُ مِ ُ رتُ هُ يَسْ بَ وْ بَةِ  ;ثَ قَ ةَ الْعَ رَ ْ ى مجَ مَ تَّى رَ  .]رواه مسلم[ ) حَ
  ه ألنّ  بذلك; فال بأسَ  ;عليهِ  هُ أو وضع يدَ  ,طبقاً  هِ عىل رأسِ حرمُ املُ  محلَ  وإنْ 

  .رتُ به السَّ  قصدُ يُ ال 
دُ   ; نثىمن األُ  الوجهِ  تغطيةِ كام حيرمُ تعمُّ هِ نْتَقِبِ وَ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  بنقابٍ وغريِ  الَ تَ

ةُ  مَ رِ أَةُ املُحْ بَسِ  ,املَرْ لْ الَ تَ نِ  وَ يْ ازَ فَّ  .]البخاري رواه[ )الْقُ
 لقولِ  ;−كمرورٍ رجالٍ هبا− حاجةِ لها لعىل وجهِ  تسدلَ جيوزُ هلا أن  لكنْ و 
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ْ  نُ حْ نَ ا وَ نَ وهَ جُ وُ  رُ مِّ خَ ا نُ نَّ كُ (: فاطمةَ بنتِ املنذرِ     تِ نْ بِ  ءَ امَ سْ أَ  عَ مَ  نُ حْ نَ وَ  ,اتٌ مَ رِ حمُ
  .هاوجهِ ل املسدولِ  سُ ملَ  وال يرضُّ  ,]رواه مالك[ )يقِ دِّ الصِّ  رٍ كْ  بَ يبِ أَ 

 أكلٍ  ه يفاستعاملِ  و, أ , أو مسِّ ما يعلَقُ منه باملمسوسِ  يبِ الطِّ  شمِّ  قصدُ  :الثُ الثّ 
الَ (: هناقتُ  تهُ صَ ي وقَ ذِ يف الّ  ملسو هيلع هللا ىلص هلقولِ  ;هه أو رحيُ طعمُ  يظهرُ  بحيثُ  ;رشبٍ  وأ وَ

وهُ بِطِيبٍ  َسُّ  . ]رواه البخاري ومسلم[ )متَ
 ; ملا سئل عام يلبس من الثياب  ملسو هيلع هللا ىلصالنّبيِّ  ألنَّ  كام ال جيوزُ له لُبسُ ثوبٍ مطيّبٍ

بَسُ تَ  الَ وَ (: يف اإلحرام قال انٌ  والْ رَ فَ عْ هُ زَ سَّ يْئًا مَ الَ  شَ سٌ  وَ رْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ )وَ
 ;عليهِ  فال يشءَ  ;أو مكرهاً  أو جاهالً  ه ناسياً ى رأسَ أو غطَّ  بَ تطيّ  س أولبِ  فمنْ 

رواه [ )هِ يْ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ , وَ انَ يَ سْ النِّ , وَ أَ طَ ي اخلَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ ضَ وَ  اهللاَ نَّ إِ (:  ملسو هيلع هللا ىلصه لقولِ 

  .]واحلاكم ابن ماجه
, أو زالَ هذرُ عُ  ومتى زالَ   وجب : اإلكراهُ ; بأن ذكرَ النّايس, أو علمَ اجلاهلُ

; وإالّ  ,يف احلالِ  عليهِ إزالةُ املحظورِ  من  املحظورَ  هِ ستدامتِ ال وجبتْ عليهِ الفديةُ
  .ذرٍ عُ  غريِ 
هِ  البدنِ مجيعِ من  عرِ الشَّ  إزالةُ  :الرابعُ     ه لقولِ  ; من األنفِ  ولوْ  , بحلقٍ أو بغريِ

 عىلتِ اآليةُ نصَّ ف ;]١٩٦البقرة [ ﴾ µ ´   ³ ²  ± ° ̄ ﴿ :عز وجل
  .البدنِ  شعرِ  سائرُ  أُحلقَ بهِ و ,أسِ الرّ  شعرِ  حلقِ 

ذرٍ  رِ ااألظف تقليمُ : اخلامسُ  ;من يدٍ أو رجلٍ بال عُ  ; لإلمجاعِ عىل حتريمِ ذلكِ
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 .هزالتُ إ  فلهُ انكرسَ  نِ إف

ادسُ ال   ±  ° ̄ ® ﴿ :تعاىل هِ لقولِ  ;املأكولِ  الوحيشِّ  الربِّ  صيدِ  قتلُ  :سّ
 .]٩٦, ٩٥ املائدة[ ﴾ J  K L M N O P ﴿: قولِه إىل ﴾ ²
,عىل اللةُ الدِّ حترمُ عىل املحرمِ و  يدِ حلديث أيب قتادة ; هِ عىل قتلِ  واإلعانةُ   الصّ

حابةُ الّذين ريض اهللا عنه ; فخيش الصّ ; حيثُ اصطادَ محاراً وحشيا ومل يكنْ حمرماً
رمةَ  وا رسولَ اهللاكانوا حمرمنيَ حُ هُ (: قال هلم ملسو هيلع هللا ىلص أكلِها; فلامّ سألُ رَ دٌ أَمَ مْ أَحَ نْكُ أَمِ

ا يْهَ لَ لَ عَ ْمِ ا ,أَنْ حيَ ارَ إِلَيْهَ الُوا ?أَوْ أَشَ الَ  !الَ  :قَ نْ ل :قَ يَ مِ قِ ا بَ لُوا مَ كُ اـَفَ هَ مِ رواه [ )حْ

  .]البخاري ومسلم
; بيضِ  إفسادُ حيرمُ عليهِ و   ريض اسٍ عبّ  ابنِ عن  ا رواهُ عكرمةُ مل احليوانِ الوحيشِّ

زاق[ )نُهُ مَ مُ ثَ رِ حْ امِ يُصيبُهُ املُ عَ ضِ النَّ يْ يف بَ (: أنّه قال اهللاُ عنهام  .]رواه عبد الرّ
;رادِ اجلَ  قتلُ حيرمُ عليهِ و لِ مْ ; فأشبَهَ العصافريَ  ألنّ  , والقَ  ,اجلرادَ طريٌ بريٌّ

 َ رتَ لَ يُ عرِ والقمْ هُ بإزالتِهِ كإزالةِ الشّ  .فَّ
ها; الرباغيثِ حيرمُ عىل املحرمِ قتلُ ال و يف  مطلقاً  ؤذٍ مُ  كلِّ  قتلُ  سنُّ بل يُ  ونحوِ

أنّه  ملسو هيلع هللا ىلصشةَ ريض اهللاُ عنها عن النبي عائ حلديثِ  ;فيهِ  وال جزاءَ  ,واإلحرامِ  احلرمِ 
نَ (: قال تَلْ قْ قُ يُ اسِ وَ ْسٌ فَ مِ يفمخَ رَ ةُ  : احلَ أْرَ بُ  ,الْفَ رَ قْ الْعَ ا ,وَ يَّ دَ احلُ ابُ  ,وَ رَ الْغُ  ,وَ

لْبُ الْعَقُورُ  الْكَ قورُ  .]البخاري ومسلم رواه[ )وَ رُ ما : والعَ قِ تُلُ  أي جيْرحُ : يَعْ قْ  ,كاألسدِ  ;ويَ
ئبِ  ,والنّمرِ   .IQHوالذِّ

                                                            

 .  )صيد احلرم ونباته(سيأيت بيان ما حيل قتله من احليوان يف فصل ) (١



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

אאאא

٣٧٦

,  ;كاحِ النِّ  عقدُ  :بعُ االسّ   جُ املحرمةُ , وال تُزوَّ هُ جُ غريَ , وال يزوِّ وجُ املحرمُ فال يتزّ
; وال يصحُّ  نْكِحُ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقولِ النّبيّ  النِّكاحُ يف يشءٍ من ذلكَ حُ الَ يَ نْكَ الَ يُ مُ وَ رِ املُحْ

ْطُبُ  الَ خيَ ِ عْ يَ  ;امَ هُ نَ يْ بَ  قَ رّ فَ  رَ مَ عُ  نّ أَ ( :عن أبيهِ  وعن أيب غطفانَ  ,]مسلمرواه [ )وَ ي ن
ْ  وَ هُ وَ  جَ وَّ زَ  تَ الً جُ رَ   . ]له , واللفظوالدارقطني ,رواه مالك[  ) مٌ رِ حمُ

; وهو  :منُ اثّ ال   ; الفرجِ يفِ  الوطءُ وهو املحظورُ الوحيدُ الّذي يفسدُ به احلجُّ
قال  .]١٩٧ البقرة[ ﴾ I J  K L M   N O P ﴿ :عز وجل اهللا لقول

,[ »عُ امَ اجلِ  :ثُ فَ الرَّ « :ريض اهللا عنهام اسٍ عبّ  ابنُ  ه ووصله ابنُ أيب شيبة رواه البخاريُّ معلّقاً  .]وغريُ
, دواعي, ودون الفرجِ فيام  املبارشةُ : التّاسعُ     نزلْ يُ  ملْ  فإنْ  ;واالستمناءُ  اجلامعِ

هُ  يفسدْ  ملْ   .حجُّ
; و, نةٌ دَ بَ  فعليهِ  أنزلَ  وإنْ  هُ يف املذهبِ دُ حجُّ  هِ بنوعِ  ال جيبُ  ه استمتاعٌ ألنّ ال يفسُ

 .نزلْ يُ  ملْ  كام لوْ  ;احلجَّ  فسدِ يُ  فلمْ  ;احلدُّ 

 : جزاءُ املحظوراتِ  :ثالثاً 
مةِ  املحظوراتِ  يف مجيعِ جيبُ  : أبيهِ  رواهُ ساملٌ عن ; ملاالقملِ  قتلَ إال  الفديةُ  املتقدِّ

ْ نَ أَ وَ  ةً لَ مْ قَ  تُ لْ تَ قَ  ينِّ إِ :  الَ قَ فَ  اهُ تَ أَ  الً جُ رَ  نَّ أَ ( نْهُ  عمرَ  فقال ابنُ  ;مٌ رِ ا حمُ َ اهللاُ عَ يضِ  نُ وَ هْ أَ  :رَ
;]رواه البيهقي[) يلٍ تِ قَ   جتبْ  فلمْ  ;اإلحرامِ  ألجلِ  فسدَ  ه عقدٌ ألنّ  , وإالّ عقدَ النِّكاحِ

 .يدِ الصّ  كرشاءِ  ;الفديةُ  بهِ 
; ه مكانَ قيمتُ  :واجلرادِ  يضِ ويف البَ  −  اهللاُ  عنِ ابنِ عبّاسٍ ريض مَ ملا تقدّ  اإلتالفِ
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, تنيِ رادَ جَ  لقولِ عمرَ ريض اهللا عنه لكعبٍ األحبار حني أخذَ و عنهام يف بيضِ النّعامِ
ا وهو حمرمٌ  امهُ وَ لْتَ يفِ ( :فشَ عَ ا جَ الَ  مَ ? قَ كَ سِ ِ : نَفْ نيْ َ مهَ الَ  .دِرْ ٌ  !بَخٍ  :قَ ريْ انِ خَ َ مهَ دِرْ

ةٍ  ادَ رَ ةِ جَ ائَ نْ مِ لْتَ يفِ  ;مِ عَ ا جَ لْ مَ عَ كَ  اجْ سِ , واللّفظُ له[ )نَفْ افعيُّ والبيهقيُّ   .]رواه الشّ
 إطعامُ  :ثننيِ االويف  ,مسكنيٍ  إطعامُ  :الواحدِ  فرِ أو الظُّ  الواحدةِ  عرةِ ويف الشَّ  −

,  ما جيبُ  أقلَّ  ألنّ  ;اثننيِ مسكيننيِ   .وهو طعامُ مسكنيٍ هو املُدُّ

;املح حرمِ للمُ  بيحُ تُ  والرضوراتُ  −  حلديثِ كعبِ  إذا فعلَها; ويفدي ظُوراتِ
جرةَ ريض اهللا عنها ولَ (: بنِ عُ سُ الً  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا أَنَّ رَ مْ افَتُ قَ تَهَ هُ يَ أْسُ رَ يْهِ وَ لَ قَفَ عَ الَ  ;وَ قَ  :فَ

كَ  امُّ وَ ذِيكَ هَ ؤْ لْتُ  ?أَيُ مْ  :قُ الَ . نَعَ كَ  :قَ أْسَ لِقْ رَ احْ الَ  .فَ فِ  :قَ ةُ يَّ فَ هِ اآليَ ذِ لَتْ هَ زَ    :نَ
﴿  ̧ ¹       º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä  Å Æ Ç ﴾;  ِالَ يل قَ  فَ

ولُ  سُ امٍ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رَ ةَ أَيَّ مْ ثَالَثَ اكِنيَ  ,صُ سَ تَّةِ مَ َ سِ قٍ بَنيْ رَ قْ بِفَ دَّ ا  أَوِ  ,أَوْ تَصَ كْ مَ انْسُ
 َ يَرسَّ قُ والفَ  .]ومسلمرواه البخاري [ )تَ ; يسعُ ثالثةَ آصعٍ : رَ كيالٌ معروفٌ  .مِ
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 :تعريف الفدية  :أوالً 
أو  ,حصارٍ إ أو ,أو ترك واجبٍ  ,عل حمظورٍ ما جيب بسبب فِ  : الفدية يف احلج

 ).انرَ كالتمتع والقِ (النسك  بسبب

 :أقسام الفدية  :ثانياً 
 .وفدية عىل الرتتيب   ,فدية عىل التخيري : الفدية تنقسم إىل قسمني 

  :فهي نوعان : فدية التخيري : القسم األول  −
َ : النوع األول   ,أو صيام ثالثة أيام ,ذبح شاة:  م بني ثالثة أموررِ حْ  فيه املُ ريَّ خيُ

دٌّ  ;أو إطعام ستة مساكني كالتمر  ;القمح ن من غريادَّ أو مُ  ,من القمح لكل مسكني مُ
 . ل الوسطجُ ي الرَّ فَّ كَ  ءمل: واملُدُّ  .والشعري والزبيب 

 : النوع من فدية التخيري جيب يف نوعني من املحظورات  وهذا

 :)واإلكراه اخلطأ والنسيان(فيها العمد وغري العمد  حمظورات يستوي: األول 
   :وهي ما ييل 

 ¯ ﴿ :; لقول اهللا عز جلبدنهأكثر من رأسه أو من إزالة ثالث شعرات ف )١
° ±  ² ³   ́ ¶µ ̧ ¹       º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã 

Ä  Å Æ Ç ﴾ ] أَتَى : (ريض اهللا عنه قاليث كعب بن عجرة وحلد , ]١٩٦البقرة
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َّ النَّبِيُّ  يلَ ي ملسو هيلع هللا ىلصعَ هِ جْ ىلَ وَ تَنَاثَرُ عَ لُ يَ الْقَمْ بِيَةِ وَ يْ دَ نَ احلُ مَ الَ  زَ قَ كَ  :فَ أْسِ امُّ رَ وَ ذِيكَ هَ ؤْ  ?أَيُ
لْتُ  الَ  .نَعَمْ  :قُ لِقْ  :قَ امٍ  ,فَاحْ ةَ أَيَّ ثَ مْ ثَالَ صُ اكِنيَ  ,وَ سَ تَّةَ مَ كْ  ,أَوْ أَطْعِمْ سِ ةً  أَوْ انْسُ يكَ ) نَسِ

 :أي) أو انسك نسيكة(وقوله . التخيري  تفيد) أو(ولفظة . ]رواه البخاري ومسلم[
 .اذبح شاة 

قياساً  ; فتجب فيها الفدية: إزالة ثالثة أظفار فأكثر من أظافر يديه أو قدميه  )٢
م لآلية  رُ  يف احلج نوع من الرفاهية وألنه ,عىل حلق الشعر ; ألن حلق الشعر حَ
ألنه ;  فقيس عليه إزالة األظفار ,وهذا ينايف اإلحرام لكون املحرم أشعث أغرب

 .كذلك حيصل به الرفاهية 
 أما إذا أزال أقل من ثالث شعرات أو أقل من ثالثة أظفار فيجب عليه يف −

 .إطعام مسكني ; ألنه أقل ما وجب رشعاً كفدية  أو ظفرٍ  كل شعرةٍ 
; ألنه فعل حمرم حال اإلحرام إىل النساء واحدةٍ  نظرةٍ  خروج املني بسبب )٣

 . فوجبت فيه الفدية 
ر فأنزل فال يشء ,فإن مل يُنزل فال يشء عليه : ملسو هيلع هللا ىلصعليه; لقول النبي  وكذا إن فكَّ

تِ  إِنَّ اهللا( زَ ألُمَّ اوَ َ تَ  يجتَ ْ يَ ا ملَ ا مَ هَ سَ فُ ثَتْ بِهِ أَنْ دَّ ا حَ لُوا بِهِ مَ مَ عْ وا أَوْ يَ لَّمُ رواه البخاري [ )كَ

 .]ومسلم
; ألهنا أفعال حمرمة بغري إنزال  −من تقبيل وضمِّ ونحو ذلك−املبارشة  )٤

 .فوجبت فيها الفدية  باإلحرام
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   :وهي  ;حمظورات جيب فيها هذا النوع من الفدية يف حال العمد فقط: الثاين 
ألنه  ;قياساً عىل حلق الشعر; فتجب فيه الفدية :لُبس املخيط أثناء اإلحرام )١

فُّ  َ م يف اإلحرام ألنه نوع من الرتَ رُ الذي − أما النايس أو اجلاهل . فأشبه حلق الشعر ,هحَ
 :ملسو هيلع هللا ىلص أو املكره فال فدية عليه ; لقول النبي −يعلم أن هذا حمظور يف اإلحرامال 

 . ]واحلاكم هرواه ابن ماج[ )يهِ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ  ,انَ يَ سْ النِّ وَ  ,أَ طَ ي اخلَ تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ ضَ وَ  اهللاَ نَّ إِ (
 . ;  قياساً أيضاً عىل حلق الشعر جتب فيه الفدية أيضاً : ب طيُّ التَّ  )٢
 . ; قياساً أيضاً عىل حلق الشعر  أيضاً  جتب فيها الفدية: تغطية الرأس  )٣

 ,والتطيب عترب اخلطأ والنسيان واإلكراه يف لبس املخيط وتغطية الرأساُ وإنام  − 
  ,إتالف فيهام ألن احللق والتقليم حصل ;ترب ذلك يف احللق وتقليم األظفارومل يُع

اإلتالف  دمي فإنه يضمنه سواءً كانآكام لو أتلف مال  ;العمد واخلطأ اماستو فيهف
 .عمداً أو خطأً 

ْ  :النوع الثاين من فدية التخيري   م رِ وهو خاص بقتل الصيد سواءً قتله وهو حمُ
  :فيخري بني ثالثة أمور  ;وسواءً كان عمداً أو خطأً أو نسياناً  ,أو قتله يف احلرم
مة الذي صاده , ويأيت بام يامثله من هبيأن ينظر إىل هذا الصيد  :األمر األول 

وحيكم باملامثلة ذوا عدل من املؤمنني , فيحكامن بأن  ,− اإلبل والبقر والغنم− األنعام 
 .  ثم يذبحه ويوزعه عىل فقراء احلرم ,هذه البهيمة من النعم متاثل هذا الصيد 

م هذا املثل من هبيمة األنعام :األمر الثاين  وِّ قَ من −ويشرتي بقيمته طعاماً  ,أن يُ
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ْرَ  القمح  من لكل مسكني مدٌّ  ;ثم يوزع عىل املساكني ,− ج يف زكاة الفطرجنس ما خيُ
دَّ أو  ,أو األرز  .من غريمها  ن امُ

أن ينظر كم عدد  :ى بمعن ; يوماً  أن يصوم عن كل مسكنيٍ  :األمر الثالث 
الطعام ختتلف حسب وكمية − املساكني الذين كان سيطعمهم لو اختار اإلطعام 

 . ثم يصوم عن كل مسكنيٍ يوماً  −قيمة الصيد الذي قتله
 ̄ ® ¬ » ª﴿  : الدليل عىل هذا النوع من الفدية هو قول اهللا تعاىلو

°  ± ³² ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È       É  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ﴾ ] املائدة

٩٥[ . 
 ملسو هيلع هللا ىلص فألن النبي;  اخلطأ والنسيان واجلهل وأما وجوب الفدية يف الصيد مع −

فِّرق .  ]رواه أبو داود عن جابر ريض اهللا عنه[.  جعل يف الضبع إذا صاده املحرم كبشاً  ومل يُ
;تالفإوألن فيه  ,بني العمد وغريه    قال . كام سبق فيستوي فيه العمد واخلطأ اً

: يعني» ةنَّ بالسُّ  ئطِ خْ وعىل املُ تاب د بالكِ  املتعمِّ ىلَ عَ : ريُّ هْ زُّ قال ال« :ابن قدامة
 .وعىل املخطئ بالسنة  ,وجوب الفدية يف قتل الصيد ثابتة عىل املتعمد بنص اآلية

  : الفدية عىل الرتتيب: القسم الثاين من الفدية  − 
بْع بقرة ( مٌ عليه دَ  بمعنى أنه جيب بْع ناقة أو سُ حيث جتزئ  ,ذبح شاة أو سُ

فإن مل جيد أو وجد لكنه غري قادر عىل  ,)سبعةقة عن سبعة والبقرة كذلك عن النا
 . وسبعة أيام  إذا رجع إىل أهله    ,احلج فعليه صيام ثالثة أيام يف  الثمن
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 :وهذا يكون عند ارتكاب حمظور من املحظورات التالية
 اهللا عز; لقول أو ترك واجباً من واجبات احلج ,إذا حج متمتعاً أو قارناً  )١
 Ë Ì Í Î       Ï  Ð Ñ   Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü ﴿: وجل
Ý  Þ                àß á â ã ﴾ ] ان داخل يف حكم التمتع والقِ . ]١٩٦البقرة  .رَ
; يستحب يف صيام الثالثة أيام التي تكون يف احلج أن يكون آخرها يوم عرفة − 

َ  نْ ملَِ  امُ يَ الصِّ (: لا قامريض اهللا عنه ابن عمرملا ثبت عن  إِىلَ  جِّ  احلَ ىلَ إِ  ةِ رَ مْ العُ بِ  عَ تَّ متَ
ةَ فَ  فَ رَ ومِ عَ ْ  نْ إِ يَ ِ  ملَ نً وَ  ياً دْ هَ  دِ جيَ امَ مِ امَ أَيَّ مْ صَ ْ يَصُ  .  ]البخاريرواه [ )ىملَ

ريض  يف أيام الترشيق; لقول ابن عمر وعائشة يصح صيام هذه األيام الثالثة − 
صْ يف(: اهللا عنهم خَّ ْ يُرَ يَ  ملَ دْ ِدْ اهلَ ْ جيَ نَ إِالَّ ملَِنْ ملَ مْ يقِ أَنْ يُصَ ِ امِ التَّرشْ  . ]البخاري رواه[ )أَيَّ

  : ; لقول اهللا تعاىلنع من متام النسك  فيجب عليه دموهو الذي مُ  :رصَ حْ املُ  )٢
﴿ ¢ £ ¤ ¦¥  § ̈ © ª    « ¬ ﴾ ] صام  فإن مل جيد.  ]١٩٦البقرة

 .فإذا صام عرشة أيامٍ فقد حتلل .قياساً عىل املتمتع; عرشة أيام بنية التحلل من إحرامه
عليه و ,فسد حجه فمن جامع قبل التحلل األول :امع قبل التحلل األول اجلِ  )٣

عَ (; ملا ثبت عن عبد اهللا بن عباس − بعرياً أو بقرة− نة دَ بَ  قَ لٍ وَ جُ نْ رَ ئِلَ عَ هُ سُ لِهِ  أَنَّ بِأَهْ
ةً  نَ دَ رَ بَ نْحَ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ يضَ فَ فِ بْلَ أَنْ يُ نًى قَ وَ بِمِ هُ َ ,  ]رواه مالك يف املوطأ[ )وَ  اعٌ وألنه مجِ

  .فوجبت به البدنة  تاماً  صادف إحراماً 
أو تقبيل ونحو  ,أو اللمس لشهوة  ,ا بسبب تكرار النظري نِ وكذا من أنزل مَ  −
فإن مل جيد بدنة أو كان ال يستطيع ثمنها فعليه . ; قياساً عىل اجلامع فعليه بدنة ذلك
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 . ; كام يف حج التمتع يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله ام ثالثة أياميص
فإن كان اجلامع بعد التحلل األول فعليه شاة; ألن اإلحرام قد خفَّ بالتحلل 

 .  فينبغي أن يكون موجبه دون موجب اإلحرام التام ;األول
;  ألن العمرة دون IQH رة قبل أن يتحلل منها فعليه شاةمْ أما إذا جامع يف العُ  −

 .احلج فكان حكمها دون حكمه 
رم اثنني من هذه األفعال − رمي مجرة :  التحلل األول حيصل إذا فعل املُحْ

وحيل له  ,فإذا فعل اثنني منها فقد حتلل التحلل األول  ,العقبة واحللق والطواف 
حلديث عائشة ريض اهللا  مما كان حمظوراً عليه باإلحرام إال النساء ; به كل يشءٍ 
الثِّيَابُ (: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي : عنها قالت مُ الطِّيبُ وَ لَّ لَكُ دْ حَ قَ تُمْ فَ قْ لَ حَ يْتُمْ وَ مَ ا رَ إِذَ

لُّ يشَ  كُ اءَ وَ وعنها أيضاً ريض .  ])وحلقتم(وهو صحيح دون لفظة  ,رواه أمحد[) ءٍ إِالَّ النِّسَ
ولَ اهللا( :اهللا عنها قالت سُ يَّبْتُ رَ لَّ  ملسو هيلع هللا ىلص طَ نيَ أَحَ هِ حِ لِّ حلِِ مَ وَ رَ نيَ أَحْ ِ حِ اتَنيْ يَّ هَ بِيَدَ
بْلَ أَنْ يَطُوفَ  َا ;قَ هيْ دَ طَتْ يَ بَسَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )وَ

روة فقد حتلل فا واملَ عى بني الصَّ لق وطاف وسَ قبة وحَ رة العَ فإذا رمى مجَ  −
وحيل له به كل يشء حتى النساء ; لقول ابن عمر ريض اهللا عنهام  ,التحلل األكرب
ْلِلْ (...: ملسو هيلع هللا ىلصيف حجة النبي  ْ حيَ مَّ ملَ تَّى  −ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولَ سُ يعني رَ −ثُ نْهُ حَ مَ مِ رُ ءٍ حَ ْ نْ يشَ مِ

أَفَاضَ  رِ وَ مَ النَّحْ وْ هُ يَ يَ دْ رَ هَ نَحَ هُ وَ جَّ نْ  ,قَىضَ حَ لَّ مِ ءٍ  فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَ ْ لِّ يشَ كُ
نْهُ  مَ مِ رُ  . ]رواه البخاري ومسلم[) ...حَ

                                                            

 . اإلحرام اد احلج والعمرة باجلامع يف باب يراجع فس) (١
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  :م بقتل صيد الرب حرِ ما جيب عىل املُ : أوالً 
 ̧ ¶ µ ́ ﴿: رب فعليه جزاؤه; لقول اهللا تعاىلإذا قتل املحرم صيد ال

¹ º » ¼ ½ ¾    ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È       É  
Ê Ë Ì Í Î ﴾ ]٩٥ املائدة[. 

 :م يف جزاء الصيد حرِ ما خيرجه املُ  :ثانياً 
 :ينقسم اجلزاء يف صيد املحرم إىل قسمني 

ثلٌ من النَّعَم: القسم األول    : صيدٌ له مِ
فيجب  يمة,وهو ما له مثل ونظري من حيث الصورة ال من حيث احلقيقة أو الق

 . ﴾ ¾ ½ ¼ « º ¹ ﴿: ; لقوله تعاىل عىل املحرم إخراج مثله
 :وهذا القسم عىل نوعني 

 فيجب إخراج مثل ما قضوا به ; : قىض به الصحابة رضوان اهللا عليهمما  :األول
اءِ : (ملسو هيلع هللا ىلصألن املسلم مأمور باالقتداء هبم ; لقوله  لَفَ نَّةِ اخلُ سُ نَّتِي وَ م بِسُ  فَعَلَيكُ

 .]الرتمذي وابن ماجهو وأبو داود رواه أمحد[) ذِ اجِ وَ النَّ ا بِ يهَ لَ وا عَ ضُّ عَ  نيَ يِّ دِ هْ املَ  ينَ دِ اشِ الرَّ 
ة  −  امَ يد النَّعَ نَة ; ألهنا تشبه البعري يف اخللقة , وقد حكم بذلك: ففي صَ عمر  بَدَ
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يف  رواه الشافعي يف األم, وابن أيب شيبة وعبدالرزاق[وعثامن وعيل وزيد بن ثابت ومعاوية 

 .] مصنفيهام, بإسناد ضعيف
ش  − حْ َارِ الوَ ة : ويف محِ رَ قَ  .]رواه عبدالرزاق[ .قىض بذلك عمر وابن مسعود .بَ
ش  − حْ رِ الوَ قَ ة : ويف بَ رَ قَ رواه عبدالرزاق يف املصنف, [. قىض بذلك ابن مسعود  .بَ

 .] والبيهقي
بُـع  − بْـشٌ : ويف الضَّ اه مالك والشافعي رو[قىض به عمر وعيل وابن عباس . كَ

بُع عن النبي .  ]وعبدالرزاق كام يف حديث جابر  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت حتديد جزاء صيد الضَّ
) دِ يْ الصَّ  نَ مِ  هُ لَ عَ جَ شاً , وَ بْ كَ  مُ رِ حْ املُ  هُ يبُ صِ يُ  عِ بُ يف الضَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  لَ عَ جَ : (قال 

 . ]رواه أبو داود وابن ماجه[
رواه مالك [قىض به عمر وعبدالرمحن بن عوف . شاة أو عنز: ويف الغزال  −

 .]الصغرالسنن رواه البيهقي يف [, وابن عباس ] وعبدالرزاق
بْر  −  بِّ والوَ يٌ له نصف سنة : ويف الضَّ دْ بَدُ  ,قىض به عمر. جَ يف  بن عبداهللا وأَرْ

بِّ   . ياس عىل الضبالقِ بِ وأما الوبر فَ .  ]رواه الشافعي يف األم, وعبدالرزاق يف مصنفه[الضَّ
بْر نَّور وال ذنب له  :والوَ  .دويبة كحالء أصغر من السِّ

ة هلا أربعة أشهر : ويف الريبوع  − رَ فْ رواه [قىض به عمر وابن مسعود  وجابر . جَ

 .]الشافعي يف املسند, وعبدالرزاق يف املصنف
نَاق : ويف األرنب  −  النبي  وروي عن جابر أن. ] رواه عبدالرزاق[قىض به عمر . عَ
ْ , وَ اقٌ نَ عَ  بِ نَ رْ يف األَ وَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلص  .]بإسناد ضعيف رواه الدارقطني[) ةٌ رَ فْ جَ  وعِ بُ يف الريَ
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ناق   .نة سَّ الاألنثى من ولد املعز , وهي التي هلا دون : والعَ
ة  رَ  .األثنى من ولد املعز , وهي التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها: واجلَفْ

م  −  .]رواه عبدالرزاق[حكم به عمر وعثامن وابن عباس وعيل . شاة : ويف احلَـامَ
عُ : واملقصود باحلَامم  رَ عُ كام تَكْ رَ بَّ املاء ; أي وضع منقاره يف املاء فيَكْ كل ما عَ

 . الشاة , وال يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافري 
ش رَ طَا والوَ ت واويدخل يف احلامم القَ واخِ ي , ففيها شاة ن والفَ رِ مْ ألن  ;القُ

 .]رواه عبدالرزاق[وهو مروي عن ابن عباس . العرب تسميها محاماً 
طَا  .قطا قطا : طائر مشهور, سميت بصوهتا حيث تقول :  القَ

ني شِ رَ شان: ; ويقال  والوَ رْ اشني ووِ رَ شَ : الوَ رَ ان بالتحريك , طائر يشبه مجع وَ
, حلمه أخف من احلامم, كنيته أبو األخرض, ويسمى أيضاً  , أكرباحلامم : منه قليالً

رٍّ   . ساق َحُ
ت اخِ وَ ق إذا مشى توسع يف مشيه :  والفَ تَة , نوع من احلامم املُطوَّ مجع فاخِ

 .وباعد بني جناحيه وإبطيه ومتايل

فريجع فيه إىل قول عدلني من أهل اخلربة ;  :ما مل يقض به الصحابة  :الثاين
 . ﴾À Á Â Ã ¿ ﴿: وله تعاىل لق

 :ما ال مثل له من النَّعم : القسم الثاين 
واحلُبار  كل ما ال مثل له من النَّعَم كالطيور التي دون احلامم أو أكرب منه; كاألوز
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كي,  رْ ل والكُ عباس  ابن لقول ;الذي أتلفه فيه هجتب فيه قيمته يف موضعواحلَجَ
 ا مَ : (ريض اهللا عنهام  وَ انَ سِ َ كَ مِ  امِ محَ رَ نُهُ  يهِ فِ فَ  احلَ  .القيمة :أي ]رواه البيهقي[) ثَمَ

 :ما يفعله املحرم يف جزاء الصيد  :ثالثاً 
إذا كان الصيد الذي قتله مما له مثل ونظري , فإن القاتل خيري بني إخراج املثل 

ويتصدق  فيذبحهفإن اختار إخراج املثل . من النعم وبني إخراج قيمة النظري واملثل
: احلرم ; ألن اهللا تعاىل سامه هدياً , واهلدي جيب ذبحه , قال تعاىل به عىل مساكني 

﴿ Ä Å Æ ﴾  وذبحه يكون يف احلرم , . 
لكل مسكني  ;وإن اختار القيمة ; فإنه يشرتي بقيمته طعاماً فيطعمه املساكني 

دٌّ  ِّ أو نصف صاع من غريه مُ ;, أو يصوم مقابل كل من الربُ دٍّ يوماً : تعاىل لقول اهللا مُ
﴿ Ä Å Æ Ç È       É  Ê Ë Ì Í Î ﴾. 

أما إذا مل يكن للصيد مثل أو نظري ; فيُخريَّ قاتله بني أن يشرتي بقيمته طعاماً 
دٍّ يوماً   .فيطعمه مساكني احلرم , أو يصوم مقابل كل مُ
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  :حتريم صيد احلرم  :أوالً 
لِّ باإلمجاع ; ملا رو ابن عباس  حرم مكةيف صيد الحيرم  م واملُحِ رِ عىل املُحْ

مَ : (قال  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنهام عن النبي  رَّ دٍ اهللاُحَ َحَ ِلَّ ألِ مْ حتَ لَ ةَ فَ كَّ بْ  مَ دٍ قَ الَ ألَحَ يل وَ
ي  َارٍ , بَعْدِ نْ هنَ ةً مِ اعَ لَّتْ يلِ سَ ْتَىلَ , أُحِ ا  ال خيُ هَ الَ ا , خَ هَ رُ جَ دُ شَ عْضَ الَ يُ رُ , وَ نَفَّ الَ يُ وَ

ا  هَ يْدُ فٍ , صَ رِّ ا إِالَّ ملُِعَ طَتُهَ طُ لُقَ تَقَ لْ الَ تُ  .]رواه البخاري[) وَ
ومن أتلف شيئاً من صيد احلرم سواء باملبارشة أو بالداللة أو باإلشارة , فحكمه 

رم من حيث لزوم جزاء املثل فيام له م ثل , أو القيمة فيام ال نظري له حكم صيد املُحْ
  ن ـرم بشاة ; فعـوا يف محام احلـابة ريض اهللا عنهم قضـوال مثل ; وذلك ألن الصح

هُ قَىضَ : (ام ـاس ريض اهللا عنهـن عبـاب اةٍ  يفأَنَّ ةَ بِشَ كَّ امِ مَ َ نْ محَ ةٍ مِ امَ َ  الشافعيرواه [) محَ

 . ]وعبدالرزاق والبيهقي, واللفظ له

 :حتريم قطع نبات احلرم وحشيشه  :ثانياً 
طب الذي مل يزرعه  شيشه الرَّ م وحَ لِّ قطع شجر احلَرَ م واملُحِ رِ حيرم عىل املُحْ

او: (يف حديث ابن عباس  ملسو هيلع هللا ىلصاآلدمي ; لقول النبي  هَ رُ جَ دُ شَ عْضَ تَىلَ  الَ يُ ْ ال خيُ , وَ
ا الهَ  .]رواه البخاري[) خَ
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د شجرها(فقوله  الها(وقوله , ال يقطع: أي) ال يُعضَ طب  :اخلَال) ال خيتىل خَ الرَّ
زُّ احلشيش وال يقطع : من احلشيش, واملعنى  .ال جيُ
رفاً − ; الشجر الصغري شجر احلرم أو نباته فعليه ضامنه فمن أتلف شيئاً من  − عُ

 ةِ حَ وْ الدَّ  يف: (; ملا روي عن ابن الزبري ريض اهللا عنهام قالفيه شاة, والكبري فيه بقرة
 , ةٌ رَ اةٌ بَقَ لَةِ شَ زْ يف اجلَ , العظيمة الشجرة): الدوحة(و.  ]بغري إسنادذكره الشافعي يف األم [) وَ

 .قطعة كبرية من شجرة ) : اجلزلة(و
م  نُ مَ أما احلشيش والورق فيُضْ   تقوَّ  .بقيمته ; ألنه مُ

 :ما يباح قتله من احليوان يف احلرم  :ثالثاً 
 :احلرم ما ييلمن حيوان يباح 
أة والكلب العقور;  )١ دْ ريض  ديث ابن عمرحلالفأرة والعقرب والغراب واحلِ

ْسٌ : (قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عنهام عن النبي  امِ مخَ رَ مِ واإلِحْ رَ نَّ يف احلَ : ال جناح عىل من قتلهُ
ةُ  ارَ , وَ  ,الْفَ بُ رَ قْ الْعَ ابُ وَ رَ احلِ , الْغُ , دَ وَ ورُ أَةُ قُ لْبُ الْعَ الْكَ أة(و. ] رواه مسلم[) وَ دَ : ) احلِ

 .نوع من الطيور اجلوارح ينقض عىل اجلرذان والدواجن واألطعمة 
ْسٌ : (أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عائشة ريض اهللا عنها عن النبي  يَّة ;ـاحل )٢  قُ اسِ وَ فَ  مخَ

 . ]رواه مسلم[) ... عُ قَ بْ األَ  ابُ رَ الغُ وَ ,  يَّةُ احلَ :  مِ رَ احلَ وَ  لِّ يف احلِ  نَ لْ تَ قْ يُ 
; كسباع البهائم والطري واملستخبث من احلرشات ;  من احليوان كل مؤذٍ ) ٣

ْ ( :يف حديث عائشة ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  عىل  قِ سْ الفِ  فُ صْ ; حيث دل وَ )نَ لْ تَ قْ يُ  قُ اسِ وَ فَ  سٌ مخَ
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هو كل ما من طبعه : هنا ) الفسق(واملراد بـ  .فة إباحة قتل كل ما فيه هذه الصِّ 
 .اإليذاء أو الفساد 

. ; كبهيمة األنعام واخليل والدجاج , باإلمجاعمن احليوان  ما ليس وحشيا )٤
فدلت اآلية  ;] ٩٦ املائدة[ ﴾ J  K L M N O P﴿: ولقول اهللا تعاىل 

 ., وإباحة غري الوحيش باملفهوم ريم صيد الوحيش من احليوان بالنصعىل حت

 :ما يباح قطعه من نبات احلرم  :رابعاً 
 :ما ييليباح من نبات احلرم 

. فيجوز قطع اليابس من الشجر واحلشيش ; ألنه بمنزلة امليت  :اليابس ) ١
 .وانقلع من الشجر بفعل غري اآلدمي  ,كام جيوز االنتفاع بام انكرس من األغصان

حتريمه  كالبقول والزروع والرياحني , فيباح أخذه ; ألن يف :ما زرعه اآلدمي ) ٢
زرعه  واالنتفاع بكل ما, وقد جر عمل املسلمني عىل أخذه رضراً عىل من زرعه

 . اآلدمي
ذْخِ ) ٣ وقد  وهو حشيشة طيبة الرائحة تُسقَّف هبا البيوت فوق اخلشب , :ر ـاإلِ

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  −السابق−كام يف حديث ابن عباس  ;استثناها الرشع من التحريم
ا ( :قال  هَ الَ تَىلَ خَ ْ ا , ال خيُ هَ رُ جَ دُ شَ عْضَ الَ يُ ا, وَ هَ يْدُ رُ صَ نَفَّ الَ يُ ا , وَ طَتُهَ طُ لُقَ تَقَ لْ الَ تُ وَ

فٍ  رِّ َ  ,إِالَّ ملُِعَ يضِ بَّاسُ رَ الَ الْعَ قَ نْهُ  اهللاُفَ ا :عَ نَ بُورِ قُ تِنَا وَ اغَ رَ لِصَ خِ ذْ ِ الَ  .إِالَّ اإلْ قَ إِالَّ  :فَ
رَ  خِ ذْ ِ  .فأبيح حلاجة الناس إليه يف بنائهم وقبورهم ) . اإلْ
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 :الواجب م ما جيزئ من هبيمة األنعام يف الدَّ  :خامساً 
هو ما يرتتب عىل احلاج أو املعتمر من فدية بسبب ارتكابه  :م الواجب الدَّ 

 .أو جزاء الصيد , أو اإلحصار  أو ترك واجبٍ , حمظوراً من حمظورات اإلحرام ,
 .اإلبل والبقر والغنم : وال يكون الدم الواجب إال من هبيمة األنعام , وهي 

 :من هبيمة األنعام , عىل النحو التايل وجيزئه أن خيرج الفدية من أي نوع 
ملا  جيزئ إخراج بقرة بدالً عن بدنة , وجيزئه إخراج بدنة بدالً عن بقرة ; )١

ولِ : (ثبت من حديث جابر ريض اهللا عنه قال  سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ لِّنيَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاخَ هِ مُ
جِّ  ولُ اهللا , بِاحلَ سُ ا رَ نَ رَ أَمَ كَ يف ملسو هيلع هللا ىلصفَ ِ رتَ نَّا  أَنْ نَشْ ةٍ مِ بْعَ لُّ سَ رِ كُ الْبَقَ بِلِ وَ ةٍ  يفاإلِ نَ دَ ) بَ

 ;حيث جعل البقر مساوياً لإلبل من حيث إجزاء كل منهام عن سبعة . ] رواه مسلم[
 . خرزئ عن اآلجيمها فدل ذلك عىل أن إحد

بْع شياهٍ  )٢    وسواء وجد الشياه أ مطلقاً ; جيزئ إخراج بدنة أو بقرة عن سَ
بْع بقرة عن شاة جيدها , ومل  بْع بدنة أو سُ وحديث  حلديث جابر السابق , ;إخراج سُ

الَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ : (ابن عباس ريض اهللا عنهام  قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ أَنَا: أَتَ ةً وَ نَ َّ بَدَ يلَ ٌ  إِنَّ عَ ورسِ مُ
ا  َ هيَ ِ رتَ أَشْ ا فَ هَ دُ الَ أَجِ ا وَ هُ النَّبِيُّ , هلََ رَ أَمَ نَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفَ هُ بَحَ يَذْ يَاهٍ فَ بْعَ شِ بْتَاعَ سَ رواه أمحد [) أَنْ يَ

 .]وابن ماجه بإسناد ضعيف

 :املقصود بالدم الواجب عند اإلطالق : سادساً 
عُ من : املراد بالدم الواجب عند اإلطالق  ما جيزئ يف األضحية ; وهو اجلَذَ
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بْع بقرة بْع بدنة أو سُ     ª © ﴿: لقوله تعاىل ; الضأن, أو الثَّنِيُّ من املعز, أو سُ

ورٌ «: قال ابن عباس يف تفسري اهلدي;  ]١٩٦ البقرة[ ﴾¬ » زُ اةٌ أَ  ةٌ رَ قَ و بَ أَ  جَ و شَ
مٍ  كٌ يف دَ ْ  . ]رواه البخاري[» أَو رشِ

 :األفضل يف الدماء الواجبة  :سابعاً 
فإن . ألهنام أكثر حلامً وأنفع للفقراء; دنة أو البقرة أفضل من ذبح الشاةذبح الب

فكان  ;ها ; ألنه اختار األعىل ألداء فرضه اختار ذبح البدنة أو البقرة وجبت كلُّ 
 .ه واجباً كلُّ 
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الً   :احلجِّ  أركانُ : أوّ
كنُ   زءُ اليشءِ الّذي ال يَ : الرُّ  .تمُّ إالّ بهِ جُ

 :وأركانُ احلجِّ أربعةٌ 

كن  خولِ يف  ةُ نيّ  :ووهُ  ;اإلحرامُ  :لُ األوّ الرُّ ;سُ النُّ الدُّ  ينعقدْ  ملْ  اإلحرامَ  تركَ  فمنْ  كِ
لُ بِالنِّيَّاتِ (: ملسو هيلع هللا ىلص; لقولِهِ هُ حجُّ  امَ امَ األَعْ  .]رواه البخاري ومسلم[ )إِنَّ

كن   والرتمذي  رواه أمحد وأبو داود[ )ةُ فَ رَ عَ  جُّ احلَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصقولِهِ ل ;بعرفةَ  الوقوفُ  :اينالثّ الرُّ

  .]والنسائي وابن ماجه
 : مكانُ الوقوفِ  )١

; لقولِهِ  رنةَ نَا(: ملسو هيلع هللا ىلصعرفةُ كلُّها موقفٌ إالّ بطنَ عُ ا هُ تُ هَ فْ قَ ا  ,وَ هَ لُّ ةُ كُ فَ رَ عَ وَ
قِفٌ  وْ ةَ (: , وقولِه]رواه مسلم[ )مَ نَ رَ نْ بَطْنِ عُ وا عَ عُ فَ وبطنُ . ]رواه أمحد وابن ماجه[ )وارْ

نةَ  رَ مةُ مسجدِ عرفات, و ي قبلَ ذِ ي الّ هو الوادِ : عُ نيَتْ مقدِّ هُ عليه بُ رتُ , ومؤخّ نمرةَ
  .يف داخلِ عرفات

  :الوقوفِ  وقتُ  )٢
جدَ  نْ فمَ   ;حرِ النّ  يومِ  فجرِ  إىل طلوعِ  عرفةَ  يومِ  فجرِ  لوعِ طُ  منْ يبدأُ  يف هذا وُ
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جاهالً  أو ,أو نائامً  ,امار كان ولو  ;− للوقوفِ  و أهلٌ وهُ −  واحدةً  حلظةً  بعرفةَ  الوقتِ 
 , ا عرفةُ اهللا  ريض سٍ مرضِّ  بنِ  روةَ عُ  حلديثِ  ;هُ جُّ ح صحَّ  :حائضاً كانتِ املرأةُ أو أهنّ

ولَ ( :قال عنه سُ عٍ − باملوقفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا أَتَيْتُ رَ مْ نِى بِجَ لْتُ  − )مزدلفة( يَعْ ئْتُ  :قُ   جِ
ولَ اهللا سُ ا رَ يِّئٍ  يَ بَلِ طَ نْ جَ طِيَّتِ  ;مِ لْتُ مَ لَ يسِ  ي,أَكْ بْتُ نَفْ عَ أَتْ اهللا ,وَ نْ  وَ كْتُ مِ رَ ا تَ مَ

يْهِ  لَ تُ عَ فْ قَ بَلٍ إِالَّ وَ لْ يلِ  ;جَ هَ جٍّ  فَ نْ حَ ولُ  ?مِ سُ الَ رَ قَ هِ  :اهللافَ ذِ نَا هَ عَ كَ مَ رَ نْ أَدْ مَ
الَةَ  ا ,الصَّ َارً لِكَ لَيْالً أَوْ هنَ بْلَ ذَ اتٍ قَ فَ رَ أَتَى عَ ثَهُ  ;وَ فَ قَىضَ تَ هُ وَ جُّ مَّ حَ دْ تَ قَ رواه أمحد [ )فَ

  .]رتمذي والنسائي وابن ماجهوأبو داود وال
, وقصِّ األظفارِ : والتَّفثُ  عرِ ; من إزالةِ الشّ ماً عىل املحرمِ  .فعلُ ما كان حمرّ

مسِ يومَ عرفةَ يَ  الوقوفَ  أنّ : أمحد ويف روايةٍ عن اإلمام − ; بدأُ من زوالِ الشّ
والِ  ملسو هيلع هللا ىلصألنّ النّبيَّ   . وقَفَ بعد الزّ

إالّ أن −أو مغمى عليهِ  ,أو جمنوناً  ,سكرانَ الواقفُ يصحُّ الوقوفُ إن كانَ ال و 
روجِ وقتِ الوقوفِ  وا إليها قبلَ خُ من  واليس مألهنّ  ;−يفيقوا وهم هبا, أو يعودُ

 .العباداتِ  أهلِ 
 خطأً  أو العارشِ  امنِ الثَّ  يف اليومِ   قليالً هم إالّ أو كلُّ  ,همكلُّ  اسُ النّ  فَ ولو وقَ  − 

; هم جزأَ أ :ال عمداً  ;  وقوعُ  ؤمنُ يُ  ملْ لو وجبَ القضاءُ ه ألنّ الوقوفُ اخلطأ فيه أيضاً
  .عليهم قُّ فيشُ 

ُ  :ممنهُ  قليلٌ  نفرٌ  ل ذلكَ وإن فعَ  بَّارَ بْنَ أ(: ملا ثبتَ و ,هميطِ لتفرِ  ;احلجُّ  مُ فاهتَ نَّ هَ
رُ  مَ عُ رِ وَ مَ النَّحْ وْ اءَ يَ دِ جَ وَ َ رَ األَسْ رُ  نهُ اهللا عَ  يضِ نْحَ هُ يَ يَ دْ الَ هَ قَ ا : فَ ريَ ايَ نِنيَ ملُ أَمِ مِ ؤْ
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ا طَأْنَ ة أَخْ ةَ  ;العِدَّ فَ رَ مُ عَ وْ مَ يَ ا الْيَوْ ذَ  أَنَّ هَ نَّا نَرَ الَ  ;كُ قَ رُ فَ مَ ةَ فَطُفْ : عُ كَّ بْ إِىلَ مَ هَ اذْ
عَكَ  نْ مَ مَ رُ وَ  ,أَنْتَ وَ كُ  واانْحَ عَ انَ مَ ا إِنْ كَ يً دْ وا ,مهَ ُ وا أَوْ قَرصِّ لِقُ مَّ احْ وا ,ثُ عُ جِ ارْ  ;وَ

انَ  ا كَ إِذَ امٌ فَ وا عَ دُ أَهْ وا وَ جُّ ابِلٌ فَحُ   .]رواه مالك يف املوطأ[ )... قَ

كن   ى− اإلفاضةِ  طوافُ  : ُالثالثالرُّ يارةِ : ويُسمّ  :عز وجلهِ قولِ ; ل−طوافَ الزِّ
 :قالتْ  ريض اهللاُ عنها عائشةَ  وعنْ ; ]٢٩احلج [ ﴾¤ £ ¢﴿
يَ ( يَّةُ بِنْتُ حُ فِ تْ صَ اضَ تْ  يٍّ حَ ا أَفَاضَ دَ مَ عْ ولِ اهللا; بَ سُ ا لِرَ تَهَ تُ حيضَ رْ كَ ذَ  ;ملسو هيلع هللا ىلص فَ

ولُ  سُ الَ رَ قَ تُنَا هِ : ملسو هيلع هللا ىلصاهللا فَ ابِسَ لْتُ   ?يَ أَحَ قُ ولَ اهللا :فَ سُ ا رَ تْ  !يَ انَتْ أَفَاضَ دْ كَ َا قَ إِهنَّ
افَتْ بِالْبَيْتِ  طَ ةِ  ,وَ اضَ فَ دَ اإلِ عْ تْ بَ اضَ مَّ حَ ولُ . ثُ سُ الَ رَ قَ رْ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا فَ تَنْفِ لْ رواه [ )فَ
   نْ م وأنّ  ,منهُ  دَّ ال بُ اإلفاضةِ  طوافَ  عىل أنّ  دلُّ هذا يف ;], واللّفظ لهالبخاري ومسلم

  .ألجلِهِ  بسُ حيُ  بهِ  يأتِ  ملْ 
لُ و −  قبلَ ذلكَ  وقفَ  ملنْ  النحرِ  ليلةِ  نصفِ  منْ  :طوافِ اإلفاضةِ  وقتِ أوّ

 ; ومنْ ملْ يكنْ وقفَ قبلَ . يلاللّ  نصفِ  بعدَ ما إىل  بمزدلفةَ  املبيتِ  جوبِ لوُ بعرفاتٍ
هِ بعد الوقوفِ  هُ يف حقِّ لُ ; فأوّ  . نصفِ اللّيلِ

, آلخرِ  دَّ وال حَ    :ريض اهللاُ عنهام عمرَ  ابنِ  لقولِ  ;أفضلُ  النحرِ  يومَ  هُ وفعلُ  وقتِهِ
  .]رواه البخاري ومسلم[ )رِ حْ النَّ  مَ وْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسولُ  اضَ فَ أَ (

كن   إِنَّ اهللاَ (: ملسو هيلع هللا ىلص; لقولِ النّبيِّ فا واملروةِ بني الصَّ  عيُ السَّ  : ُابعالرّ الرُّ ا; فَ وْ عَ اسْ
عْيَ  مُ السَّ لَيْكُ تَبَ عَ ا أَتَمَّ ( :ريضَ اهللاُ عنها عائشةَ  قولِ و ,]رواه أمحد, وابن ماجه[ )كَ  اهللاُ  مَ

ةِ  وَ املَرْ ا وَ فَ َ الصَّ ْ يَطُفْ بَنيْ نْ ملَ جَّ مَ   .]رواه مسلم[ )حَ



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

אאא

٣٩٦

 :احلجِّ  واجباتُ : ثانياً 
  :سبعةٌ  احلجِّ  واجباتُ 

  .وقّتَ املواقيتَ للمحرمِ  ملسو هيلع هللا ىلص; ألنّ النّبيَّ املعتربِ  امليقاتِ  منَ  اإلحرامُ  )١
يف  ريض اهللا عنهقولِ جابرٍ ل ;هناراً  وقفَ  ملنْ  روبِ إىل الغُ بعرفةَ  الوقوفُ  )٢

تَّى (: ملسو هيلع هللا ىلصحديثِهِ يف صفةِ حجِّ النّبيِّ  اقِفاً حَ لْ وَ زَ مْ يَ لَ سُ فَ مْ بَتِ الشَّ رَ , ]رواه مسلم[ )غَ
مْ ( :فيها ملسو هيلع هللا ىلص قولِهِ و كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ إِينِّ  ;لِتَأْخُ رِ  فَ يلّ  يالَ أَدْ تِ  لَعَ جَّ دَ حَ جُّ بَعْ  يالَ أَحُ

هِ  ذِ  .]رواه مسلم[ )هَ
 عنه ريض اهللاجابرٍ  لقولِ  ;يلِ اللّ  نصفِ  بعدَ ما إىل  بمزدلفةَ  حرِ النّ  ليلةَ  يتُ املبِ  )٣ 

اءَ (: يف حديثِهِ  الْعِشَ بَ وَ رِ ا املَغْ َ ىلَّ هبِ ةَ فَصَ لِفَ دَ تَّى أَتَى املُزْ ِ  ;حَ تَنيْ امَ إِقَ دٍ وَ احِ انٍ وَ  ,بِأَذَ
يْئًا امَ شَ يْنَهُ بِّحْ بَ ْ يُسَ ملَ ولُ  ,وَ سُ عَ رَ طَجَ مَّ اضْ رُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ثُ جْ عَ الْفَ لَ تَّى طَ  .]رواه مسلم[ )حَ

مْ (: ملسو هيلع هللا ىلصمع قولِهِ  كُ كَ نَاسِ وا مَ ذُ  .)لِتَأْخُ
ريض اهللاُ عنها يفِ صفةِ  عائشةَ  لقولِ  ;رشيقِ التَّ أيامِ  يف ليايلِ  بمنىً  يتُ املبِ  )٤ 

هِ  َ ( :ملسو هيلع هللا ىلصحجِّ ا لَيَايلِ َ ثَ هبِ كَ مَ نًى فَ عَ إِىلَ مِ جَ يقِ  ثُمَّ رَ ِ امِ التَّرشْ  وملفهومِ  ,]أبو داودرواه [ )أَيَّ
ولَ  ( :ريض اهللاُ عنهام ابنِ عمرَ  حديثِ  سُ نَ رَ تَأْذَ بْدِ املُطَّلِبِ اسْ بَّاسَ بْنَ عَ  اهللاأَنَّ الْعَ

 َ ةَ لَيَايلِ كَّ بِيتَ بِمَ أَذِنَ لَهُ  أَنْ يَ تِهِ فَ ايَ قَ لِ سِ نْ أَجْ نًى مِ هُ له ]رواه البخاري ومسلم[ )مِ ; فإذنُ
هِ   .يدلُّ عىل أنّه واجبٌ يف حقِّ غريِ

كام  ;حصياتٍ  بسبعِ  العقبةِ  مجرةَ  حرِ النّ  يومَ  يَ يرمِ بأنْ  ;باً مرتّ  اجلامرِ  رميُ  )٥ 
 .]رواه مسلم[تِهِ يف حجَّ   ملسو هيلع هللا ىلصفعلَ النّبيُّ 
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 ;ياتٍ صَ حَ  بسبعِ  رةِ مجْ  كلَّ  والِ الزّ  بعدَ  الترشيقِ  امِ يف أيّ  الثِ الثّ  ويرمي اجلمراتِ  
غر(وىل األُ  باجلمرةِ  يبدأُ   قولِ ل ;)الكُرب( العقبةِ  مجرةِ  ثمّ  ,طىسْ الوُ  ثمَ  ,)الصُّ

َ ( :ريض اهللاُ عنها عائشةَ  َا لَيَايلِ ثَ هبِ كَ نًى فَمَ عَ إِىلَ مِ جَ يقِ  ثُمَّ رَ ِ امِ التَّرشْ ةَ  ;أَيَّ رَ مْ مِى اجلَْ يَرْ
سُ  مْ الَتِ الشَّ ا زَ يَاتٍ  ;إِذَ صَ بْعِ حَ ةٍ بِسَ ْرَ لَّ مجَ لِّ  ;كُ عَ كُ ُ مَ ربِّ اةٍ  يُكَ صَ فإنْ  .]رواه أبو داود[ )حَ

تيبَ مل  هِ خالفَ هذا الرتّ  .جيزِ

الفتح [ ﴾ ² ± ° ﴿: عز وجلقولِهِ ل ;قصريُ أو التّ  احللقُ  )٦ 

; بقولِهِ أمر  ملسو هيلع هللا ىلصالنّبيَّ  وألنّ  ,]٢٧ قِ اهلديَ من أصحابِهِ ْ (:  بذلك من مل يسُ لْيُقَرصِّ وَ
لِلْ  لْيَحْ  اهللا أنّ رسولَ : ريض اهللاُ عنهامويف حديثِ ابنِ عمر  ,]رواه البخاري ومسلم[ )وَ

مَ (: قال ملسو هيلع هللا ىلص حِ نيَ  اهللاُرَ قِ لِّ الُوا. املُحَ ولَ اهللا :قَ سُ ا رَ ينَ يَ ِ املُقَرصِّ الَ  .وَ مَ اهللاُ  :قَ حِ  رَ
لِّقِنيَ  الُوا. املُحَ ولَ اهللا :قَ سُ ينَ يَا رَ ِ املُقَرصِّ الَ  .وَ مَ اهللاُ :قَ حِ لِّقِنيَ  رَ الُوا. املُحَ ينَ  :قَ ِ املُقَرصِّ وَ

ولَ اهللا سُ ا رَ الَ  .يَ ينَ  :قَ ِ املُقَرصِّ   .], واللفظ لهالبخاري ومسلم رواه[) وَ
ونَ ( :ريض اهللاُ عنهام اسٍ عبّ  ابنِ  قولِ ل ;داعِ الوَ  طوافُ  )٧  رَ النَّاسُ أَنْ يَكُ أُمِ

نْ  فَ عَ فِّ هُ خُ مْ بِالْبَيْتِ إِالَّ أَنَّ هِ دِ هْ رُ عَ أَةِ آخِ ائِضِ املَْرْ  .]رواه البخاري ومسلم[ )احلَ

ا: ثالثاً    :أركانُ العمرةِ وواجباهتُ
  :العمرةِ  أركانُ  )١ 

 :ثالثةٌ أركانُ العمرةِ 
لُ بِالنِّيَّاتِ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقولِهِ  ;اإلحرامُ   −  أ  امَ امَ األَعْ  .]رواه البخاري ومسلم[ )إِنَّ

 .]٢٩ احلج[ ﴾ ¤ £ ¢ ﴿ :تعاىلهِ قولِ ل ;بالبيتِ  الطوافُ  − ب
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عيُ  −ج فا واملروةِ  السّ   u  v w x y {z ﴿ :عز وجللقوله  ;بني الصّ

| } ~ _ ̀   a b c d e  f ﴾ ] ملسو هيلع هللا ىلصوقولِ النّبيِّ  ,]١٥٨البقرة :
يَ ( عْ مُ السَّ يْكُ لَ تَبَ عَ إِنَّ اهللاَ كَ ا; فَ وْ عَ   .]رواه أمحد, وابن ماجه[ )اسْ

  :واجباتُ العمرةِ  )٢
 :شيئانِ  العمرةِ  واجباتُ 

نْ (: لعائشةَ ريض اهللا عنها ملسو هيلع هللا ىلصلقولِهِ  ;لِّ احلِ  هبا منَ  اإلحرامُ  − أ  ي مِ رِ تَمِ اعْ
  . ], واللّفظ للبخاريرواه البخاري ومسلم[ )التَّنْعِيمِ 

   .ملا سبق يف واجباتِ احلجِّ  ;قصريُ أو التّ  احللقُ  −ب 

 :سننُ احلجِّ : اً رابع
نُّ للحاجِّ ما ييل  :يُسَ

: قـال ريض اهللا عنه; ففي حديث جابرٍ ملسو هيلع هللا ىلصفعلِهِ ل ;عرفةَ  ليلةَ  بمنىً  املبيتُ  )١
مُ ـفَ ( وْ انَ يَ امَّ كَ نًىلَ وا إِىلَ مِ هُ جَّ ةِ تَوَ يَ وِ ْ ولُ  ;الرتَّ سُ كِبَ رَ رَ جِّ وَ لُّوا بِاحلَ أَهَ ىلَّ ; اهللافَ فَصَ
 َ املَ هبِ َ وَ الْعَرصْ رَ وَ رَ ا الظُّهْ جْ الْفَ اءَ وَ الْعِشَ بَ وَ رِ  .]رواه مسلم[ )غْ

فردِ والق دومِ ـالقُ  طوافُ  )٢  ;ـللمُ روةَ قديثِ ـحل ارنِ  ةُ ـأخربتني عائش: الـعُ
ءٍ بَ (: ريض اهللاُ عنها ْ لَ يشَ نيَ قَ ـأَنَّ أَوَّ أَ بِهِ حِ مَ النَّبِيُّ ـدَ أَ ثُ  ملسو هيلع هللا ىلصدِ ضَّ هُ تَوَ  )افَ ـمَّ طَ ـأَنَّ

 .]رواه البخاري ومسلم[
اهللا  ريض; حلديثِ جابرٍ طوافِ القُدومِ  منْ ل ِوَ األُ  شواطِ األ يف الثالثةِ  لُ مَ لرَّ ا )٣
 .]رواه النّسائي[ )عاً بَ رْ ى أَ شَ مَ وَ  ,اثً الَ ثَ  لَ مَ رَ  ;عاً بْ سَ  افَ طَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولَ سُ رَ  نَّ أَ (:  عنه
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ملُ   .ىإرساعُ امليشِ مع مقاربةِ اخلُطَ : والرَّ
هِ األيمنِ طوافِ القدومِ  يف االضطباعُ  )٤ داءِ حتتَ عاتقِ , ; بأنْ جيعلَ وسطَ الرِّ

;ـوطرفيهِ عىل عاتِقهِ األيس ولَ اهللا(: اسـابن عب حلديثِ  رِ سُ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ ابَ حَ أَصْ وَ
ةِ  انَ رَ عْ ِ نَ اجلْ وا مِ رُ تَمَ مْ  ;اعْ تَ آبَاطِهِ ْ مْ حتَ تَهُ دِيَ لُوا أَرْ عَ جَ لُوا بِالْبَيْتِ وَ مَ رَ ا  ;فَ فُوهَ ذَ دْ قَ قَ
 َ مُ الْيُرسْ هِ اتِقِ وَ ىلَ عَ   .]أبو داود رواه[ )عَ

ِ أبيضَ  ورداءٍ  إزارٍ  بسُ ولُ  ,اإلحرامِ  عندَ  خيطِ من املَ  جلِ الرّ  دُ جترُّ  )٥ ِ نظيفَ  نيْ  ;نيْ
ِ لَ عْ نَ وَ  اءٍ دَ رِ وَ  ارٍ زَ  إِ يفِ  مْ كُ دُ حَ أَ  مْ رِ حْ يُ لِ ( :مرفوعاً  عمرَ  ابنِ  حلديثِ  . ]رواه أمحد[ )نيْ
مُ الْبَيَاضَ (: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  نْ ثِيَابِكُ وا مِ مذيّ والنّسائيّ [ )الْبَسُ   .]رواه أبو داود والرتّ

ريض اهللا  عمرَ  ابنِ  حلديثِ  ;مجرةِ العقبةِ  رميِ إىل  اإلحرامِ  حنيِ  منْ  لبيةُ لتَّ ا )٦ 
ولَ ا(: عنهام سُ تُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا أَنَّ رَ لَ احِ تْ بِهِ رَ تَوَ ا اسْ انَ إِذَ دِ ذِ كَ جِ سْ نْدَ مَ ةً عِ ائِمَ ةِ  يهُ قَ يْفَ لَ احلُ

الَ  قَ لَّ فَ مَّ لَبَّيْكَ :أَهَ يكَ لَكَ لَبَّيْكَ  ,لَبَّيْكَ اللَّهُ ِ ةَ لَكَ  ;لَبَّيْكَ الَ رشَ النِّعْمَ دَ وَ مْ إِنَّ احلَ
املُلْكَ  يكَ لَكَ  ,وَ ِ ْ ( :عنهام حديثِ الفضلِ بنِ عبّاسٍ ريض اهللاُو ,]رواه مسلم[ )الَ رشَ ملَ

لْ النَّبِيُّ  زَ بَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصيَ قَ ةَ الْعَ رَ ْ ى مجَ مَ تَّى رَ بِّي حَ لَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )يُ

كنِ والواجبِ : خامساً   :واملسنونِ حكمُ تركِ الرُّ
مرةِ  كناً رُ  كَ ترَ  منْ  )١ هُ  مَ ملا تقدَّ  ; بهِ إالّ  هُ حجُّ  يتمَّ  ملْ من األركانِ يف احلجِّ أو العُ   .بيانُ
; واجباً  كَ ترَ  منْ  )٢  لقولِ  ;صحيحٌ  هُ وحجُّ  ,دمٌ  فعليهِ  حلجٍّ أو عمرةٍ ولو سهواً

 .]رواه مالك يف املوطأ[ )مٌ دَ  هِ يْ لَ عَ فَ  كاً سُ نُ  كَ رَ تَ  نْ مَ ( :ريض اهللاُ عنهام اسعبّ  ابنِ 
 .يف ذلكَ  صِّ نّ ورودِ ال لعدمِ  ;عليهِ  فال يشءَ  ;مسنوناً  كَ ترَ  منْ  )٣
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 :رشوط صحة الطواف : أوالً 
 ,الطواف الطواف أحد عرش رشطاً البد من اإلتيان هبا وإال بطل يشرتط لصحة

 : وهي عىل النحو التايل 
 .فال يصح الطواف من الكافر ; ألنه ليس من أهل العبادة  ;اإلسالم : األول 
  .]رواه البخاري ومسلم[ )اتِ يَّ النِّ بِ  املُ عْ ام األَ نَّ إِ ( :ملسو هيلع هللا ىلص ; لقول النبي النية: الثاين 

 .; ألنه ال نية له  ; فال يصح الطواف من املجنون العقل: الثالث 
 −وهو الركن−اإلفاضة  قع طوافوفالبد أن ي ;دخول وقت الطواف : الرابع 

وإال فبعد  ,ووقته كام مرَّ يبدأ من منتصف ليلة النحر ملن وقف بعرفة  ,يف وقته 
 .الوقوف 

يَانٌ ( :; حلديث سرت العورة: اخلامس رْ الَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُ  . ]رواه البخاري ومسلم[) وَ
; الطهارة من احلدث األصغر واألكربو ,اجتناب النجاسة: والسابع السادس
 نْ مَ فَ  ,يهِ فِ  ونَ مُ لَّ كَ تَ م تَ كُ نَّ أَ  الَّ إِ  ,الةِ الصَّ  لُ ثْ مِ  تِ يْ البَ  لَ وْ حَ  افُ وَ الطَّ ( :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

والصالة  ,الصالة فجعل الطواف مثل.  ]رواه الرتمذي[ )ريٍ خَ بِ  الَّ إِ  نَّ مَ لَّ كَ تَ ال يَ فَ  يهِ فِ  مَ لَّ كَ تَ 
. فكذلك الطواف  ,ثني واجتناب النجاسة لبدنه وثوبهيشرتط هلا الطهارة من احلد

لُ (: ملا حاضت يف احلج  ريض اهللا عنها لعائشة ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي  عَ فْ امَ يَ يلِ كَ عَ افْ
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َ أَنْ الَ  ريْ اجُّ غَ ي احلَ رِ تَّى تَطْهُ  . ]رواه البخاري ومسلم[ )تَطُويفِ بِالْبَيْتِ حَ
وا ذُ خُ لِتَأْ ( :طاف سبعاً وقال ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ;أن يطوف سبعة أشواط :الثامن

تِي دَ عْ بَ  جُّ حُ  ال أَ يلِّ عَ ي لَ رِ دْ  ال أَ ينِّ إِ فَ  ;مكُ كَ اسِ نَ مَ  جَّ فلو طاف أقل .  ]رواه مسلم[ )هذِ هَ  حَ
 . من سبعة أشواط فطوافه غري صحيح 

والبد أن يكون الطواف بجميع البيت وإال كان الطواف غري صحيح ; لقول اهللا 
  .ه وهذا يقتيض الطواف بجميع . ]٢٩احلج [ ﴾ ¤ £ ¢ ﴿: تعاىل 
رِ من البيت −  جْ ولَ (: ; حلديث عائشة ريض اهللا عنها قالت  واحلِْ سُ أَلْتُ رَ اهللا  سَ
نَ  ملسو هيلع هللا ىلص رِ أَمِ جْ نِ احلِْ الَ  عَ ? قَ وَ مْ : الْبَيْتِ هُ عَ  .  ]واللفظ له ,رواه البخاري ومسلم[ )نَ

كام يف حديث ملسو هيلع هللا ىلص  ; لفعل النبيأن جيعل البيت عن يساره أثناء الطواف: التاسع 
وا ذُ خُ لِتَأْ (: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال ,جابر الطويل يف وصف حجته عليه الصالة والسالم

تِي دَ عْ بَ  جُّ حُ  ال أَ يلِّ عَ ي لَ رِ دْ أَ   الينِّ إِ فَ  ;مكُ كَ اسِ نَ مَ  جَّ  . )هذِ هَ  حَ
فلو طاف راكباً لغري عذرٍ  ; أن يطوف ماشياً إذا كان قادراً عىل امليش: العارش 

أما إذا طاف راكباً لعذرٍ . غري صحيح ; ألن الطواف بالبيت صالة كام سبق هفطواف
ةَ ; صحيح  هفطواف لَمَ تُ إِىلَ ( :ريض اهللا عنها قَالَتْ  حلديث أُمِّ سَ وْ كَ ولِ اهللا شَ سُ  رَ
تَكِي ملسو هيلع هللا ىلص الَ  .أَينِّ أَشْ رَ  :قَ نْ وَ اكِبَةٌ طُويفِ مِ أَنْتِ رَ  .]رواه البخاري ومسلم[ )اءِ النَّاسِ وَ

وذلك بأن يوايل بني األشواط السبعة فال  ;الة يف الطواف ااملو: احلادي عرش 
 ) . مكُ كَ ناسِ وا مَ ذُ خُ : (وقد قال  طاف كذلك ملسو هيلع هللا ىلص يفصل بينها ; ألن النبي

, الطواف وعليه أن يعيد ,ني أشواط الطواف فطوافه غري صحيحفلو ترك املوالة ب
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 ;الطواف فاً أو أقيمت الصالة أو حرضت جنازة أثناءرْ إال إذا كان الفصل يسرياً عُ 
ا ( :ملسو هيلع هللا ىلصوال يستأنفه من جديد ; لقول النبي  ,فإنه يصيل ثم يكمل طوافه تِ إِذَ أُقِيمَ

الَةَ إِالَّ املَ  الَ صَ الَةُ فَ ةُ الصَّ تُوبَ والطواف صالة فيدخل حتت عموم .  ]رواه مسلم[ )كْ
 . هذا احلديث 

ث أثناء الطواف فعليه أن يقطع الطواف ثم يتطهر ويبتدئ الطواف دَ حْ إذ أَ  −
فإذا أحدث فقد  ;−كام سبق−; ألن الطهارة رشط لصحته كالصالة  من جديد
 .اف بطل الطو

 : سنن الطواف : ثانياً 
 : يسن يف الطواف ما ييل 

نِ ابْنِ وتقبيله − أي مسحه باليد− استالم احلجر األسود  )١ رَ  ; حلديث  نَافِعٍ عَ مَ عُ
الَ  ولُ اهللا( :قَ سُ انَ رَ َ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ ينِ نَ اليَامَ كْ تَلِمَ الرُّ سْ عُ أَنْ يَ دَ رَ يف الَ يَ جَ احلَ ةٍ  وَ فَ وْ لِّ طَ  .كُ
الَ  بْدُ اهللا  :−نافع :أي– قَ انَ عَ كَ هُ  وَ لُ عَ فْ رَ يَ مَ  . ]رواه أبو داود[ )بْنُ عُ
اءَ إِىلَ احلَ (; فلام ثبت عن عمر ريض اهللا عنه  وأما التقبيل  هُ جَ هُ أَنَّ بَّلَ قَ رِ فَ الَ  جَ قَ  :فَ
ُّ  إِينِّ  الَ تَرضُ عُ وَ نْفَ رٌ الَ تَ جَ مُ أَنَّكَ حَ لَ الَ أَينِّ  ,أَعْ لَوْ ولَ اهللا وَ سُ أَيْتُ رَ ا  ملسو هيلع هللا ىلص رَ بِّلُكَ مَ قَ يُ

تُكَ  بَّلْ  .  ]رواه أبو داود[ )قَ
أَيْتُ ابْنَ (: ; ملا رواه نافع قَالَ استلمه بيده وقبَّل يده ,فإن شقَّ عليه تقبيله رَ  رَ مَ عُ

هُ  دَ بَّلَ يَ مَّ قَ هِ ثُ رَ بِيَدِ جَ تَلِمُ احلَ سْ الَ  , يَ قَ ولَ اهللا : وَ سُ أَيْتُ رَ نْذُ رَ تُهُ مُ كْ رَ ا تَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص مَ لُ عَ فْ  )يَ
  . ]رواه مسلم[
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; فإن شقَّ استالمه بيده فإنه يشري إليه بيده أو بعصا دون تقبيل لليد أو للعصا
ولَ اهللا( عنهام حلديث ابن عباس ريض اهللا سُ ىلَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ وَ عَ هُ  ,بَعِريٍ  طَافَ بِالْبَيْتِ وَ
ارَ إِلَيْ  نِ أَشَ كْ ىلَ الرُّ امَ أَتَى عَ لَّ ربَّ كُ كَ هِ وَ دِ ءٍ يفِ يَ ْ  . ]رواه البخاري[ )هِ بِيشَ

ولُ اهللا(; حلديث ابن عمر السابق  استالم الركن اليامين دون تقبيله )٢ سُ انَ رَ  كَ
عُ أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص َ الَ يَدَ ينِ نَ الْيَامَ كْ تَلِمَ الرُّ رَ يفِ  يَسْ جَ احلَ ةٍ  وَ فَ لِّ طَوْ   . )كُ

 .قاله ابن قدامة . فال يُسنُّ  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي يصحَّ  فلم :وأما تقبيله 
 بنكِ املَ  ةُ ريَ عْ تَ وهو  ,مأخوذ من الضبع وهو عضد اإلنسان : اعـاالضطب )٣

أن (ة ريض اهللا عنه ـىل بن أميَّ ـ; وذلك حلديث يعداء عىل األيرساأليمن ومجع الرِّ 
دبَيْتِ طَافَ بالْ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ النَّبِ  رْ ا وعليه بُ طَبِعً ضْ فإذا .  ]هرواه أبو داود والرتمذي وابن ماج[ )مُ

 . فرغ من الطواف أعاد إحرامه إىل هيئته الطبيعية 
ل الرَّ  )٤ ويكون ذلك يف . بال وثب  ىطَ وهو إرساع امليش مع تقارب اخلُ  :مَ

أما األربعة األخرية فيميش فيها; حلديث ابن عمر  ,األشواط الثالثة األوىل فقط
ولُ اهللا(: ريض اهللا عنهام قَالَ  سُ لَ رَ مَ ى ملسو هيلع هللا ىلص رَ شَ مَ رِ ثَالَثًا وَ جَ رِ إِىلَ احلَ جَ نَ احلَ ا مِ عً بَ  )أَرْ

 . ]رواه مسلم[
حجَّ ملن −ان لغري أهل مكة يف طواف القدومبَّ ستحَ مُ  باعُ ـطِ ضْ واال لُ مَ الرَّ  −

 وأصحابه إنامملسو هيلع هللا ىلص ; ألن النبي دون غريمها من املناسك ,العمرةيف و ,− متمتعاً 
   ملسو هيلع هللا ىلص يَّ أَنَّ النَّبِ ( ريض اهللا عنهام اسوحلديث ابن عب ,لوا فيهام فقطمَ عوا ورَ بَ طَ اضْ 

 ْ لْ يف ملَ مُ رْ بْعِ الَّذِ  يَ  .  ]هرواه أبو داود وابن ماج[ )أَفَاضَ فِيهِ  يالسَّ
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يصيل ركعتني بعد فراغه للطائف أن  سنُّ فيُ  : الطواف صالة ركعتني بعد )٥
 ¶ µ ́ ﴿: ه تعاىل; لقول خلف املقامامويستحب أن يركعه ,من الطواف

ولُ اهللا( :وحلديث ابن عمر ريض اهللا عنهام , ]١٢٥البقرة [ ﴾¹  ¸ سُ مَ رَ دِ  قَ
بْعًا ملسو هيلع هللا ىلص لْفَ ا ,فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَ ىلَّ خَ ِ ملَ ثُمَّ صَ تَنيْ عَ كْ امِ رَ  . ]ومسلم البخاريرواه [ ...)قَ

 A B C ﴿و ,يف األوىل ﴾A B C  ﴿ :يقرأ فيهام ويستحب أن

D ﴾ولُ اهللا( :ملسو هيلع هللا ىلص يف الثانية; حلديث جابر يف وصف حجة النبي سُ انَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ
أُ يف رَ قْ ِ ب يَ عَتَنيْ كْ  .]مسلم رواه[ )﴾A B C  ﴿ ـوب ﴾A B C D ﴿ ـالرَّ
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 : رشوط صحة السعي بني الصفا واملروة : أوالً 
 : رتط لصحة السعي بني الصفا واملروة ثامنية رشوط شْ يُ 

 ,العبادات وهذه الرشوط الثالثة رشط يف سائر : يةُ النِّ  ,لُ العق ,اإلسالمُ  )٣− ١
 .وقد سبق الكالم عليها

وال يفصل بينها  ,فيلزمه أن يوايل يف سعيه بني األشواط السبعة : االةُ وَ ـاملُ  )٤
أو أُقيمت  ,فاً رْ إال إذا كان الفصل يسرياً عُ . وإال بطل السعي; قياساً عىل الطواف

كام مرَّ يف  ;هعيَ سَ  لَ كمِ فله أن يصيل ويُ  ;أو حرضت جنازة للصالة عليها ,الةالصَّ 
 .الطواف 

فال جيوز له أن يسعى راكباً إال لعذرٍ وإال بطل سعيه ;  :امليش مع القدرة  )٥
 . قياساً عىل الطواف 

ن هذا الطواف سنَّة كطواف حتى لو كا− أن يكون السعي بعد طوافٍ  )٦
   ينَّ إِ ـم فَ كُ كَ اسِ نَ وا مَ ذُ خُ لِتَأْ ( :ال ـد قـسعى بعد طوافه وق ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي ;  −القدوم

هِ  دَ عْ بَ  جُّ حُ  ال أَ يلِّ عَ ي لَ رِ دْ ال أَ  ذِ تِي هَ جَّ  .  ]رواه مسلم[ )حَ
 وكذا إذا سعى ,طواف فسعيه غري صحيح ببق هذا السعي سْ فلو سعى دون أن يُ 
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 فسعيه أيضاً غري صحيح ; لبطالن ;بعد طوافٍ لكن هذا الطواف مل يكن عىل طهارةٍ 
 .الطواف الذي تقدمه 

ر خَّ أفلو  ;ة سنَّ  ذلكبل  ةً رتط أن يكون السعي بعد الطواف مبارششْ ال يُ  − 
ال بأس أن يؤخر  :قال اإلمام أمحد«: » املغني«قال يف  .السعي إىل الليل فال بأس

 .» يشِّ عي حتى يسرتيح أو إىل العَ السَّ 

بني الصفا واملروة  فيجب عليه أن يسعى:  أن يكون السعي سبعة أشواطٍ ) ٧
طَافَ ( :رـن عمـكام يف حديث اب ;ملسو هيلع هللا ىلصه ـ; لفعلراتـع مـسب َ الوَ ةِ بَنيْ وَ املَرْ ا وَ فَ صَّ

بْعًا  .            ]رواه البخاري ومسلم[ )...سَ
بدأ بالصفا كام يف حديث جابر  ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي يبدأ بالصفا وخيتم باملروة ;و −
أَ ﴿( :وفيه رَ ا قَ فَ نَ الصَّ نَا مِ لَامَّ دَ أَ اهللاُ بِهِ  u  v w x y {z  فَ أُ بِامَ بَدَ أَ .  ﴾ أَبْدَ بَدَ فَ

قِ  ا فَرَ فَ يْهِ  يَ بِالصَّ لَ يُعتد بذلك  فلو بدأ باملروة قبل الصفا مل. ]رواه ومسلم[ ...)عَ
تسب, الشوط  .  وال حيُ

ورجوعه من املروة إىل الصفا شوطاً  ,ويكون ذهابه من الصفا إىل املروة شوطاً  −   
 . عليه الصالة والسالم  هكام يف حديث جابر يف وصف حجتملسو هيلع هللا ىلص ; لفعل النبي  آخر

ن فيجب عليه أن يستوعب مجيع املكا :استيعاب ما بني الصفا واملروة ) ٨
. ...)م كُ كَ اسِ نَ وا مَ ذُ خُ لِتَأْ (: وقد قال. ملسو هيلع هللا ىلص; لفعله الذي بني الصفا واملروة بالسعي

 .   فلو ترك خطوة منه مل يصح  سعيه 
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 :عيسنن السَّ : ثانياً 
 :يستحب يف السعي بني الصفا واملروة ما ييل

 ألنه ذكر هللا عز ;ستحب له أن يسعى عىل طهارةفيُ : ثنيدَ الطهارة من احلَ  )١
ْ . حب اإلتيان به عىل طهارةتوجل, والذكر يس صحيح  دث فسعيهفلو سعى وهو حمُ

َ أَنْ الَ (: لعائشة ملا حاضت ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ;زئهجيُ و ريْ اجُّ غَ عَلُ احلْ فْ ا يَ  تَطُويفِ  افْعَيلِ مَ
ي رِ تَّى تَطْهُ من الطواف فقط  ملسو هيلع هللا ىلص فمنعها النبيُّ . ]رواه البخاري ومسلم[ )بِالبَيَتِ حَ

 .ذلك عىل جواز السعي وغريه من املناسك بغري طهارة وهي حائض فدلَّ 
الركعتني  وذلك بأن يسعى بعد الطواف وصالة :املواالة بينه وبني الطواف )٢

كام جاء يف وصف  ملسو هيلع هللا ىلصلفعل النبي ;  طويالً ق بينهام رِّ فَ ال يُ و ,خلف املقام مبارشةً 
 .حجته

 :سنن وآداب يف احلج : ثالثاً 
 :يف احلج ما ييل ننَّ ومن السُّ 

بدنه  ب من ماء زمزم ملا أحبَّ من أمور الدين والدنيا ويرش منه عىلرشْ أن يَ  )١
بَ لَهُ (: ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي ; وثوبه ِ مَ ملَِا رشُ زَ مْ اءُ زَ وحلديث  .]هابن ماجرواه أمحد و[ ) مَ

, مَ زَ مْ زَ  اءِ مَ  نْ مِ  −اءِ املَ بِ  وءِ لُ مْ املَ  وِ لْ الدَّ − لجْ سَ ا بِ عَ دَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  نَّ أَ (ه نعيل ريض اهللا ع
ِ فَ   .]رواه عبداهللا بن اإلمام أمحد يف زوائده عىل املسند[ )أَ ضَّ وَ تَ وَ  هُ نْ مِ  بَ رشَ

ْ أن  )٢  ,اللهم اجعله لنا علامً نافعاً  ,بسم اهللا« :ب منه ويقول يدعو عند الرشُّ
بَ يَّ ورِ  ,ورزقاً واسعاً   وامأله من ,واغسل به قلبي ,وشفاءً من كل داءٍ  ,عاً اً وشِ
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 ,وهو شامل خلريي الدنيا واآلخرة ألن هذا الدعاء الئق هبذا الفعل, ; »خشيتك
انَ (: وألثر عكرمة عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال  ِ ذَ إِ  اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  كَ  اءَ مَ  بَ ا رشَ

مَّ إِ : م قالزَ مْ زَ  , امً لْ ينَّ أَسألَك عِ اللَّهُ افِعاً , وَ  نَ عاً اسِ قاً وَ زْ رِ اءٍ  لِّ كُ  نْ فاءً مِ شِ وَ رواه [ )دَ

 .]احلاكم والدارقطني بإسناد ضعيف
الَةٌ يفِ : (لقوله عليه الصالة والسالم; ملسو هيلع هللا ىلصالصالة يف مسجد النبي  )٣ دِ  صَ جِ سْ  يمَ

امَ  رَ دَ احلَ جِ اهُ إِالَّ املَسْ وَ الَةٍ فِيامَ سِ نْ أَلْفِ صَ لُ مِ ا أَفْضَ ذَ . ]مسلمالبخاري ورواه [) هَ
دِ : (قال ملسو هيلع هللا ىلصوحلديث أيب الدرداء ريض اهللا عنه أن النبي  جِ الَةِ يف املَسْ لُ الصَّ فَضْ

ىلَ  امِ عَ رَ الَةٍ احلَ ةُ أَلْف صَ هِ مائَ ِ ريْ الَ , غَ ي أَلْفُ صَ دِ جِ سْ يف مَ دِ بَيْتِ , ةٍ وَ جِ سْ يف مَ وَ
سِ  الَة املَقْدِ ةِ صَ امئَ ْسُ  .]ب اإليامنعَ ار والطحاوي والبيهقي يف شُ زَّ رواه البَ [)  مخَ
حلديث  ; وقربيّ صاحبيه أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام ملسو هيلع هللا ىلصزيارة قرب النبي  )٤

) ِ ربْ ارَ قَ نْ زَ الَ ي, مَ ينِ : أَوْ قَ ارَ نْ زَ ا مَ يدً هِ ا أَوْ شَ يعً فِ نْتُ لَهُ شَ رواه الطياليس والبيهقي [) كُ

 .]بإسناد ضعيف
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 :وات ـالفمعنى : أوالً 
بق فلم يُدرك ; واملقصود به هنامصدر فات;  :وات ـالف من فاته « :إذا سُ

 .»الوقوف بعرفة ومل يدركه قبل طلوع فجر يوم النحر

 :الوقوف بعرفة  حكم من فاته :ثانياً 
ومل يكن  ,−وهو اليوم العارش من ذي احلجة−من طلع عليه فجر يوم النحر 
بْلَ : (ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي وقف بعرفة, فقد فاته احلج إمجاعاً  اءَ قَ نْ جَ مَ ةُ , فَ فَ رَ جُّ عَ احلَ

هُ  جُّ قَدْ تَمَّ حَ ْعٍ فَ ةِ مجَ نْ لَيْلَ رِ مِ جْ ةِ الْفَ الَ  .]ماجه والرتمذي والنسائي وابنوأبو داود رواه أمحد [...) صَ
فُ : (قال جابر ريض اهللا عنه و عٍ ـالَ يَ ْ ةِ مجَ نْ لَيْلَ رُ مِ جْ رَ الْفَ جِ نْفَ تَّى يَ جُّ حَ رواه [) وتُ احلَ

 . ]البيهقي
; ملا رو أو لغري عذر فاته الوقوف لعذروال فرق يف حكم الفوات بني من 

بَّارَ (سار ليامن بن يَ سُ  طَّابِ  أَنَّ هَ رُ بْنُ اخلَ مَ عُ رِ وَ مَ النَّحْ اءَ يَوْ دِ جَ وَ َسْ رُ  بنَ األْ نْحَ هُ  يَ يَ دْ , هَ
الَ  قَ ريَ ا: فَ نِنيَ ملُ يَا أَمِ مِ  أَنَّ ! ؤْ نَّا نَرَ ةَ كُ طَأْنَا الْعِدَّ ةَ أَخْ فَ رَ مُ عَ مَ يَوْ ا الْيَوْ ذَ رُ , هَ مَ الَ عُ : فَقَ

عَكَ  نْ مَ مَ ةَ فَطُفْ أَنْتَ وَ كَّ بْ إِىلَ مَ هَ مْ , اذْ كُ عَ انَ مَ ا إِنْ كَ يً دْ وا هَ رُ انْحَ وا , وَ لِقُ مَّ احْ ثُ
وا  عُ جِ ارْ وا وَ ُ وا , أَوْ قَرصِّ دُ أَهْ وا وَ جُّ ابِلٌ فَحُ امٌ قَ انَ عَ ا كَ إِذَ ةِ , فَ ثَ يَامُ ثَالَ ِدْ فَصِ ْ جيَ نْ ملَ مَ فَ

بْ  سَ جِّ وَ امٍ يفِ احلَْ عَ أَيَّ جَ ا رَ ةٍ إِذَ  .] رواه مالك يف املوطأ[) عَ
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 :يرتتب عىل من فاته الوقوف بعرفة ما  :ثالثاً 
 :يرتتب عىل من فاته الوقوف بعرفة ما ييل

يقرص;  ; فيطوف ويسعى وحيلق أوينقلب إحرامه من حج إىل عمرة يتحلل هبا) ١
َ ا أيوبَ األنصاريَّ رَ بأنَّ أ(ملا رو سليامن بن يسار  حتَّى  ,ااج خرجَ حَ  نهُ عَ  اهللاُ يضِ

ةِ مِ إذا كان بالنَّازِ  واحِ أَ  ةَ كَّ مَ  ريقِ ن طَ يَ لَّ رَ هُ ضَ مَ عَ  ,لَ دِ  مَ وْ يَ  ابِ طَّ رَ بنِ اخلَ مَ  عُ ىلَ وإنّه قَ
لْتَ , فَ  دْ قَ  مَّ رُ , ثُ مِ تَ عْ نَعُ املُ نَعْ ما يَصْ اصْ :  رُ مَ عُ  الَ قَ , فَ  هُ لَ  كَ لِ ذَ  رَ كَ ذَ , فَ  رِ حْ النَّ  لَ ا ذَ إِ حَ

جْ فاحْ  الً ابِ جُّ قَ كَ احلَ كَ رَ دْ أَ  َ دِ مَ هْ أَ , وَ  جُ تَيْرسَ يِ اهلَ  نَ مِ  ا اسْ  . ]رواه مالك يف املوطأ[) دْ
; ألنه مل ينوها يف ابتداء إحرامه زئ عن عمرة اإلسالم مرة ال جتُ إال أن هذه الع

 .فلم تقع عنها 
أبا أيوب وهبَّار بن  مرَ ; ألن عمر ريض اهللا عنه أَ  دم , وهو ذبح شاةيلزمه ) ٢

 . ياً لقاء ما فاهتام من الوقوف بعرفة دْ األسود أن ينحرا هَ 
اءِ  − ضَ نَةِ القَ  .جيب اهلدي من حني الفوات , إال أن إخراجه يكون يف سَ
م قد ساق معه اهلدي  − نحره , إال أنه ال جيزئه عن هدي  ;إن كان املُحرِ

هبَّار بن  رَ مَ ; ألن عمر ريض اهللا عنه أَ القضاء , فيلزمه يف سنة القضاء هدي أيضاً 
األسود أن ينحر هديه الذي ساقه معه , ثم إذا كان يف العام القابل أمره أن هيدي 

 .بعد القضاء 
; ألن عمر ريض اهللا عنه  بحسب استطاعتهيلزمه القضاء يف العام القابل ) ٣

 .بن األسود أن يقضوا حجهم من العام القابل  أبا أيوب وهبَّار رَ مَ أَ 
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 :ار اإلحصــ:  رابعاً 
بَس « وهو; هو احلبس واملنع لسبب :  اإلحصار م عن إمتامأو يُمنع أن حيُ  املُحرِ

 . »أو حقِّ الغري ,أو مرضٍ  ,كعدوٍّ  ;مرة لسببأركان احلج أو العُ 

رصَ  :خامساً   :أحكام املُحْ
م عن إكامل نسكه ومل جيد طريقاً آمناً حتى فاته الوقوف بعرفة −  دَّ املُحرِ  ;إذا صُ

 .وقضاء نسكه من العام القابل  ,فله حكم الفوات ; فيتحلل بعمرة ويلزمه دمٌ 
فإن أمكنه الوصول من طريق أخر آمنة مل يبح له التحلل , ولزمه سلوك  −

 .ات أو خيش الفو ,ولو كانت بعيدة ;ذلك الطريق
دَّ  إذا − , فال قضاء عليه ;ل قبل فوات يوم عرفةعن الوقوف بعرفة فتحلَّ  صُ

﴾ ¬ »    ª © ̈ §  ﴿: وعليه ذبح هدي يتحلل به; لقول اهللا تعاىل 
 .] ١٩٦البقرة [

رصِ املحرم عن البيت , ولو بعد الوقوف بعرفة  −  ينوي  فيلزمه ذبح هدي ;إذا حُ
, وملا ثبت من حديث ﴾¬ »    ª © ̈ §  ﴿: ; لقوله تعاىلبه التحلل

ولَ اهللا(ابن عمر ريض اهللا عنهام  سُ ا ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ رً تَمِ عْ جَ مُ رَ يْنَهُ , خَ يْشٍ بَ رَ ارُ قُ فَّ الَ كُ فَحَ
َ الْبَيْتِ  بَنيْ بِيَةِ , وَ يْ دَ هُ بِاحلُ أْسَ لَقَ رَ حَ هُ وَ يَ دْ رَ هَ نَحَ  . ]رواه البخاري[) فَ

ولَ (; ملا ثبت عن املسور إال بعد أن ينحر اهلدي ل املحرصَ وال يتحل −  سُ  اهللا أَنَّ رَ
لِكَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ بِذَ ابَ حَ رَ أَصْ أَمَ لِقَ وَ ْ بْلَ أَنْ حيَ رَ قَ  .] رواه البخاري[) نَحَ
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احلرم;  ينحر املحرص اهلدي يف املكان الذي أحرص فيه سواء كان يف احلل أو يف − 
 .وأصحابه نحروا هدهيم يف احلديبية وهي من احلل  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

فعليه صيام عرشة أيام بنية التحلل ; قياساً  ;إذا مل يقدر املحرصَ عىل اهلدي  −   
قياساً  ;ال يتحلل إال بعد إمتام صيام العرشة وعىل من مل جيد اهلدي يف حج التمتع, 

 .عىل عدم حتلله إال بعد نحر اهلدي 
−  َ رصِ م عن طواف اإلفاضة فقط , وكان قد رمى وحلق , فليس إذا حُ املحرِ

ونَ : (له أن يتحلل حتى يطوف بالبيت ; ملا ثبت عن ابن عمر أنه قال  بِسَ دُ نْ حُ مَ
تَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ  ِلُّ حَ هُ الَ حيَ إِنَّ ضٍ فَ رَ , وألن طواف ] رواه مالك والشافعي[) الْبَيْتِ بِمَ

ورد  إلحرام فيه إنام هو عن النساء فقط , أما التحلل الذياإلفاضة ال وقت له , وا
ى تَ فمتى زال احلرص أَ . الرشع به فهو من اإلحرام التام الذي حيرم مجيع حمظوراته

 .وتم حجه  ,بالطواف

 :اإلحصار عن أداء الواجبات  :سادساً 
عن أداء الواجبات; كرمي اجلامر, وطواف الوداع, واملبيت  إذا أحرص املحرم

 بطالن ك الواجب ال يرتتب عليه; ألن ترفليس له أن يتحلل من إحرامه ;بمزدلفة
 . , وإذا فاته وجب فيه دم احلج
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א 

ية :أوالً    : تعريفُ األُضحِ
 بسببِ  الثّالثةِ  حرِ النَّ  امَ أيّ  األهليّةِ  الغنمِ  وأ البقرِ  وأ من اإلبلِ  ذبحُ ما يُ  :األضحية 

باً إىل اهللالعيدِ   .تعاىل ; تقرُّ

  :حكمُ األُضحية :ثانياً 
ى( :قال ريض اهللا عنه أنسٍ  حلديثِ  ;دةٌ مؤكَّ  ةٌ نّ سُ  يَ هِ  )١ حَّ ولُ  ضَ سُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رَ

 ِ نَنيْ رَ ِ أَقْ نيْ لَحَ ِ أَمْ نيْ بْشَ  .سوادٌ  األبيضُ الّذي خيالطُهُ : , واألملحُ ]رواه البخاري ومسلم[ )بِكَ
  .عليها  مع القدرةِ  التّضحيةِ  تركُ  هُ كرَ ويُ  
رَ أَنْ يُطِيعَ ا( :ملسو هيلع هللا ىلص هِ ـقولِ ل ;ذرِ ـبالنَّ  األضحيةُ  جتبُ  )٢ نْ نَذَ هُ  هللاَ مَ يُطِعْ لْ رواه [ )فَ

 .]البخاري
ُ األضحيةُ و هِ  أو ,ه أضحيةٌ هذِ « :هِ بقولِ تتعنيّ  ;اإلجيابَ  يقتيض ذلكَ  ألنّ  ;»هللا هذِ

ُ عليهِ  ِ فتتعنيّ  .يِ اهلد كتعنيُّ

 :يف األضحيةِ فضلُ األ :ثالثاً  
 أنّ رسولَ اهللاحلديث أيب هريرة  ;فالغنمُ  ,فالبقرُ  ,اإلبلُ  :يف األضحيةِ  األفضلُ 

لَ (: قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  تَسَ نِ اغْ ةِ مَ نَابَ لَ اجلَ سْ ةِ غُ عَ مُ مَ اجلُ وْ ةً  ,يَ نَ دَ بَ بَ رَّ امَ قَ أَنَّ كَ احَ فَ مَّ رَ نْ  ,ثُ مَ وَ
احَ يف ةً  رَ رَ قَ بَ بَ رَّ امَ قَ أَنَّ كَ ةِ الثَّانِيَةِ فَ اعَ احَ يف ,السَّ نْ رَ مَ بَ  وَ رَّ امَ قَ أَنَّ كَ ةِ الثَّالِثَةِ فَ اعَ السَّ
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نَ  رَ ا أَقْ بْشً  .]رواه البخاري ومسلم[ )كَ
; من غريِ األضحيةُ  ئُ زجتُ  الو , والغنمِ , والبقرِ  r ﴿ :عز وجل هِ لقولِ  اإلبلِ

s  t u v w x y z ﴾ ] ٣٤احلج[. 

 :األضحيةُ الواحدةُ جتزئُ عن أهلِ البيتِ  :رابعاً 
جلِ عن  الواحدةُ  اةُ الشّ  ئُ جتز  وبٍ أيّ  أيب لقولِ  ;هِ ه وعيالِ بيتِ  وعن أهلِ  ,الواحدِ الرّ

 هِ تِ يْ بَ  لِ هْ أَ  نْ عَ وَ  ,هُ نْ عَ  اةِ شَّ الْ ي بِ حِّ ضَ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ بِ النَّ  دِ هْ  عَ يفِ  لُ جُ لرَّ ا انَ كَ (: ريض اهللا عنه
  .]ابن ماجهو رواه الرتمذي[ )ونَ مُ عِ طْ يُ وَ  ونَ لُ كُ أْ يَ فَ 

عَ (: قال ريض اهللا عنه جابرٍ  حلديثِ  ;عن سبعةٍ  والبقرةُ  نةُ دَ البَ  ُ زوجتُ   ا مَ نَ رْ نَحَ
ولِ اهللا سُ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  رَ يْ دَ امَ احلُ ةٍ عَ بْعَ نْ سَ ةَ عَ نَ ةٍ  ,يَةِ الْبَدَ بْعَ نْ سَ ةَ عَ رَ الْبَقَ  .]رواه مسلم[ )وَ

نُّ املُجزِ  :خامساً   :ئةُ يف األضحيةِ السِّ
 بنِ  عقبةَ  ديثِ حل ;)ستّةُ أشهرٍ ( سنةٍ  نصفُ  لهُ  ما :أنِ من الضَّ  ئُ ما جيز أقلُّ  )١
ولُ (: قال ريض اهللا عنه عامرٍ  سُ مَ رَ سَ ايَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاقَ حَ ِ فِينَا ضَ ن ابَ أَصَ عٌ  يا فَ ذَ لْتُ  ;جَ قُ  :فَ

ولَ اهللاِ سُ ا رَ ِ  يَ ن ابَ هُ أَصَ عٌ  يإِنَّ ذَ الَ  ;جَ قَ حِّ بِهِ  :فَ   .]رواه البخاري ومسلم[ )ضَ
زئُ  )٢ وا إِالَّ ( :جابرٍ مرفوعاً  حلديثِ  ;سنةٌ  لهُ  ما :املعزِ  منَ أقلُّ ما جيُ بَحُ الَ تَذْ

مْ فَ  يْكُ لَ َ عَ نَّةً إِالَّ أَنْ يَعْرسُ سِ أْنِ مُ نَ الضَّ ةً مِ عَ ذَ وا جَ بَحُ ةِ نَّ سِ واملرادُ باملُ . ]رواه مسلم[ )تَذْ
  .عزِ ما لهُ سنةٌ , وهو يف املَ نيُّ الثَّ 

زئُ  )٣ ابقِ سنتانِ  لهُ  ما :وسِ واجلامُ  البقرِ  منَ أقلُّ ما جيُ  .; للحديثِ السّ
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زئُ  )٤ ابقِ سننيَ  مخسُ  لهُ  ما :اإلبلِ  منَ أقلُّ ما جيُ  .اً أيض ; للحديثِ السّ

ئُ  :سادساً  زِ زئُ وما ال جيُ  :يف األضحيةِ  ما جيُ
 : يف األضحيةِ  ئُ زما جيُ  )١

زئُ يف األضحيةِ   :ما ييل جيُ
 .وهي الّتي مل خيلقْ هلا قرنٌ :  ءُ امّ اجلَ  −أ  

  .قةً أو مقطوعاً لْ وهي الّتي ال ذنبَ هلا خِ :  اءُ رتْ البَ  −ب
تا أو رُ :  اخليصُّ  −ج  .تاضَّ وهو ما قطعتْ خصيتاهُ أو سلّ

  .لُ احلامِ  −د 
  .هِ ذنِ أو أُ  هِ ليتِ إ أو ذهب نصفُ  ,بال أذنٍ  لقَ ما خُ  −هـ

, هِ يف عمومِ أحاديثِ األضحيةِ  عنه ريض اهللا أيب رافعٍ  حلديثِ و لدخولِ ذلك كلِّ
ولُ اهللا(: قال سُ ى رَ حَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ضَ نيْ بْشَ ِ  بِكَ نيْ لَحَ ِ  أَمْ يَّنيْ جِ وْ ِ مَ يَّنيْ صِ  .]ماجه وابن رواه أمحد[ )خَ

يُّ   .اخليصُّ : واملُوجِ
ها, قِ أذهنِ رْ وتكرهُ املعيبةُ بخَ  − ; لقولِ أقلَّ من النِّصفِ  هاقُطعَ من أوا أو شقِّ
ولُ (:  ريض اهللا عنهعيلٍّ  سُ نَا رَ رَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاأَمَ نَنيْ األُذُ َ وَ فَ الْعَنيْ ِ تَرشْ داود  أبورواه [ )أَنْ نَسْ

 .]والرتمذي والنسائي وابن ماجه

 :ئُ يف األضحيةِ ما ال جيز )٢
زئُ يف األضحيةِ  −أ   , هاعينُ  فتْ سَ بأن انخَ  ;رِ وَ العَ  نةُ بيّ  وال ,املرضِ  ةُ نيِّ بَ  :ال جتُ
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 خَّ تي ال مُ الّ  وهي اهلزيلةُ  ; وال عجفاءُ  ,مهابصارِ إِ  هابِ مع ذَ  العيننيِ  وال قائمةُ 
 عازبٍ  بنِ  ءِ الربا حلديثِ  ;مع صحيحةٍ  مشياً  ال تطيقُ وهي الّتي  ; جاءُ رْ وال عَ , فيها

بَعٌ ( :مرفوعاً  ريض اهللا عنه وزُ يفأَرْ ُ احِ  الَ جتَ ا :ياألَضَ هَ رُ وَ ٌ عَ اءُ بَنيِّ رَ ةُ  ,الْعَوْ يضَ املَرِ وَ
ا هَ ضُ رَ ٌ مَ ا ,بَنيِّ ٌ ظَلْعُهَ اءُ بَنيِّ جَ الْعَرْ ريُ  ,وَ سِ الْكَ فاءُ : ويف روايةٍ − وَ  )ينْقِ تُ  الَ  يالَّتِ  − العَجْ

مذيّ والنّسائيّ لنسائي وابن ماجهأبو داود والرتمذي وارواه [ وايةُ األخر للرتّ  .], واللّفظُ أليب داود, والرّ
 .أي ال مخَّ فيها: )ال تُنقِي(ومعنى 
ها عن ل ;هاثناياها من أصلِ  تْ تي ذهبَ وهي الّ ; امءُ تْ جتزئُ اهلَ ال و −ب صورِ قُ

ها جفاءِ تغذيةِ نفسِ   .; فصارتْ يف معنى العَ
زئُ ال و −ج   ;عصامءُ الوال  ,اا أو قرهنِ أذهنِ  أكثرُ  ما ذهبَ  يوه ;العضباءُ جتُ

َىملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ولَ سُ رَ  أنّ ( :ريض اهللا عنهعيل  حلديثِ  ;اقرهنِ  غالفُ  وهي ما انكرسَ   هنَ
ُ وَ  نِ رْ قَ الْ  بَ ضَ عْ أَ ى بِ حَّ ضَ ن يُّ أَ   تْ قيسو .]أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجهرواه [ )نِ ذُ األْ
 .صامءُ العَ  يهاعل

ْ  خيصٌّ زئُ جيُ ال و −د   هُ وأُنثياهُ بوبٌ جمَ ; لفقدِ عضوٍ من ; وهو ما قُطع ذكرُ
; فأشبهَ العَ أعضائِ    .باءَ ضْ هِ

 
     



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 

 

א א

٤١٧

 
 
אא 

 :صفة نحر أو ذبح األضحية  :أوالً 
سْ  )١  ة التي بني عنقهادَ هْ يف الوَ  −أي تطعن−تحبُّ يف نحر اإلبل أن تُنحريُ

 � ﴿ : تعاىلاهللا  لقول اليد اليرس ; −مربوطة−مةً معقولة قائ ,وصدرها 

ا«﴾ ¤ ﴿ :قال ابن عباس .]٣٦احلج [ ﴾¤ £ ¢ ¡ . ]البخاري رواه[. »قِيَامً
بَ  الَ  ريوحلديث زياد بن جُ دْ : (قَ لٍ قَ جُ ىلَ رَ امَ أَتَى عَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ رَ رَ مَ أَيْتُ ابْنَ عُ رَ
ا هَ رُ نْحَ تَهُ يَ نَ دَ اخَ بَ دٍ  :الَ قَ  ,أَنَ َمَّ نَّةَ حمُ ةً سُ يَّدَ قَ ا مُ ا قِيَامً ثْهَ عَ  ,رواه البخاري ومسلم[) ملسو هيلع هللا ىلصابْ

ابَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ أَنَّ النَّبِ ( :طـوحلديث عبد الرمحن بن ساب. ]واللفظ للبخاري حَ أَصْ انُ  هُ ـوَ  واـكَ
قِ  ا بَ ىلَ مَ ةً عَ ائِمَ  قَ َ ولَةَ الْيُرسْ قُ عْ ةَ مَ نَ ونَ الْبَدَ رُ نْحَ ائِمِ  يَ يَ وَ نْ قَ امِ  . ]رواه أبو داود[) هَ

 موجهاً إىل يف البقر والغنم ذبحه بعد إضجاعه عىل جنبه األيرسيستحب  )٢
وحلديث أنس  , ]٦٧البقرة [ ﴾ t  u v w x y ﴿: القبلة ; لقوله تعاىل 
ى النَّبِ ( :ريض اهللا عنه قال حَّ هِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  يُّ ضَ امَ بِيَدِ هُ بَحَ ِ ذَ نَنيْ رَ ِ أَقْ نيْ لَحَ ِ أَمْ نيْ بْشَ ى بِكَ مَّ سَ

امَ  هِ احِ فَ ىلَ صِ هُ عَ لَ جْ عَ رِ ضَ وَ َ وَ ربَّ كَ  ;حةفْ مجع صَ : فاح والصِّ .  ]رواه البخاري ومسلم[ )وَ
 . وهى اجلانب 

 كَ ولَ  نكَ هذا مِ  ; واهللا أكرب اللهمَّ ) وجوباً (باسم اهللا «: ويقول عند الذبح  −
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نعام ألا[ ﴾  p q r s   t   u   v w ﴿; لقول اهللا عز وجل  »)استحباباً (

لَكَ (: ملا ذبح الكبشني يوم األضحى قال ملسو هيلع هللا ىلص  ولفعل النبي , ]١٢١ نْكَ وَ مَّ مِ هُ  ,اللَّ
تِهِ  أُمَّ دٍ وَ َمَّ نْ حمُ مِ اهللا, عَ اهللاُ بِاسْ ُ وَ ربَ بَحَ .  أَكْ مَّ ذَ  . ]وابن ماجه رواه أبو داود[) ثُ

ذبح  ملسو هيلع هللا ىلص ; ألن النبيلذبح بنفسه هدياً كانت أو أضحية يستحب له أن يتوىل ا − 
ن التي أهداها يف حجة الوداع  ,ضحيته بيده كام يف احلديث السابقأ ونحر من البُدُ

 القربة بنفسه أوىل من االستنابة يلِّ وَ بة وتَ رْ وألن فعل الذبح قُ  ,وستني بدنة بيده ثالثاً 
يف نحر اهللا عنه  ريضا استناب علي ملسو هيلع هللا ىلص فإن وكَّل من يذبح عنه فال بأس ; ألنه  .فيها 

 . نه دُ بُ  ما بقي من

 :وقت ذبح األضحية  :ثانياً 
ى (: ملسو هيلع هللا ىلص; لقول النبي  وقت الذبح  يبدأ بعد أول صالة عيد بالبلد حَّ نْ ضَ مَ

هِ  سِ بَحَ لِنَفْ امَ ذَ إِنَّ الَةِ فَ بْلَ الصَّ نَّةَ  ,قَ ابَ سُ أَصَ هُ وَ كُ مَّ نُسُ دْ تَ قَ الَةِ فَ دَ الصَّ عْ بَحَ بَ نْ ذَ مَ وَ
نيَ  لِمِ   . ]واللفظ له, مسلمرواه البخاري و[ )املُسْ
فإن ذبح قبل ذلك مل جيزئه عن األضحية وإنام هو حلم ألهله ; حلديث أنس  −

الَةِ ( :رِ يوم النَّح ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  قال رسول: قالريض اهللا عنه  بْلَ الصَّ بَحَ قَ انَ ذَ نْ كَ مَ
يُعِدْ  لْ  . ]رواه البخاري ومسلم[) فَ
   يوم الثاين من أيام الترشيقإىل آخر ال −ليالً أو هناراً −ويستمر وقت الذبح −
ال جيزئ الذبح يف اليوم الثالث فوعليه  ;−وهو يوم الثاين عرش من ذي احلجة−
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احِ ( ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي ; من أيام الترشيق  ومُ األَضَ لَ حلُُ كَ َى أَنْ تُؤْ دَ ثَالَثٍ  يهنَ عْ رواه [ )بَ

يف وقت حيرم غري اجلائز أن يكون الذبح مرشوعاً ومن .  ]واللفظ له ,البخاري ومسلم
 .فيه األكل 

وذلك بغروب شمس يوم الثاين عرش من ذي − فإذا انتهى وقت الذبح −
ي وكانت األضحية واجبة بأن كانت نذراً ونحو ذلك − احلجة فإهنا  ;دون أن يُضحِّ

يسقط  ودي األضحية فال; ألن الذبح أحد مقصقضاءً ال تسقط بل جيب ذبحها 
 .   فحينئذٍ تسقط ; ألهنا سنَّة قد فات حملها ةأما إذا مل تكن واجب. بفوات وقته

 :األكل من األضحية وتقسيمها  :ثالثاً 
حتى لو كانت واجبة كاملنذورة  ;أن يأكل من أضحيته للمضحيتحب سْ يُ  )١

ولُ اهللا( : حلديث ثوبان ريض اهللا عنه قال  مثالً ; سُ بَحَ رَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص  ذَ مَّ قَ يَّتَهُ ثُ حِ    :ضَ
لِحْ  انُ أَصْ بَ وْ ا ثَ هِ  يَ ذِ مَ هَ ينَةَ  .حلْ مَ املَدِ دِ تَّى قَ ا حَ نْهَ هُ مِ عِمُ لْ أُطْ مْ أَزَ لَ  .]رواه مسلم[) فَ

وثلث  ,وثلث هيديه  ,ثلث له وألهله : والسنَّةُ يف األضحية أن يقسمها ثالثاً  )٢
: قال ملسو هيلع هللا ىلص حلديث ابن عباس ريض اهللا عنهام يف صفة أضحية النبي  ; يتصدق به

 الِ ؤَّ  السُّ ىلَ عَ  قُ دَّ صَ تَ يَ وَ  ,ثَ لُ الثُّ  هِ انِ ريَ جِ  اءَ رَ قَ فُ  مُ عِ طْ يُ وَ  ,ثَ لُ الثُّ  هِ تِ يْ بَ  لَ هْ أَ  مُ عِ طْ يُ وَ (
 ¬ » ª © ﴿: وألن اهللا تعاىل قال  , ]ذكره ابن قدامة يف املغني[ )ثِ لُ الثُّ بِ 

: أي ;الذي يعرتيك هو: )املعرت(و .السائل :  )القانع(و .]  ٣٦احلج [ ﴾ ®
م بينهم سَّ قَ فذكر ثالثة أصنافٍ فينبغي أن تُ .  يسأل يتعرض لك لتطعمه دون أن

 . أثالثاً 
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لقول  ولو بأقل ما يُطلق عليه اسم اللحم ; ;جيب عليه أن يتصدق بيشء منها )٣
 .واألمر يقتيض الوجوب  ﴾ ® ¬ » ª © ﴿ : اهللا عز وجل

ن القدر املُجزئ  مِ مَّ جيب عليه أن يشرتي ما يعادله ومن ثَ  ,فإن مل يفعل ضَ
 ;كالزكاة واملعترب هو إعطاء الفقري منها. امً ويتصدق به; ألنه حق جيب عليه أداؤه حل
 . يكفي إطعامه  فال

ْ  :رابعاً   : م يف األضحية رُ ما حيَ
 :حيرم عىل من أراد أن يضحي ما ييل

; بحذْ عرش ذي احلجة حتى يَ أظفاره إذا دخلت  وأن يأخذ شيئاً من شعره أ )١
انَ لَهُ ذِبْحٌ مَ (: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولسقال ر :عنها قالت  حلديث أم سلمة ريض اهللا نْ كَ

بَ  ذْ ا أَ يَ إِذَ هُ فَ الَلُ ذِ هَ حُ فَ  يلَّ هِ نْ أَظْ الَ مِ هِ وَ رِ عْ نْ شَ نَّ مِ ذَ أْخُ الَ يَ ةِ فَ جَّ تَّى احلِْ يْئًا حَ هِ شَ ارِ
حِّ   .]رواه مسلم[ )يَ يُضَ

رَ  وهو عىل« :قال اإلمام أمحد ;  سن له احللق بعدهفإذا ذبح فيُ   مَ لَ ابن عُ عَ ما فَ
ظِيامً  ريض اهللاُ مِ  عنهام تَعْ لِكَ الْيَوْ   يحِّ ضَ من ذلك قبل أن يُ  وألنه كان ممنوعاً ، »لِذَ

 .م رِ حْ حب له ذلك بعده كاملُ تُ اسْ فَ 
منها ازر اجل وكذا حيرم إعطاء ,حتى شعرها وجلدها من األضحيةبيع يشء  )٢

ينِ ( :لقا عنه حلديث عيلٍّ ريض اهللا ;شيئاً عىل سبيل األجرة رَ ولُ اهللا أَمَ سُ أَنْ ملسو هيلع هللا ىلص  رَ
نِهِ  دْ ىلَ بُ ومَ عَ ا ,أَقُ تِهَ لَّ أَجِ ا وَ لُودِهَ جُ ا وَ هَ مِ قَ بِلَحْ دَّ أَنْ أَتَصَ طِ  ,وَ أَنْ الَ أُعْ ارَ  يَ وَ زَّ اجلَ

ا نْهَ الَ  .مِ ا: قَ نَ نْدِ نْ عِ طِيهِ مِ نُ نُعْ وهو  ,مجع جلٍّ : ة لّ جِ األَ و .]رواه البخاري ومسلم[ )نَحْ
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 .يُطرح عىل ظهر البعري يالكساء الذ
 أو عىل سبيل الصدقة إن كان فقرياً; ,عىل سبيل اهلدية منها له أن يعطيه جيوز لكن

ألنه بارشها وتاقت نفسه بل هو أوىل;  ,حيق له األخذ منهالدخوله يف عموم من 
 .إليها 

ي  :خامساً  دْ  : األكل من اهلَ
د )١  شيئاً يسرياً  هستحب له أن يأكل منيُ ل التطوع فياً عىل سبيْإذا ذبح احلاج هَ

 ملسو هيلع هللا ىلص كام يف حديث جابر الطويل يف وصف حجتهملسو هيلع هللا ىلص ويتصدق بالباقي ; لفعله 
لِّ بَ : (وفيه  نْ كُ رَ مِ مَّ أَمَ عِلَتْ يفثُ ةٍ فَجُ عَ ةٍ بِبَضْ نَ الَ  دَ أَكَ تْ فَ طُبِخَ رٍ فَ أي هو وعيلُّ −قِدْ

نْ حلَ  −ريض اهللا عنه ا مِ مِ مِ بَ ِ رشَ ا وَ اهَ قِهَ رَ   . ]رواه مسلم[) ...نْ مَ
ي واجب كام− متمتعاً أو قارناً  اً من أجل أنه حجَّ يدْ هَ إذا ذبح  )٢  − سبق وهذا اهلَدْ

وأدخلت عائشة  متتعن معه يف حجة الوداعملسو هيلع هللا ىلص ألن أزواج النبي  ;باح له األكل منهفيُ 
. ها عنهن البقر فأكلن من حلومملسو هيلع هللا ىلص احلج عىل العمرة فصارت قارنة ثم ذبح النبي 

 .سك فأشبها دم التطوع ا نُ مَ وألهنام دَ .  ]رواه البخاري ومسلم بمعناه عن عائشة[
 ألهنا ال حيل له األكل منها;ان من الدماء الواجبة رَ ي التمتع والقِ دْ ما عدا هَ  )٣

 .وجبت بسبب فعل حمظور فأشبه جزاء الصيد 
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א 

 :معنى العقيقة : أوالً 
 .هي الذبيحة التي تذبح عن املولود : عقيقة ال

 :حكم العقيقة : ثانياً 
دة عىل األب غنياً كان أو فقرياً ; ملا ثبت عن سلامن بن عامر  العقيقة سنة مؤكَّ

بِّي قال  ا : (يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا : الضَّ مً نْهُ دَ وا عَ يقُ رِ أَهْ ةٌ فَ يقَ قِ مِ عَ عَ الْغُالَ مَ
 َ نْهُ األْ يطُوا عَ أَمِ لُّ : (قال ملسو هيلع هللا ىلص , وعن سمرة عن رسول اهللا ] رواه البخاري[) ذَوَ  كُ

ى مَّ يُدَ هُ وَ أْسُ ْلَقُ رَ حيُ ابِعِ وَ مَ السَّ نْهُ يَوْ بَحُ عَ تِهِ تُذْ يقَ ينَةٌ بِعَقِ هِ الَمٍ رَ ) − ىمَّ سَ يُ : ويف رواية−  غُ
 . ]وابن ماجه والنسائي والرتمذي رواه أبو داود[

 :ما جيزئ يف العقيقة : ثالثاً 
  , ; وهي اإلبل والبقر والغنمجيزئ يف العقيقة ما كان من هبيمة األنعام) ١

 .وال جتزئ العقيقة من غري هذه األجناس
, وعن اجلارية شاة شاتان ذبح عن الغالميُ ; فالعقيقة من الغنم تإذا كان) ٢

بية قالت  عْ ز الكَ رْ نِ : (يقولملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا سمعت : واحدة ; حلديث أم كُ  الْغُالَمِ  عَ
افِئَتَانِ  كَ انِ مُ اتَ اةٌ , شَ ةِ شَ يَ ارِ نِ اجلَ عَ اثاً وَ نَّ أَمْ إِنَ اناً كُ رَ كْ كُم أَذُ ُّ رواه أبو داود [) , ال يَرضُ

 .]وابن ماجه والنسائي
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افِئَتَانِ (: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ;ويستحب أن تكون الشاتان متامثلتني − كَ انِ مُ اتَ قال ) شَ
 . »يعني متقاربتني أو متساويتني«: اإلمام أمحد

فإن تعذر ذبح شاتني عن الغالم , أجزأه ذبح شاة ; ملا ثبت عن ابن عباس  −
بْشاً ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِيَّ (ريض اهللا عنهام  بْشاً كَ نيِ كَ سَ احلُ نِ وَ سَ نِ احلَ قَّ عَ  .]رواه أبو داود[) عَ

ال (: يف حديث أم كرز ملسو هيلع هللا ىلص ; لقوله ثىوال فرق يف الشاة أن تكون ذكراً أو إن −
كُم أَ  ُّ اثاً يَرضُ نَّ أَمْ إِنَ اناً كُ رَ كْ  .]رواه أبو داود[ )ذُ

٣ ( ; إذا كانت العقيقة من اإلبل أو البقر , فال جيزئ فيها إال ما كان كامالً
 .ألهنا فدية عن النفس فال تقبل الترشيك 

تفاؤالً  ;وال يكرس عظمها ,يستحب يف العقيقة أن يقطعها من املفاصل) ٤
دُ : (ي عن عطاء قالملا روبسالمة أعضاء املولود ;  ظْمٌ والً تُقَطَّعُ جُ ا عَ ُ هلََ ال يُكْرسَ ) , وَ

ول . ]البيهقيرواه [ ل بالكرس والفتح , وهو: واجلُدُ ـَدْ  .العضو  مجع جِ

 :وقت العقيقة : رابعاً 
رة −  مُ بن  يُسنُّ ذبح العقيقة عن املولود يف اليوم السابع من والدته ; حلديث سَ

ندب ريض اهللا عنه أن رسو َ رْ مُ  المٍ غُ  لُّ كُ : (قالملسو هيلع هللا ىلص ل اهللا جُ  هُ نْ عَ  حُ بَ ذْ , تُ هِ تِ يقَ قِ عَ بِ  نٌ هتَ
ْ , وُ هِ عِ ابِ سَ  مَ وْ يَ  , فإن فات اليوم ] وابن ماجه رواه أبو داود والنسائي[) ىمَّ سَ يُ وَ  هُ سُ أْ رَ  قُ لَ حيُ

 ;السابع فيذبح يف اليوم الرابع عرش , فإن فات ففي اليوم احلادي والعرشين 
لْيَ : (اهللا عنها لقول عائشة ريض ومَ وَ اكَ يَ نْ ذَ ةَ  كُ عَ بَ فِي أَرْ نْ فَ كُ إِنْ ملَ يَ ابِعِ , فَ السَّ

ينَ  ِ عِرشْ  وَ دَ فِي إِحْ نْ فَ إِنْ ملَ يَكُ َ , فَ رشَ ثم بعد ذلك يذبحها متى . ] رواه احلاكم[) عَ
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 . تيرس له من غري اعتبار لألسابيع
نَّا يف: (عن بريدة قال يكره تلطيخ رأس املولود بدم العقيقة ; ملا ثبت  −  كُ

ا  هَ مِ هُ بِدَ أْسَ لَطَّخَ رَ اةً وَ بَحَ شَ الَمٌ ذَ ا غُ نَ دِ لِدَ ألَحَ ا وُ لِيَّةِ إِذَ اهِ الَمِ , اجلَ سْ اءَ اهللاُ بِاإلِ امَّ جَ لَ فَ
انٍ  رَ فَ عْ هُ بِزَ لْطَخُ نَ هُ وَ أْسَ لِقُ رَ نَحْ اةً وَ بَحُ شَ نَّا نَذْ عن عائشة ريض و.  ]رواه أبو داود[) كُ

اهِ : ( ت عنها قالاهللا لُ اجلَ انَ أَهْ كَ طْنَةً يفوَ لُونَ قُ ْعَ ىلَ  لِيَةِ جيَ هُ عَ لُونَ ْعَ جيَ ةِ وَ يقَ قِ مِ الْعَ أْسِ  دَ رَ
بِ  رَ النَّبِ ,  يِّ الصَّ أَمَ لُوقًاملسو هيلع هللا ىلص  يُّ فَ مِ خَ انَ الدَّ كَ لَ مَ ْعَ  .] والبيهقي وابن حبان رواه أبو يعىل[) أَنْ جيُ

نَن تتعلق ب: خامساً   :املولود آداب وسُ
 :يتعلق باملولود مجلة من السنن واآلداب هي

اهللا  ; ملا رو أبو رافع ريضيمنى , واإلقامة يف أذنه اليُرساألذان يف أذنه ال) ١
ولَ : (عنه قال  سُ أَيْتُ رَ نَ يفملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَ نِ  أَذَّ ٍّ حلَ اأُذُ يلِ نِ بْنِ عَ ةُ  − سَ هُ فَاطِمَ تْ دَ لَ نيَ وَ حِ

الَةِ  −  .], وضعفه ابن حجرأبو داود والرتمذيرواه [) بِالصَّ
نَ أَ ; فَ ةٍ قَ رْ يف خِ  هُ ذَ خَ أَ  ودٌ لُ وْ مَ  هُ لَ  دَ لِ ا وُ ذَ إِ (أنه كان وعن عمر بن عبدالعزيز  يف  ذَّ

َ يف اليُ  امَ قَ أَ ى, وَ نَ مْ اليُ  هِ نِ ذُ أُ  أره عنه  مل: غريب, وقال ابن حجر : ذكره ابن املنذر عنه , قال ابن امللقن [) رسْ

 .]مسنداً 
; فعن مر ونحوه ثم دلكه بحنك املولودوهو مضغ التَّ  ود,ـك املولـحتني )٢
أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ : (موسى األشعري ريض اهللا عنه قال أيب مٌ فَ الَ لِدَ يلِ غُ هُ , ملسو هيلع هللا ىلصوُ امَّ  فَسَ

يمَ  اهِ رَ ةٍ ,  إِبْ رَ هُ بِتَمْ نَّكَ ةِ , فَحَ كَ َ ا لَهُ بِالْربَ عَ دَ  .] رواه البخاري[) ... وَ
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لْ ) ٣ ق بوزنه فضةحَ بن  ; حلديث سمرةق رأس الغالم يف اليوم السابع, ويُتصدَّ
 .أما األثنى فال يُسنُّ حلق رأسها . جندب السابق

 . ; حلديث سمرة بن جندب السابقتسمية املولود يف اليوم السابع ) ٤
قال : وجيوز تسميته قبل اليوم السابع ; حلديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال 

َ : (ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا لِدَ يلِ الَ  وُ ةَ غُ يْلَ مِ أَيبِ اللَّ يْتُهُ بِاسْ مَّ يمَ  مٌ فَسَ اهِ وعن  , ]رواه مسلم[) إِبْرَ
,ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ أنس أيضاً  هُ تْ لَدَ مَ وَ يْمٍ يَوْ لَ نْ أُمِّ سُ ةَ مِ هُ  بِابْنٍ ألَيبِ طَلْحَ نَّكَ ةٍ  فَحَ رَ بِتَمْ

بْدَ  هُ عَ امَّ سَ هُ وَ هَ جْ حَ وَ سَ مَ  .]رواه البخاري ومسلم[ اهللا وَ

ي به من األسامء : سادساً    :ما يُستحب التسمِّ

هللا  وأفضل األسامء وأحبها إىل اهللا ما تضمن تعبيداً  ,يُسنُّ حتسني اسم املولود ) ١
بَّ  إِنَّ : (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ديث ابن عمر ريض اهللا عنهام قال; حلتعاىل امَ  أَحَ مْ أَسْ  ئِكُ

بْدُ إِ  َنِ  اهللا ىلَ اهللا عَ محْ الرَّ بْدُ عَ  . ]مسلمرواه [) وَ
ام ) ٢ ارث ومهَّ ; حلديث أيب وهب ريض اهللا عنه عن يُستحب التسمي بحَ

بْدُ : (قالملسو هيلع هللا ىلص النبي  ءِ إِىلَ اهللا عَ امَ بُّ األَسْ أَحَ َنِ اهللاوَ محْ بْدُ الرَّ عَ ثٌ ,  وَ ارِ ا حَ هَ قُ دَ أَصْ وَ
امٌ  َّ مهَ  .] رواه أبو داود[) وَ
وا : (وهب , وفيه  أيب; حلديث أسامء املالئكة واألنبياءيباح التسمي ب) ٣ مُّ تَسَ

ءِ األَنْبِياءِ  امَ , وعن أيب هريرة ريض اهللا ] , بإسناد ضعيفرواه أمحد أبو داود والنسائي[...)  بِأَسْ
نْيَتِي: (قالملسو هيلع هللا ىلص عنه عن النبي  تَنُوا بِكُ الَ تَكْ مِي وَ ا بِاسْ وْ مَّ , وقد  ]رواه البخاري ومسلم[) تَسَ
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ى النبي  ى ولد أيب موسى األشعريولده إبراهيمملسو هيلع هللا ىلص سمَّ  .إبراهيم  , وسمَّ

ي به من األسامء ما حيَ : سابعاً   :رم التسمِّ
هُ (هانئ بن رشيح  ث; حلدي التسمي بيشء من أسامء اهللا تبارك وتعاىل) ١ ا ملَّ  أَنَّ

ولِ اهللا سُ دَ إِىلَ رَ فَ مِ ملسو هيلع هللا ىلص  وَ هِ سَ مِ وْ عَ قَ هُ بِأَ مَ نُونَ مْ يَكْ مِ  يبِ عَهُ كَ ولُ اهللا, احلَ سُ اهُ رَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  فَدَ
الَ  قَ مُ  :فَ كْ إِلَيْهِ احلُ مُ وَ كَ وَ احلَ ملسو هيلع هللا ىلص اه النبي , وقد كنَّ ] رواه أبو داود والنسائي[) ...إِنَّ اهللاَ هُ

 .بأيب رشيح أكرب أوالده 
ي بام فيه تعب) ٢ ; املسيح , وعبد, وعبد الكعبة; كعبد النبيد لغري اهللا تعاىليالتسمِّ
فِدَ : (العبودية ال تنبغي إال هللا تعاىل , وقد ثبت عن هانئ بن رشيح قال ألن   يَّ بِ النَّ  وَ
 دُ بْ عَ :  الَ ? قَ كَ مُ ا اسْ مَ : هُ لَ  الَ قَ , فَ رِ جَ احلَ  دَ بْ الً عَ جُ رَ  ونَ مُّ سَ يُ  مْ هُ عَ مِ سَ فَ ,  هِ مِ وْ يف قَ ملسو هيلع هللا ىلص 

, والبخاري يف األدب رواه ابن أيب شيبة[) اهللا دُ بْ عَ  تَ نْ ام أَ نَّ إِ : ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ولُ سُ رَ  هُ لَ  الَ قَ , فَ  رِ جَ احلَ 

 . ]املفرد

ي به من األسامء : ثامناً   :ما يُكره التسمِّ
ي باألسامء القبيحة والت) ١ ب, والعَاص,ي فيها معصيةالتسمِّ رْ اب ; كحَ هَ , وشِ

ن ; حلديث أيب زَ حَ ة, وَ رَّ نْظَلَة , ومُ : −ألسامءفيام يستحب ويكره من ا−وهب  وحَ
ة بٌ رْ حَ : ا هَ حُ بَ قْ أَ وَ ( رَّ  .]رواه أبو داود[) ومُ

ولَ اهللا (وعن ابن عمر ريض اهللا عنهام  سُ الَ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ رَ قَ يَةَ , وَ اصِ مَ عَ َ اسْ ريَّ : غَ
ةُ  ِيلَ  .]رواه مسلم[) أَنْتِ مجَ
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يم أو تَعْظِيم) ٢ خِ كِية أو تَفْ زْ ي باألسامء التي فيها تَ ار  التسمِّ بارك , ; كيَسَ , ومُ
ريْ , فْلح, وخَ ور ومُ : قال ملسو هيلع هللا ىلص; حلديث سمرة بن جندب ريض اهللا عنه أن النبي ورسُ

لَحَ ( كَ أَفْ مَ الَ مِّ غُ ا , الَ تُسَ يحً الَ نَجِ ا , وَ ارً الَ يَسَ ا , وَ بَاحً الَ رَ لْتَ ; وَ ا قُ إِنَّكَ إِذَ أَثَمَّ : فَ
وَ  نٌ , هُ مَّ فُالَ الُوا ? أَوْ أَثَ  .] رواه مسلم وأمحد واللفظ له[) الَ : قَ

ةَ أَنَّ : (هريرة ريض اهللا عنه وعن أيب ا بَرَّ هَ مُ انَ اسْ نَبَ كَ يْ يلَ , زَ كِّي  :فَقِ ا تُزَ هَ سَ فْ . نَ
ولُ اهللا  سُ ا رَ هَ امَّ نَبَ ملسو هيلع هللا ىلص فَسَ يْ  .]رواه البخاري ومسلم[) زَ

 :اجتامع العقيقة واألضحية : تاسعاً 
ى ونوامها مجيعاً  ,وقت ذبح العقيقة مع وقت األضحية إذا اتفق  ,فعق أو ضحَّ

إحدامها  فصح دخول ;جزأ ما ذبحه عن األخر; ألهنام عباداتان من جنس واحدأ
كام لو اتفق يوم عيد ويوم مجعة فاغتسل ألحدمها , وكام لو صىل يف األخر ;

ركعتني ينوي هبام حتية املسجد وسنة املكتوبة, أو ذبح املتمتع والقارن شاة يوم 
راالنحر أجزأ    .ضحية ن وعن األعن دم املتعة أو القِ
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@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNكلمة اإلدارة
 ١١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ةــــــاملقدم

 ١٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN منهج العمل يف الكتاب

א 
 ١٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ترمجة اإلمام املبجل أمحد بن حنبل 
 ١٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN اسمه ونسبه −
 ١٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN مولده ونشأته −
 ١٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN طلبه للعلم ورحالته −
لقية واخلُ (صفاته  −  ١٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN)لقيةاخلِ
 ١٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN شيوخه وتالميذه −
 ١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNهــــمصنفات −
 ١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNمكانته وثناء الناس عليه −
 ٢٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNهـــحمنت −
 ٢٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هــوفات −

 ٢٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأماكن انتشار املذهب احلنبيل 
 ٢٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN دادـيف بغ −



 ٤٣٠

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN امـيف الش −
 ٢٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رـيف مص −
 ٢٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN يف بالد العجم −
 ٢٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN يف جزيرة العرب −

 ٢٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNدراسة الفقه احلنبيل وأهم مصنفاته املعتمدة  
 ٣١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالكتب املعتمدة يف املذهب احلنبيل ومراتبها يف الطلب 
 ٣٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأهم املتون املعتمدة يف املذهب لطبقة املبتدئني: أوالً  −
 ٣٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أهم املتون املعتمدة يف املذهب لطبقة املتوسطني: ثانياً   −
 ٣٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأهم املتون املعتمدة يف املذهب لطبقة املتقدمني: ثالثاً  −
 ٣٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNدات مذهب اإلمام أمحدأهم الكتب املعتمدة يف مفر: رابعاً  −
 NNNNNNNNNNN٣٥ أهم الكتب املعتمدة يف معرفة الراجح من مذهب اإلمام أمحد: خامساً  −

אאא 
 ٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNكتاب الطهارة 
 ٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف الطهارة: أوالً  −

 ٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاهــباب املي 
 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN٣ اهـأقسام املي: ثانياً   −
 ٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاشتباه أنواع املياه ببعضها −

 ٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب اآلنية 



 ٤٣١

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف اآلنية: أوالً  −
 ٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام اآلنية: ثانياً  −
 ٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN لذهب والفضةحكم التطهر بآنية ا −
 ١٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم آنية غري املسلمني وثياهبم: ثالثاً  −
 ١٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم أجزاء امليتة: رابعاً  −
 ١١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاآلنيةتغطية : خامساً  −

 ١٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب االستنجاء وآداب التخيل 
 ١٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف االستنجاء: أوالً  −
 ١٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم االستنجاء: ثانياً  −
 ١٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN آداب االستنجاء: ثالثاً  −

 ١٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف آداب التخيل 
 ١٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يسن لدخول اخلالء: أوالً 
 ١٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما يكره حال التخيل: ثانياً  −
 ١٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما حيرم حال التخيل: ثالثاً  −

 ١٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب السواك 
 ١٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف السواك: أوالً  −
 ١٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNآداب استعامل السواك: ثانياً  −

 ٢٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف سنن الفطرة 
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@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف سنن الفطرة: أوالً  −
 ٢٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNبيان سنن الفطرة وأحكامها: ثانياً  −

 ٢٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب الوضوء 
 ٢٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف الوضوء: أوالً  −
 ٢٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحكم الوضوء: ثانياً  −
 ٢٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فضل الوضوء: ثالثاً  −
 ٢٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط صحة الوضوء: رابعاً  −
 ٢٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفروض الوضوء: خامساً  −
 ٢٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN واجبات الوضوء: سادساً  −
 ٢٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNسنن الوضوء: سابعاً  −
 ٣٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNصفة الوضوء: ثامناً  −
 ٣٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNنواقض الوضوء: تاسعاً  −
 ٣٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN عىل املحدث حدثاً أصغرما حيرم : عارشاً  −
 ٣٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما حيرم عىل املحدث حدثاً أكرب: احلادي عرش −

 ٣٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاملسح عىل اخلفني باب 
 ٣٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف املسح عىل اخلفني: أوالً  −
 ٣٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم املسح عىل ساتر القدم ورشوطه: ثانياً  −
 ٣٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN مدة املسح: ثالثاً  −



 ٤٣٣

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٣٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ابتداء املسح: رابعاً  −
 ٣٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNموضع املسح: خامساً  −
 ٤٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNنواقض املسح: سادساً  −

 ٤١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف املسح عىل اجلبرية 
 ٤١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف اجلبرية: أوالً  −
 ٤١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم املسح عىل اجلبرية: ثانياً  −
 ٤١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط املسح عىل اجلبرية: ثالثاً  −
 ٤٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNصفة املسح عىل اجلبرية : رابعاً  −

 ٤٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNباب ما يوجب الغسل 
 ٤٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف الغسل: أوالً  −
 ٤٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحكم الغسل: ثانياً  −
 ٤٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNموجبات الغسل: ثالثاً  −

 ٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف رشوط الغسل وواجباته وسننه 
 ٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط وجوب الغسل :أوالً  −
 ٤٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فرائض الغسل وواجباته: ثانياً  −
 ٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNسنن االغتسال: ثالثاً  −
 ٥١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNترشيك النية يف الطهارة: رابعاً  −
 ٥١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNي يستعمل يف الوضوء والغسلمقدار املاء الذ: خامساً  −



 ٤٣٤

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٥٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاالغتسال يف احلامم : سادساً  −
 ٥٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف األغسال املستحبة 
 ٥٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب التيمم 
 ٥٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف التيمم: أوالً  −
 ٥٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط التيمم: ثانياً  −
 ٥٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وجوب طلب املاء وبذله: ثالثاً  −
 ٥٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما يتمم له من األحداث وغريها: رابعاً  −
 ٦٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN)املاء والرتاب(صالة فاقد الطهورين : خامساً  −

 ٦١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNواجبات التيمم, وفروضه, ومبطالته, وصفتهيف فصل  
 ٦١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNواجبات التيمم : أوالً  −
 ٦١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفروض التيمم: ثانياً  −
 ٦٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN مبطالت التيمم: ثالثاً  −
 ٦٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNصفة التيمم: رابعاً  −

 ٦٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب إزالة النجاسة 
 ٦٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNجاسةتعريف الن: أوالً  −
 ٦٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أنواع النجاسات: ثانياً  −
 ٧٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNكيفية إزالة النجاسة: ثالثاً  −

 ٧٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNباب احليض والنفاس 
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@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٧٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN احليض: أوالً  −
 ٧٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNهــتعريف     
 ٧٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هــــوقت     
 ٧٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هـــمدت     
 ٧٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN مدة الطهر بني احليضتني     
 ٧٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما حيرم باحليض     
 ٧٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يوجبه احليض     
 ٧٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يباح بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أو التيمم     
 ٧٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNهر احلائضطعالمة      
 ٧٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما تقضيه احلائض والنفساء بعد طهرها     
 ٧٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN االستحاضة: ثانياً  −

 ٧٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هاتعريف     
 ٧٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأحوال املستحاضة     
 ٧٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام املستحاضة     
 ٧٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالنفاس: ثالثاً  −

 ٧٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هــتعريف     
 ٧٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هــــمدت     
 ٨٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما حيرم بالنفاس     



 ٤٣٦

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٨١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كتاب الصالة 
 ٨١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف الصالة: أوالً  −
 ٩١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم الصالة: ثانياً  −
 ٨٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم تارك الصالة: ثالثاً  −
 ٨٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN من جتب عليه الصالة: رابعاً  −

 ٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNباب األذان واإلقامة 
 ٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف األذان واإلقامة: أوالً  −
 ٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم األذان واإلقامة: ثانياً  −
 ٨٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط صحة األذان واإلقامة: ثالثاً  −
 ٨٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الصفات املستحبة يف املؤذن: رابعاً  −
 ٨٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما يسن يف األذان واإلقامة: خامساً  −
 ٨٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صفة األذان واإلقامة: سادساً  −
 ٩٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يقوله سامع األذان, وما يدعو به بعده: سابعاً  −

 ٩٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الةباب رشوط الص 
 ٩٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتعريف الرشط: أوالً  −
 ٩٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط صحة الصالة: ثانياً  −
 ٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN إدراك وقت الصالة −
 ٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN قضاء الصلوات الفائتة −
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@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٩٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حدود العورة −
 ٩٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الصالة يف الثوب املغصوب وثوب احلرير −
 ٩٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما حيرم من اللباس −
 ٩٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN املواضع املنهي عن الصالة فيها −
 ٩٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعيني الصالة −
 ٩٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN نية اإلمامة, واالئتامم, واملفارقة −
 ٩٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تغيري النية −

 ١٠٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأركان الصالة 
 ١٠٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف أركان الصالة: أوالً  −
 ١٠٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN بيان أركان الصالة: ثانياً  −

 ١٠٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN واجبات الصالة 
 ١٠٧@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف واجبات الصالة: أوالً  −
 ١٠٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNبيان واجبات الصالة: ثانياً  −

 ١١٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سنن الصالة 
   ١١٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف سنن الصالة: أوالً  −
 ١١٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أقسام سنن الصالة: ثانياً  −

 ١١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل فيام يكره يف الصالة 
 ١٢٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل فيام يبطل الصالة 
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@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

   ١٣٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب سجود السهو 
 ١٣٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف سجود السهو: أوالً  −
 ١٣٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN?متى يرشع سجود السهو: ثانياً  −
 ١٣٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN موضع سجديت السهو: ثالثاً  −
 ١٣٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ترك سجود السهو عمداً : رابعاً  −
 ١٣٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN نسيان سجود السهو: خامساً  −
 ١٣٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سجود السهو يف صالة اجلامعة: سادساً  −
 ١٣٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رجوع املصيل إىل فعل ما سها عنه يف الصالة: سابعاً  −
 ١٣٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الشك يف الصالة: ثامناً  −

 ١٤٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب صالة التطوع 
 ١٤٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتعريف صالة التطوع وفضلها: أوالً  −
 ١٤٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أفضل صلوات التطوع: ثانياً  −
 ١٤١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صالة الوتر: ثالثاً  −
 ١٤٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أفضل الرواتب: رابعاً  −
 ١٤٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الرواتب املؤكدة: خامساً  −
 ١٤٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN قضاء الرواتب والوتر: سادساً  −
 ١٤٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صالة التطوع يف البيت: سابعاً  −
 ١٤٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالفصل بني الفرض والسنة: ثامناً  −



 ٤٣٩

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ١٤٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNيحصالة الرتاو: تاسعاً  −
 ١٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف صالة الليل والضحى وغريمها 
 ١٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صالة الليل: أوالً  −

 ١٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكمها     
 ١٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كيفيتها     
 ١٤٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN يلصالة الل: ثانياً  −

 ١٤٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكمها     
 ١٤٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN عدد ركعاهتا     
 ١٤٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN اــوقته     
 ١٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حتية املسجد وتطوعات أخر: ثالثاً  −
 ١٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN دـحتية املسج     

 ١٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سنة الوضوء     
 ١٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالصالة بني املغرب والعشاء     
 ١٥٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل يف سجود التالوة والشكر 
 ١٥٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سجود التالوة: أوالً  −
 ١٥٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هــحكم     

 ١٥٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هـرشوط     
 ١٥٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN هـــصفت     



 ٤٤٠

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ١٥٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNسجود التالوة خلف اإلمام     
 ١٥٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرــسجود الشك: ثانياً  −

 ١٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل يف أوقات النهي 
 ١٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما هي أوقات النهي: أوالً  −
 ١٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم الصالة يف أوقات النهي: ثانياً  −
 ١٥٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما يصح فعله من الصلوات يف أوقات النهي: ثالثاً  −
 ١٥٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاملعترب يف النهي بعد الفجر والعرص: رابعاً  −

 ١٥٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN القرآن وحفظهمسائل يف قراءة
 ١٦٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب صالة اجلامعة 
 ١٦٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم صالة اجلامعة: أوالً  −
 ١٦٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أقل ما تنعقد به اجلامعة: ثانياً  −
 ١٦١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN اجلامعة يف املسجد: ثالثاً  −
 ١٦١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNجلامعةإدراك ا: رابعاً  −
 ١٦٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يتحمله املأموم عن اإلمام: خامساً  −
 ١٦٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يسن للمأموم خلف إمامه: سادساً  −

 ١٦٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل فيمن أحرم قبل إمامه, وغريه 
 ١٦٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف اإلمامة 
 ١٦٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN األحق باإلمامة: أوالً  −



 ٤٤١

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ١٦٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط صحة اإلمامة: ثانياً  −
 ١٧٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف مكان وقوف اإلمام واملأموم 
 ١٧٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل فيمن يعذر برتك اجلمع واجلامعة 
 ١٧٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صالة أهل األعذار −
 ١٧٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN املقصود بأهل األعذار: أوالً  −
 ١٧٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN العاجز عن القيام: ثانياً  −
 ١٧٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالعاجز عن اجللوس: ثالثاً  −
 ١٧٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN لعاجز عن الركوع والسجود والذكر يف الصالةا: رابعاً  −
 ١٧٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تبدل حال العاجز أثناء الصالة: خامساً  −
 ١٨٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الصالة عىل الراحلة للعذر: سادساً  −

 ١٨٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صالة املسافر فصل يف 
 ١٨٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN قرص الصالة يف السفر: أوالً  −
 ١٨٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط صحة القرص يف الصالة: ثانياً  −
 ١٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاألحوال التي ال يرشع فيها القرص للمسافر: ثالثاً  −
 ١٨٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاألحوال التي يرشع فيها القرص للمسافر: رابعاً  −

 ١٨٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN نيفصل يف اجلمع بني الصالت 
 ١٨٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN املقصود باجلمع: أوالً  −
 ١٨٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN األحوال التي يباح فيها اجلمع بني الصالتني: ثانياً  −



 ٤٤٢

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ١٩٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاملفاضلة بني مجع التقديم ومجع التأخري: ثالثاً  −
 ١٩٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط مجع التقديم: رابعاً  −
 ١٩١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط مجع التأخري: خامساً  −
 ١٩٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما ال يشرتط لصحة اجلمع: سادساً  −
 ١٩٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صالة السنة والوتر حال مجع التقديم: سابعاً  −

 ١٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وففصل يف صالة اخل 
 ١٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحكم صالة اخلوف: أوالً  −
 ١٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صفة صالة اخلوف: ثانياً  −
 ١٩٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاحلاالت التي تلحق بالصالة يف شدة اخلوف: ثالثاً  −
 ١٩٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما جيوز فعله للمصيل أثناء صالة اخلوف: رابعاً  −

 ١٩٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNباب صالة اجلمعة 
 ١٩٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحكمها: أوالً  −
 ١٩٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ?عىل من جتب صالة اجلمعة: ثانياً  −
 ١٩٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN من ال جتب عليه صالة اجلمعة: ثالثاً  −
 ١٩٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط صحة صالة اجلمعة: رابعاً  −
 ٢٠٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط صحة اخلطبتني: خامساً  −
 ٢٠١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأركان اخلطبتني: سادساً  −
 ٢٠٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN نن اخلطبتنيــس: سابعاً  −



 ٤٤٣

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢٠٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN جلمعةفصل يف بعض أحكام ا 
 ٢٠٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN إنصات املأمومني للخطبة: أوالً  −
 ٢٠٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعدد صالة اجلمعة يف البلد الواحد: ثانياً  −
 ٢٠٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام املسبوق يف صالة اجلمعة: ثالثاً  −
 ٢٠٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالرواتب يوم اجلمعة: رابعاً  −
 ٢٠٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN قراءة سورة الكهف واجلمعة: خامساً  −

 ٢٠٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب صالة العيدين 
 ٢٠٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN دـتعريف العي: أوالً  −
 ٢٠٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم صالة العيد: انياً ث −
 ٢٠٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN العيد صالة رشوط: ثالثاً  −
 ٢٠٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وقت صالة العيد: رابعاً  −
 ٢٠٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سنن صالة العيد: خامساً  −
 ٢٠٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNدـمكروهات صالة العي: سادساً  −
 ٢٠٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN العيدصفة صالة : سابعاً  −

 ٢١٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف التكبري يف العيدين 
 ٢١٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNباب صالة الكسوف 
 ٢١٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتعريف الكسوف: أوالً  −
 ٢١٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم صالة الكسوف: ثانياً  −



 ٤٤٤

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢١٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وقت صالة الكسوف: ثالثاً  −
 ٢١٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNصفة صالة الكسوف: رابعاً  −

 ٢١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNباب صالة االستسقاء 
 ٢١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتعريف االستسقاء: أوالً  −
 ٢١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم صالة االستسقاء: ثانياً  −
 ٢١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وقتها وصفتها وأحكامها: ثالثاً  −
 ٢٢٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN آداب اخلروج لالستسقاء: رابعاً  −

 ٢٢٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كتاب اجلنائز 
 ٢٢٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف اجلنائز :أوالً  −
 ٢٢٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاالستعداد للموت: ثانياً  −
 ٢٢٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالصرب عىل املرض واالبتالء: ثالثاً  −
 ٢٢٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام عيادة املريض: رابعاً  −
 ٢٢٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما يستحب فعله عند املحترض: خامساً  −
 ٢٣٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNد امليتا يفعل عنـم: سادساً  −

 ٢٣١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل يف غسل امليت 
 ٢٣١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN م تغسيل امليتـحك: أوالً  −
 ٢٣١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط تغسيل امليت: ثانياً  −
 ٢٣٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاألوىل بتغسيل امليت: ثالثاً  −



 ٤٤٥

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢٣٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما ينبغي عند الغسل: رابعاً  −
 ٢٣٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تغسيل الرجل امرأته, واملرأة زوجها: خامساً  −
 ٢٣٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN صفة غسل امليت: سادساً  −
 ٢٣٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN عدد مرات الغسل: سابعاً  −
 ٢٣٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام الشهيد: ثامناً  −
 ٢٣٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأحكام السقط: تاسعاً  −
 ٢٣٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتغسيل املسلم للكافر: عارشاً  −

 ٢٣٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف تكفني امليت 
 ٢٣٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم تكفني امليت: أوالً  −
 ٢٣٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNصفة الكفن وما جيب فيه: ثانياً  −
 ٢٤٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يستحب يف التكفني: ثالثاً  −
 ٢٤١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يكره يف التكفني: رابعاً  −
 ٢٤٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما حيرم يف التكفني: خامساً  −

 ٢٤٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الصالة عىل امليتفصل يف 
 ٢٤٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحكم الصالة عىل امليت: أوالً  −
 ٢٤٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط الصالة عىل امليت: ثانياً  −
 ٢٤٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأركان الصالة عىل امليت: ثالثاً  −
 ٢٤٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNصفة الصالة عىل اجلنازة: رابعاً  −



 ٤٤٦

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢٤٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ت ودفنهفصل يف محل املي 
 ٢٤٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم محل امليت ودفنه: أوالً  −
 ٢٤٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحكم أخذ األجرة عىل ذلك: ثانياً  −
 ٢٤٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN آداب محل اجلنازة: ثالثاً  −
 ٢٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNأحكام دفن امليت: رابعاً  −
 ٢٥٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام القرب: خامساً  −
 ٢٥٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام دفن احلامل: سادساً  −

 ٢٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف أحكام التعزية 
 ٢٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف التعزية: أوالً  −
 ٢٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم التعزية: ثانياً  −
 ٢٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN مدة التعزية: ثالثاً  −
 ٢٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يقال يف التعزية: رابعاً  −
 ٢٥٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالبكاء والندب والنياحة عىل امليت: خامساً  −
 ٢٥٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زيارة القبور: سادساً  −

 ٢٦٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام السالم عىل احلي وتشميت العاطس
 ٢٦٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN السالم: أوالً  −
 ٢٦٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تشميت العاطس: ثانياً  −

 ٢٦٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كتاب الزكاة 



 ٤٤٧

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢٦٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف الزكاة: أوالً  −
 ٢٦٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم الزكاة: ثانياً  −
 ٢٦٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم مانع الزكاة: ثالثاً  −
 ٢٦٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN األموال التي جتب فيها الزكاة: رابعاً  −
 ٢٦٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط وجوب الزكاة: خامساً  −
 ٢٦٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNزكاة مال الصغري واملجنون: سادساً  −
 ٢٦٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الدين وأثره يف الزكاة: سابعاً  −
 ٢٦٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة املال املكتسب أثناء احلول: ثامناً  −

 ٢٦٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب زكاة السائمة 
 ٢٦٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف السائمة: أوالً  −
 ٢٦٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط الزكاة يف هبيمة األنعام: ثانياً  −

 ٢٧٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف خلطة املاشية 
 ٢٧٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN معنى اخللطة وحكمها: أوالً  −
 ٢٧٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط وجوب الزكاة يف املال املختلط: ثانياً  −
 ٢٧٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أثر اخللطة يف الزكاة: ثالثاً  −
 ٢٧٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة املال املتفرق: رابعاً  −

 ٢٨٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب زكاة اخلارج من األرض 
 ٢٨٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة احلبوب والثامر: أوالً  −



 ٤٤٨

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢٨١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة الفواكه واخلرضوات: ثانياً  −
 ٢٨١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يشرتط يف زكاة احلب والثامر: ثالثاً  −

 ٢٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNبزكاة اخلارج من األرض فصل يف مسائل تتعلق 
 ٢٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN املقدار الواجب إخراجه يف زكاة الزروع والثامر: أوالً  −
 ٢٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وقت إخراج زكاة الزروع والثامر: ثانياً  −
 ٢٨٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة العسل: ثالثاً  −
 ٢٨٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة الركاز: رابعاً  −

 ٢٨٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب زكاة األثامن 
 ٢٨٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف زكاة األثامن: أوالً  −
 ٢٨٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN القدر الواجب فيهام: ثانياً  −
 ٢٨٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN نصاب الذهب: ثالثاً  −
 ٢٩٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN نصاب الفضة: رابعاً  −
 ٢٩٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN نصاب األثامن لتكميل النصاب: خامساً  −
 ٢٩١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة احليل: سادساً  −

 ٢٩٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل يف حلية الرجال والنساء 
 ٢٩٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حلية الرجال :أوالً  −
 ٢٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحلية النساء: ثانياً  −
 ٢٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما يشرتك فيه الرجال والنساء: ثالثاً  −



 ٤٤٩

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٢٩٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم حتلية املسجد: رابعاً  −
 ٢٩٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب زكاة العروض 
 ٢٩٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNعريف العروضت: أوالً  −
 ٢٩٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم زكاهتا: ثانياً  −
 ٢٩٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ?كيف تزكى العروض: ثالثاً  −
 ٢٩٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة املعادن: رابعاً  −

 ٢٩٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب زكاة الفطر 
 ٢٩٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كمهاح: أوالً  −
 ٢٩٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وقت وجوهبا: ثانياً  −
 ٢٩٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN عىل من جتب زكاة الفطر: ثالثاً  −
 ٣٠٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN زكاة الفطر عن اجلنني: رابعاً  −

 ٣٠١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل يف إخراج زكاة الفطر 
 ٣٠١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNوقت إخراجها: أوالً  −
 ٣٠١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN قضاؤها بعد وقتها: ثانياً  −
 ٣٠٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN اـتعجيله: ثالثاً  −
 ٣٠٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN مقدارها: رابعاً  −
 ٣٠٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN إعطاء اجلامعة فطرهتم لواحد: خامساً  −
 ٣٠٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  زكاة الفطرإخراج القيمة يف: سادساً  −



 ٤٥٠

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٣٠٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشاء الزكاة: سابعاً  −
 ٣٠٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب إخراج الزكاة 
 ٣٠٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNإخراج الزكاة عىل الفور: أوالً  −
 ٣٠٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حاالت تغيري الزكاة: ثانياً  −
 ٣٠٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كاةادعاء املزكي إخراج الز: ثالثاً  −
 ٣٠٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN إخراج الزكاة من مال الصغري واملجنون: رابعاً  −
 ٣٠٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سنن وآداب يف إخراج الزكاة: خامساً  −

 ٣٠٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف رشوط إخراج الزكاة 
 ٣٠٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN التوكيل يف إخراج الزكاة −

 ٣١١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ل الزكاةــباب أه 
 ٣١١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف أهل الزكاة: أوالً  −
 ٣١٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN مقدار ما يعطى من الزكاة: ثانياً  −
 ٣١٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ذ من الزكاة بقوة السلطانما أخ: ثالثاً  −

 ٣١٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف الذين ال جيزئ دفع الزكاة هلم 
 ٣١٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN األصناف الذين ال جيزئ دفع الزكاة هلم: أوالً  −
 ٣١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحكم الزكاة إذا دفعها لغري من يستحقها: ثانياً  −
 ٣١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتفريق الزكاة عىل من ال تلزمه نفقتهم : ثالثاً  −
ه ملن الزكاة دفع جيوز هل :رابعاً  −  ٣٢٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  بنفقته عوترب عياله إىل ضمَّ



 ٤٥١

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٣٢١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف صدقة التطوع 
 ٣٢١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN التطوع صدقة وقت :أوالً  −
 ٣٢١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN والعلن الرس صدقة: ثانياً  −
 ٣٢٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  الفاضلة واألزمان األماكن يف الصدقة: ثالثاً  −
 ٣٢٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN لصدقة عىل ذوي األرحام واجلريانا: رابعاً  −
 ٣٢٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالصدقة بالفاضل عن احلاجة: خامساً  −
 ٣٢٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNحكم املن بالصدقة : سادساً  −

 ٣٢٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNكتاب الصيام  
 ٣٢٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف الصيام : أوالً  −
 ٣٢٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNه ــحكم: ثانياً  −
 ٣٢٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNمتى جيب صوم رمضان : ثالثاً  −
 ٣٢٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNوم الشك ـصوم ي: رابعاً  −
 ٣٢٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNإثبات رؤية اهلالل : خامساً  −

 ٣٢٩ NNNNNNNNNNNNNNNN ننهفصل يف رشوط وجوب الصوم ورشوط صحته وفرائضه وس 
 ٣٢٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط وجوب الصوم : أوالً  −
 ٣٣٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط صحة الصوم : ثانياً  −

 ٣٣٢@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفروع تتعلق بالنية      
 ٣٣٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفرائض الصوم : ثالثاً  −



 ٤٥٢

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٣٣٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNسنن الصيام : رابعاً  −
 ٣٣٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNل األعذار ـفصل يف صيام أه 
 ٣٣٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رمضان أقسام الناس يف صيام : أوالً  −

 ٣٣٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ر وجيب عليه الصوم من حيرم عليه الفط : األول     
 ٣٣٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNب عليه الفطر وحيرم عليه الصوم من جي: الثاين      

 ٣٣٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  من يسن أو يباح له الفطر: ثالث ال     
 ٣٣٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNال أعذار الصيام يف هنار رمضان أحكام زو: ثانياً  −

 ٣٣٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل يف املفطرات  
 ٣٤٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف كفارة اجلامع يف رمضان  
 ٣٤٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN امع يف هنار رمضانحكم الرجل املج: أوالً  −
 ٣٤٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN عها زوجها يف هنار رمضانلتي جامحكم املرأة ا: ثانياً  −
 ٣٤٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كفارة اجلامع يف هنار رمضان : ثالثاً  −

 ٣٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل يف قضاء ما فات من رمضان  
 ٣٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم قضاء رمضان : أوالً  −
 ٣٤٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كيفية قضاء صيام رمضان : ثانياً  −
 ٣٤٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رمضان  تأخري قضاء صيام: ثالثاً  −
 ٣٤٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تقديم القضاء عىل صيام التطوع : رابعاً  −
 ٣٤٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN نية الصوم من الواجب إىل النفل تغيري: خامساً  −



 ٤٥٣

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٣٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف صيام التطوع 
 ٣٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أفضل صيام التطوع : أوالً  −
 ٣٥٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNالصيام املستحب: ثانياً  −
 ٣٥٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  الصيام املكروه: ثالثاً  −
م: رابعاً  −  ٣٥٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN الصيام املحرَّ

 ٣٥٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN كتاب االعتكاف 
 ٣٥٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتعريف االعتكاف : أوالً  −
 ٣٥٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNم االعتكاف ــحك: ثانياً  −
 ٣٥٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط صحة االعتكاف : ثالثاً  −

 ٣٥٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما يدخل يف املسجد      
 ٣٥٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNنذر االعتكاف يف مسجد معني     
 ٣٥٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN مبطالت االعتكاف : رابعاً  −

 ٣٥٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ا فسد حكم االعتكاف إذ     
 ٣٥٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN يباح للمعتكف وال يبطل االعتكاف ما : خامساً  −
 ٣٥٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاالعتكاف مدة اللبث يف املسجد  :سادساً  −

 ٣٦١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNج ــكتاب احل 
 ٣٦١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNتعريف احلج : أوالً  −
 ٣٦١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNم احلج ــحك: ثانياً  −



 ٤٥٤

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٣٦٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط وجوب احلج: ثالثاً  −
 ٣٦٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN النيابة يف احلج: رابعاً  −
 ٣٦٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط صحة النيابة يف احلج: خامساً  −

 ٣٦٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رامـــباب اإلح 
 ٣٦٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رامـــمعنى اإلح: أوالً  −
 ٣٦٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN اإلحرام املكانيةمواقيت : ثانياً  −
 ٣٦٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما ال ينعقد معه اإلحرام: ثالثاً  −
 ٣٦٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رامـما يبطل به اإلح: رابعاً  −
 ٣٦٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرام ــما يفسد اإلح: خامساً  −
 ٣٦٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أنواع النسك: سادساً  −

 ٣٧٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN امباب حمظورات اإلحر 
 ٣٧٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN اـــتعريفه: أوالً  −
 ٣٧٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أقسام املحظورات: ثانياً  −
 ٣٧٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN جزاء املحظورات: ثالثاً  −

 ٣٧٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ةـــباب الفدي 
 ٣٧٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فديةتعريف ال: أوالً  −
 ٣٧٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أقسام الفدية: ثانياً  −

 ٣٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف صيد املحرم 



 ٤٥٥

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٣٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما جيب عىل املحرم بقتل صيد الرب: أوالً  −
 ٣٨٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما خيرجه املحرم يف جزاء الصيد: ثانياً  −
 ٣٨٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN يف جزاء الصيد ما يفعله املحرم: ثالثاً  −

 ٣٨٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف صيد احلرم ونباته 
 ٣٨٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حتريم صيد احلرم: أوالً  −
 ٣٨٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حتريم قطع نبات احلرم وحشيشه: ثانياً  −
 ٣٨٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  ا يباح قتله من احليوان يف احلرمم: ثالثاً  −
 ٣٩٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNما يباح قطعه من نبات احلرم: رابعاً  −
 ٣٩١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما جيزئ من هبيمة األنعام يف الدم الواجب: خامساً  −
 ٣٩١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN املقصود بالدم الواجب عند اإلطالق: سادساً  −
 ٣٩٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN يف الدماء الواجبةاألفضل : سابعاً  −

 ٣٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب أركان احلج وواجباته وسننه 
 ٣٩٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN جــأركان احل: أوالً  −
 ٣٩٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN واجبات احلج: ثانياً  −
 ٣٩٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أركان العمرة وواجباهتا: ثالثاً  −
 ٣٩٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN جــسنن احل: رابعاً  −
 ٣٩٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم ترك الركن والواجب واملسنون: خامساً  −

 ٤٠٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف رشوط صحة الطواف وسننه 



 ٤٥٦

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٤٠٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNرشوط صحة الطواف: أوالً  −
 ٤٠٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سنن الطواف: ثانياً  −

 ٤٠٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف رشوط صحة السعي بني الصفا واملروة وسننه 
 ٤٠٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN رشوط صحة السعي بني الصفا واملروة: أوالً  −
 ٤٠٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سنن السعي: ثانياً  −
 ٤٠٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN سنن وآداب يف احلج: ثالثاً  −

 ٤٠٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب الفوات واإلحصار 
 ٤٠٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN معنى الفوات: أوالً  −
 ٤٠٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم من فاته الوقوف بعرفة: ثانياً  −
 ٤١٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يرتتب عىل من فاته الوقوف بعرفة: ثالثاً  −
 ٤١١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ارـــاإلحص: رابعاً  −
 ٤١١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN أحكام املحرص: خامساً  −
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاإلحصار عن أداء الواجبات: سادساً  − @٤١٢ 

 ٤١٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN باب األضحية 
@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تعريف األضحية: أوالً  − @٤١٣ 
 ٤١٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم األضحية: ثانياً  −
 ٤١٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاألفضل يف األضحية: ثالثاً  −
 ٤١٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاألضحية الواحدة جتزئ عن أهل البيت: رابعاً  −



 ٤٥٧

@ املوضـــــــوع  الصفحة                 @

 ٤١٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN السن املجزئة يف األضحية: خامساً  −
 ٤١٥ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما ال جيزئ يف األضحيةوما جيزئ : سادساً  −

 ٤١٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNفصل يف سنن ذبح األضحية وآداهبا 
 ٤١٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNنحر أو ذبح األضحيةصفة : أوالً  −
 ٤١٨ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وقت ذبح األضحية: ثانياً  −
 ٤١٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN األكل من األضحية وتقسيمها: ثالثاً  −
 ٤٢٠ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما حيرم يف األضحية: رابعاً  −
 ٤٢١ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN األكل من اهلدي: خامساً  −

 ٤٢٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN فصل يف العقيقة 
 ٤٢٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN معنى العقيقة: أوالً  −
 ٤٢٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN حكم العقيقة: ثانياً  −
 ٤٢٢ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما جيزئ يف العقيقة: ثالثاً  −
 ٤٢٣ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN وقت العقيقة: رابعاً  −
 ٤٢٤ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN تتعلق باملولودآداب وسنن : خامساً  −
 ٤٢٤@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يستحب التسمي به من األسامء: سادساً  −
 ٤٢٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما حيرم التسمي به من األسامء: سابعاً  −
 ٤٢٦ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ما يكره التسمي به من األسامء: ثامناً  −
 ٤٢٧ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNاجتامع العقيقة واألضحية: تاسعاً  −

 ٤٢٩ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN قائمة املحتويات



 



 

 

אאאא 
  

 ).٢٧−١) جمموعة الفتاو الرشعية (١
 عملها) . −جلاهنا  −) هيئة الفتو الرشعية يف الكويت (نشأهتا ٢
 فتاو احلج والعمرة .) ٣
 فتاو املغرتبني واملسافرين . )٤
 ) فتاو الزكاة والصدقات .٥
٦ املساجد والصالة فيها.) فتاو 
 ) الفهرس الشامل ملجموعة الفتاو الرشعية.٧
 . املدخل إىل املذاهب الفقهية األربعة) ٨
 .), فرنيس(عريب, بوسنوي, إنجليزي ) امللخص املفيد يف أحكام املسلم اجلديد٩
 ) املنتقى من املسائل العلمية (املجموعة األوىل).١٠
 (املجموعة الثانية). ) املنتقى من املسائل العلمية١١
 ) خالصة الكالم يف حقوق آل البيت الكرام.١٢
 ) مقاالت يف الفتو واإلفتاء.١٣
 ).١٢−١) الدرر البهيَّة من الفتاو الكويتية (١٤
 ) نصائح للزوجني (مطوية).١٥
 فريضة دينية ورضورة وطنية (مطوية). −) طاعة ويل األمر ١٦
 (مطوية).) وسطية اإلسالم ونبذ التطرف ١٧
 ) القروض االستهالكية ونظرة رشعية متعمقة (مطوية).١٨
 ) العاملة املنزلية ضوابط رشعية وآداب اجتامعية (مطوية).١٩
 وأحكامه (مطوية). ب) احلجا٢٠
 ) أحكام املريض يف الطهارة والصالة (مطوية).٢١
 ) السفر أحكام وآداب (مطوية).٢٢
 (مطوية).ملسو هيلع هللا ىلص ) خاتم األنبياء ٢٣
 نائز أحكام وآداب (مطوية).) اجل٢٤



 

 

 
 ) رسالة إىل طبيب (مطوية).٢٥
 ).العدد األول) جملة منرب اإلفتاء (٢٦
 ) جملة منرب اإلفتاء (العدد الثاين).٢٧
 ) نصائح للمسلم اجلديد (مطوية باللغة االنجليزية).٢٨
 ) إن الدين عند اهللا اإلسالم (مطوية باللغة االنجليزية).٢٩

 
 

 




