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 مقدمة

ن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا إ
ه بد ع  إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدافال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال

  عليه وسلم وبعد:ورسوله صلى هللا

سائله، بطريقة مهذبة ميسرة مرتبة مصحوبة ابلدليل من الكتاب والسنة فهذا تقريب للفقه وترتيب مل
 الصحيحة وآاثر الصحابة وغريها من األدلة املعتربة.

صا وأن جيعله خال ،هب أن ينفعنا وإايكم ،سىن وصفاته العلىأبمسائه احل " أسأل هللاالفقه امليسروأمسيته: "
 الكرمي.    لرضا الواهب
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 تعريف الفقه

 :الفقه لغةمعنى 

  .ه لغة: هو الفهمالفق

 :اصطالحاالفقه معنى 

 : العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية.والفقه اصطالحا

 وغري اللغوية.الفاعل مرفوع،  ل  مثحرتز هبا عن األحكام اللغوية،  خوذة من الشرع، فيأي املأ  الشرعية""

 حرتز هبا عن األحكام االعتقادية." مثل الصالة والصوم، فيالعملية"

 " أي املستنبطة.كتسبةامل"

 " ما جاء يف القران والسنة واالمجاع وحنوها من األدلة املعتربة. من أدلتها التفصيلية"
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 لطهارةكتاب ا

 معنى الطهارة:

  .األقذار  عنة  والطهارة يف اللغة: النزاه

 أو رفع حكمه ابلرتاب.  ،اءملاب  شرع: رفع ما مينع الصالة من حدث أو جناسةال  ويف

 

 ياهأقسام امل

 مخسة فصولوفيه 

 األول الفصل

 القسم األول: املاء الطهور.

 أربعة وفيه مباحث

 وحكمه تعريف املاء الطهوراملبحث األول: 

 أربعة وفيه فروع

 ف املاء الطهورتعر [1]

 .الذي يرفع احلدث ويزيل النجس  ر هوهو لطواملاء ا

 ويشمل أنواعا:
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: }وينزل عليكم من املطر، وذوب الثلج والربد؛ لقول هللا تعاىل : مناءكل ماء نزل من السم [1]
 السماء ماء ليطهركم به{

 -رضي هللا عنه   -أبو هريرة   روى  ملا ؛اآلابرمن العيون، والبحار، و كل ماء نبع من األرض،  و  [2]
وحنمل ، ل: اي رسول هللا، إان نركب البحرفقا -صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا ر  جلقال: »سأل ر 

 ،: هو الطهور ماؤه-صلى هللا عليه وسلم  -؟ فقال رسول هللا معنا القليل من املاء، أفنتوضأ مباء البحر
 ]صحيح[  (1)يتته«احلل م

 

 الطهورحكم املاء  [2]

  (2)بِّهِّ{  مْ السََّماءِّ َماًء لُِّيَطه ِّرَكُ   تعاىل: }َويُ نَ ز ُِّل َعَلْيُكْم مِّنَ   وز التطهر به من احلدث والنجاسة؛ لقول هللاجي

 مائع طاهر  جيوز إزالة النجاسة بكل

 كاخلل، وماء الورد، وحنومها. عني واألثر  مزيل لل

 رة:معاص ةمسأل

  اجلافالتنظيف بإزالة النجاسة 

 : معناه

 ل غري املاء مع استعمال خبار املاء.ائس  هو عبارة عن إزالة النجاسة واألوساخ مبزيل

 
 .(386) ابن ماجه( 59) النسائي( 69) الترمذي( 83) داود( سنن أبي 41) كمال( 8720)أحمد  (1)

 [ 11فال: ]األن (2)
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 حكمه:

 .اجلافلتنظيف  تصح ابة  إزالة النجاس

 الطهور ال يصح  الوضوء إال  باملاء [3]

 ا ال يقع عليه اسم املاء.عليكم من السماء ماء ليطهركم به{ وهذ : }وينزل  لقوله تعاىل

 ل مباء زمزم ال يكره الوضوء والغس [4]

 . اهئر امليألنه ماء طهور، فأشبه سا

 املبحث الثاني

 املاء اآلجن

 :معناه

 .، من غري خمالطة شيء يغريهان وهو الذي يتغري بطول مكثه يف املك  

 :مهحك

 ه.جيوز الوضوء ب

 مسألة معاصرة:

 هجورة.املاء الباقي يف اخلزاانت املاملاء اآلجن:    ثلمو 
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 املبحث الثالث

 املاء املستعمل يف طهارة

 ع احلدث إن استعمل يف رف

»صب على  طهور يصح الوضوء به؛ ألن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  يف رفع احلدث، فهو ملتعإن اس
 .(1)ومسلم  جابر من وضوئه« رواه البخاري

 املبحث الرابع

 رالطهور خيالط الطاه

َم: »اغتسل هو لَّ سَ ؛ ألن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ وَ به لوضوءيصح امل يغريه، و طاهر  هإن خالطاملاء الطهور 
 ى إطالقه.علوألن املاء ابق ]صحيح[  رواه النسائي وابن ماجه   (2)ها أثر العجني«وزوجته من قصعة في

  الثاني الفصل

 القسم الثاني: املاء الطاهر

 فروعوفيه 

 طاهر ء الاملامعنى  [1]

 
 .(1616) مسلم( 6362) البخاري (1)

 .(240) ائينسلا( 378) ه ابن ماج( 02694)أحمد (2)
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مرقا، ، أو الخ صار صبغا، أو حربا، أو طاهر فغري امسه، وغلب على أجزائه، حىت ذي خالطهاملاء ال
 وحنو ذلك

 حكمه [2]

  .وال الغسلال جيوز الوضوء به،  

 مسألة معاصرة:

 املاء املتغري باملنظفات املستجدة

 ك من املنظفات اليت استجدت. ابلصابون وغري ذلغريمثل: املاء املت  

 مه:كح

 جاسة وال يصح الوضوء به.يف إزالة الن جيوز استعماله

 مبحث

 ملاءث بغري ارفع احلد

تصر من الشجر، ال يرفع حداثً، لَِّقْولِّهِّ د، واملعل واملرق والنبيذ، وماء الور ملاء من املائعات كاخلا وىما س
  (1)ًء فَ تَ َيمَُّموا{اتَ َعاىَل: }فَ َلْم َتُِّدوا مَ 

 قاعدة

 .ه يصلح لطهارة النجسكنل ،لح لطهارة احلدثاملاء الطاهر ال يص
 

   [ 43: ]النساء (1)
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 الثالث الفصل

 نجساملاء الالقسم الثالث: 

 فروع يهوف

 معنى املاء النجس [1]

 املاء النجس: ما وقعت فيه جناسة.

 املاء جناسة  فله حاالت ثالث قع يفإذا وو [2]

    .فينجس  ،وىل: أن تغري لونه أو طعمه أو رحيه بنجاسةاأل

 .اهرويكون قلتني فصاعداً، فهو ط   ،الثانية: إال تغريه

 ..ينجس  فإنهويكون أقل من القلتني،    ،تغريهالثالثة: إال  

اب َم »سئل عن املاء وما ينوبه من الدو ى ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّ رو  ملا
  .(1)رواه األئمة]صحيح[  اخلبث«  ل  والسباع، فقال: إذا كان املاء قلتني مل حيم

 قدر القلتني  [3]

 لرت( 500مخسمائة رطل )ا  مه

 
 .(63) ( سنن أبي داود67) الترمذي( 52) ئيالنسا( 175) ماجه ابن( 8034)أحمد (1)
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 تطهري املاء النجس [4]

 : قسمني  على

  .يصب عليهأبن  فتطهريه ابملكاثرة بقلتني طاهرتني    ،قلتنيدون ال  ام :ولاأل

 أو غريه.كاثرة املذكورة أو بزوال تغريه مبكثه  فتطهريه ابمل  ،أو أكثرثاين: قدر قلتني لا

 بيه نت

 .ة ال التغريلة فيه املخالطالع  ألن ؛ما دون القلتني ال يطهر بزوال التغري

 سألة معاصرةم

 الصحي فصرالاستعمال مياه 

ال ابقية وصفة النجاسة ال تز  %5عليه  ألنه مل يطهر مادام أنه بقي ؛استخدامه يف الشرب والطهارةحيرم 
 فيه.  

 الفصل الرابع

 الشك يف املاء

 :الشك يف املاء له حالتان

 ا شك يف جناسته مل مينع الطهارة بهذإ [1]
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صل الطهارة، والتغري ألاغري متغري؛ ألن  أوارة به، سواء وجده متغريًا نع الطهاسته مل ميإذا شك يف جن
 يزول ابلشك.حيتمل أن يكون من مكثه، أو مبا ال مينع، فال  

  طهارته  إن تيقن جناسته، ثم شك يف [2]

 جنس؛ ألن األصل جناسته.  هوإن تيقن جناسته، مث شك يف طهارته، ف

 سالفصل اخلام

 أقسام احليوان

 :ته وطهارتهن حيث جناسنوعان م واحليوان

  .م األول: طاهرسقلا

 .جنس  :القسم الثاين

 وفيه مبحثان

 املبحث األول

 :مخسة أنواع وهو: )الطاهر( األولالقسم 

 األول: اآلدمي 
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خننست منه، فاغتسلت، فاى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم وأان جنب أبو هريرة، قال: »لقيين النيب َصلَّ روى ملا طاهر؛ 
على غري  ان! كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأرسول هللا ؟ قلت: اي رةرياب هاي أمث جئت، فقال: أين كنت 

  .(1)طهارة، فقال: سبحان هللا! إن املؤمن ليس بنجس« متفق عليه

 سؤر اآلدمي

 .الانءهو ما بقي من املاء وحنوه يف ا  :السؤر

حائض ي وهء اإلان وعن عائشة: أهنا كانت تشرب منأيب هريرة السابق، ث وسؤر اآلدمي طاهر حلدي
 (2)رواه مسلم  ،ضع فيها فيشربو ميأخذه النيب صلى هللا عليه وسلم فيضع فاه على ف

 النوع الثاني: ما يؤكل حلمه

 .وسؤرها طاهر  ،كالشاة والبقر

  .الثالث: ما ال ميكن التحرز منه

و أبي دخل علملا روت كبشة بنت كعب بن مالك، قالت: » ؛هو طاهرف لسنور، وما دوهنا يف اخللقة،كا
حىت شربت، فرآين أنظر إليه، فقال: أتعجبني اي  ءفسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة، فأصغى هلا اإلان قتادة،

 
 ..(371) مسلم( 281) البخاري  (1)

 .(300) مسلم (2)
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الطوافني ن قال: إهنا ليست بنجس، إهنا م َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ابنة أخي؟! قلت: نعم، قال: إن رسول هللا
 (. )صحيح (1)اخلمسةه  عليكم والطوافات« روا

نه مما يطوف علينا وال ميكن التحرز عنه  و كبتعليله على الطهارة ما دوهنا لطهارة اهلرة و  نطوقه علىمب دل
  .ا سؤره وعرقه وغريمها طاهرفهذ   ،كالفأرة وحنوها

 الرابع: ما ليست له نفس سائلة 

َم: ))إذا وقع َسلَّ وَ  هِّ يْ  َعلَ لقول رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ  ؛طاهر حيًا وميتاً و ب والعقارب واخلنافس، فهكالذاب
 (2)لينزعه فإن يف إحدى جناحيه داء واألخرى شفاء(( رواه البخاري  الذابب يف شراب أحدكم فليغمسه مث

 ما تباح ميتته :اخلامس

 حيا وميتا،  هرعيش إال يف املاء، فهو طاو السمك وسائر حيوان البحر الذي ال يهو 

 ميكن التحرز منه.  نه الأل  ع؛نء مل ميلوال ذلك مل يبح أكله، وإن غري املا

 املبحث الثاني

 القسم الثاني: جنس
 :اعوهو أنو 

 
 .(367) ابن ماجه ( 92) الترمذي ( 68) النسائي( 75) أبي داودنن  س (33226)أحمد  (1)

 .(2314) بخاري ال (2)
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 األول: الكلب واخلنزير، وما تولد منهما 

اغسلوه سبعًا« متفق قال: »إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم ف ألن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ جنس؛ 
 .سجنسؤره و   ،ولوال جناسته ما وجب غسله .(1)هليع

 سائلة ما ال نفس له : انيالث

ه متولد من النجاسة فكان هو جنس حيا وميتا؛ ألنف ،رهاصكدود احلش وصر   لد من النجاسات،مما يتو 
 جنسا، كولد الكلب واخلنزير.

 
 .(279) مسلم( 170) اري بخلا (1)
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 باب اآلنية

 وفيه فصول ثالثة

 ية.الفصل األول: يف اآلن

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 اآلنية ضربان

 ول: ب األضرال

 ى اَّللَُّ شب واجللود والصفر؛ ألن النيب َصلَّ خلوالعقيق واخلزف واكالياقوت والبلور ،   كراهةريغ منمباح 
 .(2)وتوضأ من تور من صفر  ،(1)هِّ َوَسلََّم اغتسل من جفنةيْ لَ عَ 

 : الثانيالضرب 

 .ذهب والفضةحمرم كآنية ال

 املبحث الثاني

 الذهب والفضة:أربعة أشياء حترم يف انية 

 .األكل [1]

 
 خريجه. سبق ت  (1)

 (194) اري البخ (2)
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 .ب ر ش لا [2]
 .االختاذ: مثل الزينة وحنوها [3]
  .شرب ري األكل والاالستعمال بغ [4]

أي الذهب والفضة هلم يف الدنيا ولنا  (1)اآلخرة" يفولكم ا نيلقوله صلى هللا عليه وسلم "فإهنا هلم يف الد   
 على جوازه ذهب والفضة التحرمي اال ما دل الدليل  يف اآلخرة فيؤخذ من ذلك ان االصل يف ال

ْلفِّضَّةِّ فَاْلَعبُ }َولَ   يثُ دِّ اما حَ  َا لَعًِّبا{كِّْن َعَلْيُكْم ابِّ  (2)فعيَأْخَرَجُه َأْْحَُد َوأَبُو َداُود فسنده ض  وا هبِّ

 املبحث الثالث 

 من آنية الذهب والفضة طهرتلا

املاء على العضو وليس مبعصية،  إن تطهر من آنية الذهب والفضة، فتصح طهارته؛ ألن الوضوء جراين
 انء.اإلاستعمال  ة  صياملعوإمنا  

 الفصل الثاني: آنية الكفار

 لكفاراستعمال آنية ا

 ن:ضربا روالكفا

 األول:

 
 (2067)مسلم  ( 5110)بخاري ال  (1)

 (4236)سنن أبي داود  ( 8897)أحمد   (2)
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أوانيهم طاهرة مباحة االستعمال؛ لقول هللا تعاىل: ف ل امليتة،تحيسأهل كتاب كاليهود والنصارى ممن ال 
  (1)امكم حل هلم{}وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطع

 والثاني: 

 :اثن واجملوس، وبعض النصارىسات، كعبد األو جاتات والنياملمن يستحل  

  .م، فهو طاهرملوه من آنيتهيستع  ما مل (1

  .وما استعملوه فهو جنس (2

ُ َعْنُه قال: »قلت: اي رسول هللا، إان أبرض قوم أهل كتاب، أفنأكل يف خلثعلبة او أبى ملا رو  َي اَّللَّ شين َرضِّ
  .(2)كلوا فيها« متفق عليه  ، فاغسلوها، مث هادوا غري َت  الآنيتهم؟ قال: ال أتكلوا فيها، إال أن  

 يتةلث: أحكام املالثا الفصل

 فروع ثالثة

 جلد امليتة [1]

ملا روى ابن عباس »أن النيب  ؛حلياةطهر منها جلد ما كان طاهراً حال اي عد الدابغوب، وجلود امليتة جنسة
قال: أال أخذوا إهاهبا فدبغوه ة من الصدقة، فونالة مليممو ا ْيهِّ َوَسلََّم، وجد شاة ميتة أعطيتهَصلَّى اَّللَُّ َعلَ 

 .(1)هنا ميتة، فقال: إمنا حرم أكلها« متفق عليهتفعوا به؟ قالوا: إفان

 
 [ 5]املائدة:  (1)

 (9301) مسلم ( 5161)البخاري   (2)
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 شعرهاو صوف امليتة [2]

  .وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر ألنه ال روح له، فال حيله املوت

 شعر احليوان [3]

كان أو منفصاًل يف حياة احليوان جاسة، متصالً  لنالطهارة وا كم شعر احليوان وريشه حكم احليوان يفحو 
 طلحة شعره فقسمه بني الناس« رواه أابَم انول لَّ سَ طاهر؛ »ألن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ وَ  موته، فشعر اآلدمي أو

 ولوال طهارته ملا فعل.   .(2)البخاري ومسلم

 واكباب الس

 وفيه فصول

 الفصل األول

 وفيه مباحث

 حث األولبامل

 السواك سنة مؤكدة 

د كل صالة« متفق ألمرهتم ابلسواك عن»لوال أن أشق على أميت  َوَسلََّم: َعَلْيهِّ  َصلَّى اَّللَُّ لقول رسول هللا
  .(1)عليه

 
 (363)مسلم  ( 1421)البخاري   (1)

 (1305)سلم م ( 169)البخاري   (2)
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 املبحث الثاني

  قات ثالثة:أو ويتأكد استحبابه يف

 األول: عند الصالة

  .ملا ذكران  

 الثاني: إذا قام من النوم

َي اَّللَُّ ذيح وىملا ر    إذا قام من الليل يشوص فاه  هِّ َوَسلَّمَ يْ اَّللَُّ َعلَ َصلَّى   َعْنُه قال: »كان رسول هللافة َرضِّ
 ن النائم ينطبق فمه ويتغري. ألو   .(2)متفق عليه  ك«ابلسوا

 الفم ريتغوالثالث: عند 

 لو معدته، وألن السواك شرع لتنظيف الفم، وإزالة رائحته. ل أو خكو مبأ  

 حب يف سائر األوقات تسيو

َي ملا روى شريح بن هانئ، قال: »سألت عا َهااَّللَُّ ئشة َرضِّ  َعَلْيهِّ أبي شيء كان يبدأ النيب َصلَّى اَّللَُّ   َعن ْ
 .(3)لمرواه مس  لََّم إذا دخل بيته؟ قالت: ابلسواك«َوسَ 

 املبحث الثالث
 

 (252)مسلم  ( 478) البخاري   (1)

 (255)م مسل ( 224)ري لبخاا  (2)

 .(253)م مسل  (3)
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 سةفروع مخوفيه 

 يستحب التيامن يف سواكه [1]

لم يعجبه التيمن يف تنعله، وترجله، النيب صلى هللا عليه وسقالت: »كان  –ا نهع ألن عائشة رضي هللا  
 .(1)ليهه كله« متفق عأنهوره، ويف شوط 

 ال بأس يف  السواك للصائم [2]

 .موم األحاديث املروية يف السواكعل  ؛قبل وبعد الزوال  

 الفم ينقي  نيل يستاك بعود [3]

 وهو حسن (2)، رواه اْحد ك َعَلْيهِّ َوَسلََّم يستاك بعود أراَّللَُّ ا جيرحه وال يتفتت فيه، وكان النيب َصلَّى  الو 

 يضر  ال يستاك بعود [4]

 ود رحيان؛ مان وعر   كعود

 بأس إن استاك بأصبعه أو خرقة، فال  [5]

 
 .(268)مسلم  ( 166)البخاري   (1)

 .(920) أحمد   (2)
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 الفصل الثاني

 رةمن سنن الفط

َي اَّللَُّ  ؛ةوحلق العان بطإلمن السنة تقليم األظفار، وقص الشارب، ونتف ا  َعْنُه ملا روى أبو هريرة َرضِّ
يم الشارب، وتقلص ستحداد، وقَوَسلََّم: »الفطرة مخس: اخلتان، واال َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ قال: قال رسول هللا

 .(1)األظافر، ونتف اإلبط« متفق عليه

 وفيه مباحث

 املبحث األول

  االستحداد

 اه:معن

 حلق العانة.

 حكمه

زالته، وأبي شيء أزاله صاحبه فال أبس؛ إ تبحويفحش برتكه، فاست ة،طر وهو مستحب؛ ألنه من الف
  .إزالتهألن املقصود  

 املبحث الثاني

 ونتف اإلبط

 حكمه

 
 (257)مسلم  ( 5550)بخاري ال  (1)
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 فطرة، ألنه من ال  ؛سنة

 .ز، ونتفه أفضل ملوافقته اخلربجا هو وحنأزال الشعر ابحللق  وإن  

 بحث الثالثامل

 شعر الرأس

 ثالثة وفيه فروع

 ترجيل الشعر [1]

 .إكرامهحب ترجيل الشعر و ستوي

  .(1)فليكرمه« رواه أبو داود  عرش  ا روى أبو هريرة يرفعه »من كان لهمل  

 ق بعض الرأسلح [2]

 ا حلق بعض الرأس فمكروه.مأ

ى هللا عليه وسلم صلفظه، »أن النيب ويسمى القزع، ملا ذكران من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود، ول  
 أو دعه كله«. ى عن القزع وقال: احلقه كله  هن

 ةاملرأرأس حلق  [3]

 . رةيكره حلق املرأة رأسها من غري ضرو 

 
 (1634)داودسنن أبي   (1)
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أي عند  (1)ة واحلالقة« متفق عليهلققال أبو موسى: »برئ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الصا
 .املصيبة

 املبحث الرابع

 نتف الشيب

 هللا عن جده، قال قال: قال رسول هللا صلىب، عن أبيه، عيويكره نتف الشيب، ملا روى عمرو بن ش
اإلسالم كتب هللا له هبا حسنة وكفر عنه هبا  يف فإنه نور املسلم من شاب شيبةال تنتفوا الشيب : »ملعليه وس

 )حسن( (2)داودو  ا درجة« رواه أبخطيئة ورفعه هب

 املبحث اخلامس

 اخلتان

 وفيه فروع ثالثة

  للذكر جيب اخلتان [1]

تعاىل: ه. وقد قال هللا  نفسه« متفق عليخنت ُم،»أن إبراهيم َعَلْيهِّ السَّاَل  يم، فإنه روياهألنه من ملة إبر 
َنا إِّ  لََّة إِّبْ رَاهِّيَم{ ]النحل: يْ لَ }مُثَّ َأْوَحي ْ وز كشف العورة من أجله، ه جينوألولقول ابن عباس؛ [ 123َك َأنِّ اتَّبِّْع مِّ

 ب.ولوال أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندو 

 نفسه من اخلتان  ًا وخاف علىإن كان كبري [2]

 
 (104)مسلم  ( 1234) البخاري   (1)

 (0242)د و سنن أبي دا ( 6672)أحمد   (2)
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 ه.وبجسقط و 

 يضا،  حق النساء أيشرع اخلتان يف [3]

فيه  (1)ربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل«»إذا جلس بني شعبها األ: لقوله صلى هللا عليه وسلم
   .لنساء كن خيتنتا  بيان أن 

 
 (349)مسلم   (782)لبخاري ا  (1)
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 باب آداب التخلي

 تسعة وفيه فصول

 الفصل األول

 ثالثة مباحثوفيه 

 االستطابة: [1]

ابة ألنه يطيب تطاستطاب، وأطاب: إذا استنجى؛ مسي اس حجار، يقالألابهي االستنجاء ابملاء أو   
   .عنهده إبزالة اخلبث جس

 االستنجاء: [2]

 .إزالة اخلارج من السبيلنيء يف ااملاستعمال    

 االستجمار:  [3]

ره. وهو استعمال احلجارة وحنوها يف إزالة ار؛ ألنه يستعملها يف استجماصغمن اجلمار، وهي احلجارة ال
 .لسبيلنيا  منج اخلار 

 الفصل الثاني

 مستحبات قضاء احلاجة

  د قضاء احلاجةيستحب ملن أرا

 عند دخول اخلالء كرالذ [1]
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 أن يقول: بسم هللا.   [1]
َي اَّللَُّ َعْنُه قال: قال رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: »سرت ما بى رو ملا  اجلن وعورات بين  نيعلي َرضِّ

 .(1)هللا« رواه ابن ماجه والرتمذي  سميقول: ب  ن آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أ

 بث واخلبائث« خلك من ام إين أعوذ بويقول: »الله [2]
 .(2) َعَلْيهِّ َوَسلََّم كان إذا دخل اخلالء قال ذلك. متفق عليهَّللَُّ ا  ملا روى أنس أن النيب َصلَّى

 دعاء اخلروج من اخلالء [2]

 اين« " افاألذى وع  قال: »غفرانك، احلمد هلل الذي أذهب عينخرج  ا  إذ  

 ك«َوَسلََّم إذا خرج من اخلالء قال: " غفران هِّ  َعَليْ ى اَّللَُّ ان رسول هللا َصلَّ ملا روت عائشة قالت: »ك
  .(3)  ديث حسنح

ل: »احلمد هلل الذي أذهب عين قاَصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  كان إذا خرج من اخلالء  وعن أنس أن النيب
 ه،)ضعيف(اجه ابن ماو األذى وعافاين« ر 

قل: اللهم إين أعوذ بك من الرجس، فط فأردت التكشف غائود: " إذا دخلت الوقال عبد هللا بن مسع
 (1)، واخلبائث، والشيطان الرجيم "بثخلوالنجس، وا

 
 (297)اجه ابن م  (606) مذي التر   (1)

 (375)مسلم  ( 421)لبخاري ا  (2)

 (300) ابن ماجه   ( 7)رمذي  الت ( 30)ي داودسنن أب ( 25261)أحمد   (3)
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 (2)هب عين األذى وعافاين«أذوعن أيب ذر كان يقول إذا خرج من اخلالء: »احلمد هلل الذي  

 (3)ين«افاوع ،ذهب عين األذىمن اخلالء: »احلمد هلل الذي أ رجل إذا خو قعن حذيفة، أنه كان ي

 اليسرى يف الدخول هيقدم رجل [3]

  .لألذى واليمىن ملا سواه  ىسر ليألن ا ؛واليمىن يف اخلروج  

 فروع سبعة

 يضع ما فيه ذكر اهلل أو قرآن صيانة له [1]

امرأته؛ ألنه ذو اجلالل ع لرجل يواقهللا وهو جالس على اخلالء، وا: »يكره أن يذكر العن ابن عباس ق  
 (4)ذلك«  جيل عن

 (5)إذا دخل اخلالء انولين خامته«  سان ابن عباقال: »ك  عن عكرمة

 (1)كان سليمان بن داود إذا دخل اخلالء نزع خامته فأعطاه امرأته«ال: »ق  اسعن ابن عب

 
 (114/ 6) يبةمصنف ابن أبي ش  (1)

 (115/ 6مصنف ابن أبي شيبة ) (2)

 (032الدعاء للضبي )ص:  (3)

 (108/ 1)ة ببن أبي شيمصنف ا (4)

 (106/ 1شيبة )أبي مصنف ابن  (5)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

27 

  إن كان يف الفضاء أبعد [2]

 ُ أبو رواه   (2) حىت ال يراه أحد« َسلََّم إذا أراد الرباز انطلقوَ َعَلْيهِّ ملا روى جابر قال: »كان النيب َصلَّى اَّللَّ
 حيح(.د)صداو 

 ويسترت عن العيون [3]

 اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، أنه قال: »من أتى الغائط فليسترت فإن مل جيد إال أنالنيب َصلَّى ن ع ملا روى أبو هريرة
 .ود )ضعيف(رواه ابو دا (3)مع كثيبا من رمل فليستدبره«جي

هللا، فو الذي نفسي  نم واياملسلمني، استح الناس: »اي معشرعن أيب بكر الصديق قال وهو خيطب 
 (4)اء من ريب«ىل الغائط يف الفضاء مغطيا رأسي استحيإ  هببيده إين ألظل حني أذ

 ويرتاد لبوله مكانا رخوا [4]

 . لئال يرتشش عليه  

 وال يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض  [5]

 
 (106 / 1ي شيبة )ن أبف ابمصن (1)

 (533)ابن ماجه  ( 2)سنن أبي داود  (2)

 (337)ابن ماجه   ( 35)داود سنن أبي  (3)

 (100/ 1يبة )ف ابن أبي ش مصن (4)
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 (1)ه حىت يدنو من األرض«ثوبفع أراد حاجة ال ير : »أنه كان إذا هِّ َوَسلَّمَ لَّى اَّللَُّ َعَليْ صَ  عن النيبملا روي 

 (.يحرواه أبو داود)صح

 ويبول قاعدا [6]

 ألنه أسرت له، وأبعد من أن يرتشش عليه.  

 ،(2)لممسو  أتى سباطة قوم، فبال قائما.« رواه البخاري» وروى حذيفة أن النيب صلى هللا عليه وسلم
 .ه إال مرة واحدةعلاجلواز، ومل يف  ن يالبوسلم  فعل ذلك صلى هللا عليه  . ولعل النيب  ريهوغ

 دبارهاستواوال جيوز استقبال القبلة  [7]

 َوَسلََّم: »إذا أتيتم  هِّ ملا روى أبو أيوب قال: قال رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ  ؛ئط وال بوليف الفضاء بغا  
دمنا قف". قال أبو أيوب: ن شرقوا أو غربوا ال بول، وال تستدبروها، ولكط و ائالقبلة بغ الغائط فال تستقبلوا

  .(3)ننحرف عنها، ونستغفر هللا« متفق عليهف  ة،الشام فوجدان مراحيض قد بنيت حنو الكعب

د بقبل القبلة، مث جلس يبول إليه فقلت: اي أاب عستوعن مروان األصفر أنه قال: »أانخ ابن عمر بعريه م
بينك وبني القبلة شيء  نالفضاء أما إذا كاا هني عن هذا يف هني عن هذا؟ قال: بلى إمنيس قد ألْحن الر 

 )حسن(.  بو داودأه  روا (1)يسرتك فال أبس«

 
 (666)الدارمي    ( 14) الترمذي   ( 14)سنن أبي داود  (1)

 (273)م لمس ( 224)البخاري   (2)

 (264)مسلم  ( 638)البخاري   (3)
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 الفصل الثالث

 ء احلاجةامكروهات قض

 ويكره أن يبول يف شق أو ثقب [1]

رواه أبو داود  (2)ر« اجلحيف يبالَسلََّم: »هنى أن وَ ى اَّللَُّ َعَلْيهِّ لَّ ملا روى عبد هللا بن سرجس أن النيب صَ   
 )صحيح(. 

  .ن فيه دابة تلسعهلجن، أو يكو أن يكون مسكنا لمن  أي  ه الوألن

 ينتفع به،يق أو ظل طر ويكره البول يف [2]

الرباز يف  ث:تقوا املالعن الثال»املا روى معاذ قال: قال رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم:  ؛أو مورد ماء  
 . رواه أبو داود )حسن( (3)عة الطريق، والظل«ار وقاملوارد،  

 رة سقط فيه الثمالبول يف موضع تره ويك [3]

 .لئال تتنجس به

 غتسل امل ويكره البول يف [4]

 
 (11)بي داودسنن أ  (1)

 (2508)جه ابن ما ( 34)النسائي      ( 29)سنن أبي داود  (2)

 (11)سنن أبي داود  (3)
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يف مغتسله« رواه  جلأن يبول الر  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ ملا روى عبد هللا بن مغفل قال: »هنى رسول هللا 
 اجه )صحيح(.ن ماب

 .ذهب فال أبسالبالوعة ف  : إن صب عليه املاء فجرى يفرْحه هللا  –قال أْحد    

 (1)مغتسله فلم يتطهر«  يفل  بريدة، عن عمران بن حصني قال: »من اب  بنيمان  عن سل

 (2)عن عبد هللا بن مغفل املزين: »البول يف املغتسل أيخذ منه الوسواس«

 على البول يتكلم  أنيكره  [5]

 عليه  صلى هللاعن ابن عمر: »أن رجال مر ورسول هللاملا صح  ؛نهسا بلأو يذكر هللا تعاىل سلم،أو ي
 رواه مسلم  (3)لم يرد عليه«لم، ففسيبول،    وسلم

اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم سلم عليه رجل، وهو يبول، فلم يرد عليه حىت توضأ مث قال: " كرهت  لَّىصَ  يبو»ألن الن
 وابن ماجه )صحيح(.    ئيرواه أبو داود والنسا (4)على طهر«  أذكر هللا إال  أن

 ،اجةأكثر من احلويكره اإلطالة  [6]

 وفيه فروع
 

 ( 051/ 1مصنف ابن أبي شيبة ) (1)

 (106/ 1)  0112أبي شيبة  مصنف ابن  (2)

 (370)مسلم   (3)

 (353)ابن ماجه  ( 38)    النسائي   ( 17)داودأبي  سنن   (4)
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 ألسهل له يف جلوسه اعل ويف [1]

ول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إذا أتينا اخلالء أن نتوكأ على ك قال: »علمنا رسالم وأما ما روى سراقة بن
   )ضعيف(. (1)ين يف معجمهربارواه الطاليمىن«  ب  اليسرى، وننص

 وال يشرع له أن يتنحنح  [2]

 ينرته برفق ثالاث   املخرجني، مث  كره فيما بنيذ أصل    لت منرع له أن يسشوال ي

 ول من موضعه لئال يرش على نفسه.نجاء حتستالفإذا أراد ا

 وال يتكلم  [3]

ن يضرابن الغائط  رجالخيرج ال قول: »الي ملا روى أبو سعيد قال، مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم
 .يف[]ضع  رواه أبو داود  (2)ك«ا يتحداثن، فإن هللا ميقت على ذلعن عورتيهم  شفنيكا

 الفصل الرابع

 االستنجاءحكم 

 فيه فرعانو

 اء واجب االستنج [1]

 
 ( 6605لكبير )عجم املا (1)

 (342)ابن ماجه  ( 15)سنن أبي داود ( 28113) أحمد   (2)
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: »يغسل ألن النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال يف املذي ؛عتادا كان أو اندران السبيل مم رجخامن كل 
ه بثالثة أحجار أحدكم إىل الغائط فليذهب مع هبمن حديث علي وقال: »إذا ذ يهه ويتوضأ« متفق علذكر 
 بو داود )صحيح(. ه أروا (1)ا َتزئ عنه«فإهن

لنادر ال خيلو من رطوبة تصحبه لم تصح الصالة معها كالكثري، واف يف إزالتهاة شقتاد جناسة ال موألن املع
 غالبا

 الريحوال جيب من  [2]

 حبها جناسةيصت جنسة، وال  ا ليسألهن  

 الفصل اخلامس

 االستنجاء وأمار تجاالسب االكتفاء

 وفيه فروع أربعة

 واحلجر  ني املاءاجلمع ب جيوز [1]

َها قالت: »مر ئشة رَ ن عاأل َي اَّللَُّ َعن ْ  اء من أثر الغائط والبول، فإينواجكن أن يتبعوا احلجارة املأز ن ضِّ
 نقاء وأنظف. لغ يف اإلأبوألنه  صحيح.  يث. حد  (2) َعَلْيهِّ َوَسلََّم، كان يفعله«لَّى اَّللَُّ أستحييهم، فإن النيب صَ 

 ده، اسة، فال تباشرها يوألن احلجر يزيل عني النج

 
 (40)ن أبي داودسن  (1)

 (19)الترمذي   ( 24667)أحمد   (2)
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 اقتصر على أحدهما جاز، واملاء أفضل نإ [2]

ا إداوة من ماء،  وغالم معنإذا خرج حلاجة أجيء أانى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أنسا قال: »كان النيب َصلَّ ن أل  
 ه. ليمتفق ع (1)يعين: يستنجي به«

 النجاسة وأثرها، ويطهر احملل.عني   يليز   وألنه

 :بشرطنياحلجر أجزأ  إن اقتصر على [3]

 نقيا.  له إال املاء حبيث خيرج اآلخرزيي  ال يبقى إال أثر النقاء وهو أا: اإلأحدمه

َي اَّللَُّ لقول سلمان رَ   ؛والثاين: استيفاء ثالثة أحجار َسلََّم أن وَ  َعَلْيهِّ  النيب َصلَّى اَّللَُّ    َعْنُه: »لقد هناان يعينضِّ
 رواه مسلم. (2)برجيع أو عظم«  ستنجيثالثة أحجار، وأن نجي ابليمني، وأن نستنجي أبقل من  نستن

 ر كبريا جاحلإن كان  [4]

مل  ر بدليل أانألن املقصود عدد املسحات دون عدد األحجا ؛حات أجزأهفمسح جبوانبه ثالث مس
 اخلرق.و   عناه من اخلشبم نقتصر على األحجار بل عديناه إىل ما يف

 ضابط

 به يستجمرما 

 :جيوز االستجمار

 
 (127)مسلم  ( 914)ي البخار   (1)

 (262)مسلم   (2)
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  .اهرامد طبكل ج [1]
  .منق [2]
  .م مطعو ريغ [3]
  .ال حرمة له [4]
  .وال متصل حبيوان  [5]

  .شب واخلرق والرتابل فيه احلجر، وما قام مقامه من اخلخد يف

 الفصل السادس

 جمر بها:سبعة ال يست

 ئعاامل [1]

  .ألنه يتنجس إبصابة النجاسة، فيزيد احملل تنجسا  

 النجس  [2]

(1)كس«وقال: »إهنا ر  ، ألقى الروثة،ى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ لَّ صَ  ن النيبأل
خاري. وألنه يكسب احملل رواه الب 

 جناسة. 

 ،ستجمر به، واحملل رطبا نإف

تنجس بذلك يف  اردة عليه، فلزم غسله، كما لوسا بنجاسة و ألن احملل صار جن ؛دهستجمار بعمل جيزه اال  
  .حال طهارته

 
  .(156البخاري ) (1)
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 ي نقما ال ي [3]

 .ألن اإلنقاء شرط، وال حيصل بهجاج لز كا

 املطعومات  [4]

 كانا ظاهرينلروث والرمة، وإن او [5]

فإنه زاد  »ال تستنجوا ابلروث، وال ابلعظام قال: َعَلْيهِّ َوَسلََّم َّللَُّ ا ىَصلَّ روى ابن مسعود أن النيب  امل  
  أوىل. دانرواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن فزا (1)جلن«خوانكم من اإ

 له حرمة ام [6]

  .رمة إذا خلت من اسم هللاالكتب احملذلك   ، ويستثىن منملطعومكالورق املكتوب، ألن له حرمة، أشبه ا  

 تصل حبيواني ما [7]

 .اءهاأعضبه سائر  رمة، فأشو حه ذذنب هبيمة وصوفها املتصل هبا، ألنه، و كيد   

 استجمر مبا نهي عنهن وإ

  .صح وأمث   

 الفصل السابع

 كيفية االستنجاء

 وفيه فرعان
 

 (450)مسلم   (1)
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 ر بيمينه، وال يستعني بها فيهستجمي ال [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قالالنيب َصلَّى أبو قتادة أن  وروىمان سلحلديث    كره بيمينه وهو »ال ميسكن أحدكم ذ : اَّللَّ
 متفق عليه.  (1)ه«يمينء بالخليبول، وال يتمسح من ا

 االستعانة باليمنى يف املاءكره ال ي [2]

  .ألن احلاجة داعية إليه  

 الفصل الثامن

 اءواإلنقد العد

 وفيه فروع ثالثة

 جمار أجزأه ستاال يفكيف حصل اإلنقاء  [1]

  .زاد على الثالثةذا  وإ  

 ترو لىأن ال يقطع إال ع يستحب [2]

أو ما زاد  ستجمر مخسا أو سبعا أو تسعافي يه،لق عمتف (2)وتر«مر فليسالم: »من استجلقوله عليه ال  
 .على ذلك

 إن اقتصر على شفع منقية [3]

 
 (267)مسلم   (152)خاري الب  (1)

 (723)سلم م ( 591)ي البخار   (2)
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على وتر  وألن القطع  ]ضعيف[ (1)«السالم: »ومن ال فال حرج ثة جاز؛ لقوله عليهالفيما زاد على الث
 .نةس

 الفصل التاسع

 االستنجاء والوضوء

 ء فيصح ستنجااالل إن توضأ قب

  . إزالتها كاليت على ساقهتقدميفلم يشرتط    ألهنا جناسة

 
 (337)ابن ماجه   ( 35)داودسنن أبي   (1)
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 وءالوض باب

 تعريفه

 .وهي احلسن والنظافة  الوضوء لغة من الوضاءة

 صوصة.خم على صفة  –والرجالن  الوجه واليدان والرأس    –ربعة  اء يف األعضاء األاملوشرعا: استعمال  

 صفة الوضوء
 وفيه فصول عشرة 

 النية :ولألالفصل ا

 وفيه فروع مخسة

   كلها، األحدث رةهالط طشر وهي: ةنيال [1]

إمنا لكل امرئ ما ابلنيات، و ل ا األعماَعَلْيهِّ َوَسلََّم: »إمن لقول النيب َصلَّى اَّللَُّ  ؛مملتيوا والوضوء، الغسل،
 متفق عليه.  (1)نوى«

  :النية حمل [2]

 صدك به.ق  ي:ن القصد، ويقال: نواك خبري، أا عبارة عهن؛ ألالقلب

 ول بلسانه شيئاً. أن يق  ، وال يعتربوحمل القصد القلب  

 
 (9071)مسلم  ( 1)البخاري   (1)
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  ضةضمامل عند وجوبها موضع [3]

 ألهنا أول واجباته

 يسري، بزمن الطهارة تقدمت نإ النية [4]

 .صيامن النية أبوهلا كالألهنا عبادة، فلم يشرتط اقرتا ؛جاز  أوهلا، يف هنع  وعزبت  

 : صفتها [5]

هبا، كالصالة والطواف  باح إالألمر ال يستنع من الصالة أو الطهارة، ااملأن ينوي رفع احلدث، أي: إزالة 
 ومس املصحف، 

 التسمية :لثانيل الفصا

 حكم التسمية:

ليس يثبت يف  يث فيها، وقال:ا التسمية كغريها، وضعف أْحد احلد يهوهي سنة ألهنا عبادة، فال َتب ف
 اه أْحد وأبو داود ]ضعيف[ و ر  (1)وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه( )الديث،  ذا حه

 نيكفال غسل :ثالفصل الثال

 وفيه فرعان

  ثالثًا كفيه يغسل ثم [1]

 
 (397)بن ماجه ا  ( 25)الترمذي   ( 101)سنن أبي داود ( 11388)أحمد   (1)
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ُهَما، وصفا وضعثمان وعبد هللا بن زيد َرضِّ  ن »أل قاال: رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ف ءو َي اَّللَُّ َعن ْ
 ا،هملي. متفق ع (1)ئه، فغسلهما ثالث مرات«إانيه من  فأفرغ على يد 

 الكفني غسل حاالت [2]

  االوىل

سلم قال: ة أن النيب صلى هللا عليه و رير و هملا روى أب ؛ا مستحبنوم الليل فغسلهم نمل يقم مإن كان   
 (2) يده[ ه ال يدري أين ابتتمه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما اإلانء ثالاث فإننو ]إذا استيقظ أحدكم من 

 غريها   يفالوجوب  لى عدم  له عيصه هذه احلالة ابألمر دليخصفتمتفق عليه ومل يذكر البخاري ثالاث  

  الثانية

  .واجبهما  غسلف  إن قام يف نوم الليل

 الثالثة

 وجه فرضبعد ال  غسلهما  

 واالستنشاق مضةضامل :الفصل الرابع

ض ضم َعَلْيهِّ َوَسلََّم، ذكر أنه ماَّللَُّ لَّى ف وضوء رسول هللا صَ مث يتمضمض ويستنشق؛ ألن كل من وص
   .واستنشق

 
 (235)مسلم  ( 162)ي البخار   (1)

 (238)سلم م ( 160)البخاري   (2)
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 وفيه فروع سبعة

 اقواالستنش حكم املضمضة [1]

ُلوا ُوُجوَهكُ تع ومها واجبان يف الطهارتني؛ لقول هللا حد  يف[  ومها داخالن 6ْم{ ]املائدة: اىل: }فَاْغسِّ
َي اَّللَُّ عَ  ؛الوجه أحدكم، فليجعل يف أ وض َعَلْيهِّ َوَسلََّم قال: »إذا تاَّللَُّ لَّى ْنُه ]أن النيب صَ وملا روى أبو هريرة َرضِّ
 يه. متفق عل (1)تثر«لين ، مث أنفه

  صائمًا كوني أن إال فيهما، املبالغة ويستحب [2]

(2)مًا«»وابلغ يف االستنشاق، إال أن تكون صائبن صربة:  يطقال للق مَ  َعَلْيهِّ َوَسلَّ َصلَّى اَّللَُّ  ألن النيب
 

 داود وغريه.  بورواه أحديث صحيح  

  ضابطان

 :األول

 غة يف االستنشاق: لباملصفة او   

  (3)األنف وال جيعله سعوطافس إىل أقصى  ابلن  املاء  اجتذاب

 :الثاني

 
 (237)مسلم  ( 016)اري البخ  (1)

 ( 142)داود  أبي سنن( 2)

 كالدواء.  في أنفك تصبه ( 3)
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 لغة يف املضمضةباامل  صفة  

   (1)جوراو   الفم وال جيعلهء يف أقاصي  إدارة املا  

  ثالثًا ويستنشق ميضمض أن بني خمري وهو [3]

ُ َعَليْ   نيبيث عبد هللا بن زيد أن اليف حد ن أل  ؛غرفات  ثثال  من أو غرفة  من مضمض َم، »َسلَّ هِّ وَ َصلَّى اَّللَّ
 كف واحدة، ففعل ذلك ثالاثً«  واستنشق من

(2)متفق عليهمارفات«  غ  نشق واستنثر ثالاثً بثالثيده يف اإلانء، فمضمض واست  دخل»أ  ويف لفظ:
.   

  بينهما اجلمع لفضواأل بينهما؛ فصل شاء وإن [4]

  املضمضة، يفصل بنيمَ ى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّ لَّ صَ ت النيب ن مصرف قال: »رأيب وأما حديث طلحة

(3) نشاق«واالست
 . رواه أبو داود )ضعيف(.   

 هالوج غسل وبني بينهما الرتتيب جيب وال [5]

صلى صف وضوء رسول هللا ما قبل الوجه؛ ألن كل من و كن املستحب أن يبدأ هبولألهنما من أجزائه، 
 درا. انا  ذكر أنه بدأ هبما إال شيئ  لمهللا عليه وس

 
 في فمك وتبلعه كالدواء تصبه ( 1)

 تخريجهما.  سبق ( 2)

   (139سنن أبي داود ) ( 3)
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  جاز ابتلعه وإن [6]

 صل.غسل قد حال  ألن

 بينهما واملواالة الرتتيب جيب  ال [7]

 الوجه  غري األعضاء  سائر  وبني  

 الوجه غسل :الفصل اخلامس

ُلوارض ابإلمجاع، لَِّقْولِّ ف  مث يغسل وجهه، وذلك  [6ائدة: ُوُجوَهُكْم{ ]امل  هِّ تَ َعاىَل: }فَاْغسِّ

 ضابط:

 :لوجها حد

  . األذن عرضاً طواًل، ومن األذن إىل  لذقنلحيني وادر من الاملعتاد إىل ما احن  سمن منابت شعر الرأ  

 فرعان

 البشرة يسرت كثيف رعش هالوج يف كان إن [1]

  .قصى األنفأشبه ابطن أ طنه؛ ألنه ابسل ما حتتمل جيب غ  

 هختليل يستحب [2]

 واحد من الصحابة.   ليل اللحية لكن ثبت عن غريختليه وسلم حديث يف لى هللا عن النيب صومل يصح ع

 ضابط:

 ه:وجال حد يف لدخوي
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   العذار [1]

 إىل الصدغ.ذن  األلذي على العظم الناتئ مست صماخ  لشعر اوهو: ا

 : والعارض [2]

 .  لعذارحتت االذي 

 : والذقن [3]

 وهو جمتمع اللحيني 

 : منه وخيرج

  النزعتان [1]

 يه. ف  ما؛ ألهنما من الرأس، لدخوهلأسلشعر يف فودي الر ينحسر عنهما ا  : ماومها

 : والصدغ [2]

اء، فكان بتد س األنه شعر متصل ابلرأ رف األذن األعلى؛حق الغالم، حماذ لط يفليه الشعر وهو الذي ع

ُ عَ ى  وقد مسحه النيب َصلَّ من الرأس كسائره،  (1)داه أبو داو ع )حسن( رو      بيَلْيهِّ َوَسلََّم مع رأسه يف حديث الر  اَّللَّ
. 

 اليدين غسل :سادالفصل الس

{ ]املائدة:: }َوأَْيدِّ ع، لقول هللا تعاىلإلمجا فرض اب  ، وهوإىل املرفقني غسل يديهي  مث   .   [6 َيُكْم إِّىَل اْلَمرَافِّقِّ

 
   (129سنن أبي داود ) ( 1)
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 فرعان يف التيامن:

 اليمنى سلبغ البداءة وتستحب [1]

   شأنهويف، ه وتنعله وطهورهجلَم، كان حيب التيمن يف تر  َعَلْيهِّ َوَسلَّ »ألن النيب َصلَّى اَّللَُّ  ؛ورجليه يديه من  
 ليه. . متفق ع (1)كله«

 جاز باليسرى بدأ فإن [2]

فجمع  [6]املائدة: [ }َوأَْرُجَلُكْم{ 43النساء: { ]حانه: }َوأَْيدِّيُكمْ د، بدليل قوله سبألهنما كعضو واح  
 .بينهما

 الرأس مسح :الفصل السابع

 حكمه:

 [ 6:  ُكْم{ ]املائدةسِّ بُِّرُءو تعاىل: }َواْمَسُحوا  فرض، لقول هللا    هوو   

  مع النزعتني. الصيبيف    ر املعتادينبت عليه الشع  وهو ما

 سةوفيه فروع مخ

 باملسح استيعابه جيب وال [1]

 
 . بق تخريجهس  (1)
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.   (1)مته«لََّم: »مسح بناصيته وعماَلْيهِّ َوسَ اَّللَُّ عَ  ىنيب َصلَّ ت متسح مقدم رأسها، وألن الكانشة  ألن عائ  
 م.رواه مسل

  أجزأ، الرأس مسح وكيفما [2]

ملوضع ىل قفاه، مث يعيدمها إىل ارأسه إمقدم  يديه مناملستحب أن مير ن إال أ ن،ديحدة، أو بيوا د يب
  .الذي بدأ منه

ُهَما قاد رَ زي ألن عبد هللا بن َي اَّللَُّ َعن ْ مث مسح رأسه  َعَلْيهِّ َوَسلََّم، »َصلَّى اَّللَُّ ضوء النيب و  ل يف صفةضِّ
 متفق عليه.  (2)فأقبل هبما وأدبر مرة واحدة«بيديه  

 الرأس مسح يف تحبسامل [3]

خرى ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع لى طرف األطرف إحدى سبابتيه ع مث يضع  ل يديهأن يب  
 ذي بدأ منه. ملوضع اليردمها إىل ا  ىل قفاه، مثعلى الصدغني، مث مير يديه إني  اماإلهب

يديه، سه برأح قال: فمس يه وسلمعلصلى هللا وضوء رسول هللا   وصف بن زيد »يفكما روى عبد هللا

(3)«ه، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه.رأسه حىت ذهب هبما إىل قفام دأ مبقددبر، بفأقبل هبما وأ
 تفقم 

 عليه.

 
 (274)مسلم   (1)

 (235)مسلم  ( 183)البخاري   (2)

   (.352)  ( مسلم185البخاري ) ( 3)
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  رأسلا مسح تكرار يسن وال [4]

 جديد مباء رأسه سحومي [5]

 عليه وسلم رأسه قال: »مسح رسول هللا صلى هللا بن زيد، عبد هللا ملا روى؛ ذراعيه عن فضل ما غري  
  (1)ضل يديه.«ء غري فامب

 ألذننيثالثة يف ا وعفر

  معه، ميسحان الرأس من األذنان [1]

ُ َعلَ   .  والصواب وقفه  ،داود  أبو  اهرو  (2)أس«َوَسلََّم: »األذانن من الر هِّ  يْ لقول النيب َصلَّى اَّللَّ

 جديد مباء إفرادهما يستحب [2]

 (3)ا«ذ لرأسه ماء جديد »أنه كان أيخعن ابن عمر،  

 ذنني:ألا كيفية مسح [3]

 . يهإبهبام  أذنيه ظاهر وميسح  أذنيه، صماخي  يف  هبتيسبا  يدخل  أن  بتحيس

 
 (201)داود نن أبيس ( 16487)أحمد   (1)

 (134)دسنن أبي داو  ( 37)الترمذي   ( 443)ن ماجه اب ( 77222)أحمد   (2)

 (27/ 1) 209ابن أبي شيبة نف مص  (3)
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 الرجلني غسل :الفصل الثامن

 لني:لرجل احكم غس

 [6ائدة: اْلَكْعبَ نْيِّ{ ]امل تَ َعاىَل: }َوأَْرُجَلُكْم إِّىَل  لِّهِّ رض لَِّقوْ ف  ني، وهويغسل رجليه إىل الكعب  

 وفيه فروع ثالثة

 لغسال يف الكعبني خلويد [1]

 املرفقني  يف  انذكر   ملا  

 الرجلني مسح جيزئ ال [2]

ل: " قاَم، فى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّ َصلَّ يب  فأبصره النك موضع ظفر يف قدمه اليمىنملا روى عمر »أن رجال تر   
 سلم. رواه م (1)فرجع مث صلى«  فأحسن وضوءك "  ارجع 

  أصابعه لخيل أن يستحب [3]

 رواه الرتمذي، (2)بع يديك ورجليك« أصات فخلل بني»إذا توضأال: ، قلَّمَ سَ وَ   َعَلْيهِّ ألن النيب َصلَّى اَّللَُّ 
 .]ضعيف[

–األصابع  يعين بني ا(: )خللو  عنهما قوما يتوضؤون، فقالهللاضي عن مصعب قال: رأى ابن عمر ر و 
(1) 

 
 (243)مسلم   (1)

 (39)ي  الترمذ  (2)
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 الرتتيب :الفصل التاسع

 يه فروع ثالثةفو

 ذكرنا ما على الوضوء ترتيب جيب [1]

ه، وال غسوالت، وقطع النظري عن نظري ني املمسوح بأدخل املرتتيب، ألنه على التدل  ةنيية قر يف اآلن أل  
 لم هنا فائدة سوى الرتتيب،نع  واليفعل الفصحاء هذا إال لفائدة،  

قوله مرة ب ا، وهو يفسر كالم هللا سبحانهإال مرتبنه الوضوء مل ينقل ع َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ يب لنوألن ا
 .مرة أخرى  هلعوبف

 بوجهه فختم وضوءه نكس إن [2]

  وجهه  غسل  إال  يصح  مل  

  رجليه غسل ثم ديه،يو وجهه غسل إن [3]

 .هوضوؤ تم  إال غسل رجليه، فيغسلهما وي ؤهوضو صح    ،برأسه  مسح مث 

 خامتة

 الرتتيب نوعان: 

 ألعضاء األربعة.وهو الرتتيب بني ا  النوع األول: ترتيب فرض،

 
 (729 /2) 92ملسانيد الثمانية املطالب العالية بزوائد ا (1)
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 واليد اليسرى.  مىن اليد الي الرتتيب بني هوترتيب سنة، و : والنوع الثاين
 املواالة :الفصل العاشر

  .عضاء غسل األويوايل بني

 وفيه فرعان

 ،الةاملوا جتب [1]

ء فأمره أن درهم مل يصبها املا يصلي ويف رجله ملعة قدر الَم، رأى رجالَوَسلَّ  هِّ َعَليْ ألن »النيب َصلَّى اَّللَُّ   
 ود.  اد  رواه أبو (1)«يعيد الوضوء والصالة

 جزأه غسلهاة ألملواالَتب ا  ولو مل

  الطهارة يف ألمر عضو غسل أخر إن [2]

 ته.هار  ط من إزالة الوسخ، أو عرك عضو مل يقدح يف

 :املواالة ضابط

قد يسرع  زمان املعتدل؛ ألنهعضو حىت ميضي زمن جيف فيه العضو الذي قبله يف ال لرتك غسأال ي  
 ة.طريف الطهار ك فيما بني لنه يعترب ذألو ن دون بعض؛ ماجفاف العضو يف بعض الز 

 ثالثا وضوءلا

 وفيه فروع ثالثة

 
 (175)سنن أبي داود  (15534)مد أح  (1)
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 جيزئ، مرة مرة ءالوضو [1]

توضأ ثالاث و  (2)وتوضأ مرتني، (1)ة مرة،توضأ مر  لَّمَ لَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوسَ  صَ لنيبألن »ا؛ أفضل والثالث  
 .(3)الاث،ث

  بأس، فال بعض من أكثر أعضائه ضعب غسل إن [2]

مرتني، مث مضمض  فغسل يديه َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  ضوء رسول هللاو  هللا بن زيدد د »حكى عبقف
ل هبما وأدبر، بدأ أسه بيديه فأقبمث مسح ر  ،املرفقنياث مث غسل يديه مرتني إىل ثال جههواستنثر ثالاث وغسل و 

(4)سل رجليه«غمنه، مث أ بد املكان الذي  إىل قفاه، مث ردمها مث رجع إىل رأسه، مث ذهب هبما مبقدم
متفق  

 عليه. 

  ثالث على يزيد ال [3]

لوضوء فمن " هذا ا ل:مث قا الوضوء، فأراه ثالاث ثالاث عنَم َعَلْيهِّ َوَسلَّ  َصلَّى اَّللَُّ نيب ألن »أعرابيا سأل ال
 رواه أبو داود،  (5)ى هذا فقد أساء وظلم«زاد عل

 
 ( 156)خاري الب  (1)

 (235)مسلم  ( 157)اري البخ  (2)

 وسبق تخريجه  في حديث عثمان في البخاري ومسلم  (3)

 سبق تخريجه.  (4)

 (140) لنسائي    ا ( 135)سنن أبي داود  ( 6684)أحمد   (5)
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 الوضوء أذكار :خامتة

 سوله  حممدا عبده ور ن ك له، وأشهد أ ده ال شريح و  إله إال هللا الأشهد أن  [1]
َي اَّللَُّ  ملا روى عمر ن وضوئه مث حسن توضأ فأهِّ َوَسلََّم ، أنه قال: »ميْ َعلَ ى اَّللَُّ  َعْنُه  عن النيب  َصلَّ َرضِّ

لثمانية ا  نةله أبواب اجل  ن حممدا عبده ورسوله فتح هللا شريك له، وأشهد أأن ال إله إال هللا وحده القال: أشهد 
 .رواه مسلم (1)ء«دخل من أيها شاي

 ب إليك، ال إله إال أنت أستغفرك وأتو  سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن [2]
 حانك اللهم وحبمدك، أشهد أنوضوئه: سبإذا فرغ من ل : " من قاروي عن أيب سعيد اخلدري، قالا مل

 (2)قيامة "كسر إىل يوم الترش، فلم  لعا  مث رفعت حتت ،تغفرك وأتوب إليك، ختمت خبات ال إله إال أنت أس

حممدا عبده ورسوله، رب اجعلين من  ال إله إال هللا، وأشهد أن د أن»أشه [3]
 واجعلين من املتطهرين« ني،وابلتا

هللا، وأشهد أن شهد أن ال إله إال قال: كان علي إذا فرغ من وضوئه، قال: »أاجلعد،  يب بن أساملعن 
 (3)املتطهرين«، واجعلين من  نين التوابم ينوله، رب اجعلرسحممدا عبده و 

 
 (234)مسلم   (1)

 (31/  1) 19مصنف ابن أبي شيبة  (2)

 (13/  1) 20بة شي أبيف ابن مصن (3)
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 الوضوء فروض

 :ستة

 غسل الوجه،  [1]
 ل اليدين،س غ [2]
 مسح الرأس،  [3]
 غسل الرجلني. [4]
 ب،  تيالرت  [5]
 املواالة   [6]

 :ةسبع منها كثرية والسنن

 غسل الكفني [1]
 واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق،   [2]
 وختليل اللحية،  [3]
 ماء جديد لألذنني،   خذوأ [4]
 ، األصابعل وختلي [5]
   ابليمىن ءةدالبوا [6]
 ثة. انية والثالوالغسلة الث [7]
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 املسح على احلوائلباب 

 مخسةوفيه فصول 

 اخلفني على الفصل األول: املسح

 احث مثانيةمب فيهو

 اخلفني ىلع املسح كماملبحث األول: ح
َي اَّللَُّ  -ملا روى جرير  ؛وهو جائز ل، مث اب -َم لَّ َوسَ  َعَلْيهِّ َصلَّى اَّللَُّ  -أيت رسول هللا قال: »ر  - َعْنُه َرضِّ

(1)«هخفي، ومسح على توضأ
 متفق عليه.  

 ائدة،املول  م جرير كان بعد نز عجبهم هذا، ألن إسالقال إبراهيم: فكان ي

. وعن احلسن قال: يف املسح على اخلفني اختالف أنه جائزس ك قال: ليار بن املبوحكى ابن املنذر عن ا
 -ه وسلم ليهللا ع صلى - رسول هللا ن»أ -سلم و  يهصلى هللا عل - دثين سبعون من أصحاب رسول هللاح

 مسح على اخلفني.«. 

 جاز املسح عليه كاجلبائر ، فزعهتدعو إىل لبسه، وتلحق املشقة بنحلاجة  وألن ا

صلى هللا عليه  -أصحاب رسول هللا ليب من املسح شيء، فيه أربعون حديثا عن ليس يف ق: ل أْحد اق
 ما وقفواو  -وسلم    عليههللا  لىص -ىل النيب  إ  ما رفعوا  -وسلم  

 
  (.722مسلم )( 363)اري البخ( 1)
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 تنبيه:
 خيتص جوازه بالوضوء دون الغسل 

ُ عَ   -وان بن عسال  وى صفملا ر  َي اَّللَّ أيمران إذا    -هِّ َوَسلََّم   َعَليْ ى اَّللَُّ َصلَّ   -قال: »كان رسول هللا    - ْنهُ َرضِّ

( 1)ل ونوم«و غائط وب منن من جنابة، لك خفافنا ثالثة أايم ولياليهن إال، أو سفر أال ننزع كنا مسافرين
 

 يح(. ي )صحأخرجه الرتمذ 

 سح على اخلفنيشروط جواز املاملبحث الثاني: 
 :ن اوجلواز املسح عليه شرط

  .م كلهالقد رض من  لفل اأن يكون ساترا حمل الشرط األول:

 .طهارة كاملة  أن تلبسهما على  الشرط الثاين:

 ول:ط األالشر
  .هكلالقدم    منأن يكون ساترا حملل الفرض  

 ثةوفيه فروع ثال

 ،رقيقا يصف اجلوربإن كان  [1]

  اجلورب.مى  ألنه يدخل يف مس؛ جاز املسح عليه

 إن  كان يف اخلف خرق  [2]

 
  (3535ترمذي )سنن ال( 1)
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شي فيه، لعموم احلديث، وأبنه خف ميكن متابعة امل؛  يفحش  مل  عض القدم جاز املسح عليه ماه بمن  يبدو
 -هللا عليه وسلم  ىصل -ر النيب أم قدو  رقة.خم يح؛ وألن الغالب على خفاف العرب كوهنافأشبه الصح

  .لبوسة عندهم غالبامن غري تفصيل، فينصرف إىل اخلفاف املمبسحها  

 سرت حمل الفرض، ني،خف ال ميسح إال على [3]

 .ألنه ال يسرت حمل الفرض، فأشبه النعلني؛  الكعبان   هال يرى من  

 الثاني:الشرط 

َصلَّى اَّللَُّ  -نيب ع النت مقال: »ك - هُ اَّللَُّ َعنْ  يَ ضِّ رَ  -رية غملا روى امل ؛لبسهما على طهارة كاملةت أن
ما« متفق يهعلإين أدخلتهما طاهرتني فمسح ا فعهم، يف سفر فأهويت ألنزع خفيه، قال: د- َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

 عليه.

 فأدخلهاف، ثم غسل األخرى إن غسل إحدى رجليه، فأدخلها اخل

: »دعهما، فإين -م ليه وسلهللا ع صلى - يبنولقول ال ؛ارةطهلا البل كمق مل جيز املسح، ألنه لبس األول
 «.ن القدمني اخلفني ومها طاهرات  خلتأد ويف لفظ أليب داود: »دع اخلفني، فإين  أدخلتهما طاهرتني«.

 ارهتما وقت لبس األولاهلما، ومل توجد طهفجعل العلة وجود الطهارة فيهما مجيعا وقت إدخ

 تنبيه:

ها مث نزع اخلف األول، مث لبسه، فقد لخغسل األخرى فأد ها اخلف، مثخلأدف، يهى رجلحد إن غسل إ
 د كمال الطهارة فيصح املسح عليه.لبسه بع
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  الث:الثحث املب

 ي والفوقانيناتأحوال املسح على التح
  جوربا آخرقهما ، ثم أحدث، ثم لبس فوجورباإذا لبس  [1]

  حدث.ى علهما بسز املسح علييهما )الفوقاين(، ألنه لجي  مل

  آخرينلبس ، ثم األولنياجلوربني إن مسح على  [2]

  مل جيز املسح عليهما أيضا.   

  والتحتاني مجيعاإن لبس الفوقاني  [3]

 لذي حتته صحيحا أو خمرقا. اء كان او س  بكل حال،  على الفوقاينسح  امل  جاز  

 بع: املبحث الرا

 اخلفني مدة املسح على
 ، ويتوقت املسح بيوم وليلة للمقيم

َي اَّللَُّ َعْنُه  -الك عوف بن مملا روى ؛ افرسمولياليهن للأايم  ةثوثال ُ  - أن رسول هللا -َرضِّ َصلَّى اَّللَّ

(1)وليلة للمقيم«لمسافر، ويوما غزوة تبوك ثالثة أايم ولياليهن ل  يف»أمر ابملسح على اخلفني   :- مَ َعَلْيهِّ َوَسلَّ 
.  

 -النيب  اة غزاهاك، آخر غز و وة تبه يف غز فني ألناخلى علقال اإلمام أْحد: هذا أجود حديث يف املسح 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   ، وهو آخر فعله.-  َصلَّى اَّللَّ

 
  (23995) حمد أ( 1)
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 ة املسحمد داءابتاملبحث اخلامس: 
 من حني املسح دةامليعترب ابتداء 

ُ عَ   -ألن النيب   .سح فيهاكلها مي  ثةاللث، أمر ابملسح ثالثة أايم، فاقتضى أن تكون ا-َلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ

يت مسحت، ويف لفظ، قال: أنه قال امسح إىل مثل ساعتك ال -رضي هللا عنه  -عمر ك عن ى ذلويرو 
 [ حيح]ص  ساعة اليت توضأ فيها.ال  إىلميسح املسافر  

مث توضأ َتديدا الساعة الثامنة صباحا وبقي على طهارته،  رجل توضأ لصالة الفجر ولبس اخلفني،مثاله: 
 ومسح على توضأ الساعة الثانية عشرةمث ومل يتوضأ، حا تاسعة صباال اعةالسحدث مث أيه، خفى علومسح 

 .خفيه

 .الثامنة صباحاالساعة  من  دة  على القول الراجح: ابتداء املف

 لسادس: حث ابملا

 مسح املسافر أربع يف مسائل
 احلضر،ث يف اخلفني ثم أحدإن توضأ ولبس  [1]

 فر.يف الس ادةبدأ العب  نهأت مسح مسافر، أل  مث سافر قبل املسح  

  ميسح حتى سافر،مل نم [2]

لياليهن« وهو حال م و أايسح املسافر ثالثة  : »مي- عليه وسلم صلى هللا  -لقول النيب    ؛أنه يتم مسح املسافر  
 ملسح كان مسافرا. دائه اببتا

 ام،إن مسح يف السفر ثم أق [3]
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 أت مسح مقيم   

 وإن مسح املسافر أكثر من يوم وليلة، [4]

 احلال. ته يف  قضت مد ان  م،مث أقا  

 :بيهنت
 جواز املسح خمتص باحلدث األصغر

ا كنأيمران إذا   -لم وس ليهلى هللا عص -دي، قال: »كان رسول هللا وقد روى صفوان بن عسال املرا

(1)ونوم.«جنابة، لكن من غائط وبول يهن، إال من وليال ة أايمن، أو سفرا، أال ننزع خفافنا ثالثمسافري
رواه   

  ث صحيححديل:  قاو   ي.مذ الرت 

 كيفية املسح على اخلفنيبع: لساحث ااملب
 فيه فروع أربعةو

 لى اخلف السنة أن ميسح أع [1]

َي اَّللَُّ   -  ريةملا روى املغ؛ ه وعقبهدون أسفل ُ    -ل: »رأيت النيب قا  - َعْنُه َرضِّ ميسح على   -َلْيهِّ َوَسلََّم  عَ َصلَّى اَّللَّ
  (.سنلى ظاهرمها« رواه أْحد )حاخلفني ع

يَ  -ي لعن وع ن أعاله، ين ابلرأي لكان أسفل اخلف أوىل ابملسح مقال: »لو كان الد  -ُه َعنْ  اَّللَُّ  َرضِّ
 .(نلى ظاهر خفيه«. رواه أبو داود )حسميسح ع  -َم لَّ َلْيهِّ َوسَ  عَ َصلَّى اَّللَُّ   -وقد رأيت النيب 

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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 عالهسح األكثر من أإن اقتصر على مو [2]

 أجزأه،   

 ه.قبوال ع، لهال يسن مسح أسفو [3]

 ،عالهن أدو فلهإن مسح أس [4]

 مل جيزه  

 

 نواقض املسح على اخلفنياملبحث الثامن: 

 ني ثالثةح على اخلفنواقض املس

 انقضاء مدة املسح  [1]

 ات الغسلجبمو [2]

 ا بعد املسح يه، أو أحدهمخف علخ [3]

 :ات ثالثةتنبيه
 املسح انتقاض الطهارة م من انقضاء مدةيلزال  [1]

فأشبه ما لو حلق رأسه بعد  الطهارة، بعد كماله ليال املمسوح عز أألنه  ه؛ميفال يتوضأ وال يغسل قد 
 ابحلدث.   الال تبطل إرة طهابعد غسلها؛ وألن النزع ليس حبدث، وال  املسح عليه، أو قلم أظفاره

 مامة بعد مسحها،ع العإن نز [2]
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 هارته أيضامل تبطل ط   

 بعد مسحها،  اجلبريةلو نزع  [3]

 فهو كنزع العمامة 

 اجلواربعلى  سحاملني: الثا الفصل

 لى اجلوربني جيوز املسح ع

ُ ى الَّ صَ  -عة أو مثانية من أصحاب رسول هللا قال اإلمام أْحد: يذكر املسح على اجلوربني عن سب َلْيهِّ عَ َّللَّ
 ، أشبه اخلف. تابعة املشي فيهن م، وألنه ملبوس ساتر للقدم ميك-َسلََّم  وَ 

َي اَّللَُّ  -وأما حديث املغرية  : مسح على اجلوربني -َم  َعَلْيهِّ َوَسلَّ َصلَّى اَّللَُّ  -»أن النيب  -  َعْنهُ َرضِّ

(1)والنعلني«
 بو داود والرتمذي )ضعيف(.أخرجه أ 

ه صلى هللا علي - أو مثانية، من أصحاب رسول هللاربني عن سبعة، ى اجلو علسح امل ذكرقال أْحد: ي
صلى هللا عليه  -رسول هللا  حابسعة من أصت  عناجلوربنيى علوقال ابن املنذر: ويروى إابحة املسح  ،وسلم

  .سعد بن  هل  ر، والرباء، وبالل، وابن أيب أوىف، وسعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عم، و ؛ علي-وسلم  

 عمامةعلى الاملسح الفصل الثالث: 

 وفيه مبحثان

 املبحث األول
 

   (99سنن الترمذي ) (156) سنن أبي داود( 1)
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 العمامة  جيوز املسح على

ُ َعنْ  -املغرية ملا روى  َي اَّللَّ ُ لَّ صَ  -ول هللا رس أقال: »توض -ُه َرضِّ ، ومسح على اخلفني -لََّم َعَلْيهِّ َوسَ ى اَّللَّ

(1)والعمامة«
 رواه مسلم.  

يَ  -أمية وعن عمرو بن  سح على م -َعَلْيهِّ َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَُّ  - ل هللاو سر يت »رأقال:  - اَّللَُّ َعْنُه َرضِّ

(2)ه«امته وخفيعم
 رواه البخاري.  

 فرعان

 لغالب الرأس  ةرتط أن تكون سارتيش [1]

 بة ا ذؤاتكون هلط أن شرتال ي [2]

 النصوصوم  لعم

 املبحث الثاني

 مدة املسح على العمامة
 حكمها يف التوقيت 

 بيل البدل ألهنا أحد املمسوحني على س فخلم اواشرتاط تقدمي الطهارة، كحك  التوقيت،  وحكمها يف

 
   (.247مسلم ) (1)

   .(205ي ) البخار ( 2)
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 فرعان

 مسح  أكثرها زئهوجي [1]

 لعمامة باملسحجيب استيعاب ا وال [2]

 على اخلمارسح املفصل الرابع: لا

 مرأةمار لللى اخلملسح عا جيوز

 (1)م سلمة، »أهنا كانت متسح على اخلمار«أ  عن

 لوقهنمار أن يدار حتت حوال يشرتط أن يف اخل

 لعموم النصوص

 املسح على اجلبريةاخلامس:  لصفال

 رب.عه على الكسر؛ لينجاجلبائر: ما يعد لوض

 ركسوضوعة على الر املعلى اجلبائ وجيوز املسح

 عليه.  ، فجاز املسحعهألنه ملبوس يشق نز 

 م الطهارة للجبريةط تقدال يشرت

 
 (30/ 1) 492مصنف ابن أيب شيبة  ( 1)
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 اللصوق على اجلرح
 : هلا أحوال اللصوق على اجلرح

 عه، وغسل اجلرح نز  :ضررإن مل يكن يف نزعه وغسله  [1]
 لى اجلرح يح، ومسح عغسل الصحنزعه، و  :ر يف نزعه ضر إن مل يكن  [2]
   .ه تيمم ل :ضرره  ومسحنزعه  ان يففإن ك [3]
 وعليه لصوق: مسح اللصوق. إن كان يف نزعه ومسحه ضرر [4]

 ةمتخا

 ةبعوفيها مباحث أر 

 مسح اجلبرية ومسح اخلف بنيول: الفرق املبحث األ
 أوجه:ف من مخسة خلويفارق مسح اجلبرية مسح ا

 ف ذلك.الخبزعها، واخلف عند الضرر بنال  ا إأحدها، أنه ال جيوز املسح عليه  

 ه،إنه يشق تعميم مجيعف ال ضرر يف تعميمها به، خبالف اخلف؛ا ابملسح؛ ألنه اهبيعب است، أنه جيوالثاين
 ح.ويتلفه املس

ن مسحها للضرورة، فيقدر ثة أايم؛ ألالاجلبرية من غري توقيت بيوم وليلة وال ثميسح على  الثالث أنه
 .بذلك دون غريه  رديقإىل حلها، ف دعو يف مسحهاة ترور بقدرها، والض

 ف اخلف.اللحق بنزعها فيها، خبي  يف الطهارة الكربى، خبالف غريها؛ ألن الضرر ح عليهاسمي  الرابع، أنه
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ظ على الناس جدا، نضبط، ويغلي طهارة لقول عمر؛ وألن هذا مما الشرتط هلا تقدم ال، أنه ال يامساخل
 فال أبس به. 

 سح اخلفمولرجل فيه غسل اما افرتق ي: ثانال املبحث
 ة:مور مخسا يف أافرتق 

 األول: ال يتأقت الغسل مبدة خبالف املسح [1]
 فخبالف مسح اخلل الرج لتثليث يف غسلا الثاين: يسن [2]
 رجل دون اخلف ب تعميم الالثالث: جي [3]
 ح.الرابع: أنه أفضل من املس  [4]

 ما افرتق فيه الرأس واخلفلثالث: املبحث ا 
 أمور ثالثة: يف قاافرت 

 . تيعاب اخلفاس كرهاب الرأس ويعياألول يسن است [1]
 الثاين: جيزئ مسح بعض الرأس من أي موضع خبالف اخلف [2]
 ف  قت خبالف اخلتأمسح الرأس ال يلث: ثاال [3]

 احلوائل اليت جيوز املسح عليهاابع: املبحث الر
 ست عليهاوز املسح جي احلوائل اليت

 اخلفان [1]
 اجلورابن  [2]
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 العمامة [3]
 مرأة لل  ماراخل [4]
 ةالقلنسو  [5]
 اجلبرية [6]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

67 

 لصغرىاقض الطهارة انو باب

 ةربعأ ولوفيه فص

 الفصل األول: نواقض الوضوء

 : أربعةنواقض الوضوء 
 السبيلني مناألول: اخلارج  [1]
 لبدن  نجاسة من سائر اين: خروج الثاال [2]
 .الثالث: زوال العقل [3]
 زور حلم اجلل الرابع: أك [4]

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 الناقض األول

 اخلارج من السبيلني

 وعان:لسبيلني نارج من اخلا

  .ول: معتادع األالنو 

 .درالنوع الثاين: ان

 النوع األول: معتاد فينقض الوضوء 
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ْنُكْم مِّ د  َأحَ  أَْو َجاءَ } :اىللقول هللا تع : -َم َوَسلَّ  هِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ  -[ ولقول النيب 6دة: { ]املائطِّ َن اْلَغائِّ  مِّ

(1)»ولكن من غائط وبول ونوم«
(2)جيد رحيا« وات أويسمع صحىت    نصرفال ي»ف :هلوقو  

  

ابنته، فأمرت  ن كاوكنت أستحيي أن أسأل النيب صلى هللا عليه وسلم مل ء،ذام وعن علي كنت رجال

(3)غسل ذكره ويتوضأ متفق عليهيسأله، فقال:  بن األسود ف  اداملقد 
. 

 :مخسة خيرج من السبيلنيا ينقض الوضوء مم

  .خروج الغائط من الدبر [1]
  .لالرج ن ذكرل مو لبوخروج ا [2]
  .قبل املرأة خروج البول من [3]
  .ذيملوخروج ا [4]
 .وخروج الريح من الدبر [5]

 ى النوع الثاني: نادر كاحلص

 
 . سبق تخريجه( 1)

  (.(361)  - 98) م( مسل 137)البخاري ( 2)

  (.(303)  - 71مسلم )( 269البخاري )( 3)
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(1)ة«ال، قال للمستحاضة: »تتوضأ عند كل ص-َم َلْيهِّ َوَسلَّ ى اَّللَُّ عَ َصلَّ  -نيب ا؛ ألن اليضفينقض أ
رواه  

ن السبيل، أشبه فه، وألنه خارج ماب وقوالصو  ه ه أراويا وهم من يف(.  قال أبو داود: وهذ أبو داود )ضع
 بني القليل والكثري.اد، وال فرق  عتملا

 ض الوضوءنقرأة الريح فياذا خرج من فرج امل

 املبحث الثاني

 نيثاالالناقض 

 البدنسائر جاسة من خروج الن

 عان:نوواخلارج النجس من سائر البدن  

  األول: غائط وبول

 وص.صيف الن ولهلدخ؛ فينقض قليله وكثريه

 دم   ال: انيالث

  غري واحد من الصحابة.  وللقريه  وال ينقض يس  فينقض كثريه،

 ال حد للكثري إال ما فحش.

 
   (298داود )سنن أبي  (1)
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 املبحث الثالث

  الثالث: اقضالن

 وال العقلز

 :قل  نوعانلعوزوال ا

 : النوم ولألا

ُ عَ   -فينقض، لقول النيب    «. وبول ونومغائط   لكن من: »و -ْيهِّ َوَسلََّم لَ َصلَّى اَّللَّ

 أربع أحوال: من نوموال خيلو ال

 كئا ن مضجعا أو متأحدها: أن يكو

 ض الوضوء قليله وكثريه.نقفي

 والثاني: أن يكون جالسا 

لى هللا عليه ص -ل هللا و كان أصحاب رسا روى أنس »مل له،يء فال ينقض قليش معتمد على غري

(1) يصلون وال يتوضؤون«مث  ينامون،  -وسلم
 تفق عليه. املوأصله يف  ،سلمه مروا 

 لث: القائملثال ااحلا

 نه يف معناه.أل حبالة اجللوس،  واألشبه إحلاقه  

 
  (.(376) - 125مسلم ) (1)
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 الرابع: الراكع والساجد

 .جع وحكمهما كاملضط

 يسري والكثري الاملرجع يف 

فريجع  د له يف الشرعفال، ألنه ال ح كثريا فهو كثري، وما ال  كثري إىل العرف، ما عد  واليف اليسريواملرجع 
  .فالعر   فيه إىل

  ثةأمور ثالوحيصل ب)غري النوم(  قلزوال العالثاني: وع الن

 ن و نجب [1]
 اء أو إغم [2]
 أو سكر  [3]

وكثريه  الوضوء يسريهللعقل، ينقض ة من األدوية املزيل ههأشب سكر وماقال ابن قدامة: اجلنون واإلغماء وال
 .إمجاعا

 تنبيه

 وضوء عليهلى عقله فال  ع من مل يغلب
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 ابعث الراملبح

 الرابع قضالنا

 زورأكل حلم اجل

 ةثثال وفيه فروع

 وءأكل حلم اجلزور  ينقض الوض [1]

نم؟ لغ: أنتوضأ من حلوم ا- مَ  َوَسلَّ لَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ صَ  -رجال سأل رسول هللا  مسرة »أنن ب ملا روى جابر
وم ن حلضأ م" نعم تو ل: قا وم اإلبل؟حل نتوضأ منإن شئت فال تتوضأ " قال: أو ن شئت توضأ، قال: " إ

 مسلم.   اإلبل« رواه

 قضين ال واللنب [2]

 ألنه ليس بلحم.  

 ما  ى حلسمي ، وما الوالطحالوالكبد  [3]

 ألنه ليس بلحم.ال ينقض  
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 الفصل الثاني: 

 ةبعس ءضولوينقض اما ال 

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 كراألول: ملس الذ
 الرجل ميس ذكره، وهو يف، سئل عن -َم لَّ َوسَ  ْيهِّ لَ  عَ َّللَُّ َصلَّى ا -أبيه »أن النيب ملا روى قيس بن طلق عن 

(1)و إال بضعة منك«ل ه" هالصالة. قال:  
 يده.جسده، أشبه    ه جزء مننوأل]صحيح[   اودرواه أبو د 

 وفيه فروع ثالثة

 دبرال ينقض  ملس حلقة ال [1]

 الذكر   كلمس

  ذكر الصغري [2]

    .هالنظر إلي وضوء على من مس ذكر الصغري؛ ألنه جيوز مسه و ال

 املرأة فرجها سم [3]

 .الوضوءه  ب  ال ينتقض

 
   (.348ماجه )( ابن 165( النسائي )85( الترمذي )182و داود )( أب16286أحمد )( 1)
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 املبحث الثاني

 نساءملس ال الثاني:
َي اَّللَُّ َعن َْها  -ت عائشة رو ملا  ؛ءضو لو فال ينقض او أن متس بشرته بشرة أنثى، وه ساءنملس ال  -َرضِّ

ن، تامها منصوبدي على قدميه، و ، فجعلت أطلبه فوقعت ي-لََّم سَ اَّللَُّ َعَلْيهِّ وَ ى َصلَّ  -قالت: »فقدت النيب 

(1)وهو ساجد« رواه مسلم
.   

 ع ثالثة:فرو وفيه

 وذوات احملارم وغريهن ة، بريوالكفرق بني الصغرية  ال [1]

 ينقضرجال فال  أةامرست إن مل [2]

 ال ينقض وضوء امللموس  [3]

 املبحث الثالث

 ردة عن اإلسالم ال الثالث:
ت ر فأولئك حبطيمت وهو كافم عن دينه فمنك }ومن يرتدد :ىللقول هللا تعا وؤه؛وضض فال ينتق

 ت[ فشرط املو 217أعماهلم{ ]البقرة:  

 
  ((486) - 222مسلم ) ( 1)
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 املبحث الرابع

 امليت الرابع: غسل 

(1)"فليغتسل ومن ْحله فليتوضأ    يتال مغس  نمأما حديث "
 والرتمذي ]ضعيف[ و داود  ه أْحد وأبوار   .

 م لردة من الكالعدا ا ما: الرابع

  .والقذف وغريها  لغيبة، والرفثالكذب، والكالم من  ان  ة مضوء ما عدا الردالو   وال ينقض

 املبحث اخلامس

 اخلامس القهقهة

(2)طىنارقرواه الد  تنقض الوضوء ".  الض الصالة و القهقهة تنقأما حديث "
 ]ضعيف[  

 املبحث السادس

 السادس اجلشاء

 فيه. ال وضوء    ءشااجل

 املبحث السابع

 ةاألطعم السابع: ما عدا حلم اجلزور من
 أو مل متسه. نار  ء مسته السواه،   وضوء فيال

 
  (.1463( ابن ماجه )1918)ئي ( النسا939الترمذي )( 6131( أبو داود )9862أحمد )( 1)

 (658ني )طالدارق  ننس( 2)
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 الشك واليقنيثالث: لا الفصل

 وفيه فرعان

 ة وشك ارمن تيقن الطه [1]

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ لَّ صَ  -يب ملا روي عن الن ؛تهلى طهار  فهو عمن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم ال  -َم ى اَّللَّ
ن من املسجد حىت خيرجرج؟ فال  خيو ملخرج شيء أهل ل عليه بطنه شيئا فأشكحدكم يف أنه قال: »إذا وجد أ

(1)لبخاريصوات أو جيد رحيا« رواه مسلم وا  مع يس
 يقني ال يزال ابلشك.ن الألو   ،

 ارة،الطهيف  وإن تيقن احلدث، شك [2]

 فهو حمدث.  

 شرتط له الطهارةا ت: مالفصل الرابع

 ضابط

 لطهارتان معا اال للصالة فقطرتط اتش ال

(2)كم إذا أحدث حىت يتوضأ«د أحال يقبل هللا صالة : »- َوَسلََّم ْيهِّ لَ  عَ ى اَّللَُّ َصلَّ  - لقول النيب
تفق م 

 .عليه

 
 ق نخريجه بس( 1)

  (.(225)  - 2( مسلم )6954البخاري )( 2)
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 واف الط ماوأ

ُ  ىَصلَّ  -فيصح من احملدث وأما قول النيب  ح فيه   أابلبيت صالة إال أن هللاف ابطوا: »ال-َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَّللَّ
 ب وقفه والصوا،  الكالم« رواه الرتمذي وغريه

 :صحفاملوأما مس 

  فال جيوز للمحدث  

 القرآن إال وأنت طاهر« رواه مالكحزم: »ال متس  بنلعمرو  -َم لَّ اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوسَ  ىَصلَّ  - كتاب النيب ويف
 نه قول ثالثة من الصحابة.وأل وغريه.

 القتهس حبمله يف كمه أو بعبأ وال

 ألنه ليس مبس له.

 ويستحب جتديد الطهارة

(1)«ةالكان يتوضأ لكل ص  - مَ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  َّللَُّ ى اَصلَّ  - ن »النيبأل
ى بخاري." »وصلطلبا للفضل. رواه ال 

(2)سلم. رواه مازواحد« ليبني اجلو وات اخلمس بوضوء  يوم الفتح الصل
.  

 
  (214البخاري )  (1)

  ((277) - 86مسلم ) ( 2)
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 ]باب ما يوجب الغسل[

 ل أربعةفصويه وف

 الغسل باتاألول موجالفصل 

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 إنزال املينول: األ املوجب

  البدن بعده. ويفرتتشتد الشهوة عند خروجه،    افقاملين: هو املاء الد و 

 ثالثة روع فه وفي

  ة رأوماء امل ،جلماء الر [1]

لرجل : »إن ماء ا- مَ لَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوسَ  -يب الن قال ق،وماء الرجل أبيض ثخني، وماء املرأة أصفر رقي

(1)ملسيق أصفر« رواه مض وماء املرأة رقغليظ أبي
 سليمالنوم واليقظة، »ألن أم  روجه يففيجب الغسل خب .

 غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول هللا على املرأة من هلحيي من احلق إن هللا ال يست ،قالت: اي رسول هللا

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   َصلَّى (2)فق عليهمتاملاء«    رأتذا  : " نعم إاَّللَّ
. 

 
  ((113) - 30مسلم ) ( 1)

  (.(313)  - 32( مسلم )282) البخاري ( 2)
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   الودي: [2]

 الشرع مل يرد فيه بزايدة عليه.  ن ألال الوضوء،  س فيه إفلي  ب البول،قياء أبيض خيرج عموالودي:  

   املذي [3]

ى رو  لوضوء، ملافال غسل فيه، وجيب منه اه س خبروجة متسببا ال حيهو خيرج بعد الشاملذي: ماء رقيق و 
َي اَّللَُّ  -هل بن حنيف س سال، غتمنه االنت أكثر ذي شدة وعناء، فكت ألقى من املقال: »كن - َعْنُه َرضِّ

(1)ء«ضو ك من ذلك الو ، وسألته عنه، فقال: " جيزي- َعَلْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -ل هللا لرسو فذكرت ذلك 
رواه   

 حسن(. أْحد وغريه )

 تنبيهان
 وةشه ريرض من غإن خرج مل [1]

، وال خيرج يف يضأب جب أبنه غليظ( وصف املين املو -لََّم  َوسَ اَّللَُّ َعَلْيهِّ َصلَّى  -ألن النيب ) ؛يوجبمل   
 رقيقا.  إال  املرض

  ج بعد ذلك،رفخإن اغتسل  [2]

  .مل جيب عليه غسل

 االحتالم
 رعانوفيه ف

 

  (15973أْحد ) (  1)
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 كر احتالمايا ومل يذمنإن رأى  [1]

عن الرجل جيد البلل،  -َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ  - هللا ئل رسولة قالت: »سملا روت عائش؛ الغسل فعليه  

(1)غتسل«ي» فقال:احتالما، وال يذكر 
ل يرى أنه قد احتلم، وال جلر ويف لفظ »وسئل عن اه. وغري رواه أْحد  

  رواه أبو داود.«  ال غسل عليه  جيد البلل، فقال: "

 قد احتلم إذا رأى أنه [2]

  .هسل عليغنيا، فال  ومل جيد م

 بحث الثانيامل

 الثاني: التقاء اخلتاننياملوجب 
 تانني التقاء اخل

»إذا جلس بني شعبها  :-َلْيهِّ َوَسلََّم  عَ َصلَّى اَّللَُّ  -ل النيب قو ج يوجب الغسل ليف الفر احلشفة  وهو تغيب
من حديث وهو يف املتفق عليه ن حديث عائشة ل« رواه مسلم مغسن فقد وجب الاألربع ومس اخلتان اخلتا

(2)لفظ "إذا التقى اخلتاانن"يف  ، و  هريرةأيب
.  

 ن مل يتماسا.وإ  ا فيقال: التقيارج حتاذى ختاانمهت احلشفة يف الففإذا غاب

 
  (.612ابن ماجه )( 113( الترمذي )236)أبو داود ( 26195د )أحم (1)

  (.(348)  - 87م )( مسل 291لبخاري )ا( 2)
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 املبحث الثالث

 : إسالم الكافر ثالثالوجب امل
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ   - لنيبان  أل   . حني أسلمابن عاصم أن يغتسالبن أاثل، وقيس  ة  أمر مثام  -  َصلَّى اَّللَّ

 املبحث الرابع

 ع: احليضالرابجب وامل

 بحث اخلامسامل

 النفاس اخلامس:جب ملوا

 ه.يف اببونذكره  النفاس،  و   ض،غسال املذكورة السابقة، وتزيد ابلغسل من احلياأليف حقها  جيب  املرأة و 

ة بنت أيب لفاطم ال، فقث، كثريةل من احليض يف أحاديابلغس - عليه وسلم هللا صلى -قد أمر النيب و 

(1)ي وصلي«تسلفاغا أدبرت لصالة، وإذقبلت احليضة فدعي احبيش »فإذا أ
أم يف حديث به  متفق عليه وأمر 

  .سلمة

وطأها  جزو إذا اغتسلن. منع الين: [ يع222توهن{ ]البقرة: فأ وقد قيل يف قول هللا تعاىل }فإذا تطهرن 
 قبل الغسل، فدل على وجوبه عليها.

 ض سواءيوالنفاس كاحل

 
  (.(333)  - 62( مسلم )320البخاري )( 1)
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رج الولد خ حني خرجلولد، فء اغذاينصرف إىل  لمدة احلم ض، وإمنا كان يففإن دم النفاس هو دم احلي
 مصرفه، ومسي نفاسا  لدم لعدما

 غسلال وجبتال  الفصل الثاني: مثانية

 يتاألول غسل م
 من هذا الباب شيء.صح ي  وال،  لغسل من غسل ميتب اال جي

 غماءإ من جنون، أو الثاني : اإلفاقة
 احتالم   غريأفاقا من  ملغمى عليه إذاال جيب الغسل على اجملنون وا

 ل منهوب الغسنا وجيع ما نفيمن مج الغسل  تحبويس

 الف.ن اخلاخلروج مله، و  -ه وسلم ليعصلى هللا    -لوجود ما يدل عليه من فعل النيب  

 دبر،  أو بهيمةيف   جالاإلي: الثالث
 وهو حمرم.أو هبيمة    ر،إليالج يف دبال جيب الغسل يف ا

 غتسالبعد اال املين : خروجالرابع
 غسلجيب عليه ه، مل اغتسالعد   بغتسل فخرج مينإن ا

 الحساس بانتقال املينا امسخلا
 ليهال غسل عره فلم خيرج، فذك  إن أحس ابنتقال املين، فأمسك
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 غريهين منه أو من املمن ال يدري  السادس
 ة فال غسل فيهو غريه؟ يف يقظأ  يدر، أمىن هوإن خرج منه شيء ومل  

  بللاالحتالم بال بعالسا
 عليه  ال غسل فبلالحتلم فلم ير  إن ا

 شهوة ين بالاملوج خر الثامن

 إن خرج ملرض من غري شهوة فال غسل عليه

 جلنبرم على احت ثالث: ثالثةال الفصل

 وفيه مباحث

 املبحث األول

  :من لزمه الغسل

 ما حرم على احملدث  ليهعم حر [1]

 واقض الوضوءوذكرانها يف ن

 م عليه قراءة آية روحي [2]

 بث يف املسجدوحيرم عليه الل [3]

 على احملدث، حرم املغسل حرم عليه من لزمه ا
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َي اَّللَُّ َعْنُه  -لقول علي ؛ فصاعدا يةاءة آوحيرم عليه قر    َلْيهِّ َوَسلََّم  عَ لَّى اَّللَُّ صَ  -ول هللا رس : »كان -َرضِّ
ء ءة القرآن شيأو قال: حيجزه عن قرامل يكن حيجبه. و  معنا اللحم، رج من اخلالء فيقرئنا القرآن، وأيكلخي -

(1)دداو   رواه أبو  .ابةنليس اجل
 والصواب وقفه   .

 املبحث الثاني

 دسجاللبث يف امل

ُلو يٍل َعابِّرِّي َسبِّ ًبا إِّال ن ُ وحيرم عليه اللبث يف املسجد لقول هللا تعاىل: }َوال جُ  [ 43]النساء:  ا{َحىتَّ تَ ْغَتسِّ
 يعين مواضع الصالة. 

 تنبيه

(2)وددا  ملسجد حلائض، وال جنب« رواه أبو أحل ا»الحديث  
 )ضعيف(.  

 دسجال حيرم العبور يف املو

لعائشة:  قال -ْيهِّ َوَسلََّم  َعلَ َصلَّى اَّللَُّ  -[، وألن النيب 43َعابِّرِّي َسبِّيٍل{ ]النساء:  لَِّقْولِّهِّ تَ َعاىَل: }إِّال

(3)دك«يضتك ليست يف يح  ض، قال: " إنمرة من املسجد " قالت: إين حائاخل»انوليين  
 .رواه مسلم 

 بث يف املسجدللله ا حل نباجل إذا توضأ

 
  (229ي داود )سنن أب( 1)

  (232سنن أبي داود )( 2)

  ((298) - 11سلم )م ( 3)
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ُهْم رَ  -ة ألن الصحاب َي اَّللَُّ َعن ْ سجد وهو جنب، توضأ مث ن أحدهم إذا أراد أن يتحدث يف املكا  -ضِّ
 منعه. ام  بعض حدثه فيزول بعضفف  فيه، وألن الوضوء خي  جلسف  لدخ

 املبحث الثالث

 النوم واألكل للجنب
 ضوءه للصالةم أن يتوضأ وذا أراد أن يناإ ويستحب للجنب

، إذا توضأ أحدكم نعم أحدان وهو جنب؟ قال: " رقد أي ن عمر قال: اي رسول هللان عمر »أابوى ر  ملا

(1)فلريقد«
 يه. متفق عل 

، كم أهله مث أراد أن يعودد أح: »إذا أتى -وسلم  عليهصلى هللا  -رسول هللا  القوعن أيب سعيد قال: 

(2) فليتوضأ«
 رواه مسلم.  

(3)«ميس ماءال  نب، و جة: »ينام، وهو  وأما حديث عائش
 فال يصح 

 ن اجلنابةل ملغسصفة االفصل الرابع: 

 على ضربني:  سل من اجلنابةالغ

 
  (.(306)  - 23( مسلم )287البخاري )( 1)

  ((308) - 27)مسلم  ( 2)

  وغيره. (24161أحمد ) ( 3)
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 .جمزئ [1]
 كامل. [2]

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 اجملزئالغسل الضرب األول: 
 .احدةيعم بدنه ابلغسل مرة و   أن  وهواجملزئ  

 نياملبحث الثا

 لامالضرب الثاني: الك
 : اءييه بتسعة أشتي فالكامل،  يأ

 . النية [1]
  .مث يسمي [2]
 ء اناهلما اإلمث يغسل يديه ثالاث قبل إدخ [3]
 يليه   وماجه  مث يغسل ما به من أذى، ويغسل فر  [4]
 ة للصال  وضوؤهتوضأ  مث ي [5]
 مث حيثي على رأسه ثالث حثيات  [6]
 ده جس  سائر  مث يفيض املاء على [7]
 مث يدلك بدنه بيده  [8]
 نرا، فحسه آخمث غسل قدمي ه،توضأ إال غسل رجلي  وإن [9]
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 ل الكاملالغس يللد 

 رضي هللا عنها. نةشة وميمو ودليل الغسل الكامل ما جاء عن عائ

 حديث عائشة:

: ا اغتسل من اجلنابةكان إذ  -صلى هللا عليه وسلم -نيب : »أن ال-عنها  شة رضي هللاعائيث أما حد 
شعره، مث يصب ل و يخلل هبا أصء، فبعه يف املااأصأ للصالة، مث يدخل يتوضسل يديه، مث يتوضأ كما فغ بدأ

(1)ء على جلده كله«ايفيض امل  ملاء على رأسه ثالث غرف بيديه، مث ا
 متفق عليه.  

 يفرغ أ فيغسل يديه، مثإذا اغتسل من اجلنابة، يبد -وسلم صلى هللا عليه - كان رسول هللا: »وملسلم
عر، عه يف أصول الشابصاء، فيدخل أملا خذ مث أي ،ةللصال وضوؤه يتوضأ ه، مثنه على مشاله فيغسل فرجمييب

 رجليه« سل   غثالث حفنات، مث أفاض على سائر جسده، مث  ن على رأسهحىت إذا رأى أنه قد استربأ حف

ثالاث ... مث ذكر  يهفأ فغسل كاغتسل من اجلنابة، فبد  -ه وسلمصلى هللا علي -نيب ويف أخرى له »أن ال
 «. الرجلني  لغسالرواية، ومل يذكر  هذه  حنو  

مينه، فصب عليها من يغتسل بدأ بإذا ا -صلى هللا عليه وسلم -هللا لت: »كان رسول قا وله يف أخرى
من ذلك صب على ه، وغسل عنه بشماله، حىت إذا فرغ ألذى الذي به بيميناء على ااملصب املاء فغسلها، مث 

 نبان«. ج نء واحد وحنن إانم -وسلم هليصلى هللا ع  -هللا    رسولائشة: وكنت أغتسل أان و ع  تأسه، قالر 

 
  (.(316)  - 53مسلم )( 248البخاري )( 1)
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و ء حنإذا اغتسل من اجلنابة دعا بشي -ه وسلميلى هللا علص -ويف أخرى هلما قالت: »كان رسول هللا 
« اخرج سهأما على ر بكفيه، فقال هب ق رأسه األمين، مث األيسر، مث أخذفأخذ بكفه، فبدأ بشاحلالب، 

 سلمي ومالرواايت البخار 

 حديث ميمونة:

 :مونةديث ميح  امأو 

، وما ليه، وغسل فرجهجة غري ر صاللل وضوؤه-صلى هللا عليه وسلم -هللا »توضأ رسول  ة:نقالت ميمو 

(1)فغسلهما، هذا غسله من اجلنابة«  ملاء، مث حنى رجليهض عليه اأفامث أصابه من األذى، 
 تفق عليه.م 

صب  مثفغسل يديه، بة، اجلنا منوهو يغتسل  -ه وسلمعلي صلى هللا -»سرتت النيب : ت رواية قالويف
ة للصال وضوؤهحلائط، أو األرض، مث توضأ لى اع سح بيديهبه، مث ممشاله، فغسل فرجه وما أصابيمينه على 

 اء، مث تنحى فغسل قدميه« ، مث أفاض على جسده املرجليهري  غ

ن مرغ لما فف، للصالة وضوؤهتوضأ  ، مث ك هبا احلائط، مث غسلهادل جه بيده، مث ويف رواية »فغسل فر 
 يه«.جلر غسله غسل  

تسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما ء يغما -ه وسلمصلى هللا علي -ويف أخرى قالت: »وضعت للنيب 
 مث مض واستنشق،ألرض، مث مضاله، فغسل مذاكريه، مث دلك يده ابمث أفرغ بيمينه على مش الاث،و ث أمرتني

 ، فغسل قدميه«.مهاتنحى من مق  ، مثجسده  ىعلسه ثالاث، مث أفرغ  ل رأغسل وجهه ويديه، مث غس

 
  (.(317)  - 37( مسلم )249)البخاري  (1)
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 فقال بيده هكذا، ومل يردها«.  رقة،»فناولته خويف رواية حنوه، ويف آخره قالت:  

 ردها، وجعل ينفض بيديه«.: »فأتيته خبرقة فلم يقالت  وهى حنويف أخر 

 .وانطلق وهو ينفض يديه«  ه،ذ اب، فلم أيخويف أخرى »فناولته ثو 

-تعين ينفضه -ديل، فلم ميسه، وجعل يقول هكذا نمب أيت -يه وسلم على هللالص - أخرى »أن النيب ويف
 .اايت البخاري ومسلمالرو اخرج هذه    «

 املبحث الثالث

 سلالغثالثة ال جتب يف 
 رتيب يف الغسلوال ت [1]

ُتْم ُجنُ ًبا فَاطَّ   تعاىلألن هللا  على بعض لكن لبدن [ ومل يقدم بعض ا6ئدة: املهَُّروا{ ]اقال: }َوإِّْن ُكن ْ
 ذكرانه   مبابداءة  لا  يستحب

 فيه واالةم وال [2]

 النجاسة.غسل  ا مواالة كألنه طهارة ال ترتيب فيها فلم يكن فيه

 دإمرار اليد على اجلسوال جيب  [3]

 ع جسده.غلب على ظنه وصول املاء إىل مجيوالوضوء، إذا تيقن أو  الغسل    يف

 املبحث الرابع

 بالصاع  ل سباملد ويغت ويتوضأ
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يغتسل ابلصاع  - عليه وسلمهللاصلى  -النيب ال: »كان ق -عنه  رضي هللا -لك مان وقد روى أنس ب
 ق عليه.متف  وضأ ابملد«إىل مخسة أمداد، ويت

 ة فيه لكثرية ايادويكره اإلسراف يف املاء، والز

 املبحث اخلامس

 وفيه فروع

 نابة للمرأة:غسل احليض واجل [1]
املسك أو طيب أو  ا منخذ شيئيستحب هلا أن أت نهأة سواء إال فأما غسل احليض، فهو كغسل اجلناب

ُ َعن ْ  -ملا روت عائشة  ؛زيل زفورتهليه أثر الدم، ، فتتبع بهري غ َي اَّللَّ  -رأة جاءت إىل رسول هللا ن ام: »أ-َها َرضِّ
الت:  فق  تطهري هبا "صة من مسك، فن الغسل من احليض، فقال: " خذي فر تسأله ع  - َوَسلََّم  َلْيهِّ عَ  َصلَّى اَّللَُّ 

(1)«أثر الدم  اهبعائشة: قلت: تتبعي  الت  هبا؟ فقكيف أتطهر  
 .يهمتفق عل 

 فإن مل جتد مسكا  [2]

 .فاملاء كاففغريه من الطيب، فإن مل َتد  

 عرها للغسلرأة شنقض امل [3]
 سل اجلنابةغيف ها أوال نقض املرأة شعر

 
  (.(332)  - 60( مسلم )431البخاري )( 1)
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رأة اشد ، إين امهللا لو لت: قلت: اي رسا أروت وثبت عن أم سلمة. قامن اجلنابة إذ ليس عليها نقضه
راسك ثالث حثيات، مث تفيضني عليك ك أن حتثى على في: ال إمنا يك؟ قالةابي فانقضه لغسل اجلنراس ضفر

(1)لمه مسروا  ،ريناملاء فتطه
. 

 والرجل واملرأة يف هذا سواء

ريه وفتعر و اصها بكثرة الشاختص اختصت املرأة ابلذكر؛ ألن العادة واملرأة يف هذا سواء، وإمنال جالر و 
 يله.وتطو 

 يض حلان للغسل ما رأة شعرهض املثانيا: نق
  واجب.  مستحب غري

 
  ((330) - 58مسلم ) ( 1)
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 ]باب التيمم[

 وفيه فصول ستة

 لالفصل األو

 يمم وحكمهمعنى الت

 [. 267البقرة:  يمموا اخلبيث منه تنفقون{ ] ت}والمم يف اللغة القصد. قال هللا تعاىل  تيال

 تعاىل.  هلل  تعبداً خمصوص؛    على وجه  ب،يالط  ابلصعيد  والكفنيوشرعاً: هو مسح الوجه  

 :حكم التيمم

 اع  والسنة واإلمج  ابو جائز ابلكتهو 

{ يدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهء فتيمموا صعم َتدوا ماأما الكتاب، فقوله تعاىل: }فل
 [. 6املائدة:  ]

 يث عمار وغريه، وأما السنة، فحد 

 لة.يف اجلم مميالت  األمة على جواز  وأما اإلمجاع، فأمجعت

 ني:الفصل الثا

 كيفية التيمم

  الكوعني ، ويديه إىللى األرض ضربة واحدة مث ميسح هبما وجههب بيديه عضر مم أن يالتي  يفة  والسن
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 لتيمم ضربة واحدةا

اء، يف حاجة، فأجنبت، فلم أجد امل -م صلى هللا عليه وسل -النيب  ثينبع ملا »روى عمار، قال:
ن فقال: إمنا كا ه،فذكرت ذلك ل - لمصلى هللا عليه وس -نيب تيت البة، مث أرغ الدامت اد كمفتمرغت يف الصعي

  حدة، مث مسح الشمال على اليمني، وظاهرألرض ضربة وارب بيديه ايكفيك أن تقول بيديك هكذا، مث ض

(1)ووجهه«يه كف
  .متفق عليه  .

 إىل املرفقني ح يديهوإن مس

 كثر. أ  وفعل ذلك بضربتني أ  سواءعن ابن عمر و روي    نه قد أل ال أبس،املرفقني، ف  إىلوإن مسح يديه 

 جازمسح  ماوكيف

  .عد أن يستوعب الوجه والكفني إىل الكوعنيب

  الثالث الفصل

 التيممفرائض 

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 الفرض األول: النية  
 .صحأط  شر   نهأبوالقول  

 
  (.(368)  - 110لم )( مس338)البخاري ( 1)
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 فرعان

 اء بيح له سائر األشية مكتوبة أإن نوى صال [1]
 ع و تب، فيدخل يف نية املهلا  سائر األشياء ألنه اتبعه لة أبيح مكتوب  ى صالةو إن ن

 ل ما يباح ابلتيمم رض استباح كلفإذا نوى ا [2]
ومس  آن،ر لقمن النفل، قبل الفرض وبعده، وقراءة ا يباح ابلتيمم تباح كل ماإذا نوى الفرض اس

 سجد. املصحف، واللبث يف امل

 املبحث الثاني

   همسح الوج: ثانيلاالفرض 

 الثالث املبحث

   ىل الكوعنيإ نمسح اليدي: الثالثض رالف

 ابع:الفصل الر

 شرائط التيمم 

 روط: ش  م ثالثالتيم  ازوجلو 

 األول: العجز عن استعمال املاء

 طلب املاءوالثاين:   

 الوقتالثالث: دخول    
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 وفيه مباحث

 املبحث األول

 اء ملاالشرط األول: العجز عن استعمال 
 وهو نوعان:

 اء: عدم املهماأحد

   [.43ا َماًء{ ]النساء:  و لقول هللا تعاىل: }فَ َلْم َتِّدُ 

 اءنفسه باستعمال امل على النوع الثاني: اخلوف

سمه، لقول يئا فاحشا يف جالربء أو شاملاء تلفا أو زايدة مرض أو تباطؤ اف ابستعمال خي ملرض أو قرح
َعَل َعَلْيُكْم مِّْن جْ يُرِّيُد اَّللَُّ لِّيَ  َما، وقَ ْوله تَ َعاىَل: }[43لنساء: َسَفٍر{ ]ا َضى أَْو َعَلىَمرْ  مْ هللا تعاىل: }َوإِّْن ُكن ْتُ 

 [ 6]املائدة:    {ُيَطه ِّرَُكمْ لِّ    َوَلكِّْن يُرِّيدُ رَجٍ حَ 

 فروع أربعة
 عطشىل شربه للوإن وجد ماءا حيتاج إ [1]

اف على ماله إن ماله، أو خه على نفسه أو فاخي وعد ائمه، أو بينه وبينه سبع أو يقه أو هبأو شرب رف
 ض. ملريلضرر ابستعماله، فهو كاا  ففله التيمم ألنه خائ  اء،تركه وذهب إىل امل

 د لربوإن خاف لشدة ا [2]

فأشفقت  ذات السالسل، دة يف غزوةو بن العاص قال: »احتلمت يف ليلة ابر ملا روى عمر ، تيمم وصلى
، -َم َسلَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ وَ  -نيب روا ذلك للايب الصبح، فذكحصأب تليإن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وص
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  قلت مسعت هللامث من االغتسال، ينفأخربته ابلذي منع ب؟ "أصليت أبصحابك وأنت جن رومفقال: " اي ع
يًما{ ]النساء:  اَّللََّ َكاُكْم إِّنَّ يقول: }َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفسَ   - َوَسلََّم  َعَلْيهِّ َصلَّى اَّللَُّ  - لنيباك [ فضح29َن بُِّكْم َرحِّ

(1)ومل يقل شيئا«
 داود. )صحيح(.   أبو  رواه 

  ريض،خائف على نفس، أشبه امله نوأل

 وال إعادة عليه 

  خان املاء،إسقدر على  نوإ [3]

 لزمه كما يلزمه شراء املاء

 بةجناتيمم للجيوز الو [4]

ل مع يص معتزال مل رأى رجال -لم وس ليهع صلى هللا -رسول هللا بن حصني »، أن ملا روى عمران 
 ،قال: عليك ابلصعيد  ماء.ل: أصابتين جنابة، وال قافن تصلي مع القوم؟ عك أنالقوم، فقال: اي فالن، ما م

(2)إنه يكفيك«ف
 متفق عليه.  

 اجلريح واملريض 
 فروع ثالثة

 اء، ه من استعمال املى نفساف علإذا خ [1]

 
  (334سنن أبي داود )( 1)

  (.(682)  - 312( مسلم )434البخاري )( 2)
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 . [29{ ]النساء:  قتلوا أنفسكم ت}وال:  لقول هللا تعاىل ؛جاز له التيمم

   املاءالذي ال خياف الضرر باستعمال  [2]

 ال جيوز له التيمم

 عض،ون با أمكنه غسل بعض جسده دإذ [3]

 للباقي  م ، وتيمهكنأم  لزمه غسل ما  

 املبحث الثاني

 الشرط الثاني: طلب املاء

  .[6دة: ماء فتيمموا{ ]املائفلم َتدوا  لقوله تعاىل: }

 صفة الطلب 

فنظر حوله.  عالهط، ريبا من حائل، من ربوة، أو حائوأمامه، ووراءه، وإن كان ق له،امشه، و ر ميينينظأن 
 رة أو حنوها استربأها.خض وإن رأى

 املبحث الثالث

 قتالوط الثالث: دخول الشر
 .اجد للماءتيمم وهو و ستغن عن التيمم، فلم يصح تيممه، كما لو  الوقت م  بلألنه ق

 عةفروع أرب

 يمم ت بطل التج الوقمتى خر [1]
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 طهارة املستحاضة.ذر وضرورة، فتقدرت ابلوقت كة عهار ا ط ألهن

 وجود املاء ا جإىل آخر الوقت إن ر التيمم األفضل تأخري [2]

ُ َعنْ َرضِّ   -لقول علي    الوقتما بينه وبني آخر  : يتلوم نبيف اجل -  هُ َي اَّللَّ

 حت صالتهمتى تيمم وصلى ص [3]

 قتالو يف  اء د املن وج، وإيهإعادة عل  الته، والمىت تيمم وصلى صحت صو 

صر، مث دخل لعاسح وجهه ويديه وصلى  تيمم فمالنعم  اجلرف إذا كان مر مبربد  عن ابن عمر أنه أقبل من  

(1)ةصالال  مرتفعة، فلم يعد شمس املدينة وال
.   

 جرحيان كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه إو [4]

 حمداث   أو  كانريح جنبا  وتيمم للج غسل الصحيح،

 مس:اخلا الفصل

 لتيمما تمبطال

 يبطل التيمم بأمور ثالثة:
 بطالت الطهارة م [1]

  على استعمال املاءة رالقد [2]

 
 ( 1/45األم )( والشافعي في 1/168الدارقطني ) (1)
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 وقتج الخرو [3]

 فرعان

 الطويل والقصري  يف السفر ميمجيوز الت [1]

  ويلالطاً، أشبه  لقصري غالبن املاء يعدم يف ا[ وأل43النساء:  َلى َسَفٍر{ ]عَ  اىَل: }أَوْ لَِّقْولِّهِّ تَ عَ 

 ضر للمرض وجيوز يف احل [2]

 .عذر غالب يتصل، أشبه السفر ة، وألنهيلآل

 الفصل السادس: 

 ز التيمم بهوجيما 

 ثةثال فروع وفيه

 بار يعلق باليدبرتاب طاهر له غ إالال جيوز التيمم  [1]

ْنُه{ ]املاْم يكُ َوأَْيدِّ  ُجوهُِّكمْ ا فَاْمَسُحوا بِّوُ عِّيًدا طَي ِّبً تَ َيمَُّموا صَ }ف َ  تَ َعاىَل: لَِّقْولِّهِّ  ال ار له غب [ وما ال6ئدة: مِّ
 ميسح شيء منه.
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هللا صلى  ولحذيفة، قال: قال رسوعن اهر، ث، والطيب: هو الطر حلعباس: الصعيد تراب اوقال ابن 
لنا األرض كلها  ، وجعلتاملالئكةصفوفنا كصفوف  لتاس بثالث: جعهللا عليه وسلم: " فضلنا على الن

(1)سلمم اهد املاء " رو ورا، إذا مل جنطه  لنات تربتها  سجدا، وجعلم
    

 السبخة والرمل، و [2]

 ا غبار.  هل تيمم به. إذا مل يكنال جيوز ال

 صخرة عليها غبار على ضرب بيده وإن [3]

 يديه الذي ميسح به وجهه و ملقصود الرتاب  ا  تيمم به؛ ألنط، أو لبد، فعال يديه غبار، أبيح الائح  وأ

 خامتة

 ينقد الطهوراف

ط، فتعذرها ال ة شر ى على حسب حاله، ألن الطهار ه، وصلمل يستعطيناً، مل رتاب ووجد والاء إن عدم امل
  .الصالة  ركتيبيح  

 ة  عادتلزمه اإل وال

 ضوء والتيمموالما افرتق فيه 

 ين فقطكونه يف الوجه واليد [1]

 
  ((522) - 4)مسلم  ( 1)
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 اله منبت الشعر اخلفيفجيب إيص ال [2]

هل ف بني أفيها خالاملسألة و ، اجحالر ذا على القول ه  ، فرضنيال جيمع به بني [3]
 . ل صالةلم، يعين يتيمم لكالع

ال: ق هللا سبحانه وتعاىل ألن ت ال يصح، تيمم قبل الوقو ل ف ، جيوز قبل الوقتال [4]
 .، إذا دخل وقت الصالة[6{ ]املائدة: }إَِّذا ُقْمُتْم إِّىَل الصَّاَلةِّ 

 إال لعذر ال جيوز [5]

 حلدثال يرفع ا [6]

 .ف واجلورب اخل سحال مي [7]

 اء الصالة فال يسقطألنه إذا وجدان املاء أثن ؛طلقالفرض موال يسقط ا [8]

 ده وال يسن َتدي [9]

 تثليثه  وال  [10]

  ال واحدة، إمنافعابلنسبة لأل فصفة التيمم ،صغر واألكربيه احلدث األفي ويستو  [11]
 . االختالف ابلنية 
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 نجاسات[]باب أحكام ال

 يه فصالنوف

 ل: ألول االفص

 وانيسان واحلمن االناخلارج 

  :نوعان   وان خلارج من االنسان واحليا

 .اخلارج من السبيلني  :األول

  .السبيلني  ريغاخلارج من   :ينالثا

 وفيه مباحث

 : اخلارج من السبيلنياملبحث األول
  من السبيلنيارج اخلاألول: 

 :عواأنبيلني من السواخلارج 

 ارج من اآلدميخلااألول: 
 بول اآلدمي  [1]
 والودي [2]
 واملذي  [3]
 دمي آل اومين [4]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

103 

 ورطوبة فرج املرأة   [5]
 مي اآلدبول  [1]

من بوله«  سترتكان ال يالذي يعذب يف قربه: »إنه  قال يف  -َلْيهِّ َوَسلََّم عَ  لَّى اَّللَُّ صَ  -جنس؛ ألن النيب 
 الغائط مثله.و   ،متفق عليه

 والودي: [2]

 نه يف معناه.، حكمه حكم البول ألبولال  بقيض خيرج عي: ماء أبيالودو 

 واملذي  [3]

ُ َعلَ   -يب  الن  وللق؛ جنس (1)«يف املذي: »اغسل ذكرك  -ُه  َعنْ   َّللَُّ َي اَرضِّ   -لعلي   -ْيهِّ َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ
  

 ومين اآلدمي طاهر [4]

، فيصلي فيه« متفق - مَ هِّ َوَسلَّ  َعَليْ َصلَّى اَّللَُّ  -رسول هللا  وبث»كنت أفرك املين من ن عائشة قالت: أل

(2)عليه
.   

 رةطاه ملرأةفرج ا ورطوبة [5]

نبياء ، وهو من مجاع؛ ألن األ-َم لَّ سَ وَ   َعَلْيهِّ َصلَّى اَّللَُّ  -سول هللا عائشة كانت تفرك املين من ثوب ر  ألن
 رج.الف  وهو يصيب رطوبة  ال حيتلمون،

 
  (.(303)  - 17( مسلم )269البخاري )( 1)

   .بخاري ل لفظ الالغسسلم و والفرك لفظ م ((288)  - 106( مسلم )292البخاري )( 2)
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 فرعان

 ل حلمها يؤكال  نسان، أو البهيمة اليتاإل ما خرج من [1]

 م، وغريه. لد، والوديواملذي، وا  فهو جنس كالبول، والغائط،غريه،   وأ  لبو من  

 الرشأكل الطعام جيزئ فيه بول الغالم الذي مل ي [2]

 مل تطعموإن ل اجلارية يغسل  إىل رش وعصر، وبو  املاء حىت يغمره، وال حيتاجيه  عل  وهو أن ينضح

 صلى هللا -لطعام، إىل رسول هللا ال كأيا صغري، مل ، هلاببنبنت حمصن »، أهنا أتت  يسقملا روت أم 
ومل  حه،فنضوبه، فدعا مباء، يف حجره، فبال على ث -صلى هللا عليه وسلم  - سول هللار  جلسهفأ -عليه وسلم 

(1)يغسله.«
  

بصيب، فبال على  - لمسصلى هللا عليه و  - قالت »، أيت رسول هللا -ا رضي هللا عنه -وعن عائشة 

(2)مل يغسله«و ،  بولهه  ا مباء فأتبعفدع  ثوبه
 متفق عليهما.  

ليه وسلم فبال  صلى هللا عالت: »كان احلسني بن علي يف حجر رسول هللاق ارثت احلن لبابة بنعو 
نثى، وينضح من بول ل األفقال: إمنا يغسل من بو حىت أغسله. بس ثواب آخر، وأعطين إزارك ال لت:عليه، فق

(3)الم الذكر«لغا
 ود.دارواه أبو   

 
  (.(287)  - 103( مسلم )223البخاري )( 1)

  (.(286)  - 011( مسلم )222) البخاري ( 2)

  (375سنن أبي داود )( 3)
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 كلؤي اخلارج من حيوان ال: الثاني
 سه جنرجيعؤكل حلمه، وبول ما ال ي

ه أشبة فله سائلة، فإن ميتته طاهر  ا ال نفسل مألنه بول حيوان غري مأكول، أشبه بول اآلدمي إال بو 
 اجلراد. 

 يؤكلاخلارج من حيوان الثالث: 
 ل ما يؤكل حلمه ورجيعه طاهر،وبو

(1)لغنم«اض قال: »صلوا يف مراب - لَّمَ سَ َعَلْيهِّ وَ  َّللَُّ اَصلَّى  -ألن النيب 
لي فيها يصكان ح، و حديث صحي 

(2)بوا من ألباهنا وأبواهلا«دقة فاشر إبل الص لقوا إىلقبل بناء مسجده، وقال للعرنيني: »انط
 .ليهق عمتف 

(3)رواه البخاري  يف شراب احدكم.لذابب  ا  ذا وقعإوحلديث ايب هريرة 
 

 املبحث الثاني

 عن يسريها األشياء اليت يعفى

 ا ر وعرقهمماحلل واالبغوريق  الودي ي و ذ املو عن يسري القيء،    ىفعي

 
  (.768ه )ابن ماج( 348الترمذي )( 11106مد )أح( 1)

  (.(6711)  - 9( مسلم )4610البخاري )( 2)

  .(3320خاري )الب( 3)
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 املبحث الثالث

 لنجاسات املغلظةعن ا فوالع
 ، يف ثالثة مواضع؛ غلظة ألجل حملهاوقد عفي عن النجاسات امل

د، قال ابن قدامة: بغري اء، واستيفاء العد بعد اإلنقر  اتجمالستنجاء، فعفي فيه عن أثر االسحمل ا أحدها،
 ه. ف نعلمخال

 ني النجاسة عت  ىت زالابألرض حا  كهفدل  أصابته جناسة،  إذا ذاء،حلاخلف و ل اأسفين:  ثاال

أنه قال: »إذا وطئ أحدكم  -صلى هللا عليه وسلم  -يب يب هريرة، عن النملا روى أبو داود، إبسناده عن أ

(1)ر«هو ط  ب لهالرتا  وطئ أحدكم بنعله األذى، فإنب« ويف لفظ: »إذا  مها الرتاور هفط  األذى خبفيه
 صحيح(. ) 

خاف الضرر، وأجزأته صالته، ألهنا جناسة  اإذزمه قلعه رب، مل يلجس فإذا جرب عظمه بعظم جن :لثاالث
 لتها، فأشبهت دماء العروق.إبزاابطنة يتضرر  

 املبحث الرابع

 ما يؤكل حلمه وروثه طاهرل بو

(2)اإلبل«يني أن يشربوا من أبوال أمر العرن -وسلم  هللا عليهلى ص -»أن النيب 
ه، اح شربال يب جسلنوا 

  .رادوا الصالةإذا أ  أثرهح للضرورة ألمرهم بغسل  بيأولو  

 
  (385سنن أبي داود )( 1)

 . ق تخريجهبس( 2)
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 متفق عليه.  (1)غنم«يصلي يف مرابض ال  -صلى هللا عليه وسلم   -، وكان النيب »

(2)مرابض الغنم« وقال: »صلوا يف
 . هرواه أْحد وغري  

 املبحث اخلامس

 سبيلني ال غرين اخلارج م
 سام: ة أقبعأرني السبيل ج من غريحليوانات يف اخلارا

 مي اآلد [1]
 ما أكل حلمه [2]
 ه ز منحر وميكن الت  يؤكل حلمه،  الما  [3]
 منه رزما ال ميكن التح [4]

 عان، فاخلارج منه نوالقسم األول: اآلدمي 

 األول: طاهر وهو ريقه ودمعه  

إال ة  خنام  ما تنخمية، أنه يف يوم احلديب -م عليه وسل  ى هللاصل  -»عن النيب  فإنه جاء  ه، وخنامته،  وعرقه وخماط 
  ك،ارهتا مل يفعلوا ذل طهواللبخاري. ولهه« رواه اوج  رجل منهم، فدلك هبا   كفوقعت يف

 الدم  النوع الثاني: جنس، وهو 

 
  (.(524) - 9( مسلم )234البخاري )( 1)

  (10611أحمد ) ( 2)
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(1)عا مبقص فقصهه، فبفي أثره أسودا، فد ر رضي هللا عنهما أنه رأى يف ثوبه دماً، فغسلعن ابن عم
. 

 ،لصديددم من القيح واواما تولد من ال

 س، جبنوالقلس، فهذا ليس   لقيءعدة من املمن ا ما خيرجو 

 ل حلمه، فاخلارج منه ثالثة أنواع: كاني: ما أالقسم الث
 ه.تولد منلدم، وما أحدها، جنس، وهو ا

 للنب.والعرق وامع الدو الثاني، طاهر، وهو الريق 

 يء،الثالث: الق

  ث،و ه الر م مستحيل، فأشبوحنوه، فحكمه حكم بوله؛ ألنه طعا  

 ن: منه، وهو نوعا رزل حلمه، وميكن التحيؤك ث: ما الالم الثالقس 
 : الكلب وهو جنس.أحدهما

 الثاني، ما عدا الكلب  

ري ن يسا، إال أنه يعفى عا وفضالهتائهأجز ع مار، جنسة جبمي والبغل واحلرح الطريهائم وجوامن سباع الب
 جناستها. 

 نوعان: و هنه، وميكن التحرز م القسم الرابع: ما ال
 ملوت،س بانج، ما يماأحده

 
 ( 2/148( ابن املنذر )1/198ن أبى شيبة )جه ابأخر   يح()صح( 1)
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 كم اآلدمي؛ ما حكمنا بنجاسته من اآلدمي، فهو منه جنس.ة، فحكمه حدونه يف اخللق ماوهو السنور و 
ء خلق آدمي فشرف ي بد س؛ ألن مين اآلدمه، فإنه جنمنيال إ ته من اآلدمي، فهو منه طاهر،ا بطهار وما حكمن

 دوم هاهنا. ا معبتطهريه، وهذ 

 فضالته.وه و طاهر جبميع أجزائ، فهله سائلةس ال نفني، ما ثالع انوال

 الدم جناسة

(1)لدم: »اغسليه ابملاء«اء يف األمس -َم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  -م جنس؛ لقول النيب والد 
نه وأله، ليمتفق ع 

 ة.احبطاهرة م ؛ ألن ميتتهطاهرشبه امليتة، إال دم السمك، فإنه أينه، بنص القرآن،  جنس لع

  ئلة،سا  نفس لهال م مادو

 ل طاهر، غيث والقمارب كالذابب والبق وال

 ما بقي من الدم يف اللحم معفو عنه،و

ال ميكن التحرز  ساً؛ ألنهجن يكن ر، مل، ولو علت ْحرة الدم يف القد عنه اللحم معفو وما بقي من الدم يف
 نه.م

 الفصل الثاني: تطهري النجاسات

 طهريلتا ت من حيثام النجاساأقس
 لب الك ل جناسةاألو سمالق

 
 تخريجه بق س( 1)
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 ها سبعا، إحداهن ابلرتاب غسل  ذا جيبالكلب فه  ةاسالقسم األول جن

يغسله أحدكم فل انء إيف قال: »إذا ولغ الكلب -عليه وسلم  صلى هللا -هللا ملا روى أبو هريرة أن رسول 

(1)سبعا«
(2)رتاب«ابل  : »أوالهنعليه، وملسلمفق مت 

.   

 ددالع ال جيب لب الكاسة غريجن: يلثانالقسم ا

 األوىلة لرتاب يف الغسلال واملستحب أن جيع

 هن؛ ألنه روي يف حديث: " إحدابه أجزأهمىت غسل وافقته لفظ اخلرب، وليأيت املاء عليه بعده فينظفه، و مل

(3) حديث: " يف الثامنة ، ويفحديث: " أوالهن " اب ". ويفلرت اب
الت غسلاب من اأن حمل الرت  على "، فيدل 

 د.صو ري مقغ

 سات على األرضلنجاتطهري ا

 اَّللَُّ َصلَّى  - هرها أن يغمرها املاء، فيذهب عينها ولوهنا؛ لقول النيب، يطاألرض ها علىات كلسجاوالن

(4) ذنوابً من ماء«ل األعرايببو  علىا : »صبو -َعَلْيهِّ َوَسلََّم 
 نبع عليهاسة فمتفق عليه، ولو كانت أرض البئر جن 

 ا.ههر املاء ط 

 
  (.(279)  - 90مسلم )( 172ري )البخا( 1)

  ((279) - 91مسلم ) ( 2)

  ((280) - 39مسلم ) ( 3)

  (.(284)  - 98( مسلم )219البخاري )( 4)
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 ، وبالريح لشمسسة بارض النجاألطهر تو
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 يض[احل]باب 

 ل عشرةفصو وفيه

 الفصل األول: تعريف احليض

 ت معتادةقان املرأة يف أو وهو دم ترخيه الرحم خيرج م
 الفرق بني املين واحليض:

 جنس.  ملين طاهر واحليضاألول: ا  فرقال  -
احلائض ال يصح يض فاحل م، خبالفتالالحكار  ياتاخوقع بال لصوم إذا الفرق الثاين: املين يصح معه ا -

 صوم.لا  منها
 املين جيوز معه اجلماع خبالف احليض  الثالث:رق  الف

 الفصل الثاني: 

 رج من املرأةخينواع الدم الذي أ

 ع:الثة أنوا ة ثرأاملالدم اخلارج من فرج  
  دم احليض - 1

 وهو األصل.
 دم النفاس  - 2

 .ضحليمه حكم ادة، وحكوسببه الوال
  الستحاضةا دم - 3
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 ا، وال ينقطع إال مدة يسرية.ويستمر معهه،  رض وحنو رض من مابعالذي يعرض للمرأة    الدموهو  
 أحكام احليض الفصل الثالث:

 :حكما أحد عشر باحليضلق عتوي
 الصالة  فعليم رأحدها: حت

ُ َعَليْ لَّ صَ   -لقول النيب  (1)ة«الصال  دعياحليضة فا أقبلت  : »إذ-هِّ َوَسلََّم  ى اَّللَّ
 متفق عليه. 

 ءقضاال ليهاب عجي الصالة فال سقوط فرضني: والثا

َها  -لقول عائشة    َي اَّللَُّ َعن ْ فنؤمر  - مَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  - على عهد رسول هللا : »كنا حنيض-َرضِّ

(2)قضاء الصالة«ؤمر بالصوم، وال نبقضاء  
 متفق عليه. 

 لصياما يموالثالث: حتر

: »أليس إحداكن إذا حاضت -لََّم ْيهِّ َوسَ لَ عَ  َصلَّى اَّللَُّ  -يب الن حلديث عائشة، وقول ه،وبوج قطوال يس  

(3)لن: بلى«؟ " قمل تصم ومل تصل
 .البخاري  رواه 
 :حتريم مس املصحف

 
  (.(333)  - 62( مسلم )228البخاري )( 1)

  (.(335)  - 69) ( مسلم321البخاري )( 2)

  (304البخاري ) ( 3)
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ن لعمرو ب -هِّ َوَسلََّم يْ  َعلَ اَّللَُّ  َصلَّى -يب [ ولقول الن79ُروَن{ ]الواقعة: ال اْلُمَطهَّ ُه إِّ ال مَيَس  : }ىَل الَِّقْولِّهِّ تَ عَ   

(1)هر«وأنت طا  الإس القرآن  ميم: »ال  حز 
 .مالك وغريهرواه   

 سجدواخلامس: حتريم اللبث يف امل

 من قبل.ملا ذكرانه   
 الطالق : حتريموالسادس

 ح.ملا نذكره يف النكا   
 الوطء يف الفرج مابع: حتريلسوا

 [.222رة: قبالَن{ ]ىتَّ َيْطُهرْ  حَ يضِّ َوال تَ ْقَربُوُهنَّ حِّ اْلمَ   اَء يفِّ الن ِّسَ زُِّلوا  لَِّقْولِّهِّ تَ َعاىَل: }فَاْعتَ   
 إال: »اصنعوا كل شيء - َوَسلََّم اَّللَُّ َعَلْيهِّ َصلَّى  -النيب  وال حيرم االستمتاع هبا يف غري الفرج؛ لقول

(2)ح«نكا ال
 .مسلمرواه   

(3)ائض«فأتزر فيباشرين، وأان ح ينأيمر  - مَ َسلَّ هِّ وَ يْ  َعلَ َصلَّى اَّللَُّ  -ان رسول هللا وقالت عائشة: »ك
متفق  

 حرم لألذى، فاختص مبحله، كالوطء يف الدبر.  ءوطه  وألن  عليه،
 هارة امن: منع صحة الطوالث

 .ه مينع صحتها كالبوللطهارة فاستمرار ألنه حدث يوجب ا

 
 ( 1/199ملوطأ )ا( 1)

  ((302) - 16)مسلم   (2)

  (.(293) - 1( مسلم )300) البخاري ( 3)
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 لغسل وجوب ا ع:تاسوال

لي  اغتسها مثايم اليت كنت حتيضني فيألادر الصالة قي : »دع-لََّم هِّ َوسَ  َعَليْ َصلَّى اَّللَُّ  -لقول النيب 

(1)ي«وصل
 ليه.عق  متف 

 والعاشر: وجوب االعتداد به 

  العدد.ملا نذكره يف
 عشر: حصول البلوغ به واحلادي

 ذكره يف موضعه.ا نمل  
 الفصل الرابع

 حكام:زالت أربعة أ غتسلمها ومل تدع نقطا إذا
 الصالة سقوط فرض زال  [1]

 زال،  يض قد حلاب  طهألن سقو 
 نع صحة الطهارةم لزا [2]

 لذلك،   
  م الصيامريحت زال [3]

 لغسل ال مينع فعله، كاجلنابة، وب اجو   ألن
 الطالق حتريمزال  [4]

 
 بق س( 1)
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 ل هذا املعىن.ميه لتطويل العدة، وقد زاألن حتر   
 ألن؛ قوطء ابحترمي الكرب، وحدثها ابق، و ق احملدث احلدث األتثبت يف ح األهن؛ وسائر احملرمات ابقية

 .اهد: حىت يغتسلن[ قال جم222َطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ{ ]البقرة: تَ   إَِّذاْرَن فَ هُ َيطْ   ال تَ ْقَربُوُهنَّ َحىتَّ }وَ   عاىل قال: تهللا
 ئضوطء احلاالفصل اخلامس: 

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 رعانوفيه ف

 وإن وطئ احلائض قبل طهرها [1]

يف الذي » -َسلََّم هِّ وَ يْ َعلَ  اَّللَُّ  َصلَّى -ابن عباس عن النيب  ىدينار، ملا رو  فصينار أو ندة فار ك  فعليه  

(1)ار أو بنصف دينار«نديصدق بل: " يتقا ئض،ي حاأييت امرأته وه
اية الصحيحة. قال أبو داود: كذا الرو  

 صواب وقفهوال

 طاع دمها وإن وطئها بعد انق [2]

 ه.ع ابلكفارة فيشر يرد ال  ومل خفأ  فال كفارة عليه؛ ألن حكمه
 املبحث الثاني

 ام:ستمتاع باحلائض على أقسالا
  : الوطء بالفرجلواألالقسم  -

 
  (264أبي داود )  سنن( 1)
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 علم هذا حمرم إبمجاع أهل الو 
 مبا فوق السرة ودون الركبة  عتمتاساللثاني: االقسم ا -

 ف جداً.ئز وفيه خالف ضعيوهذا جا
  جفرلارة والركبة عدا ستمتاع فيما بني السالقسم الثالث: اال -

 العلم   خالف بني أهل،  فيهو وهو جائز 
 املبحث الثالث

 وفيه فروع

 كفارة وطء احلائض [1]

 ه كفارة ليعه وهي حائض جيب  أتمر الذي أييت ا
قال، يف  -وسلم ليه صلى هللا ع -عن ابن عباس، »أن النيب  ،اإبسنادمه والنسائي، اود،ملا روى أبو د

 هفوقب  . والصوانار«أو بنصف دي  تصدق بدينارلذي أييت امرأته وهي حائض: يا

 ر،ينار، أو نصف ديناوالكفارة د [2]

 هأأخرج أجز هما على سبيل التخيري، أي  

 ،وإن وطئ بعد طهرها [3]

 .يهقبل غسلها فال كفارة علو   

 عاملة، غريأو مكرهة  وإن كانت [4]
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(1)عليه«ستكرهوا  ألميت عن اخلطأ والنسيان، وما ا: »عفي -السالم   عليه  -لقوله   ؛ليهافال كفارة ع  
 . 

 دمهانقطع فإن ا [5]

 .تغتسل  حىتطأ تو   فال  

 تسعة فصل السادس: ضوابطال

 أةرن حتيض له املقل سال حد أل [1]

   .كامهه أحلق بتعصلح حيضا فهو حيض، ويي  فإن رأت قبل ذلك دماً   
 يلة يوم ول ضيأقل احل [2]

  ني قدره، فعلم أنه رده إىل العادة  ض أحكاماً ومل يبألن الشرع علق على احلي
 عشر يومًاثر احليض مخسة كأ [3]

 ثالثة عشر يومًااحليضتني ني ر بطهالأقل  [4]

َي اَّللَُّ رَ  -ملا روي عن علي    لشريح:  فقالهر، ش ادعت انقضاء عدهتا يفة أأنه سئل عن امر  -ُه َعنْ  ضِّ
ال هر ثالث مرات ترتك الصالة فيها، وإن أهنا حاضت يف شفقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهد   ا،قل فيه

َي  -علي  كاذبة، فقال  فهي (2)الون : ق-ْنُه عَ  اَّللَُّ َرضِّ
ث ثالا على إمكان وهذا اتفاق منهم" يعين جيد،  

 قل الطهر.  أض، و احلي  مبا ذكران من أقل  الإت يف شهر، وال ميكن  حيضا

 
  (2043) ابن ماجهسنن  ( 1)

 (19296ي شيبة )وابن أب (883لدارمي )ا( 2)
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 حليضة فال توقيت فيه أثناء ا يفالطهر  [5]

 ألكثره حد ليس

 احليض ست أو سبع غالب  [6]

ة، ستة أايم أو سبع -يف علم هللا  - ش: »حتيضيجح بنتة حلمن -َسلََّم هِّ وَ اَّللَُّ َعَليْ  َصلَّى -لقول النيب 
يضهن حت وكما يطهرن مليقا ،نساءيض الثة وعشرين كما حتثال عة وعشرين يوماً، أوأرب صليو  مث اغتسلي

(1)وطهرهن«
 حديث حسن  

 ون أو ثالثة وعشرونالطهر أربعة وعشرغالب  [7]

 .قحلديث ْحنة الساب  
 يضحملا يئست من ًارأة ستني عامإذا بلغت امل [8]

م فاسد د ورأته بعد اخلمسني، هفاسد، وإن م ت دمًا فهو دعتاد، فإن رأيوجد ملثلها حيض مألنه مل   
ُ َعن ْ  -ة ألن عائشأيضاً؛   َي اَّللَّ  حد احليض. سني سنة خرجت من قالت: إذا بلغت املرأة مخ  -ا هَ َرضِّ

 احلامل ال حتيض  [9]

ل ام" ال توطأ ح سبااي أوطاس:»يف  -َوَسلََّم  َعَلْيهِّ  َّللَُّ ا َصلَّى -د؛ لقول النيب ، فهو دم فاسماً فإن رأت د

(2)يضة«حب أوال حائل حىت تسترب  تضع،حىت 
على أهنا ال َتتمع  لفد من احلمل ابحليضة، هتا ءم براتستعليعين  

 معه.

 
  (.276ابن ماجه )( 812( الترمذي )287( أبو داود )27144أحمد )( 1)

 ( 4156ذي )( الترم2157( أبو داود )11228أحمد )( 2)
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 رعانف

 يس حبيضفاس فلملخاض قبل الوالدة بيوم أو يومني هو نإذا ضربها ا [1]

 ،قرب الوضعلى ة عمم من غري عالما إن رأت الدأو [2]

 ومنييبيوم أو ب كوضعه بعده  ع،ض كونه قريبا من الو ن تبنيفساد فإ دمر أنه الظاه بادة؛ ألن مل ترتك له الع  
 إن صامته فيه.  وضأعادت الصوم املفر 

ات من العبادما تركته أعادت ضع تركت العبادة. فإن تبني بعده عنها ند عالمة على الو وإن رأته ع  
 يض وال نفاس.من غري ح  تهاتركا  واجبة؛ ألهنال

 املستحاضة سابع:ل الالفص

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 املستحاضة:يف رعت

 اس. فحبيض وال نى دماً ليس  تر   هي اليت  املستحاضة:
 حكمها 

  سلس البول،   معتادة، أشبهألهنا جناسة غري  بادات وفعلها؛  يف وجوب الع اتحكم الطاهر 
 عانرف

 دم،الأصابها من  لت فرجها، وماالصالة؛ غسمتى أرادت  [1]
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: " ه كثرة الدمليإنة بنت جحش حني شكت »قال حلم -َم َلْيهِّ َوَسلَّ َّللَُّ عَ َصلَّى ا -النيب  ملا روي أن  

(1)" تلجمي«د من ذلك، فقال:  ي به املكان. قالت: إنه أششحترسف " يعين القطن،  الك  كأنعت ل
   . 

 استفتت، ف-هِّ َوَسلََّم  َعَليْ اَّللَُّ  ىَصلَّ  -ول هللا اق الدماء على عهد رسنت هتر »أن امرأة كاوعن أم سلمة 
كانت حتيضهن من   يتالليايل واألايم العدة نظر لتفقال: " -لََّم سَ وَ ى اَّللَُّ َعَلْيهِّ لَّ صَ  -سول هللا ر  هلا أم سلمة

مث  ذا خلفت ذلك فلتغتسل،در ذلك من الشهر فإ، قلترتك الصالةذي أصاهبا، فقبل أن يصيبها الالشهر، 

(2)تصل« ل، مثوبلتستثفر بث
 أبو داود،  رواه 

 احد؛ بوضوء و ني الصالتنيب اضة اجلمعستحللموجيوز  [2]

وأمر به لصالتني بغسل واحد، ا بنت جحش ابجلمع بني ْحنةأمر  - وسلم عليه هللا لىص -ألن »النيب 
 سهيل«   سهلة بنت

 لثانيحث ااملب

 اضةملستحوطء ا

 حيل وطء املستحاضة مطلقًا

كامها، أحهلا يف أكثر  ها  ى احلائض، ملخالفتستحاضة علاملاس  قيالزوجات، وامتناع  لعموم النص يف حل    
 الطب  ت يف: ثبمةاقال ابن قد   ،ائض ضررهاحل  ءوألن وط

 
 بق س( 1)

  (274اود )سنن أبي د( 2)
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 املبحث الثالث

 حاضةلمستالغسل ل

 لكل صالة؛ لغسويستحب هلا ال

َي اَّللَُّ  -شة ألن عائ   َها َرضِّ  َعَلْيهِّ َصلَّى اَّللَُّ  -لنيب روت: »أن أم حبيبة استحيضت، فسألت ا - َعن ْ

(1)«.لكل صالةتغتسل  فكانت  ن تغتسل  فأمرها أ  -  مَ لَّ َوسَ 
  .البخاريرواه   

قال  -َم َوَسلَّ  هِّ لَّى اَّللَُّ َعَليْ صَ  -ملا روي أن النيب  حسن،و ه، فصالتني بغسل واحد وإن مجعت بني ال
لني الظهر والعصر ن، وتصي»فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، مث تغتسلني حىت تطهر  حلمنة:

ك ني مع الصبح، كذلغتسلعني بني الصالتني، وت وَتملنيتغتسشاء، مث عجلني العملغرب، وتن اخريتؤ مجيعاً، مث 
 .ث صحيحيحد األمرين إيل« وهو    أعجبذلك هو    ن قويت علىلي إفعاف

 كل صالة أجزأها ملا ذكران سابقاً.  وإن توضأت لوقت  
 احليض، نقضاء على املستحاضة  الغسل عند ا

 ة الوء لكل صمث عليها الوض
 املستحاضةأقسام : الفصل الثامن

 ج إىلابستحاضتها، فتحتا  يضهاح طختلذه مستحاضة، قد ادمها وَتاوز أكثر احليض، فهمتد ا من
 منهما حكمه، وال ختلو من أربعة أحوال:  رتب على كل واحد تحاضة لنسالمعرفة احليض من ا
 ا، ال عادة هلو هلا متييز [1]

 
  (327البخاري ) ( 1)
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 تادة ال متييز هلا، مع [2]

 يز، متية وادمن هلا ع [3]

 ييز.ا وال مت عادة هلمن ال [4]

 : اوال عادة هل قسم األول: املميزةلا
 ها إقبال وإدبار،لدم يتلي ااملميزة: وه

ال رائحة له، ويكون الدم األسود أو الثخني  وشرق، أو أصفر، أه أْحر مضبعأسود ثخني مننت، و  بعضه  
  ملننت،ا   أوأو الثخنيم األسود  زمان الد   ضهاحي  أنوال ينقص عن أقله، فحكم هذه   احليض،ال يزيد على أكثر  

 -عليه وسلم  هللاصلى  - رسول هللا ش إىلبيحيب جاءت فاطمة بنت أملا روت عائشة، قالت: »
إمنا  :-صلى هللا عليه وسلم  -فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال النيب  ،، إين أستحاض رسول هللااي: فقالت

(1)عنك الدم، وصلي«اغسلي ف دبرت، فإذا أكي الصالةيضة فاتر احل بلتأقذلك عرق، وليس ابحليضة، فإذا 
 

 ليهفق عمت
 عادة وال متييز هلا؛ا هل ني: مالقسم الثان

نفصل، أي على صفة ال ختتلف وال يتميز بعضه من ملكون دمها غري  ييز هلامت ن هلا عادة ولكن الم  
 قت كللو لك وضأ بعد ذا، مث تتد انقضائهعن سلتغتاملميزة جلست أايم عادهتا، وا ه يفبعض، على ما ذكران

 صالة، وتصلي.
ة ي الصالعد  قال هلا:  -يه وسلم   علصلى هللا -»أن النيب مة  اط فديث  ة، وقد روي يف ححلديث أم سلم

  كنت حتيضني فيها مث اغتسلي وصلي.« متفق عليه يتقدر األايم ال
 

 بق س( 1)
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 :اضة ام املستحن أقسالقسم الثالث م

 يزيمن هلا عادة ومت
 منز يف فإن كان األسود  ضه أْحر،يز بعضه أسود وبعها متمدمت، و فاستحيض هلا عادة وهي من كانت

 ا. يعمل هبمف،  التمييز يف الداللةدة و ادة فقد اتفقت العاالع
 دع العادة، به، وتمن العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضا، فتقدم التمييز، فتعمل   روإن كان أكث

 ستحاضة،امل سامأقالقسم الرابع من 

 متييز ا والعادة هل وهي من ال
 وهذا القسم نوعان:

 الناسية، األول: النوع

 املبتدأة.ني الثا وعنال

 : ثة أحوالالث الناسية، وهلا ول:ع األالنو

 ن ناسية لوقتها وعددها وأحدها، أن تك

 وهذه يسميها الفقهاء املتحرية.
بنت ة ث ْحنعلى حديأو سبعة،  ستة أايم شهركل   لوقتها وعددها، فهذه تتحيض يفة لناسيوهي ا

 ا، ضهيح ساء، فالظاهر، أنهالن  ، وألنه غالب عاداتجحش
 ا، وتذكر وقتها.عددهالثانية، أن تنسى و
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حيضها، وال تدري قدره، فحكمها يف قدر ما َتلسه حكم  ناليوم العاشر م علم أنن تأل مث
خر علمته آن ه، وإمها بعد ت بقية أاييضها، جلسل حأو  تهم العاشر حيض بيقني، فإن علم، واليو املتحرية

 قبله.اقي  حيضها، جلست الب
 .خر َتلس ابلتحري، ويف اآلهنيالشهر يف أحد الوج  أول آخره جلست مما يليوال   لهو أ  وإن مل تعلم

 والثالثة، أن تذكر عددها، وتنسى وقتها.

 ول كل شهر مها من أأاي  قدرس وقتاً، فهذه َتلال تعلم هلا  ا مخس و حنو أن تعلم أن حيضه
هر أو العشر ن الشم لو حيضها يف العشر األوقت من الشهر، مثل أن علمت أن  مته يفوإن عل

 ن غريه.الوقت دو   كذللست قدر أايمها من  ط، جاألوس
 عليه صلى هللا -ة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كبرية شديدة، فأتيت النيب نروت ْحو 
ة كبري   ، إين أستحاض حيضةسول هللار  ت: ايحش. فقلزينب بنت جبيت أخيت يف ته جد أستفتيه، فو  -وسلم 

: ته يذهب الدم. قلكرسف، فإنلا الة، قال: »أنعت لكوالصقد منعتين الصيام يها؟ ف رينشديدة. فما أتم
أ سآمرك أمرين، أيهما صنعت أجز  -وسلم صلى هللا عليه  -هو أكثر من ذلك. إمنا أثج ثجا فقال النيب 

، يف مايأ ستة أايم، أو سبعةيضي كضة من الشيطان فتحا هي ر إمنفقال أعلم،  ليهما فأنتإن قويت ع، فعنك
ن ليلة، أو ثالاث وعشرين ليلة يفصلي أربعا وعشر واستنقأت  رتإذا رأيت أنك قد طهلي فعلم هللا، مث اغتس

يضهن مليقات ح هرن يط مافافعلي، كما حتيض النساء، وكوكذلك  وأايمها، وصومي، فإن ذلك جيزئك
، لظهر والعصر مجيعالني اتصو ن تغتسلني حىت تطهريمث  الظهر وتعجلي العصرتؤخري  أن قويت ن، فإن وطهره

عني بني الصالتني، وتغتسلني للصبح، فافعلي، وصومي ممث تغتسلني وَت  العشاء،نيجلتؤخرين املغرب وتع مث 
داود،  بوواه أإيل« ر  جب األمرينوهو أع - سلمه و ليصلى هللا ع -فقال رسول هللا ى ذلك. إن قويت عل

حسن. وحكي ديث ا عنه، فقال: هو ححممد  لتأوسث حسن صحيح. قال: حدي والرتمذي، وقال هذا
 أيضا. د ْحذلك عن أ
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 )املبتدأة(قسم الرابع؛لنوع الثاني من اال

م اليت مجيع األايلس َت ه؛هبا احليض ومل تكن حاضت قبل ليت بدأوهي من ال عادة هلا وال متييز، وهي ا  
 ؛يضحع  ه فما دون، فاجلميكثر احليض، فإن انقطع أل أكثر  إىلفيها ى الدم  تر 

 العادة تغريأقسام صل التاسع: الف

 : ممن ثالثة أقسال دة، مل ختالعإن تغريت ا
 أن تنقص عادتها القسم األول:

اعة أت الطهر سهلا ما ر  حيلال : باس قالتسل وتصلي؛ ألن ابن عإهنا تغأن ترى الطهر قبل متامها، ف  
 .ة، كسائر الطاهراتلصالهنا طاهر فتلزمها اسل، وألغتأن ت  إال

 ول.فكان حيضاً كاأل  ف العادة،دصاتحيض فيه؛ ألنه دم  ، فتها الدم يف عادهتاعاود  إنو 
 أن تتقدم عادتها أو تتأخر القسم الثاني:

لس تجها، فيف بعض ا فيها، أو، أو طهرههتاعادء لها أو بعدها مع بقادهتا، قبغري عا أن ترى الدم يف  
يَ رَ  -ا؛ ألن عائشة خالفهو أة حيضاً، وافق العادكون رأت دمًا ميكن أن يمىت  لت: ال اق -اَّللَُّ َعن َْها  ضِّ

يعددن ما يرينه من ساء كن صة البيضاء، ومل تقيده ابلعادة وظاهر األخبار تدل على أن النقجلن حىت ترين التع
 ادة، افتقاد ع  غريمن    الدم حيضاً 

 احليض  أيام درة يفرة والكالصف

 يض. حبس  يضها أو قبلها، فليم ح، وإن رأته بعد أايو حيضفه  ة،ادهتا صفرة أو كدر إذا رأت يف أايم ع
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درة بعد رة والكقالت: كنا ال نعتد ابلصف -صلى هللا عليه وسلم  -ابيعت النيب  أم عطية، وكانت ألن 

(1)البخاريالغسل شيئا. رواه  
(2)دداو و  أبو  ،

 .الطهر  ل: بعدوقا  ،
 أن تزيد عادتهاالث: القسم الث

 والقصة البيضاء 

البيضاء بضم  هي القصةفا عليهدخلت ال تغري  كما  املرأة، إذا خرجت بيضاءا هليت حتشو القطنة ا يه
 القاف. 

 ماامت وهي طاهر، فلم يلزمها القضاء، كوألهنا ص وقالت عائشة: ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء؛
 .د الدميع  مل  لو

 لنفاس[ا ]باب
 الفصل العاشر: النفاس

 تعريف النفاس:

 دة،واللبسبب االدم،    روجو خه
 وحكمه حكم احليض 

 س ألجل احلمل، جمتمع، احتب ضألنه دم حي ه؛ب  حيرم وجيب ويسقط  فيما
 ضابطان

 
  (326البخاري ) ( 1)

  (307سنن أبي داود )( 2)
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 أكثر النفاس أربعون يومًا [1]

تقعد بعد  -َوَسلََّم َلْيهِّ عَ اَّللَُّ ى َصلَّ  - هللا ولنت النفساء على عهد رسلمة قالت: »كاوت أم سملا ر   

(1)« ليلةو أربعني أوماً ني ينفاسها أربع
 واه أبو داود. )صحيح(. ر  

 س ألقله حد ولي [2]

 فهي طاهر تغتسل وتصلي،   رأت الطهر ت  أي وقف
 فروع أربعة

 ألربعني، حتى تتم ا ويستحب لزوجها اإلمساك عن وطئها [1]

 ، فاسلنفإن عاودها الدم يف مدة ا [2]

 ه األول،أشب مدته يف  ألنه و نفاس؛فه
 بنفاس، وما زاد على األربعني، فليس  [3]

 غري النفساء،  كمحكمها فيه وح [4]

 إال فال.و و حيض،  هف  احليضم وصادف عادة  الد  إذا رأت
انت النفساء َتلس على ، قالت: »كملا روى أبو سهل كثري بن زايد، عن مسة األزدية، عن أم سلمة

  مذي،ربعني ليلة.« رواه أبو داود والرت وأ  ني يومابعأر  -  يه وسلمعل  هللا  لىص  -عهد النيب  
 داعا، وحنوه حكى أبو عبيمجإالرتمذي    وقد حكاه

 
  (311سنن أبي داود )( 1)
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 م النفساءحك

 ائضحلء حكم اافسم النوحك

 يف مجيع ما حيرم عليها، ويسقط عنها،   
 خامتة

 واحلائض  الفرق بني النفساء

 فاس ال حد ألقله.النف فيه و الق اخليلة وسبولوم  و يوهالفرق األول: أن اقل احليض حمدود    -
 ب النفاس أربعون.الغأو سبع و   ب احليض ستالفرق الثاين: غال  -
 عون يوماً.ماً وأكثر النفاس أربو ة عشر يسمخحليض لثالث: أكثر ارق االف  -
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 تاب الصالةك
 وفيه فصول ثالثة

 مهاالفصل األول: معنى الصالة وحك

 وفيه فروع ثالثة

 معنى الصالة: [1]

  .عاءاللغة: الد الصالة يف  

 مة ابلتسليم.عال معلومة، مفتتحة ابلتكبري خمتتوهي يف الشرع: عبارة عن أقوال وأف

 حكمها: [2]

  .واإلمجاع  والسنةابلكتاب    وهي واجبة

ويقيموا الصالة ويؤتوا أما الكتاب فقول هللا تعاىل }وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين حنفاء 
 [ 5ة{ ]البينة:  الزكاة وذلك دين القيم

قال: »بين اإلسالم على مخس؛ أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب وأما السنة فما روى ابن عمر، عن ا
حممدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من ال هللا وأن ادة أن ال إله إشه

(1)ع إليه سبيال«استطا 
 اىل.املوضع، إن شاء هللا تعة، نذكر بعضها يف غري هذا  متفق عليه مع آي وأخبار كثري  

 والليلة.  وأما اإلمجاع فقد أمجعت األمة على وجوب مخس صلوات يف اليوم
 

  (.(16) - 20( مسلم )8البخاري )( 1)
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 ت: مخس كتوباات املالصلو [3]

مخس »علي من الصالة؟ قال:  ملا روى طلحة بن عبيد هللا، أن أعرابيا قال: اي رسول هللا، ماذا فرض هللا

(1)ا«ها؟ قال: ال إال أن تطوع شيئلليلة قال: هل علي غري صلوات يف اليوم وا
 متفق عليه.  

 الفصل الثاني: شروط وجوب الصالة

 على:وال جتب إال 

 مسلم  [1]

  عاقل [2]

 بالغ  [3]

ن ينتهوا يغفر هلم  فأما الكافر، فال َتب عليه، أصليا كان أو مرتدا؛ لقول هللا تعاىل: }قل للذين كفروا إ
 [38ما قد سلف{]األنفال: 

 ، وبعده، فلم يؤمروا بقضاء. -سلم صلى هللا عليه و   -نه قد أسلم كثري يف عصر النيب  ألو 

 .فعفي عنهله عن اإلسالم،  وألن يف إجياب القضاء تنفريا  

 فروع أربعة:

 وال جتب على جمنون؛  [1]

 
  (.(11) - 8( مسلم )46البخاري )( 1)
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 لم عن ثالثة، عن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون : »رفع الق-صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا 

(1)يفيق، وعن النائم حىت يستيقظ« حىت
طاول، فيشق إجياب القضاء عليه، ألن مدته تتحديث حسن، و  

 فعفي عنه.

 غ، ى يبلى الصيب حتوال جتب عل [2]

 للحديث السابق. 

 وال جتب الصالة على املغمى عليه  [3]

 عليه ثالثة أايم ولياليهن فلم يقض«ملرض، أو شرب دواء؛ ألن ابن عمر »أغمي 

 ر وأما السك [4]

يف إسقاط التكليف وعليه قضاء ما فاته يف حال  من شرب حمرما يزيل عقله وقتا دون وقت، فال يؤثر
 وال عقله.ز 

 ةصالال: تارك الثالثالفصل 

 وفيه فروع ثالثة

 إن جحد وجوبها كفر؛  [1]

 ألنه كذب هللا تعاىل يف خربه.

 
 بق تخريجه س( 1)
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 قتله؛  ا معتقدا وجوبها وجبإن تركها متهاونا به [2]

بوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا [ إىل قوله: }فإن ات5ني{ ]التوبة: }فاقتلوا املشرك لقول هللا تعاىل:
أمجعوا  -رضي هللا عنهم  -صالة يقتلون، وألن الصحابة مل يقيموا اللى أهنم إذا ل ع[ فد 5سبيلهم{ ]التوبة: 

 الة آكد منها.على قتال مانعي الزكاة والص

والشرك ترك  وبني الكفر  الرجلعليه وسلم )بني النيب صلى هللا  صالة مطلقا؛ لقولويكفر برتك ال

(1)لصالة(ا
 رواه مسلم من حديث جابر 

 ومل يقل "ترك صالة"   بعض الرواايت والشرك ترك الصالة  وبني الكفر( ويفقوله )بني العبد  

 ةك صالة يعين ترك صالة واحد ومثت فرق بني ترك الصالة وترك صالة، فرت 

 ترك الصالة مطلقا الصالة( معناه:  أما قوله )ترك    

 ، تتاب ثالثة أياموال يقتل حتى يس [3]

ليت وإال قتلناك؛ ألنه قتل لرتك ويقال له: إن ص ويضيق عليه، ويدعى إىل فعل كل صالة يف وقتها،
 ل املرتد، لقول عمرواجب فيتقدمه االستتابة، كقت

 صلواتباب أوقات ال
 رد يف ذلك أحاديثقتة مبواقيت معلومة حمدودة، وقد و املسلمون على أن الصلوات اخلمس مؤ أمجع 

 صحاح جياد نذكر أكثرها يف مواضعها، إن شاء هللا تعاىل.
 

  ((82) - 134مسلم ) ( 1)
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 مثانية ولوفيه فص

 ل: وقت صالة الظهراألو الفصل

 وفيه فروع أربعة

 الصالة األوىل هي الظهر، [1]

تدعوهنا  يصلي اهلجري اليت ،-هللا عليه وسلم صلى  -قال: »كان رسول هللا ملا روى أبو برزة األسلمي   

(1)يعين: تزول« األوىل حني تدحض الشمس،
 يف حديث طويل، متفق عليه،  

يث بريدة وغريه، وبدأ هبا  علم الصحابة مواقيت الصالة، يف حد حني -عليه وسلم  صلى هللا -وبدأ هبا 
 والظهر.  ،واهلجري  ،وتسمى األوىل  ، حديث أيب برزة وجابر وغريمهاالصحابة حني سئلوا عن األوقات يف

 أول وقت الظهر: [2]

  .زالت الشمس  وأول وقتها إذا

 آخر وقت الظهر: [3]

ملا روى ابن  )فئ الزوال( ي زالت الشمس عليهه بعد القدر الذ وآخر وقتها إذا كان ظل كل شيء مثل
رة األوىل جربيل عند البيت مرتني، فصلى يب الظهر يف امل قال: »أمين -صلى هللا عليه وسلم  -عباس أن النيب 

 
  (.(647)  - 235( مسلم )547اري )البخ( 1)
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ر ظل كل شيء مثله، وقال: صلى يب يف املرة األخرية حني صا لت الشمس، والفيء مثل الشراك، مث حني زا

(1)ما بني هذين«الوقت 
 هو حديث حسن..يف حديث طويل، قال الرتمذي:  

 واألفضل تعجيلها،  [4]

: -م هللا عليه وسل صلى -ول النيب ر فإنه يستحب، اإلبراد هبا، لقحلديث أيب برزة إال يف شدة احل

(2)إن شدة احلر من فيح جهنم«»أبردوا ابلظهر يف شدة احلر، ف
 متفق عليه. 

 احلر، ويتسع يف احليطان، ريها حىت ينكسر  ومعىن اإلبراد هبا، أتخ

 الفصل الثاني: صالة العصر

 وفيه فروع مخسة 

  العصر، هي الصالة الوسطى [1]

ان : »شغلو يوم األحزاب -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا قال: قال رسو  -رضي هللا عنه  -ملا روى علي 

(3)عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا بيوهتم وقبورهم انرا«
 متفق عليه،  

 أول وقت العصر: [2]

 
 ( 149سنن الترمذي ) (393سنن أبي داود )( 1)

  (.(615)  - 180( مسلم )533البخاري )( 2)

  (.(627) - 205( مسلم )2931البخاري )( 3)
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ملا تقدم يف حديث ؛ ل(زوا وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله مع الزايدة على املثل أدىن زايدة، )فئ
  -عليه السالم   -جربيل  

 آخر وقت العصر: [3]

 وآخر وقت العصر على أقسام:

 ختار إذا صار ظل كل شيء مثليه، قته املوآخر و  [1]
ل شيء ديث جربيل: »وصلى يب العصر حني صار ظل كيف ح -ليه وسلم صلى هللا ع -لقول النيب 

(1)ليه«ء مثل شيمثله، مث صلى يب املرة اآلخرة حني صار ظل ك
 مث يذهب وقت االختيار  

 إىل غروب الشمس.الضرورة    ويبقى وقت [2]
 الغروب، فقد أدركها، ومن أدرك منها جزءا قبل  [4]

ال: »من أدرك سجدة من صالة العصر قبل أنه ق -يه وسلم صلى هللا عل -ملا روى أبو هريرة عن النيب 

(2)صالته«  أن تغرب الشمس فليتم
  .متفق عليه 

  ضل بكل حال،وتعجيلها أف [5]

رجع أحدان إىل يصلي العصر، مث ي -صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا لقول أيب برزة يف حديثه: »كان ر 

(3) أقصى املدينة والشمس حية«رحله يف
 متفق عليه. 

 
 بق تخريجه س( 1)

  (.(608)  - 163( مسلم )556البخاري )( 2)

  (.(647)  - 235( مسلم )541البخاري )( 3)
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 الة المغربالفصل الثالث: ص

 وفيه فروع أربعة

 املغرب هي وتر النهار  [1]

 أول وقت املغرب: [2]

أمر بالال فأقام  -وسلم  صلى هللا عليه -ملا روى بريدة »أن النيب ؛ مسوأول وقتها، إذا غابت الش
كم بني  صلى املغرب يف اليوم الثاين حني غاب الشفق، مث قال: وقت وصالتالشمس، مث املغرب حني غابت

(1)«ما رأيتم
  .رواه مسلم 

 ويكره تأخريها عن وقتها؛ [3]

ل يف اليومني يف أول وقتها، وقا – عليه وسلم صلى هللا -صالها ابلنيب  -عليه السالم  -ألن جربيل   

(2)ملغرب إذا وجبت الشمس«يصلي ا  -صلى هللا عليه وسلم    -ر: »كان النيب جاب
 متفق عليه.   

 آخر وقت املغرب: [4]

  .ق األْحراب الشفها إذا غوآخر وقت
 الفصل الرابع: صالة العشاء

 وفيه فروع مخسة

 أول وقت العشاء: [1]

 
  ((613) - 176مسلم ) ( 1)

  (.(646)  - 233مسلم )( 560البخاري )( 2)
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 ْحر اب الشفق األالعشاء إذا غ  وأول وقت
 آخر وقت العشاء: [2]

 -ا روى عبد هللا بن عمرو: أن النيب )مل؛ و نصف الليل والضرورة إىل طلوع الفجراملختار ه وآخر وقتها
(1)إىل نصف الليل«ل: »وقت العشاء ( قا-صلى هللا عليه وسلم 

  .رواه مسلم 
 وقت الضرورة [3]

 إىل طلوع الفجر الثاين،  ورةالضر يذهب وقت االختيار، ويبقى وقت  بعد نصف الليل  
 ة العشاءواألفضل تأخري صال [4]

(2)يستحب أن يؤخر العشاء«  -عليه وسلم  صلى هللا    -لقول أيب برزة: »كان النيب    
 متفق عليه. 

 ، منيعى حال املأموويستحب أن يرا [5]

إذا رآهم  يصلي العشاء أحياان يقدمها وأحياان يؤخرها -صلى هللا عليه وسلم  -لقول جابر: »كان النيب 

(3)ر«اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا، أخ
  .فق عليهمت 

 الفصل الخامس: صالة الفجر

 ثالثةفروع وفيه 

 أول وقت صالة الفجر: [1]

 
  ((261) - 172مسلم ) ( 1)

  (.(647)  - 235( مسلم )547البخاري )( 2)

  (.(646)  - 233( مسلم )560البخاري )( 3)
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البياض الذي يبدو من قبل املشرق معرتضا ال ظلمة و وه ،لفجر الثاينمث الفجر، وأول وقتها إذا طلع ا
   .صبح وبينه لكبعده، ويسمى الفجر الصادق؛ ألنه صدقك عن ال

 ب. كم، ويسمى الفجر الكاذض بعده ظلمة، فال يتعلق به حوأما الفجر األول، فهو البيا

 آخر وقت صالة الفجر: [2]

فأقام الفجر  »أنه أمر بالال - عليه وسلم صلى هللا -ن النيب ملا روى بريدة ع؛ وآخره إذا طلعت الشمس
(1)أيتم«قال: وقت صالتكم ما بني ما ر ، فأسفر هبا، مث حني طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاين صلى الفجر

 

 رواه مسلم 
 واألفضل تعجيلها،  [3]

، يصلي الفجر -لم صلى هللا عليه وس -قالت: »كان رسول هللا  -هللا عنها رضي  -ئشة ملا روت عا

(2)ن الغلس«فيشهد معه نساء من املؤمنات، مث ينصرفن متلفعات مبروطهن ما يعرفن م
 متفق عليه. 

 الفصل السادس: مسائل منثورة

 وفيه فروع أربعة

 جتب الصالة بأول الوقت  [1]

ا اضت املرأة، لزمها القضاء، ألنه إدراك جزء َتب هبت الصالة، أو حدخول جزء من وقفلو جن بعد 
 رت به، كآخر الوقت.الصالة، فاستق

 
 بق تخريجه س( 1)

  (.(645)  - 230( مسلم )578البخاري )( 2)
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 وال جتب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر  [2]

 ومن أدرك ركعة من الصالة  [3]

قال: »من أدرك  -عليه وسلم صلى هللا  -ن النيب ملا روى أبو هريرة أ ؛قت، فهو مدرك هلاوج الو قبل خر 
، غرب الشمسقبل أن ت العصر ة من الصالة فقد أدرك الصالة« ويف لفظ: »إذا أدرك أحدكم سجدة منركع

(1)فليتم صالته، وإذا أدرك سجدة من صالة الصبح، فليتم صالته«
 متفق عليه. 

 الوجوب قدر تكبرية اإلحرام.به  ذي يتعلقالقدر ال [4]

 ، اجلواز خري الصالة إىل آخر وقتز تأوجيو [5]

اين يف آخر يف اليوم الث –صلى هللا عليه وسلم  -صلى ابلنيب  - عليه السالم -ألن »جربيل 

(2)ت«الوق
. 

 ضابط:

 اإلدراكات أنواع:

 .النوع األول: إدراك الوقت حيصل إبدراك جزء من الصالة  

 .: إدراك الركعة ابلركوعالثاينالنوع  

 
  (.(608)  - 163( مسلم )556البخاري )( 1)

 تخريجه  بقس( 2)
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 .ة إبدراك من الصالةإدراك اجلماع  النوع الثالث:

 .راك الركعةدراك اجلمعة إبدالنوع الرابع: إ

 الفصل السابع: قضاء الفوائت

 وع مخسةوفيه فر

 الفور، تها، لزمه قضاؤها على ا عن وقإن أخره [1]

( 1)نسيها فليصلها إذا ذكرها«  : »من انم عن صالة أو-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب 
 متفق عليه.  

 اتته صلوات، لزمه قضاؤهن مرتبات،ف إن [2]

 وألهنا صلوات مؤقتات، فوجب الرتتيب فيها، كاجملموعتني. ،لقول ابن عمر  

 دمها اضرة، قفوات احلإن خشي  [3]

 لئال تصري فائتة، وألن فعل احلاضرة آكد، بدليل أنه يقتل برتكها، خبالف الفائتة.

 تة حتى صلى احلاضرة الفائ إن نسي [4]

: »عفي ألميت عن اخلطأ -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  ؛الفائتة وحدها سقط الرتتيب، وقضى

(2)والنسيان«
 رواه النسائي. 

 
  (.(684)  - 314( مسلم )597البخاري )( 1)

 بق تخريجه س( 2)
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 احلاضرة،  إن ذكرها يف [5]

 يق، فكذلك.قت ضوالو 

 الفصل الثامن: الصالة قبل الوقت وبعده

 فيه فروع أربعةو

 من شك يف دخول الوقت،  [1]

 مل يصل حىت يتيقن، أو يغلب على ظنه ذلك، 

 علم، عمل به، خربه ثقة عن أ إن [2]

 يغلب على ظنه دخوله،  مل يقلده، واجتهد حىتوإن أخربه عن اجتهاد 

 الوقت  إن صلى فبان أنه وافق [3]

 ألنه صلى بعد الوجوب.  ،، أجزأهأو بعده

 إن وافق قبله، مل جيزه،  [4]

 ألنه صلى قبل الوجوب.
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 ةباب شروط الصال

 وفيه فصول

 الفصل األول: شروط الصالة 

 الة إمجاالالص شروط

  :شروط الصالة على القول الراجح

 .ط األول: الطهارة من احلدثشر ال

 الشرط الثاين: الوقت.

 .ث النيةالشرط الثال

   .ترك الكالم إال مبا هو من جنسها أو مصلح هلا  :الرابع 

 . ةاخلامس: ترك الفعل الكثرية من غري جنس الصال

 جود السهو.والكالم يف الشرط الرابع واخلامس يف ابب س

 الشرط األول: الطهارة من احلدث

 صالة : »ال يقبل هللا- صلى هللا عليه وسلم -لقول النيب دث شرط من شروط الصالة؛ من احل الطهارة

(1)بغري طهور«
 رواه مسلم. 

 
  (224مسلم ) ( 1)
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 الشرط الثاني: الوقت
 .ت املكتوابتقاأو الشرط الثاين: وهو الوقت وقد ذكران 

 ضوابط ثالثة: 

 ة عليها: ة مكتوبة متقدموقت سنة كل صال [1]

 .من دخول وقتها إىل فعلها

 وقت اليت بعدها  [2]

 .من فعلها إىل آخر وقتها

 وقت النوافل املطلقة: [3]

 .أوقات  ت هلا إال مخسةمجيع الزمان وق

 الشرط الثالث النية
 النية وهي الشرط الثالث،

 قاعدة: 

  بنية الصالة إالال تصح 
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(1)يات«األعمال ابلن : »إمنا-صلى هللا عليه وسلم  -هللا  قال ابن قدامة: بغري خالف، لقول رسول
 

 وألهنا عبادة حمضة، فلم تصح بغري نية، كالصوم. 

 ضابط: 

 ب حمل النية: القل

 فإذا نوى بقلبه أجزأه، وإن مل يلفظ بلسانه.

 :سبعة فروعوفيه 

 رام تكبرية اإلح.األفضل النية مع  [1]

 .عبادةألهنا أول الصالة لتكون النية مقارنة لل

 يستحب استصحاب ذكرها  [2]

 أبلغ يف اإلخالص،ا ألهن  ؛يف سائر الصلوات

 إن تقدمت النية على التكبري  [3]

 ألن أوهلا من أجزائها، فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها.  ؛از ما مل يفسخهبزمن يسري، جا

 إن كانت فرضا [4]

 ا.ا، ظهرا أو عصرا لتتميز عن غريهالصالة بعينه  لزمه أن ينوي  
 

  (.(1907) - 155( مسلم )1البخاري )( 1)
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 إن كانت نافلة مطلقة  [5]

 أجزأته نية الصالة. 

 خلروج من الصالةوى اإن ن [6]

 طعها. ألن النية شرط يف مجيع الصالة وقد قبطلت؛    

  صالة الظهر ثم قلبها عصرايفإذا نوى  [7]

 عند اإلحرام.   ألنه قطع نية الظهر ومل تصح العصر، ألنه ما نواها؛ فسدات مجيعا  

 الصالة الفصل الثاني: ما ليس من شروط

 األول: الطهارة من النجس
 رةالثاين: سرت العو 

 الثالث: استقبال القبلة
 وفيه مباحث 

 ن النجسالمبحث األول: الطهارة م

جس من واجبات الصالة، »عن أمساء قالت: جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، من الن الطهارة
مث  به، قال: »حتته، مث تقرصه ابملاء، مث تنضحه، ت: إحداان يصيب ثوهبا من دم احليضة، كيف تصنعفقال

(1)يه«صلي فت
 .سلهمتفق عليه فدل على أهنا ممنوعة من الصالة فيه قبل غ 

 ثالثةوفيه فروع 
 

  (.(291)  - 110( مسلم )227البخاري )( 1)
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 متى كانت عليه يف بدنه أو ثيابه جناسة  [1]

 .مقدور على إزالتها غري معفو عنها، مل تصح صالته

 إن مل جيد إال ثوبا جنسا صلى فيه، [2]

ها، وتعلق حق اآلدمي به يف سرت عورته، ألن سرت العورة آكد لوجوبه يف الصالة وغري  ؛دة عليهوال إعا  
 جنس، ال ميكنه اخلروج منه.  لى يف موضع ، كما لو صلصالةصيانة نفسه، وال يعيد او 

 إن صلى على قماش طرفه جنس [3]

يث ينجر معه إذا فإن كان القماش عليه، أو متعلقا به، حب الته،صحت صفصلى على الطاهر منه   
  نه حامل هلامشى، مل تصح صالته، أل

 وفيه أمور أربعة

 األمر األول: طهارة موضع الصالة

 وفيه فرعان:

 صالته، جتب طهارة موضع  [1]

عليه ذنواب من ماء(   وحلديث األعرايب ملا ابل يف املسجد )اهريقوا  ،ألنه حيتاج إليه يف الصالة، أشبه الثوب
 متفق عليه

 با أو طينها، رض النجسة ثوإن بسط على األ [2]

 حبامل للنجاسة، وال مباشر هلا.  ليس  ألنهصحت صالته عليها؛  
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 بعد الصالة األمر الثاني: رؤية النجاسة

 روع ثالثةه فوفي

 إذا رأى عليه جناسة بعد الصالة،  [1]

 ا يف الصالة.صل عدمهألن األمل تلزمه اإلعادة؛  جوز حدوثها بعدها،  و 

 يف الصالة،وإن علم أنها كانت عليه  [2]

 فال إعادة عليه  

 ة ثم نسيها،وإن علم بها قبل الصال [3]

 الصالة.نسيان، كواجبات  ألن ما عذر فيه ابجلهل عذر فيه ابلفال إعادة عليه؛  

 الصالة فيهااألمر الثالث: مواضع ستة ال تصح 

 :ستةوال تصح الصالة يف مواضع  
 املقربة،  [1]

ا على قال: »ال َتلسو  -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب حديثة كانت أو قدمية، ملا روى أبو مرثد أن ا

(1)القبور، وال تصلوا إليها«
 رواه مسلم. 

 واحلمام داخله وخارجه، [2]

 
  ((972) - 97مسلم ) ( 1)
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قال: »األرض كلها مسجد  -صلى هللا عليه وسلم  -سعيد أن النيب  وأما ما روى أبولوجود النجاسة، 

(1)حلمام«إال املقربة وا
 رواه أبو داود. )ضعيف(.  

 بل،أعطان اإل [3]

هللا ملا روى جابر بن مسرة أن رجال قال: »اي رسول  وأعطان اإلبل هي اليت تقيم فيها وأتوي إليها؛  

(2)يف مبارك اإلبل؟ قال: ال.«نعم، قال: أنصلي ض الغنم؟ قال: باأنصلي يف مر 
رواه مسلم، وألن هذه املواضع  

 يمت مقامها.مظنة للنجاسة فأق

 واحلش،  [4]

 ر وأغلب.الحتمال النجاسة فيه أكث

 اجملزرة،  [5]

  .وهي موضع الذبح لوجود النجاسة

 واملزبلة  [6]

 تصح الصالة فيها األمر الرابع: موضعان

 ال أو فرضا. يف الكعبة نف [1]

 
  (492سنن أبي داود )( 1)

 بق تخريجه س( 2)
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(1)صلى يف البيت ركعتني«  -صلى هللا عليه وسلم    -»النيب  ن  أل
 متفق عليه. 

(2)احلجر أم البيت  الت: ما أابيل أصليت يفعن عائشة أم املؤمنني ق
. 

 وضع املغصوب،ملا [2]

 صالة، أشبه املصلي ويف يده خات من ذهب،  عىن يف غري الألن النهي مل  ؛تصح الصالة مع اإلمث 

 ورةسرت الع الثاني:املبحث 

 وفيه أمور

 سرت العورة واجب،األمر األول: 

 ضابطان

 عورة الرجل ما بني سرته وركبتيه  [1]

(3)قال: »غط فخذك فإن الفخذ من العورة«  -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا   ى جرهدملا رو 
رواه   

  حسن(.والرتمذي )أْحد  

 تنبيه

 
  .((1329)  - 388مسلم )( 397البخاري )( 1)

 (  1/364( أخرجه مالك في املوطأ ) 2)

 ( 8279سنن الترمذي ) (15932أحمد ) ( 3)
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 .ملا ذكرانليست السرة والركبة من العورة،  
 عورة املرأة: [2]

ما ظهر منها{ لقول هللا تعاىل: }وال يبدين زينتهن إال  ؛واملرأة يف الصالة  كلها عورة إال الوجه، وكفيها  
الكفني ابلقفازين، ولو  كفيها، وألنه حيرم سرت الوجه يف اإلحرام، وسرت ا و جهه[ قال ابن عباس: و 31]النور: 

 كاان عورة، مل حيرم سرتمها.

ال: نعم إذا كان ار وليس عليها إزار؟ فقهللا تصلي املرأة يف درع ومخول قالت: »اي رسوعن أم سلمة 

(1)سابغا يغطي ظهور قدميها«
 .والصواب وقفه  ،رواه أبو داود 

 لعورةي: انكشاف ااألمر الثان

 وفيه فرعان

 يء يسريإن انكشف من العورة ش [1]

 ألن اليسري يشق التحرز منه.؛  عفي عنه

 إن كثر عمدا  [2]

 حرز منه ممكنالت  ألن   ؛الة بهالص  بطلت

 العورةاألمر الثالث: ضابط ستر 

 جيب سرت العورة مبا يسرت لون البشرة  [1]

 
  (640سنن أبي داود )( 1)
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 اجللود أو غريها،   ياب أومن الث

  إن وصف لون البشرة، [2]

 ألنه ليس بساتر.؛ مل يعتد به

 اس في الصالةاألمر الرابع: اللب

 لباس الرجل وفيه فروع ثالثة:أوال:  

 ورداءص ن يصلي يف قمييستحب للرجل أ [1]

: قال عمر: ، أو قال-صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ابن عمر قال: قال رسول هللا ؛ أو إزار وسراويل  

(1)ا«»إذا كان ألحدكم ثوابن فليصل فيهم
 رواه أبو داود.  

(2)صلى يف ثوب واحد« -عليه وسلم صلى هللا  -أه؛ ألن »النيب فإن اقتصر على ثوب واحد أجز 
ق  متف 

 ليه. ع

 من الرداء،أوىل  القميص [2]

سلمة بن األكوع قال: ألنه أعم يف السرت، فإن كان واسع اجليب ترى منه عورته، مل جيزئه، ملا روى   

(1)و بشوكة«الواحد؟ قال: نعم وازرره ول  نصيد أفنصلي يف القميصقلت: »اي رسول هللا إان  
 حديث حسن.  

 
  (635سنن أبي داود )( 1)

  (.(518)  - 281( مسلم )353البخاري )( 2)
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 جاز.   فإن كان ذا حلية تسد جيبه فال ترى عورته

 وكان واسعا،  رداء، إن صلى يف [3]

سلمة قال: »رأيت  ملا روى عمر بن أيب ؛التحف به. وإن كان ضيقا خالف بني طرفيه على منكبيه

(2)ه«قد ألقى طرفيه على عاتقي يصلي يف ثوب واحد،  -وسلم  صلى هللا عليه   -ول هللا  رس
 متفق عليه.  

قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ر أن النيب ته، ملا روى جابوإن مل جيد ما يسرت عورته أو منكبيه، سرت عور 

(3)ر به«ا، فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتز »إذا كان الثوب واسع
 .ومسلم  رواه البخاري 

 رأة لباس املثانيا: 

 وفيه فرعان:

 يستحب للمرأة أن تصلي يف درع  [1]

 ثالثة أثواب: : تصلي املرأة يفأنه قال -رضي هللا عنه  -ملا روي عن عمر  ؛تلتحف بهار وجلباب مخو 
 )صحيح(.   درع ومخار وملحفة رواه ابن ايب شيبة وغريه

  .سابغ يغطي قدميهاهو القميص، لكنه    :والدرع

 
  (632سنن أبي داود )( 1)

  (.(517)  - 278( مسلم )355ي )البخار ( 2)

  .(3010( مسلم )361البخاري )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

154 

  .هايغطي رأسها وعنق  :واخلمار

  .عوهو امللحفة، تلتحف به من فوق الدر   :واجللباب

إذا كان عليها جلباب،  ري وأسرت، وألنه: قد اتفق عامتهم على الدرع واخلمار، وما زاد فهو خقال أْحد 
 عوراهتا املغلظة. ا، فتبني عجيزهتا، ومواضع فإهنا َتافيه راكعة وساجدة؛ لئال تصفها ثياهب

 إن صلت يف درع ومخار  [2]

مة وميمونة أهنما كاان يصليان روي عن أم سلملا روينا من حديث أم سلمة وقد ؛ ع بدهنا أجزأمجي يسرت
 مالك. يهما أزار. رواهيف درع ومخار، ليس عل

 مسائل ثالث

 يكره اشتمال الصماء  [1]

(1)ه »هنى عن اشتمال الصماء«أن -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو سعيد عن النيب 
 رواه البخاري 

 . سلموم

 ويرد طرفيه على األيسر، فيبقى منكبه األمين مكشوفا.ن،  ومعىن الصماء: أن جيعل الرداء حتت كتفه األمي

 ميص بال القحيرم إس [2]

 
  (.(2099)  - 70( مسلم )367البخاري )( 1)
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 قال: »من جر ثوبه خيالء مل ينظر هللا -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب ؛ ر والسراويل اختياالزاواإل

(1)إليه«
 متفق عليه. 

  .الصالةيكره تغطية الفم يف  [3]

وجهه،  جال يصلي وعليه مغفرة وعمامة قد غطى هبماعن جعدة بن هبرية رضي هللا عنه انه رأى ر 

(2)من خلفهمامته فألقامها فأخذ مبغفرته وع
.   

ة، وأن يغطي : »هنى عن السدل يف الصال-صلى هللا عليه وسلم  -وأما ما روى أبو هريرة أن النيب 

(3)الرجل فاه«
 عيف(. .رواه أبو داود )ض 

 املبحث الثالث: استقبال القبلة
م نتم فولوا وجوهكل هللا تعاىل: }فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كلصالة، لقو وهو واجب ل

 [. 144قرة:  شطره{ ]الب

 ضابط

 والناس يف القبلة على ضربني:

 املتيقن: [1]

 
  (.(2085)  - 42( مسلم )3665البخاري )( 1)

 (7299( أخرجه ابن أبي   شيبة )2)

  (643سنن أبي داود )( 3)
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 ن وراء حائل، أو من مبكة أو قريبا منها م زمه إصابة العني،وهو املعاين للكعبة فيل  

 فيه خالفا.  ة، ففرضه الصالة إىل عينها. ال نعلمقال ابن قدامة: إن كان معاينا للكعب

  الثاني اجملتهد: [2]

: »ما بني املشرق واملغرب -حلديث؛ الكعبة، وهو البعيد عنها فال يلزمه إصابة العنيهة وفرضه إصابة ج

(1) قبلة«
اإلمجاع انعقد على صحة صالة االثنني ن وأل ،والصواب وقفه على ابن عمر ،رواه الرتمذي 
 .حدمها، يستقبالن قبلة واحدة، وال ميكن أن يصيب العني إال أاملتباعدين

 في االستقبالطأ الخ

 وصلى، متعمدا من ترك االستقبال [1]

 ألنه اترك لواجبه.  ؛مل تصح صالته  

 طأ، فبان أنه أخ بواجبهإن أتى  [2]

 فلم تلزمه إعادة، كما لو أصاب.  يط،تفر ألنه أتى مبا أمر من غري    ؛فال يعيد   

 أ يف الصالة،إن بان له اخلط [3]

اروا  لقبلة، وهم يف الصالة، فاستد ل اء بلغهم حتويألن »أهل قبا؛ استقبل جهة القبلة، وبىن على صالته  

(1)إليها، وأمتوا صالهتم«
 متفق عليه. 

 
  (342سنن الترمذي )( 1)
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 ضابط 

 يف ثالثة مواضع:يسقط االستقبال 

 األول: عند العجز  [1]

 به القيام.عجز عنه أشألنه فرض   ؛ري القبلة، يصلي على حسب حالهوطا إىل غلكونه مرب

 والثاني: يف شدة اخلوف  [2]

أو سيل أو سبع ال ميكنه التخلص منه إال ابهلرب،  باح من عدوواهلرب املرب، مثل حال التحام احل
تم فرجاال أو ركباان{ مكنه راجال وراكبا، لقول هللا تعاىل: }فإن خففيجوز له ترك القبلة، ويصلي حيث أ

 لقبلة: »مستقبلي ا-صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب  - عنهما رضي هللا -عمر [ قال ابن 239]البقرة: 

(2)بليها«وغري مستق
 .رواه البخاري. وألنه عاجز عن االستقبال، فأشبه املربوط 

 الثالث: النافلة يف السفر، [3]

، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه  -سلم صلى هللا عليه و  -ملا روى ابن عمر أن »رسول 

(3)برأسه، وكان يوتر على بعريه«  يومئ
  .هْحار متفق عليه، وكان يصلي على   

 
  (.(526)  - 13( مسلم )403البخاري )( 1)

  (4535البخاري ) ( 2)

  .((700)  - 39( مسلم )1105البخاري )( 3)
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 ن[]باب األذا

  .واألصل يف األذان اإلعالم

 .عالم بوقتها أو فعلهاواألذان الشرعي هو اللفظ املعلوم املشروع يف أوقات الصلوات لإل

 وفيه مباحث ثالثة

 ذاناال فضل [1]

لم صلى هللا عليه وس -و هريرة، أن رسول هللا وفيه فضل كثري وأجر عظيم، بدليل ما روى أب
تهموا عليه الستهموا  ء والصف األول، مث مل جيدوا إال أن يس ناس ما يف النداقال: »لو يعلم ال -

(1)عليه«
 

تك  ارفع صو ك، فأذنت ابلصالة، فذا كنت يف غنمك، أو ابديتوقال أبو سعيد اخلدري: »إ

(2) إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة«ابلنداء؛ فإنه ال يسمع صوت املؤذن جن وال
  

 خاري. . أخرجهما الب-صلى هللا عليه وسلم  -من رسول هللا  قال أبو سعيد: مسعته

يقول: »املؤذنون أطول الناس   -لم صلى هللا عليه وس -وعن معاوية قال: مسعت رسول هللا 

(1) ة«القيامأعناقا يوم 
 أخرجه مسلم.  

 
  (.(437)  - 129( مسلم )615البخاري )( 1)

   (.609البخاري )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

159 

 األصل يف األذان [2]

  صلى هللا -ول هللا ان، ما روى عبد هللا بن زيد بن عبد ربه، قال: ملا أمر رسيف األذواألصل 
جلمع الناس للصالة، طاف يب وأان انئم رجل حيمل  ابلناقوس يعمل ليضرب به  -عليه وسلم 

وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إىل  فقال:  ا يف يده، فقلت: اي عبد هللا، أتبيع الناقوس؟ انقوس
 أكرب هللا  : بلى، فقال: تقول: هللا: أفال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ فقلت لهالصالة. قال

رسول  ه إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا إلكرب، هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن الأ
، حي على الصالة، حي على الفالح، حي الصالة هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، حي على

قال: تقول إذا  غري بعيد، مث . قال: مث استأخر عينفالح، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللاعلى ال
ول هللا، حي على   أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رس هللاأقمت الصالة: هللا أكرب

ال إله إال  الة، قد قامت الصالة، هللا أكرب هللا أكرب،امت الصالصالة، حي على الفالح، قد ق
ا رأيت، فقال: إهنا رؤاي  فأخربته مب -سلم صلى هللا عليه و  - هللا. فلما أصبحت أتيت رسول هللا 

أندى صوات منك، فقمت  ، فقم مع بالل، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنههللا  حق، إن شاء
وهو   -عنه  رضي هللا -ؤذن به، فسمع ذلك عمر بن اخلطاب ليه، ويمع بالل، فجعلت ألقيه ع

رأيت مثل الذي رأى. فقال بعثك ابحلق لقد اي رسول هللا، والذي يف بيته، فخرج جير رداءه، فقال 

 
  ((387) - 14مسلم ) ( 1)
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(1) : فلله احلمد.«-هللا عليه وسلم  صلى -رسول هللا 
ره هبذا  وذكر الرتمذي آخرواه أبو داود،  

 يث حسن صحيح.  اإلسناد، وقال: هو حد

 لصلوات اخلمس.وأمجعت األمة على أن األذان مشروع ل

 سبب مشروعية األذان: [3]

سبب مشروعيته ما ورد عن انفع أن ابن عمر   من اهلجرة وكان  شرع األذان يف السنة األوىل 
هبا أحد فتكلموا يوما يف ذلك فقال  ن يقول " كان املسلمون جيتمعون للصالة وليس يناديكا

مثل قرن اليهود فقال عمر أوال قران ذوا انقوسا مثل انقوس النصارى وقال بعضهم بل بعضهم اخت

(2)  عليه وسلم اي بالل قم فنادي ابلصالة "سول هللا صلى هللا ن رجال ينادي ابلصالة فقال ر تبعثو 
 

 رواه البخاري ومسلم 

 وفيه فصول عشرة

 ن: حكم األذاالفصل األول

 وفيه فروع سبعة

 غريها،  صلوات اخلمس دوناألذان مشروع لل [1]

 
  (499سنن أبي داود )( 1)

  (.(377) - 1( مسلم )604البخاري )( 2)
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 وهو من فروض الكفاية؛  [2]

إذا ل نودعه، فقال: أان ورج -صلى هللا عليه وسلم  -: »أتيت النيب مالك بن احلويرث ل قا

(1) حضرت الصالة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكربكما«
 متفق عليه  

 ناألذان ال جيب على املسافري [3]

 لقول ابن عمر 

 تة واملقضيةوال جيب األذان للصالة الفائ [4]

مسعود يف داره فقال " أصلى هؤالء  تينا عبد هللا بنملا روى مسلم عن األسود وعلقمة قاال أ

(2) ود فقوموا فصلوا فلم أيمران أبذان وال إقامة " ال فقال ابن مسعخلفكم فقلنا 
  

 واألفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم [5]

ء أو يف غري وقت األذان، مل ؤذن ويقيم إال أنه إن كان يصلي قضال مصل أن يواألفضل لك
د: »إذا  ابدية أو حنوها، استحب له اجلهر ابألذان؛ لقول أيب سعيلوقت، يف ه. وإن كان يف اجيهر ب

صوت  غنمك أو ابديتك فأذنت ابلصالة، فارفع صوتك ابلنداء، فإنه ال يسمع مدى كنت يف 

 
  (.(674) - 293( مسلم )2848البخاري )( 1)

  ((534) - 26مسلم ) ( 2)
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د: مسعت ذلك من رسول هللا  وال شيء إال شهد له يوم القيامة. قال أبو سعياملؤذن جن وال إنس 

(1)«. -لم صلى هللا عليه وس -
  

 ن أذن واحد يف املصر أسقط الفرض عن أهله، وإ [6]

 ت، ذان قبل الوقوال جيزئ األ [7]

 -ألنه ال حيصل املقصود منه، إال الفجر، فإنه جيزئ األذان هلا بعد نصف الليل؛ لقول النيب 

(2)لوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم«: »إن بالال يؤذن بليل؛ فك-ى هللا عليه وسلم صل 
متفق  

  عليه.

 كيفيات االذانالفصل الثاني: 

 لألذان كيفيتان:

 عشرة مجلة(  أذان بالل )مخس الكيفية األوىل:

س ليضرب به ابلناقو  -صلى هللا عليه وسلم  -رواه عبد هللا بن زيد، قال: »ملا أمر رسول هللا 
اقوس؟  هللا أتبيع الن ئم رجل حيمل انقوسا، فقلت: اي عبد للناس جلمع الصالة، طاف يب وأان ان

 من ذلك؟  لك على ما هو خري تصنع به؟ قلت: ندعو به إىل الصالة، فال: أفال أدقال: وما 

 
 تخريجه. بق س( 1)

  (.(1092)  - 38( مسلم )622البخاري )( 2)
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إال هللا، أشهد أن  ت: بلى، فقال: تقول: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله فقل
الصالة، حي  ول هللا، حي علىحممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا رسال إله إال هللا، أشهد أن 

، قال: مث   إله إال هللارب هللا أكرب، الالصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، هللا أك على
أكرب، أشهد أن ال إله إال   استأخر عين غري بعيد، مث قال: تقول إذا أقمت الصالة: هللا أكرب هللا 

امت  امت الصالة قد قلى الفالح، قد قدا رسول هللا، حي على الصالة، حي عهللا، أشهد أن حمم
صلى هللا عليه وسلم  - أتيت رسول هللا. فلما أصبحت الصالة، هللا أكرب هللا أكرب، ال إله إال هللا

قم مع بالل فألق ما رأيت فليؤذن به، فإنه  فأخربته مبا رأيت، فقال: إهنا رؤاي حق إن شاء هللا، ف -

(1) ى طوات منك«أند
ن به  إلقامة املستحب، ألن بالال كان يؤذرواه أبو داود. فهذه صفة األذان وا 

 أن مات. إىل -ه وسلم صلى هللا علي -  حضرا وسفرا مع رسول هللا

 الكيفية الثانية: أذان أبي حمذورة ) تسع عشرة مجلة(

هللا، أشهد  هللا، أشهد أن ال إله إال أكرب، أشهد أن ال إله إال ، هللا أكرب هللا هللا أكرب هللا أكرب
 فمد من صوتك قال: مث ارجع، -مرتني مرتني  -ل هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا أن حممدا رسو 

إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا   أن ال إلههد أش

 
  (499سنن أبي داود )( 1)
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 لى الفالح، حي على الفالح، هللا أكربول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي عرس

(1)  إله إال هللا هللا أكرب، ال
 

 الفصل الثالث: كيفيات اإلقامة

 ن:لإلقامة كيفيتا

 إقامة بالل )إحدى عشرة مجلة(ىل: الكيفية األو

دا رسول هللا، حي على الصالة،  هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن حمم

 ( 2) .أكرب، ال إله إال هللاة، قد قامت الصالة، هللا أكرب هللا قد قامت الصال حي على الفالح،

 مجلة(سبعة عشر الكيفية الثانية: إقامة أبي حمذورة )

، أشهد  هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا
لى  ول هللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي عأن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا رس

 إله إال، ال هللا أكرب ح، حي على الفالح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، هللا أكربفالال
 (3) .هللا

 
 بالتكبير في أوله أربعا وهو اصح. ( 27252أحمد ) مرتين فقط،  بالتكبير في أوله  ((379) - 6مسلم ) ( 1)

  (499سنن أبي داود )( 2)

  (27252أحمد ) ( 3)
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 وفيه فرعان

 ويستحب أن يقول يف أذان الصبح بعد حي على الفالح: الصالة خري من [1]
 النوم، مرتني، 

الصبح،  له: »إن كان يف أذان  قال -صلى هللا عليه وسلم  - ملا روى أبو حمذورة أن النيب

(1)قلت: الصالة خري من النوم، مرتني«
 .  وغريه رواه النسائي 

 ب يف غريه،ويكره التثوي [2]

هناين أن أثوب يف الفجر، و  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى بالل قال: »أمرين رسول هللا  

(2)أن أثوب يف العشاء«
 ضعيف(.  رواه ابن ماجه ) 

ثوب يف أذان الظهر، فخرج وقال: ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه، فسمع رجال ي
 بدعة. أخرجتين ال

 خامتة

 ثة:تثويب ثالوأنواع ال

 مشروع يف أذان الفجرب ويتث [1]

 
 (. 633( النسائي )500) ( أبو داود15376أحمد )( 1)

  (715) بن ماجهسنن ا( 2)
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 يف أذان الفجر وهو قول )الصالة خري من النوم مرتني(

 يف الفجر تثويب غري مشروع [2]

مرتني. حي على  الفجر، أن يقول: حي على الصالة، وهو التثويب بني األذان واإلقامة يف
 لفالح. مرتني. ا

 تثويب آخر غري مشروع يف غري الفجر [3]

 غري الفجر، أن يقول: حي على الصالة، مرتني. حي  امة يفواإلقني األذان وهو التثويب ب
 مرتني.  ،على الفالح

 للفائتة ذاناألالفصل الرابع: 

 وفيه فروع ثالثة

 ئتة، يسن األذان للفا [1]

بح فقال: »اي بالل قم فأذن مث صلى ركعتني، فاتته الص -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

(1) اة« أقام، مث صلى الغدمث
 ه.متفق علي 

 إن كثرت الفوائت، أذن وأقام لألوىل، ثم أقام لليت بعدها، [2]

 
  (.(681)  - 311( مسلم )595) البخاري ( 1)
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أربع عن  -ه وسلم صلى هللا علي -شغلوا رسول هللا  ملا روى ابن مسعود أن »املشركني 
بالال، فأذن مث أقام فصلى الظهر، مث أقام فصلى ىت ذهب من الليل ما شاء هللا، مث أمر صلوات ح

(1)«أقام فصلى العشاءلى املغرب، مث صفالعصر، مث أقام 
 أخرجه الرتمذي والنسائي. 

 بني الصالتني، فكذلك، إن مجع  [3]

لعصر بعرفة أبذان  صلى الظهر وا - عليه وسلم صلى هللا  -»النيب  ملا روى جابر أن 

(2)وإقامتني«
 رواه مسلم. 

 صفات المؤذن المشروطةلخامس: الفصل ا

 وال يصح األذان إال من:

  .مسلم  [1]
  .قلعا [2]

 جمنون، ألهنم من غري أهل العبادات. كافر وال   فال يصح من

 وليس على النساء أذان وال إقامة  ويصح منهن،

 
 ( 662النسائي )  (179سنن الترمذي )( 1)

  ((1218) - 147لم )مس ( 2)
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( 1) أان أهنى عن ذكر هللا "سئل ابن عمر هل على النساء أذان فغضب وقال "  
أخرجه ابن  

 ن املنذر إبسناد حسن أيب شيبة واب

امة قال ال النساء أذان وإق أل أنسا هل علىس نوقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال " كنا 

(2)وإن فعلن فهو ذكر "
 يح  أخرجه ابن أيب شيبة وابن املنذر إبسناد صح 

 ويصح أذان الفاسق والصيب العاقل 

 الهتما، ومها من أهل العبادات. شروع لصألنه م 

 صفات المؤذن المستحبةدس: الفصل السا

   . يستحب أن يكون صيتا [1]
ألقه على بالل فإنه أندى صوات  قال لعبد هللا بن زيد:  -م وسل  ى هللا عليهصل  -»النيب ألن 

 . يف اإلعالم املقصود ابألذانرواه أبو داود. وألنه أبلغ  (3)منك«

 نا ابلغااملؤذن عدال أميويستحب أن يكون  [2]

 
 (1219( وابن املنذر )2324) مصنف ابن أبي شيبة( 1)

 (1221( وابن املنذر )2317) مصنف ابن أبي شيبة( 2)

 ريجه بق تخس( 3)
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نه ن أن يغرهم أبذانه إذا مل يكن كذلك، وألالصالة والصيام، فال يؤم ألنه مؤمتن يرجع إليه يف 
 ضع عال، فال يؤمن منه النظر إىل العورات.يؤذن على مو 

 وأن يكون عاملا ابألوقات، [3]
 ئلها. ليتمكن من األذان يف أوا 

 وأن يكون بصريا،  [4]
 .مكتوميؤذن قبله، كبالل مع ابن أم معه بصري  إال أن يكونألن األعمى ال يعلم، 

 صفات مستحبة في األذانالفصل السابع: 

 ا،  يستحب أن يؤذن قائم  [1]
   .لبالل: قم فأذن« وألنه أبلغ يف اإلمساع -عليه وسلم  صلى هللا - »لقول النيب

 لك.د منه، وهي َتوز كذالسفر جاز، ألن الصالة آك  فإن أذن قاعدا أو راكبا يف

   .عال وأن يؤذن على موضع [2]
 وروي أن »بالال كان يؤذن على سطح امرأة، ويرفع صوته«  ،ألنه أبلغ يف اإلعالم

أنه »قال للمؤذن: يغفر له مدى   -وسلم صلى هللا عليه  -النيب ريرة عن ى أبو هوملا رو 

(1) صوته، ويشهد له كل رطب وايبس«
 رواه أبو داود.   

 
  تخريجه.سبق ( 1)
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 ويستحب أن يؤذن متوضئا،   [3]
 ذكر مشروع للصالة، فأشبه القرآن   نهأل

 جاز،إن أذن حمدثا 

 ألنه ال يزيد على قراءة القرآن، والطهارة غري مشروطة له.   

 مستقبل القبلة ويستحب أن يؤذن [4]
انوا يؤذنون  ك  -صلى هللا عليه وسلم  -قال ابن قدامة: ال نعلم فيه خالفا؛ فإن مؤذين النيب 

 مستقبلي القبلة.

ي على الصالة، ويسارا إذا قال: حي على ا قال: حميينا إذويلتفت  [5]
 الح، وال يزيل قدميهالف

وعلى يساره، إذا قال "  ي على الصالة " يستحب أن يدير وجهه على ميينه، إذا قال " ح
 القبلة يف التفاته؛   حي على الفالح ". وال يزيل قدميه عن

نا وها هنا متفق عليه. ويف لفظ  ، قال: رأيت بالال يؤذن، وأتتبع فاه هاهجحيفةملا روى أبو 
فأذن،  وهو يف قبة ْحراء من أدم، فخرج بالل  -صلى هللا عليه وسلم  - يت رسول هللا قال: »أت

(1) الة حي على الفالح، التفت ميينا ومشاال، ومل يستدر«حي على الصفلما بلغ 
 رواه أبو داود.  

 
  (520سنن أبي داود )( 1)
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 يف األذان وحيدر اإلقامة،  رتسلويستحب أن ي [6]
امة إعالم احلاضرين، فلم حيتج  والرتسل فيه أبلغ يف اإلمساع، واإلقعالم الغائبنيألن األذان إ

 إىل الرتسل 

(1)حيذم اإلقامةوثبت عن ابن عمر كان 
يعين يسرع يف اإلقامة أخرجه ابن أيب شيبة وأبو نعيم   

 .عمبعىن يسر  (حيذم)يف الصالة إبسناد صحيح  

 ويستحب ملن أذن أن يقيم [7]
  وإن أقام غريه جاز

قال: »ألقه على بالل  -هللا عليه وسلم  صلى -ملا روى أبو داود يف حديث األذان أن النيب 

(2)فأقم أنت« أان رأيته، وأان كنت أريده قال:فقال عبد هللا: ليه فأذن بالل، فألقاه ع
. 

 األذانصفات مشروطة في الفصل الثامن: 
  مرتبا متواليا،ألذان إالال يصح ا

   .أذان بدوهنماألنه ال يعلم أنه  

 وفيه فروع ثالثة

 
 (230( ابو نعيم )2237) أبي شيبة مصنف ابن ( 1)

  (512سنن أبي داود )( 2)
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 طويال أعاد.إن سكت فيه سكوتا  [1]

 وال يصح أن يبين على أذان غريه،  [2]

 ليه، مث أفاق قريبا بىن،  لى فعل غريه، كالصالة، فإن أغمي عفلم ينب فعله ع ألنه عبادة بدنية،

 الة.  وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل املوا

 [. 65مر:  تعاىل: }لئن أشركت ليحبطن عملك{ ]الز وإن ارتد يف أثنائه بطل أذانه لقول هللا

 وز الكالم فيه، جيو [3]

ا بىن، ألن ذلك ال يبطل  ة، وإن كان يسري إلخالله ابملواال فإن تكلم بكالم طويل ابتدأ،
 هي آكد منه،  اخلطبة، و 

ؤذن يف العسكر وكان أيمر غالمه  وثبت عن سليمان بن صرد وكان له صحبة أنه كان ي

(1) نهاابحلاجة يف أذ
أيب شيبة والبيهقي   خرجه بناألثر أو من الصحابة  وهوهذا سليمان بن صرد  

 . صحيحوهو  ورواه البخاري تعليقا 

 ألنه ال خيل ابملقصود. ؛، فال يبطل األذانكالما حمرماكان  وإن  

 
 (1865( البيهقي )1/126( البخاري قي باب الكالم في االذان )212( ابو نعيم )2198) شيبةمصنف ابن أبي ( 1)
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 الفصل التاسع: ما يستحب للسامعين عند األذان
 عاء بني األذان واإلقامة،ب الدويستح [1]

(1)األذان واإلقامة ال يرد« أنه قال: »الدعاء بني - عليه وسلم صلى هللا -لنيب ملا روي عن ا 
 

 حديث حسن.  

 ذان األذكار واألدعية يف األ

 ؤذن  متابعة امل [1]

 وهلا صفتان: 

 أن يقول مثل ما يقول، ويقول عند احليعلة: ال حول وال قوة إال ابهلل،  (1
: -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا قال: قال  -رضي هللا عنه  -ر بن اخلطاب وى عمملا ر 

إله إال  ال: أشهد أن ال ن: هللا أكرب هللا أكرب، فقال أحدكم: هللا أكرب هللا أكرب، مث ققال املؤذ »إذا
مدا  أن حمأشهد ، فقال: أشهد أن ال إله إال هللا، مث قال: أشهد أن حممدا رسول هللا، فقال: هللا

لفالح،  : حي على افقال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قالرسول هللا، مث قال: حي على الصالة، 

 
 ( 521سنن أبي داود ) (13668أحمد ) ( 1)
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 أكرب، مث قال: ال   أكرب، هللا أكرب، قال: هللا قال: ال حول وال قوة إال ابهلل، مث قال: هللا أكرب، هللا 

 رواه مسلم.  (1) « إله إال هللا، قال: ال إله إال هللا، من قلبه، دخل اجلنة

 أن يقول مثل ما يقول،  (2

»فإذا مسعتم النداء، فقولوا   قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ن رسول هللا بو سعيد أملا روى أ

(2)مثل ما يقول املؤذن«
  متفق عليه. 

 رة.ذه مرة وهذه موله ان يقول ه

 الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم  [2]

(3)سلم )مث صلوا علي(ويدل عليه قول النيب صلى هللا عليه و 
 أخرجه مسلم من حديث عبد 

   . هللا بن عمرو

 قول اللهم رب هذه الدعوة التامة.   [3]

 
  ((385) - 12مسلم ) ( 1)

  (.(383)  - 10( مسلم )611البخاري )( 2)

  ((384) - 11مسلم ) ( 3)
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 يسمع النداء:  قال: »من قال حني  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى جابر أن النيب 
ثه املقام  اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابع

(1) مود الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة«احمل
 أخرجه البخاري.   

 الدعاء  [4]

(2)«ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة»ويدل عليه حديث أنس 
رواه أْحد وأبو داوود   

   .يح لرتمذي وسنده صحوا

 قول أشهد أن ال إله إله هللا وحده ال شريك له...  [5]

 راب  ريك له وأن حممد عبده ورسوله رضيت ابهللقول أشهد أن ال إله إله هللا وحده ال ش
قال: »من قال  -ه وسلم صلى هللا علي -نيب ملا وروى سعد أن ال   رسوال وابإلسالم دينا ومبحمد

إال هللا وأن حممدا رسول هللا، رضيت ابهلل راب وابإلسالم   أشهد أن ال إله  حني يسمع النداء: وأان 

(3) نا ومبحمد رسوال، غفر له ذنبه« دي
 رواه مسلم.  

   .وهذه هي اللفظة الصحيحة
 

  (614اري )البخ ( 1)

   سبق تخريجه.( 2)

  ((386) - 13مسلم ) ( 3)
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   .ال تصح  ،شاذة  اعتمد على رواية ، أثناء األذان ،عل هذا الدعاءمن جأما 

 ألفاظ يف األذان ال تصح 

 عاد  منها إنك ال ختلف املي [1]

 ضعيفهقي وغريه أخرجه البي 

 ومنها قول سيدان   [2]

 هذه مدرجة  

 ومنها قول الدرجة الرفيعة  [3]

 ال تصح   

 م الراْحني  ومنها اي أرح [4]
 ومنها الدرجة العالية   [5]

شهد أن ال إله إال هللا جيعله  تصح مع زايدة اللفظ الذي ذكرانه الدعاء ألفاظ ال كل هذه األ
 يف األذان هذه كذلك ال تصح 

 ذان واإلقامة بين األالفرق شر: العا الفصل

   :افرتق األذان واإلقامة يف أمور
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الصلوات وال َتوز اإلقامة قبل األذان جيوز قبل الوقت يف بعض  :األول [1]
 حبال الوقت
واإلقامة ال َتوز   جيوز أول الوقت وإن أخر الصالة إىل آخر الوقت :اينالث [2]

 إال عند إرادة الصالة  
 سن اإلقامة إال مرة ت صبح مرتني واليسن األذان لل : الثالث [3]
 يسن يف األذان الرتجيع واإلقامة ال يسن فيها الرتجيع  :الرابع [4]
يسن  قامة فالأما اإل ،ن يف األذان االلتفات يف احليعلتنيس ي :اخلامس [5]

 االلتفات يف احليعلتني 
 ألذان الرتسل واإلقامة يسن فيها اإلدراج واإلسراعيف ايسن : السادس [6]
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 الصالة[ ]باب صفة
 لى الصالةلمشي إآداب ا

 أمور سبعةوفيه 

 وخضوع، يستحب للرجل، إذا أقبل إىل الصالة، أن يقبل خبوف ووجل وخشوع   [1]
  .وعليه السكينة والوقار [2]
صلى هللا عليه وسلم  -إليها؛ ملا روى أبو هريرة، عن النيب  قامة مل يسعوإن مسع اإل [3]

، وما فاتكم صلواقار، فما أدركتم فالسكينة والو  كمليأنه قال: »إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وع -
 متفق عليه.  (1) فأمتوا«

 تنبيه:

   .قبحما مل يكن عجلة ت كبرية األوىل أن يسرع شيئا،ال أبس إذا طمع أن يدرك الت

 .مل يصح شيء يف الذكر للخروج إىل الصالة [4]
 كار الواردة يف املشي إىل الصالة ذاأل

كان يقول: »اللهم إن أسألك حبق   ي أن النيب  أيب سعيد اخلدر  أوالً: احلديث املشهور حديث
تقاء ًا وال بطراً، وال رايًء وال مسعة، خرجت يف االسائلني عليك وحبق ممشاي هذا، فإين مل أخرج أشر 

 يغفر يل ذنويب مجيعًا إنه النار، وأن تغفر ن تنقذين من السخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أ
 د، وابن السين، وغريهم وسنده ضعيف.جه ابن ماجة وأْحالذنوب إال أنت« أخر 

 
  (.(602)  - 151( مسلم )636البخاري )( 1)
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ين نوراً، واجعل يف بصري نوراً، ويف اثنيا: الدعاء اآلخر »اللهم اجعل يف قليب نوراً، ويف لسا
نوراً، اللهم  وعن مشايل نوراً، وفوقي نوراً، وحتيتنوراً، وخلفي نوراً، وعن مييين نوراً، اً، وأمامي مسعي نور 

(1)«وزدين نوراً عطين نورًا أ
والصواب أن هذا الدعاء ليس يف املشي إىل الصالة، وإمنا هو  ،رواه مسلم 

    .يقوله يف السجود  أن هذا الدعاء كان النيب يف الدعاء يف السجود،  

 .إذا دخل املسجد قدم رجله اليمىن وقال ما ورد [5]
 اء عند الدخول إىل املسجد أصح ما فيه: دعال

قال: »إذا دخل أحدكم املسجد فليقل: اللهم افتح يل  النيب  أو أيب ْحيد أن  أوالً: حديث أيب أسيد،
(2)هم إين أسألك من فضلك«أبواب رْحتك، وإذا خرج فليقل: الل

هو أصح ما ورد عن أخرجه مسلم، وهذا  ،
صح عن قول: اللهم افتح يل أبواب رْحتك، ومل يخلروج منه، فعند الدخول تيف الدخول إىل املسجد وا لنيب ا

  ، والسالم على النيب مل تصح عن النيب  سملة، بسم هللا،  وكذلك الصالة على النيب لبا النيب 
هللا بن سالم وغريهم، كعب بن عجرة، وعبد عن بعض الصحابة، ك ، لكن ثبتن النيب  يصح عكذلك مل
 »إذا دخلت املسجد فسلم على النيب«، أنه قال: 

 رجه ابن أيب شيبة وغريه، صحابة كما أخ، إمنا عن ال إذاً هذا اثبت ليس على النيب
لسالم على النيب كرانه الذي أخرجه مسلم، واالوارد يف الدخول إىل املسجد فقط الدعاء الذي ذ  وعليه،

 ذلك يعين عند اخلروج نفس األذكار، واألذكار لثبوته عن بعض الصحابة كما هو عند ابن أيب شيبة، ك
ه قبل قليل يف مسلم، والسالم على روج، فلم يصح إال الذي ذكراناخل األذكار عند خول هي نفسهاعند الد 

 قليل.بة كما ذكرانه قبل  صحاعجرة وغريه واحد من ال كما هو اثبت عن كعب بن  النيب  
  .وال جيلس حىت يركع ركعتني [6]

 
  ((763) - 181مسلم ) ( 1)

  ((713) - 68مسلم ) ( 2)
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ملسجد فال جيلس قال: »إذا دخل أحدكم ا -صلى هللا عليه وسلم  - دة، أن رسول هللاملا روى أبو قتا
(1)حىت يركع ركعتني«

 متفق عليه.  
 ويستحب أن يقوم إىل الصالة عند قول املؤذن: قد قامت الصالة. [7]

 ضابط

 الصالة له حاالن:القيام إىل  

الصالة، ودليله ما ثبت عن  مام يف املسجد فيستحب القيام عند قد قامتا كان اإلاألول: إذ
ريه، وجود إسناده احلافظ أخرجه ابن املنذر وغصالة، قام« ت القام أنس »أنه كان إذا قال املؤذن: قد 

 ابن حجر رْحه هللا يف الفتح.

: »إذا حلديث أيب قتادة قال  د فال يقوموا إال إذا رأوه؛مام يف غري املسجالثاين: إذا كان اإل
(2)وموا حىت تروين قد خرجت«أقيمت الصالة فال تق

 .مسلمالبخاري و رواه   

 
  (.(714)  - 70( مسلم )444البخاري )( 1)

  (.(604)  - 156( مسلم )637البخاري )( 2)
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 الةباب أركان الص
 وفيه مباحث

 املبحث األول: معنى الركن

  .مجع ركن والركن هو جانب الشيء األقوى  ،األركان 

  :ضابط الركن

 أن يكون يف الصالة  :لاألو 

 وال سهوا.  ال يسقط عمدا  :الثاين

 ظي.وبعضهم يسمي األركان فروضا، واخلالف لف

 األركان املتفق عليه:املبحث الثاني: 

 القراءة [1]
 والركوع   [2]
 جود والس [3]
 ه والقعود في [4]

 أركان الصالة على القول الراجح:املبحث الثالث: 

 القيام [1]
 تكبرية اإلحرام [2]
 الفاحتة [3]
 الركوع [4]
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 مأنينة يف الكلالط [5]
 الرفع من الركوع [6]
 الركوعاالعتدال من   [7]
 السجود  [8]
 الرفع من السجود [9]
 اجللوس [10]
 التشهد  [11]
 المالس [12]
 الرتتيب [13]

 وفيه فصول

 الفصل األول

 القيام :الركن األول

لعمران بن  -صلى هللا عليه وسلم  -[ وقال النيب 238: وا هلل قانتني{ ]البقرة: }وقوم تعاىللقول هللا

(1)«فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب  حصني: »صل قائما،
 رواه البخاري. 

 الفصل الثاني

 بيرة اإلحرام الركن الثاني: تك

(2)إىل الصالة فكرب«ذا قمت الته: »إسيء يف صقال للم  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب 
  

 
  (1117بخاري )ال ( 1)

  (.(397)  - 45مسلم )( 793البخاري )( 2)
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(1)وقال: »مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التكبري، وحتليلها التسليم«
 واه أبو داود.  ر  

 ضابط

 اع ثالثة التكبريات يف الصالة أنو

  .تكبرية اإلحرام وهو ركن  :األول [1]
  .التكبرية االنتقال وهو واجب  :الثاين [2]
ينوي هبا  ،هو سنة، فيكرب تكبرية واحدةك إمامه راكعا و تكبرية املسبوق إذا أدر  :الثالث [3]

 .وتسط عنه تكبرية االنتقال للركوع ،تكبرية اإلحرام
 انفرع

 كيفية رفع اليدين يف التكبري [1]

   . ة األصابعع يده، ممدوديستحب أن يرف (1
  .مضموما بعضها إىل بعض (2

   .الركعتني منع اليدين عند القيام فر [2]

هذه الزايدة فديه« ، وأما قوله »وإذا قام من الركعتني رفع يقيام من الركعتنيال يشرع رفع اليدين عند ال
   .، وال من فعل ابن عمرال من فعل النيب   ،شاذة، ال تصح

 ضابط

 أربعة: الة هلا أحوال األصابع يف الص

 
  (61سنن أبي داود )( 1)
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 التفريق، وهذا يف الركوع. [1]

 ود.وتوجيه األصابع إىل القبلة من غري تفريق، وهذا يف حال السج ،د ملا [2]

بع إىل القبلة، وهذا يف رفع اليدين لإلحرام، وكذلك رفع اليدين يف بطون األصا املد وتوجيه [3]
   .ء هللاكما سيأيت إن شا،  ال من الركوعواالعتد   ،الركوع

يعين وضع األصابع  ،يلهأيت تفصكما سي  ،ى الكف أو الذراع، وهذا يف حال القيامض علالقب [4]
 ى الذراع، وهذا يف حال القيام. وضعها والقبض علهذا يف حال القيام، أو    ،على الكف

 وفيه مباحث سبعة

 المبحث األول:

 حد رفع اليدين، 

 ن، له صفتان:حد رفع اليدي

 .حذو منكبيهاألوىل:  الصفة   [1]

رأيت النيب صلى هللا عليه  ه قال: عنرضي هللا ه أحاديث كثرية جداً: منها حديث ابن عمرعلي ويدل
ه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه، وإذا كرب للركوع؛ فعل مثله، لصالة، فرفع يديوسلم افتتح التكبري يف ا

 ذلك حني يرفع رأسه منولك احلمد، وال يفعل  بنا؛ فعل مثله، وقال: ر إذا قال: مسع هللا ملن ْحدهو 

(1)السجود
 م.سلومأخرجه البخاري    .

 
  (.(390)  - 21( مسلم )735البخاري )( 1)
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 .رفع اليدين حذو األذنننيالصفة الثانية:  [2]

وسلم كان إذا كرب؛ رفع يديه حىت نه: أن رسول هللا صلى هللا عليه ويرث رضي هللا عرواه مالك بن احل

(1)ي هبما أذنيهرفع يديه حىت حياذ  حياذي هبما أذنيه، وإذا ركع؛
 لم  أخرجه مس ،

 المبحث الثاني: وقت رفع اليدين

 أوقات ثالثة: رفع اليدين له

 رفع اليدين مع التكبري  [1]

كبري يف الصالة، فرفع رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم افتتح التهللا عنه قال:  رواه عبد هللا بن عمر رضي
ل: مسع هللا ملن ْحده؛ فعل منكبيه، وإذا كرب للركوع؛ فعل مثله، وإذا قا يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو

يف " صحيحه  أخرجه البخاري .(2)السجوداحلمد، وال يفعل ذلك حني يرفع رأسه من ولك  مثله، وقال: ربنا!
" 

 ع اليدين قبل التكبري فر  [2]

ا قام إىل الصالة؛ رفع يديه حىت رواه عبد هللا بن عمر أيضا قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ

(3)كبيه، مث كربتكوان حذو من
 أخرجه مسلم 

 
  ((391) - 25مسلم ) ( 1)

  (738البخاري ) ( 2)

  ((390) - 22مسلم ) ( 3)
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 رفع اليدين بعد التكبري [3]

كرب؛ رفع يديه حىت   يه وسلم كان إذارواه مالك بن احلويرث رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عل

(1)ذي هبما أذنيه، وإذا ركع؛ رفع يديه حىت حياذي هبما أذنيهحيا
 لم  أخرجه مس  ،

 :المبحث الثالث: محل وضع اليدين 

 ب وضع ميينه على مشاله،غ استحإذا فر  •

فيأخذ مشاله يؤمنا  -صلى هللا عليه وسلم  -ان رسول هللا لب عن ابيه، قال، »كملا روى قبيصة بن ه  

(2) ينه«بيم
 رواه الرتمذي: )حسن(.   .

 المبحث الرابع: 

 ووضع اليد اليمنى على اليسرى 

 :ىن على اليسرى كيفيات أربع وضع اليد اليم

 الكيفية األوىل: 

قال: »كان الناس يؤمرون أن  بن سعد وضع اليمىن على ذراع اليسرى، ويدل عليه حديث سهل 

(3)الصالة«  اليسرى يف  هذراعيضع الرجل اليد اليمىن على  
 رواه البخاري.  ،

 
  ((391) - 25مسلم ) ( 1)

  (252سنن الترمذي )( 2)

  (740البخاري ) ( 3)
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 الثانية:  الكيفية

ى وضع يده اليمىن علمث ديث وائل بن حجر، قال: »وضع اليد اليمىن فوق اليد اليسرى، ويدل عليه ح

(1)اليسرى«
 .مسلمأخرجه   

 الثالثة: الكيفية

ت ر يف أحد الروااييقبض اليد اليمىن على اليد اليسرى، ويدل عليه حديث وائل بن حج :القبض  

(2)إذا كان واقفاً قبض ميينه على مشاله« »رأيت النيب 
  .همأبو داود والنسائي وغري أْحد و أخرجه   

 الرابعةالكيفية 

، وضع اليمىن لنيب رى، يعين على الكوع، »رأيت اد اليمىن على رسغ اليسوال تصح، وهي: وضع الي

(3)على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد«
  .ال تصح    "عد الرسغ والسا"  ظةلفو  

 فرعان

 .وجيعلهما حتت السرة [1]

 
 ( (401) - 54لم )مس  ( 1)

 ( 887( النسائي )726سنن أبي داود ) (11887أحمد ) ( 2)

 ( 889( النسائي )727سنن أبي داود ) (18870أحمد ) ( 3)
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(1)ف يف الصالة حتت السرة«ملا روي عن علي أنه قال: »السنة وضع الكف على الك  
 رواه أبو داود 

 )ضعيف(.     هوغري 

كل أحاديث ضعيفة، و ، ال يثبت فيها شيء عنه  ،ليدينيف مكان وضع ا واألحاديث عن النيب 
  .على الصدر كلها أحاديث ال تصح  و فوق السرة، أوحتت السرة، أ

 ويستحب جعل نظره إىل موضع سجوده،  [2]

 نظره.ألنه أخشع للمصلي، وأكف ل

 
  (756سنن أبي داود )( 1)
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 المبحث الخامس: االستفتاح

 ستفتح.ويستحب أن ي

 صيغ االستفتاح

 الصيغة األوىل: 

، وال إله »سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك، وتعاىل جدكطاب، ن عمر بن اخلاليت وردت ع

(1)غريك«
(2) شيء يف هذه الصيغة ن النيب عومل يصح رواه مسلم،   

 .  عمر بن اخلطابإمنا هو عن  و   ،

 غة الثانية: الصي

 ونسكي املشركني، إن صاليت األرض حنيفًا مسلمًا وما أان من»وجهت وجهي للذي فطر السماوات و 
، اللهم أنت امللك ال إله إال أنت، نيوأان أول املسلموحمياي وممايت هلل رب العاملني، ال شريك له وبذلك أمرت 

ذنيب مجيعًا إنه ال يغفر نيب فاغفر يل سبحانك وحبمدك، أنت ريب وأان عبدك ظلمت نفسي واعرتفت بذ 
ال أنت، واصرف عين سيئها ال يصرف عين ال يهدي ألحسنها إ إال أنت، واهدين ألحسن األخالق الذنوب

يديك، والشر ليس إليك، أان بك وإليك، تباركت وتعاليت،  ك، واخلري كله يفسيئها إال أنت، لبيك وسعدي

(3)أستغفرك وأتوب إليك«
  أخرجه مسلم،   

 الثة: الصيغة الث

 
  ((399) - 52مسلم ) ( 1)

  (775سنن أبي داود )( 2)

  ((771) - 201مسلم ) ( 3)
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خطاايي كما ينقى  ق واملغرب، اللهم نقين مناايي كما ابعدت بني املشر »اللهم ابعد بيين وبني خط

(1)ربد«وال لثلجي ابملاء واالثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلين من خطااي
أخرجه البخاري، ومسلم من  

 حديث أيب هريرة.

 الصيغة الرابعة: 

حابة أخرجه مسلم، استفتح به رجل من الصرياً، وسبحان هللا بكرة وأصياًل« حلمد هلل كث»هللا أكرب كبرياً وا

(2): »عجبت هلا فتحت هلا أبواب السماء«وقال النيب  
  

 الصيغة اخلامسة: 

: »لقد رأيت اثين عشر ذا أخرجه مسلم، استفتح به رجل فقال يبًا مباركًا فيه« ه كثريًا ط مد هلل»احل

(3)ا أيهم يرفعها«ملكاً يبتدروهن
. 

 الصيغة السادسة: 

حلمد أنت قيوم السماوات واألرض د أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن، ولك الك احلم»اللهم 
ت احلق، ووعدك حق، ن فيهن، ولك احلمد أنواألرض وم ماواتك السلومن فيهن، ولك احلمد أنت م

حق، والنبيون حق، وحممد حق، اللهم لك وقولك حق، ولقاؤك حق، واجلنة حق، والنار حق، والساعة 

 
  (.(598)  - 147( مسلم )744البخاري )( 1)

  ((601) - 150مسلم ) ( 2)

  ((600) - 149سلم )م ( 3)
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يك حاكمت، أنت ربنا وإليك ، وإلعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمتأسلمت و 

(1)ت املؤخر ال إله إال أنت«لنت، أنت املقدم، وأنررت وما أعما أسرت، و املصري، فاغفر يل ما قدمت وما أخ
 

 أخرجه البخاري ومسلم. 

 الصيغة السابعة

 وات واألرض عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بنيهم رب جربيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السما»الل
ء إىل صراط إنك هتدي من تشادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك عبا

(2)يم«مستق
 أخرجه مسلم. 

 : الثامنةالصيغة 

لهم اغفر يل، راً، ويهلل عشراً، ويستغفر عشراً، ويقول: »البح عش»كان يكرب عشراً، وحيمد عشراً، ويس

(3)بك من الضيق يوم احلساب« عشراً، ل: »اللهم إين أعوذوعافين« عشرا، ويقو  واهدين، وارزقين،
أخرجه  

 بسند صحيح.  ،بةوابن أيب شي  ،د أْح

 الصيغة التاسعة:

(1)«]هللا أكرب[ ثالاثً »ذو امللكوت واجلربوت والكربايء والعظمة  
 أخرجه أبو داود، بسند صحيح.  ،

 
  (.(769) - 199م )( مسل6317البخاري )( 1)

  ((770) - 200مسلم ) ( 2)

 (29336مصنف ابن أبي شيبة ) (25102أحمد ) ( 3)
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 ( 874سنن أبي داود ) ( 1)
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 الستعاذةلسادس: االمبحث ا  

 وفيه فروع ثالثة

 اهلل من الشيطان الرجيم، ، فيقول: أعوذ بثم يستعيذ باهلل [1]

 [.98الرجيم{ ]النحل: ذ ابهلل من الشيطان  أت القرآن فاستعلقوله تعاىل: }فإذا قر 

 صيغ االستعاذة. [2]

  .ستعاذة شيءيف صيغ اال  تنبيه: مل يصح عن النيب  

لعليم من الشيطان ابلليل كرب مث يقول: »أعوذ ابهلل السميع اللصالة  إذا قام أما حديث كان الرسول 

(1)الرجيم من مهزه، ونفخه، ونفثه«
  .احلديث ضعيفو   مذي،داود، والرت أخرجه أبو    ،

 ]مهزه[ اجلنون ]ونفخه[ الكرب، ]نفثه[ الشعر.

 .يصح  شيء  عن النيب  أنه ليس فيه    ،ستعاذة، مع أننا ننبهلذلك اختلف العلماء يف صيغة اال

 الصيغة األوىل:

ابحلديث، من مهزه، ونفخه، ونفثه«، هذا استدالاًل  عليم من الشيطان الرجيم»أعوذ ابهلل السميع ال  
 ث ضعيف.واحلدي

 الصيغة الثانية: 

 
 (   242سنن الترمذي ) (764اود )أبي دسنن  ( 1)
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َّللَِّّ اْلُقْرآَن فَاْسَتعِّْذ : }فَإَِّذا قَ رَْأَت أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم هذا أخذًا من قول هللا سبحانه وتعاىل ابِّ
يمِّ{، قال ابنمَِّن الشَّْيطَ   صيغة، إذاً قدامة: »وهذا قول أيب حنيفة والشافعي« واختار ابن قدامة هذه ال انِّ الرَّجِّ

 صيغة الثانية من صيغ االستعاذة.هي الهذه  

 الصيغة الثالثة: 

اآليتني، معوا بني ألجل أن جي ،ذه أحد الصيغ هو السميع العليم، ه أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم إن هللا
 عد ذلك: إن هللا هو السميع العليم.ونقل حنبل عن اْحد: أنه يزيد ب

 ا، ويسر االستعاذة، وال جيهر به [3]

 فيه خالفا.  مة: ال أعلمقال ابن قدا

 المبحث السابع: البسملة

 ثم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم، 

 :وفيه فرعان

 البسملةال جيهر ب [1]

ر وعمر وعثمان، وأيب بك -هللا عليه وسلم صلى  -: »صليت خلف النيب ملا روى أنس بن مالك قال  

(1)م«فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم هللا الرْحن الرحي
 .  رواه مسلم 

 نسيان االستفتاح [2]

 
  ((399) - 50مسلم ) ( 1)
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البسملة، أو البسملة حىت شرع يف  ،أو نسي االستعاذة ،حىت شرع يف االستعاذة ،ومن نسي االستفتاح
 ألهنا سنة فات حملها.  ؛إليها  يرجعمل   ،حىت شرع يف الفاحتة

 الفصل الثالث

 ن الثالث الفاحتةركال
 ثم يقرأ الفاحتة، وهو الركن الثالث 

 ة:وع أربعوفيه فر

 يف حق اإلمام املنفردن ة ركالفاحت [1]

(1)صالة ملن ال يقرأ بفاحتة الكتاب«، أنه قال: »ال -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى عبادة عن النيب   
 

 ه.متفق علي

 ال جتب على املأموم [2]

 [. 204وا{ ]األعراف: ئ القرآن فاستمعوا له وأنصتلقول هللا تعاىل: }وإذا قر   

أانزع القرآن قال: فانتهى الناس أن  قال: »ما يل -هللا عليه وسلم  ىصل -أن النيب  وروى أبو هريرة

(2)«-صلى هللا عليه وسلم   - يقرأوا فيما جهر فيه النيب
 وطأ. رواه مالك يف امل 

 
  (.(394)  - 34( مسلم )756البخاري )( 1)

 ( 827ي داود )( سنن أب8007( أحمد )79/ 286وطأ )امل( 2)
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   .سائر األركان عليه مل تسقط عن املسبوق، ك وألهنا لو وجبت

 إن مسع قراءة اإلمام أنصت له،  [3]

 له: فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه، أهنم يقرأون يف غريه.هوم قو ألن مف؛ وإسرارهويقرأ يف سكاته  

 كل ركعة،جتب قراءة الفاحتة يف  [4]

كتاب وما الته، فقال: »اقرأ بفاحتة العلم املسيء يف ص -سلم صلى هللا عليه و  -ملا روي أن النيب 

(1)يف كل ركعة مثل ذلك«  تيسر، مث قال: اصنع 
  

 ث ثالثةوفيه مباح

 التأميناألول: المبحث 

 ، قال: آمني، الفاحتة إذا فرغ من

 وفيه فرعان

 ،جيهر بها فيما جيهر فيه بالقراءة [1]

ورفع  : آمني،»كان إذا قال: وال الضالني قال -عليه وسلم صلى هللا  -ملا روى وائل بن حجر أن النيب   

(2)هبا صوته«
 رواه أبو داود.  

 
 (. (397)  - 45( مسلم )793البخاري )( 1)

  (932سنن أبي داود )( 2)
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إذا قال اإلمام }وال الضالني{ : »-صلى هللا عليه وسلم  - هللالقول رسول  مع أتمينه، ويؤمن املأمومون

(1)ينه أتمني املالئكة غفر له«فظ: »إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق أتم[ ، فقولوا: آمني« ويف ل7]الفاحتة: 
 

 متفق عليه. 

 م أن يسكت لإلما ويستحب [2]

 - عليه وسلم صلى هللا -عن رسول هللا أنه حفظ مسرة:  ملا روى؛ لفهبعد الفاحتة سكتة، يقرأ فيها من خ

(2)غضوب عليهم وال الضالني{سكتتني، سكتة إذا كرب، وسكتة إذا فرغ من قراءة: }غري امل
اه [ رو 7]الفاحتة:  

 أبو داود. 

 المبحث الثاني:

 فاتحةقراءة السورة بعد ال

 ويسن أن يقرأ بعد الفاحتة سورة 

ملا روى جابر بن  ؛قصاره، ويف سائرهن من أوساطهب من املغر  فصل، ويفتكون يف الصبح من طوال امل

(3)ان يقرأ يف الفجر ب  "ق«»ك -صلى هللا عليه وسلم   -مسرة أن النيب  
 رواه مسلم. 

 
  (.(410)  - 72( مسلم )780البخاري )( 1)

  (777داود ) سنن أبي( 2)

  ((458) - 168مسلم ) ( 3)
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ظهر والعصر ب  }والسماء والطارق{ ]الطارق: »كان يقرأ يف ال -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب أن ا وعنه:

(1)[ وحنومها من السور«1لربوج:  ربوج{ ]اء ذات ال[ و }والسما1
 رواه أبو داود. 

ا دحضت الشمس، صلى الظهر، ويقرأ بنحو: إذ -صلى هللا عليه وسلم  -وعنه قال: »كان رسول هللا 

(2)ا إال الصبح، فإنه كان يطيلها«[ والعصر كذلك، والصلوات كله1يغشى{ ]الليل: ل إذا }واللي
رواه أبو  

 داود.  

 لك كله أجزأه. ذعد أم كتاب يفوما قرأ به ب

 طوال المفصل وأوساطه وقصاره:

  .طوال املفصل: من ق إىل عم

  .إىل الضحىأوساط املفصل: من عم  

  .الضحى إىل الناسقصار املفصل: من  

 المبحث الثالث: الجهر واالسرار 

 وفيه فروع ثالثة

 يسن لإلمام اجلهر بالقراءة يف الصبح،  [1]

 
  (580سنن أبي داود )( 1)

  (806سنن أبي داود )( 2)
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كان يفعل   -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب ؛ فيما وراء ذلكعشاء، واإلسرار واألوليني من املغرب وال
 ذلك.

  يسن اجلهر لغري اإلمام،ال [2]

 إن جهر املنفرد فال بأس، و [3]

 ،ألنه ال ينازع غريه

 الفصل الرابع

 الركوع :الركن الرابع

 بعةوفيه فروع أر

 ثم يركع وهو الركن الرابع، [1]

 [. 77اسجدوا{ ]احلج:  آمنوا اركعوا و   قال هللا تعاىل: }اي أيها الذين  

 ويكرب للركوع،  [2]

»كان إذا قام إىل الصالة كرب حني يقوم، مث  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا 

(1)رأسه، يفعل ذلك يف صالته كلها«  يرفع  كرب حني يركع، مث يكرب حني يسجد، مث يكرب حنيي
 رواه البخاري.  

 ال سنةنتقاالتكبريات و [3]

 
   سبق تخريجه.( 1)
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 :يرفع يديهب أن ويستح [4]

 مع التكبري  (1
 أو بعده  (2
 أو قبله (3

 ضابط

 الركوع اجملزئ:

 ألنه ال يسمى راكعا بدونه.  ؛كبتيه بيديهاالحنناء حىت ميكنه مس ر   

 خامسل الالفص

 الطمأنينة :الركن الخامس

 اكعاوجيب أن يطمئن ر

(1)ئن راكعا«مث اركع حىت تطمللمسيء يف صالته: » -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا 
متفق  

 عليه. 

 وفيه مبحثان 

 املبحث األول: الركوع الكامل ما اشتمل على أمور: [1]

 يديه على ركبتيه،يضع   (1

 
   سبق تخريجه.( 1)
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 ويقبضهما (2
 يفرج بني األصابع (3
 يسوي ظهره،  (4
 ال يرفع رأسه، وال خيفضه،  (5
 على جنبيه،   جيايف يديه (6

كع أمكن يديه من ركبتيه، مث هصر »كان إذا ر  -لم صلى هللا عليه وس -ملا روى أبو ْحيد أن رسول هللا 

(1)ظهره«
  

(2)ويف لفظ: »ركع مث اعتدل، فلم يصوب رأسه ومل يقنع«
.   

(3)يه«قابض عليهما، ووتر يديه، فنحامها عن جنبويف رواية: »ووضع يديه على ركبتيه كأنه 
ث حدي 

 حيح.ص

 املبحث الثاني: أذكار الركوع [2]

 ذلك: فمن    أذكار عدة  يف الركوع  وردت عن النيب  

 األول:الذكر 

 
  (828ي )البخار  ( 1)

  (731سنن أبي داود )( 2)

  (734سنن أبي داود )( 3)
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سبحان ريب  يقول إذا ركع: »مسع رسول هللا  دليله حديث حذيفة أنهسبحان ريب العظيم،   

(1)العظيم«
 .مسلمرواه   

 ني: الذكر الثا

مسعي، وبصري وخمي، وعظمي، »اللهم لك ركعت وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك 

(2)وعصيب«
 .عليمن حديث    مسلمرواه   

 الثالث:  كرالذ

(3)ك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل«حان»سب
، »كان عائشةومسلم من حديث  البخاريرواه  

هم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل، يتأول يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: سبحانك الل  رسول هللا
َْمدِّ َرب َِّك َواْستَ ْغفِّْرُه إِّ د قوله تعاىل:  ن«، تريالقرآ  [.3ااًب{]النصر:نَُّه َكاَن تَ وَّ } َفَسب ِّْح حبِّ

 الذكر الرابع: 

(4)«سبحان هللا وحبمده أستغفر هللا وأتوب إليه»
 ث عائشة مسلم.دليله حدي  ،

 الذكر اخلامس: 
 

  ((772) - 203مسلم ) ( 1)

  ((771) - 201مسلم ) ( 2)

  (.(484)  - 217مسلم )( 794البخاري )( 3)

  ((484) - 220مسلم ) ( 4)
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(1)ح«املالئكة والرو »سبوح قدوس رب 
يقول يف  رسول هللا دليله حديث عائشة قالت: »كان  

 «، رواه مسلم.ركوع وسجوده: سبوح قدوس رب املالئكة والروح

 ذكر السادس: لا

سول هللا »سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة«، دليله حديث عوف بن مالك، أن ر 

 (2)«جلربوت وامللكوت والكربايء والعظمةقال يف سجوده وركوعه: »سبحان ذي ا
اود رواه أبو د 

 ئي بسند صحيح.والنسا

تكون حمفوظة« فالراجح عدم زايدة خناف أال »وهذه الزايدة  أما زايدة ]وحبمده[ قال أبو داود عنها:
 هذا اللفظة.

 وفيه فروع أربعة

 ، حكمه: سنة [1]

 صالته، مل يعلمه املسيء يف    -صلى هللا عليه وسلم    - ألن النيب

 وأدىن الكمال ثالث،  

 أجزأه،  وإن اقتصر على واحدة [2]

 
  ((487) - 232مسلم ) ( 1)

 ( 1049النسائي )  (738سنن أبي داود )( 2)
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 ألنه ذكر مكرر، فأجزأت الواحدة، كسائر األذكار.

 فع مل جيزه؛ اإلمام يروم يركع واملأم إن كان [3]

 وعليه أن أييت ابلتكبرية منتصبا، 

 اءفإن أتى بها بعد أن انتهى يف االحنن [4]

 هبا يف غري حملها،   أتى ألنهإىل قدر الركوع أو ببعضها، مل جيزه؛   

 الفصل السادس والسابع

 السادس والسابع:كن الر

 الرفع واالعتدال من الركوع 
 وفيه فروع ستة

 محده،  ال: مسع اهلل ملنيرفع رأسه قائ مث [1]

ه: »مث ارفع حىت تعتدل للمسيء يف صالت -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب ؛ حىت يعتدل قائما

(1)قائما«
  

 
   سبق تخريجه.( 1)
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: مسع هللا ملن ْحده ورفع يديه، قال -صلى هللا عليه وسلم  -ن رسول هللا يب ْحيد »أويف حديث أ

(1)تدال«مع ضعهواعتدل حىت رجع كل عظم يف مو 
.  

 التسميع بجيو [2]

  وهو قول مسع هللا ملن ْحده  

 للمأموم، التسميع وال يشرع  [3]

 : ربنا ولك احلمد«ملن ْحده، فقولوااإلمام مسع هللا  : »إذا قال:  - عليه وسلم صلى هللا  -لقول رسول هللا 

     حلمد. له: ربنا ولك اويقول يف اعتدا [4]

 وإن قال: ربنا لك احلمد، جاز، [5]

 .به السنةقد صحت  ألنه    

 ويستحب أن يقول: ملء السماء  [6]

صلى هللا  -أيب أوىف أن النيب ملا روى أبو سعيد، وابن  ؛وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد 
احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما ا لك ان إذا رفع رأسه قال: مسع هللا ملن ْحده، ربن»ك -عليه وسلم 

(2)شئت من شيء بعد«
 .  سلمرواه م 

 
  (828البخاري )  (1)

  (.(476) - 202مسلم ) (2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

206 

 امنالفصل الث

 الركن الثامن: 

 السجود والطمأنينة فيه
 وفيه فروع ستة

  ثم خير ساجدا ويطمئن يف سجوده،  [1]

 [ ، 34قول هللا تعاىل: }اسجدوا{ ]البقرة:  ل  

( 1)جد حىت تطمئن ساجدا«لألعرايب: »مث اس -صلى هللا عليه وسلم    -النيب    ولوق
 

 ينحط إىل السجود مكربا  [2]

 ، حلديث ابن عمر. ، وال يرفع يديهحلديث أيب هريرة

 ويكون أول ما يقع منه على األرض [3]

 عليه وسلم صلى هللا -ى وائل بن حجر قال: »كان رسول هللا ملا رو ؛ ركبتاه، مث يداه، مث جبهته وأنفه  

(2)هنض رفع يديه قبل ركبتيه«وإذا  إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه،   -
 داود.رواه أبو   

 
   سبق تخريجه.( 1)

  (838سنن أبي داود )( 2)
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 عضاء واجب، والسجود على هذه األ [4]

قال: »أمرت أن أسجد على سبع أعظم، اجلبهة،  -صلى هللا عليه وسلم  -روى ابن عباس أن النيب ا مل

(1)اف القدمني«أشار بيده إىل أنفه، واليدين والركبتني، وأطر و 
 متفق عليه. 

 األنف  وجيب السجود على [5]

 السجود.إىل أنفه عند بيان أعضاء    -وسلم  صلى هللا عليه   -إلشارة النيب 

 املصلي بشيء  مباشرة وال جيب [6]

فيضع  -هللا عليه وسلم  صلى -ملا روى أنس قال: »كنا نصلي مع النيب ؛ من هذه األعضاء إال اجلبهة

(2)دة احلر يف مكان السجود«أحدان طرف الثوب من ش
 رواه البخاري ومسلم.  

 وألهنا من أعضاء السجود، فجاز السجود على حائلها كالقدمني. 

 ثمبح

 ى أمور تسعة:ل ما اشتمل علوالسجود الكام

 أن جيايف عضديه عن جنبيه،  [1]

 بطنه عن فخذيه جيايف  [2]

 
  (.(490)  - 230( مسلم )812البخاري )( 1)

 (. (620)  - 191( مسلم )385البخاري ) (2)
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 اقيهفخذيه عن سيباعد  [3]

(1)جاىف عضديه عن إبطيه« -عليه وسلم  صلى هللا -ملا روى أبو ْحيد »أن النيب   
ء »ووصف الربا 

وقال: هكذا كان رسول  تيه ورفع عجيزته، فوضع يديه واعتمد على ركب-صلى هللا عليه وسلم  - سجود النيب

(2)يسجد« -صلى هللا عليه وسلم   -هللا  
 رواه أبو داود.  

 بعضها إىل بعض، يضم أصابع يديه  [4]

 يضعها على األرض حذو منكبيه، [5]

  يستقبل بأصابع يديه القبلة [6]

 مرفقيه، يرفع  [7]

 اف أصابع قدميه، لى أطريكون ع [8]

 يثنيها حنو القبلة، [9]

(3)يه«وضع كفيه حذو منكب  -هللا عليه وسلم  صلى    -أن النيب ملا روى أبو ْحيد »  
.  

 
 ]صحيح[   (730سنن أبي داود )( 1)

 ]ضعيف[  (896سنن أبي داود )( 2)

  (734سنن أبي داود )( 3)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

209 

(1)أبطراف رجليه القبلة«ويف لفظ: »سجد غري مفرتش، وال قابضهما، واستقبل  
.   

(2)ركبتيه، وصدور قدميه، وهو ساجد«فانتصب على كفيه و ويف رواية: »فسجد  
.  

(3)اش الكلب«ل وال يفرتش افرت : »إذا سجد أحدكم فليعتد -صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب 
صحيح   

 متفق على معناه. 

 فرعان

 ويقول: سبحان ربي األعلى، [1]

  وحكمه حكم تسبيح الركوع [2]

  مضى.  يف عدده ووجوبه ملا  

 
  (828اري )البخ ( 1)

  (733سنن أبي داود )( 2)

 (  275( سنن الترمذي )14384أحمد ) ( 3)
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 الفصل التاسع

 :ن التاسعركال

 الرفع واالعتدال من السجود 
 أربعة وفيه فروع

 ثم يرفع رأسه مكربا، ويعتدل جالسا، [1]

(1)لألعرايب: »مث ارفع حىت تطمئن جالسا« - عليه وسلم  صلى هللا  -لقول النيب    
  

 جيلس مفرتشا، يفرش رجله اليسرى، وجيلس عليها، وينصب [2]
 اليمنى، 

عليها، مث  له اليسرى، وقعد: »مث ثىن رج-صلى هللا عليه وسلم  -لقول أيب ْحيد يف وصف صالة النيب 

(2)اعتدل حىت رجع كل عظم يف موضعه«
.  

يفرش رجله اليسرى، وينصب  -وسلم صلى هللا عليه  -: »كان النيب -رضي هللا عنها  -وقالت عائشة 

(3)«اليمىن، وينهى عن عقبة الشيطان 
 رواه مسلم. 

 
  (.(397)  - 45( مسلم )757البخاري )( 1)

  (828البخاري ) ( 2)

  ((498) - 240مسلم ) ( 3)
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 و القبلة،يسن أن يثين أصابع اليمنى حن [3]

ستقباله أبصابعها من سنة الصالة أن ينصب القدم اليمىن، واملا روى النسائي عن ابن عمر أنه قال: »  

(1)«القبلة
.  

 ، اغفر لي يقول: رب [4]

: رب اغفر يل ، فكان يقول بني السجدتني-صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى حذيفة »أنه صلى مع النيب 

(2)رب اغفر يل«
 .ال جيبرواه النسائي. و  

 الفصل العاشر

 الركن العاشر: 

 لسجدتنياجللوس بني ا
 وفيه فروع ثالثة

 يسجد السجدة الثانية كاألوىل سواء، [1]

 حلديث أيب هريرة. ؛  رفع رأسه مكرباركنان، مث ي  يهاوف  

  .وهل جيلس لالسرتاحة فيه؟ الصواب ال جيلس لالسرتاحة
 

   (1158النسائي ) ( 1)

   (1145لنسائي )ا ( 2)
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 جلوسه مثل جلسة الفصل،  وصفة [2]

ثىن رجله وقعد واعتدل حىت : »مث -صلى هللا عليه وسلم  - صفة صالة رسول هللا ملا روى أبو ْحيد يف

(1)رجع كل عظم يف موضعه، مث هنض«
 حيح. يث ص. حد  

 بيده على األرض، عتمد وال ي [3]

 ملا ذكران، إال أن يشق ذلك عليه، لضعف أو كرب. 

 وفيه مباحث

 ول: الركعة الثانيةالمبحث األ

 األوىل، يصلي الركعة الثانية كثم 

(2)ايب: »مث اصنع ذلك يف صالتك كلها«لألعر  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب 
  

 ضابط

 أمور:عن الثانية يف  ختتلف الركعة األوىل

 النية  [1]

 واالستفتاح،  [2]

 
   سبق تخريجه.( 1)

   سبق تخريجه.( 2)
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 ألنه يراد الفتتاح الصالة، 

 االستعاذة  [3]

إذا هنض من الركعة الثانية،  - صلى هللا عليه وسلم -رة قال: »كان رسول هللا ال يستعيذ ملا روى أبو هري

(1)مد هلل رب العاملني، ومل يسكت«ة ابحلاستفتح القراء
 رواه مسلم. 

 املبحث الثاني

 ولوس للتشهد األلاجل
 وفيه فرعان 

 جيلس مفرتشا، [1]

»فإذا جلس يف الركعتني، جلس ، -صلى هللا عليه وسلم  -لقول أيب ْحيد يف صفة صالة رسول هللا   

(2)األخرى«على اليسرى ونصب  
  

(3) بصدر اليمىن على قبلته«ويف لفظ: »فافرتش رجله اليسرى، وأقبل  
 صحيح. 

 التشهد األول وجلسته حكم  [2]

 
  ((599) - 148مسلم ) ( 1)

  (828البخاري ) ( 2)

  (734سنن أبي داود )( 3)
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؛ حلديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا س للتشهد األول واجبألول واجللو هد االتش

(1)التشهد 
 قطين والبيهقي وهو حديث صحيح، رواه الدار  

 ليد يف التشهد: كيفية وضع ااملبحث الثالث

 وله كيفيات:سرى على فخذه اليسرى  يستحب أن يضع يده الي  

 فخذهأن يضع يده اليسرى على  [1]

 .بع مستقبال أبطرافها القبلةسوطة مضمومة األصاسرى مبسوطة مبليا  

 أو يلقمها ركبته،  [2]

ابلسبابة عند  ني، ويشريليمىن، يعقد الوسطى مع اإلهبام عقد ثالث ومخسويضع يده اليمىن على فخذه ا
ه وضع يد  -وسلم  صلى هللا عليه -ملا روى ابن عمر »أن النيب ؛ نصر والبنصرذكر هللا تعاىل، ويقبض اخل

(2)د ثالاث ومخسني، وأشار ابلسبابة«على ركبته اليمىن، وعق  اليمىن
 رواه مسلم. 

ذا قعد يدعو وضع يده اليمىن على إ -صلى هللا عليه وسلم  -ال: »كان رسول هللا وملا روى ابن الزبري ق
مه على إصبعه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار إبصبعه السبابة يدعو، ووضع إهبا ويده فخذه اليمىن،

(3)وسطى يدعو«ال
  

 
 (3962نن البيهقي )س(1327سنن الدارقطني )( 1)

  ((580) - 115مسلم ) ( 2)

  ((579) - 131مسلم ) ( 3)
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 ويف لفظ: »وألقم كفه اليسرى ركبته« رواه مسلم. 

(1)ذا دعا، وال حيركها«ويف لفظ: »وكان يشري إبصبعه إ
  .حريك ال تصحالت  وايةور   رواه أبو داود 

 املبحث الرابع التشهد األول
 روع مخسة:ه فوفي

 تشهد ابن مسعود. ثم يتشهد [1]

بني كفيه، كما التشهد، كفي  -صلى هللا عليه وسلم  - »علمين رسول هللا ملا روى ابن مسعود قال:  
ورْحة هللا وبركاته،  والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النيب يعلمين السورة من القرآن: التحيات هلل،

(2)«هد أن حممدا عبده ورسولهالصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا وأش  هللا  السالم علينا وعلى عباد
  متفق عليه. 

 فإن تشهد بغريه  [2]

 كتشهد ابن عباس وغريه جاز،  -صلى هللا عليه وسلم   -مما صح عن النيب 

 ،التشهد رغ منفإذا ف [3]

: - عليه وسلم صلى هللا -ملا روى ابن مسعود أن النيب ؛ مل يزد عليه وكانت الصالة أكثر من ركعتني،  

(1)ف.«الركعتني األوليني كأنه على الرض»كان جيلس يف  
 .عيف(. لشدة ختفيفهداود )ض  رواه أبو 

 
  (989سنن أبي داود )( 1)

  (.(402)  - 55لم )( مس1202البخاري )( 2)
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 ثم نهض مبكرا  [4]

 كنهوضه من السجود، 

 يني ويصلي الثالثة والرابعة كاألول [5]

 تاب ملا قدمناه.إال يف اجلهرية، وال يزيد على فاحتة الك

 الفصل احلادي عشر والثاني عشر

 احلادي عشر: اجللوسكن الر

 والركن الثاني عشر: التشهد
 تشهد، إذا فرغ جلس ف

أمر به وعلمه ابن  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب ؛ الركن الثاين والثالث عشر مهاوالتشهد واجللوس 

(2)سعود، مث قال: »فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك«م
 رواه أبو داود. 

يب الم على هللا قبل عباده، فقال النقبل أن يفرض علينا التشهد: السوعن ابن مسعود قال: »كنا نقول 

(3)، ولكن قولوا: التحيات هلل«: ال تقولوا: السالم على هللا-ليه وسلم صلى هللا ع  -
 .فدل هذا على أنه فرض 

 
  (995ود )سنن أبي دا( 1)

  (856سنن أبي داود )( 2)

   تخريجه. سبق( 3)
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 وفيه مباحث ثالثة

 د األخري له كيفيتان:املبحث األول: اجللوس للتشه

 ى، جيلس متوركا يفرش رجله اليسر [1]

كعتني جلس على فإذا جلس يف الر لقول أيب ْحيد يف وصفه: » وينصب اليمىن، وخيرجهما عن ميينه؛
لس متوركا على شقه كانت السجدة اليت فيها التسليم أخر رجله اليسرى، وجاليسرى، ونصب اليمىن، فإذا  

(1)األيسر، وقعد على مقعدته«
 رواه البخاري. 

 جيعل باطن رجله اليسرى أو  [2]

 -عليه وسلم  صلى هللا -هللا قال ابن الزبري: »كان رسول  ليمىن، وجيعل إليته على األرض؛خذه احتت ف

(2)ليسرى حتت فخذه وساقه«إذا قعد يف الصالة جعل قدمه ا
 .رواه أبو داود 

 عل جاز، وأيهما ف

 قاعدة:

 شهدان يف األخري منهما؛ ال يتورك إال يف صالة فيها ت

 إليه مع عدم االشتباه. ألنه جعل للفرق، وال حاجة

 
  (828البخاري ) ( 1)

  (988سنن أبي داود )( 2)
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 املبحث الثاني:

 الصالة على النيب 
 ، -صلى اهلل عليه وسلم  -ى النيب لي علثم يص

فقلنا: اي رسول هللا، قد  خرج علينا -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى كعب بن عجرة قال: إن النيب 
د، وعلى آل حممد، كما ى حممك، فكيف نصلي عليك؟ قال: »قولوا: اللهم صل علعلمنا كيف نسلم علي

ى آل إبراهيم،  ابركت على آل حممد، كما ك على حممد، وعلصليت على آل إبراهيم، إنك ْحيد جميد، وابر 

(1)إنك ْحيد جميد«
   .متفق عليه 

 وفيه فروعان 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب ة على جتب الصال [1]

 هبا،  -صلى هللا عليه وسلم    -لنيب  ألمر ا  

 هذا األفضل،األوىل أن يكون  [2]

عليه ئ منها ما اجتمعت فة، فوجب أن جيز ألهنا رويت أبلفاظ خمتلوكيفما أتى ابلصالة أجزأه؛   
 األحاديث.

 المبحث الثالث: الدعاء بعد التشهد

 وفيه فروع ثالثة

 
  (.(405)  - 65( مسلم )4797البخاري )( 1)
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 يتعوذ من أربع؛  يستحب أن [1]

ين أعوذ بك من عذاب يدعو: »اللهم إ -وسلم  صلى هللا عليه -رسول هللا  ملا روى أبو هريرة قال: كان 

(1)سيح الدجال«املة مات، ومن فتنالقرب، ومن عذاب النار، ومن فتنة احمليا وامل
متفق عليه، وملسلم: »إذا  

  .تشهد أحدكم فليستعذ ابهلل من أربع« وذكره

 عا به مما وردوما د [2]

 يف القرآن واألخبار فال أبس   

 جيوز أن يدعو فيها باملالذ [3]

 وطعاما طيبا؛   م اآلدميني، مثل: اللهم ارزقين زوجة صاحلة، أو زوجا صاحلابه كالوما يشوشهوات الدنيا،   

 الفصل الثالث عشر

 السالم :الركن الثالث عشر
 وفيه فروع أربعة

 عشر؛  ثالثالثم يسلم، والسالم هو الركن  [1]

(1)التسليم« بري، وحتليلها»مفتاح الصالة الطهور، وحترميها التك: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
 

   .رواه أبو داود، والرتمذي

 
 (. (589) - 129( مسلم )1377البخاري )( 1)
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رمحة اهلل، ويلتفت عن السالم عليكم و يسلم تسليمتني، فيقول: [2]
 كذلك،  ميينه وعن يساره

هللا،  كان يسلم عن ميينه، السالم عليكم ورْحة  -سلم صلى هللا عليه و  -مسعود أن النيب ملا »روى ابن 
  .وعن يساره السالم عليكم ورْحة هللا

 ده عن ميينه وعنيسلم حىت يرى بياض خ -صلى هللا عليه وسلم  -أيت رسول هللا فظ: ر ويف ل

(2)يساره«
 رواه مسلم. 

 والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنة؛  [3]

صلى فسلم مرة  - صلى هللا عليه وسلم -األكوع رووا أن »النيب  ألن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن
  .ذرحكاه ابن املنواحدة« وألنه إمجاع  

 فإن اقتصر على قول: السالم عليكم،  [4]

 ون الرْحة،  قال: »حتليلها التسليم« وهو حاصل بد  - هللا عليه وسلم  صلى  -جيزئه؛ ألن النيب 

 
   سبق تخريجه.( 1)

  ((582) - 119مسلم ) ( 2)
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 الفصل الرابع عشر

 تيبالرت :الركن الرابع عشر
 وترتيب الصالة على ما ذكرنا،

 سهو.    د والمح هبا يف عمعشر، ال يسا  أربعةعشر، فصارت أركان الصالة   الرابعوهو الركن    

 الذكر بعد السالممبحث 

 افهتعاىل بعد انصر ويستحب ذكر اهلل

بر كل صالة »يقول يف د -صلى هللا عليه وسلم   -قال املغرية: كان النيب    من الصالة ودعائه واستغفاره،  
ى كل شيء قدير، اللهم هو علشريك له، له امللك، وله احلمد، حييي ومييت، و مكتوبة: ال إله إال هللا وحده ال  

 متفق عليه. (1)منك اجلد« ينفع ذا اجلد ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال
ته استغفر هللا ثالاث، وقال: اللهم إذا انصرف من صال  -صلى هللا عليه وسلم   -ابن: »كان رسول هللا وقال ثو 

(2)ام«م، ومنك السالم، تباركت اي ذا اجلالل واإلكر أنت السال
 رواه مسلم.  

 األذكار بعد الصالة: بعد االستغفار ثالثا

 
 (. (593)  - 137( مسلم )844اري )البخ( 1)

  ((591) - 135مسلم ) ( 2)
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(1)جلالل واإلكرام«اي ذا ا م ومنك السالم، تباركتأنت السال»اللهم األول: 
أخرجه مسلم من حديث  

 ثوابن.

مد وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع ملا ه إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلالثاين: »ال إل

(2)وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد« أعطيت
ث املغرية بن حدي ري ومسلم منأخرجه البخا 

 شعبة.

ل شيء قدير، ال حول وال الثالث: »ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على ك
ضل وله الثناء احلسن، ال إله إال هللا خملصني له ه الفه إال هللا، وال نعبد إال إايه، له النعمة ولقوة إال ابهلل، ال إل

(3)الكافرون«الدين ولو كره  
 بد هللا بن الزبري.ه مسلم من حديث عرجأخ 

له احلمد وهو على كل شيء قدير« عشر مرات الرابع: »ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك و 
احلديث قال: ذلك، وكذلك بعد الفجر؛ ألن يف أول قال: وإذا قاهلا بعد املغرب فمثل  املغرب، النيب بعد 

(4)«»من قال إذا أصبح
هذا احلديث أخرجه أْحد وابن حبان وسنده حسن من ملغرب، صباح ويف افهذا يف ال 

 حديث أيب أيوب األنصاري.

 
   سبق تخريجه.( 1)

   سبق تخريجه.( 2)

  ((594) - 139مسلم ) ( 3)

 (2023ابن حبان ) (23568أحمد ) ( 4)
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(1)«امس: »اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكاخل
أخرجه أبو داود والنسائي من حديث  

 وسنده صحيح.  معاذ بن جبل

  .ا صيغ وبعد ذلك التسبيح والتكبري والتحميد والتهليل، وهل

 والتهليلسبيح صيغ الت

 التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل بعد الفريضة هلا صيغ:

(2)ثة وثالثنيثال ربوحتمد ثالثة وثالثني، وتك ،ثالثة وثالثني الصيغة األوىل: تسبح
واجملموع تسع  ،

  .اري ومسلم من حديث أيب هريرةوتسعني أخرجه البخ

(3)، وأربع وثالثني تكبريةثالثني حتميد سبيحة، وثالثة و الصيغة الثانية: ثالثة وثالثني ت
اجملموع مائة، و  ،

 أخرجه مسلم من حديث كعب بن عجرة.

ئة: »ال إله التكبري ثالثة وثالثني، متام املاثالثة وثالثني،  يغة الثالثة: التسبيح ثالثة وثالثني، التحميدالص

(4)«على كل شيء قديرك له، له امللك وله احلمد وهو إال هللا وحده ال شري
اجملموع مائة، أخرجه مسلم من و  

 حديث أيب هريرة.
 

 ( 1303النسائي )  (1522سنن أبي داود )( 1)

  (.(595)  - 142( مسلم )843اري )البخ( 2)

  ((596) - 144مسلم ) ( 3)

  ((597) - 146مسلم ) ( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

224 

(1)شر، والتكبري عشرالصيغة الرابعة: التسبيح عشر، والتحميد ع
أبو داود اجملموع ثالثني، أخرجه  ،

 صحيح.  يث عبد هللا بن عمرو وسندهوالرتمذي من حد 

عشرين، التهليل مخس ، التكبري مخس و الصيغة اخلامسة: التسبيح مخس وعشرين، التحميد مخس وعشرين
 صحيح؛  لدارمي وغريهم من حديث زيد بن اثبت وسنده  وعشرين؛ أخرجه النسائي وأْحد وا

(2)شرأما صيغة إحدى عشر، إحدى عشر، إحدى ع
 سندها ال يصح.  ،

 باب واجبات الصالة
 : مخسة وواجباتها

 التكبري غري والتحرمية  [1]
 والتسميع   [2]
 والتحميد  [3]
 ول والتشهد األ [4]
 وجلسته [5]

 ا ذلك فسننعد وما

 باب سنن الصالة
 أنواع ثالثةسنن الصالة 

 
 ( 926( سنن ابن ماجه )1348( النسائي )3410( سنن الترمذي )5065سنن أبي داود ) (6498) أحمد  ( 1)

 حد الرواة. أن كالم سهيل  م (926مسلم ) ( 2)
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 سنن األقوال،النوع األول: 

 عشرة: وهي اثنتا  

 االستفتاح،  [1]
 واالستعاذة،  [2]
 الرحيم،   هللا الرْحنوقراءة بسم   [3]
 وقول آمني،  [4]
 عد الفاحتة، وقراءة السورة ب [5]
 واجلهر واإلخفات يف موضعهما،  [6]
 ركوع والسجود، ة الواحدة يف الوما زاد على التسبيح [7]
 املغفرة، وعلى املرة يف سؤال   [8]
 وقول ملء السماء بعد التحميد،  [9]
 والدعاء،  [10]
 وذ يف التشهد األخري،والتع [11]
 وقنوت الوتر. [12]

 : سنن األفعال، وهي اثنتان وعشرون: انيالنوع الث

 ام، الركوع والرفع منه، عند اإلحر   رفع اليدين [1]
 ووضع اليمىن على اليسرى،  [2]
 ، هما فوق السرةعلوج [3]
 والنظر إىل موضع سجوده،  [4]
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 دين على الركبتني يف الركوع، وضع الي [5]
 ه وظهره، ومد الظهر والتسوية بني رأس [6]
 والتجايف فيه،  [7]
 السجود،   بتني قبل اليدين يفوالبداءة بوضع الرك [8]
 بتني يف النهوض،ورفع اليدين قبل الرك [9]
 والتجايف فيه،  [10]
  وفتح أصابع رجليه فيه، [11]
 لوس، ويف اجل [12]
 القبلة، يه مضمومة، مستقبال هبا  حذو منكب  ووضع يديه [13]
 والتورك يف التشهد األخري،  [14]
 يف سائر اجللوس، واالفرتاش يف األول، و  [15]
 اليمىن مقبوضة حملقة،  ووضع اليد اليمىن على الفخذ  [16]
 واإلشارة ابلسبابة،  [17]
 ى على الفخذ اليسرى مبسوطة، اليسر ووضع   [18]
 التسليم،    وااللتفات عن ميينه ومشاله يف [19]
 على أنفه، جود  والس [20]

 يتعلق بالقلب: والنوع الثالث: ما

 وهو اخلشوع، ونية اخلروج يف سالمه.
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 نوتمبحث الق

 وفيه فروع ثالثة

  إال يف النازلة رضال يسن القنوت يف صالة ف [1]

صلى هللا عليه  -خلف رسول هللا ت أليب: »اي أبت، إنك قد صليت ألن أاب مالك األشجعي، قال: قل
س سنني، أكانوا يقنتون؟ قال: أي وعمر، وعثمان، وعلي، هاهنا يف الكوفة حنوا من مخ ، وأيب بكر،-لم وس

(1)بين، حمدث«
 قال الرتمذي: هذا حديث حسن. 

ي من أحياء العرب، مث قنت شهرا يدعو على ح - عليه وسلم صلى هللا -النيب وعن أنس: »أن 

(2)تركه«
  .رواه مسلم 

 نوت بعد الركوع زلة فلإلمام القإن نزل باملسلمني نا [2]

  -صلى هللا عليه وسلم  - ، ملا روى أبو هريرة »أن رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم  -اقتداء برسول هللا 

(3)الفجر إال إذا دعا لقوم أو دعا على قوم«  كان ال يقنت يف صالة
، وليس ذلك صحيحهيف    ابن خزمية  رواه  ،

 آلحاد املسلمني 

 دعاء القنوت [3]

 
 ( 402سنن الترمذي ) (15879أحمد ) ( 1)

  ((677) - 304سلم )م ( 2)

 (620بن خزيمة )اصحيح ( 3)
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 هللا عنه   ، وقول عمر رضي-صلى هللا عليه وسلم    -رسول هللا من قول    قنوته حنوال يفيقو 

واملسلمات، وألف بني قلوهبم،  " اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني وكان عمر يقول يف القنوت:
ون رسلك، نصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب، الذين يكذبم، واوأصلح ذات بينه

رمني، ءك، اللهم خالف بني كلمتهم، وزلزل أقدامهم وأنزل هبم أبسك الذي ال يرد عن القوم اجملون أولياويقاتل

(1)عينك "بسم هللا الرْحن الرحيم، اللهم إان نست
 .الرزاق  عبد رواه   

 باب ما يكره يف الصالة
 يكره االلتفات لغري حاجة؛  [1]

عن التفات الرجل  -صلى هللا عليه وسلم  - سألت رسول هللا قالت: -رضي هللا عنها  -ألن »عائشة 

(2)صالة الرجل«صالة، فقال: هو اختالس خيتلسه الشيطان من  وهو يف ال
 رواه البخاري. 

 مبحث: 

 على أقساميف الصالة ت االلتفا

  القسم األول: التفات القلب،

 
 (4969لرزاق )صنف عبد ام( 1)

  (751البخاري ) ( 2)
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 ،ذكار الصالةوأل ،االنتباه للصالةويكون من الشيطان فيخرج اإلنسان عن اخلشوع و وهو التفات معنوي 
 سبحانه وتعاىل من هذه فيتفل عن يساره ويتعوذ ابهلل ،وهذا ال يبطل الصالة ولكن ينقصها، فإذا أحس به

  .الوساوس

 االلتفات بالرأس ميينا ومشاال  اني:الث القسم

ل على النهي اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد«، فيد  يث »هوال حلاجة، حلد وحكمه مكروه إ

(1)له حديث »إايك وااللتفات يف الصالة فإنه مهلكة«ومث
وقلنا: االلتفات مكروه ألنه ورد عن بعض  ،

  .لصحابة االلتفاتا

 بهبأس  فالجة القسم الثالث: إذا كان حلا

(2)شعبلعدو كان ينظر إىل الملا أرسل عينا إىل ا ويدل عليه أنه
نظر  يأخرجه أبو داود، فكان  

  .ويلحظ

 بصر لتفات بالالرابع اال القسم

عض الصحابة كان وهذا كذلك مكروه فاللحظ يلحظ ميينا ومشاال وذكران بعض اآلاثر الدالة على أن ب
ر تدل على أن هذا نقول: االلتفات منهي عنه، لكن وردت آاثو ات ابلبصر، اللحظ يعين االلتفو يفعل هذا، 

  .كروهاتوإمنا يعترب من امل  ،رماتااللتفات ليس من احمل

 
  وفيه ضعف( 589سنن الترمذي )( 1)

  (916أبي داود )سنن  ( 2)
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 فت جبميع بدنه اخلامس: أن يلت القسم

فهنا الصالة  ،وحنوها من األعذار ،إال إذا ترك استقبال القبلة ألجل شدة خوف ،حكمه: الصالة ابطلة
 .صحيحة

 رفع البصر ره ويك [2]

 ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم: »-صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا ملا روى البخاري أن أنسا قال: قال ر 

(1)هن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم«لينت  -فاشتد قوله يف ذلك حىت قال:   -صالهتم  إىل السماء يف  
  

 ويده على خاصرته؛  ويكره أن يصلي [3]

(2)صرا«تهنى أن يصلي الرجل خم  -م  صلى هللا عليه وسل  -لنيب  ملا »روى أبو هريرة: أن ا
 متفق عليه.  

 ه؛ويكره أن يكف شعره، أو ثيابه، أو يشمر كمي [4]

(3): »أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وال أكف شعرا وال ثواب«-يه وسلم صلى هللا عل -لقول النيب 
 

 متفق عليه. 

 األصابع؛ ويكره فرقعة  [5]

 
  (750البخاري ) ( 1)

  (.(545)  - 46مسلم )( 1220البخاري )( 2)

  (.(490)  - 228( مسلم )812البخاري )( 3)
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قضيت الصالة ابن عباس ففقعت أصابعي فلما  س قال: صليت اىل جانبعن شعبة موىل ابن عبا

(1)الصالة  قال: ال أم لك تقعقع أصابعك وانت يف
.  

قال: »ال تقعقع أصابعك،   -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا  ي بن أيب طالب: أن ما روي عن عل  ماوأ

(2)وأنت يف الصالة«
 .]ضعيف[   ابن ماجهرواه   

 ما يلهيه؛ ويكره النظر إىل  [6]

م، فقال: شغلتين يف مخيصة هلا أعال -صلى هللا عليه وسلم  -ملا »روت عائشة قالت: صلى رسول هللا 

(3)«ة أيب جهمإىل أيب جهم بن حذيفة، وائتوين أبنبجانيتذه، اذهبوا هبا  أعالم ه
 متفق عليه. 

 خلبثني ويكره أن يصلي وهو يدافع ا [7]

الطعام، قال: »ال صالة حبضرة  -ى هللا عليه وسلمصل -هللا  : أن رسول-رضي هللا عنها  -عن عائشة 

(4)وال ملن يدافعه األخبثان«
 أخرجه مسلم. 

 
 (7280بن أبي   شيبة )( أخرجه ا1)

 (965ابن ماجه ) ( 2)

  (.(556)  - 61مسلم ) (373البخاري )( 3)

  ((560) - 67مسلم ) ( 4)
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 مسائل سبع

  .عنييكره تغميض ال ال و [1]

 .ال بأس بعد اآلي والتسبيح [2]

 ال بأس أن ميسك املصحف وهو يف الصالة [3]

(1)تعااي يف آية فتح عليهكان أنس يصلي وغالمه ميسك املصحف خلفه، فإذا  قال:    عن اثبت البناين
.   

(2)غالما هلا عن دبر فكان يؤمها يف رمضان يف املصحف  ائشة أعتقتملكية أن ع عن ابن أيب
.   

  حلية والعقرب؛ال بأس بقتل ا [4]

(3)رب«أمر بقتل األسودين يف الصالة، احلية والعق -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب  
 رواه أهل السنن 

 تحب له أن يكظم،إن تثاءب يف الصالة اس [5]

: »إذا تثاءب أحدكم -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا ول لق ؛فإن مل يقدر وضع يده على فيه  

(1)ما استطاع«فليكظم 
(2)فق عليه، وللرتمذي: »فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل«تم 

وهذا حديث  
 حسن صحيح.

 
 (7223( أخرجه ابن أبي شيبة )1)

 (7217( أخرجه ابن أبي شيبة )2)

 ( 1245(  ابن ماجه )1202(  النسائي )390( سنن الترمذي )921سنن أبي داود ) (7178أحمد ) ( 3)
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 لى املصلي، رد باإلشارة؛ إن سلم ع [6]

لمت عليه فأشار إيل، فلما وهو يصلي، فس -هللا عليه وسلم  صلى -أدركت النيب  ملا »روى جابر قال:

(3)صلي«أان أفرغ دعاين، وقال: إنك سلمت علي آنفا و 
 عليه.  فقمت 

 ال بأس يف الصالة بالنعال [7]

نعليه؟  يصلي يف -هللا عليه وسلم صلى -عن سعيد بن يزيد: قال سألت أنس بن مالك »أكان النيب 

(4)قال: نعم«
 .أخرجه البخاري ومسلم 

 
 (. (2994)  - 56( مسلم )3289لبخاري )ا( 1)

  (2746سنن الترمذي )( 2)

  (.(540)  - 36( مسلم )1217البخاري )( 3)

  (.(555)  - 60( مسلم )386البخاري )( 4)
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 باب أوقات النهي
 إال مخسة أوقات،  النوافل املطلقة مان وقتيع الزمج

  .طلع الشمسالفجر حىت تصالة  بعد   [1]
  .لوعها حىت ترتفع قيد رمحد ط وبع [2]
  .وعند قيامها حىت تنزل [3]
  .بالعصر حىت تتضيف الشمس للغرو صالة  وبعد   [4]
  .تغربوإذا تضيفت حىت   [5]

صلى هللا عليه  -ول هللا ، لقول رستطوع على تفصيل أييتة  هذه األوقات بصالفال جيوز التطوع يف

(1)بعد الصبح حىت تطلع الشمس«لشمس، وال صالة : »ال صالة بعد العصر حىت تغرب ا-وسلم 
متفق  

 عليه. 

 ينهاان أن نصلي -وسلم صلى هللا عليه  - وروى عقبة بن عامر قال: »ثالث ساعات، كان رسول هللا
حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية حىت تزول، أو أن نقرب فيهن مواتان: حني تطلع الشمس ابزغة ن، فيه

(2)لغروب«يف الشمس لوحني تض
  مسلم.رواه   

لفظ العصر  يتعلق ابلفعل، فلو مل يصل فله التنفل، وإن صلى غريه، ألن والفجر والنهي عما بعد العصر 
 إبطالقه ينصرف إىل الصالة. 

 
  (.(827)  - 288( مسلم )586البخاري )( 1)

  ((831) - 293مسلم ) ( 2)
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 يت جتوز يف أوقات النهيات الالصلو

 يف كل وقت،  وجيوز قضاء املكتوبات [1]

(1)صلها إذا ذكرها«ة أو نسيها فلي: »من انم عن صال-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
متفق عليه.  

(2)طلع الشمس فليتم صالته«: »من أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن ت-عليه السالم   -ه وقول
  

 نهما، وجيوز يف وقتني م [2]

 ألهنما وقتان طويالن، فاالنتظار فيهما يضر ابمليت، ؛ نازةومها بعد الفجر، وبعد العصر، الصالة على اجل

 لطواف بعده،تا اوركع [3]

يف  : »اي بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت، وصلى-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب   

(3)أي ساعة شاء من ليل أو هنار«
 . ود والرتمذيدا  أبورواه   

 وإعادة اجلماعة [4]

ة الفجر، فلما صال -صلى هللا عليه وسلم  -»صليت مع رسول هللا  األسود أنه قال: ملا روى يزيد بن  
د صلينا يف يا معنا؟ قاال: اي رسول هللا ققضى صالته إذا هو برجلني مل يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصل

 
  (.(684)  - 314( مسلم )597البخاري )( 1)

   سبق تخريجه.( 2)

 ( 868سنن الترمذي ) (1894سنن أبي داود )( 3)
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(1)ا لكم انفلة«، فصليا معهم فإهنا يف رحلكما مث أتيتما مسجد مجاعةرحالنا، قال: ال تفعال، إذا صليتم
رواه   

 .أْحد 

يجوز لعموم األدلة اجملوزة، وألهنا صالة فلباقية، وقات الثالثة افأما فعل هذه الصلوات الثالث يف األ
 كالقضاء.  النهي، فجازت يف مجيعها،  جازت يف بعض أوقات

ن عمر هم، ملا روي عن ابخارج من املسجد، فإن دخل صلى مع ومىت أقيمت الصالة يف وقت هني، وهو
 الصالة فلم يزل واقفا حىت سجد إذا الناس يفدار عبد هللا بن خالد حىت إذا نظر إىل ابب املأنه خرج من 

 البيت.صلى الناس، وقال: إين قد صليت يف  

التالوة، وقضاء السنن، األسباب، كتحية املسجد، وصالة الكسوف، وسجود فأما سائر الصلوات ذوات 
 ت ما ال سبب له.هنا انفلة، فأشبهع لعموم النهي، وألاملنفعلى  

 باب سجود السهو

 وفيه فصول 

 ل األولفصال

 نيب يف سجود السهو مخسة أشياء:عن الحيفظ 

  :مخسة أشياء -صلى هللا عليه وسلم    -قال اإلمام أْحد: حيفظ عن النيب 

 
  (41747أحمد ) ( 1)
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ينة هما على حديث ابن حبجدمها قبل التسليم ومل يتشهد فيسجدات السهو إذا هنض من ثنتني س (1

(1)متفق عليه
. 

وأيب  ،رواه أْحد ن عوفالرْحن ب يث عبد على حد  وإذا شك فرجع إىل اليقني سجدمها قبل، (2

(2)رواه مسلم  سعيد اخلدري
 )رضي هللا عنهما(  

 وإذا سلم من ثنتني  (3

(3)متفق عليه هريرة وتشهد على حديث أيب  ،بعد التسليم  ثالث سجدمها  أو من (4
  

على حديث ابن مسعود )رضي هللا التحري سجدمها بعد التسليم وإذا شك فكان ممن يرجع إىل  (5

(4)ق عليهتفم  عنه(
. 

 ل الثانيفصال

 أسباب سجود السهو

 ثالثة أقسام: وإمنا يشرع جلرب خلل الصالة، وهو  

 .زايدة [1]
  .ونقص [2]

 
  (.(570)  - 87( مسلم )829البخاري )( 1)

  ((571) - 88مسلم ) ( 2)

  (.(573)  - 97( مسلم )1227خاري )الب( 3)

  (.(572)  - 89( مسلم )401البخاري )( 4)
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 شك.و  [3]
 وفيه مباحث 

 املبحث األول

 لزيادةالسبب األول: ا

 والزيادة ضربان: 

 األول: زايدة أقوال،

 زايدة األفعال،  اين:الث  

 .زيادة أقوالالضرب األول: 

 اع:تتنوع ثالثة أنووزيادة األقوال 

 أحدها: أن أييت بذكر مشروع يف غري حمله، 

 يسلم يف الصالة قبل إمتامها، الثاين: أن  

 ث: أن يتكلم من صلب الصالة، الثال

 ي بذكر مشروع يف غري حمله، يأت : أنالنوع األول

 - هللا عليه وسلم صلى -، والتشهد يف القيام، والصالة على النيب ع والسجود واجللوسكالقراءة يف الركو 
  .حبال؛ ألنه ذكر مشروع يف الصالةيف التشهد األول، وحنوه فهذا ال يبطل الصالة  

 ني: أن يسلم يف الصالة قبل إمتامها، الثاالنوع 
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 .لت صالتهعمدا بطإن كان   [1]
 ه، وسجد بعد السالم.إن كان سهوا وذكر قريبا أت صالت [2]

 النوع الثالث: أن يتكلم يف صلب الصالة، 

 الصالة إمجاعا ان عمدا أبطل  ك  إن  [1]
 بتحرميه  إن تكلم انسيا، أو جاهال   [2]

عليه وسلم صلى هللا  -ي، قال: بينما أان أصلي مع النيب ال يفسدها، ملا »روى معاوية بن احلكم السلم
، فرماين القوم أببصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم ك هللا، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرْح-

صلى هللا عليه  -ا صلى رسول هللا لى أفخاذهم لكي أسكت، فلمضربون أبيديهم عإيل؟! فجعلوا ي تنظرون
هللا ما كهرين، وال ضربين، وال  ا منه، فوأمي، ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليم، فبأيب هو و -وسلم 

 وقراءة  التسبيح والتكبريمن كالم الناس، إمنا هي  قال: إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء شتمين، مث 

(1)القرآن«
 رواه مسلم.  

 لناسي يف معناه.ابإلعادة جلهله، وا  -صلى هللا عليه وسلم   -مره النيب فلم أي

 الثاني: زيادة األفعالالصرب 

 ثالثة أنواع: وزيادة األفعال

 .من جنس الصالةالنوع األول: زايدة  

 .النوع الثاين: زايدة من غري جنس الصالة

 
  ((537) - 33مسلم ) ( 1)
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    .لشرباألكل والثالث:  النوع ا

 الصالة،النوع األول: زيادة من جنس 

  .كزايدة ركعة أو زايدة ركوع أو زايدة سجود

 احكمه

  .مىت كان عمدا أبطلها [1]
  .إن كان سهوا سجد له [2]

 مخسا، فلما انفتل من الصالة -لى هللا عليه وسلم ص -ملا »روى ابن مسعود، قال: صلى بنا رسول هللا 
قالوا: إنك  ، الصالة شيء؟ قال: الزيد يفأنكم؟ قالوا: اي رسول هللا، هل نهم، فقال: ما شتوشوش القوم بي

كم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي جد سجدتني، مث سلم، مث قال: إمنا أان بشر مثلصليت مخسا، فانفتل وس

(1)جدتنيأحدكم فليسجد س
.  

 متى قام الرجل إىل ركعة زائدة

  .لسجد للحا  :فلم يذكر حىت سلم (1
   .سجد مث سلم  :السالمإن ذكر قبل   (2
  .جلس على أي حال كان  :الركعةإن ذكر يف   (3

 :من زيادة األفعال النوع الثاني

 
   سبق تخريجه.( 1)
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 زيادة من غري جنس الصالة،

  .الرتوحكاملشي واحلك، و   

 حكم الزيادة من غري جنس الصالة

  .الصالة إمجاعا  تأبطل  :ةاليتو م  تإن كثر  (1
 .بطلهاتمل    :توإن قل   (2

صلى وهو حامل أمامة بنت أيب العاص بن الربيع  -صلى هللا عليه وسلم  -نيب أن الأبو قتادة ملا »روى   

(1)سجد وضعها«  إذا قام ْحلها، وإذا
    متفق عليه. 

  .مد والسهو فيهوال فرق بني الع (3

  .ألنه من غري جنس الصالة

  .ود لذلكع له سجوال يشر  (4

 ضابطان:

يف يما رويناه، ومثل تقدمه وأتخره ف  - عليه وسلم صلى هللا -النيب    واليسري: ما شابه فعل (1
  .صالة الكسوف

 عرف؛ فيبطل الصالة، إال أن يفعله متفرقا.والكثري: ما زاد على ذلك مما عد كثريا يف ال (2

 
  (.(543)  - 41( مسلم )165البخاري )( 1)
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 : األكل والشرب، من زيادة األفعال الثالثوع الن

ضة عامدا، أو شرب يف الفريألهنما ينافيان الصالة، إذا أكل  ما يف الفريضة عمدا بطلت؛تى هبمىت أ
 .بطلت صالته

 قال ابن قدامة: وال نعلم فيه خالفا. 

 على أن املصلي ممنوع من األكل والشرب، قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم  

عليه ب يف صالة الفرض عامدا أن ن حنفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شر كل م  وأمجع 
  عال، فالصالة أوىل.ي ال يفسد ابألفاإلعادة، وأن ذلك يفسد الصوم الذ 

 املبحث الثاني

 النقص

 النقص أنواع ثالثة:و

 .ركناالنوع األول: أن يكون املرتوك  

   .النوع الثاين: أن يكون املرتوك واجبا

 .النوع الثالث: إن يكون املرتوك سنة

 رتوك ركناأن يكون امل النوع األول:

  .كرتك ركوع أو ترك سجود  

 إن كان عمدا
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  .الصالة  كان عمدا أبطلن  فإ

 إن كان سهوا

 وإن كان سهوا فله أربعة أحوال:

 طول الفصل،األول: أن يذكر املرتوك بعد السالم، وي

 ل الفصل.فتفسد صالته، لتعذر البناء مع طو   

 م،  الثاين: أن يذكر املرتوك قريبا من التسلي

وع يف غريها، فصارت  لت برتكه، والشر بركعة كاملة؛ ألن الركعة اليت ترك الركن منها، بطفإنه أييت 
 كاملرتوكة.

 الثالث: أن يذكر املرتوك قبل شروعه يف قراءة الركعة األخرى، 

 ، فإنه يعود فيأيت مبا تركه، مث يبين على صالته

 ركعة أخرى،  اءة الفاحتة يفاحلال الرابع: أن يذكر املرتوك بعد شروعه يف قر 

 كاهنا، ويتم صالته، ويسجد قبل السالم.وجيعل األخرى م  فتبطل الركعة اليت ترك ركنها وحدها،  

 النوع الثاني: ترك واجب

 ان كان عمدا، 
   .بطلت صالته  :األولكاجللوس للتشهد  

 ه حالتان:وإن ترك الواجب سهوا فل
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 ترك التشهد األولاحلال األول: 
 املرتوك: التشهد األولالواجب  أن يكون  

 ولترك غري التشهد األاحلال الثاني: 
 غري التشهد األولجب املرتوك:  أن يكون الوا

صلى هللا عليه  -ال: صلى بنا النيب ملا »روى عبد هللا بن مالك ابن حبينة ق سجد للسهو قبل السالم؛  
فلما قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه، كرب  معه، ظهر، فقام يف الركعتني، فلم جيلس، فقام الناسال -وسلم 

 فق عليه. يسلم مث سلم« متفسجد سجدتني قبل أن  

  .فثبت هذا ابخلرب، وقسنا عليه سائر الواجبات

 ترك التشهد األول احلال األول:
 ون الواجب املرتوك: التشهد األولأن يك

 :ثالثحاالت وله  
 : احلال األوىل

  .رجع فأتى به  :قائماأن يذكر التشهد قبل انتصابه  

 :ةاحلال الثاني
 ألنه تلبس بركن مقصود، فلم يرجع إىل واجب، جع لذلك؛ ير   مل  :يف القراءة أن يذكر التشهد بعد شروعه  

 احلال الثالث:
ملا »روى املغرية بن شعبة، ؛ ذلكمل يرجع أيضا ل :يامه، وقبل شروعه يف القراءةأن يذكر التشهد بعد ق  

ستتم  ائما جلس، فإن اركعتني فلم يستتم قأنه قال: إذا قام أحدكم يف ال - عليه وسلم صلى هللا -عن النيب 
 أيب وقاصقائما مل جيلس وسجد سجديت السهو« رواه أبو داود )ضعيف(. وألثر أنس وابن الزبري وسعد بن  
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  .النوع الثالث: ترك سنة

شرع للجرب، فإن مل يكن األصل واجبا ها عمدا وال سهوا، وال سجود عليه؛ ألنه لصالة برتكفال تبطل ا
 فجربه أوىل،   

 ثاملبحث الثال

 : الشكالسبب الثالث 

 الشك نوعان

 إن كان له غالب ظن النوع األول: 

 -هللا ملا روى ابن مسعود قال: قال رسول  عد السالم؛فيبين على غالب ظنه، ويتم صالته، ويسجد ب
ته فليتحر الصواب، فليتم عليه، مث ليسجد سجدتني متفق شك أحدكم يف صال : »إذا-صلى هللا عليه وسلم 

(1)«تسليمبخاري: " بعد العليه، ولل
. 

 إن مل يكن له غالب ظن النوع الثاني: 

صلى هللا  -روى أبو سعيد قال: قال رسول هللا  سالم؛ ملافيبين على اليقني، ويتم صالته، ويسجد قبل ال
م يدر كم صلى أثالاث أو أربعا؟ فليطرح الشك، ولينب على ما كم يف صالته فل: »إذا شك أحد -عليه وسلم 

أن يسلم، فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته، وإن كان صلى أربعا كانتا  ني قبلن، مث يسجد سجدتاستيق
 واه مسلم.ترغيما للشيطان« ر 

 
   سبق تخريجه.( 1)
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 الفصل الثالث

 سهو اإلمام

 اد أو نقص فعلى املأمومني تنبيهه؛ اإلمام فزوإذا سها 
أان بشر، أنسى  ، مث قال: إمنا صلى فزاد أو نقص  -صلى هللا عليه وسلم    -بن مسعود أن النيب روى املا »

(1)كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين«
   

ال، : إذا انبكم أمر فليسبح الرج-هللا عليه وسلم صلى  -»وعن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا 
 وليصفح النساء«

(2)للنساء«تصفيق  ل، والويف لفظ: »التسبيح للرجا
 متفق عليه. 

 الفصل الرابع

 حكم سجود السهو

 .عمده الصالة واجب و ملا يبطلالسه وسجود
  .كان واجبا كجرباانت احلجفعله وأمر به، وألنه شرع جلرب واجب، ف  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب   

 مثاله

 ترك واجبا  ة كركوع أو سجود أو سلم قبل امتامها أون جنس الصالزايدة فعل م

 
   سبق تخريجه.( 1)

  (.(422) - 106( مسلم )1203البخاري )( 2)
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 الفصل اخلامس

 حمل سجود السهو

  .ومجيعه قبل السالم
 مها كسجود صلبها، أهنا، فكان قبل سالمن متامها وش  نهأل

 إال يف ثالثة مواضع:
 أحدها:

 حلديث ذي اليدين.سجد بعد السالم؛    إذا سلم من نقصان يف صالته  

 الثاني: 
 سعود.حلديث ابن م؛  إذا بىن على غالب ظنه سجد بعد السالم

 الثالث: 
  ضاه، الواجب فق  ألنه فاته  إذا نسي السجود قبل السالم سجده بعده؛

 الفصل السادس

 صفة سجود السهو
  .يسجد سجدتني كسجديت صلب الصالة (1
  .ويسلم عقيبها (2
  .دينكرب للسجود والرفع منه؛ حلديث ذي الي  :السالموإن سجد بعد   (3
 .وال يتشهد بل يسلم (4
 يف سجود صلب الصالة؛ويقول يف سجوده ما يقول   (5

 الصالة  ألنه سجود مشروع يف الصالة، أشبه سجود صلب  
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 خامتة

 ابط ثالثةوض

 .النافلة كالفريضة يف السجود [1]

  .لعموم األخبار، وألهنا يف معناها  

 . سجود السهووال يسجد لسهو يف [2]

  .جود يف صلبها، ففي جربها أوىلوال يف صالة جنازة؛ ألنه ال س  

  .وال يسجد لفعل عمد [3]

 ألن السجود سجود للسهو، 

 باب صالة التطوع

 وفيه فرعان
 ؛وع البدنأفضل تطوهي من  [1]

(1): »واعلموا أن من خري أعمالكم الصالة«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا   
ماجه رواه ابن  

 )صحيح(.  

 تويستحب أن يكون لإلنسان تطوعا [2]

 يداوم عليها،   

 
  (277) بن ماجهسنن ا( 1)
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 وإذا فاتت يقضيها. 
 ،أدومه وإن قلأي األعمال أفضل؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم  - »سئل رسول هللا وقالت عائشة:

(1)لفظ قال: أحب األعمال إىل هللا الذي يداوم عليه صاحبه، وإن قل«  يفو 
 متفق عليه. 

 وفيه فصول

 لفصل األولا

 أقسام صالة التطوع

 أربعة:طوع إىل أقسام  تنقسم صالة الت

 .القسم األول: السنن الرواتب

 .والقسم الثاين: ما سن له اجلماعة

 .القسم الثالث: التطوع املطلق

  .هلا أسبابصلوات    الرابع:القسم  

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 القسم األول: السنن الرواتب

 وهي ثالثة أنواع:

 
  (.(2818)  - 78( مسلم )6465ري )البخا( 1)
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  .نوع األول: الرواتب مع الفرائضال

 : الوتر. النوع الثاين

     .النوع الثالث: صالة الضحى

 ول: النوع األ

 الرواتب مع الفرائض،

 وفيه فروع

 وآكدها عشر ركعات،  [1]

عشر ركعات: ركعتني قبل الظهر،  -هللا عليه وسلم  صلى -»حفظت من النيب عمر، قال: ابن  ذكرهاو 
بيته، وركعتني قبل الصبح، كانت ساعة ال بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف  وركعتني بعدها، وركعتني

لع الفجر، املؤذن، وط أذن  ن إذافيها أحد حدثتين حفصة، أنه كا -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب على ايدخل 

(1)«صلى ركعتني
 متفق عليه. 

   وآكدها ركعتا الفجر [2]

أشد معاهدة منه مل يكن على شيء من النوافل  -هللا عليه وسلم صلى  -قالت عائشة: »إن رسول هللا 
 على ركعيت الفجر« 

 
  (.(729) - 104( مسلم )1172البخاري )( 1)
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(1)الدنيا وما فيها«فجر أحب إيل من  وقال: »ركعتا ال
 روامها مسلم،   

 ل الظهر، وأربع بعدها،قب فظة على أربعويستحب احملا [3]

»من حافظ على أربع قبل  يقول: -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روت أم حبيبة قالت: مسعت رسول هللا   

(2)مه هللا على النار«الظهر وأربع بعدها حر 
 ح.وقال الرتمذي: هذا حديث صحي 

 وعلى أربع قبل العصر،  [4]

أ صلى قبل العصر : »رحم هللا امر -وسلم صلى هللا عليه  -ملا روى ابن عمر قال: قال رسول هللا 

(3)أربعا«
 .)ضعيف(. والصواب من فعله  رواه أبو داود 

 وع الثاني: الوتر.الن

 وفيه فروع

 : أربعةأشياء والكالم فيه يف 

 حكم الوتر (1
  .وقت الوتر (2
  .وتروعدد صالة ال (3

 
  ((725) 97 - 96مسلم ) ( 1)

  (427سنن الترمذي )( 2)

  (1271سنن أبي داود )( 3)
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 وقنوت الوتر. (4

 حكم الوتر

قال: »الوتر حق، فمن أحب أن  - عليه وسلم صلى هللا -النيب  وهو سنة مؤكدة، وروى أبو أيوب: أن
 داود رواه أبو (1)ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل« يوتر خبمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل،

  )صحيح(.

 وقت الوتر

  .ة الصبحفمن صالة العشاء إىل صال

كم صالة، فصلوها ما بني صالة ل: »إن هللا زاد قا -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو بصرة أن النيب 

(2)العشاء إىل صالة الصبح، الوتر«
 رواه اإلمام أْحد.  

 فأوتر بواحدة« متفق عليه.: »فإذا خشيت الصبح  -صلى هللا عليه وسلم    -  وقال النيب

 واألفضل فعله سحرا؛ 

إىل السحر« ، فانتهى وتره -صلى هللا عليه وسلم  -»من كل الليل قد أوتر رسول هللا ائشة: ل علقو 
 متفق عليه، 

 يستحب أن يقول بعد وتره: 

 
  (1422سنن أبي داود )( 1)

  (38512أحمد ) ( 2)
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 يف الثالثة؛سبحان امللك القدوس. ثالثا، وميد صوته بها 

حان ر قال: سبإذا سلم من الوت -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا ملا روى أيب بن كعب، قال: »كان   

(1)امللك القدوس«
 )صحيح(.   رواه أبو داود 

 رعدد الوت

 وفيه فروع

 كعةه رأقل [1]

 حلديث أيب أيوب،   

 وأكثره إحدى عشرة  [2]

 -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »كان رسول هللا  ملا روت عائشة؛ يسلم من كل ركعتني، ويوتر بواحدة

(2)عة يسلم من كل ركعتني، ويوتر بواحدة«رة ركيصلي ما بني صالة العشاء إىل الفجر إحدى عش
 متفق عليه. 

 أو بسالم واحدني، ليمتل: ثالث بتسوأدنى الكما [3]

يصلي فيما بني  -سلم صلى هللا عليه و  -ا روت عائشة قالت: »كان رسول هللا يوتر ثالاث بسالمني مل

(1)تر بواحدة« ويو إىل الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بني كل ركعتنيأن يفرغ من صالة العشاء  
 متفق عليه 

 
  (1430سنن أبي داود )( 1)

  (.(736)  - 121( مسلم )994البخاري )( 2)
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 .الصحابة  وله أن يوتر ثالاث بسالم واحد فعله بعض

 ة الليل والوترت صالكيفيا

 ركعة يفتتحها بركعتني خفيفتني  (13)  يصلي [1]

(2)ديث زيد بن خالد اجلهينحل  
 واه مسلمر  

ال جيلس وال  ،مث يوتر خبمس ،كعتنيني كل ر يسلم ب ،ركعة منها مثانية (13)يصلي  [2]

(3)وفيه حديث عائشة رضي هللا عنها  ،يف اخلامسة  يسلم إال
    أخرجه مسلم    ،

 ؛مث يوتر بواحدة  ،مث يسلم بني كل ركعتني ،ركعة  (11)يصلي   [3]

(4)ة رضي هللا عنهاشحلديث عائ  
    .رواه مسلم  ،

(5)مث ثالاث ،ثلهامث أربعا م ،أربعا بتسليمة واحدا ،ركعة (11) يصلي [4]
رواه الشيخان  ،

 .وقد مضى لفظه  ،عائشة  من حديث  ،مهاوغري 

 
   سبق تخريجه.( 1)

  ((765) - 195مسلم ) ( 2)

  ((737) - 123مسلم ) ( 3)

  ((736) - 122مسلم ) ( 4)

  (.(738) - 125( مسلم )1147البخاري )( 5)
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يتشهد ويصلي  ،لثامنةإال يف اد فيها ال يقع ،منها مثان ركعات ،ركعة (11)يصلي  [5]
مث يصلي ركعتني  ،ممث يسل ،مث يوتر بركعة ،مث يقوم وال يسلم ،وسلم على النيب صلى هللا عليه

(1)وهو جالس
   .رواه مسلمرضي هللا  يث عائشة د حل  ؛

يتشهد  ،ال يقعد إال يف السادسة منها ،عاتمنها ست رك ،ركعات( 9)يصلي  [6]
مث يسلم مث يصلي  ،مث يوتر بركعة ،مث يقوم وال يسلم ،عليه وسلم ويصلي على النيب صلى هللا

(2)ركعتني وهو جالس
 حلديث عائشة   ؛

 لثالث: صالة الضحى،النوع ا

 وفيه فروع

 وهي مستحبة،  [1]

ثالث أايم من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن ا روى أبو هريرة قال: »أوصاين خليلي بثالث: صيام مل

(3)ن أانم«أوتر قبل أ
 فق عليه. تم 

 كعتان ها روأقل [2]

 السابق.  حلديث أيب هريرة

 
  ((738) - 126مسلم ) ( 1)

   (1651النسائي ) ( 2)

  (.(721)  - 85( مسلم )1178خاري )الب( 3)
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 وأكثرها مثان ركعات، [3]

ى مثان ركعات، دخل بيتها يوم فتح مكة، وصل -هللا عليه وسلم صلى  -ملا »روت أم هانئ: أن النيب   

(1)تم الركوع والسجود«أنه يفلم أر قط صالة أخف منها، غري 
 متفق عليه. 

 حرها؛ووقتها إذا علت الشمس، واشتد  [4]

(2): »صالة األوابني حني ترمض الفصال«-م عليه السال  -لقوله    
 رواه مسلم.   

 املبحث الثاني

  : ما سن له اجلماعةالقسم الثاني

 رمضان،  منها الرتاويح، وهو قيام

 وفيه فرعان

 وهي سنة مؤكدة؛  [1]

دم من ، غفر له ما تقرمضان، وقامه إمياان واحتسااب قامقال: »من  -ه وسلم صلى هللا علي -ألن النيب 

(3) ذنبه«
 متفق عليه،  

 
  (.(336)  - 80( مسلم )1103البخاري )( 1)

  ((748) - 143مسلم ) ( 2)

  (.(759)  - 173( مسلم )37البخاري )( 3)
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خشية أن تفرض، فكان الناس أبصحابه ثالث ليال، مث تركها  -صلى هللا عليه وسلم  -وقام النيب 
فجمعهم على أيب بن كعب.  صلون،عليهم وهم أوزاع ي -رضي هللا عنه  -خرج عمر  يصلون ألنفسهم، حىت

 كان يصلي هبم عشرين ركعة؛   على أيب بن كعب  ئب بن يزيد: ملا مجع عمر الناسقال السا

 فالسنة أن يصلي بهم عشرين ركعة [2]

ان قال: كان الناس ملا روى مالك عن يزيد بن روم؛ م بثالث ركعاتيف اجلماعة لذلك، ويوتر اإلمام هب  
وتر بثالث وعشرين ركعة، قال أْحد: يعجبين أن يصلي مع اإلمام وي  -نه رضي هللا ع  -عهد عمر    يقومون يف
قال: »إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف، حسب له قيام   -صلى هللا عليه وسلم   -يب نلمعه؛ ألن ا

(1)ليلة«
  

 لثاملبحث الثا

 لقالقسم الثالث: التطوع املط

 وفيه فروع

 وهو مشروع يف الليل والنهار  [3]

 ضللليل أفوتطوع ا [4]

(2)صالة الليل«ة بعد املفروضة  : »أفضل الصال-صلى هللا عليه وسلم   -لقول رسول هللا    
 .رواه مسلم 

 
 ( 1375سنن أبي داود ) (1)

  ((1163) - 203مسلم ) ( 2)
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 والنصف األخري أفضل،  [5]

(1)لليل أمسع؟ قال: جوف الليل األخري«»قال عمرو بن عبسة: قلت: اي رسول هللا، أي ا
  دبو داو رواه أ 

 . )صحيح(

م داود، كان ينام نصف الليل، ويقو : »أحب الصالة إىل هللا، صالة - صلى هللا عليه وسلم -وقال النيب 

(2)دسه«ثلثه، وينام س
 متفق عليه. 

 وصالة الليل مثنى مثنى،  [6]

: صالة الليل قال  -صلى هللا عليه وسلم   -ابن عمر أن النيب ملا »روى  ؛ وان زاد فال أبسال يزيد على ركعتني؛  

(3)؟ قال: تسلم من كل ركعتني« مثىن قيل البن عمر: ما مثىن مثىنمثىن
وحلديث عائشة يف   ،متفق عليه 

 .ة أربعاالصال

 ابعث الراملبح

 القسم الرابع: صلوات هلا أسباب

 منها حتية املسجد،

 
  (1277اود )سنن أبي د( 1)

  (.(1159) - 189( مسلم )1131البخاري )( 2)

  (.(749)  - 159( مسلم )995لبخاري )ا( 3)
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م املسجد فلريكع : »إذا دخل أحدك-صلى هللا عليه وسلم  -هللا  ملا روى أبو قتادة قال: قال رسول  

(1)ركعتني قبل أن جيلس«
 .متفق عليه 

 ومنها صالة االستخارة،

منا االستخارة يف األمور كلها كما يعلمنا يعل -عليه وسلم صلى هللا  -قال جابر: »كان رسول هللا   
إين ريكع ركعتني من غري الفريضة، مث ليقل: اللهم ، يقول: إذا هم أحدكم يف األمر؛ فلقرآن السورة من ال

ك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، ن فضلأستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك م
أو  -مري مر خري يل يف ديين ومعاشي ومعادي وعاقبة أتعلم أن هذا األ ب، اللهم إن كنتوأنت عالم الغيو 

كنت تعلم أن هذا األمر شر يل، يف فاقدره يل، ويسره يل، مث ابرك يل فيه، وإن   -قال: يف عاجل أمري وآجله 
ري ه، واقدر يل اخلفاصرفه عين، واصرفين عن -أو قال: يف عاجل أمري وآجله  -بة أمري وعاق ديين ومعاشي

(2)رضين به«حيث كان، مث  
 أخرجه البخاري. 

 الثانيالفصل 

 سجود التالوة

 وفيه فروع

  سنة :تالوةسجود الحكم  [1]

 
  (.(714)  - 69( مسلم )444البخاري )( 1)

     (6382البخاري )  ( 2)
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(1)أحد« فلم يسجد منا نجم،ال -صلى هللا عليه وسلم  -النيب ألن زيد بن اثبت قال: »قرأت على 
 

 متفق عليه.

صاب، ومن مل يسجد فال إمث عليه، ومل ، فمن سجد فقد أوقال عمر: اي أيها الناس، إمنا منر ابلسجود

(2)يكتبها هللا علينا
. 

 ؛سجود التالوة سنة للقارئ واملستمع [2]

لصالة، يقرأ علينا السورة من غري ا - عليه وسلم صلى هللا -ألن ابن عمر قال: »كان رسول هللا   

(3) ال جيد أحدان مكاان لوضع جبهته«فيسجد ونسجد معه، حىت
 ليه. متفق ع 

 ، إىل تشهد وال يفتقر [3]

 ألنه مل ينقل، وألنه ال ركوع فيه، فلم يكن له تشهد كصالة اجلنازة.

 قيام؛ وال يفتقر إىل [4]

  .ألنه ال قراءة فيه  

 ة، ول يف سجود الصالويقول فيه ما يق [5]

 
  (.(577) - 106( مسلم )1072البخاري )( 1)

  (1077البخاري ) ( 2)

  (.(575) - 103( مسلم )1076البخاري )( 3)
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ان يقول يف سجود القرآن: سجد »ك -صلى هللا عليه وسلم  -يب فإن قال ما روت عائشة: أن الن

(1)، وشق مسعه وبصره، حبوله وقوته«للذي خلقه وصورهوجهي 
 واحلديث )ضعيف(. ،  فال أبس 

 ار فحسن.فإن قال غريه مما ورد يف األخب

صلى  -يب : »أن الن-نها رضي هللا ع -األعلى. وقد روت عائشة قال أْحد: أما أان فأقول سبحان ريب 
، وشق مسعه وبصره، وصوره وجهي للذي خلقه كان يقول يف سجود القرآن ابلليل: سجد  -هللا عليه وسلم 

 قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح (2)حبوله وقوته«

 مبحث

 رآنالقعدد سجدات 

  .( منها اثنتان، وثالث يف املفصلوسجدات القرآن، أربع عشرة سجدة: يف )احلج

  .إال سجدات املفصل، والثانية من احلج  اثبتة ابإلمجاع،ومواضع السجدات  

 عشرة:  باإلمجاع وهي تتثبسجدات 
  .آخر األعراف (1
   .[15ويف الرعد عند قوله: }ابلغدو واآلصال{ ]الرعد:  (2
  .[50}ويفعلون ما يؤمرون{ ]النحل: النحل عند:  ويف   (3
 .[41دهم إال{ ]اإلسراء:  عند }يزي  ويف سبحان (4

 
  (25821أحمد ) ( 1)

  (580سنن الترمذي )( 2)
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  .[58{ ]مرمي: خروا سجدا وبكياويف مرمي عند: } (5
 [18يشاء{ ]احلج: ويف احلج: األوىل عند: }يفعل ما   (6
  .[60ويف الفرقان عند: }وزادهم نفورا{ ]الفرقان:  (7
  .[26العظيم{ ]النمل: ويف النمل عند: }العرش   (8
}وهم ال يستكربون{ ]السجدة:  [ عند:2 - 1تنزيل{ ]السجدة:  -ويف }امل  (9

15].  
 [ 38سأمون{ ]فصلت: عند: }وهم ال يويف حم السجدة   (10
 وهي:  واختلفوا يف الزائد 

  .ص (1
 .االنشقاق (2
   .النجم (3
  .العلق (4
  .السجدة الثانية من احلج (5

 فيها اخلالف.  وقع هذه اخلمس هي اليت 

 الفصل الثالث

 الشكرسجود 

 وفيه فروع

 حكمه [1]
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إذا  -لى هللا عليه وسلم ص  -ملا روى أبو بكرة قال: »كان النيب   ؛َتدد النعموسجود الشكر مستحب عند 

( 1)به خر ساجدا«جاءه شيء يسر  
 

(2).ا رمى ابملخدج خر ساجداً عليا مل  موسى أنعن أيب  و 
 

 صفة سجود الشكر [2]

  .وشروطه كصفة سجود التالوة وشروطهاوصفته  

 سجد للشكر يف الصالة؛ وال ي [3]

 .ألن سببه ليس منها

 
 ( 1578سنن الترمذي ) (2774)سنن أبي داود ( 1)

 ( 1/158خرجه الشافعى في األم ) ( أ2)
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 ب صالة اجلماعةاب

  .ائد شرعت صالة اجلماعة حلكم كثرية وفو 

  .فمن ذلك أهنا شرعت ألجل التواصل والتواد وعدم التقاطع 

 مضاعفة األجر. ن فوائدها كذلكمو 

  .زايدة العمل عند مشاهدة أويل اجلد وكذلك من فوائد صالة اجلماعة  

 هل وحنوها من فوائد صالة اجلماعة.وتعليم اجلا

  فرعانوفيه  

 اجلماعة واجبة على الرجال، [1]

لذي نفسي بيده، قال: »وا  -صلى هللا عليه وسلم   -روى أبو هريرة: أن رسول هللا ا  مل لكل صالة مكتوبة؛  
 ، مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أخالف إىل رجال اللقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب، مث آمر ابلصالة

(1)يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم ابلنار«
 متفق عليه.  

 وتنعقد اجلماعة باثنني  [2]

 وفيه فصول

 
  (.(651)  - 252( مسلم )644ي )البخار ( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

265 

 فصل األوللا

 أفضل اجلماعة.

 فعل اجلماعة فيما كثر اجلمع أفضل؛  [1]
»صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع  :-هللا عليه وسلم صلى  -النيب  وللق

(1)عاىل«ه مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا تالرجلني أزكى من صالت
 من املسند )صحيح(. 

  إن كان يف جواره مسجد، [2]
  .ختتل اجلماعة فيه بغيبته عنه، ففعلها فيه أفضل

 يد؛جلديق أفضل من اواملسجد العت [3]
 ألن الطاعة فيه أسبق،   

األذان، فيقول: »حمدث هذا؟« عن اثبت البناين، قال: كنت أكون مع أنس، فيأيت على املسجد فيسمع 

( 2)جياوزه إىل غريه  فإذا قالوا: نعم،
 

ر  حيبون أن يكث : فقال احلسن: »كانوادع مسجد قومه وأييت غريه، قالعن احلسن، أنه سئل عن الرجل ي

(3)فسه«بنالرجل قومه  
  

 
  (21265أحمد ) ( 1)

 )42/ 2)  6245مصنف ابن أبي شيبة ( 2)

 )42/ 2)  6248مصنف ابن أبي شيبة ( 3)
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  واملسجد البعيد أفضل من القريب [4]

 الفصل الثاني

 صالة املرأة يف بيتها

 هلا، بيت املرأة خري  [1]
نعوا إماء هللا : »ال مت-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  يب له؛فإن أرادت املسجد مل متنع منه، وال تتط

(1)مساجد هللا«
(2)«متفق عليه، زاد أْحد »وبيوهتن خري 

 )ضعيف(.  

(3)ويف رواية: »ليخرجن تفالت«
 يعين غري متطيبات، 

دعك الة يف املسجد يوم اجلمعة، فقال: »صالتك يف خمعن عبد هللا بن عباس: أن امرأة سألته عن الص
من صالتك يف حجرتك، وصالتك يف حجرتك أفضل أفضل  أفضل من صالتك يف بيتك، وصالتك يف بيتك  

(4)«من صالتك يف مسجد قومك
  

سعود: »حلف فبالغ يف اليمني، ما ين، قال: مسعت رب هذه الدار يعين ابن مرو الشيباعن أيب عم

(1)أو عمرة، إال امرأة قد أيست من البعولة«ة أحب إىل هللا من صالة يف بيتها إال يف حج صلت امرأة صال
  

 
  (.(442)  - 136( مسلم )900خاري )الب( 1)

  (5468أحمد ) ( 2)

  (6318د )أحم ( 3)

 )156/ 2)  7615مصنف ابن أبي شيبة ( 4)
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 تصلي املرأة بالنساء؛ س أن ال بأ [2]

(2)تؤم أهل دارها«  أذن ألم ورقة أن  -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب  
 رواه أبو داود. 

 الفصل الثالث

 أعذار ترك اجلماعة واجلمعة

 ماعة واجلمعة بتسعة أشياء:ويعذر يف ترك اجل •
 املرض [1]
 واخلوف [2]
 املطر الث،والث [3]
 والرابع: الوحل. [4]

، فال تقل حي م مطري: إذا قلت: أشهد أن حممدا رسول هللاأنه قال ملؤذنه يف يو   ملا »روي عن ابن عباس  
 ن اجلمعة عزمة، وإين كرهت أن أخرجكمى الصالة، وقل: صلوا يف بيوتكم، فعل ذلك من هو خري مين، إعل

(3)فتمشوا يف الطني والدحض«
 متفق عليه. 

 ة املظلمة الباردة، الريح الشديدة يف الليلمس: اخلا [5]
أيمر مناداي كان   -ليه وسلم صلى هللا ع -خيتص ابجلماعة؛ ملا روى ابن عمر: »أن رسول هللا  ذاوه

(1) السفر«دة أو املطرية يففيؤذن، مث يقول على إثر ذلك: أال صلوا يف الرحال يف الليلة البار 
 متفق عليه. 

 
 )157/ 2)  7619مصنف ابن أبي شيبة ( 1)

  (592أبي داود )سنن  ( 2)

  (.(699)  - 26( مسلم )668البخاري )( 3)
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 ام ونفسه تتوق إليه.السادس: أن حيضر الطع [6]
 أحدهما؛  السابع: أن يدافع األخبثني أو [7]

 يصلي أحدكم حبضرة يقول: »ال -وسلم صلى هللا عليه  -ملا روت عائشة قالت: مسعت رسول هللا 

(2)الطعام، وال وهو يدافع األخبثني«
 رواه مسلم. 

 خياف موته وال حيضره، الثامن: أن يكون له قريب  [8]
 عة، فذهب إليه وتركها.استصرخ علي سعيد بن زيد، وقد َتهز للجم عنهما:  ملا روى ابن عمر رضي هللا

 األعمى   يعذر إذا مل جيد قائدا [9]
وهو من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صاري، أن عتبان بن مالك يع األنبن الرب عن حممود

اي رسول هللا قد أنكرت بصري، وأان  أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال:ممن شهد بدرا من األنصار 
، صلي هبمسجدهم فأأن آيت ما كانت األمطار سال الوادي الذي بيين وبينهم، مل أستطع ي فإذأصلي لقوم

 عليه نك أتتيين فتصلي يف بييت، فأختذه مصلى، قال: فقال له رسول هللا صلى هللاووددت اي رسول هللا، أ
 ارتفع النهار، كر حنين: فغدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بوسلم: »سأفعل إن شاء هللا« قال عتبا
حتب أن أصلي  دخل البيت، مث قال: »أينلس حىت  ، فلم جيفأذنت لهفاستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

هللا صلى هللا عليه وسلم فكرب، فقمنا فصفنا من بيتك« قال: فأشرت له إىل انحية من البيت، فقام رسول 
له، قال: فآب يف البيت، رجال من أهل الدار ذوو  عناهاصلى ركعتني مث سلم، قال وحبسناه على خزيرة صنف

ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق ال  أين مالك بن الدخيشن أو ل منهم:فقال قائجتمعوا، عدد، فا

 
  (.(697)  - 22( مسلم )632البخاري )( 1)

  (.(560) - 67مسلم ) (2)
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راه قد قال: ال إله إال هللا، يريد  صلى هللا عليه وسلم: " ال تقل ذلك، أال تحيب هللا ورسوله، فقال رسول هللا
هللا صلى هللا ل رسول فقني، قاىل املنا" قال: هللا ورسوله أعلم، قال: فإان نرى وجهه ونصيحته إهللا بذلك وجه 
وجه هللا " قال ابن شهاب: مث : " فإن هللا قد حرم على النار من قال: ال إله إال هللا، يبتغي بذلك عليه وسلم

، عن حديث حممود بن الربيع راهتموهو من س -وهو أحد بين سامل  -حممد األنصاري سألت احلصني بن 

(1)األنصاري: »فصدقه بذلك«
  

رجل أعمى فقال: اي رسول هللا،  -لى هللا عليه وسلم ص -يرة قال: »أتى النيب أبو هر  فيما روىوتكلموا 
ما وىل دعاه، فقال: أتسمع النداء  إىل املسجد، فسأله أن يرخص له، فرخص له، فلليس يل قائد يقودين

(2)م، قال: فأجب«ل: نعابلصالة، قا
 رواه مسلم. 

 الفصل الرابع

 ته اإلمام آخر صال يدركه املأموم معوما  •
: -ه وسلم صلى هللا علي -ال يستفتح فيه، وما يقضيه أوهلا يستفتح إذا قام إليه ويستعيد؛ لقول النيب 

  ائت.»وما فاتكم فاقضوا« واملقضي هو الف

 خرى، وإن فاتته اجلماعة استحب أن يصلي يف مجاعة أ •
أن رجال جاء وقد »روى أبو سعيد: فإن مل جيد إال من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، ملا 

(1)ى هذا فيصلي معه؟«فقال: من يتصدق عل -صلى هللا عليه وسلم  -صلى رسول هللا 
وهذا حديث  

 
  (.(33)  - 263( مسلم )425البخاري )( 1)

  ((653) - 552مسلم ) ( 2)
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سبع وعشرين : »صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ ب-وسلم  عليه صلى هللا -حسن؛ ولقول رسول هللا 

(2)درجة«
كرهه يف املسجد احلرام ومسجد   -رضي هللا عنه  -وجيوز ذلك يف مجيع املساجد، إال أن أْحد  

 .-صلى هللا عليه وسلم    -الرسول  

 الفصل اخلامس

 اإلمامحاالت املأموم مع 

 األوىل: متابعة اإلمام

 فيجعل أفعاله بعد أفعاله؛اإلمام، املأموم ويتبع  •
ركعوا، وا، وإذا ركع فا: »إمنا جعل اإلمام ليؤت به، فإذا كرب فكرب -لم لى هللا عليه وسص -لقول النيب   

(3)ذا سجد فاسجدوا«وإذا قال: مسع هللا ملن ْحده فقولوا: ربنا ولك احلمد، وإ
  .. والفاء للتعقيبمتفق عليه 

 الثانية: مقارنة اإلمام

 يه فرعانفو 

 ؛إن كرب لإلحرام مع إمامه أو قبله مل يصح [1]

 .ألنه ائتم مبن مل تنعقد صالته

 
  (11408أحمد ) ( 1)

  (.(650)  - 249( مسلم )645البخاري )( 2)

  (.(411)  - 77مسلم )( 688البخاري )( 3)
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 إن فعل سائر األفعال معه كره  [2]

  .ألنه اجتمع معه يف الركن  ومل تفسد صالته؛ملخالفة السنة،  

 الثالثة: مسابقة اإلمام

 وفيه فروع

 قبله عمدا أمت؛إن ركع أو رفع  [1]

(1)لقيام«وال ابلسجود، وال اب : »ال تسبقوين ابلركوع،-وسلم صلى هللا عليه  -لقول النيب   
والنهي   

 يقتضي التحرمي.

مام أن أنه قال: »أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإل - هللا عليه وسلم صلى -وروى أبو هريرة عن النيب 

(2)حيول هللا رأسه رأس ْحار«
  متفق عليه. 

 وإن فعله جاهال أو ناسيا فال بأس.  [2]

 سبق يسري ال ميكن التحرز منه،  نهألليأيت بذلك معه، فإن مل يفعل صحت صالته؛  ن يعود وعليه أ

 ه، وإن ركع ورفع قبل أن يركع إمام [3]
 ألنه مل أيت إبمامه يف معظم الركعة،ا بتحرميه بطلت صالته؛ عه عمدا عاملوسجد قبل رف

 
 ( 619سنن أبي داود ) (16838أحمد ) ( 1)

  (.(427)  - 114( مسلم )691البخاري )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

272 

 سيا مل تبطل صالته للعذر، وإن كان جاهال أو نا [4]

 كعة ملا ذكران،ومل يعتد بتلك الر 

 باب صفة األئمة

 وفيه فصول

 ول:الفصل األ

 أوىل الناس باإلمامة، 

قال: »يؤم القوم أقرؤهم  -صلى هللا عليه وسلم  -دري: أن النيب وأت ما روي فيه حديث أيب مسعود الب
دمهم هجرة، فإن  فأعلمهم ابلسنة، فإن كانوا يف السنة سواء فأقب هللا تعاىل، فإن كانوا يف القراءة سواء لكتا

س على ال: سلما، وال يؤمن الرجل يف بيته، وال يف سلطانه، وال جيلأو ق سنا، كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم

(1) إبذنه«تكرمته إال
 رواه مسلم.  

 الفصل الثاني

 أقسام الناس يف اإلمامة

 :بعةأر الناس يف اإلمامة على أقسام

  .القسم األول: من تصح إمامته بكل حال

   .طهاوشرائو الرجل املسلم العدل القائم أبركان الصالة  هو 

 
 ( (673) - 902مسلم ) ( 1)
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    .القسم الثاني: من ال تصح إمامته

ألنه ال صالة له يف ؛ واجب لغري عذر، فال تصح إمامته حبالمن أخل بشرط أو كالكافر واجملنون، و 
  .نفسه أشبه الالعب

  .ن تصح إمامته مبثله، وال تصح بغريهالقسم الثالث: م

 ع:ثة أنواوهم ثال

 .تقدم  جيوز أن تؤم النساء ملا ،إحداها: املرأة

  .والثاين: األمي

 .بغريه كاأللثغ الذي جيعل الراء غينا  ا، أو يبدلهأو حرف منه  ،لهاوهو: من ال حيسن الفاحتة، أو خيل برتتي

 .النوع الثالث: الصيب تصح إمامته مبثله

    .نه مبنزلتهأل  

 القسم الرابع: من تكره إمامته

  .ألنه نقص يذهب ببعض من الثواباللحان؛ يكره إمامة  

 باب موقف اإلمام واملأموم يف الصالة

 وفيه فروع

 وم واحدا، إذا كان املأم [1]
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  .ني اإلمامعن ميوقف  

  .أداره اإلمام عن ميينه  :فإن كرب عن يساره

 فه، كرب وتأخر فصفا خل :فإن جاء آخر [2]

  .اوال يتقدم اإلمام إال إن كان املوضع ضيق

عليه صلى هللا  -ملا »روى جابر قال: سرت مع النيب  فإن كرب الثاين عن يساره أخرمها اإلمام بيديه؛
، -صلى هللا عليه وسلم  -ول هللا توضأت، مث جئت حىت قمت عن يسار رسوة، فقام يصلي فيف غز  -وسلم 

ه، فأخذان بيديه مجيعا يسار امين عن ميينه، فجاء جبار بن صخر حىت قام عن فأخذ بيدي، فأدارين حىت أق

(1)حىت أقامنا خلفه«
 .مسلم  اهرو  

: »أن ابن مسعود صلى بني ره جاز؛ ملا رويوإن صليا عن ميينه، أو أحدمها عن ميينه، واآلخر عن يسا

(2)عل«ف -صلى هللا عليه وسلم  -علقمة واألسود، وقال: هكذا رأيت رسول هللا 
. وألن الوسط مسلمرواه  

 وإمامة النساء.  راةالعموقف إلمام  

 فإن اجتمع رجال ونساء،  [3]

 مث النساء؛ لرجال تقدم ا

 
  (3010مسلم ) ( 1)

  ((534) - 28مسلم ) ( 2)
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 وفيه فصول

 إمامة النساء: الفصل األول

 ةوع ثالثوفيه فر

 إذا أمت نساء، أن تقوم وسطهن؛ للمرأةالسنة  [1]

 ، -رضي هللا عنهما   -ألن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة   

(1)هنهللا عليه وسلم: تؤم النساء تقوم معهن يف صف  عن أم احلسن، أهنا رأت أم سلمة زوج النيب صلى
  

(2)عن عائشة، أهنا كانت تؤم النساء تقوم معهن يف الصف
  

 وقفت عن ميينها، ما امرأة نت معهوإن كا [2]

 ألن املرأة جيوز وقوفها وحدها؛ بدليل حديث أنس.وإن وقفت خلفها جاز؛  

 فوف الرجال أوهلا، وخري ص [3]

الرجال أوهلا،  : »خري صفوف-صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا  وخري صفوف النساء آخرها؛

(3)ا«ها أوهلا، وشر وشرها آخرها، وخري صفوف النساء آخره
 م.   رواه مسل 

 
 )430/ 1)  4953مصنف ابن أبي شيبة  (1)

 )430/ 1)  4954مصنف ابن أبي شيبة ( 2)

  ((440) - 132مسلم ) ( 3)
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 الفصل الثاني

 من أحكام اإلمامة

 وفيه فرعان

 عد؛ جيوز أن يأمت باإلمام من يف املسجد، وإن تبا [1]

 ألن املسجد كله موضع للجماعة، 

 ائل مينع املشاهدة، ومساع التكبري بينهما حفإن كان  [2]

 لتعذر اتباعه، مام به،  االئت  مل يصح

 الفصل الثالث

 أحكام السرتةمن 

 روع مخسة:ه فوفي

 ب أن يصلي إىل سرتة ويدنو منها؛تحيس [1]

(1)لة ممر الشاة«وبني القب -صلى هللا عليه وسلم  -»قال سهل: كان بني النيب  
 رواه البخاري ومسلم. 

 مثل آخرة الرحل،لسرتة وقدر ا [2]

 
  (.(508)  - 262( مسلم )496البخاري )( 1)
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يديه قال: »إذا وضع أحدكم بني  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب اع؛ أو قدر الذراع أو عظم الذر   

(1)الرحل فليصل، وال يبال ما مر وراء ذلك«مثل مؤخرة  
 رواه مسلم. 

 فإن مل جيد سرتة خط خطا؛ [3]

: »إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء -لم صلى هللا عليه وس -هريرة قال: قال رسول هللا ملا روى أبو   

(2)ما مر أمامه«مل جيد فلينصب عصا، فإن مل يكن معه عصا فليخط خطا، مث ال يضره  ، فإن وجهه شيئا
رواه   

  .والصواب وقفه  ،أبو داود

 وسرتة اإلمام سرتة ملن خلفه؛ [4]

 ن يسترتوا بشيء.كان يصلي أبصحابه إىل سرتة، ومل أيمرهم أ  -م  هللا عليه وسل  صلى  -ألن النيب   

 وإن صلى إىل غري سرتة  [5]

ك ابلقريب منه، للحديث، ويتقيد ذل ؛فحكمه حكم ما مر بينه وبني السرتةيديه شيء  فمر من بني
قيد به، أمر بدفع املار، فت -صلى هللا عليه وسلم  -الته؛ ألن النيب الذي لو مشى إليه فدفعه مل تفسد ص

 فكذلك هذا.بداللة اإلمجاع مبا ال يفسد الصالة،  

 
  ((499) - 241مسلم ) ( 1)

  (689سنن أبي داود )( 2)
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 الفصل الرابع

 املرور بني يدي املصلي

 فروع ثالثة يهوف

 وحيرم املرور بني يدي املصلي؛ [1]

: »لو يعلم املار بني يدي - صلى هللا عليه وسلم -ال رسول هللا األنصاري قال: قملا روى أبو جهيم   

(1)أربعني خري له من أن مير بني يديه«املصلي ماذا عليه لكان أن يقف  
 ليه. متفق ع 

 وال يقطعها شيء إال الكلب األسود البهيم، [2]

: إذا قام -صلى هللا عليه وسلم    -ملا »روى أبو ذر قال: قال رسول هللا ؛  ي ال لون فيه سوى السوادلذ ا  
حل، فإنه يقطع صالته احلمار الرحل، فإن مل يكن بني يديه، مثل آخرة الر حدكم يصلي، فإنه يسرته مثل آخر  أ

؟ قال: ب األْحر، من الكلب األصفركلالمن  ألسود قلت: اي أاب ذر، ما ابل الكلب األسود،  واملرأة والكلب ا
كما سألتين فقال: الكلب األسود شيطان« رواه   -صلى هللا عليه وسلم   -اي ابن أخي، سألت رسول هللا  

 مسلم.

 مرور املرأة يقطع الصالة [3]

 للحديث،   

 
  (.(507)  - 261( مسلم )510البخاري )( 1)
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 باب قصر الصالة

 وفيه فروع

 حكم القصر

خفتم أن تعاىل: }وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن  جائز لقول هللا
 [ 101]النساء:  يفتنكم الذين كفروا{  

قلت لعمر بن اخلطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن  -يعلى بن أمية  -»قال 
صلى هللا عليه وسلم  -مما عجبت منه، فسألت رسول هللا  لذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال: عجبتيفتنكم ا

(1)كم فاقبلوا صدقته«فقال: صدقة تصدق هللا هبا علي  -
 أخرجه مسلم.  

 وال جيوز قصر الصبح واملغرب 

 ألن قصر الصبح جيحف هبا لقلتها، وقصر املغرب خيرجها عن كوهنا وترا، ابإلمجاع؛ 

 وفيه فصول

 الفصل األول

 شروط القصر

 ط القصر ثالثةشرو

 .كيلو(  80)  قدره أربعة برد،  ،الشرط األول: أن تكون يف سفر طويل
 

  ((686) - 4مسلم ) ( 1)
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 .: شروعه ابلسفر خبروجه من بيوت قريتهوالثاين

  .الثالث: أال أيت مبقيم

   .لزمه اإلمتام  :ائتم مبقيمفإن  

 الفصل الثاني

 أحكام القصر

 وفيه فروع
 ن يقصر، وله أن يتم؛للمسافر أ [1]

 [ 101: }فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة{ ]النساء: لقول هللا تعاىل  

 والقصر أفضل [2]

 وأصحابه داوموا عليه، وعابوا من تركه.   -هللا عليه وسلم    صلى  -ألن النيب 

 وإذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد  [3]

 م أت، وإن نوى دوهنا قصر،ايأ  أربعةأكثر من 

 ر املسافر ببلده له به أهل ومتى م [4]

 .-رضي هللا عنهما  -ألن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس أت؛ أو ماشية  

 من مل جيمع على إقامة  [5]
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مثل من يقيم حلاجة يرجو إجنازها، أو جهاد أو حبس سلطان أايم قصر، وإن أقام دهرا،  أربعةر من أكث
  أو عدو أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛

 أقام يف بعض أسفاره تسع عشرة يقصر الصالة« رواه البخاري.  -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب  

 اب اجلمع بني الصالتنيب

 بب األول: السفرالس
 وال جيوز اجلمع إال يف سفر يبيح القصر. 

 وله اخلرية بني تقديم الثانية، 

 فيصليها مع األوىل، وبني أتخري األوىل إىل الثانية،

 سبب الثاني: املطرال
 للمطر، وكان ابن عمر جيمع إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء، وذكران أدلة اجلمع  

 واملطر املبيح للجمع [1]

والوحل مبجرده مبيح  فأما الطل وهو املطر الذي ال يبل الثياب، فال يبيح اجلمع؛، هو الذي يبل الثياب  
 للجمع؛ 

 وجيوز اجلمع يف الريح الشديدة [2]
 لليلة املظلمة.يف ا  
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 السبب الثالث: املرض

 فيه فرعانو

 املرض يبيح اجلمع بني الظهر والعصر [1]
صلى هللا عليه  -ألن »ابن عباس قال: مجع رسول هللا  ضعف؛واملغرب والعشاء إذا حلقه برتكه مشقة و   

(1)بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابملدينة من غري خوف وال مطر«  -وسلم  
 متفق عليه. 

 ال جيوز اجلمع لغري من ذكرناو [2]

 
  .سلمواللفظ مل ((705)  - 54( مسلم )543)البخاري ( 1)
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 ة املريضباب صال

 وفيه فروع مخسة
 إذا عجز عن الصالة قائما صلى قاعدا؛ [1]

لعمران بن حصني: صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل  -ليه وسلم صلى هللا ع -»قال النيب 

(1)تستطع فعلى جنب«
  .رواه البخاري 

 فإن عجز عن الركوع والسجود [2]

 من األرض يف السجود قدر طاقته.يقرب وجهه جيعل سجوده أخفض من ركوعه،  أومأ هبما، و   

 فإن سجد على وسادة بني يديه جاز؛  [3]

 ى وسادة لرمد هبا، وال جيعلها أرفع من مكان ميكنه حط وجهه إليه.ألن أم سلمة سجدت عل

 وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود [4]

 ضا غريه.ومأ ابلسجود؛ ألن سقوط فرض ال يسقط فر صلى قائما، فأومأ ابلركوع، مث جلس فأ  

 القعود صلى على جنبه األمينوإن عجز عن  [5]

عن   -صلى هللا عليه وسلم-ال: »كانت يب بواسري، فسألت النيب  حلديث عمران قمستقبل القبلة بوجهه؛    

(1)الصالة؟ فقال: صل قائما، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب«
  .اريأخرجه البخ 

 
  (1117البخاري ) ( 1)
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 باب صالة اخلوف

 وفيه فرعان

 قتال مباح،صالة اخلوف يف كل  جتوز [1]

 كقتال الكفارة والبغاة واحملاربني،   

 وال جتوز يف حمرم [2]

 ألهنا رخصة، فال تستباح ابحملرم كالقصر.  

 كيفيات صالة اخلوف

 واخلوف على ضربني: 
 شديد  (1)
 غري شديد  (2)

 الشديدالغري : اخلوف األولالضرب 

نذكر ت عدة صفات  دوور  ،-وسلم صلى هللا عليه    -هبم على الصفة اليت صالها رسول هللا جيوز أن يصلي  
 منها:

 الوجه األول:

يوم ذات الرقاع صالة  -صلى هللا عليه وسلم  -ن خوات، عمن صلى مع النيب منها ما »روى صاحل ب  
فأمتوا ألنفسهم، مث انصرفوا   اخلوف، أن طائفة صلت معه، وطائفة وجاه فصلى ابليت معه ركعة، مث ثبت قائما

 
   ه.سبق تخريج( 1)
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وأمتوا الته، مث ثبت جالسا، اه العدو، وجاءت الطائفة األخرى، فصلى هبم الركعة اليت بقيت من صوصفوا وج

(1)ألنفسهم مث سلم هبم«
 متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أْحد. 

 الوجه الثاني: 

لى هللا ص  -»روى أبو بكرة قال: صلى رسول هللا كما أن يقسمهم طائفتني، يصلي بكل طائفة صالة كاملة،  
مث سلم، فانطلق يف خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم إبزاء العدو، فصلى ركعتني  -عليه وسلم 

الذين صلوا معه، فوقفوا موقف أصحاهبم، مث جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى هبم ركعتني مث سلم، فكان 

(2)أربعا، وألصحابه ركعتني ركعتني« -سلم  صلى هللا عليه و   -لرسول هللا 
 رواه أبو داود. 

 

 الضرب الثاني: اخلوف الشديد،

املطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجاال وركباان، يومون  مثل التحام احلرب والقتال، ومصريهم إىل  
لصالة عن وقتها، ابلركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون، وال يؤخرون ا

 وصالهتم صحيحة، 

 صالة اجلمعةباب 

 وهي واجبة ابإلمجاع، 

 وفيه فصول
 

  (.(842) - 310( مسلم )4129البخاري )( 1)

  (1248سنن أبي داود )( 2)
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 لفصل األولا

 شروط وجوب اجلمعة

 على من اجتمعت فيه شرائط مثانية:  ال َتب إال

 اإلسالم،  [1]

 البلوغ،  [2]

 العقل؛  [3]

 ألهنا من شرائط التكاليف ابلفروع، 

 الذكورية،  [4]

 احلرية،  [5]

 االستيطان،  [6]

قال: »اجلمعة حق واجب على كل  -ليه وسلم صلى هللا ع -ق بن شهاب قال: إن النيب ملا روى طار 

(1)ة، أو مسافر، أو مريض«مسلم يف مجاعة إال أربعة: عبد مملوك، أو امرأ
رواه أبو داود. وألن املرأة ليست من  

 م يصل مجعة.بعرفات يوم مجعة فل  -صلى هللا عليه وسلم  -أهل اجلماعات، وكان النيب 

 عة.السابع: انتفاء األعذار املسقطة للجما [7]

 
  (1067سنن أبي داود )( 1)
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 الثامن: أن يكون مقيما مبكان اجلمعة أو قريبا منه،  [8]

 وفيه فروع
 ل املصر قريبهم وبعيدهم؛وجتب اجلمعة على أه [1]

 ألن البلد كالشيء الواحد،   

 وجتب على من بينه وبني اجلامع فرسخ  [2]
 من غريهم، وال َتب على غريهم؛  

 ه اجلمعةواألفضل ملن مل جتب علي [3]
  .مامأال يصلي الظهر قبل صالة اإل  

 حضور النساء اجلمعة  : [4]

  مساجد هللا" متفق عليهال أبس حبضور النساء اجلمعة حلديث "ال متنعوا امياء هللا

 الفصل الثاني

 شروط صحة اجلمعة

 شروط:ويشرتط لصحة اجلمعة أربعة 

 أحدها: الوقت، 

 فال تصح قبل وقتها وال بعده ابإلمجاع، 

 آخر وقتهاو
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 آخر وقت الظهر بغري خالف،   

 فأما أوله 

 فتجوز يف وقت العيد؛ 

 وجتوز إقامة أهل اجلمعة

 راء، فيما قارب البنيان من الصح  

 الفصل الثالث

 أمور ال يشرتط  لصحة اجلمعة

 األول اجتماع أربعني

 تنعقد هبم اجلماعة، ، بل تنعقد بثالثة؛ ألهنم مجع  يشرتط اجتماع أربعني ممن تنعقد هبم اجلمعةال  

 تنبيه
  .عةفإن أدرك أقل من ذلك مل يتمها مجا أدرك مع اإلمام الركوع يف الثانية أنه يتمها مجعة،  املسبوق إذ

 الثاني: تقدم خطبتني

كان خيطب خطبتني يقعد  -صلى هللا عليه وسلم  -»ألن النيب واألفضل أن يتقدمها خطبتان؛ 

(1) بينهما«
 متفق عليه.  

 الطهارة للخطبتنيالثالث: 

 
  (.(618)  - 33( مسلم )928البخاري )( 1)
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 ارة،وال يشرتط هلما الطه

  وال يشرتط أن يتوالهما من يتوىل الصالة لذلك، الرابع: 

 خامتة

 فاجر، وتصلى خلف كل بر و

 الفصل الرابع

 صفة صالة اجلمعة

 وإذا فرغ من اخلطبة نزل،  [1]

 فأقيمت الصالة فصلى هبم ركعتني،   [2]

 يقرأ يف كل ركعة ابحلمد هلل وسورة معها،  [3]

  ابلقراءة   وجيهر [4]
 تنبيه

 فأما قبل الوقت فيجوز    يه اجلمعة السفر بعد دخول وقتها؛ال جيوز ملن َتب عل

 الفصل اخلامس

 سنن اجلمعة

 تحب التبكري بالسعي،ويس [1]
قال: »من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا   

بقرة، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب  من راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب راح فكأمنا قرب بدنة، و 
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راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، أمنا قرب دجاجة، ومن كبشا أملح، ومن راح يف الساعة الرابعة فك

(1)فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر«
 متفق عليه.   

 اشياويستحب أن يأتيها م [2]
: »ال أتتوا الصالة وأنتم  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  ووقار،ليكون أعظم لألجر، وعليه سكينة   

(2)يكم السكينة والوقار«تسعون، وأتوها وعل
 متفق عليه.  

 ويقارب بني خطاه  [3]
 لتكثر حسناته.

 ويستحب أن يغتسل ويتطيب،  [4]
 -عليه وسلم  صلى هللا  -ملا روى أبو سعيد أن النيب ؛ ويتنظف بقطع الشعر، وقص الظفر، وإزالة الرائحة

، وميس من طيب بيته، مث قال: »ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر مبا استطاع من طهر، ويدهن من دهنه
خيرج فال يفرق بني اثنني، مث يصلي ما كتب له، مث ينصت إذا تكلم اإلمام، إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة 

(3)األخرى«
 البخاري.    واهر  

  ويستحب الدنو من اإلمام [5]

 
  (.(850)  - 10( مسلم )881البخاري )( 1)

  (.(602)  - 151( مسلم )636البخاري )( 2)

  (883لبخاري )ا ( 3)
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 وإن حضر قبل اخلطبة اشتغل بالتنفل،  [6]
  .أو ذكر هللا، وقراءة القرآن 

 ويكثر من الدعاء  [7]
 عله يوافق ساعة اإلجابة، ل

 صلى اهلل عليه وسلم  -ويكثر من الصالة على رسول اهلل  [8]
 

 تنبيه

 : »ومل يفرق بني اثنني« -الم عليه الس -؛ لقوله إذا أتى املسجد كره له أن يتخطى الناس

 لسادسالفصل ا

 من أحكام اخلطبة

 فإذا جلس اإلمام على املنرب انقطع التنفل،  [1]

 حرم الكالم، اخلطبة يففإذا أخذ  [2]

(1): »إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب أنصت فقد لغوت«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
متفق  

 عليه.

 ال بأس باالحتباء واإلمام خيطب،  [3]

 
  (.(851)  - 11( مسلم )934البخاري )( 1)
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يوجز  ع ركعتني،ومن دخل واإلمام خيطب مل جيلس حتى يرك [4]
 فيهما،

طب قال: صليت اي فالن قال: ال، خي -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى جابر قال: »دخل رجل والنيب   

(1)قال: فصل ركعتني«
متفق عليه، زاد مسلم مث قال: »إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع  

(2)فيهما«  ركعتني وليتجوز
 . 

 الفصل السابع

 عةنافلة اجلم

 بعد اجلمعة أربعاويسن أن يصلي  [1]
: »من كان منكم مصليا بعد اجلمعة -عليه وسلم صلى هللا  -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا   

(3)فليصل بعدها أربعا«
  .رواه مسلم 

 وإن شاء صلى ركعتني، [2]

(4)«كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني  -يه وسلم صلى هللا عل  -ملا روى ابن عمر: »أن النيب   
  .متفق عليه 

 
  (.(875)  - 54( مسلم )930البخاري )( 1)

  ((875) - 59مسلم ) ( 2)

  ((881) - 69مسلم ) ( 3)

  (.(882)  - 72( مسلم )937البخاري )( 4)
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 وإن شاء صلي ستا [3]
 كان يفعله،   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن ابن عمر روى أن النيب    

 خامتة

 فإذا اتفق عيد يف يوم مجعة 

هللا   صلى  -ملا روى زيد بن أرقم قال: »شهدت مع رسول هللا ؛ مل تلزمهم اجلمعة، ويصلون ظهرا :فصلوا العيد 

(1)م، فصلى العيد مث رخص يف اجلمعة، فقال: من شاء أن جيمع فليجمع«عيدين اجتمعا يف يو  -عليه وسلم 
  

م هذا عيدان فمن شاء أنه قال: »اجتمع يف يومك  -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا وعن أيب هريرة عن  

(2)أجزأه من اجلمعة وإان جممعون إن شاء هللا«
 روامها أبو داود. 

 

 
  (1070سنن أبي داود )( 1)

  (1073سنن أبي داود )( 2)
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 ]باب صالة العيدين[

 وفيه فصول

 األولالفصل 

 حكم صالة العيد 

 صالة العيد مشروعة

 [، املشهور يف التفسري أن املراد بذلك صالة العيد. 2  لقول هللا تعاىل: }فصل لربك واحنر{ ]الكوثر:

ل ابن كان يصلي صالة العيدين. قا  -صلى هللا عليه وسلم  -وأما السنة فثبت ابلتواتر أن رسول هللا 
عمر، فكلهم يصليها قبل  وأيب بكر، و  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  عباس: »شهدت صالة الفطر مع رسول

(1) اخلطبة«
  

(2)صلى العيد بغري أذان وال إقامة«  -صلى هللا عليه وسلم   -النيب   وعنه »أن
 متفق عليهما. 

 وأمجع املسلمون على صالة العيدين.

 وهي فرض على الكفاية؛ 
بعده كانوا يداومون عليها، وألهنا من شعائر اإلسالم واخللفاء  -صلى هللا عليه وسلم  -نيب ألن ال

 الظاهرة، فكانت فرضا كاجلهاد، 

 
  (.(848) - 1( مسلم )962البخاري )( 1)

  .((886) - 5( مسلم )960البخاري )( 2)
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  جتب على األعيان؛وال
ذكر لألعرايب مخس صلوات فقال: هل علي غريها؟ قال: »ال، إال  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب   

(1)أن تطوع«
 .متفق عليه 

 الثاني الفصل

 وقت صالة العيد

 وفيه فروع

  وقت صالة العيد أول [1]

 .زول وقت النهييمن حني ترتفع الشمس و 

 آخر وقت صالة العيد [2]

 .لشمسا  إىل زوال

 فإن مل يعلم بها إال بعد الزوال  [3]

صلى هللا عليه  -؛ ملا روى أبو عمري بن أنس عن عمومة له من أصحاب النيب خرج من الغد فصلى هبم
، فشهدوا أهنم رأوا اهلالل ابألمس، فأمرهم -عليه وسلم  صلى هللا -ركبا جاؤوا إىل رسول هللا  : »أن -وسلم 

(2)ا إىل مصالهم«أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدو 
 رواه أبو داود 

 
  (.(11) - 8( مسلم )46البخاري )( 1)

  (1157سنن أبي داود )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

296 

 الفصل الثالث

 مكان صالة العيد

 والسنة أن يصليها يف املصلى؛ 

 .نوا يفعلوهنا فيهواخللفاء بعده كا  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب 

 املسجد  وجيوز أن يصليها يف

 الفصل الرابع

 سنن العيد

 وفيه فروع

 للتكبري؛  يستحب أن يبكر إليها املأموم، ماشيا مظهرا [1]

(1)قال: من السنة أن أييت العيد ماشيا -رضي هللا عنه  -ألن عليا 
رواه الرتمذي وقال، حديث حسن  .

 وألنه أعظم لألجر، 

 رجع من غريه؛ إذا غدا من طريق  [2]

(2)إذا كان يوم عيد خالف الطريق.« -صلى هللا عليه وسلم  -نيب ألن جابرا قال: »كان ال
رواه   

 البخاري.

 
  (530سنن الترمذي )( 1)

  (986البخاري ) ( 2)
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 وج النساء،يستحب خر [3]

أن خنرجهن يف الفطر واألضحى،  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روت أم عطية قالت: »أمران رسول هللا   

(1)وة املسلمني«يض فيعتزلن املصلى، ويشهدن اخلري ودعالعواتق واحليض وذوات اخلدور، فأما احل
متفق عليه.  

 قال القاضي: وظاهر كالم أْحد أن ذلك جائز غري مستحب، 

 هتنب

 أذان وال إقامة وليس هلا

ملا روى عطاء قال: أخربين جابر »أن ال أذان للصالة يوم الفطر وال إقامة وال نداء، وال شيء ال نداء   

(2)يومئذ وال إقامة«
 متفق عليه.  

العيد غري مرة وال مرتني بال أذان  -صلى هللا عليه وسلم  -صليت مع رسول هللا وقال جابر بن مسرة: »

(3)ة«وال إقام
 رواه مسلم. 

 الفصل اخلامس

 صفة صالة العيد

 وفيه فروع

 
  (.(890)  - 12سلم )( م324البخاري )( 1)

  (.(886) - 5( مسلم )960البخاري )( 2)

  ((887) - 7مسلم ) ( 3)
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 وصالة العيد ركعتان،  [1]

 يقرأ يف كل ركعة منهما باحلمد هلل وسورة،  [2]

 وجيهر بالقراءة [3]

 ن قدامة: بال خالف،  قال اب

 سبع تكبريات ويكرب يف األوىل [4]

صلى هللا عليه  -شة أن رسول هللا ملا روت عائ  منها تكبرية اإلحرام، ويف الثانية مخسا سوى تكبرية القيام،  
قال: »التكبري يف الفطر واألضحى يف األوىل سبع تكبريات، ويف الثانية مخس تكبريات سوى تكبرييت   -وسلم  

(1)الركوع«
 رواه أبو داود. 

  كل تكبرية،ويسن أن يرفع يديه يف [5]

 وحيمد اهلل، ويثين عليه، [6]

وإن أحب قال: هللا أكرب كبريا، واحلمد  ل تكبريتني،بني ك -صلى هللا عليه وسلم  -ويصلي على النيب   
جيمع بني ما  هلل كثريا، وسبحان هللا بكرة وأصيال، وصلى هللا على حممد النيب األمي وآله وسلم تسليما؛ ألنه

 ذكرانه.

 
 ( 1149داود ) سنن أبي( 1)
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 الفصل السادس

 تكبريات الزوائدال

 وفيه فروع
 تكبريات العيد الزوائد والذكر بينها سنة  [1]

 أو بعضه مل يقضهمن سبق بالتكبري  [2]

 ألنه سنة فات حملها.  

  وإن أدركه يف الركوع تتبعه ومل يقض التكبري [3]

 

 الفصل السابع

 الفرق بني خطبة اجلمعة والعيد

 أشياء: ثالثةمعة يف ويفارق خطبيت اجل

 بعد الصالة،  أحدها: أن حملها [1]

ن كانوا يصلون العيدين قبل وأاب بكر وعمر وعثما -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ابن عمر »أن النيب 

(1) اخلطبة«
 متفق عليه. 

 : أن حيثهم يف الفطر على إخراج الفطر، الثاني [2]

 
 سبق تخريجه.  ( 1)
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فيها، ووقت ويبني هلم ما جيزئ  رغبهم يف األضحية،ويبني هلم ما خيرجونه ووقته وجنسه، ويف األضحى ي
 ذحبها، وحيثهم على اإلطعام منها؛ ألنه وقت هذا النسك فيشرع تبيينه. 

 : أنهما سنة ال جيب استماعهما وال اإلنصات هلما، الثالث [3]

العيد، فلما قضى  -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا ملا روى عبد هللا بن السائب قال: »شهدت مع رسو 

(1)للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب« الصالة قال: إان خنطب فمن أحب أن جيلس
رواه أبو  

 داود.  

 الفصل الثامن

 العيدين التكبري يف

 وفيه فروع

 يشرع التكبري يف العيدين، [1]

  والتكبري يف الفطر مطلق غري مقيد [2]

 التكبري يف األضحى فهو على ضربني: مطلق ومقيد. و [3]

 إىل آخر أايم التشريق.   لتكبري يف مجيع األوقات، من أول العشرفأما املطلق فا

 م عرفة إىل العصر من آخر أايم التشريق.وأما املقيد فهو التكبري يف أدابر الصلوات، من صالة الصبح يو 

 
  (1155ي داود )سنن أب( 1)
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 وصفة التكبري املشروع  [4]

 كرب، ال إله إال هللا وهللا أكرب، هللا أكرب وهلل احلمد( )هللا أكرب، هللا أ

 عه وموض [5]

 . يشرع عقيب النوافلعقيب أدابر الصلوات املفروضات، وال

 باب صالة الكسوف

 وفيه فصول

 الفصل األول 

 حكم صالة الكسوف

 روعوفيه ف
 وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر، [1]

: »إن الشمس والقمر آتيان من آايت هللا -صلى هللا عليه وسلم    -روى أبو مسعود قال: قال رسول هللا  
نكسفان ملوت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حىت اىل خيوف هللا هبما عباده وإهنما ال يتع

(1)ينكشف ما بكم«
  

 
  (.(911)  - 21( مسلم )1041البخاري )( 1)
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، فبعث مناداي -صلى هللا عليه وسلم  -وعن عائشة قالت: »خسفت الشمس على عهد رسول هللا 
صلى أربع ركعات يف ركعتني وأربع فنادى: الصالة جامعة، وخرج إىل املسجد، فصف الناس وراءه، و 

(1)«سجدات
 متفق عليهما.  

 وجتوز مجاعة وفرادى  [2]

 إلطالق األمر هبما يف حديث أيب مسعود، 

 ؛هلا يف مجاعة، وينادي هلا: الصالة جامعة -صلى هللا عليه وسلم  -لفعل النيب ؛ اعة أفضلمواجل
 للحديث. 

 وتفعل يف ملسجد  [3]

 جوا إىل املصلى خيف فواهتا.للخرب، وألن وقتها ضيقا فلو خر 

 انيالفصل الث

 صفة صالة الكسوف
 وصفتها:

 أن يكرب لإلحرام  [1]
 ويستفتح،  [2]
 ، طويلة مث يقرأ الفاحتة وسورة [3]

 
  (.(901)  - 4( مسلم )1044البخاري )( 1)
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  طويالمث يركع ويسبح   [4]
 أقصر من األوىل، وسورة  مث يرفع فيسمع وحيمد ويقرأ الفاحتة   [5]
 ، طويال أقصر من األولمث يركع فيسبح   [6]
 مث يرفع فيسمع وحيمد،  [7]
 لركوع، مث يسجد سجدتني يسبح فيهما حنوا من ا [8]
 مث يقوم إىل الثانية، فيقرأ الفاحتة وسورة أقصر من السابقة،  [9]
  ويال أقصر من السابقطيسبح  مث يركع و  [10]
 مث يرفع فيسمع وحيمد ويقرأ الفاحتة وسورة أقصر من السابقة،  [11]
  طويال أقصر من السابقمث يركع فيسبح   [12]
 مث يرفع فيسمع وحيمد  [13]
 يسجد حنوا من ركوعه،   مث  [14]
 ويتشهد ويسلم؛  [15]

 وفيه فروع
 وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه،  [1]

فيما روت عائشة قالت: قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب لكن يستحب ذلك ليقارب فعل 
، فخرج إىل املسجد فقام وكرب، وصف الناس -صلى هللا عليه وسلم  -»خسفت الشمس يف حياة رسول هللا 

كرب فركع ركوعا طويال، مث رفع رأسه فقال: مسع هللا ملن ْحده ربنا ولك   وراءه فقرأ رسول هللا قراءة طويلة، مث 
فقرأ قراءة طويلة هي أدىن من القراءة األوىل مث كرب فركع ركوعا هو أدىن من الركوع األول، مث مث قام  احلمد،

تكمل أربع فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك حىت اس قال: مسع هللا ملن ْحده ربنا ولك احلمد، مث سجد، مث
 ركعات وأربع سجدات، فاجنلت الشمس.« متفق عليه.
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(1)قرأ يف األوىل بسورة البقرة، ويف الثانية سورة آل عمران«ويف رواية أخرى: »فرأيت أنه  
،   

 وجيهر بالقراءة ليال كان أو نهارا؛  [2]

(2)جهر يف صالة اخلسوف« -م صلى هللا عليه وسل -ألن عائشة روت »أن النيب 
 .   رواه مسلم 

 وإن صلى يف كل ركعة ثالث ركوعات [3]

 على حنو ما ذكران جاز؛   

(3)صلى ست ركعات وأربع سجدات« -صلى هللا عليه وسلم  -هللا ألن عائشة روت »أن رسول 
رواه   

 مسلم.

 وإن جعل يف كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا؛  [4]

 .صلى هللا عليه وسلم  -ن النيب ألنه يروى عن علي وابن عباس ع

التجلي، فإن فاتت مل من حني الكسوف إىل حني  ووقتها [5]
 تقض

(1)»صلوا حىت يكشف هللا ما بكم« -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب    
  

 
  (.(790)  - 17( مسلم )1052البخاري )( 1)

  ((901) - 5مسلم ) ( 2)

  ((901) - 7مسلم ) ( 3)
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 وال خطبة للكسوف،  [6]

 أمران ابلصالة دون اخلطبة.  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب 

 باب صالة االستسقاء

 وفيه فصول

 الفصل األول

 حكم صالة االستسقاء

 إليها.نة عند احلاجة وهي س
يستسقي، فتوجه إىل القبلة يدعو،  - صلى هللا عليه وسلم -ملا روى عبد هللا بن زيد قال: »خرج النيب   

(2)وحول رداءه وصلى ركعتني جهر فيهما ابلقراءة«
 متفق عليه.  

 الفصل الثاني 

 صفة صالة االستسقاء

 وفيه فروع

 صفة صالة العيدكتها وأحكامها وصف [1]

 هلا معني،  وال وقت [2]
 إال أن األوىل فعلها يف وقت صالة العيد، لشبهها هبا.

 
   ق تخريجه.سب( 1)

  (.(894)  - 4لم )( مس1012البخاري )( 2)
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 أراد االستسقاء أن يعظ الناس، واألوىل لإلمام إذا  [3]
 .وأيمرهم بتقوى هللا، واخلروج عن املظامل، والتوبة من املعاصي

 ؛ وحتليل بعضهم بعضا، والصيام والصدقة، وترك التشاحن [4]
ب الربكات، قال هللا تعاىل: }ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا  تقوى سبألن املعاصي سبب القحط، وال

 [ . 96سماء واألرض ولكن كذبوا فأخذانهم مبا كانوا يكسبون{ ]األعراف: لفتحنا عليهم بركات من ال

 ويعد الناس يوما خيرجون فيه،  [5]
 لمصلى هللا عليه وس -رسول هللا  وأيمرهم أن خيرجوا على الصفة اليت خرج عليها

لالستسقاء متبذال، متواضعا متخشعا،  -صلى هللا عليه وسلم  -ابن عباس: »خرج رسول هللا قال 
متضرعا حىت أتى املصلى، فلم خيطب كخطبتكم هذه، ولكن مل يزل يف الدعاء، والتضرع والتكبري، وصلى 

(1)ركعتني كما كان يصلي يف العيد«
 هذا حديث صحيح. 

ؤذي الناس هبا، وال يلبس زينة وال يتطيب؛ ألن هذا يوم استكانة لئال ي ؛الرائحةويسن التنظيف وإزالة 
 وخضوع.

 طبة قبل الصالة وبعدها؛وهو خمري يف اخل [6]
 ألن اجلميع مروي.  

 فإذا صعد املنرب جلس، ثم قام فخطب خطبة واحدة، [7]

 ويكثر الدعاء والتضرع  [8]

 
  (1165سنن أبي داود )( 1)
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 ، ويستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة [9]

 ليسار مييناوحيول رداءه، جيعل اليمني يسارا وا [10]
 خصبا،تفاؤال أن حيول هللا تعاىل اجلدب    -صلى هللا عليه وسلم   -كما فعل النيب   

 الفصل الثاني

 واالستسقاء على ثالثة أضرب:

 أحدها: مثل ما وصفنا.
 اجلمعة على املنربوالثاني: أن يستسقي اإلمام يوم 

خيطب فاستقبل  -عليه وسلم  صلى هللا -دخل يوم اجلمعة ورسول هللا كما روى أنس: »أن رجال   
عت السبل، فادع هللا يغيثنا. فرفع رسول هللا يديه رسول هللا قائما مث قال: اي رسول هللا، هلكت األموال، وتقط

(1)فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا«
 وذكر احلديث، متفق عليه. 

 يب الصلوات،الثالث: أن يدعو عق

 
  (.(897)  - 8( مسلم )1014البخاري )( 1)
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 كتاب اجلنائز

 وفيه فروع
 يستحب اإلكثار من ذكر املوت، واالستعداد له، [1]

 إذا مرض استحب عيادته،  [2]

(1)ابتباع اجلنازة، وعيادة املريض« -صلى هللا عليه وسلم  -ال: »أمران رسول هللا ملا روى الرباء ق
متفق  

 عليه. 

 فإذا دخل عليه سأله عن حاله، [3]

  .-صلى هللا عليه وسلم   - ورقاه ببعض رقى النيب  

 التوبة، وحيثه على [4]

 -ى هللا عليه وسلم صل -عن النيب  -ه رضي هللا عن -ويذكر له ما روى ابن عمر  ويرغبه يف الوصية،  

(2)أنه قال: »ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يوصي فيه، إال ووصيته مكتوبة عنده«
 متفق عليه. 

 وفيه فصول

 
  (.(2066)  - 3( مسلم )1239البخاري )( 1)

  (.(1627)  - 1( مسلم )2738البخاري )( 2)
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 الفصل األول 

 كام احملتضرأح

 ق أهله به، ويستحب أن يلي املريض أرف

 وأعلمهم بسياسته، وأتقاهم لربه.

 منزوال به استحب له :وإذا رآه  

 حلقه  تعاهد بل [1]
 فيقطر فيه ماء أو شرااب، ويندي شفتيه بقطنة، 

 ويلقنه قول: ال إله إال اهلل مرة،  [2]

(1)ال إله إال هللا«: »لقنوا مواتكم  -صلى هللا عليه وسلم   -لقول رسول هللا 
 رواه مسلم.  

 ن ذلك يف لطف ومداراة،ويكو

 أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه،وال يكرر عليه فيضجره، إال  

: »من كان آخر كالمه ال إله إال هللا -صلى هللا عليه وسلم  -ن آخر كالمه، لقول رسول هللا لتكو   

(2)دخل اجلنة«
 رواه أبو داود )صحيح(.  

 
  ((916) - 1م )مسل ( 1)

  (3116سنن أبي داود )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

310 

 الفصل الثاني

 كام ما بعد االحتضارأح

 ضره:إذا مات سن ملن ح

 ، امليت غمض عيينن يأ [1]

: »إذا حضرت مواتكم فأغمضوا -سلم صلى هللا عليه و  -ملا روى شداد بن أوس قال: قال رسول هللا 

(1)البصر، فإن البصر يتبع الروح«
 من " املسند ".  

 وألنه إذا مل تغمض عيناه بقيتا مفتوحتني فيقبح منظره، 

 حليته بعصابة عريضة، ويشد [2]

 شدها على رأسه، جيمع حلييه ثم ي [3]

 ح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. لئال ينفت

 ويدعو للميت   [4]

ديث أم سلمة قالت: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره فأغمضه مث حل  
املالئكة  ل: "ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج انس من أهله فقا

 
  (17136أحمد ) ( 1)
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ديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين قولون". مث قال: "اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهيؤمنون على ما ت

(1)واغفر لنا وله اي رب العاملني وأفسح له يف قربه ونور له فيه"
. 

 ويسجى بثوب؛  [5]

(2)سجي بربد حربة«  -وسلم   صلى هللا عليه  -»ألن رسول هللا  
 . ريرواه البخا 

 وال بأس باالنتظار بها قدر ما جيتمع هلا مجاعة،  [6]

 اس. ما مل خيف عليه، أو يشق على الن

 ويسارع يف قضاء دينه، [7]

(3)ه«قال: »نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عن -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روي أن النيب   
وهذا   

 حديث حسن.  

 امليتباب غسل 

 وفيه مباحث

 
  ((920) - 7مسلم ) ( 1)

  (.5814اري )البخ( 2)

  (1078سنن الترمذي )( 3)
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 املبحث األول: 

 تغسيل امليتحكم 

 وهو فرض على الكفاية؛ 

(1)ته انقة: »اغسلوه مباء وسدر«قال يف الذي وقص  -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب 
 متفق عليه.  

 املبحث الثاني

 أوىل الناس بغسل امليت

 من أوصي إليه بذلك [1]
 ت بذلك. أن تغسله امرأته أمساء بنت عميس فقدم  أوصى  -رضي هللا عنه   -ألن أاب بكر الصديق    

 ريه كتفريق ثلثه.وأوصى أنس أن يغسله حممد بن سريين ففعل، وألنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غ

 فإن مل يكن له وصي فأوالهم بغسل الرجل أبوه،  [2]
 ثم جده،  [3]
 ثم ابنه وإن نزل،  [4]
 األقرب فاألقرب من عصباته، ثم  [5]
 رحام، ثم الرجال من ذوي األ [6]
 الصالة عليه.ثم األجانب ألنهم أوىل الناس ب [7]

 
  (.(1206)  - 93( مسلم )1265البخاري )( 1)
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 املبحث الثالث

 أوىل الناس بغسل املرأة

 أمها،  [1]
 ثم جدتها،  [2]
 ثم ابنتها  [3]
 األقرب فاألقرب، ثم  [4]
 ثم األجنبيات. [5]
 وفيه فرعان

 جيوز للمرأة غسل زوجها  [1]

ما استدبران ما غسل  قال ابن قدامة: بال خالف، حلديث أيب بكر. ولقول عائشة: لو استقبلنا من أمران

(1)إال نساؤه -هللا عليه وسلم  صلى    -رسول هللا  
 رواه أبو داود )صحيح(.   .

 جيوز غسل الرجل امرأته [2]

(2)قال لعائشة: »لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك« -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب ألن ا  
رواه ابن ماجه  

 )صحيح(.  

 منكر،   ، فلم ينكره-رضي هللا عنهما   -وغسل علي فاطمة  

 
  (3141سنن أبي داود )( 1)

 (1465بن ماجه )ا( 2)
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 خر غسله كالزوج.وألهنا أحد الزوجني فأبيح لآل

 املبحث الرابع

 ما ينبغي للغاسل

 أمينا، وينبغي أن يكون الغاسل  [1]

 أى أمارات اخلري استحب إظهارها، وإن ر [2]

 ليرتحم عليه، ويرغب يف مثل طريقته. 

 وجيرد امليت عند تغسيله، ويسرت ما بني سرته وركبتيه،  [3]

ي، وأصون له عن أن يتنجس ابلثوب إذا يله، وأبلغ يف تطهريه، وأشبه بغسل احلألن ذلك أمكن يف تغس
 خلع عنه، 

 منحدرا حنو رجليه،  غسله، متوجها،ويستحب أن يوضع على سرير  [4]

 لينصب ماء الغسل منه، وال يستنقع حتته فيفسده، 

 املبحث اخلامس

 فروض الغسل

 غسل امليت له فروض ثالثة:

 النية. (1)
 دية، أشبهت غسل اجلنابة. ألهنا طهارة تعب
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 ن بالغسل؛وتعميم البد (2)
 ألنه غسل فوجب فيه ذلك، كغسل اجلنابة   

 وتطهريه من النجاسة. (3)
 زئوهذا الغسل اجمل

 املبحث السادس

 سنن الغسل

 ويسن فيه مثانية أشياء: 

 التسمية  [1]

 أن يبدأ فيحين امليت حنيا ال يبلغ به اجللوس، [2]

 يقا ومير يده على بطنه فيعصره عصرا دق  

 رج بعد الغسل، أو بعد التكفني فيفسده، ليخرج ما يف جوفه من فضلة لئال خي

 أن يلف على يده خرقة فينجيه بها  [3]

 ألن رؤيتها حمرمة فلمسها أوىل،  مس عورته؛وال حيل له  

 أن يبدأ بعد إجنائه فيوضئه،  [4]
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قال: ابدأن مبيامنها  -وسلم صلى هللا عليه  -ملا روت أم عطية أهنا قالت: »ملا غسلنا ابنة رسول هللا 

(1)وضوء منها«ومواضع ال
 متفق عليه. وألن احلي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك امليت،  

 تنبيه

 ل فاه وال أنفه ماء؛ال يدخ

ألنه ال ميكنه إخراجه، فرمبا دخل بطنه مث خرج فأفسد وضوءه، لكن يلف على يده خرقة مبلولة،   
بعود لني   -يكن قلمها إن مل  -ه، ويتتبع ما حتت أظافره وأنفويدخلها بني شفتيه فيمسح أسنانه 

 كالصفصاف، فيزيله ويغسله، كما يفعل احلي يف وضوئه وغسله.

 له بسدر مع املاء،أن يغس [5]

(2): »اغسلوه مباء وسدر«-صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا   
وقال للنساء الاليت غسلن ابنته:   ،

(3)يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور«سبعا إن رأينت ذلك مباء وسدر، واجعلن »اغسلنها ثالاث أو مخسا أو 
 

 متفق عليه. 

 أن يبدأ بشقه األمين،  [6]

 
  (.(939)  - 42( مسلم )167البخاري )( 1)

   ق تخريجه.سب( 2)

   سبق تخريجه.( 3)
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: »ابدأن مبيامنها« فيغسل يده اليمىن، وصفحة عنقه، وشق صدره، وجنبه، -يه السالم عل -لقوله 
ألمين وما يليه، مث يقلبه على جنبه خذه، وساقه، وقدمه، مث يقلبه على جنبه األيسر ويغسل شق ظهره اوف
 مين ويغسل شقه األيسر كذلك.األ

 أن يغسله وترا  [7]

ألنه آخر ما انتهى إليه  د إىل مخس، أو إىل سبع ال يزيد عليها؛للخرب، فيغسله ثالاث فإن مل ينق بثالث زا
 أمر النيب، ومير يف كل مرة يده، وال يوضئه إال يف املرة األوىل،

 ؛ويطيبه ة األخرية كافورا ليشده ويربدهأن جيعل يف الغسل [8]
ويسدل من  أمر بذلك ويستحب أن يضفر شعر املرأة ثالثة قرون، -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب   
 ورائها،

صلى هللا  -ملا روت أم عطية قالت: »ضفران شعرها ثالثة قرون، وألقيناه من خلفها، تعين: ابنة النيب   
 « متفق عليه.-عليه وسلم 

 رعانف
 يكره تسريح امليت؛ [1]

قالت: عالم تنصون ميتكم؟ يعين: ال تسرحوا رأسه ابملشط. وألنه  -ي هللا عنها رض -ألن عائشة   
 ره وينتفه. يقطع شع

 والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه،  [2]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

318 

(1)قال: »والسقط يصلى عليه« -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى املغرية بن شعبة أن النيب 
رواه أبو   

 داود، )صحيح(. 

 ت مسلم أشبه املستهل، وألنه مي

أنه قال: »إن خلق أحدكم  -م صلى هللا عليه وسل -ودليل أنه ميت: ما روى ابن مسعود عن النيب 
جيمع يف بطن أمه فيكون نطفة أربعني يوما، مث علقة مثل ذلك، مث مضغة مثل ذلك، مث يبعث هللا إليه ملكا 

(2)ح«فينفخ فيه الرو 
 متفق عليه.  

 باب الكفن

 لوفيه فصو

 الفصل األول

 حكم تكفني امليت

 رث، جيب كفن امليت يف ماله، مقدما على الدين والوصية. واإل [1]

(3)يف الذي وقصته انقته: »كفنوه يف ثوبيه« -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا 
متفق عليه. وألن   

 كفنه كسوة املفلس احلي تقدم على دينه، فكذلك  

 
  (3180سنن أبي داود )( 1)

  (.(2643)  - 1( مسلم )3208لبخاري )ا( 2)

   تخريجه.سبق ( 3)
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 ه كسوته يف حياته،فإن مل يكن له مال فعلى من تلزم [2]

 فإن مل يكن ففي بيت املال،  [3]

 الفصل الثاني

 مقدار الكفن

 يف الكفن ثوب يسرت مجيعه. وأقل ما جيزئ [1]

 األفضل تكفينه يف ثالث لفائف بيض، [2]

ب بيض سحولية : »كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم يف ثالثة أثوا-رضي هللا عنها  -لقول عائشة   

(1)«ليس فيها قميص وال عمامة
 متفق عليه.  

 يكفن الرجل يف ثالث لفائف بيض، [3]

 ليس فيها قميص وال عمامة، [4]

 قميص ومئزر ولفافة جاز؛ يفوإن كفن  [5]

(2)ألبس عبد هللا بن أيب قميصه كفنه فيه«  -صلى هللا عليه وسلم    -»ألن النيب   
 متفق على معناه.  

 
  (.(941)  - 45م )( مسل1264البخاري )( 1)

  (.(2400)  - 25( مسلم )1350البخاري )( 2)
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 الفصل الثالث

 امليت صفة تكفني

 وأوسعها، فيبسط على بساط واملستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف [1]

 ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ ألن هذه عادة احلي،   

 لثانية فوقها،ثم تبسط ا [2]

 ثم الثالثة فوقهما،  [3]

 ثم حيمل امليت فيوضع عليهن مستلقيا، [4]

 ليكون أمكن إلدراجه فيها،   

 ليه، وجيعل ما عند رأسه من الكفن أكثر مما عند رج [5]

 شقه األمين،  ثم يثين طرف اللفافة العليا على [6]

 ا اآلخر على شقه األيسر فوق الطرف اآلخر ثم يرد طرفه [7]

 على شقه األمين، ليمسكه إذا أقامه  

 ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، [8]

 ثم جيمع ذلك مجع طرف العمامة فريده على وجهه ورجليه،  [9]

 إال أن خياف انتشارها فيعقدها، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

321 

 ضع يف القرب حلها.وإذا و [10]

 الفصل الرابع

 ملرأةكفن ا

 وتكفن املرأة يف مخسة أثواب، مئزر تؤزر به،  [1]

 وقميص تلبسه بعده،  [2]

 ، مبقنعة ثم ختمر [3]

 ثم تلف بلفافتني، [4]
 -ملا روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: »كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول هللا   

احلقو، مث الدرع،   - عليه وسلم لى هللاص  -ا، فكان أول ما أعطاان رسول هللا عند وفاهت -صلى هللا عليه وسلم 

(1)ثوب اآلخر«مث اخلمار، مث امللحفة، مث أدرجت بعد ذلك يف ال
.   

وألن املرأة تزيد يف حياهتا على الرجل يف السرت لزايدة عورهتا على عورته، فكذلك يف موهتا، وتلبس 
 اهتا.املخيط يف إحرامها فتلبسه يف مم

 باب الصالة على امليت

 عوفيه فرو

 وهي فرض على الكفاية؛ [1]

 
  (3157سنن أبي داود )( 1)
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(1)إله إال هللا«قال: »صلوا على من قال ال  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب   
اخرجه الدارقطين  

 )ضعيف(. 

 وجيوز يف املسجد  [2]

يف على سهيل بن بيضاء إال  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن عائشة قالت: »ما صلى رسول هللا 

(2)املسجد«
 رواه مسلم.  

 ملقربة؛ اوجتوز يف  [3]

 صلى على قرب يف املقربة،   -صلى هللا عليه وسلم    -ألن النيب 

 اإلمام حذاء رأس الرجل ووسط املرأة،والسنة أن يقوم  [4]

ملا روي »أن أنسا صلى على رجل، فقام عند رأسه، مث صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال   
قام على املرأة مقامك منها، ومن الرجل  -عليه وسلم  صلى هللا -زايد: هكذا رأيت رسول هللا له العالء بن 

(3)مقامك منه؟ قال: نعم«
 ديث حسن.. وهذا ح 

 وفيه فصول

 
 (1761نن الدارقطني )س( 1)

  ((973) - 100مسلم ) ( 2)

  (13114أحمد ) ( 3)
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 الفصل األول

 أركان صالة اجلنازة

 وأركان صالة اجلنازة اثنان:
 أحدها: القيام:

 ألهنا صالة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر.  

 ثاني: أربع تكبريات؛ال

(1)كرب على النجاشي أربعا«  -ى هللا عليه وسلم  صل  -»ألن النيب   
 متفق عليه. 

 الفصل الثاني

 ازةسنن صالة اجلن

 منها:نذكر وسننها إحدى عشرة 
 األول: رفع اليدين مع كل تكبرية؛ 

 االستعاذة قبل القراءة،والثاني: 
 ذ ابهلل من الشيطان الرجيم{. لقول هللا تعاىل: }فإذا قرأت القرآن فاستع  

صلى اهلل عليه  -أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمني بدعاء النيب  الثالث:
 وسلم 
صلى  إذا -صلى هللا عليه وسلم  -أبو إبراهيم األشهلي عن أبيه قال: »كان رسول هللا . وهو ما روى -

(2)صغريان وكبريان، وذكران وأنثاان«على اجلنازة قال: اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا، و 
 ديث صحيح.ح 

 
  (.(529)  - 64( مسلم )1334البخاري )( 1)

  (8809سنن أبي داود )( 2)
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ته منا فأحييه على حنوه. وزاد: »اللهم من أحيي -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أيب هريرة عن النيب 
اإلسالم ومن توفيته فتوفه على اإلميان، اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده« ويف آخر: »اللهم أنت رهبا وأنت 

(1)تها، جئناك شفعاء فاغفر له«رها وعالنيتها لإلسالم وأنت قبضتها وأنت أعلم بسخلقتها وأنت هدي
رواه   

 أبو داود. 

على جنازة فحفظت من دعائه: هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب وعن عوف بن مالك قال: »صلى 
د، ونقه من اخلطااي كما اغفر له وارْحه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله ابملاء والثلج والرب 

أدخله الدنس، وأبدله دارا خريا من داره، وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه، و ألبيض من نقيت الثوب ا

(2)اجلنة وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار حىت متنيت أن أكون أان ذلك امليت«
 رواه مسلم.   

 تنبيه
 وإن كان طفال جعل مكان االستغفار له:

أجرا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورمها، وأحلقه لهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا و »ال  
يف كفالة إبراهيم، وقه برْحتك عذاب اجلحيم« وإن مل يعلم شرا من العبد قال: بصاحل سلف املؤمنني، واجعله 

 »اللهم ال نعلم إال خريا«

 الرابع: أن يقف بعد الرابعة قليال،
 أن يدعو للميت يف الثالثة لذلك، امس:اخل

 
  (3200أبي داود )سنن  ( 1)

  ((963) - 85مسلم ) ( 2)
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(1): »إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء«-صلى هللا عليه وسلم  -ول النيب ولق  
بو داود. رواه أ 

 وألنه املقصود فال جيوز اإلخالل به، وما دعا به أجزأه.

 السادس: التسليم 

(2): »حتليلها التسليم«-صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب 
. 

 فصل الثالثال

 ما ال يسن يف صالة اجلنازة

 وال يسن االستفتاح؛ 
 وال يسن تسليمه ثانية؛ 

(3)سلم على اجلنازة تسليمة واحدة« -هللا عليه وسلم  صلى -ألن عطاء بن السائب روى »أن النيب 
 

 وألنه إمجاع.   البيهقيرواه  

 -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب قال أْحد: التسليم على اجلنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب ا
 اختالف إال عن إبراهيم.    وليس فيه

 
  (3199سنن أبي داود )( 1)

   سبق تخريجه.( 2)

 (6982نن البيهقي )س( 3)
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 الفصل الرابع

 عدد التكبريات

 ات؛ واألفضل أربعوال بأس بالزيادة على أربع تكبري [1]
اس على أربع تكبريات، وقال: هو . ومجع عمر الن-صلى هللا عليه وسلم  -ألهنا املشهورة عن النيب 

 أطول الصالة.

 وتبعه املأموم؛ فإن كرب مخسا جاز  [2]

(1)يكربها« -صلى هللا عليه وسلم  -على جنازة مخسا وقال: كان النيب  ألن »زيد بن أرقم كرب
رواه  

 مسلم. 

 كرب ستا وإن  [3]
 أو سبعا  [4]

 جيوز 

 الفصل اخلامس

 قضاء صالة اجلنازة

 وفيه فروع

 ببعض الصالة فأدرك اإلمام بني تكبريتنيومن سبق  [1]

 
  ((957) - 72مسلم ) ( 1)
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صلى هللا عليه  -، لقول النيب ، فإذا سلم اإلمام قضى ما فاتهالصلواتدخل معه، كما يدخل يف سائر   
 : »وما فاتكم فاقضوا«. -وسلم  

 ؛ فإن سلم ومل يقضه فال بأس [2]

 ومن فاتته الصالة عليه حتى دفن صلى على قربه،  [3]

(1)على قرب منبوذ فأمهم وصلوا خلفه« -صلى هللا عليه وسلم  -مع النيب ملا روى ابن عباس »أنه مر 
 

 متفق عليه.

 شهر إال بقليل؛ وال يصلى على القرب بعد  [4]

د بن عبادة بعدما دفنت »أنه صلى على أم سع -صلى هللا عليه وسلم  -ألن أكثر ما نقل عن النيب 

(2) بشهر«
 أكثر من شهر فتقيد به.. وألنه ال يعلم بقاؤه  النسائيرواه   

 باب محل اجلنازة والدفن

 وفيه فروع
 فرض على الكفاية؛  محل اجلنازة والدفن [1]

 حلرمتها، وأذى للناس هبا،   ألن يف تركها هتكا

 
  (.(954)  - 68( مسلم )1336البخاري )( 1)

   (2025النسائي ) ( 2)
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 وأوىل الناس بذلك أوالهم بغسله،  [2]

 أة قربها حمارمها األقرب فاألقرب.وأوىل الناس بإدخال املر [3]

 ويقدم الزوج عليهم  [4]

 اإلسراع يف املشي بها،والسنة  [5]

كن تكن صاحلة فخري تقدموهنا إليه، وإن ت : »أسرعوا ابجلنازة، فإن-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب   

(1) غري ذلك فشر تضعونه عن رقابكم«
 متفق عليه.  

 ويكره اتباع النساء اجلنائز [6]

(2) ت أم عطية قالت: »هنينا عن اتباع اجلنائز«ملا رو   
 متفق عليه.  

 أحكام القرب

 وفيه فروع مثاني

 ويستحب تعميق القرب وتوسيعه وحتسينه؛  [1]

(3)وأعمقوا«  قال: »احفروا وأوسعوا  - عليه وسلم  صلى هللا  -ألن النيب 
 رواه أبو داود،)صحيح(.   

 
  (.(944)  - 05( مسلم )1315البخاري )( 1)

  (.(938)  - 35مسلم )( 1278البخاري )( 2)

  (5321سنن أبي داود )( 3)
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 والسنة أن يلحد له،  [2]

صلى هللا عليه  -يل حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا، كما صنع برسول هللا  لقول سعد بن مالك: »أحلدوا

(1)«-وسلم  
 رواه مسلم. 

 ومعنى الشق [3]

 ا انزال، أنه إذا وصل إىل األرض شق يف وسطه شق  

 ت فيها اللحدفإن كانت األرض رخوة ال يثب [4]

 شق فيها للحاجة.  

 ألمين، مستقبل القبلة، ويضعه يف اللحد على جانبه ا [5]

: »إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على -صلى هللا عليه وسلم  -ل النيب لقو 

(2)شقك األمين «
 متفق عليه 

 وينصب عليه اللنب نصبا [6]

  .حلديث سعد   

 ويرفع القرب عن األرض قدر شرب، [7]
 

  ((966) - 90مسلم ) ( 1)

  (.(2710)  - 56( مسلم )247البخاري )( 2)
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 فيتوقى، رفع قربه عن األرض قدر شرب، وألنه يعلم أنه قرب -صلى هللا عليه وسلم  -ا روى أن النيب مل  
 ويرتحم عليه، 

 وتسنيمه أفضل من تسطيحه.  [8]

(1)مسنما -صلى هللا عليه وسلم   -ملا روى البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قرب النيب 
،   

 التعزية والبكاء على امليتباب 

 تسعةوفيه فروع 

 التعزية سنة  [1]

(2)صااب فله مثل أجره«قال: »من عزى م -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ابن مسعود أن النيب 
 

 )صحيح(. 

 وجتوز التعزية قبل الدفن وبعده [2]

 لعموم اخلرب.   

 وال يكره اجللوس هلا؛ [3]

 
 -الحديث الذي يليه- (1390البخاري ) ( 1)

  (7310سنن الترمذي )( 2)
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يد بن حارثة  تعاىل عنها قالت: " ملا جاء قتل ز ملا ثبت يف صحيح البخاري حديث عائشة رضي هللا  
زن فأاته رجل فقال اي رسول يعرف فيه احل -صلى هللا عليه وسلم  -وجعفر وعبد هللا بن رواحة جلس النيب 

(1)رب فذهب الرجل"هللا إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن عن البكاء وأن أيمرهن ابلص
. 

(2)امليت وصنعة الطعام من النياحة " هللا قال: " كنا نعد االجتماع إىل أهلوأما حديث جرير بن عبد 
 

 .أخرجه أْحد )ضعيف(.قال أْحد: ال أصل له

  تعزية املسلم باملسلم: ويقول يف [4]

 أعظم هللا أجرك، وأحسن عزاءك، ورحم ميتك، 

 والبكاء غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة،  [5]

دة، فوجده يف غاشية، فبكى وبكى دخل على سعد بن عبا -هللا عليه وسلم  صلى -ملا روي »أن النيب 
هبذا، وأشار إىل  وال حبزن القلب، ولكن يعذبأصحابه وقال: أال تسمعون أن هللا ال يعذب بدمع العني، 

(3)لسانه أو يرحم«
 متفق عليه.  

 تقبيل امليت [6]

 
  (.(935)  - 30( مسلم )1299البخاري )( 1)

  (5690أحمد ) ( 2)

  (.(924)  - 12( مسلم )1304البخاري )( 3)
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(1) هتهعن عاصم بن هبدلة قال: ملا مات أبو وائل قبل أبو بردة جب
. 

(2) صلى هللا عليه وسلم بعد موتهعن عائشة أن أاب بكر قبل النيب
. 

 وينبغي للمصاب أن يستعني باهلل تعاىل  [7]

لقول هللا تعاىل: }استعينوا ابلصرب والصالة{ ]البقرة: ؛ صالة، ويسرتجع، وال يقول إال خرياوابلصرب وال
 [ اآلايت. 153

 م ألهله؛ ويستحب ألقرباء امليت وجريانه إصالح طعا [8]

ملا جاء نعي جعفر قال: »اصنعوا آلل جعفر طعاما فإهنم قد  -ليه وسلم صلى هللا ع -ألن رسول هللا 

(3)أاتهم أمر شغلهم«
 رواه أبو داود )صحيح(. 

 وصنيع أهل امليت الطعام للناس فغري مكروه؛ [9]

 زيارة القبور

 وفيه فروع ثالثة

 ويستحب للرجال زيارة القبور؛  [1]

 
  (12070( أخرجه ابن أبي شيبة )1)

 (.4455( أخرجه البخاري )2)

 ( 3132سنن أبي داود )( 3)
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(1)عن زايرة القبور فزوروها إهنا تذكركم املوت«قال: »كنت هنيتكم  -ى هللا عليه وسلم صل -ألن النيب 
 

 رواه مسلم. 

 ما روى مسلم وإن مر بها أو زارها قال  [2]

يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر، فكان قائلهم يقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: »كان رسول هللا 

(2)ن، نسأل هللا لنا ولكم العافية« واملسلمني، وإن شاء هللا بكم لالحقو داير من املؤمننيالسالم عليكم أهل ال
.   

( 3)أخرين«ويف حديث آخر: »يرحم هللا املستقدمني منا واملست
  

(4)ويف حديث آخر: »اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم«
،  

إن جربيل عليه السالم أاتين  وإن زاد: عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
لسالم ربك أيمرك أن أتتى أهل البقيع فاستغفر هلم قال قلت وكيف أقول اي رسول هللا قال قويل افقال إن 

 ان إن شاء هللا بكم الحقون رواه مسلمعليكم أهل الداير من املسلمني ويرحم هللا املستقدمني واملستأخرين وإ

 ه،ويستحب ملن دخل املقابر خلع نعلي [3]

 
  ((977) - 106مسلم ) ( 1)

  ((975) - 104مسلم ) ( 2)

  ((974) - 103مسلم ) ( 3)

  (1546) بن ماجها ( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

334 

إذ حانت منه  -صلى هللا عليه وسلم  -ينما أان أماشي رسول هللا قال: »ب ملا روى بشري بن اخلصاصية  
لقبور عليه نعالن فقال: اي صاحب السبتيتني وحيك ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما نظرة، فإذا رجل ميشي اب

(1)خلعهما فرمى هبما« -صلى هللا عليه وسلم   -عرف رسول هللا  
 أبو داود )صحيح(.رواه   

 
  (3230سنن أبي داود )( 1)
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 كتاب الزكاة

 وفيه فصول

 الفصل األول

 لزكاةعنى ام

وزاد، وتطلق على املدح والتطهري الزكاة لغة: النماء والزايدة، يقال: زكا الزرع: إذا منا 
 .ت املخرج منه ويقيه اآلفا يفوالصالح، ومسي املخرج زكاة؛ ألنه يزيد 

 . يف وقت خمصوص ،صوصةفة خملطائ ،جب يف مال خمصوصويف الشرع: حق وا

  الزكاة حكم

   .خلمسة، وهي واجبة بكتاب هللا تعاىل، وسنة رسوله، وإمجاع أمتهم ا الزكاة أحد أركان اإلسال

 . [43أما الكتاب، فقول هللا تعاىل: }وآتوا الزكاة{ ]البقرة: 

ة أن ال  اإلسالم على مخس: شهاد: »بين -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب ف ة،وأما السن

(1) الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت« إيتاء أن حممدا رسول هللا، وإقامة الصالة، و إله إال هللا و 
متفق  

 عليه.

 وى هذين كثرية.  يف آي وأخبار سو 
 

 تخريجه بق س( 1)
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  .وأمجع املسلمون يف مجيع األعصار على وجوهبا

رة، قال:  وى البخاري عن أيب هريعلى قتال مانعيها، فر  -م رضي هللا عنه -ة واتفق الصحاب
  .فر من كفر من العرب وكوكان أبو بكر،  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا تويف النيب 

: »أمرت أن -صلى هللا عليه وسلم  -هللا  فقال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول
إال حبقه، وحسابه ، فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه هللا أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال

 هللا؟« على 

اة حق املال، وهللا لو منعوين عناقا  زكالة والزكاة؛ فإن اللن من فرق بني الصفقال: وهللا ألقات

(1) لقاتلتهم على منعها -صلى هللا عليه وسلم  - كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا 
.  

 فيه فرعانو

 جتب على الفور، [1]

آدمي توجهت املطالبة به، فلم  ا؛ ألهنا حق يصرف إىل  جيوز أتخريها مع القدرة على أدائهالف
   .جيز أتخريها، كالوديعة 

 ة، فلم يدفعها إىل الفقرياإن أخر الزك [2]

 حىت ضاعت، مل تسقط عنه.  
 

  (.(02)  - 32( مسلم )1399البخاري )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

337 

 نيالفصل الثا

 يف ترك الزكاة 

 جيهل ذلك، ومثله  ومن جحد وجوبها جلهله [1]

  حيكم بكفره؛ ألنه معذور.  وملكحديث العهد ابإلسالم، عرف ذلك 

 كفر، ممن ال جيهل مثله ذلك وإن كان [2]

 كذب هللا ورسوله،  ا  من أنكرهف، وجوب الزكاة معلوم ضرورةوحكمه حكم املرتد؛ ألن   

 وإن منعها معتقدا وجوبها  [3]

   .اإلمام منه وعزرهأخذها 

 الفصل الثالث

 شروط وجوب الزكاة

 وال جتب إال بشروط أربعة: 

 اإلسالم، [1]

 أصلي ر فال َتب على كاف

 والشرط الثاني: احلرية [2]

 سيده ماال،  ب على عبد، فإن ملكه فال َت
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 م امللك،والشرط الثالث: متا [3]

ال يتمكن من التصرف  فثبت انقصا فيها ألن امللك  ملوقوفة؛مة ا لزكاة يف السائفال َتب ا 
 فيها أبنواع التصرفات.

 فرع

 املغصوب والضال. ال زكاة يف 

 ألنه خارج عن يده وتصرفه،
 الفصل الرابع

 زكاة الدين 

 الدين على ضربني؛  

 ف به باذل له، أحدهما، دين على معرت

 ، فيؤدي ملا مضى،قبضهإال أنه ال يلزمه إخراجها حىت ي ،فعلى صاحبه زكاته
 اني، أن يكون على معسر، الضرب الث

 .، ألنه خارج عن يده وتصرفهفيه الزكاة ال َتب، أو جاحد، أو مماطل به
  ى،الشرط الرابع: الغن [4]
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: »أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ  ملعاذ بن جبل -ه وسلم صلى هللا علي -بدليل قول النيب 

(1)أغنيائهم فرتد يف فقرائهم« من
  .فق عليهمت 

 اة للفقراء، فوجب أن يعترب الغىن، ليتمكن من املواساة،  وألن الزكاة َتب مواس

 والغنى املعترب: ملك نصاب خال عن دين، 

أنه  -لم وس صلى هللا عليه -النيب سعيد عن ك نصااب، ملا روى أبو ل فال جيب على من ال مي
قة وال فيما دون مخسة  ذود صد ة أوسق صدقة وال فيما دون مخسةقال: »ليس فيما دون مخس 

(2) اق صدقة«أو 
 متفق عليه.  

 الفصل اخلامس

 مال الصيب واجملنون

 وجتب الزكاة على مال الصيب واجملنون.

ا  ال اليتامى كيال أتكلهيف أمو  أنه قال: »ابتغوا - لمصلى هللا عليه وس -ملا روي عن النيب 

(3) اة«الزك
وهو  ، -عنه  رضي هللا - مقال، وروي موقوفا على عمرأخرجه الرتمذي ويف إسناده  

 .الصواب 

 
  (.(19)  - 29( مسلم )1496البخاري )( 1)

  (.(979)  - 1سلم )( م1484اري )بخال (2)

  (641ن الترمذي )سن( 3)
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 الفصل السادس

 األموال اليت جتب فيها الزكاة

 أنواع: أموالوجتب الزكاة يف 

 بهيمة األنعام [1]

 وهي اإلبل والبقر والغنم

 النقدان [2]

 فضةالومها الذهب و 

 عروض التجارة [3]

 من األرضاخلارج  [4]

 .  أحدها: املواشي ، والركاز ،واملعادن ، ثماروال ،ويشمل احلبوب 

 الفصل السابع

 ألنعامبهيمة ا

 ا ثالثة شروط:وهل

 دها: أن تكون من بهيمة األنعام؛أح

   ألن اخلرب ورد فيها وغريها ال يساويها يف كثرة منائها ونفعها ودرها ونسلها 

 ري والرقيق؛موال زكاة يف اخليل والبغال واحل
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(1)ة«على املسلم يف عبده وال فرسه صدقليس : »-وسلم صلى هللا عليه  -لنيب لقول ا 
 متفق 

    عليه. 

  الشرط الثاني: احلول

 الشرط الثالث: السوم، وهو أن تكون راعية، 

 وال زكاة يف املعلوفة،

بون ويف سائمة  ل : »يف اإلبل السائمة يف كل أربعني بنت-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 

(2)غنم يف كل أربعني شاة«ال
 ة؛  زكاة عن غري السائمي الفيدل على نف 

 يء، كثياب البذلة.  للنماء، فلم جيب فيها ش قتىنال ت لوفةوألن املع

 تنبيه

وتزكى زكاة عروض   ،يراد هبا التجارة فإهنا تقوم عند متام احلول هبيمة األنعامإذا كانت 
 عشر.ال، والواجب فيها ربع التجارة

 اإلبل اب زكاةب

 ،-صلى اهلل عليه وسلم  - اهلل قدره به رسولوهي مقدرة مبا 

 
  (.(982)  - 8)( مسلم 1464البخاري )( 1)

  .(4145البخاري )( 2)
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(1)ريالبخافروى 
كتب له حني   -رضي هللا عنه  -لصديق ده، عن أنس أن أاب بكر اإبسنا 

صلى هللا   -وجهه إىل البحرين: بسم هللا الرْحن الرحيم هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول هللا 
من سأهلا  ، ف-عليه وسلم  هللاصلى  -هللا  سولواليت أمر هللا هبا ر  على املسلمني، -عليه وسلم 

   ا فال يعطه.ا فليعطها، ومن سأل فوقهعلى وجهه لمنيمن املس 

 يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوهنا من الغنم يف كل مخس شاة؛   [1]
بنت  كنفإذا بلغت مخسا وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض؛ فإن مل ي [2]

 ن لبون ذكر،  خماض فاب
 نثى، س وأربعني ففيها بنت لبون أىل مخالثني إت ستا وثفإذا بلغ [3]
 قة الفحل، إىل ستنيا وأربعني ففيها حقة طرو ا بلغت ستفإذ [4]
 فإذا بلغت إحدى وستني إىل مخس وسبعني ففيها جذعة،   [5]
 فإذا بلغت ستا وسبعني إىل تسعني ففيها ابنتا لبون،   [6]
 روقتا الفحل، ة ففيها حقتان، طومائ عني إىل عشرينتس فإذا بلغت إحدى و  [7]
ويف كل مخسني حقة  بنت لبون، عني على عشرين ومائة ففي كل أربزادت ذا إف [8]
 .  يكن معه إال أربع من اإلبل فليست فيها صدقة، إال أن يشاء رهبا ومن مل

 املقدار الواجب العدد

 
  (1454البخاري ) ( 1)
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 إىل من

 شاة 9 5

 شااتن 14 10

 ثالث شياه 19 15

 أربع شياه  24 20

 بنت خماض 35 25

 بنت لبون  45 36

 ةقح 60 46

 جذعة 75 61

 بنتا لبون  90 76

 نحقتا 120 91

 ن بنت لبو  يف كل أربعي 
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 حقة يف كل مخسي

  

 

 باب صدقة البقر

 حكمها

 وهي واجبة ابلسنة واإلمجاع؛  

ه قال:  أن -لم وسصلى هللا عليه  -عن النيب  -رضي هللا عنه  -أما السنة فما روى أبو ذر 
كانت  عظم ما  أ ت يوم القيامةزكاهتا، إال جاء يؤدي ل وال بقر وال غنم ال »ما من صاحب إب

طؤه أبخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أوالها، حىت يقضى بني وأمسن، تنطحه بقروهنا، وت 

(1) الناس«
 متفق عليه. 

بعث معاذا إىل  -سلم عليه و  صلى هللا  -وروى النسائي، والرتمذي عن مسروق، »أن النيب 
بيعا أو تبيعة، ومن كل أربعني ثني تثال امل دينارا، ومن البقر من كلحكل   ليمن، وأمره أن أيخذ منا

(2)سنة«م
. 

 
  (.(909)  - 30( مسلم )1460البخاري )( 1)

  (623)سنن الترمذي  (2450النسائي ) ( 2)
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 فال أعلم اختالفا يف وجوب الزكاة يف البقر. قال ابن قدامة: وأما اإلمجاع 

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من

 تبيع  39 30

 مسنة 59 40

 يعان تب 69 60

 ةتبيع ومسن 79 70

 تبيع  يف كل ثالثي 

 مسنة أربعي ل ك  يف 

  

 غنمباب صدقة ال

 اجبة ابلسنة، واإلمجاع؛  ي و هو 
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ة فما روى أنس، يف كتاب أيب بكر، الذي ذكران أوله، قال: »ويف صدقة الغنم يف أما السن
 سائمتها،  

 إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة، شاة،   [1]
   فيها شااتن، مائتني، فن ومائة إىلعشريى فإذا زادت عل  [2]
 ، شياهثالث ائة، ففيها  ائتني إىل ثالمثلى مفإذا زادت ع [3]
ل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل انقصة من فإذا زادت على ثالمثائة، ففي ك [4]

أربعني شاة واحدة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء رهبا، وال خيرج يف الصدقة هرمة، وال ذات 

(1) ا، إال ما شاء املصدق«تيس  العوار، و 
 . 

 ا. وب الزكاة فيهماء على وجالعل وأمجع قال ابن قدامة: 

 العدد
 املقدار الواجب

 إىل من

 شاة 120 40

 شااتن 200 121

 
   سبق تخريجه.( 1)
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 ثالث شياه 300 201

 شاة يف كل مائة

 

 باب زكاة الزرع والثمار

 وهي واجبة:

 واألصل فيها الكتاب، والسنة؛  

ومما أخرجنا   سبتممنوا أنفقوا من طيبات ما كآ ينتعاىل: }اي أيها الذ  أما الكتاب فقول هللا
وله تعاىل: }والذين يكنزون الذهب  [ والزكاة تسمى نفقة، بدليل ق267رة: قرض{ ]البلكم من األ

 [.  34والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا{ ]التوبة: 

اة  ل ابن عباس: حقه: الزكقا [141وقال هللا تعاىل: }وآتوا حقه يوم حصاده{ ]األنعام: 
 .  نصف العشرو  عشر،الاملفروضة. وقال مرة: 

(1)ما دون مخسة أوسق صدقة«: »ليس في-عليه وسلم  صلى هللا -لنيب ول اومن السنة ق
 

 متفق عليه.

 
   ريجه.سبق تخ( 1)
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قال: فيما سقت السماء والعيون وكان   -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن عمر، »عن النيب 

(1)لنضح نصف العشر«قي اب س عثراي العشر، وفيما
 . البخاري رجهخأ 

قول: فيما سقت األهنار والغيم  ي - وسلم لى هللا عليهص -»مسع النيب أنه وعن جابر، 

(2)شر، وفيما سقي ابلسانية نصف العشر«الع
 . أخرجه مسلم 

قاله ابن   وأمجع أهل العلم على أن الصدقة واجبة يف احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب.
 وابن عبد الرب، ذراملن

 خبمسة شروط:إال  وال جتب

 ،ن حبا أو مثرايكو أحدها: أن

ب أو مثر حىت تبلغ مخسة  : »ال زكاة يف ح-سلم لى هللا عليه و ص -هللا  لقول رسول

(3)أوسق«
 رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة يف احلب والثمر وانتفائها عن غريمها. 

 لك على اعتبارها.ذ لتقديره ابألوسق، وهي مكاييل، فيدل

 
  (1483ي )لبخار ا ( 1)

  ((981) - 7)م مسل ( 2)

  ((979) - 4مسلم )  (3)
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 : أن يكون مما يدخر؛يالثانرط الش

تمكن من لن غري املدخر ال تكمل ماليته لعدم األه مدخر، و ما اتفق على زكات مجيعألن 
 االنتفاع به يف املال.  

 فتجب الزكاة يف مجيع احلبوب  املقتات منها،

 : أن ينبت بإنبات اآلدمي يف أرضه،الثالثالشرط 

  ،هفأما النابت بنفس

 نان والثمام،  وحب األشكبزر قطوان والبطم 

 مخسة أوسق: أن يبلغ نصابا قدر عرابلاالشرط 

(1) ليس فيها دون مخسة أوسق صدقة«: »-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
متفق عليه.  

 كيلو( 650كيلو( أو )612)

 مقدار الواجب

 وقدر الزكاة: العشر فيما سقي بغري كلفة، [1]

: »فيما  -لم ى هللا عليه وسصل  -يب قول الن فيه واألهنار، واألصل ن يو كماء السماء والع  

(2) لعشر«ان عثراي العشر، وما سقي ابلنضح نصف اأو ك والعيون  سقت السماء
 رواه البخاري،   

 
   سبق تخريجه.( 1)

   سبق تخريجه.( 2)
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 ونصف العشر فيما سقي بكلفة [2]

  ء، نماكالدوايل والنواضح وحنوها للحديث الذي يف أول الباب، وألن للكلفة أتثريا يف تقليل ال  
 املاشية،  ة كالعلف يف فيؤثر على الزكا

 هفة فيمبا ال كلا نة بكلفة، ونصفهالس فإن سقي نصف [3]

 .ففيه ثالث أرابع العشر 

 زكاة العسل

 وفيه فرعان

 يف العسل العشر، [1]

 لقول عمر

 نصاب العسل عشرة أفراق.  [2]

 كيلو تقريبا(   60)الفرق ستة عشر رطال ابلعراقي، 

 [والفضة ]باب زكاة الذهب

 ع مخسةفرو يهوف

 حكمها [1]

 اع.  نة، واإلمجلكتاب، والس هي واجبة اب
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يف سبيل هللا فبشرهم قوهنا ين يكنزون الذهب والفضة وال ينفوالذتعاىل: } أما الكتاب، فقوله
 واآلية األخرى.  [ 34بعذاب أليم{ ]التوبة: 

 وال يتوعد هبذه العقوبة إال على ترك واجب

ما من  -وسلم  عليه صلى هللا  -ل: »قال رسول هللا قاوأما السنة، فما روى أبو هريرة، 
ح من ال إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائإ نها حقها،هب وال فضة ال يؤدي محب ذصا

انر، فأْحي عليها يف انر جهنم، فيكوى هبا جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه، يف  

(1)العباد« نييوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حىت يقضي هللا ب 
 سلم.أخرجه م 

كن إال تسعني ومائة،  مل ي لعشر، فإن»ويف الرقة ربع ا أنس:غريه، يف كتاب بخاري و وروى ال

(2) ال أن يشاء رهبا«فليس فيها شيء، إ
   . 

 والرقة: هي الدراهم املضروبة.  

(3) : »ليس فيما دون مخس أواق صدقة«-صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب 
 متفق عليه. 

 
   سبق تخريجه.( 1)

   سبق تخريجه.( 2)

   سبق تخريجه.( 3)
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هب إذا  ، وعلى أن الذراهميف مائيت درهم مخسة د علم على أنأهل الوأمجع دامة: ق قال ابن
 َتب فيه، إال ما اختلف فيه عن احلسن.ثقاال، وقيمته مائتا درهم، أن الزكاة ن عشرين مكا

 وال زكاة إال يف نصاب،  [2]

 .( جراما595ونصاب الورق مائتا درهم، )

 . جراًما (85ونصاب الذهب، عشرون مثقاال؛ )

 ر.ربع العشجب فيها الوا [3]

(1)شر«ة ربع الع: »يف الرق-سلم لى هللا عليه و ص -نيب لقول ال
خاري. والرقة: الدراهم  رواه الب 

   .املضروبة

 وإن أعد للبس والعارية، فال زكاة فيه، [4]

وألنه مصروف عن جهة النماء إىل استعمال مباح فلم َتب  لقول غري واحد من الصحابة، 
 .  كثياب البذلة فيه زكاته  

 له لي وقليكثري احلق بني وال فر [5]

 ده. تحديلعدم ورود الشرع ب

 
   سبق تخريجه.( 1)
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 ة الراتبزكا

 زكاة رواتب السنة كلها؛  فتخرج  إذا بلغ الراتب نصااب وحال عليه احلول وجبت الزكاة 

 والواجب فيه: ربع العشر

 احلساب اجلاري

   كاةإذا بلغ احلساب اجلاري نصااب وحال عليه احلول وجبت فيه الز 

 العشر فيه: ربع  والواجب

 عدنكاة املباب ز

 تعريف املعدن:

 والنحاس  واحلديد  خلق فيها من غري جنسها كالذهب والفضة  األرض مماج من استخر  ماو وه

 وفيه فروع

 .جتب فيه الزكاة [1]

 . [267لقول هللا تعاىل: }ومما أخرجنا لكم من األرض{ ]البقرة: 

 .وقدرها ربع العشر [2]

 التجارة،    زكاةابلقيمة أشبهت  تتعلق   ان، أوسائر األمث ، فأشبهت زكاةاألمثان ألهنا زكاة يف 
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 .هلا حولال يعترب و [3]

 يصل إىل النماء فلم يعترب له حول كالعشر.  ألنه يراد لتكامل النماء، وابلوجود  

 باب حكم الركاز

 تعريف الركاز

  .وهو مال الكفار املدفون يف األرض

 وفيه فروع

 ماتهم عليه، ة عالويعترب ذلك برؤي [1]

ني  ت املسلمليه عالما هلم، فأما ما ع أنه  بهم؛ ألن األصل رهم وصل كهم وصو اء ملو مسأك
   .ة؛ ألنه ملك مسلم مل يعلم زواله عنهكأمسائهم أو قرآن وحنوه فهو لقط

 وجيب اخلمس يف قليله وكثريه  [2]

 عليه  ى هللاصل  -ملا روى أبو هريرة عن رسول هللا ؛ من أي نوع كان من غري حول لذلك 

(1) خلمس«لركاز ا»ويف ا قال: نهأ :-وسلم 
 ه. متفق علي 

 ن أهل الزكاة وغريهم لذلك. واجد له موجيب على كل  [3]

 
  (.(1710)  - 45( مسلم )1499خاري )الب( 1)
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 عدن والركازالفرق بني زكاة امل

   .ويف املعدن ربع العشر ،أن يف الركاز اخلمس
 باب زكاة التجارة

 وفيه فروع

 وهي واجبة، [1]

 :نيال جتب إال بشرط [2]

 ارة، : نية التجاألول

   .لثمنني قيمةن أقل انصااب مه لغ قيمت يب : أنالثاين الشرط

  .مبا فيها من مناء وربحند احلول لعة عالس متقّو [3]

ن حوهلا كسخال السائمة، وما منا بعد احلول ضم إليه يف احلول ألن الربح من منائها فكا
 . الثاين؛ ألنه إمنا وجد فيه

 ؛خترج الزكاة من قيمة العروض ال من أعيانها [4]

   .عيانة ال ابأللقيما تتعلق ابألن زكاهت 

 جارةالت كيفية إخراج زكاة عروض
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 يع بعد متام احلول إذا بلغتاملعروضة للب األشياءال الذي لديك من النقود ومن ي مجيع املتزك
 نصااب، بعد طرح الديون اليت عليك، وإضافة الديون اليت لك.

 ولول عليها احلوتعترب قيمة عروض التجارة يف الزكاة يوم حي

 الفطر[دقة ]باب ص

 وفيه فصول

 الفصل األول

 ةوع أربعفر

 لم، على كل مسوهي واجبة  [1]

 فطر فرض.مجع كل من حتفظ عنه من أهل العلم، على أن صدقة القال ابن املنذر: أ

فرض زكاة الفطر من رمضان   -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ابن عمر، »أن رسول هللا 
ى كر وأنثحر وعبد ذ كل   شعري، على أو صاعا من على الناس، صاعا من متر، أو صاعا من أقط

(1).«سلمنيمن امل
 .  عليهمتفق  

 الصغري والكبري من املسلمني.« وللبخاري: »و 

 كل مسلم، مع الصغري والكبري، والذكورية واألنوثية، زكاة الفطر جتب على و [2]
 

  (.(985)  - 17( مسلم )1503البخاري )( 1)
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 وال جتب على جنني، [3]

 كما ال َتب على أجنة السائمة،    

 ويستحب إخراجها عنه؛  [4]

   اجلنني،خيرج عن  كان  -ه هللا عن رضي  -ن عثمان أل

 لثانيالفصل ا

 رشروط وجوب زكاة الفط

 :جتب إال بشرطني وال

 األول: أن يكون غنيا

 وب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، الشرط الثاني: دخول وقت الوج

(1) زكاة الفطر من رمضان« -صلى هللا عليه وسلم  -لقول ابن عمر: »فرض رسول هللا 
 

 غروب الشمس، وذلك يكون ب

 فطرهتم،  غروب، مل تلزمهد البدا أو أيسر بعو ملك عولد أه أو ولد ل وجأو تز  ن أسلمفم

 
 (.(985)  - 17مسلم )( 5031البخاري )( 1)
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 الفصل الثالث

 وقت إخراج زكاة الفطر

 وفيه فروع

 العيد قبل الصالةاألفضل إخراجها يوم  [1]

 للخرب، 

 فإذا قدمها قبل ذلك بيومني جاز؛  [2]

  .ألن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك ابليوم واليومني

 زلها ألكثر من ذلك مل جيوإن عج [3]

 .العيديوم الغىن املقصود صل هبا فال حي نه ينفقهان الظاهر أأل 

 وإن أخرها عن الصالة [4]

   .صول الغىن هبا يف اليومترك االختيار ملخالفته األمر، وأجزأت حل

 وإن أخرها عن اليوم [5]

ط بفوات وقته  أمث لتأخريه احلق الواجب عن وقته ولزمه القضاء؛ ألنه حق مال وجب فال يسق
 كالدين.

 لىإىل املص ا إذا خرجخيرجهو [6]
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 بل الصالة؛ الفطر قيوم إخراج صدقة الفطر تحب املس [7]

دى قبل خروج الناس إىل الصالة. يف  أمر هبا أن تؤ  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
(1) حديث ابن عمر

.  
 فرعان

 جيب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده؛ [1]

   .هألن نفقتهم علي

 سها؛ معسر فطرة نفا زوجهعلى املوسرة اليت  [2]

 دوم.  ه كاملعألن

 الفصل الرابع

 رالفطالواجب يف زكاة 

 عانيه فروف

 والواجب يف الفطرة صاع من كل خمرج،  [1]

 -روى أبو سعيد قال: »كنا نعطيها يف زمن النيب  ، وملاما رضي هللا عنه -حلديث ابن عمر 
أو صاعا من ن أقط، عري، أو صاعا مصاعا من طعام أو صاعا من ش -صلى هللا عليه وسلم 

 
 (.(985)  - 17( مسلم )1503البخاري )( 1)
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قال أبو سعيد: فال   ،دل مدينا يعذن هدا مم: إن راء قالءت السمعاوية وجايب، فلما جاء مزب

(1) أخرجه كما كنت أخرجه«أزال 
 متفق عليه. 

 جتزئ القيمة؛و [2]

قول معاذ ألهل اليمن: ائتوين خبميص أو لبيس آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم، وأنفع ل
 ابملدينة.   للمهاجرين

ذرة  اله منكم مكان ياب آخذبعرض ث ل: ائتوينمعاذ اليمن، قا، قال ملا قدم طاووسن وع
(2) مهاجرين، ابملدينةوالشعري، فإنه أهون عليكم وخري لل 

. 
 فع احلاجة، وال خيتلف ذلك بعد احتاد قدر املالية ابختالف صور األموال وألن املقصود د

 خامتة

 هاالفرق بني زكاة الفطر وغري

 أمور: يف  اافرتق
   .دودأحدها: أن وقتها حم

رة هبا  ضل واألفضل يف سائر الزكاة املبادد أفم العيا إىل يو ول وقتهها عن أأن أتخري  اثنيهما:
  .أول ما َتب

 
  (.(985)  - 18سلم )( م1508البخاري )( 1)

  (2/116ي )البخار  ( 2)
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 زكاة والنية فيهباب إخراج ال

 وفيه فرعان

 ال جيوز إخراج الزكاة إال بنية، [1]

(1) ات«األعمال ابلني : »إمنا-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
افتقرت وألهنا عبادة حمضة ف 

   .ةية كالصالإىل الن

 من اليسريبالزالدفع  تقدميها علىوز وجي [2]

 فارقة ألداء الوكيل. كما يف سائر العبادات، وألنه جيوز التوكل فيها بنية غري م

 تعجيل الزكاة

 ال جيوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب؛ [1]

 علمناه.    بغري خالفقال ابن قدامة: 

 لها بعده،وز تعجيوجي [2]

 -هللا عليه وسلم صلى  -هللا ل رسول عباس سأ »أن ال :- عنه رضي هللا -ن علي ملا روي ع

(2) ن يعجل الصدقة قبل أن حتل فرخص له«أن يرخص له يف أ
 رواه أبو داود.   

 
   سبق تخريجه.( 1)

  (1624سنن أبي داود )( 2)
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 وألنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله، كالدين ودية اخلطأ. 

 دقات[]باب قسم الص

 ع ثالثةوفيه فرو

  ق زكاته بنفسه؛جيوز لرب املال تفري [1]

مث يزكي   زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه شهر قال: هذا -عنه ي هللا رض -ان ألن عثم

(1) بقية ماله
 واجد الركاز أن يتصدق خبمسه.   -ي هللا عنه رض -وأمر علي  .

 وله دفعها إىل اإلمام عدال كان أو غريه، [2]

  ريد إخراجت: عندي مال وأتيت سعد بن أيب وقاص فقل قال: أ يل بن أيب صاحلملا روى سه 
  -مر وأاب هريرة وأاب سعيد فقال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن ع ترى.قوم على ما ال وهؤالء زكاته،

(2)، فقالوا مثل ذلك - عنهم رضي هللا 
. 

 وألنه انئب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كويل اليتيم.  

طان أن  أيمن من السل لك ألنه على ثقة من نفسه، والجها، وذعجب إيل أن خير قال أْحد: أ
 ارفها.صغري م رفها يفيص

 
 (873وطأ مالك )م( 1)

 (10189) مصنف ابن أبي شيبة( 2)
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 ،أخر لد عنهم إىل ب قلهاوجيوز ن [3]

 باب ذكر األصناف الذين تدفع الزكاة هلم

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 وفيه فروع ثالثة

 مثانيةوهم  [1]

ني عليها واملؤلفة قلوهبم والعامل راء واملساكني ذكرهم هللا تعاىل يف قوله: }إمنا الصدقات للفق
 .[60{ ]التوبة: يم حكيم هللا عل من هللا و السبيل فريضة  نويف الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا واب

  جيوز صرفها إىل غريهم من بناء مساجدالف [2]

ألن هللا تعاىل خصهم هبا بقوله: إمنا وهي للحصر تثبت أو إصالح طريق أو كفن ميت؛  
 . ا عداهملذكور وتنفي ما

اايت والقناطر والسق وال جيوز صرف الزكاة إىل غري من ذكر هللا تعاىل، من بناء املساجد 
باه ذلك من ملوتى، والتوسعة على األضياف، وأشني اد البثوق، وتكفقات، وسح الطر وإصال

  تعاىل.القرب اليت مل يذكرها هللا
     وال جيب تعميمهم بها. [3]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

364 

ائهم،  ذ: أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيملعا - هللا عليه وسلمصلى  -قول النيب ل
(1)فرتد يف فقرائهم«

. 
 يذكر سواهم،  ومل وهم صنف واحد، فقراء، ا يف البرد مجلتهخرب أنه مأمور فأ

  املبحث الثاني:

 .هل الزكاةأذكر 
 الصنف األول والثاني: الفقراء واملساكني

 فيه فرعانو

  إىل مؤنة نفسه،حلاجته كالهما يأخذ  [1]

 شد حاجة؛راء أوالفق [2]

ألهم، وألن هللا تعاىل قال: }أما السفينة  ألن هللا تعاىل بدأ هبم والعرب إمنا تبدأ ابألهم فا
 .  [79هف: ر{ ]الكن يف البحملساكني يعملو  فكانت

   .ا فينة يعملون هبم سفأخرب أن هل

 الصنف الثالث: العاملون عليها

 وفيه فروع أربعة

 اعيدأ بالسإلمام القسمة با توىل اإذ [1]

 
   سبق تخريجه.( 1)
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 .  فأعطاه عمالته؛ ألنه أيخذ عوضا فكان حقه آكد ممن أيخذ مواساة  

 ولإلمام أن يعني أجرة الساعي قبل بعثه، [2]

رضي هللا عنه   -بعث عمر  -لم ى هللا عليه وسصل  -يب ألن النغري شرط؛ ه أن يبعثه من ول 
   .ومل جيعل له أجرة فلما جاء أعطاهساعيا  -

 إليه،  له أجرة دفعها فإن عني [3]

 وإال دفع إليه أجرة مثله.  

  ويدفع منها أجرة احلاسب والكاتب [4]

على ا فقدم من مؤنته وحنو ذلك؛ ألنهداد والسائق والراعي واحلافظ واحلمال والكيال والع
 ه.غري 

 ملؤلفة قلوبهمع: االصنف الراب

 ممعنى املؤلفة قلوبه

  املؤلفة وهم السادة املطاعون يف عشائرهم،

 :انبهم ضربلفة قلوؤوامل

 كفار [1]

 ومسلمون،  [2]
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 فالكفار من يرجى إسالمهم أو خياف شرهم؛ 

ه يف  أعطى صفوان بن أمية يوم حنني قبل إسالمه ترغيبا ل -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب ألن ا
 اإلسالم.

 أضرب:أربعة  واملسلمون

 ه،ى بإعطائه إسالم نظرييرج منهم من له شرف، [1]

دي بن حات ثالثني فريضة من الصدقة، ع أعطى - رضي هللا عنه  -فإن أاب بكر الصديق 
 ثباهتما وحسن نياهتما. وأعطى الزبرقان بن بدر، مع 

 م فيه، الثاني: ضرب نيتهم ضعيفة يف اإلسالم، فيعطون لتقوى نيته [2]

وسلم  صلى هللا عليه -ان طفق رسول هللا هوز  لى رسوله أموالهللا ع ني أفاء»ح سا قالفإن أن
من اإلبل وقال: إين أعطي رجاال حداثء عهد بكفر أاتلفهم«   ئة يش املاطي رجاال من قر يع -

 ليه.متفق ع

 الثالث: قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن املسلمني. [3]

 طيها ممن ال يعجبوا الزكاة،  الرابع: قوم إذا أعطوا [4]

ى  املؤلفة وقد مس م داخلون يف اسمالدفع إليهم من الزكاة ألهن جيوز أن خياف فكل هؤالء الإ
 عاىل هلم سهما. ت هللا
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 الصنف اخلامس: الرقاب

 الرقاب. وهم املكاتبون، 

  .عطون ما يؤدونه يف كتابتهمي

 الصنف السادس: الغارمون

 الغارمون، وهم ضربان: 

 ، ات البنيصالح ذإل غرماألول: ضرب ال

   .ح بني طائفتنيال لتسكني فتنة، وإصالو ماوهو من حيمل دية أ

 ، .ْحالته، وإن كان غنيا  دية ما يؤ إليه من الصدق فيدفع

 -صلى هللا عليه وسلم  -الة فأتيت رسول هللا ملا روى قبيصة بن خمارق قال: »حتملت ْح
ال  صدقةاي قبيصة إن ال قال: هبا. مث فنأمر لك  أتتينا الصدقة أسأله فيها فقال: أقم اي قبيصة حىت

(1)سك« ميصيبها مث املسألة حىت ي ة فحلت لهحتل إال لثالث، رجل حتمل ْحال
  .رواه مسلم 

 ذ مع الغىن كالغازي.وألنه أيخذ ملصلحة املسلمني، فجاز له األخ

 الضرب الثاني: من غرم ملصلحة نفسه يف مباح، 

  .ما يقضي غرمهفيعطى من الصدقة 

 
  ((1044) - 109مسلم ) ( 1)
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 تنبيه:

 قري. نفسه فلم يدفع إليه مع الغىن كالفاجة  ألنه أيخذ حلمع الغىن يعطي ال

 اهلل يف سبيلالصنف السابع: 

  "يف سبيل اهللمعنى "

ن إذا نشطوا غزوا، ويعطون قدر ما حيتاجون إليه  وهم الغزاة الذين ال حق هلم يف الديوا
السايس   ا يعطوناان، ومكانوا فرسالح واخليل إن  من نفقة طريقهم وإقامتهم، ومثن الس  لغزوهم،

 . ملسلمنيخذون ملصلحة ان كانوا رجاال مع الغىن؛ ألهنم أيهم إوْحولت

 لراتب يف الديوان؛ وال يعطى ا

 ألنه أيخذ قدر كفايته من الفيء. 

 الصنف الثامن: ابن السبيل

 . "ابن السبيلمعنى "

 وهو املسافر املنقطع به وله اليسار يف بلده،  

 ا يبلغه، طى من الصدقة مفيع

 بابن سبيل؛ ليس للسفر من بلده فملنشئ فأما ا

لقاطن يف بلده ليس مبسافر، وال له حكم هلا الكائن فيها، وا املالزملطريق، وابنها  ألن السبيل ا
 ر. فإن كان هذا فقريا أعطي لفقره، وإال فال. املساف
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 ضابطان

 جته،وال يدفع إىل واحد منهم أكثر مما يدفع به حا [1]

 يغنيهما على ما ملسكني الفقري وافال يزاد 

 ،  على أجرته عاملوال ال

 يف،  ه التألعلى ما حيصل ب وال املؤلفة

 كاتب على ما يقضي دينهما،  وال الغارم وامل

 حيتاج إليه لغزوه،   وال الغازي على ما

 وال ابن السبيل على ما يوصله بلده؛ 

 ألن الدفع حلاجة، فوجب أن يتقيد هبا،   

 دفع إليه بهما؛الفقري الغارم د سببان كن اجتمع يف واحإ [2]

 حيث وجد. ت حكمه  ذ، فوجب أن يثب ل واحد منهما سبب لألخن كأل 

 قواعد ثالث

 :أربعة يأخذون أخذا مستقرا ال يرجع عليهم بشيء [1]

 الفقراء  (1
 واملساكني  (2
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 والعاملون  (3
 واملؤلفة،   (4
 :وأربعة يأخذون أخذا مراعى [2]

 الرقاب  (1
 والغارمون  (2
 زاة والغ (3
 يلوابن السب (4

 هم.ع منله، وإال اسرتجأخذوا  وه فيماإن صرف

غرمه، أو مع الغازي   و مع الغارم بعد قضاءتابته أشيء بعد أداء كوإن فضل مع املكاتب  
 بيل بعد وصوله إىل بلده اسرتجع منهم بعد غزوه، أو مع ابن الس 

 مبا أخذ وإن استغنوا عن اجلميع ردوه، وإن عجز املكاتب رجع على سيده 

   د.مل يوج م ملعىنإليهلدفع ألن ا

 :مع الغنىذون وأربعة يأخ [3]

 الغازي  (1
 ل والعام (2
 الح والغرم لإلص (3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

371 

 ؤلفة؛  ملوا (4
 ن حلاجتنا إليهم. واحلاجة توجد مع الغىن،  ألهنم أيخذو 

ائرهم ال يعطون إال مع الفقر؛ ألهنم أيخذون حلاجتهم، فاعترب ذلك فيهم، إال أن ابن وس
   اجته يف مكانه،السبيل تعترب ح

 عليه، فهو كاملعدوم. دور ه؛ ألنه غري مقيف بلد له مال وإن كان

 انفرع

 ذ أنها زكاة خاآل عالموال يستحب إ [1]

 .  ان ظاهره االستحقاق؛ ألن فيه كسر قلبهإذا ك
 شك يف استحقاقه أعلمه فإن  [2]

 الرجلني اجللدين. -صلى هللا عليه وسلم  -كما أعلم النيب 

 يهدفع الزكاة إل باب من ال جيوز

 ة: صناف ستوهم أ

  .فرالكاالصنف األول: 

 تأليف،ال جيوز الدفع إليه لغري ال



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

372 

(1): »تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم«- وسلم ى هللا عليهل ص -نيب لقول ال
ا مواساة  وألهن 

 َتب على املسلم فال َتب للكافر كالنفقة.

  .الثاني: اململوكالصنف 

 ناه. غين بغ يده فهوقته على سلسيده، وألن نفألن ما يعطاه يكون 

 شم بنو ها :الثالثالصنف 

 لة؛ال لغزو أو محاال يعطون منها إ

ا ال حتل حملمد وآل قال: »إمنا الصدقة أوساخ الناس وإهن -عليه وسلم صلى هللا  -نيب ال ألن

(2)حممد«
، وشرفهم وسواء أعطوا حقهم من اخلمس أو منعوه لعموم اخلرب، وألن منعهم لشرفهم 

 نع. فينبغي املابق، 

 هم، هم: وهم معتقوواليالرابع: مف الرابع: صنال

بعث رجال   -صلى هللا عليه وسلم  - ع، »أن رسول هللارافوى أبو ملا ر  م حكمهم،فحكمه
صلى   -م على الصدقة فقال أليب رافع: اصحبين كيما تصب منها، فانطلق إىل النيب من بين خمزو 

 
   سبق تخريجه.( 1)

  ((1072) - 167سلم )م ( 2)
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(1)ىل القوم منهم«وإن مو  الصدقة  حتل لناله فقال: إان الفسأ -هللا عليه وسلم 
ا حديث  وهذ 

 قة كبين هاشم.لصد، فحرمت عليهم التعصيبهاشم اب ممن يرثهم بينصحيح، وألهنم 

 ل له الزكاةاخلامس: الغين، ال حتالصنف 

لغين وال لقوي   : »ال حظ فيها -صلى هللا عليه وسلم  -سوى من ذكران لقول النيب 

(2)مكتسب«
.   

(3) ة سوي«لذي مر  غين والالصدقة ل وقوله: »ال حتل
 سن. يث حوهذا حد 

 .اةالزك نع من أخذالغنى املا

مل ميلك شيئا، وإن    يكن حمتاجا حرمت عليه الصدقة، وإنذا ملبه الكفاية، فإما حتصل ىن الغ
 كان حمتاجا حلت له الصدقة، وإن ملك نصااب،  

 السادس: من تلزمه مؤنته الصنف 

ألن   هم؛جيوز الدفع إلي وال رث منهم وغريه،ا، الواإن سفلو وأوالده و ديه وإن علوا، كزوجته ووال
 فها إىل نفسه،  عن نفسه، فكأنه صر  م إغناء هلمها إليهيف دفع

 فروع ثالثة

 
  (1650سنن أبي داود )( 1)

   جه.سبق تخري ( 2)

  (1634سنن أبي داود )( 3)
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 واحد من هؤالء جيوز لكل [1]

 األخذ من صدقة التطوع؛   

 وإذا توىل الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ  [2]

ذي القرىب على : »صدقتك  -سلم عليه و  لى هللا ص - النيبلقول ؛ فع إليهمأبقاربه الذين جيوز الد

(1) قة وصلة«صد
 ي والنسائي.  مذاه الرت رو  

 ذوي احلاجة؛ صوخي [3]

 م أحق،  ألهن

 باب صدقة التطوع

 ستةع فرو

 وهي مستحبة، [1]

لقول هللا تعاىل: }من ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية{ ]البقرة:  
245 ] 

 
  (2582النسائي )  (658سنن الترمذي )( 1)
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دل مترة من  »من تصدق بع  :-م هللا عليه وسل  صلى - سول هللاال: قال ر عن أيب هريرة قو 
يها لصاحبها كما  هللا تعاىل يقبلها بيمينه مث يربإن  إال الطيب، ف يصعد إىل هللا الو كسب طيب، 

(1)يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل«
 متفق عليه.   

 وصدقة السر أفضل  [2]

لكم  خري ا الفقراء فهو وتؤتوه ختفوها ما هي وإن وا الصدقات فنعلقول هللا تعاىل: }إن تبد
  .[271{ ]البقرة: مبا تعملون خبري ئاتكم وهللاعنكم من سي ويكفر

: »أن صلة الرحم تزيد يف العمر وصدقة السر تطفئ -ه وسلم صلى هللا علي -وجاء عن النيب 

(2)غضب الرب«
 رواه الرتمذي وقال: حديث حسن غريب.   

 الرحم الصدقة على ذي واألفضل  [3]

تيما ذا مقربة{  [ }ي14]البلد: ذي مسغبة{  يف يوم طعام تعاىل: }أو إقول هللاخرب، وللل 
  .[15]البلد: 

 واباصدقة يف أوقات احلاجة أكثر ثوال [4]

 
  (.(1014)  - 63مسلم )( 1410البخاري )( 1)

   ]ضعيف[ (664سنن الترمذي )( 2)
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لآلية، وكذلك على من اشتدت حاجته، لقول هللا تعاىل: }أو مسكينا ذا مرتبة{ ]البلد: 
16 ] 

  لشريفة كرمضان،والصدقة يف األوقات ا [5]

  .سنات ها من احلغري  ضاعف كما يضاعفشريفة تماكن الويف األ
 ائة ضعف، سبعم يل اهلل تضاعفنفقة يف سبوال [6]

أمواهلم يف سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف   تعاىل: }مثل الذين ينفقون لقول هللا
 .[261كل سنبلة مائة حبة{ ]البقرة: 
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 كتاب الصيام 

 ةفيه فصول ستو

 الفصل األول
 نوفيه فرعا

 الصوممعنى  [1]

  .مساك: اإلالصيام يف اللغة

خمصوص، أييت بيانه إن   ياء خمصوصة، يف وقتعن اإلمساك عن أش شرع: عبارةالصوم يف الو 
  تعاىل. شاء هللا 

 حكم الصوم [2]

 وصوم رمضان واجب، واألصل يف وجوبه الكتاب، والسنة، واإلمجاع؛ 

ذين كما كتب على الالصيام  عليكم  آمنوا كتباي أيها الذين أما الكتاب فقول هللا تعاىل: }
 .  [185بقرة: ]الالشهر فليصمه{  : }فمن شهد منكمله[ إىل قو 183]البقرة:  من قبلكم{
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(1): »بين اإلسالم على مخس«-صلى هللا عليه وسلم  -النيب  وأما السنة فقول
ذكر منها  

   .صوم رمضان

اثئر الرأس،   -وسلم  عليه صلى هللا  -جاء إىل النيب وعن طلحة بن عبيد هللا، »أن رجال 
قال: هل علي  ن. ؟ قال: شهر رمضا علي من الصيامهللا ماذا فرض  هللا أخربين اي رسول ال: فق

إال أن تطوع شيئا. قال: فأخربين ماذا فرض هللا علي من الزكاة؟ فأخربه رسول هللا  غريه؟ قال: ال، 
  ، وال أنقص مما وع شيئاال أتط لذي أكرمك سالم. قال: وابشرائع اإل -صلى هللا عليه وسلم  -

دخل اجلنة إن   أو : أفلح إن صدق- هللا عليه وسلم صلى -ل النيب ي شيئا. فقاهللا عل  فرض

(2) صدق.«
 عليهما. متفق 

 وأمجع املسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. 

 الفصل الثاني: شروط وجوب الصوم
 وال يجب إال بشروط أربعة:

  اإلسالم، [1]
 والعقل، [2]

 لوغوالب [3]

 
   سبق تخريجه.( 1)

  (.(11)  - 8مسلم ) (1891لبخاري )ا( 2)
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 اقة،اإلطو  [4]

 اإلسالم، ط األول: شرال [1]

 لى كافر، عجيب فال 

 العقل،ي: لشرط الثانا [2]

 ى جمنون،  فال جيب عل  

 عقل يحصل بثالثة أشياء؛زوال الو

 حدها، اإلغماء، أ

 .  أو مل يفق سواء كان يف أوله أو آخره  فال قضاء عليه،ومىت أفاق املغمى عليه 

 الثاني، النوم، 

 أو بعضه.   النهار  يف مجيعسواء وجد ؤثر يف الصوم، فال ي

 ، نالجنو ،الثالث

 ار، مل جيب قضاؤه.  وجد يف مجيع النه ا إذو النهار صح صومه،   يف جزء من إذا وجد

 البلوغالثالث: الشرط  [3]

   .فال جيب على صيب 

 وفيه فروع خمسة
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 ال يجب على من أطاقه من الصبيان [1]

(1)يبلغ« صيب حىتة عن الم عن ثالث: »رفع القل -م صلى هللا عليه وسل  -لقول النيب  
رواه   

 ود  و داأب

 ثناء الشهر؛ي أق مجنون أو بلغ صبي فافر أو أفافإن أسلم ك [2]

 م صاروا من أهل اخلطاب فيدخلون يف اخلطاب به  صيام ما يستقبلونه؛ ألهنلزمهم 

 ن املاضي،  وال يلزمهم قضاء ما مضى؛ ألنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كالرمضا

 اك.مسم اإلنهار؛ لم يلزمهأثناء  منهم فيد ذلك وج وإن [3]

 ناء النهار،في أث إذا زالت أعذارهم له الفطر، من يباح [4]

 ليومزمهم اإلمساك يف بقية ايل ال  

(2): من أكل أول النهار فليأكل آخرهعبدهللا بن مسعود  لقول
. 

 أفطروا،  يض القضاء، إذاويلزم المسافر والحائض والمر [5]

 
   ق تخريجه.سب( 1)

 (9343خرجه ابن أبي شيبة )أ( 2)
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بقضاء فنؤمر  -لم صلى هللا عليه وس -ول هللا د رسكنا حنيض على عهائشة:  قالت ع

(1)مالصو 
. 

 إلطاقة،الشرط الرابع: ا [4]

 وفيه فرعان

 جهده الصيام، ال يجب على الشيخ الذي ي [1]

ة:  وال املريض املأيوس من برئه لقول هللا تعاىل: }ال يكلف هللا نفسا إال وسعها{ ]البقر 
286] . 

ية طعام  : }وعلى الذين يطيقونه فدعاىل نا لقول هللا توم مسكيم لكل يأن يطعيه وعل 
 . [184 ة:ني{ ]البقر مسك

ومها ال يطيقان الصيام أن يفطرا باس: كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية قال ابن ع

(2) طعمتادمها أفطرات وأويطعما مكان كل يوم مسكينا، واحلامل واملرضع إذا خافتا على أوال
اه  رو  .

 داود.  أبو 

 مريضويباح الفطر لل [2]

 
   سبق تخريجه.( 1)

  (2318سنن أبي داود )( 2)
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 [184لبقرة:  دة من أايم أخر{ ]اعر فأو على سف منكم مريضا قوله تعاىل: }فمن كانل

 الفصل الثالث
 :ستةم يبح له تأخيره إال ومن لزمه الصوم ل

 احلامل [1]
 واملرضع   [2]
 احلائض  [3]
 والنفساء  [4]

 املريض [5]
 املسافر [6]

 ل والمرضع : الحاماألول والثاني 

 رعانه فوفي

 لديهما ا على وذا خافتإ [1]

ذين ىل: }وعلى ال تعاهللال قو ؛ لل يومام مسكني لكالقضاء وإطع ر، وعليهماالفطفلهما 
 ومها داخلتان يف عموم اآلية.  [ 184يطيقونه فدية طعام مسكني{ ]البقرة: 
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ن يفطرا،  يقان الصيام، أقال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبري، واملرأة الكبرية، ومها يط

(1) متا عطأفطرات، وأا، أوالدمه لى واملرضع إذا خافتا علىاحلبيوم مسكينا، و  مكان كلويطعما 
رواه   .

 .  اودأبو د

 وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما  [2]

 القضاء كاملريض. فعليهما 

 : الحائض والنفساء الثالث والرابع

سه يض فنقينفاس كاحلابب احليض، والملا ذكران يف  ؛ هلما الفطر، وال يصح منهما الصيام
  .عليه

 ريض : المالخامس

لى سفر فعدة من أايم م مريضا أو عان منككفمن  }  تعاىل:لقول هللا ؛ءله الفطر وعليه القضا
   [ .184أخر{ ]البقرة: 

 ضابط:

 المبيح للفطر: ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه،

 
   سبق تخريجه.( 1)
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ضرر عليه يف   ألنه ال الفطر؛ فال يبيح واإلصبع وحنوه فأما ما ال أثر للصوم فيه كوجع الضرس 
 لصوم، ا

 يل المباح : السفر الطوالسادس

   ية،لآل؛ يبيح الفطر

 عةفيه فروع أربو

 ال يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره [1]

 مسافر أن يصوم ويفطر،ولل [2]

السفر؟ : »أصوم يف -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ْحزة بن عمر األسلمي أنه قال للنيب 

(1)وإن شئت فأفطر«قال: إن شئت فصم 
 متفق عليه.  

(2)السفر«س من الرب الصوم يف : »لي- عليه وسلم صلى هللا - لفطر أفضل: لقول النيبوا
 

 متفق عليه. 

 والحامل والمرضع الصوم، ولو تحمل المريض [3]

 كره هلم وأجزأهم؛ ألهنم أتوا ابألصل فأجزأهم كما لو حتمل املريض الصالة قائما.   

 
  (.(1121) - 103( مسلم )1943البخاري )( 1)

  (.(1115)  - 92( مسلم )1946البخاري )( 2)
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 ي سفره، ثم بدا له أن يفطر، وإن نوى المسافر الصوم ف [4]

فتح، فصام الخرج عام  -ى هللا عليه وسلم صل  -هللا  بر »أن رسولروى جا؛ ملا له ذلك ف
م الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس  حىت بلغ كراع الغميم، وصا

فأفطر بعضهم، وصام ر، فشرب والناس ينظرون، ينظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العص

(1)العصاة.«قال: أولئك موا، فه أن انسا صا لغبعضهم، فب
 رواه مسلم.  

 الفصل الرابع
 مبحث:

 ة أشياء:ال يجب صوم رمضان إال بأحد ثالث

 .كمال شعبان ثالثني يومااألول: إ

 .الثاين: الشهادة بدخول الشهر

 . أو قرت ة الثالثني من شعبان غيمالثالث: أن حيول دون مطلع اهلالل ليل 

 ثين يوما؛ثالكمال شعبان األول: إ

(2)لرؤيته«: »صوموا لرؤيته وأفطروا -يه وسلم لى هللا عل ص -ل النيب قو ل
 متفق عليه.   

 
  ((1114) - 90مسلم ) ( 1)

  (.(1081)  - 18( مسلم )1909)البخاري ( 2)
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 الشهادة بدخول الشهر: الثاني:

 ويقبل فيه شهادة الواحد

 -ى هللا عليه وسلم صل  -ملا روى ابن عمر قال: »تراءى الناس اهلالل، فأخربت رسول هللا  

(1)«امرأيته فصام وأمر الناس ابلصيأين 
 داود.   بورواه أ 

 شعبان غيم أو قتر يحول دون مطلع الهالل ليلة الثالثين منلثالث: أن ا

عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأيب هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأمساء   وهو مذهب
 بنيت أيب بكر،  

لشهر ا : »إمنا-صلى هللا عليه وسلم  -، قال: قال رسول هللا ا روى انفع، عن ابن عمرمل
 ن غم عليكم فاقدروا له«  تروا اهلالل. وال تفطروا حىت تروه، فإ تصوموا حىترون، فال عش تسع و 

ل انفع: كان عبد هللا بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، بعث من ينظر له  قا
ل وال قرت أصبح مفطرا، وإن حا ومل حيل دون منظره سحاب  اهلالل، فإن رأى فذاك، وإن مل ير

(2) أصبح صائمااب أو قرت حدون منظره س
 رواه أبو داود. .

 
  (2342ي داود )أبسنن  ( 1)

 . وأوله في الصحيحين (2320سنن أبي داود )( 2)
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[  7تعاىل: }ومن قدر عليه رزقه{ ]الطالق: ضيقوا له العدد من قوله  ومعىن اقدروا له: أي
 أي ضيق عليه. 

 وإذا رأى الهالل أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم

 . [185فليصمه{ ]البقرة:  ىل: }فمن شهد منكم الشهرقول هللا تعال

وم هذا الشهر من  لألعرايب ملا قال له: هللا أمرك أن تص -يه وسلم لى هللا عل ص -ول النيب وق»

(1)نعم« السنة؟ قال:
. 

 الفصل اخلامس
 وفيه فروع ستة

 وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، [1]

الفجر ن يط األبيض من اخليط األسود مشربوا حىت يتبني لكم اخللقول هللا تعاىل: }وكلوا وا 
 . [187]البقرة:  ل{م إىل الليوا الصياأمتمث 

 .ثم أصبح جنبا صح صومه وإن جامع قبل الفجر [2]

 ن هللا تعاىل ملا أذن يف املباشرة إىل الفجر مث أمر ابلصوم دل على أنه يصوم جنبا. أل 

 
   سبق تخريجه.( 1)
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كان   -صلى هللا عليه وسلم  -»أن النيب  - عنهما رضي هللا -وقد روت عائشة وأم سلمة 

(1)سل ويصوم«تالم، مث يغع غري احتا جنبا من مج بحيص
 متفق عليه.  

 في طلوع الفجر صح صومه؛ وإن أكل شاكا [3]

 ألن األصل بقاء الليل،   

 إن أكل شاكا في غروب الشمس، ولم يتبين، فعليه القضاء؛  [4]

    ألن األصل بقاء النهار. 

 قد غربت،ين األكل ظانا أن الشمس وإن كان ح [5]

 قضاء عليه؛ ألنه مل يوجد يقني  فالمل يتبني، األكل، و عد ، مث شك بلعأو أن الفجر مل يط 
   أشبه ما لو صلى ابالجتهاد، مث شك يف اإلصابة بعد صالته.ذلك الظن الذي بىن عليه، فأزال 

 الفصل السادس: النية يف الصوم
 وفيه فروع ثمانية

 إال بنية.  ال يصح صوم [1]

 ، كالصالة، ىل النيةر إضة، فافتقحما كان أو تطوعا، ألنه عبادة إمجاعا، فرض

الواجب إال بنية من الليل ال يصح صوم رمضان وال غيره من الصيام و [2]

 
  (.(1109)  - 78( مسلم )1931)البخاري ( 1)
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 لكل يوم،

أنه قال: »من مل يبيت الصيام من الليل  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روت حفصة عن النيب  

(1) فال صيام له« 
 .والصواب وقفهبو داود، رواه أ 

 ه في أي وقت من الليل نوى أجزأو [3]

 . للخرب

 يوم واجب، كل صومين النية لتعي ويجب [4]

 لنهارويصح صوم التطوع بنية من ا [5]

  -صلى هللا عليه وسلم  -علي رسول هللا  قالت: »دخل -رضي هللا عنها  -ملا روت عائشة 

(2) صائم« ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: ال. قال: إين إذا
  .رواه مسلم 

 أي وقت نوى من النهار أجزأهوفي  [6]

 زوال.ما قبل الهار، أشبه ننوى يف ال  نهأل

 من نوى في التطوع من النهار، [7]

 ، كامال   ب له يومهكت  
 

  (2454سنن أبي داود )( 1)

  ((1154) - 169مسلم ) ( 2)
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 من شرطه أن ال يكون طعم قبل النية، [8]

 فإن فعل شيئا من ذلك، مل جيزئه الصيام، وال فعل ما يفطره،  

 لمه. بغري خالف نعقال ابن قدامة: 

 وما يوجب الكفارةباب ما يفسد الصوم 

 رب األكل والش :ولاملفطر األ

ني لكم اخليط ا واشربوا حىت يتبقول هللا تعاىل: }وكلو ؛ لاألكل والشرب لى الصائم حيرم ع
[ مد األكل والشرب 187األبيض من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل الليل{ ]البقرة: 

  أمر ابلصيام عنهما.  إىل تبني الفجر، مث

ه خللوف فم الصائم،  ي نفسي بيد: »والذ-م  عليه وسل هللا صلى -أما السنة، فقول النيب و 

(1) عامه وشرابه وشهوته من أجلي«ريح املسك؛ يرتك طأطيب عند هللا من 
. 

 وفيه فروع أربعة

 وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه  [1]

 ؛مل يفطر

 وما ال يمكن التحرز منه  [2]

 
  (.(1151) - 164( مسلم )1894البخاري )( 1)
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تحرز ؛ ألن الرهقه، ال يفطل حار الطريق والذاببة تدخل يف يقه، وغربلة الدقيق، وغبكابتالع ر 
   .ال وسعهايدخل حتت الوسع، وال يكلف هللا نفسا إمنه ال 

 سد للصوم من هذا كلهالمف [3]

 ما كان عن عمد وقصد،   

 وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر [4]

 مسائل معاصرة

  بخاخ األنفبو وبخاخ الر [1]

 ة ت اهلوائيبا املعدة وإمنا يصل إىل القصالبخاخ يتبخر وال يصل إىلال يفطر ألن 

 اللسان التي توضع تحتألقراص ا [2]

  :لعالج بعض األزمات القلبية 

 .جلوف شيء من هذه األقراص فإهنا ال تفطرال يدخل إىل ا

 ة:منظار المعد [3]

ا يفطر الصائم ال يفطر إال إذا وضع مع املنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول املنظار فهن 
 .ذياملغفطر إال ي  دة ال بدخول املنظار ألنه الهبذه املا

 :رة األنفقط [4]
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  .إن وجد طعمها يف حلقر  تفط 

 :قطرة األذن [5]

وإن وجد طعمها أفطر   ، ق يف الطبلة ومل يصل شيء إىل احللق فالصيام صحيحن مل يوجد خر إ
 .عند مجهور العلماء

 :قطرة العين [6]

  .لألكل والشرب ال تفطر ألهنا ليس منفذاً 

  ة:ديأو الوري جلدية أو العضليةالحقنة ال [7]

ا ليست مفطرة، ألهن حقن األنسولني غريو  ،راًب وال مبعناهايست أكاًل وال شهنا لطر ألال تف
  .طعاماً وال شراابً وال يف معىن الطعام والشراب 

  :الحقنة الوريدية المغذية [8]

 .تعترب من املفطرات ألهنا يف معىن األكل والشرب 

  :الغسيل الكلوي [9]

غذية وهو مفطر قد يزود مبادة مأنه  ي كمادم النقلاب ألن غسيل الكلى يزود اجلسممفطر 
 .آخر فاجتمع مفطران

 :قنة الشرجيةالح [10]
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  ال تفطر ألن احلقنة الشرجية ال تغذي بل تستفرغ ما يف البدن 

 املفطر الثاني: القيء
 فيه فرعانو

 من استقاء عمدا أفطر، [1]

 ال شيء عليهومن ذرعه ف [2]

ومن ذرعه  فعليه القضاء، و صائمء وهمن استقا: لرضي هللا عنهما أنه كان يقو عن ابن عمر 
(1) القيء فال قضاء عليه.

 

(2)قال: »من ذرعه -صلى هللا عليه وسلم  -هريرة أن النيب  روى أبوما ما وأ
القيء فليس  

(3)عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقض«
 .  ) ضعيف (   

 ،لم يفطراحتجم  وإن حجم أو

 تم تكرهون احلجامة للصائم علىالك: أكنم »سئل أنس بنناين : قال اثبت الب : البخاريويف 

(4)؟ قال: ال، إال من أجل الضعف«-وسلم صلى هللا عليه -عهد رسول هللا هللا 
 

 
  (1/304) الك في املوطأ م أخرجه( 1)

 من غير اختيار منه   لقيء. وذرعه: خروجل يأ مستدعيا : تقاءعنى استقم( 2)

 وغيره (2380نن أبي داود )س( 3)

  (1940البخاري ) ( 4)
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رخص يف احلجامة ن أيب سعيد، قال: »رخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف القبلة للصائم و ع

(1)للصائم«
 أخرجه النسائي.  

  :التبرع بالدم

 ال يفطر

 ينإنزال املطر الثالث: فامل
 مبحث

 ن ثالثة أحوال؛ال يخلو مف، أو باشرإذا قبل 

 ينزل، فال يفسد صومه بذلك، أحدها، أن ال  

»كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روت عائشة، أن النيب 

(2) ربه«إل
 مسلم. رواه البخاري، و  

 فيفطر ي الحال الثاني، أن يمن

 ه؛  علمنغري خالف ببن قدامة: قال ا

  طرفال يفالحال الثالث، أن يمذي 

 وفيه فروع ثالثة

 
  (3224) في الكبرى  النسائي ( 1)

  (.(1106)  - 66( مسلم )1927) البخاري ( 2)
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 م لم يفسد صومه؛ولو احتل [1]

 ألنه خيرج عن غري اختياره. 

 الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح،و [2]

 مث يغتسل، ويتم صومه،  

 ن هذا ناسيا لم يفطره،وما فعل م [3]

ل أحدكم أو شرب أك اقال: »إذ أنه -وسلم  لى هللا عليهص -ا روى أبو هريرة عن النيب مل
 عليه،  فإمنا أطعمه هللا وسقاه« متفقانسيا فليتم صومه 

 املفطر الرابع: اجلماع
 من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة،

اءه رجل  ج »إذ -صلى هللا عليه وسلم  - بينا حنن جلوس عند النيبأيب هريرة قال:  حلديث
  -ان صائم. فقال رسول هللا ل ما لك؟ قال: وقعت على امرأيت وأقا .، هلكت: اي رسول هللا فقال
هل َتد رقبة تعتقها؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين   -ى هللا عليه وسلم صل 

هللا  ى صل  -ل: ال، قال: فمكث النيب د إطعام ستني مسكينا؟ قامتتابعني؟ قال: ال، قال: فهل َت
بعرق فيه متر. والعرق:   -صلى هللا عليه وسلم  -يت النيب ك ألحنن على ذفبينا  -لم عليه وس

، فقال: أين السائل؟ فقال: أان، قال: خذ هذا، فتصدق به فقال الرجل: على أفقر مين اي  املكتل
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 عليه هللاصلى  -أهل بييت. فضحك النيب بتيها أهل بيت أفقر من هللا ما بني ال رسول هللا؟ فو

(1)ل: أطعمه أهلك«قا أنيابه، مثحىت بدت  - وسلم
 متفق عليه.  

 ع سبعةفرو

 الجماع؛ وال تجب الكفارة بغير [1]

 ال تجب كفارةالجماع دون الفرج إذا أنزل  [2]

 تجب الكفارة على الناسي والمكره؛ال و [3]

 يهوال كفارة عل فسد صومه؛ إن أكره الرجل على الجماع، [4]

 الكفارة على المرأة وتجب [5]

 اعليهفال كفارة أو مكرهة  ةن كانت ناسيفإ [6]

 ألهنا تعذر ابلعذر يف الوطء 

 لكفارة عتق رقبة، وا [7]

لكل مسكني مد  د فصيام شهرين متتابعني فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينافمن مل جي
   .بر

 
  (.(1111)  - 81( مسلم )1936البخاري )( 1)
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 باب قضاء رمضان
 وفيه فروع ثالثة

 تفريق قضاء رمضان،يجوز  [1]

   .[184{ ]البقرة: خرهللا تعاىل: }فعدة من أايم ألقول 

 .نتتابع أحسوالم [2]

   .فألنه أشبه ابألداء وأبعد من اخلال 

 ت رمضان آخر؛ ويجوز له تأخيره ما لم يأ [3]

قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه   -رضي هللا عنها  -ألن عائشة 

(1) حىت جييء شعبان
  .تفق عليهم .

 تأخير القضاء مبحث : أحوال

 ه؛ شيء عليفالإن أخره لعذر  [1]

 ، كما لو مات يف رمضان،  ه مل يفرط يف الصوم فلم يلزمه شيءألن  ت؛ت أو مل ميوسواء ما

إن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل و [2]

 يوم مسكينا؛ 

 
  (.(1146) - 151( مسلم )1950البخاري )( 1)
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وألن أتخري   ، -رضي هللا عنهم  -ريرة ألن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأيب ه
   .رمخ اهلشيكفارة، كالاء أوجب  قض ا مل يوجبإذالقضاء عن وقته 

 وم مسكين؛ان آخر، أطعم عنه عن كل يوإن فرط فيه حتى مات قبل رمض [3]

 .  -رضي هللا عنهما  -ألن ذلك يروى عن ابن عمر  

 باب ما يستحب وما يكره للصائم
 وفيه فصول ثالثة

 : من المستحباتالفصل األول

 لصائم السحور، ويستحب ل [1]

( 1) سحروا فإن يف السحور بركة«ل »تقا -ليه وسلم هللا ع صلى -النيب  أنملا روى أنس 
 

  .ليهمتفق ع

 .سحور وتعجيل الفطرويستحب تأخير ال [2]

 أنه قال: »ال تزال أميت خبري ما أخروا -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو ذر عن النيب  

(2)ا الفطور«السحور وعجلو 
 من املسند.  

 
  (.(1095)  - 45( مسلم )1923البخاري )( 1)

 . اصله في الصحيحينو  (12213سند أحمد )م( 2)
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مث قمنا إىل   -م وسل  هللا عليه صلى -هللا ان مع رسول ر سحملا روى زيد بن اثبت، قال: تو 

(1) مخسني آية كان قدر ذلك؟ قال:قلت: كم   ،الصالة
 متفق عليه. .

 تنبيه:

 يأكل حتى يستيقن طلوعه. فله أن إذا شك في الفجر 

ما  سكت. فقال ابن عباس: كل قال رجل البن عباس: إين أتسحر؛ فإذا شككت أم

(2)شككت، حىت ال تشك 
 .  

 لفطر جيل اتعتحب يس [3]

ي، أن النيب سعد الساعدأكثر أهل العلم؛ ملا روى سهل بن  قول عجيل الفطر وهوتب ستحي

(3)قال: »ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر«  -صلى هللا عليه وسلم  -
 متفق عليه.   

على على تمرات، فإن لم يكن فيستحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن ف [4]

 الماء؛

 
  (.(1097)  - 47( مسلم )576خاري )الب( 1)

 (7906) مصنف ابن أبي شيبة( 2)

  (.(1098)  - 48( مسلم )1957البخاري )( 3)
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يفطر على رطبات قبل أن   - وسلمصلى هللا عليه  - ن رسول هللا »كا ل: س، قاملا روى أن 

(1)«فعلى مترات، فإن مل يكن مترات حسا حسوات من ماء إن مل يكنيصلي، ف
،  رواه أبو داود، 

 والرتمذي، وقال: حديث حسن غريب.

حدكم : »إذا أفطر أ-ه وسلم صلى هللا علي -سول هللا وعن سليمان بن عامر، قال: قال ر 

(2) ملاء، فإنه طهور«لى ا جيد فليفطر عفإن مل على متر، فطرليف
مذي، وقال:  د، والرت أخرجه أبو داو  

 حديث حسن صحيح. 

 الفصل األول: من المباحات

 وال بأس بالسواك؛ [1]

 يكره أن يذوق الطعام، ال و [2]

 وال بأس أن يغتسل الصائم؛ [3]

كان   إن -وسلم  يهعل ى هللا صل  -د على رسول هللا ، وأم سلمة، »قالتا: نشهفإن عائشة

(3)حتالم، مث يغتسل، مث يصوم«ري ايصبح جنبا من غل
  ليه.متفق ع 

 
  (696ترمذي )سنن ال (2356سنن أبي داود )( 1)

  (658نن الترمذي )س (2355سنن أبي داود )( 2)

   سبق تخريجه.( 3)
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 الفصل الثالث: من المكروهات

 تكره القبلة لمن تحرك شهوته؛ [1]

   .ألنه ال أيمن إفضاءها إىل فساد صومه 

 يكره الوصال  [2]

قال:  -  عليه وسلمصلى هللا  -النيب  بينهما، ملا روى أنس أن وهو أن يصوم يومني ال يفطر

(1)قى«وأسقال: إين لست كأحد منكم إين أطعم  ،صلقالوا: إنك توا اصلوا  تو »ال
 متفق عليه.  

 خاتمة

 ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي،

ال يرفث و إذا كان يوم صوم أحدكم أنه قال: » -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روي عن النيب  

(2) امرؤ صائم«يقل إيناتله فل أو ق حد ه أصخب فإن سابوال ي
  .عليهتفق م 

: »من مل يدع قول الزور، والعمل به، فليس هلل  -عليه وسلم  صلى هللا -وقال رسول هللا 

(3) حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه«
.  

 
  (.(1104)  - 59م )( مسل1961البخاري )( 1)

  (.(1151) - 160( مسلم )1904)البخاري ( 2)

  (.1903البخاري )( 3)
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بن كل عمل ا: قال هللا تعاىل: » -لم صلى هللا عليه وس -وقال أبو هريرة: قال رسول هللا 
، يرفث فإذا كان يوم صوم أحدكم فال جنة، زي به، الصيام أان أج، فإنه يل، و امإال الصيآدم له، 

وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إين امرؤ صائم. والذي نفس حممد بيده، خللوف فم 
ربه فرح   وإذا لقييفرحهما، إذا أفطر فرح، الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك، للصائم فرحتان 

(1)ومه«بص
 ق عليهما.فتم 

 التطوعب صوم با
 حبوهو مست

عن هللا تعاىل: »كل عمل  -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللاا روى أبو هريرة قال: قال مل
م  ابن آدم له، إال الصيام فإنه يل، وأان أجزي به، الصيام جنة، والذي نفس حممد بيده، خللوف ف

رح  به فرح، وإذا لقي ر أفطر ففرحهما، إذا ي ئم فرحتاناملسك، للصامن ريح الصائم أطيب عند هللا 

(2)بصومه«
  .متفق عليه 

 أفضلهو

 
   تخريجه.سبق ( 1)

   سبق تخريجه.( 2)
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: »أحب الصيام إىل  -صلى هللا عليه وسلم  -ا روى عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا م

(1)هللا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما«
 متفق عليه.  

 يه فصولوف

 مهام املسحب صوياالفصل األول: األ

 شهر،من كل ثالثة أيام  امصي ويستحب [1]

بثالث؛ صيام ثالث أايم   - عليه وسلم صلى هللا  -ي ريرة قال: »أوصاين خليل بو هملا روى أ

(2)من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم«
 متفق عليه.  

 ويستحب أن يجعلها أيام البيض، [2]

ت من اب ذر إذا صمأ »اي : -عليه وسلم صلى هللا  -ذر قال: قال رسول هللا  ملا روى أبو

(3)«شرة ومخس عشرةم ثالث عشرة وأربع عم فصلشهر ثالثة أايا
 .وهذا حديث حسن 

عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن صوم األايم البيض؟ فقال: كان عمر  
(4)يصومهن

. 
 

  (.(1159) - 189( مسلم )3420البخاري )( 1)

  (.(721)  - 85( مسلم )1178بخاري )ال( 2)

  (761نن الترمذي )س( 3)

 (2995) روالطبري في تهذيب اآلثا (336 /أخرجه الحارث في مسنده )بغية الباحث ( 4)
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 الخميس،و نينويستحب صوم االث [3]

االثنني ويوم اخلميس  يصوم يوم كان   -سلم هللا عليه و ى صل  -امة »أن النيب روى أسملا 

(1) عرض يوم االثنني واخلميس«فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس ت
 رواه أبو داود.   

(2)االثنني واخلميسقال: كان أبو هريرة يصوم  عن أيب عقبة و 
 . 

 حرم،لصيام في الما تحبويس [4]

ل الصيام بعد شهر  : »أفض-لم ه وس عليصلى هللا  -ال: قال رسول هللا رة قا روى أبو هريمل

(3)رمضان شهر هللا احملرم«
  .رواه مسلم 

 يام عشر ذي الحجة،ويستحب ص [5]

أايم العمل : »ما من - عليه وسلم صلى هللا -ملا روى ابن عباس قال: قال رسول هللا 
رسول  لهللا؟ فقا  وال اجلهاد يف سبيلول هللام قالوا اي رسه األاي هللا من هذإىلحب الصاحل فيهن أ

 
  (2436سنن أبي داود )( 1)

 (  2309ابن أبي شيبة )أخرجه ( 2)

  ((1163) - 202مسلم ) ( 3)
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نفسه وماله فلم يرجع من : وال اجلهاد يف سبيل هللا، إال رجل خرج ب-صلى هللا عليه وسلم  - هللا

(1)ذلك بشيء«
 .  رواه البخاري 

ب االجتهاد تحويسمفضلة يضاعف العمل فيها، شر ذي الحجة كلها شريفة وأيام ع

 ادة فيها؛ ي العبف

: »ما من أايم العمل -سلم  عليه و صلى هللا - ابن عباس، قال: قال رسول هللا روى  ملا
العشر. قالوا: اي رسول هللا، وال اجلهاد يف سبيل هللا؟   الصاحل فيهن أحب إىل هللا من هذه األايم

،  رج بنفسه ومالهرجال خل هللا، إال بي س: وال اجلهاد يف-ليه وسلم صلى هللا ع -رسول هللا  فقال

(2)م يرجع من ذلك بشيء«فل 
 ه البخاري روا 

 فة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة، صوم يوم عرو [6]

 وهو العاشر من المحرم، وصوم عاشوراء كفارة سنة، [7]

يوم عرفة إين أحتسب على أنه قال: » -عليه وسلم  صلى هللا -ملا روى أبو قتادة عن النيب  
ى  أحتسب عل إيناشوراء: » عده« وقال يف صيام يوم عيت بقبله والسنة الاليت  ن يكفر السنةأ هللا

(3) هللا أن يكفر السنة اليت بعده«
 رواه مسلم. 

 
   .(969البخاري )( 1)

   سبق تخريجه.( 2)

  ((1162) - 197مسلم ) ( 3)
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 تنبيه:

 اليوم العاشر من المحرم.  عاشوراء هو

 واحلسن؛ذا قول سعيد بن املسيب، عاشوراء هو اليوم العاشر من احملرم. وه

بصوم يوم عاشوراء   -م وسل  صلى هللا عليه -هللا : »أمر رسول ال، قملا روى ابن عباس

(1)حملرم«العاشر من ا
 رواه الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح.   

كان يصوم   -صلى هللا عليه وسلم  -التاسع وروي »أن النيب وروي عن ابن عباس، أنه قال: 

(2) التاسع«
 أخرجه مسلم مبعناه.   

(3) ود« تشبهوا ابليهشر، والالتاسع والعاا ومو وى عنه عطاء، أنه قال: »صور 
  

 والعاشر  يستحب صوم التاسع [8]

 والعاشر.  وإمنا يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع  ، ليه أول الشهر صام ثالثة أايمشتبه عإن اف

 صوم عاشوراء لم يكن واجبا.

 لتاسع من ذي الحجة، يوم عرفة: هو اليوم اويستحب صوم 

 
  (755)سنن الترمذي ( 1)

  ((1133) - 132مسلم ) ( 2)

     ]ضعيف[ (2154أحمد ) ( 3)
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 فيه.   بعرفة ، ألن الوقوفلك بذ مسييث أيب قتادة السابق،  حلد

 عاء؛الد ليتقوى على من بعرفة أن يصوم؛حب لوال يست

يصمه، ومع أيب  فلم  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب ملا روى ابن عمر قال: »حججت مع  
ه، وال أهنى  فأان ال أصومه وال آمر ب بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، 

(1)عنه«
   .نحس  حديث 

كأنما صام ف -وإن فرقها  -ال ن شون وأتبعه بست مر رمضاومن صام شه [9]

 رلدها

شهر رمضان  : »من صام -صلى هللا عليه وسلم  -وى أبو أيوب قال: قال رسول هللا ملا ر 

(2) وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله«
 رواه مسلم. 

 آخره؛ ي و فأو مفرقة، في أول الشهر أفرق بين كونها متتابعة  الو

   .ري تقييدمن غورد هبا مطلقا حلديث ألن ا
 مالحر صيام أشهرب ويستح

(3)ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يصوم أشهر احلرمعن 
. 

 
  (751سنن الترمذي )( 1)

  ((1164) - 204مسلم ) ( 2)

 ( 4/292الرزاق ) أخرجه عبد ( 3)
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 : األيام املكروه صومهاالفصل الثاني

 يامويكره إفراد الجمعة بالص [1]

»ال يصومن  يقول: -عليه وسلم  هللا  صلى -ال: مسعت رسول هللا ملا روى أبو هريرة ق

(1) بعده«وم اجلمعة إال يوما قبله أو يوما  كم يأحد 
 ه.  متفق علي 

 تنبيه:

 إفراد يوم السبت بالصوم؛ال يكره 

يما أنه قال: »ال تصوموا يوم السبت إال ف - عليه وسلم صلى هللا -روي عن النيب وأما ما 

(2)افرتض عليكم«
 .  )ضعيف(  

 ويكره صوم الدهر؛ [2]

دهر لل لعبد هللا بن عمرو: إنك لتصوم ا»قا - عليه وسلم صلى هللا  -أن النيب  وي ا ر مل 
: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك، ونفهت له النفس، ال  لليل؟ فقلتوتقوم ا

قال: فصم فإين أطيق أكثر من ذلك. ام من صام الدهر، صوم ثالثة أايم صوم الدهر كله قلت: ص
 . « يفر إذا القىوال ما،وما ويفطر يو ي صومصوم داود، كان ي

 
  (.(1144) - 147( مسلم )1985خاري )الب( 1)

  (17686أحمد ) ( 2)
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ك. قال: ال أفضل من أفضل من ذل: إين أطيق لتويف رواية: »وهو أفضل الصيام. فق

(1)ذلك«
 رواه البخاري.  

 هي عنهوألنه يشبه التبتل املن

 يكره صوم يوم الشك [3]

   .إذا كان صحوا هو من شعبان أو من رمضانوهو اليوم الذي يشك فيه هل 

 مين؛واليو رمضان باليومل قباكذلك است [4]

أو يومني إال  بصيام يوم أحدكم رمضان : »ال يتقدمن-صلى هللا عليه وسلم  - لقول النيب

(2) أن يكون رجال كان يصوم صياما فليصمه«
   متفق عليه. 

  . وما وافق هذا كله عادة فال أبس بصومه هلذا احلديث

 رم صومهافصل الثالث: األيام احملال

 ، فرض أو تطوع عنين ويحرم صوم العيد [1]

 م يجزآه عن فرض؛ى ولصامهما فقد عص فإن

 
  (.(1159) - 182سلم )( م1976البخاري )( 1)

  (.(1082)  - 21( مسلم )1914البخاري )( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

410 

: شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب فقال: »هذان ن أزهر قالد موىل اببيملا روى أبو ع 
واليوم  عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، -صلى هللا عليه وسلم  -يومان هنى رسول هللا 

(1)«نسككم أتكلون من اآلخر
  .متفق عليه 

 ؛لتشريقصيام أيام ا وزيج وال [2]

»أايم التشريق أايم  : -ه وسلم  عليلى هللا ص -هلذيل قال: قال رسول هللا شة املا روى نبي 

(2)أكل وشرب وذكر هللا عز وجل«
 رواه مسلم.  

 جوز صيامها للفرضيو

يصمن إال ملن مل جيد  يرخص يف أايم التشريق أنملا روي عن ابن عمر وعائشة أهنما قاال: »مل 

(3) دي«اهل
 . واه البخارير  

 ماخلروج من الصوباب 
 يه فروع خمسةوف

 منه، وال قضاء عليه، فله الخروجع صيام تطو ومن دخل في [1]

 
  (.(3711) - 138( مسلم )1990البخاري )( 1)

  ((1141) - 144مسلم ) ( 2)

  (1997البخاري ) ( 3)
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هديت لنا هدية أو جاءان زور، وقد خبأت  ملا روت عائشة قالت: »قلت: اي رسول هللا، أ 
 حتأصببه فأكل مث قال: قد كنت  حيس، قال: هاتيه، فجئته لك شيئا: قال ما هو؟ قلت:

(1) صائما«
   . مه إمتامهه كان تطوعا؛ ال يلز و أمتوألن كل صوم ل مسلم؛ رواه 

 نه لم يلزمه قضاؤه،وإن خرج م [2]

فأيت بشراب،  -ى هللا عليه وسلم صل  -وروت أم هانئ، »قالت: دخلت على رسول هللا 
 قضنيصائمة. فقال هلا: أكنت ت ول هللا، لقد أفطرت وكنتفناولنيه فشربت منه، مث قلت: اي رس

(2) تطوعا« كان  ل: فال يضرك إنال. قاشيئا؟ قالت: 
   )صحيح(  مذيرت الرواه  

ن املتطوع  : إ-صلى هللا عليه وسلم  -لت: »قلت، إين صائمة. فقال رسول هللا قايف لفظ و 
 أمري نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري«  

 حب؛مكروها، فالفطر منه مست وإن كان الصوم [3]

معة  دخل عليها يوم اجل -لم ى هللا عليه وسصل  - ارث أن النيب احلنت ملا روي عن جويرية ب 
مت أمس؟ قالت: ال، قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: ال، قال: أصفقال: »مة وهي صائ

(1)أفطري«ف
   .رواه البخاري  

 
  ((1154) - 169مسلم ) ( 1)

  (732الترمذي )سنن  ( 2)
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في جواز  صوموسائر التطوعات من الصالة، واالعتكاف وغيرهما كال [4]

 الحج والعمرة.، إال قطعها

نه ميضي ن غريمها؛ أللعمرة خيالفاج واواحل ،كالصدقة  ك بعضهمجيعه جاز تر ك تر  ألن ما جاز
 وهو رواية عن أْحد    ا فال يصح القياس عليهما،  فاسدمهيف

واجب كقضاء، أو نذر غير معين، أو كفارة؛ لم يجز له  ومن دخل في [5]

 الخروج منه؛

 ا كان عليه. ممثر عني، فإن خرج منه لزمه أكبدخوله فيه، فصار كاملت ألنه تعني 

 لة القدرباب لي
 أربعة فروعفيه و

 القدر؛تحري ليلة  يستحب [1]

  [3تعاىل: }ليلة القدر خري من ألف شهر{ ]القدر: ول هللا قل 

 مضانوهي في ر [2]

، فيدل على أهنا يف  شهر رمضان ألن هللا تعاىل أخرب أنه أنزل فيها القرآن، وأنه أنزله يف
 نرمضا

 األواخر؛ شرالعوأرجاه الوتر في ليالي  [3]

 
   .( 1986البخاري )( 1)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

413 

 السبع األواخر«  ها يف تحر يها فليمن كان متحر : »-عليه وسلم  صلى هللا -ل هللا ول رسو لق

(1)وتر منها« ويف لفظ: »فاطلبوها يف العشر األواخر يف ال
 متفق عليه.  

أهنا   -ه وسلم صلى هللا علي -سول هللا وقال أيب بن كعب: إهنا ليلة سبع وعشرين، »أخربان ر 

رجه  يث صحيح، أخهذا حد (2) «فظناعاع. فعددان وحهلا ش لع الشمس ليستطها ليلة صبيحت
   . فهذا أصح عالماهتاشعاع((  قوله ))ىلمسلم إ

»أهنا ليلة بلجة مسحة ال حارة وال ابردة، تطلع  - عليه وسلم صلى هللا -وقد روي عن النيب 

(3) بيضاء ال شعاع هلا«  الشمس صبيحتها 
   .ن " املسند "م 

الليلة مث  د أريت هذه أنه قال: »ق -م هللا عليه وسل  صلى - عن رسول هللا د سعيوروى أبو 
فأمطرت تلك الليلة، وكان  وقد رأيتين أسجد يف صبيحتها يف ماء وطني، قال أبو سعيد: أنسيتها، 

انصرف   - صلى هللا عليه وسلم - املسجد على عريش فوكف املسجد، فأبصرت عيناي رسول هللا 

(4)«ينوعشر  من صبح إحدى والطني فه أثر املاءأنه و علينا وعلى جبهت
  .عليه متفق 

 
  (.(1165) - 205( مسلم )2015البخاري )( 1)

  ((762) - 179مسلم ) ( 2)

  (22765د )أحم ( 3)

  (.(1168) - 218( مسلم )2027البخاري )( 4)
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ل على تتنقل يف ليايل الوتر من العشر؛ ألن كل واحد منهما يد على أهنا نديثان يدالواحل
   .وجود عالمتها يف ليلة

يكثر من الدعاء لعله فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله، و [4]

 فقها،يوا

: اللهم ؟ قال: قويلفبم أدعو قتهاول هللا إن وافاي رس ة أهنا قالت:ئش عا ويدعو مبا روي »عن 

(1)لعفو فاعف عين«عفو حتب اك إن
 رواه الرتمذي وقال: حديث صحيح.  

 

 
  (3513سنن الترمذي )( 1)
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 اب االعتكافكت
 وفيه فصول

 الفصل األول: معنى االعتكاف وحكمه

 وفيه فرعان

 ف معنى االعتكا [1]

:  ومنه قوله تعاىلغريه، را كان أو بِّ ، ليهلزوم الشيء، وحبس النفس ع االعتكاف يف اللغة: و 
. وقال: }يعكفون على أصنام هلم{  [52نبياء: كفون{ ]األا عا ليت أنتم هلالتماثيل ا ما هذه}

 . [138ف: ]األعرا

 وهو يف الشرع: اإلقامة يف املسجد، على صفة نذكرها، وهو قربة وطاعة. 
تم وأن }وال تباشروهن وقال:[ 125بقرة: ال{ ]بييت للطائفني والعاكفني ال هللا تعاىل: }أن طهراق

 .[187]البقرة:  يف املساجد{عاكفون 

(1)ر األواخر«يعتكف العش  -صلى هللا عليه وسلم  -لت عائشة: »كان النيب وقا
متفق  

 عليه. 

 حكم االعتكاف [2]

 
  (.(1172)  - 3( مسلم )2026) البخاري ( 1)
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 -»كان رسول هللا قالت:  -رضي هللا عنها  -مستحب؛ وليس بواجب؛ ملا روت عائشة  
  ف ، مث اعتك ه هللا تعاىلن حىت توفارمضاشر األواخر من كف العيعت -ه وسلم لي عصلى هللا 

   .متفق عليه (1) «ن بعدهأزواجه م

مل يفعلوه، وال أمروا به إال من أراده، وجيب  -يه وسلم صلى هللا عل  -ألن أصحاب النيب و 

(2)«نذر أن يطيع هللا فليطعه : »من-ى هللا عليه وسلم صل   -ابلنذر؛ لقول النيب 
 ه البخاري. وار  

 والنساءرجال ف لللثاني: االعتكالفصل اا
 ثةه فروع ثالفيو

 ل والنساء، من الرجا يصح [1]

 وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها [2]

 . ألنه ميلك استمتاعها فال متلك تفويته بغري إذنه

 ز إخراجها منه وإن كان منذورا مأذونا فيه؛ لم يج [3]

  .لصوممنه كاجيز التحليل م فل  عني ابلشروع، وجيب إمتامهألنه يت 

 
  (.(1172)  - 5( مسلم )2026البخاري )( 1)

  (6696البخاري ) ( 2)
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 تكافنية يف االعث: اللثالالفصل ا
 فرعانوفيه 

  بنية؛ال يصح إال [1]

(1) األعمال ابلنيات« : »إمنا-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
وألنه عبادة حمضة فأشبه   

 الصوم، 

 ة؛وإن كان فرضا لزمه نية الفرضي [2]

 م الفرض. ليميزه عن التطوع كصو 

 للمعتكف ومالصالفصل الرابع: 
 ثالثة ه فروعفيو

 م،ر صويصح بغي [1]

إين نذرت أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام، فقال  رسول هللا ل: »اي عمر أنه قاملا روي عن  

(2) : أوف بنذرك« -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
 متفق عليه.   

 
   سبق تخريجه.( 1)

  (.(1656)  - 72( مسلم )2043البخاري )( 2)
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  صح  عبادة صح بعضها بغري صوم  الليل منفردا؛ وألن كلولو كان الصوم شرطا مل يصح يف
   كاحلج،يعها بغريه  مج

 م؛واألفضل الصو [2]

    . عبادتنييجمع بني الل 

 وم؛ لزمه؛يعتكف بص وإن نذر أن [3]

 ابلنذر كالتتابع. ألنه صفة مقصودة يف االعتكاف فلزم 

 الفصل اخلامس: مكان االعتكاف
 فيه فروع أربعةو

 إال في المسجد؛ ال يصح من رجل وال امرأة [1]

 [ 187رة: ساجد{ ]البقامليف  تعاىل: }وأنتم عاكفون لقول هللا

 يه الجماعة؛سجد تقام فجل إال في مالر وال يصح من [2]

 ذي ميكن التحرز منه؛ جبة عليه فال جيوز تركها، وال كثرة اخلروج الألهنا وا

 واألفضل أن يعتكف في الجامع؛ [3]

 ألن ثواب اجلماعة فيه أكثر،   

  المرأة في جميع المساجد ويصح من [4]
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 . لعدم وجوب اجلماعة عيها

 ف املنذورالعتكاصل السادس: الفا

 ع خمسةفرو فيهو

 االعتكاف في غيره؛  عينه، جازف في مسجد بذر االعتكامن ن [1]

  -ألداء الفرض موضعا، فلم يتعني ابلنذر إال املساجد اليت قال النيب ألن هللا تعاىل مل يعني 
 ومسجدي هذا، امحلر ىل ثالثة مساجد، املسجد ا: »ال تشد الرحال إال إ-صلى هللا عليه وسلم 

(1)«جد األقصىواملس 
   .لنذر ا تتعني ابليه. فإهنع فقمت 

 يره؛ف في المسجد الحرام لم يجزئه االعتكاف في غر االعتكافإن نذ [2]

   .ألنه أفضلها 

جاز أن يعتكف في  -صلى هللا عليه وسلم  -وإن نذره في مسجد النبي  [3]

 جد الحرام المس

  .ه مفضولن؛ ألومل جيز يف املسجد األقصىلفضله عليه، 

 تكاف فيهما؛ از له االعاألقصى ج جدمساالعتكاف في الن نذر وإ [4]

 
  (.(1397) - 511)( مسلم 1189البخاري )( 1)
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: »صالة يف مسجدي هذا -سلم صلى هللا عليه و  -ضل منه، بدليل قول النيب ألهنما أف

(1)أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام«
 مسلم.البخاري و رواه  

  يوم ال قال»أن رج -سلم و  ليهصلى هللا ع -أصحاب النيب " املسند " عن رجال من  ويف
والذي   صلى هللا عليه وسلم: -ل النيب قدس، فقاإين نذرت ألصلني يف بيت املهللا،  نيب الفتح: اي 

(2)بعث حممدا ابحلق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صالة يف بيت املقدس«
 . 

 عتكاف فيما سواه؛ جد الحرام، لم يكن له االإن نذر االعتكاف في المس [5]

 -نيب احلرام يف اجلاهلية، فسأل السجد  امل يفيعتكف ليلة ن »نذر أا، وألن عمر لهأفضألنه 

(3) ف بنذرك« ؟ فقال: أو -هللا عليه وسلم  صلى
 متفق عليه. 

 وإن أحب اعتكاف العشر األواخر من رمضان

 .عشرينيدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى و  تطوعا 

 
  (.(1394) - 505( مسلم )1190البخاري )( 1)

  (23169أحمد ) ( 2)

   ريجه.سبق تخ( 3)
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 ال يباح للمعتكفباب ما يباح وما 

 سجداخلروج من امل: ولالفصل األ
 جد إال لما ال بد له منه؛لمسمن اوج  يجوز الخرال

إذا اعتكف يدين إيل   -صلى هللا عليه وسلم  -ة قالت: »كان رسول هللا روت عائش  ملا  

  متفق عليه. (1) «رأسه فأرجله، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان

 فيه مبحثانو

 ول: الخروج المباحالمبحث األ

 وفيه فروع

  يطل؛ فه، ما لمااعتك هو علىاجب، فلورج إذا خ [1]

إن كان خروجه لصالة اجلمعة،  جة اإلنسان. فخلروج حلانه خروج ملا ال بد له منه، أشبه األ
 فله أن يتعجل.

 وإن أحب الرجوع إلى معتكفه، فله ذلك؛ [2]

 مجعة.   ليه، كما لو خرج إىل غريألنه خرج من معتكفه، فكان له الرجوع إ 

 ، نهد مإذا خرج لما ال ب [3]

 
  (.(297)  - 6( مسلم )2029البخاري )( 1)
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 .شيهعجل يف مستأن يس عليه فلي

 حتاج إلى مأكول أو مشروب إن او [4]

   . ألنه مما ال بد له منه روج إليه؛به، فله اخلمن أيتيه وليس له 

 وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها  [5]

   .وءتركها ابالعتكاف، كالوض ألهنا واجبة أبصل الشرع فلم جيز فله اخلروج إليها؛

 نت عليه تعية هادوإن دعي إلى إقامة ش [6]

د لكونه  ن وجوبه آكلذلك؛ أل أو دفنها أو ْحلها، فعليه اخلروج عليهة تعينت ة جناز صال  أو
  .حق آدمي

 وال يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان؛ [7]

 ن.ألنه خروج يسري مباح مل يبطل به االعتكاف كحاجة اإلنسا

 تنبيه:

 يقهعلى المريض أو غيره في طريجوز أن يسأل 

ألدخل  قالت: إن كنت -رضي هللا عنها  -ة عائش ا »روت مل قف؛وال ي يعرج إليه الو  

(1)«واملريض فيه فما أسأل عنه إال وأان مارة  بيت للحاجةال
 . رواه مسلم 

 
  ((297) - 7مسلم ) ( 1)
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 املبحث الثاني: اخلروج املبطل لالعتكاف
 م االشتراط. يض وشهود الجنازة، مع عدالخروج لعيادة المرليس له 

ال يعود مريضا، وال يشهد جنازة،  أ لى املعتكفنة ع: »الس -هللا عنها  ضي ر  -لقول عائشة 

(1) اشرها، وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منه«رأة وال يبال ميس امو 
 رواه أبو داود.   

 -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: »كان رسول هللا  -رضي هللا عنها  -ا روي عن عائشة ومل

(2) ة اإلنسان«اجحلال ذا اعتكف ال يدخل البيت إإ
ن متطوعا فله ترك ن كايه. ولكن إق عل متف 

 عتكاف، وإن كان واجبا مل جيز له تركه ملا ليس بواجب،  د إىل االك، مث يعو اعتكافه لفعل ذل

 وإن خرج لما له منه بد، بطل اعتكافه. 

 فروع ثالثة

 بطلال يإن كان ناسيا،  [1]

 هوا سو ن ألم يفسد اعتكافه، عمدا كافإن أخرج بعض جسده،  [2]

عائشة   معتكف إىل»كان خيرج رأسه من املسجد وهو  - وسلمهللا عليه صلى  -نيب ألن ال

(3)تغسله وهي حائض«ف
 متفق عليه. 

 
  (2473سنن أبي داود )( 1)

   سبق تخريجه.( 2)

  (.(297)  - 6لم )( مس2029البخاري )( 3)
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 إن شرط العشاء في أهله، جاز؛  [3]

   . ألنه جيب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقوف

 ماع للمعتكفالفصل الثاني: اجل
 أربعةفيه فروع و

 ءلوطيحرم على المعتكف ا [1]

   .[187م عاكفون يف املساجد{ ]البقرة: وأنت تباشروهن }والعاىل: تلقول هللا  

 اعتكافه؛ وطئ فسد فإن [2]

   .ألن الوطء إذا حرم يف العبادة أفسدها كالصوم واحلج 

 وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فال قضاء عليه وال غيره [3]

  .م النفلال يلزم ابلشروع فهو كصو ألنه  

 نف؛استأمنه و بطل ما مضى ابعتتاوإن كان نذرا م [4]

 ايم.  كعدة األ  به فلزمه،بع وصف يف االعتكاف أمكن أن أييت  لتتا ألن ا 

 الفصل الثالث: ما جيتنبه املعتكف

وليس للمعتكف بيع وال شراء إال لما ال بد منه كالطعام ونحوه، وال  [1]

 يتكسب بالصنعة
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صلى   - النيبفإن » فيه تنافيه،  رةتجا وعبادته يف املسجد، والاالعتكاف لزوم طاعة هللا  ألن

(1)«يف املسجدهنى عن البيع والشراء  -ليه وسلم  عهللا
   .حديث حسن وهو 

 ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش واإلكثار من الكالم، [2]

ىل  استشعار بطاعة هللا تعا فإن ذلك مكروه يف غري االعتكاف، ففي االعتكاف الذي هو 
   .وىلولزوم عبادته وبيته، أ

 تنبيه:

 ذلك تكاف بشيء منعبطل االي ال

 الفصل الرابع: ما يشرع املعتكف
 ل بالصالة والذكر وتالوة القرآن،التشاغيستحب له و

ألنه  ، فإن من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه، واجتناب ما ال يعنيه من األقوال واألفعال 
 .م؛ مل يبطل مبحرمه كالصومملا مل يبطل مبباح الكال

 سالمن شريعة اإلس ممت فليصا التزام الأمف

على امرأة من  -رضي هللا عنه  -صديق بو بكر الملا روى قيس بن مسلم قال: دخل أ 
أْحس، فرآها ال تتكلم، فقال: ما هلا ال تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، فقال هلا: تكلمي فإن  

(1) ، فتكلمتل، هذا من عمل اجلاهليةهذا ال حي
 رواه البخاري.   .

 
  (9107سنن أبي داود )( 1)
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 للمعتكفيباح  : مال اخلامسفصلا
 تكف األكل في المسجد،للمعويجوز 

عليها ما يقع منه كيال يتلوث املسجد، ويغسل يده يف طست  يسقطأو غريها ويضع سفرة  
  .ليفرغ خارج املسجد

 
  (3834البخاري ) ( 1)
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 احلج كتاب

 وفيه أبواب 

 الباب األول
 ستة:  فيه مباحثو 

 نى احلج:مع [1]

 .  حلج يف اللغة: القصدا
 وكسرها.  ،اء ويف احلج لغتان: بفتح احل

 يف زمن خمصوص.  ،لعمل خمصوص ،قصد مكةواحلج يف الشرع: 

 :حكم احلج [2]

   .مبين عليها اإلسالهو أحد األركان اخلمسة اليت و 
   .والسنة واإلمجاع  جوبه الكتاب واألصل يف و 

لى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر  أما الكتاب، فقول هللا تعاىل: }وهلل ع
 . [97غين عن العاملني{ ]آل عمران: فإن هللا 

(1) : »بين اإلسالم على مخس«-وسلم صلى هللا عليه  -وأما السنة، فقول النيب 
وذكر فيها   

   .جاحل

 
   سبق تخريجه.( 1)
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أيها   فقال: اي -صلى هللا عليه وسلم  -هللا ، قال: »خطبنا رسول ن أيب هريرةوروى مسلم ع
عام اي رسول هللا؟ فسكت حىت قاهلا  فقال رجل أكل ،الناس، قد فرض هللا عليكم احلج، فحجوا

 مث قال: ،استطعتم: لو قلت نعم لوجبت، وملا -سلم صلى هللا عليه و  -ثالاث، فقال رسول هللا 
ذا أمرتكم  ة سؤاهلم، واختالفهم على أنبيائهم، فإم، فإمنا هلك من كان قبلكم بكثر وين ما تركتكذر 

(1)فدعوه«بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن شيء 
   .يف أخبار كثرية سوى هذين 

 يع يف العمر مرة واحدة. وأمجعت األمة على وجوب احلج على املستط

 الفور على جبوا احلج [3]

 ز له أتخريه؛ ملا روي عن أيب هريرة،الفور ومل جيحقه؛ لزمه احلج على ط يف الشرائ تكمل ن  م
ناس قد فرض هللا عليكم احلج،  قال: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: »أيها ال

 صلى هللا  حىت قاهلا ثالاث، فقال رسول هللافحجوا«، فقال رجل: أكل عام اي رسول هللا؟ فسكت 
  قال: »ذروين ما تركتكم، فإمنا هلك مننعم لوجبت، وملا استطعتم "، مث : " لو قلت: وسلمعليه 

تكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا  كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا أمر 
(2) هنيتكم عن شيء فدعوه«

   
 ام. غري وقته كالصيركان اإلسالم فلم جيز أتخريه إىلوألنه أحد أ

 عمرة:ال حكم [4]

 
  ((1337) - 412مسلم ) ( 1)

     .سبق تخريجه ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

429 

عمر فقلت: إين يب بن معبد قال: أتيت ص ملا روى العمرة على من جيب عليه احلج؛ ال بَت
عمرة مكتوبني علي فأهللت هبما. فقال: هديت أسلمت اي أمري املؤمنني، وإين وجدت احلج وال

(1) لسنة نبيك 
 (. رواه النسائي )صحيح .

 وأما أهل مكة فال َتب عليهم. 

 تنبيه:

   .؛ حلديث أيب هريرةواحدة  العمر مرةرة يفوالعم ب احلججي

 س أن يعتمر يف السنة مراراال بأ [5]

عمرة مع قراهنا،   -لم صلى هللا عليه وس -عائشة اعتمرت يف شهر مرتني أبمر النيب  نأل
ا  ل: »العمرة إىل العمرة كفارة ملقا -صلى هللا عليه وسلم  -وعمرة بعد حجها، وألن النيب 

(2) بينهما«
 ليه.ق عمتف 

 حرامكة بغري إل مدخو [6]

صلى هللا عليه وسلم  -؛ ألن النيب وز دخول مكة بغري إحرام؛ ملن ال يريد احلج وال العمرةجي
(3)«لى رأسه املغفر»دخل مكة يوم الفتح وع -

 متفق عليه.   

 
   (2719النسائي ) ( 1)

  (.(3491) - 437( مسلم )1773) البخاري ( 2)

  (.(1357) - 450) ( مسلم 1846البخاري )( 3)
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 الباب الثاني
 فيه فصولو 

 لفصل األولا

 وب احلج والعمرة:روط وجش

 مخسة:  شروطالعمرة إال ب  جيب احلج و ال

  .الماإلس [1]

 خماطب بفروع الدين خطااب يلزمه أداء، وال يوجب قضاء. ر غريالكافف

 والبلوغ  [2]

  العقل و [3]

صلى هللا عليه   -روى علي بن أيب طالب، عن النيب ما الصيب واجملنون فليسا مبكلفني، وقد أ
عن ، و يبلغ وعن الصيب حىت ،ظعن ثالثة؛ عن النائم حىت يستيقأنه قال: »رفع القلم  -وسلم 

(1)عقل«حىت ي نونجملا
 .  )حسن(رواه أبو داود، وابن ماجه، والرتمذي،  

  .ةواحلري [4]

 لق بقطع مسافة، أما العبد فال جيب عليه؛ ألنه عبادة تطول مدهتا، وتتعو 

 
   ه.تخريجق سب( 1)
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 فلم جيب عليه كاجلهاد. 

 واالستطاعة [5]

فيختص  ابإلجياب عليه،  ه؛ ألن هللا تعاىل خص املستطيعغري املستطيع ال جيب عليو 
 [.286لف هللا نفسا إال وسعها{ ]البقرة: تعاىل: }ال يكوقال هللا  ،ب وجو ابل

 ثالثة مباحث

 ملبحث األولا

 قسام االستطاعة أربعة:أ

   .ان يكون قادرا يف بدنه وماله: لقسم األولا
   .يلزمه احلج والعمرة بنفسهحكمه: 

   .ه ندين: ان يكون قادرا مباله دون بالقسم الثا
   .ج عنهن حييقيم م ه انيلزمحكمه: 

   .لث: ان يكون قادرا ببدنه دون ماله الثا القسم
   .ماالً وجب عليه ان حيجإذا وجد حكمه: 

   .اىل مال فيجب عليه احلجأما إذا كان قريبا ملكة ال حيتاج 
   . القسم الرابع: ان يكون عاجزا مباله وبدنه

   .يسقط عنه احلج والعمرة حكمه: 

 ه األمور الثالثةبعد قضاء هذ جحلاجيب 

 الواجبات ء ضاق
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 لنفقات الشرعيةا

 حلوائج األصليةا

 قدرة املالية  كلها إشارة إىل الو 

 -مخسة : اتشمل أمورو تقضاء الواجبا

 حلالة لديون اا [1]
 الديون املؤجلة  [2]
 الزكاة  [3]
 الكفارات [4]
 النذور [5]

 املبحث الثاني

 لسالمةا

   .خاصة داء  هو شرط للزوم األف ،على الراحلة ت و وكونه على حال ميكنه الثب ،المةما الس أ

 المة ملرض ال يرجى برؤه، أو كرب،م السإن عد

   . ج عنه ويعتمرأقام من حي 
فقال: »اي رسول هللا إن أيب شيخ   -عليه وسلم  صلى هللا -ملا روى أبو رزين أنه أتى النيب 

(1) مر«تعاة وال الظعن، قال: حج عن أبيك و كبري ال يستطيع احلج وال العمر 
   .ث حسنوهو حدي 

 
  (.2906) ه( ابن ماج2637( النسائي )930( الترمذي )1810( أبو داود )61841أحمد )( 1)
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باده يف احلج  ن فريضة هللا على عخثعم قالت: اي رسول هللا، »إأن امرأة من اس، وروى ابن عب
الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك يف  أدركت أيب شيخا كبريا، ال يستطيع أن يثبت على

(1) حجة الوداع«
 متفق عليه.  

وهو ال  ج، هللا يف احل ليه فريضة أيب شيخ كبري، ع ن ملسلم، قالت: اي رسول هللا، »إ ويف لفظ
 .  : فحجي عنه«- عليه وسلم صلى هللا -قال النيب ع أن يستوي على ظهر بعريه. فيستطي

 ز عنه.  هَّ عن شيخ ال جيد االستطاعة، قال. جيُ  ،-رضي هللا عنه  -وسئل علي، 

 االستطاعة يف حق البعيد:  [1]

 .   (2)د والراحلة«الزايه وسلم: »هللا عل  ن عن النيب صلىس حلدرة والزاد والراحلة؛ ملا روى القا
 وكسوة يف ذهابه ورجوعه.  والزاد: هو ما حيتاج إليه من مأكول ومشروب 

 ج:اذا تويف من وجب عليه احلج  ومل حي [2]

 أو بغري تفريط.وجب أن خيرج عنه من مجيع ماله ما حيج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط  
بيها، مات ومل  عن أ -وسلم  عليهصلى هللا  -النيب  ت»أن امرأة سأل ،سا روى ابن عبامل

 حيج؟ قال: حجي عن أبيك« 

 
  (.(1334) - 407( مسلم )3151) البخاري ( 1)

 . منهاا ليس هذ ،إال ثالثة  لةومرسالت الحسن مقبو  (133ي داود )بل ألاملراسي  (2)
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فسأله  -وسلم  عليهصلى هللا  -ن امرأة نذرت أن حتج، فماتت، فأتى أخوها النيب وعنه، »أ
قال: نعم. قال: فاقضوا دين  عن ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين، أما كنت قاضيه؟

(1) ء«فهو أحق ابلقضا ،هللا
   ح(.)صحيروامها النسائي  

 االستئجار على احلججيوز  [3]

(2) قال: »أحق ما أخذت عليه أجرا كتاب هللا« -وسلم صلى هللا عليه  -ن النيب أل
رواه  

 لبخاري.  ا
، وأخربوا بذلك اجلعل على الرقية بكتاب هللا -صلى هللا عليه وسلم  -وأخذ أصحاب النيب 

 م فيه.فصوهب - عليه وسلم هللاصلى  -النيب 

 نيالفصل الثا

 الصيب جح
 عانفر  فيهو 

 ج الصيب صحيح ح [1]

م ولك : »رفعت امرأة صبيا فقالت: اي رسول هللا أهلذا حج؟ قال: نعا روى ابن عباس قالمل
(1)أجر«

 رواه مسلم.  

 
 في الصحيح  وأصله (2632النسائي ) ( 1)

  (7375)بخاري ال ( 2)
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 ما قدر الصيب على فعله و [2]

ا روى جابر  عنه؛ ملفعله الويل  ،مير لكافعليه فعله، وما ال ميكنه فعله   ،الوقوف بعرفة ومزدلفةك
لبينا مع الصبيان   -ه وسلم صلى هللا علي - كنا إذا حججنا مع النيب قال: » -عنه  رضي هللا  -

(2) ورمينا عنهم«
 وفيه ضعف  وابن ايب شيبة، رواه ابن ماجه  

  أن يرمي رمى، ومن مل يستطع رمى عن ابن عمر قال: »كان حيج بصبيانه فمن استطاع منهم
(3)«هعن

   

 ثاللثالفصل ا

 حج املرأة
 ثالثة: يف حج املرأة أمورو

 سفر املرأة بال حمرمألمر األول: ا

  . حيل هلا السفر بغري حمرمنه الأ

 الفرضلزوجة من ع امناألمر الثاني: 

   .يس للرجل منع زوجته من حج الفرضل

 
  ((1336) - 410مسلم ) ( 1)

  (14138) مصنف ابن أبي شيبة (3038) بن ماجهاسنن  ( 2)

 (242/ 3) 31384شيبة مصنف ابن أبي ( 3)
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 خروج املعتدة للحج األمر الثالث:

 . اةفو ال أنه ليس هلا اخلروج للحج يف عدة 

 فرعان

 حمرم املرأةهو من   [1]

  أخيها منكابنها و ح،  ا ب مبلتأبيد بنسب، أو سبأو من حترم عليه على ا: زوجها، احملرم هوو 
   . وراهبا  ، وربيبها  ،عأو رضا  ،نسب

ؤمن ابهلل  : »ال حيل المرأة ت-صلى هللا عليه وسلم  -روى أبو سعيد، قال: قال رسول هللا ملا 
أايم فصاعدا، إال ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو  را يكون ثالثة فس فر واليوم اآلخر، أن تسا

(1)منها«حمرم 
 رواه مسلم. 

 للمرأة،  رماحمل [2]

  .كالفقري  ا، فال شيء عليهقهيقبل حتق تن ماتإ

 الفصل الرابع

 الغرياحلج عن 
 فيه فرعانو

 ، وجب احلج عنه؛ من وجب احلج عليه فمات قبل فعلهو [1]

 
  ((0134) - 423)مسلم  ( 1)
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  - عليه وسلم صلى هللا -أن امرأة سألت النيب » -ا مرضي هللا عنه  - باس ا روى ابن عمل
(1) النسائيأبيك رواه  ني عجات ومل حيج، قال: حعن أبيها، م

.  

  يسقط فرضه عن نفسه ال جيوز أن ينوب يف احلج من مل [2]

مسع رجال يقول: لبيك عن   -صلى هللا عليه وسلم  -ا روى ابن عباس »أن رسول هللا مل
: من شربمة؟ قال: قريب يل، قال: هل -صلى هللا عليه وسلم  -ل رسول هللا اق، فشربمة

(2)شربمة« حج عن ذه عن نفسك مثعل هاجقال: ال، قال: ف حججت قط؟
رواه أبو داود   

 ب وقفه. والصوا

 الفصل اخلامس

 موانع احلج
 هي ستة و

  األبوة :األول

 لد من التطوع ابحلج  لألبوين منع الو ف

  رقال :الثاني

 
   سبق تخريجه.( 1)

  (1811ود )سنن أبي دا( 2)
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أحرم وليس له منعه من اإلمتام إذا  ،تحلل إذا منعه كاحملصروي ،ده من احلجللسيد منع عبو 
   .ابحلج

 زوجيةال :ثثالال

 . التطوعاملستطيعة للحج فللزوج منعها من حج رأة املف

  احلجر :الرابع

   .ال حيج السفيه إال إبذن وليه أو وصية ف

  بساحل :اخلامس

   . دم أو دينيف

 رصاحالا :السادس

   . فيه الكالموسيأيت  

 الباب الثالث

 باب مواقيت احلج
 فيه فصولو 

 لفصل األولا
 جت احلواقيم

   .ميقات مكان وميقات زمان ن:قااتللحج ميو 
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  -ملا روى ابن عباس قال: »وقت رسول هللا  ؛ وص عليه مخسةفأما ميقات املكان فاملنص 
هل جند قرن، وألهل فة، وألالشام اجلح لهأل ألهل املدينة ذا احلليفة، و  -صلى هللا عليه وسلم 

احلج والعمرة، فمن   يريدان ري أهلهن، ممن كاليمن يلملم. قال: فهن هلن وملن أتى عليهن من غ
(1) أهل مكة يهلون منها« هنن فمهله من أهله، وكذلك كان دو 

 متفق عليه.   

 امليقات األول

 احلليفة : و ذ

 . لكثرته فيه االسم ذااملكان هبمسي هذا  ،فو ر عمتصغري احللفاء وهو شجر بري  احلليفة:و 
 .يابيار عل  ،تسمى اآلن و  كيلو(  437) ويبعد عن مكة 

 الثاني امليقات

 ة حفجلا

ن حل الوابء  أ والنيب صلى هللا عليه وسلم يوم  ،تيل وزالجرفتها الس  قرية قدمية وهيجلحفة" ا
  .كفر  كانت بالدة  فحجلالن ا  ؛ اىل اجلحفةنقله هللاالرسول ان ي ادع ، يف املدينة

   .وحيرم الناس من رابغ كيلو(  204)عد عن مكة واجلحفة تب

 امليقات الثالث

 لملم:ي

  ،بلهذا اجل ابسمقات ومسي هذا املي ،املوضع هذا لم: اسم جبل يفلمي

 
  (.(1181)  - 11( مسلم )2415) البخاري ( 1)
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 . كيلو(  94وتبعد عن مكة ) ،وتسمى اآلن السعدية

 امليقات الرابع

 زلرن املناق

    .يلو(ك  94)تقريبا   ةكويبعد عن م ،قرن املنازلو 
 . الكبري ويسمى اآلن السيل

 امليقات اخلامس

 ات عرق  ذ

 -ه عن رضي اهلل -وقت ذات عرق عمر و

ن املصران، أتوا عمر، فقالوا: اي أمري  تح هذا: ملا فده عن ابن عمر، قالسناوى البخاري، إبر 
قنا، وإان  جور عن طريو وه قران، حد ألهل جند -وسلم يه صلى هللا عل  -املؤمنني، إن رسول هللا 

(1)فحد هلم ذات عرق ،قال: فانظروا حذوها من طريقكم ،شق عليناران إن أردان ق
. 

 .كلها ضعيفة  ،عرق ات حدد ذ  ،صلى هللا عليه وسلم لنيبن اأ ،يت فيهاديث الحااألو 
 . كيلو(  98وتبعد عن مكة ) ،: الضريبةوذات عرق يسمى

 لثانيالفصل ا
 ج والعمرةلحل ماال الناس يف اإلحرحوأ

  املذكورة املواقيت على مر نم [1]

 
  (1531البخاري ) ( 1)
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  ؛هذه املواقيت فيحرم من ،هممن غري  وأ  ،سواء كان من أهلها ،ر على املواقيت املذكورةم نم
 سابق.  الللخرب

  واحلرم اتامليق بني منزله من [2]

   .ميقاته: منزله؛ للخربف

  باحلرم كان من [3]

صلى هللا عليه   -النيب  خرب، وألنلل م هذلك أهلها أو غري سواء يف  م،يحرم للحج من احلر ف
 عليه وسلم صلى هللا -لنيب تمتعني من أصحابه فأحرموا منها، قال جابر: »أمران اأمر امل -وسلم 

(1) األبطح« ا مننا، أن حنرم إذا توجهنحلل  ملا -
 رواه مسلم. 

 من مل يكن طريقه على ميقات، [4]

؛ ملا روى ابن عمر قال؛  مإليه أحر ت قياو حاذى أقرب امل ميقات، فإذا ن مل يكن طريقه علىم
 - عليه وسلم صلى هللا -هللا  املصران أتوا عمر فقالوا: اي أمري املؤمنني إن رسولتح هذان »ملا ف
ذوها من حقنا، وإان إن أردان قران شق علينا، قال: فانظروا ن طريجند قران، وهو جور ع ألهلحد 

 .  ير رواه البخا (2) «هلم ذات عرقطريقكم، فحد 

 احلرم، من احلل كي ومن يف العمرة للم [5]

 
  ((1214) - 139لم )مس ( 1)

   سبق تخريجه.( 2)
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بد أمر أخاها ع -لم صلى هللا عليه وس -أن النيب  -عنها رضي هللا  -ة ا »روت عائش مل
(1)«لتنعيممن االرْحن فأعمرها 

 مبكة يومئذ.   وكانت ،يهمتفق عل  

 تنبيه

 ن أي احلل أحرم جاز.  م

 الفصل الثالث

 :ناله حاالت امليقات غري حمرممن جتاوز 

   م منه ن رجع فأحر إ [1]
  . من مل يتجاوزه ال دم عليه؛ ألنه أدى الواجب فأشبهف

   إن مل ميكنه الرجوع [2]
نه  أل ؛ليه دموضعه لغري عذر، فعمن ممن موضعه، أو أحرم خشية الفوات فأحرم وف أو خل

   .ترك الواجب من مناسك احلج

 الفصل الرابع
 ملواقيت الزمانيةا

 يه مباحثفو

 واقيت احلجم [1]

 
  (.(1213) - 136( مسلم )1516البخاري )( 1)
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ل هللا تعاىل: }احلج  : شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي احلجة؛ لقو ج للحزماينالت اقيملا
(1)أشهر معلومات{

 . يرأبشهر فلم يكن بد من التقدليس ؛ ألن احلج أفعال و وقت احلجمعناه:   

 ميقات العمرة [2]

   .العمرة فال ميقات هلا يف الزمانو 

 يع السنة؛ وجيوز اإلحرام بها يف مج [3]

(2) ة.«ل حجقال: »عمرة يف رمضان تعد -لم وس  عليههللا  ى ل ص -ن النيب أل
متفق عليه.   

(3) حجته« ويف ذي احلجة مع ،»واعتمر يف ذي القعدة
 يح.  ه أنس، وهو حديث صحروا 

 الباب الرابع

 رامباب اإلح
 فيه فصولو 

 
 [ 197: ]البقرة( 1)

  (.(6125) - 221( مسلم )1782ي )لبخار ا( 2)

  (.(1253) - 217( مسلم )1779ي )ر لبخاا( 3)
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 الفصل األول

 سنن االحرام
 من سنن االحرام:و

 م؛لإلحرا ستحب الغسلي [1]

بكر، فأرسلت بن أيب فة فولدت أمساء بنت عميس حممد يذا احلل  ا نأتي»روى جابر قال: ملا  
(1)وأحرمي« بثوب : اغتسلي واستثفري أصنع؟ قال : كيف -صلى هللا عليه وسلم  -إىل رسول هللا 

 

 رواه مسلم. 

 يستحب له التنظيفو [2]

ان احتاج  ليم األظفار؛وتق ،الرائحةوقطع  ،يستحب له التنظيف إبزالة الشعر والشعثو 
  .ك شرع لذلالغسل  نأل لك ذل

 من املخيط  التجرد [3]

ابن عمر سيلني؛ ملا روى جديدين أو غ ،أبيضني نظيفني ، إزار ورداءن املخيط يف يتجرد ممث
(2)كم يف إزار ورداء ونعلني«قال: »وليحرم أحد  -صلى هللا عليه وسلم  - أن رسول هللا

متفق  
  .عليه

 
  ((1218) - 147مسلم ) ( 1)

 . جملةال هذه لصحيحين دون وأصله في ا (4899أحمد ) ( 2)
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فألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها   اض،لبيم اكبا يث ري خ: »-لى هللا عليه وسلم ص -ولقول النيب 
(1)مواتكم«

 وهو حديث صحيح.  ،اه أبو داود والرتمذيرو  

 ب أن يتطيب يف بدنه؛ويستح [4]

لى هللا عليه وسلم ص -رسول هللا  : كنت أطيب،قالت - عنها هللا رضي -»روت عائشة ا مل
(2)بل أن يطوف ابلبيت«مه قبل أن حيرم، وحلله قإلحرا -

  
وهو  -عليه وسلم صلى هللا  -ل هللا وبيص الطيب يف مفارق رسو ىل نظر إكأين أ» :تلوقا 
(3)حمرم«

 . متفق عليهما 

 نبيهت

   يتطيب يف ثوبهال

ألن اإلحرام مينع ابتداء   فعليه الفدية؛ىت نزعه مث لبسه ينزعه، فمحىت ل فله استدامته فع إنف
   الطيب دون استدامته.

 ة الويستحب أن حيرم عقيب ص [5]

 
  (994سنن الترمذي ) (3566سنن أبي داود )( 1)

  .((1189)  - 33( مسلم )1539البخاري )( 2)

  (.(1190)  - 39سلم )( م271البخاري )( 3)
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اتين آت  أ»اب عند البخاري ديث عمر بن اخلطحل ؛ته أو إذا استوت به انق لة،أو انف وبةمكتما إ

  (1) «وقل عمرة يف حجةصل يف هذا الوادي املبارك من ريب فقال 

   .االحرام بعد الصالةاستحباب هذا الوادي" دليل على  "صل يفله قو 

 لفصل الثانيا

 النية
 ثالثة ه فروعفيو

 ة؛ني ن غريد منعق يالو، هبنوي اإلحرام بقلي [1]

   .منا األعمال ابلنيات« متفق عليه: »إ-صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  

  إن لبى من غري نية مل يصر حمرما [2]

 ية، تلبن غرين نوى اإلحرام مإ [3]

  .صومأوهلا كال فلم جيب يف ،جيب النطق يف آخرهاانعقد إحرامه؛ ألنه عبادة ال  

 الفصل الثالث

 مارحاال االشرتاط يف
 ثالثة روعفيه فو

 
  (2337البخاري ) ( 1)
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 يه:ط فشرتيو [1]

تقبله مين، فإن  ره يل و إين أريد النسك الفالين فيسن حملي حيث حيبسين، فيقول: اللهم أ
ع  قالت: »خرجنا م -ضي هللا عنها ر  -عائشة ت رو ي حيث حيبسين؛ ملا حبسين حابس فمحل 

أهل   ا منمنو  ، ةر وعم أهل حبج فمنا من أهل بعمرة، ومنا من  -سلم صلى هللا عليه و  -رسول هللا 
(1)«حبج

.   
: اي  الزبري فقالتعلى ضباعة بنت  -يه وسلم صلى هللا عل  -وعنها قالت: »دخل النيب 

(2)أن حملي حيث حبستين«واشرتطي  حجي ج وأان شاكية فقال:رسول هللا إين أريد احل
متفق  

 ما.  عليه

 ويفيد هذا الشرط شيئني: [2]

 .حللالتله ف هري غمرض أو حدمها: أنه مىت عاقه عائق من أ
   .من دم وال غريه ، فال شيء عليه ،لك ه إذا حل لذأن والثاين:

 ا يؤدي معناه جيري جمراه،وغري هذا اللفظ مم [3]

د وإال فال حرج علي. ألن املقصو  تيسرت يل ة إنالعمر لهم إين أريد قال ابن مسعود: ال 
 تأديته له. ظ لاملعىن، وإمنا اعترب اللف

 
  (.(1211) - 118( مسلم )4408لبخاري )ا( 1)

  (.(1207) - 105لم )( مس5089البخاري )( 2)
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 الفصل الرابع

 كسع النواأن
 أربعة روعيه ففو

 ردا أو قارنا؛ حرم متمتعا، أو مفء أخمري إن شاو هو [1]

(1)شةديث عائحل
.   

 التمتع: تعريف [2]

 .عامهة يف ن مكأحرم ابحلج م  ،ا منه لتمتع: هو اإلحرام بعمرة من امليقات، فإن فرغا

 تعريف اإلفراد: [3]

 وهو أحد أنواع اإلفراد.، فرداحرام ابحلج مإلفراد: اإلا

 قران:ف التعري [4]

ت  ف؛ ملا رو لطوامرة مث يدخل عليها اإلحرام ابحلج قبل العما معا أو حيرم ابهب رامإلحا ن:ار لقا
فليهل  ه هدين مع: من كا-ه وسلم عليصلى هللا  -عائشة قالت: »أهللنا بعمرة فقال رسول هللا 

(2) يعا«حىت حيل منهما مج ابحلج مع العمرة مث ال حيل 
 متفق عليه.  

 
   تخريجه. سبق( 1)

  (.(1211) - 111( مسلم )6551اري )بخال( 2)
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 ث وفيه مباح

 لاملبحث األو
 سة أنواعى مخعل رامحإلا

 االفراد  ول:لنوع االا

 لنوع الثاني : التمتع ا

 قران الثالث: لنوع الا

 لنوع الرابع : االطالق ا

 أحدىل إمث بعد ذلك يصرفه  ،بقةاالس  نساكاأل أحد يعني الو  ،حيرم بنسك مطلقاهو ان و 
   .اىل العمرةو أثة الثالنساك األ

 تعليق النوع اخلامس :ال

ثين النيب صلى موسى االشعري قال )بع ايبودليله حديث  ،فالن امحر كإ  رامإبح محير  نأهو و 
هالل قلت اهللت إبللت طحاء فقال مبا اهه وسلم اىل قومي ابليمن فجئت وهو منيف ابلب ليهللا ع

روة  امرين فطفت ابلبيت والصفاء واملقلت ال ف ليه وسلم قال هل معك من هدي؟صلى هللا ع لنيبا
(1)(تل ل فأح أمرينمث 

   .ي ومسلملبخار ه اروا 
   .جائزمن االحرام وع وهذا الن

 
  (.(1221) - 154( مسلم )1559البخاري )( 1)
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 املبحث الثاني
 اكنسفضل األأ

ية  مقل االتفاق ابن تي ن ،العلماء ابتفاق أفضلفهذا  ،فرد احلج بسفرة والعمرة بسفرةأ ذاإ
   .غريهو 

   ماء. العل بني اخلالف  فيه فوقع ،ة بسفرةر مل يفرد احلج بسفرة والعم إذاما أ
  عليه وسلم هللا فعل النيب صلى ألنه  ؛له القران أفضل ،ي هلدق او س ي يذالو 

 املبحث الثالث
 ثالثة متع انواعالتو

 لنوع االول : ا

شهر احلج تسمى  أيف  من غري حج فالعمرة شهر احلج يعينأ وهو العمرة يف :لتمتع اخلاص ا
  ة.متع

 ،رواه مسلم  (1)"شلعر ابر فاوهذا يومئذ ك ،: فعلناهابن ايب وقاص قال سعد: حديث دليلهو 
   .ةاملتعسئل عن   امل هقال

 ني :الثا عنوال

  .يف عامه  حيرم ابحلج مث ، ويفرغ منها ،شهر احلج ألعمرة يف ن حيرم ابأو وه :التمتع العام 

 لث: النوع الثا
 

  ((1225) - 461مسلم ) ( 1)
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سوق   ييعين ، نه ساق اهلديأمع  ، ل منهابعمرة ويتحل  أييتومعناه أن  :دي اهل لتمتع مع سوقا
 .  عتتميو اهلدي 

هللا عليه  صلى مجع بني قول النيب أن أد ريأان أ وقال:  –احلنابلة من  –القاضي  هذكر  ،وهذا
   .ليه وسلم ساق اهلدي والنيب صلى هللا ع  ، تعفالنيب صلى هللا عليه وسلم متىن التم ،م وفعلهوسل 

  .مجاهري اهل العلممنكر عند   وهو :ابن تيمية عن هذه الصفةل قا

 املبحث الرابع
 :ستة نواعأ رادفاالو

 لنوع االول: ا

  .نساكاأل أفضلوهذا النسك  ،مث حيج مفردا ،ىل بلدهإجع مث ير  ، ن يعتمر يف رمضانأ

 النوع الثاني: 

وهذا النوع   ، مفرداحيج مث  ، يرجع اىل بلده مث -يف شعبان مثال –احلج  شهر أن يعتمر قبل أ
وعمرة  ،مضانوهذا يف غري ر  ،نمضا ر يف ولالالنوع ارة يف ن العمأل ؛ولمن النوع االفضال قل أ

 .أفضلرمضان 

 النوع الثالث:

 .مفردامث حيج  ،ويقيم يف مكة ، احلج أشهرتمر قبل يع نأ 
النوع  هذا مث حيرم ابحلج " و  ،احلج أييتمث جيلس ينتظر حىت  ،رمضانبعمرة يف  أييت: مثاله 

ة يف يعين يفرد العمر  ،دهىل بل إجع ر ين أ االتفاقعليه  ذي وقعمنا الإ ،االتفاق ي عليهليس هو الذ
   .سفرة واحلج يف سفرة اخرى 
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 بع:لراالنوع ا

ن  ألفضال؛ قل االنواع أا وهذ ، مث حيرم ابحلج ، دهىل بل إمث يرجع  ، احلج أشهر عتمر يف ن يأ 
  .طاب كما قال عمر بن اخل  ،انقصة  شهر احلجأالعمرة يف 

 النوع اخلامس: 

 .كةمن م جحلايعتمر بعد  مث ،حيج مفردا نأ
اليوم  يف ذهب ،مث ملا انتهى من احلج ،ن حيج مفرداأوينوي  ،ن يذهب للحجأ :ة ذلك ور صو  

يف حياته   ،هو اثبت من فعل عائشةو العمرة دى أمث  ،حرم ابلعمرة من احللأو  مثال، الرابع عشر
   .فاتهصلى هللا عليه وسلم وبعد و 

 :نوع السادسال

 .أييت بعمرة حيج مفردا والن أ 

 مساخلا ثبحملا
 مرة بعد احلج على نوعني : لعاو

 لنوع االول :ا

   . خالفوهذه فيه  ،ان تكون يف مكة 
 .لثبوهتا عن عائشة ؛ابس هبا  الوالراجح 

 : النوع الثاني
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  ذه الصورة ال فه ، رةعمب وأييت  ، فريجع اىل بلده ، ن تكون العمرة بعد احلج يف سفرة خاصةأ 
 . ءمال عبني الها خالف وليس في ،هباس أب

 لسادسث احبامل
 لقران نوعانا

 لنوع االول: ا

   .وسلميه ه النيب صلى هللا عل وهذا هو الذي فعل  ،ران مع سوق اهلدي ق

 النوع الثاني : 

 ،و يقول لبيك حجا وعمرةأ ،يك عمرة وحجمبعىن يذهب ويقول لب ،اهلدي ران دون سوقق
   .مكة ه يفمنا يذحبإو  ،ق اهلديمث ال يسو 

 املبحث السابع
 هلديا وقس ىعنم

  .اهلدي معه يف السفر أيخذ نأ 
ابس  الصواب وال ،غري مشرع عند بعض العلماء ،القران من غري سوق اهلدي -وهذا النوع 

ن هتل أالنيب صلى هللا عليه وسلم  فأمرهاحرمت ابلعمرة مث حاضت أهللا عنها عائشة رضي و  ،به
ن أا دليل على ذهو  تك"وحجتك ر ملع ك روة يسعاء واملوابلصف لبيت: طوافك ابج وقالحلاب

   . عائشة كانت قارنة
 دي. مل تسق اهل :وهل ساقت اهلدي؟ نقول
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 تنبيه : 

   .اهلدي وهم ال يسوقون ،أفضلن القران ن اعض الناس يظب
وهل  ، خالف فيه ، ما من دون سوق اهلديأو  ،هو االفضل ،مع سوق اهلدي القراننقول: 

  .حال عائشةكللضرورة  إال َتوز  ،صورةه الهذن أ ىير  مهل العلأن بعض أل ،يشرع و الأيشرع 

 الفصل اخلامس
 ارنوالق هلدي للمتمتعا

  هديجيب على املتمتع و

(1)فما استيسر من اهلدي{ مرة إىل احلجهللا تعاىل: }فمن متتع ابلع ولقل
  

 اهلدي للقارن

    . هماعن هللا  يرض -مسعود وابن عمر  ابن وى عنه ير ن دم؛ ألنب على القار جي

 فصل السادسلا
 فيه مباحث و 

 املبحث األول

 أحكام التلبية
 أربعة فيه فروعو

 
 [  196قرة: ]الب( 1)
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 التلبية؛ سن للمحرمي [1]

   .رفع الصوت هباوأمر بلىب ورفع صوته  -صلى هللا عليه وسلم  - ن النيبأل

 ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته؛ [2]

حلته، واستوت به،  راركب ا مل» -م ل س عليه و صلى هللا  -نيب ن الوابن عمر، أ س،ى أنا رو مل
(1)أهل«

 البخاري.  رواه 

 ويستحب رفع الصوت بها  [3]

آمر أصحايب  ين أنأنه قال: »أاتين جربيل فأمر  -وسلم  يهعل  صلى هللا  -ن النيب ا روي عمل
(2)أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل«

   . حيحصوهو حديث  ،ه أبو داودروا 
 عليه وسلم يرفعون هللا  صلى هللا رسول ب احصن أاقال: »كد هللا ن عبعن املطلب بو 

   يح[]صح (3)أحرموا«ن للشمس إذا ، وكانوا يضحو أصواهتم ابلتلبية حىت تبح أصواهتم

    وجيوز أن ترفع املرأة صوتها [4]

 
   .عمر ن ابعن  ((1187) - 27( مسلم )2865البخاري ) و  س،عن أن ((2312) - 185( مسلم )1546البخاري )( 1)

  (1814سنن أبي داود )( 2)

 (733/ 3) 15057شيبة أبي  صنف ابنم ( 3)
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تلبية، فقال:  ن بن القاسم، عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر، فسمع صوت الرْح ن عبدع
 (1)ذلك لعائشة فقالت: »لو سألين ألخربته«ت ذكر ، فعيملتنا من ت عتمر عائشة اقالوا: ذا؟ من ه

 ]صحيح[ 

 املبحث الثاني

 التلبيةصيغ 
 صيغة األوىل:لا

مد والنعمة لك وامللك؛ ال شريك لك؛  بيك، إن احل للهم لبيك؛ لبيك ال شريك لك لك ابيل
(2)يهل عتفق . م-لم عليه وس  صلى هللا  -رسول هللا  بن عمر أن هذه تلبيةملا روى ا

. 

 :يةالثان الصيغة

النعمة لك وامللك، ال  لبية عمر: »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد و ت
(3)لفضل احلسن«ذا النعماء وا لبيك مرغواب أو مرهواب، لبيك لك شريك 

  

 الصيغة الثالثة:

 
 (328/ 3) 14665ف ابن أبي شيبة نمص ( 1)

  (.(1184)  - 19( مسلم )1549البخاري )( 2)

 (13472) بن أبي شيبةمصنف ا( 3)
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ك شريال يك بل ، ك يك اللهم لبيبم: لصلى هللا عليه وسل  النيب ن عبد هللا بن عمر، أن تلبيةع
 بن عمر يزيد  احلمد، والنعمة، لك وامللك، ال شريك لك "، قال: وكان عبد هللا إن، لك لبيك 

(1) والعمل "، والرغباء إليك لبيك وسعديك، واخلري بيديك ك، فيها: لبيك لبي
  

 الصيغة الرابعة:

(2) ورقازاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا و 
   .كرينم فل  - مل عليه وس صلى هللا -عهم النيب ومس ،

تلبيته«   -وسلم صلى هللا عليه  -لناس هبذا الذي يهلون، ولزم رسول هللا ا هلقال جابر: »وأ
 رواه مسلم. 

 بية:لتلمعنى ا

أمرك، غري زمه، فكأنه قال: أان مقيم على طاعتك و إذا ل ،من لب ابملكانالتلبية مأخوذة و 
بعد إقامة،   مةقاهنم أرادوا إألها؛ و ر كر و  هاو نشبهه، وثأ امهذا أو  ،شارد عليك ذلك، وال  خارج عن

 ة مع رْحة، أو ما أشبهه.  أي رْحة بعد رْحة، أو رْح ، كما قالوا: حنانيك 

 
  ((1184) - 19مسلم ) ( 1)

  (231) الس ي يالط أبي داود  سندم( 2)
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 امساخلالباب 

 امباب حمظورات اإلحر
 فيه فصولو

 ألوللفصل اا
 االكر حمظورات اإلحرام إمجذ

   تسعة ظورات اإلحرامحم

   جلماع.ا [1]
   .ةفرج لشهو الن املباشرة فيما دو  [2]
 .احلنكد اقع [3]
 حلق الشعر.  [4]
 تقليم األظافر.  [5]
 لبس املخيط.   [6]
 تغطية الرأس. [7]
 الطيب. [8]
 الصيد.  [9]

 سام حمظورات اإلحرام:أق

 : ـمخسة أقسام ،ةم من حيث الفديحراظورات اإلحم

 ول: ما ال فدية فيه، وهو عقد النكاح.ألا
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 األول.التحلل قبل هو اجلماع يف احلج الثاين: ما فديته مغلظة، و 

 قتل الصيد. بدله، وهو ء أو زاجلا ديته ما ف :ثلاالث

 رات. الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية احملظو 

 الثاين احلج بعد التحلل وهو اجلماع يف اة،ما فديته ش اخلامس:

 الثانيصل الف
 . ، وفيه مباحثكر حمظورات اإلحرام ابلتفصيلذ 

 لاملبحث األو

 عمااجل احملظور األول:

(1) وق وال جدال يف احلج{فال رفث وال فس  احلج يهنض ففر  نم}ف :تعاىل هللاقول ل
  

 ]صحيح[  (2)  كىن "ن هللااجلماع، ولكعن ابن عباس، قال: " الرفث: 
 ]صحيح[  .(3)قال: من أهل احلجمن فرض فيهن احلج{ }فعن ابن عمر يف قوله: 

 فرع

 
 [ 197]البقرة: ( 1)

 (179/ 3نف ابن أبي شيبة )مص ( 2)

 ( 2/612أخرجه الطبري )( 3)
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 :احلج نوعانجلماع يف ا

 مجاع يفسد احلج [1]

   .ةبقعال ةر رمي مجقبل  ع يف الفرج،ما ابجلج حلا فسدي
يف حال اإلحرام إال  العلم على أن احلج ال يفسد إبتيان شيء ذر: أمجع أهلنبن املال اق

   اجلماع.
أله، فقال: إين وقعت ابمرأيت، وحنن عمر، أن رجال سألصل يف ذلك ما روي عن ابن او 

ذا ما يقضون، وحل إ ضوافاق، اسلنق أنت وأهلك مع اانطل فقال: أفسدت حجك، حمرمان. 
الثة أايم  فصوما ث قبل فاحجج أنت وامرأتك، واهداي هداي، فإن مل َتدا، لعام امليف ان كا  اذفإ ،حلوا

(1)  بن عمرو عباس، وعبد هللا ل ابنعة إذا رجعتم. وكذلك قاوسبيف احلج، 
 ]صحيح[   .

 يفسد احلجمجاع ال  [2]

 ال يفسد احلج. ة العقبة الوطء بعد رمي مجر 

 لثانيا حثبملا

 ني:ثاالر احملظو

 جرفن الاملباشرة فيما دو
 رعانفيه فو

 
 (13085) بةأبي شين مصنف اب( 1)
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 دون الفرج لشهوة؛اشرة فيما املبرم حتو [1]

 املباشرة دون الفرج هلا حالتان:و [2]

 :ل ينزملا إذ حلالة األوىل:ا

 . ذا مل ينزل، فإن حجه ال يفسد بذلك إ

 احلالة الثانية: إذا أنزل:

 ل.لو مل ينز  ه مافأشبألهنا مباشرة دون الفرج،  ليه شاة؛ع

 فال يفسدما حجه أو

 الثثث الملبحا

 النكاحد ث: عقلثاالور ظاحمل
 ثالثة فيه فروعو

 وز للمحرم أن يعقده لنفسه وال لغريه،  جيال [1]

 وال على حمرمة؛ رم،ال جيوز عقده حملو [2]

قال: »ال  - عليه وسلم صلى هللا -أن النيب  -ضي هللا عنه ر  -ا روى عثمان بن عفان مل
(1)طب«نكح وال خيرم وال يحملينكح ا

   رواه مسلم.   

 
  ((1409) - 41مسلم ) ( 1)
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  ؛اطلح باكلناف وإن فعل [3]

عن جعفر، عن أبيه، أن عمر، وعليا قاال: »احملرم ال و  ي فساد املنهي عنه،هي يقتضالنن أل
 ]صحيح[   (1)ينكح، فإن نكح، فنكاحه ابطل« والينكح، 

 بحث الرابعملا

 حلق الشعرالرابع: احملظور 
 ثالثة فيه فروعو

  ظورات االحراملشعر من حما لقح [1]

. نص على [196رة: ]البقله{ حم ديهل ا لغب يحىت مكوسءر  اىل: }وال حتلقوا تعهللا ولقل
  .ه، فأشبه حلق الرأسه ب ويرتف حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن؛ ألنه يتنظف

 ه كحلقه، وقص الشعر وقطعه ونتف [2]

 ؤذيكلك ي: أنه قال: »لع-ه وسلم علي صلى هللا -جرة، عن رسول هللا روى كعب بن عو 
: احلق رأسك، -يه وسلم صلى هللا عل  -ل هللا رسو  الفق. هللا لو رس ايهوام رأسك؟ قال: نعم، 

(2) شاة«سك أو ان وصم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكني،
 تفق عليه.م 

 الرأس واجلسد يف ذلك سواء. ان قبل ذلك حمرما، وشعروهذا يدل على أن احللق ك

 
 (521/ 3) 27129بة مصنف ابن أبي شي( 1)

  (.(1120)  - 84( مسلم )1814ي )البخار ( 2)
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 و حمرم،لق رأسه وهح من [3]

 ني؛ لكل مسكنيتة مساكلس  آصع  ة ثالث ماعطإأو  ذبح شاة، و حمرم، فعليه ه وهن حلق رأسم
   .نصف صاع، أو صيام ثالثة أايم

أو   و صدقةا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أريضمنكم م لقول هللا تعاىل: }فمن كان
(1)نسك{

  
»لعلك تؤذيك هوام  قال:أنه  - عليه وسلم صلى هللا -هللا بن عجرة عن رسول وروى كعب 

: احلق رأسك وصم -ليه وسلم صلى هللا ع -رسول هللا  فقال، هللاول سر  م اينع :لقا ؟رأسك 
(2) كني نصف صاع متر، أو أنسك شاة«لكل مس  ؛كنيثالثة أايم، أو أطعم ستة مسا 

  .ق عليهمتف 

 خامتة

 اإلطعام
 . يف الفدية لرب والشعري والزبيبجيزئ او 

 
 [ 619: ]البقرة( 1)

   سبق تخريجه.( 2)
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 حث اخلامسبامل

 مس:ااخلر احملظو

 تقليم األظافر
 ثالثة عفرو هيفو

 فر ظاألاقليم ت رمحي [1]

   .ويرتفه إبزالته، أشبه الشعرنه جزء ينمى، أل

 واحلكم يف فدية األظفار  [2]

 .ءية الشعر سوافد كم يفاحلك

 م بني الثالثة أشياء، يتخري من قلم ما جيب به الد [3]

 ر؛ الشعشياء، كما قلنا يف ثة أالثال خري من قلم ما جيب به الدم بنيتي

 املبحث السادس

 دس:ساالر وظحملا

 خيطاملس لب
 فرعانفيه و

 لبس كل ما عمل للبدن  رم عليهحي [1]
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 -ف؛ ملا روى ابن عمر خلس والسراويل واربنص والكالقمي  لى قدره أو على قدر عضو منه، ع
لى  ص -قال رسول هللا  ياب؟من الث رسول هللا ما يلبس احملرم اي »أن رجال قال: -هللا عنه رضي 

ربانس وال اخلفاف، إال  راويالت وال الوال الس ئم العما والميص الق س بيل  : ال- عليه وسلم هللا
سه  وال يلبس من الثياب شيئا م سفل من الكعبني،ا أقطعهمأحدا ال جيد نعلني فيلبس اخلفني، ولي

(1) زعفران أو ورس«
   .هق عليمتف 

 ل وال فدية عليه؛السراويه لبس ومن مل جيد إزارا، فل [2]

صلى   -أن رسول هللا ى ابن عباس ملا رو  يه؛ية عل ال فدل و اويلسر ا لبس إزارا، فله  جيدن ملمو 
(2)د نعلني فليلبس اخلفني«راويل، ومن مل جيالس فليلبس  مل جيد إزاراقال: »من  -هللا عليه وسلم 

 

 فق عليه. مت

 خامتة

 س املخيط للمحرمةلب
 فيه فروعو

  نقاباملخيط كله، إال البس فلها ل رمة،حملا [1]

 
  (.1177( مسلم )1543البخاري )( 1)

  (.(1178)  - 4( مسلم )3184لبخاري )ا( 2)
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هنى   -وسلم   صلى هللا عليه - رسول هللا»مسع ه أن ن عمرا روى ابمل  هه؛بوش عقرب لاالقفازين و و 
ما   والزعفران من الثياب، ولتلبس بعدمس الورس  وماين والنقاب، النساء يف إحرامهن عن القفاز 

(1) و قميص أو خف« و سراويل، أحلي، أصفر، أو خز، أو الثياب، من مع أحبت من ألوان
اه رو  

 . هفوق ب واصلاو  ،ْحدأ

(2)ن«ال تلبس القفازيب املرأة، و تتنقال  : »ي منهالبخار  وىور 
.    

 ار لسولي، مثل اجيوز لبس اخللخال، وما أشبهه من احل [2]

ينكر   فر، وهن حمرمات، اليلبسن احللي واملعص قال عن انفع: كان نساء ابن عمر وبناته و 
  ]صحيح[ .(3) هللا بدذلك ع

 ة؛يدفيه الفن، فوأما لبس القفازي [3]

 ا الفدية، كالنقاب. فلزمتهحرام، اإل سه يفن لب ما هنيت ع بستا لهنأل

 
  (6003أحمد ) ( 1)

  (1838) البخاري  ( 2)

 (12875) شيبةي ابن أبف مصن( 3)
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 سابعاحملث ال

 أسالسابع: تغطية الراحملظور 
 ثالثة فيه فروعو

 لى الرجل تغطية الرأسم عرحي [1]

  ،همر يف املتفق علييث ابن ععن لبس العمائم، يف حد  -وسلم  هللا عليه صلى -لنهي النيب  
(1) لبيا«ة ملقيامإنه يبعث يوم اسه فرأا و ر مخت رما »الات حمولقوله يف الذي م

تفق عليه من م 
 . حديث ابن عباس

 تظلل بثوب على عود؛له أن ي [2]

  ، داعة الو حج -عليه وسلم صلى هللا  -جت مع رسول هللا »حجا روت أم احلصني قالت: مل
به  و ث عفار ر اآلخو  -هللا عليه وسلم صلى  -ام انقة النيب خذ خبطمها آوأحد  ، فرأيت أسامة وبالال

(2) بة«لعقرة احلر، حىت رمى مجمن اه يسرت 
 واه مسلم. ر  

  ال بأس بالتظلل باخليمة [3]

ة وأشباه ذلك؛  يمة والسقف والشجر ابخلال أبس ابلتظلل  وأشباه ذلك؛ السقف والشجرةو 
 .زمه، أشبه ظل اجلبال واحليطانالألنه ال ي

 
  (.(1206)  - 93( مسلم )1265البخاري )( 1)

  ((1298) - 312)مسلم  ( 2)
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 ثامناملبحث ال

 لطيبالثامن: ااحملظور 
  ؛يابهوثه ندبيف  هعمالرم عليه استحي

(1) ا« بيف امليت احملرم »وال تقربوه طي -ه وسلم ليعهللا صلى  -لنيب ل اقو ل
   .متفق عليه 

(2)عفران« يلبس من الثياب ما مسه ورس أو ز »ال :-صلى هللا عليه وسلم  -وقوله 
فق مت 

   . اللباسملا ذكران يف  ؛وَتب به الفدية ،عليه

 ضابط الطيب:

   .العنربافور و والك، كاملسك طيبنه ذ مختي وأ يتطيب به، كل ما لطيب  ا

 نه،يب، وال يتخذ منبت للط يما الو

األترج والتفاح والسفرجل من لشيح والقيصوم واخلزامى، والفواكه كلها كنبات الصحراء، من ا  
 . طيبا ال يعترب فوغريه، 

 يب، ، ويتخذ منه طما ينبت للطيبو

 . ه ستعمالجيوز ا ال اطيب يعتربي، واخلري امسني  الورد والبنفسج واليك

 عاصرة: مسألة م

 
   سبق تخريجه.( 1)

   ه.جخري تسبق ( 2)
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 للمحرم.ائحة لر ا لل مزيستعماا

 : مزيل الرائحة ينقسم إىل قسمني

  ي كالذ  ،طيباً الروائح ليست مما يتخذه الناس  هذهولكن  ة،: معطرة بروائح طيبلقسم األولا
 التفاح. بنكهة الليمون أو 

 . اجلواز : هاوحكم
 .العوددهن ورد و حة الكالذي برائ  ، يباً س طلناا هذخيت مما  ،طريةوائح عطرة بر : معالقسم الثاين

 .التحرميكمها: حو 

 املبحث التاسع

 تاسع: الصيدالاحملظور 
 مخسة فيه فروعو

 للمحرمه أذاوقتله و الرب صيد رمحي [1]

(1){نتم حرما الصيد وأا ال تقتلو }اي أيها الذين آمنو قوله تعاىل: ل
د يكم صيوقوله: }وحرم عل  

 .  {اما دمتم حرم الرب

 ر؛صيد البح لمحرملل حيو [2]

(1)د البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة{}أحل لكم صي :اىلتع هولقل
.   

 
 [ 95ائدة: ]امل( 1)
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 نة على قتله، عارم عليه اإلحي [3]

ه، حمرمني ة أنه كان مع أصحاب لأبو قتاد عارة آلة؛ ملا »روىداللة، بقول أو إشارة، أو إب
و أين  أحبوا ل ، و هب  يننو ؤذي مل في، ل عشيا، وأان مشغول أخصف نا وحْحار  احيرم، فأبصرو  وهو مل

  وهللا ال نعينك ا: والرمح، قالو بصرته، فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت هلم: انولوين السوط أ
  .عليه«

ل عليها، أو  ن حيممره أحد أقال: »هل منكم أ - لمصلى هللا عليه وس -وملا سألوا النيب 
 ليه.متفق ع (2) «هامكلوا ما بقي من حلقال: ف ال،لوا: أشار إليها؟ قا

   .ة عليهادهم حترمي اإلعانتقوهذا يدل على اع

 ألجله؛ حيرم عليه أكل ما صاده، أو صيد [4]

  د الرب لكميقول: »صي -وسلم صلى هللا عليه  -: مسعت رسول هللا جابر قالوى ا ر مل
(3)أو يصاد لكم« حالل، ما مل تصيدوه 

 يف الباب.  حديثالرتمذي: هذا أحسن قال  

  يثني،حدللذلك عدا  ام ليباح أك [5]

: قد قال هللا تعاىلال خالف يف حترمي الصيد على احملرم إذا صاده أو ذحبه. و مة: قدال ابن اق
(1) }وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما{

. 
 

 [ 96]املائدة: ( 1)

  (.(1196)  - 56( مسلم )2570البخاري )( 2)

  (846سنن الترمذي )( 3)
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 صيد املدينة
 ها؛ وشجر -م عليه وسل صلى اهلل -م صيد مدينة النيب رحيو

ين أحرم  فقال: »اللهم إ ينة دامللى عشرف أ - معليه وسل  صلى هللا  -يب نس أن النوى أا ر مل
(2)ع شجرها«يقطوال « ويف لفظ: »ما بني جبليها، مثل ما حرم إبراهيم مكة

 متفق عليه. 

 خامتة

 مكة واملدينةالفرق بني حرم 
 :  أمور منها دينة حرم مكة يف امل يفارق حرمو 

ئد  لوسااو  دانمس لل  ه،يلاجة إحلحرم املدينة ما تدعو ا شجر يؤخذ من ز أنجيو  نهأ األول:
،  بد هللاع نبجابر شيشها ما تدعو احلاجة إليه للعلف؛ ملا روى اإلمام أْحد، عن والرحل، ومن ح

،   رسول هللا، إان أصحاب عمل: ايملا حرم املدينة، قالوا -صلى هللا عليه وسلم  -»أن النيب 
ادة،  سلو او  ن، ا تمائق لفقال: اغري أرضنا، فرخص لنا،  أرضاستطيع  ال نح، وإانوأصحاب نض

   .  لك فال يعضد، وال خيبط منها شيء«ند، فأما غري ذلعارضة، واملس وا
 ه. فيه اإلمث، وال جزاء في إلمث واجلزاء، وصيد حرم املدينة م مكة فيه احر  أن صيد: الثاين

 
 [ 96دة: ]املائ( 1)

  (.(1365) - 624)مسلم  (0321ري )البخا( 2)
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 دسالباب السا

 وصفة العمرةباب دخول مكة 
 أربعة فروعفيه و

 ة أن يغتسل،راد دخول مكن أستحب ملي [1]

ص لى هللا علي ه  -ك ة هن ارا، وي ذكر أن الن يب ي دخل مغتس ل، مث ك ان ي  مرعن ب هللا دبألن ع»
 ىن احلرم، أمس ك ع ن، كان إذا دخل أديه. وللبخاري، »أن ابن عمرعل  يفعله« متفق كان  -وسلم 

  -ى هللا عليه وسلم صل  -النيب دث أن ل، وحيويغتس  يصلي الصبح بذي طوى، مثالتلبية، مث يبيت 
(1)«ك ليفعل ذ كان

. 
 ا أو نفساء، انت حائضوإن كالرجل، ة كملرأاو [2]

: »افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال اضتلعائشة وقد ح -صلى هللا عليه وسلم  -قول رسول هللا ل
(2)لبيت«تطويف اب

 .ليهمتفق ع 

 ؛ هاوخيرج من أسفل ة كداء،من ثني ويدخلها من أعالها [3]

 
  (.(1259) - 622( مسلم )1573البخاري )( 1)

  (.(1211)  - 120( مسلم )305خاري )الب( 2)
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 علي  ه هللاص  لى  - لن  يبا أن كروي  ذ  ،ك  ةم دخلمث ي    م  ر أن  ه ك  ان يغتس  ل،ب  ن عا روي »ع  ن امل   
ال يت م ن ثني ة العلي ا ك ة م -علي ه وس لم  ص لى هللا -وق ال: »دخ ل رس ول هللا كان يفعل ه«   -لم وس

  .ق عليهمتفنية السفلى« ابلبطحاء، وخرج من الث
  ؤيته البيت؛لدعاء عند رومل يصح ا [4]

البي ت  أىر ا ذإ انك    - مل س  ه و علي   ص لى هللا -ن رس ول هللا ح »أوى ابن ج رير  ما ،ذلك من و 
ممن حجه  ،رمهوك ا، وزد من شرفهوتعظيما ومهابة وبر  ،قال: اللهم زد هذا البيت تشريفايديه، و رفع 

(1)نده مس واه الشافعي يفا وتعظيما وبرا« ر تشريف ،واعتمر
.  

ت الس  الم ومن  ك م أن   البي  ت يق  ول: ))الله    أن  ه ك  ان ح  ني ينظ  ر إىل يب:ملس   وع  ن س  عيد ب  ن ا
 .((الملس اب بنار  نايحالسالم، 

ا وكم   كثريا كما ه و أهل ه، وزاد: احلمد هلل رب العاملني ،ثرم هذا الدعاءذكر األ :قدامة ال ابنق
 عل ى ك ل هلل م دبيت ه، ورآين ل ذلك أه ال، احل ذي بلغ ينينبغي لكرم وجه ه وع ز جالل ه، احلم د هلل ال  

 ين،ع  ف اع  و ، م ينل ب  قته م ل ام، وق د جئت ك ل ذلك، الاحل ر دع وت إىل ح ج بيت ك  ن ك حال، اللهم إ
 ال إله إال أنت، وما زاد من الدعاء فحسن.يل شأين كله؛  حوأصل 

 يه فصولوف

 الفصل األول

 افطولا

 ستة فيه مباحثو

 
 (874فعي )االش  سندم( 1)
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 ملبحث األولا
 حكام الطوافأ

 فروعيه فو

 يبدأ بالطواف؛و [1]

توض    أ مث ط    اف ك    ة، ح    ني ق    دم م -ه وس    لم لي     ص    لى هللا ع -ة »أن الن    يب عائش     مل    ا روت  
(1)ابلبي ت«

ت الب داءة ب ه، ك الركعتني يف غ ريه م  ن تحبس جد، فاس  حتي ة امل وافط  الن ألو  ي ه،عل  قف  مت 
  .ساجدامل
 العمرة، وافوينوي املتمتع به ط [2]

 .وموالقارن الطواف للقد وينوي املفرد 

 ويسن االضطباع فيه،  [3]

طرفي   ه عل   ى منكب   ه ي   رد ، ويرتك   ه مكش   وفا، و مي   نء حت   ت منكب   ه األوس   ط ال   ردا جيع   له   و أن و 
ة وأص   حابه اعتم  روا م  ن اجلعران     -ي  ه وس  لم عل  ص   لى هللا -الن  يب  ن»أ اسعب   ب   ن اروى مل  ا  ؛رس   ياأل

(2)ى«م حتت آابطهم، مث قذفوها على عواتقهم اليسر يتهفرملوا ابلبيت، وجعلوا أرد
 رواه أبو داود. 

 ه؛ جر األسود فيستلمتدئ باحل، يبسبعاويطوف  [4]

 
  (.(1235) - 190( مسلم )1614البخاري )( 1)

  (1884)ن أبي داود سن( 2)
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(1)عا«بأر ى ش ، ومثالاث رملف ن،كر يت معه، استلم الالب ابر: »حىت أتينال جقو ل
  

 .سحه بيدهومعىن استالمه: م

 د على مراتب:املشروع يف احلجر األسو

: إين ألعل م الطاب قبل احلجر، وققال: »رأيت عمر بن اخل سلملتقبيل: ملا روى أا [1]
قبل   ك م    ا  -م ص   لى هللا علي   ه وس   ل  -ل هللا ل   وال أين رأي   ت رس   و تنف   ع، و  والض   ر أن   ك حج   ر ال ت

(2)«قبلتك 
  .ليهفق عتم 

وي »أن مل ا ر  كن ه تقبيل ه، اس تلمه، وقب ل ي ده؛تقبي ل الي د: ف إن مل ميد و يلاب االستالم [2]
(3)استلمه وقبل يده« -سلم ه و صلى هللا علي -النيب 

  .لمرواه مس  
أبو وى ه قبله؛ ملا ر استلمه بشيء يف يد ،كنهمي ملإن وتقبيل اليد: ف ءبشيم االستال [3]
حج ن مب تلم ال ركنبيت، ويس  ال يف وفيط -م عليه وسل هللا  صلى - رسول هللا رأيتقال: » الطفيل

(4)معه ويقبل احملجن«
 رواه مسلم.  

 ص  لى هللا - الن يب إلي ه؛ مل ا روى اب  ن عب اس، »أنده االش ارة: وإن مل ميكن ه أش ار بي    [4]
 شار إليه، وكرب.«بعري كلما أتى الركن ألى طاف ع -عليه وسلم 

 ثالثة يه فروعفو

 
  ((1218) - 147مسلم ) ( 1)

  (.(0127) - 250مسلم )( 1610البخاري )( 2)

  ((1268) - 246مسلم ) ( 3)

  ((7521) - 257مسلم ) ( 4)
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  هيستحب أن يقول عندو [1]

  .هللا مس ب [1]
 .رب أكهللاو [2]
 .ك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبي ك ب اانمياللهم إ [3]
 .يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم [4]

 وهللاس م هللا، : " بف ق الما كان إذا استفتح الط واهن عمر رضي هللا عناب عن انفع قال: إن
(1)يصنع ذلك إال حني يقدمأكرب " قال: أظنه ال 

 [ يحصح] ءدعالايف  والطرباين أْحد ورواه 
س تلم يق ول الله م إمي اان ب ك وتص ديقا وروى العقيلي عن ابن عمر أيضا أن ه ك ان إذا أراد أن ي

(2)لمههللا عليه وسلم مث يستنيب صلى بكتابك واتباعا لسنة نبيك مث يصلي على ال
 ]صحيح[  

 أربعة. :فالطواتداء ارت األذكار عند ابصف
 ها، ألول منيرمل يف الثالث ا [2]

 .مقاربة اخلطى، وال يثب وثبا املشي مع اعإسر  هو :ملر لاو 
 وميشي أربعا  [3]

 
 (863)ء الدع افي  الطبراني (102/ 1ي )فاكهلل ةمكر أخبا (4628أحمد ) ( 1)

 (4/135( والعقيلي )5486لطبراني في األوسط )ا( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

477 

لبي ت إذا ط اف اب -ص لى هللا علي ه وس لم  -ث جابر، وروى ابن عمر قال: »كان رس ول هللا ديحل
(1)«ومشى أربعااألول خب ثالاث،  الطواف

 فق عليه. تم 
 تنبيهان

 ف على جدار احلجر، طوي الو [1]

 ه.طوف بب أن ييجف ،تبيلامن  ألنه ال شاذروان الكعبة؛و 
 وال يستلم الركن العراقي وال الشامي؛  [2]

وال ركن كان ال يستلم إال احلج ر   -صلى هللا عليه وسلم  -روى ابن عمر: »أن رسول هللا ا مل
دة يس تلمهما يف ش   -س لم و  ي هص لى هللا عل  -س ول هللا ر مهما من ذ رأي ت ، وما تركت استالاليماين

(2)وال رخ  اء«
 اس  تلم ال  ركنني الل   ذين -لى هللا علي  ه وس  لم ص    -الن  يب رى أ »م  ا: لاق   ، و ممس  ل  رواه 

(3)«-عليه السالم  -يان احلجر، إال ألن البيت مل يتم على قواعد إبراهيم يل 
  .ق عليهمتف 

 مخسة عوفيه فرو

 الركنني:  بني يقولو [1]

 
   .سبقو  م ي مسلف وأما حديث جابرعن ابن عمر،  ((1261) - 230( مسلم )1644البخاري )( 1)

  ((1268) - 245) مسلم   (2)

  (.(1333) - 993( مسلم )1583البخاري )( 3)
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(1)ن   ار{آلخ   رة حس   نة وقن   ا ع   ذاب الايف ال   دنيا حس   نة ويف آتن   ا ربن   ا }
 نب     وى عب   د هللامل   ا ر  

ك م ا ب ني رك ن ب ين مج ح وال ركن يق ول ذل   -ص لى هللا علي ه وس لم  -ه »مس ع رس ول هللا أن   ائب:س لا
(2)«األسود

 ]صحيح[  رواه أبو داود 
 ب، ويدعو مبا أح [2]

 الطواف؛ بقراءة القرآن يف ال بأس و [3]

 آن.القر الصالة حمل نه صالة، و أل
 اف؛ ب يف الطوالشر وجيوز [4]

(3)واف«الط    يف رب ش    - موس  ل   علي  هلى هللاص    -ألن الن  يب »
 ،واب  ن حب  ان ،رواه اب  ن خزمي  ة 

  أبس بسنده.وال ،واحلاكم
 ويستحب أن يدع احلديث كله، إال ذكر اهلل أو قراءة القرآن، [5]

، ص الة س: »الط واف يف البي تاب ن عب ا ع ن منك ر؛ لق ولروف، أو هني ا دعاء أو أمرا مبع  أو  
(4)«ري خبإالم ل كيت فالكلم تكم فيه الكالم، فمن أن هللا أابح إال

 ح[ ]صحي .

 
 [ 201بقرة: ]ال( 1)

  (1892سنن أبي داود )( 2)

 (1689الحاكم )( 3837ابن حبان )( 2750ة )يمز بن خا( 3)

 (81280) شيبة أبي مصنف ابن ( 4)
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 املبحث الثاني

 ركعيت الطواف:

 ثالثة وعفيه فرو

 إذا فرغ من الطواف، صلى ركعتني خلف مقام إبراهيم، ف [1]

(1)}قل اي أيها الكافرون{قرأ فيهما ب  ي
ى ص ل  -وى ج ابر »أن الن يب خ الص. مل ا ر ة اإلوس ور  

}ق   ل اي أيه   ا ق   رأ فيهم   ا: ، ت   نيركع مق   املخل   ف اى يف البي   ت س   بعا وص   ل ط   اف  - علي   ه وس   لم هللا
ص  لى  -ق ال حمم  د ب ن عل  ي: وال أعلم ه إال ذك  ره ع ن الن  يب  « (2)}ق  ل ه و هللا أح  د{والك افرون{ 

(3)موسل  هللا عليه
 ه مسلم. روا 

 غري ذلك أجزأه.رأ و قا املوضع، أيف غري هذ وإن صالهما [2]

 م ركعيت الطوافكح [3]

 جبة.  واغري مؤكدة نةس

 
 [ 1ون: كافر ]ال( 1)

 [ 1]اإلخالص: ( 2)

  ((1218) - 147مسلم ) ( 3)
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 لثحث الثااملب

 واف:شروط صحة الط
 : أربعة أشياءلصحة الطواف يشرتط و

 ألول: النية؛ا

 ا عبادة حمضة، فأشبهت الصالة.ألهن 
 الثاني: الطواف جبميع البيت، 

  جيزئ ه؛ ألن هللالكعب ة؛ ملأو طاف عل ى ج دار احلج ر، أو عل ى ش اذروان ا، إن سلك احلجرف
(1)لعتي ق{ي ت البابوفوا تعاىل قال: }وليط

، واحلج ر من ه؛ لق ول الن يب يع هوه ذا يقتض ي الط واف جلم  
(2)ر من البيت«: »احلج-صلى هللا عليه وسلم  -

 متفق عليه. 
  الثالث: الطواف سبعا

   .مل جيزئه؛ ا شيئا وإن قلرك منهإن تف
  الرابع: الرتتيب

    .؛ مل جيزئهن نكسهإف

 
 [ 29]الحج: ( 1)

  (.(3331) - 540( مسلم )1584ري )البخا( 2)
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 بحث الرابعامل

 لطوافواجبات ا

 :ثالثة افالطوت اجباو

  لطهارة من النجسول: األا

 : سرت العورة؛ لثانيا

(1): »ال يط  وف ابلبي  ت ع  راين«- علي  ه وس  لم ص  لى هللا -ديث اب  ن عب  اس، وق  ول الن  يب حل   
 

  .متفق عليه
 دثا اف حممن ط

  .وال شيء عليه ماض،، فحجه أو كاشفا لبعض عورته انسيا ،جساتنو مأ
  : املواالةالثالث

ص لى هللا  -مث يب ين؛ لق ول الن يب  ت جن ازة، فإن ه يص لي،أو حض ر  ،لصالةمت اقيإذا أ ه أنالإ
(2)لصالة فال صالة إال املكتوبة«: »إذا أقيمت ا-عليه وسلم 

 رواه مسلم. 
 واف، طوإذا أعيا يف ال

 أن يسرتيح.س ال أبف

 
  (.(1347) - 435م )( مسل1622البخاري )( 1)

  ((710) - 63مسلم ) ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

482 

 فقض  ى ثالث  ة أش  واط مث ذه  ب هللا عنهم  ا: أن  ه " ط  اف يع  ن عب  د ال  رْحن ب  ن أيب بك  ر رض   
(1) "بىنرجع ف ه مثجتحا

 ح[ ]صحي 

 امساملبحث اخل

 سنن الطواف:

 من سننه:و

  .قام مقامه، من اإلشارةاستالم الركن، وتقبيله، أو ما   [1]
 .، والذكر يف مواضعهوالدعاء [2]
  .عواالضطبا  [3]
  .والرمل [4]
اإلخف  ات يف هر و ، فل  م َت  ب ك  اجلالط  وافواض  عه؛ ألن ذل  ك هيئ  ة يف املش  ي يف مو  [5]

 الصالة. 
ص   لى هللا علي   ه  -الن   يب ة؛ »ألن األع   رايب؛ مل   ا س   أل ت واجب    ليس     افا الط   و ت    وركع [6]
(2)إال أن تط  وع« س، ق  ال: فه  ل عل  ي غريه  ا؟ ق  ال: الع  ن الف  رائض، ذك  ر الص  لوات اخلم    -وس  لم 

 

  .ةولكنها سنة مؤكد فل،ة، فلم َتب، كسائر النوارع هلا مجاعيش  ألهنا صالة ملو  ،متفق عليه
 ثالثة فيه فروعو

 هطوافد بع توبةإن صلى املكو [1]

 
 (274/  1) 550أخبار مكة للفاكهي ( 1)

  (.(11) - 8( مسلم )46البخاري ) (2)
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 . زأته عنهماأج 

  ني األسابيعفإن مجع ب [2]

بينهما   ر بن خمرمة فعال ذلك، وال َتب املواالةألن عائشة واملسو  صلى لكل أسبوع ركعتني، جاز؛ و 
 ملا ذكران،  

(1)سابيع«قرن بني األكانت تا  شة، »أهنعن عائ
 ]صحيح[  

 راكبا أجزأه؛ وإن طاف  [3]

اكب  ة م  ن ، وأم  ر أم س  لمة فطاف  ت ر بع  ريه عل  ى افط    -س  لم ص  لى هللا علي  ه و  -ن الن  يب أل»
(2)وراء الناس«

 .متفق عليه 

 املبحث السادس

 أةعمرة املر

 : ثالثة أمورإال يف رأة كالرجل، املو

ط  اء:   بي  دها إلي  ه، ق  ال عاحلج  ر، ب  ل تش  ري مس  تالل ال يس  تحب هل  ا مزاْح  ة الرج  اال [1]
 ، أم امل  ؤمننيس  تلم ايق ي نطل رأة: انلرج  ال ال خت  الطهم، فقال ت ام   ة تط وف حج  زة م ن اكان ت عائش   

  .ت: انطلقي عنك، وأبتقال
 

 (347 /3) 14795 أبي شيبة مصنف ابن ( 1)

  (.(1276)  - 825( مسلم )464البخاري )( 2)
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  .وليس يف حقها رمل [2]
(1)روة«نساء رمل، وال بني الصفا وامل»ليس على العن ابن عمر قال: 

 ]صحيح[  
  .التسرتهلا  ستحبي ألنهاضطباع؛  وال [3]

 ي، ومن جرى جمراهم. مل يف حق املكولذلك ال يسن الر 
(2)ملمكة ر  أهل لى: ليس عوقال ابن عباس وابن عمر

، -رضي هللا عنه  -ر وكان ابن عم .
(3)لإذا أحرم يف مكة مل يرم

 ]صحيح[  .

 الثانيلفصل ا

 السعي

 حلج ؛ السعي واجب من واجبات او

الص فا ب ني  - ص لى هللا علي ه وس لم -هللا رس ول : »ط اف -ا نه   عهللا رض ي -قول عائشة ل
(4)«ج م   ن مل يط   ف بينهم   اهللا ح    أت ا لعم   ري م    وامل   روة، فط   اف املس   لمون، فكان   ت س   نة، و 

متف   ق  
 . عليه

 
 (150 /3) 12952شيبة أبي  مصنف ابن ( 1)

 (15065) ابن أبي شيبة فمصن( 2)

 (14166) مصنف ابن أبي شيبة( 3)

  (.(1277) - 259( مسلم )7901ي )البخار ( 4)
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يق ول: »اس عوا -ص لى هللا علي ه وس لم  -هللا مسعت رس ول  وعن حبيبة بنت أيب َتراة قالت:
(1)ن هللا كتب عليكم السعي«فإ

 . أْحد اهرو  
 ثالثة احثيه مبوف

 ملبحث األولا
 عيفة السص

 ستة فروعفيه و

 ذا فرغ من الركعتني، إ [1]

  .واملروةعى بني الصفا س
 جر ثم خيرج إىل الصفا من بابه، يستلم احل حب أنويست [2]

 فيستقبله ويدعوه؛ حلديث جابريت ريقى عليه حىت يرى البف
واملروة، ويف  الصفاأى البيت، وعلى ذا ر إ األيدي يف سبع مواطن، عن ابن عباس قال: »ترفع

(2)اجلمار« ات، وعندمجع، والعرف
 ]صحيح[  

 ألخضر يل ا املبنيون بينه م ينزل وميشي حتى يكوث [3]

 ريقى عليها، ميشي حتى يصعد املروى، ف مث [4]

 
  (27367) أحمد  ( 1)

 (436/ 3) 15748أبي شيبة  مصنف ابن ( 2)
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  .صفايقول كما قال على الو 
 موضع سعيه، يف موضع مشيه، ويسعى يف ثم ينزل فيمشي  [5]

، وابلرج  وع أخ  رى، يفت  تح ابلص  فا وخي   تم س  ب ابل  ذهاب س  عيةحيت ا،س  بع ل ذل  ك ىت يكم   ح   
   .ملروةاب

 اىل.ينهما، ويذكر اهلل تعويدعو فيما ب [6]

 ثانيث البحملا

 سعيواجبات ال

 : ثالثة أشياءالواجب من هذا و

  .جيزئهنها شيئا وإن قل، مل ستيفاء السبع، فإن ترك ما [1]
 .خلرب جابر ؛والبداءة ابلصفا [2]
  .يف العمرة افالطو ى عي عل ب الس وترتي [3]

 املبحث الثالث

 سنن السعي

 يسن الطهارة.و  [1]
اج، غ ري ا يقض ي احل  قضي م  : »اضتاة حني حلعائش  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  

(1)بي  ت«أن ال تط  ويف ابل
امل  رأة يف قال  ت عائش  ة: إذا طاف  ت  أخرج  ه مس  لم والبخ  اري. وحن  وه 

 
   ق تخريجه.سب( 1)
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ة ال تتعل ق ابلبي ت، مل روة؛ وألهن ا عب ادوا فالص  ط ف ابكعت ني، مث حاض ت، فلتالبيت، فص لت ر 
  .لوقوفك كافلم يشرتط هلا ذل

  .ةويسن أن يرقى على الصفا واملرو  [2]
ى هللا علي  ه ص  ل  -م  ا س  وى ذل  ك؛ ألن الن  يب ني، وميش  ي العلم   ب  ني ل م   وير  [3]

   .فعله –وسلم 
واىل بين    ه، وال  -م ص    لى هللا علي    ه وس    ل  -ن    يب امل    واالة بين    ه؛ ألن ال ويس    ن [4]

أن روي فل  م يش  رتط ل  ه امل  واالة ك  الرمي. وق  د  ك ال يتعل  ق ابلبي  ت،نس    ن  هألجي  ب؛ 
  ]صحيح[م، ثة أايثال يف طوافها سودة بنت عبد هللا بن عمر سعت، فقضت

 -لم ص   لى هللا علي   ه وس     -ز؛ ألن الن   يب ويس   ن أن ميش   ي، ف   إن رك   ب ج   ا [5]
  .كران يف املواالةسعى راكبا، وملا ذ 

 ثنى:ستكالرجل، لكن ييف السعي رأة وامل

  .ملروةترقى على الصفا وا ا الهنأ [1]
(1)" ةابلتلبي     امل    رأة ف   وق الص    فا وامل    روة وال ترف   ع ص    وهتا  ق   ال: " ال تص    عدع   ن اب    ن عم    ر  -

 

 ]صحيح[  موقوف
 لطواف.  اوال ترمل يف طواف وال سعي، ملا ذكران يف الرمل يف [2]
 مكة رمل لذلك. وليس على أهل –
 اصرة: لة معمسأ

 .سطحل والاألو ين ور الدالطواف والسعي يف  
 

 (72 /5) 9039السنن الكبرى للبيهقي ( 1)
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  .الثاين من املسجدقياسا على الصالة يف الدور االول و  ،احلكم: اجلواز

 الفصل الثالث

 احللق

   .سعيالن ا فرغ مذإ
 كان متمتعا، ال هدي معه ن إ [1]

لى ص   - ع الناس مع رسول هللاى ابن عمر قال: »متتا رو صر من شعره، وحل من عمرته، ملق
مك ة ق ال  -صلى هللا عليه وسلم  -قدم رسول هللا  فلما  احلج،إىلرة ابلعم -هللا عليه وسلم 

(1)هحجت    ض  ييقن  ه ح  ىت م  ن ك  ان مع  ه ه  دي، فإن  ه ال حي  ل م  ن ش  يء ح  رم مللن  اس: 
ق متف    .

 عليه
 ؛ املستحب يف حق املتمتع عند حله من عمرته التقصريو

يف فقال تقصري، لأصحابه إال اب -عليه وسلم  هللا صلى -مل أيمر النيب يكون احللق للحج. و ل
(2)وة، وقصروا«حديث جابر: »أحلوا من إحرامكم بطواف بني الصفا واملر 

.  
 وإن حلق جاز؛ 

 منهما. واحد ل يه كاز ففج، النسكنينه أحد أل
 فال حيل إال به. نسك، وهو املشهور،  قصريتال حيل إال بعد التقصري، وهذا ينبين على أن ال

 
  (.(7122) - 174مسلم )( 1691البخاري )( 1)

  (.(1216) - 143( مسلم )1568) ي البخار ( 2)
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  .جلق للحاحلعل التقصري هاهنا ليكون منا جوإ
 أما من ساق اهلدي و [2]

 ليس له التحلل للحديثني.ف
 مر الذي ال يريد التمتع، فأما املعت [3]

اعتم   ر م   ن ذي  -ص   لى هللا علي   ه وس   لم  - الن   يبن ؛ ألاحل   جر ش   هان يف أإن   ه حي   ل، وإن ك    ف
 .هديه القعدة، فحل وحنر

 خامتة

هللا  ص لى -الن يب  ع نويتض لع من ه؛ ألن ه ي روى  أح ب، شرب من ماء زمزم ملايستحب أن يو 
(1)أنه قال: »ماء زمزم ملا شرب له« -عليه وسلم 

 واه أْحد وسنده حسن. ر  

 الباب السابع

 ة احلجباب صف

 لفصو  يهفو 

 ل األولفصال

 أعمال اليوم الثامن

 وية ستحب ملن مبكة اخلروج يوم الرتي [1]

 
  (14849أحمد ) ( 1)
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خ رج  -م وس ل ه صلى هللا علي -النيب قبل صالة الظهر؛ ألن  -ة وهو الثامن من ذي احلج-
  .ومئذ، فصلى الظهر مبىني

 من املاء فيه، يعدونه ليوم عرفة.  ألهنم كانوا يرتوون  ؛ومسي بذلك 
 وقوفه، ه منها، وحوروانى مب تهيف إقامويفعل  [2]

ص لى هللا علي ه  - ال جابر: »رك ب رس ول هللاق ،صلى هللا عليه وسلم -سول هللا ما فعل ر ك
عش    اء والفج    ر، مث مك    ث قل    يال ح    ىت طلع    ت ب والاملغ    ر و  ىن الظه    ر والعص    رفص    لى مب      ،-وس    لم 

ل  ه  ض  ربتق  د  ب  ةلقفوج  د ا ن ش  عر فض  ربت ل  ه بنم  رة، فس  ار ح  ىت أت  ى عرف  ة،الش  مس، وأم  ر بقب  ة م   
ناس، فأتى بطن الوادي فخطب ال زالت الشمس أمر ابلقصواء، فرحلت له، فنزل هبا حىت إذا بنمرة

 مل يص ل بينهم ا ش يئا، مث رك ب رس ول صر، مثى العصل لظهر، مث أقام فم فصلى امث أذن بالل، مث أقا
ل وجع    خرات الص    ىلإ القص  واءح  ىت أت  ى املوق  ف، فجع  ل بط  ن انقت  ه  -ه وس  لم ص  لى هللا علي    -هللا 

قل يال،  رب ت الش مس، وذهب ت الص فرةغاستقبل القبلة، فل م ي زل واقف ا ح ىت املشاة بني يديه، ف حبل
؛ فه  ذا أوىل م  ا فع  ل اقت  داء برس  ول -وس  لم علي  ه  ص  لى هللا -هللا  دف  ع رس  ولح  ىت غ  اب الق  رص، و 

(1)«-وسلم  صلى هللا عليه -هللا 
.   

 ، ويةلرتا مكة يوماملستحب أن خيرج حمرما من  [3]

صلى هللا   -ألن النيب ا؛ لي هبا الصلوات اخلمس، ويبيت هبىن، مث يقيم حىت يصالظهر مب يصليف
    . يث جابراء يف حدكما ج   ،فعل ذلك  -يه وسلم عل 

 
  ((1218) - 714مسلم ) ( 1)
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 ثانيالل فصال

 أعمال اليوم التاسع

 عرفة(يوم )
 فيه مباحثو 

 املبحث األول

 عرفة خطبة

 يستحب أن خيطب اإلمام خطبة، و [1]

  .زول الشمسودفعهم يف أول ما ت م يف وقوفهم،فعلههم و سكناالناس معلم ي

 ويقصر اخلطبة؛  [2]

، اخلطبة صرالسنة فقأن تصيب ج يوم عرفة: إن كنت تريد  بن عبد هللا قال للحجا ن ساملأل

(1) الصالة، قال ابن عمر: صدقوعجل 
 رواه البخاري.   .

 للخرب.  ؛متنيوإقاذان أب ، هماجيمع بين ،ذان، فينزل فيصلي هبم الظهر والعصروأيمر ابأل

 
 (1663البخاري )( 1)
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 ث الثاتياملبح

 مكان الوقوف

 رفة، م يصري إىل موقف عث [3]

 منها جاز؛  أين وقفو [4]

(1)وقف«م ها»عرفة كل : -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب ل
 . سلممواه ر  

 ، -ه وسلم صلى اهلل علي -واألفضل الوقوف يف موقف رسول اهلل  [5]

أمك    ن ل   ه م    ن وق   ف راكب    ا؛ وألن   ه  -م وس   ل  ي    هعل  ص   لى هللا -أن يق   ف راكب   ا؛ ألن الن    يب و 
 ء.ته، وحيتمل أن يكوان سوانه أروح لراحل يل: الراجل أفضل؛ ألالدعاء، وق

 املبحث الثالث

 ةب يف عرفما يستح

  لوقوفل تسلتحب أن يغيسو [6]

   .ان ابن مسعود يفعلهك
 ء؛ وجيتهد يف الذكر والدعا [7]

 
  ((1218) - 149سلم )م ( 1)
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: »ما من يوم قال -عليه وسلم  هللا صلى - هللانه يوم رغبة ترجى فيه اإلجابة، فإن رسول أل
. وج  ل فيب  اهي هب  م املالئك  ة ي  وم عرف  ة، فإن  ه لي  دنو ع  زم  ن الن  ار م  ن يعت  ق هللا في  ه عبي  دا أكث  ر م  ن 

(1)«اد هؤالءأر  ما فيقول:
 .واه مسلمر  

أن  ه ق  ال: »أكث  ر دع  اء األنبي  اء قبل  ي،  -م ص  لى هللا علي  ه وس  ل  -وي  دعو مب  ا روي ع  ن الن  يب 
ي ت وه و ح ي ل ه احلم د حيي ي ومي ش ريك ل ه، ل ه املل ك و إله إال هللا وح ده ال ، العرفةة يش ودعائي ع

ن ورا، ويس ر  ي مسع  ن ورا، ويف يبيل يف قل كل شيء قدير، اللهم اجعل وت، بيده اخلري وهو على  ال مي
(2)يل أمري«

 .فيه ضعفرواه مالك والرتمذي وغريمها و  
 وخيتار من الدعاء ما أمكنه.

 فروع ثالثة

 فة: عر ددوحو [1]

إىل بط  ن ل  ي ح  وائط ب  ين ع  امر، املقابل  ة ل  ه، إىل م  ا ية إىل اجلب  ال ن اجلب  ل املش  رف عل  ى عرف   م   
(3)ع  ن بط  ن عرن  ة«فع  وا ، وار ف  ة موق  فر ع ل: »ك   -ص  لى هللا علي  ه وس  لم  - عرن  ة؛ لق  ول الن  يب

رواه  
  .]صحيح[ ابن ماجه.

 مع لكل من بعرفة، من مكي وغريه،جيوز اجل [2]

 
  ((1348) - 436مسلم ) ( 1)

  (3585سنن الترمذي ) (428/ 1598وطا )ملا( 2)

  (3012) بن ماجهاسنن  ( 3)
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ق املنف   رد  ع مجعهم   ا يف ح    رحل   ه؛ ألهنم   ا ص   الات مج   ع، فش   ر  يف ع، مج    امم    م   ن مل يص   ل م   ع اإلو 
  .املزدلفةكصاليت 

 ال جيوز ألهل مكة.قصر الصالة،  [3]

 الرابعاملبحث 

 فةام الوقوف بعرحكأ

 ، نركالوقوف و [1]

 إمجاعا.  إال به،احلج يتم  ال
 طلوع فجر يوم النحر،وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إىل  [2]

 - علي ه وس لم ص لى هللا -: »أتي ت رس ول هللا ق ال مال ب نس و ملا روى عروة بن مضرس بن أ 
احل  يت، ر  ل  ي طي  ئ، أكلل  ترس  ول هللا إين جئ  ت م  ن جبزدلف  ة ح  ني خ  رج إىل الص  الة فقل  ت: اي ابمل
 -هللا  م  ن جب  ل إال ووقف  ت علي  ه، فه  ل يل م  ن ح  ج؟ فق  ال رس  ولا ترك  ت  م   ي، وهللات نفس   ب   تعوأ

ل ذلك حىت ندفع، وقد وقف بعرفة قبعنا مقف وو ، ه: من شهد صالتنا هذ-صلى هللا عليه وسلم 
(1)ا فقد ت حجته وقضى تفثه«هنار  ليال أو

 ذي وغريه وهو حديث صحيح.رواه الرتم 
 فة:رت الوقوف بعوقوأما أول  [3]

ق  ل، فق  د ت ة، فم  ن أدرك عرف  ة يف ش  يء م  ن ه  ذا الوق  ت وه  و عاج  ر ي  وم عرف   ع الفل  و ن طم   
، وق د التنا هذه، ووقف معنا حىت ندفعص هدمن ش» :- صلى هللا عليه وسلم -لقول النيب حجه 

 
  (891سنن الترمذي )( 1)
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(1)قض   ى تفث   ه«، قب   ل ذل   ك ل   يال أو هن   ارا، فق   د ت حج   ه، و بعرف   ةوق   ف 
و وه     ،وغ   ريهرواه الرتم   ذي  

 حديث صحيح.
 قائما، وقت الوقوف فة يفرحصل بع ومن [4]

  .غري عامل أنه بعرفة، فقد أدرك احلج للخربأو قاعدا أو جمتازا أو انئما، أو  
 أو جمنونا مل حيتسب له به؛  ،عليهغمى م انك ومن [5]

 ل العبادات، خبالف النائم. ه ليس من أهنأل
 .يف وقته. فقد فاته احلج ومن فاته الوقوف [6]

 رتط للوقوف :يشال و [7]

  .رةهاط [1]
  .ةسرت  وال [2]
  .لوال استقبا [3]

 جيب أن يقف حتى تغرب الشمس؛  وال [8]

 دفع قبل الغروب فحجه صحيحن إ [9]

ى ص ل  -هللا  ب ن الم الط ائي، ق ال: »أتي ت رس ول ث ةحار  س بنأو ن ب ا روى عروة بن مضرسمل
ط ي، جئت من جب ل  ين، إلصالة. فقلت: اي رسول هللاابملزدلفة، حني خرج إىل ا -هللا عليه وسلم 

ل يل م ن ح ج؟ فق ال ما تركت م ن جب ل إال وقف ت علي ه، فه  وهللا  ، وأتعبت نفسي،ليتاحكللت ر أ
 

   ريجه.تخسبق ( 1)
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د وق ف تنا ه ذه، ووق ف معن ا ح ىت ي دفع، وق  الهد ص  م ن ش  : - لمص لى هللا علي ه وس   -رسول هللا 
(1)فث  ه«ة قب  ل ذل  ك ل  يال أو هن  ارا، فق  د ت حج  ه، وقض  ى تبعرف   

حس  ن ث ح  دي ق  ال الرتم  ذي: ه  ذا 
 صحيح.

  وبلغرقبل ان دفع فإ [10]

 مضرس.  حلديث عروة بن ؛إن مل يعد، فال يبطل حجهال دم عليه؛ ف
 ؛ يهعلومن وافى عرفة ليال أجزأه ذلك، وال دم  [11]

جاء قبل صالة الفجر ليلة مج ع فق د  عرفة، فمن: »احلج -صلى هللا عليه وسلم  - نيبل القو ل
(2)ت حجه«

 . ]صحيح[  ه أبو داودروا 
 اخلامسث بحامل

 بيت مبزدلفةامل

 مزدلفة، إىل  لغروبا يدفع بعد مث [1]

ص  لى  - رع؛ لق  ول ج  ابر: »وأردف رس  ول هللا، وعلي  ه الس  كينة، وإذا وج  د فرج  ة، أس   يس  ريو 
الس كينة ح ىت أت ى املزدلف ة، فص لى لس كينة، وهو يقول: أيها الناس ا ة وسارأسام -م سل و  هللا عليه

 
   سبق تخريجه.( 1)

  (1949ن أبي داود )سن( 2)
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 -ل هللا و ان رس    »ك    ل أس   امة: س   بح بينهم   ا« وق   امتني، ومل يق   اان واح   د وإهب   ا املغ   رب والعش   اء أبذ
(1)رجة، نص«يسري العنق، فإذا وجد ف -عليه وسلم  هللاصلى 

  .يهمتفق عل  ،يعين: أسرع 
 تعاىل،ذكر اهلل ، وييليبق ريويكون يف الط [2]

(2)قب ة«مل يزل يل يب ح ىت رم ى مج رة الع -صلى هللا عليه وسلم  - ضل: »أن النيبملا روى الف 
 

 متفق عليه. 
ح  ط الرح  ال، جيم  ع بينهم  ا،  قب  ل ملغ  رب والعش  اءص  لى امث ه أانخ راحلت    ،وص  ل مزدلف  ةف  إن 

(3)ابرخلرب ج
أانخ الن اس  لى املغ رب، مثم فصأقا - لمصلى هللا عليه وس -وروى أسامة »أن النيب  ،

(4)وا حىت أقام العشاء اآلخرة، فصلوا مث حلوا«منازهلم، ومل حيل يف 
  رواه مسلم. 

 فة، يصل مزدلتى غرب حال يصلي امل ، أنوالسنة ملن دفع من عرفة [3]

 .الة إقامةويقيم لكل ص، غرب والعشاء امليجمع بنيف
 ريق مزدلفة، وإن صلى املغرب يف ط [4]

  .كسائر الرخصفجاز تركها   ألن اجلمع رخصة؛ جزأهة وأسنالرك ت
 يت مبزدلفة حتى يطلع الفجر،ثم يب [5]

 
  (.(1286) - 832سلم )( م1666البخاري )( 1)

  (.1281مسلم )( 1544البخاري )( 2)

   ريجه.سبق تخ( 3)

  ((1280) - 279مسلم ) ( 4)
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 .ا يصلي الفجر يف أول وقتهمث
   .وبلة ويدعلققبل اعليه، ويست فم فيقمث أييت املشعر احلرا

مل ي زل  -م ص لى هللا علي ه وس ل  -»أن الن يب  سفر ج دا، مل ا يف ح ديث ج ابر؛ىت يمث يقف ح
(1)«جدا أسفر حىتواقفا 

 .رواه مسلم 
 طلوع الشمس إىل منى،  ثم يدفع قبل [6]

 ن يقف حىت يسفر جدا. والسنة أ 
  ت.ن عرفاما ذكران يف سريه لسكينة، كما ويستحب أن يسري وعليه

عب اس، »وق ال: اي أيه ا  الفضل بن -سلم يه و صلى هللا عل  -ف النيب ن عباس: مث أردال ابق
ه  ا رافع  ة ي  ديها ح  ىت أت  ى تفم  ا رأي ،ل، فعل  يكم ابلس  كينةاإلب   ي  ل و خلا ن ال  رب ل  يس إبجي  افالن  اس، إ

(2)«مىن
 

 إذا أتى بطن حمسر، أسرع، حتى جياوزه، ف [7]

ابرا ق ال يف ه؛ ألن ج  ن راكب ا ح رك دابت  إن كا، و شيا أسرعامىن، فإن كان مما بني مجع و و هو 
(3)«الليتى بطن حمسر حرك ق: »إنه ملا أ-ى هللا عليه وسلم صل  -ج النيب صفة ح

.  
 ميها؛ فري م يسري حتى يأتي مجرة العقبة،ث [8]

 
   يجه.سبق تخر ( 1)

  (1671البخاري ) ( 2)

   سبق تخريجه.( 3)
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، ح ىت طل ع الفج ر - صلى هللا عليه وس لم -اضطجع رسول هللا  قول جابر يف حديثه: »مثل
فاستقبل  عر احلرام،صواء حىت أتى املش ركب الق ح أبذان وإقامة، مثالصب هحني تبني ل فصلى الصبح

لش  مس، ع اا ح  ىت أس  فر ج  دا، ف  دفع قب  ل طل  و واقف   ي  زل  وملوهلل  ه ووح  ده،  ،هالقبل  ة، ف  دعا هللا وك  رب 
لعقب  ة ة، يع  ين مج  رة ام  ر يال مث س  لك الطري  ق الوس  طى، ح  ىت أت  ى اجلح  ىت أت  ى بط  ن حمس  ر، فح  رك قل   

(1)خلذف«ثل حصى امع كل حصاة منها م يكرب ،بسبع حصيات  فرماها
  

 السادساملبحث 

 دلفةأحكام املز

 جاز؛ ين وقف من مزدلفةأو [1]

(2)حمس  ر«ق ف، وارتفع  وا ع ن بط  ن مزدلف  ة كله  ا مو : »-س لم و  ي  هص لى هللا عل  -لق ول الن  يب  
 

 .حسن وهو حديث ،رواه مالك وغريه
 ثة أمساء:الوللمزدلفة ث [2]

 .زدلفةم [1]
 .مجع [2]
 رام.املشعر احل [3]

 إىل قرن حمسر،  ةعرف ها من مأزميدوح [3]

 
   سبق تخريجه.( 1)

 ( 166) طأملو ا( 2)
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 -؛ لق ول الن يب: ه ا أج زأهي أي موض ع وق ف منب، فف  ك ومشال ه م ن الش عامي ني ذل   ما عل ىو 
(1)وقف«م ومجع كلها» -سلم يه و عل  صلى هللا

 .مسلمرواه  
 لفة؛ وليس وادي حمسر من مزد [4]

(2)«سرقوله: »وارفعوا عن بطن حمل
 

 مار منها، ويستحب أخذ حصى اجل [5]

 عن تعجيل الرمي، يف مىن  يشتغل جبمعه ى، الا ابحلصستعدميكون ل
  .ومن حيث أخذه جاز

  .صاةن حوعدده سبعو 
 لقطا،  قطهنويل ف،ذويستحب أن يكون مثل حصى اخل [6]

 يلغ  داة العقب  ة الق  ط  -علي  ه وس  لم ص  لى هللا  -ق  ال: »ق  ال رس  ول هللا ى اب  ن عب  اس ا رو مل   
ال ، ويق   ول: أمث    كفي   ه  فض   هن يفل ينع    ت ه   ن حص   ى اخل   ذف، فجحص   ا فلقط   ت ل   ه س   بع حص   يا

 يفو ن، فإمن  ا أهل  ك م  ن ك  ان ق  بلكم الغل   ل  ديم والغل  و يف اأيه  ا الن  اس، إايك   ، ف  ارموا مث ق  ال: ه  ؤالء
(3)ين«الد

 جه.رواه ابن ما 
 زدلفة واجب، جيب برتكه دم؛واملبيت مب [7]

 
  ((1218) - 149) م مسل ( 1)

   بق تخريجه.س( 2)

  (9302) ه ماجسنن  (3057النسائي ) ( 3)
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علي   ه  -يس ب   ركن؛ لقول   ه وق   ف ب   ه، ومس   اه موقف   ا، ول     - ص   لى هللا علي   ه وس   لم -الن   يب  ألن 
(1)احلج عرفة«: »- لسالما

 .يح[]صح 
 ف الليل، جيوز الدفع بعد نصو [8]

ر، س  لمة ليل  ة النح   أبم -لم وس   ه ص  لى هللا علي    -»أرس  ل رس  ول هللا  روت عائش  ة قال  ت: امل   
(2)قبل الفجر، مث أفاضت« فرمت اجلمرة

 و داود )صحيح(. رواه أب 
 ه دم، ييف الليل، فعل مجع قبل نصف الليل، ومل يعدن ومن دفع م [9]

النص ف ق مزدلف ة إال يف اف  وم ن مل يو  ف ع م ن عرف ة هن ارا.كال ذي د  يه، فال دم علي ه،عاد فإن و 
ل  م يتعل  ق ب  ه حكم  ه،  النص  ف األول، ف  ي  درك ج  زءا م  نن  ه مل؛ ألي  هعل األخ  ري م  ن اللي  ل، ف  ال ش  يء 

 ل بعرفات دون النهار. كمن أدرك اللي
يق ف إىل أن يص بح، مث بي ت امل يف -س لم و ص لى هللا علي ه  -تحب االقتداء برس ول هللا س وامل

 يسفر. حىت 
 ليالة قديم الضعفوال بأس بت [10]

 -علي ه وس لم ص لى هللا  -يب الن   ق دم منف يوملا روى ابن عباس قال: »كن ت  ،ثهلذا احلدي 
(3)ضعفة أهله من مزدلفة إىل مىن«يف 

   .متفق عليه 

 
  (1949سنن أبي داود ) (889)سنن الترمذي  (18774أحمد ) ( 1)

  (1942سنن أبي داود )( 2)

  (.(1293) - 300( مسلم )8167البخاري )( 3)
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 ع قبل منتصف الليل، دفوال جيوز ال [11]

 يه دم.يعد فعل  ومن مل ،فال دم عليه ،ليله اد إليها يفعمث  ،قبل ذلك من خرج ف
 عليه، كما قلنا يف عرفة سواء. فال دم ،الليلصف ا بعد نفإن وافاه 

 الثالثفصل ال

 عاشر ) العيد(لوم االي العمأ

 ي مجرة العقبة؛ إذا وصل منى بدأ برمف

ش يء ك الطواف يف  ليه اعبدأ هبا، وألهنا حتية م ىن، فل م يق دم  -لم وسعليه  صلى هللا -نه أل
  .جداملس 

 األولاملبحث 

 وقت رمي مجرة العقبة

 مس. الش ميها بعد طلوعملستحب راو [1]

م  رة ض حى ي  وم النح  ر ي اجليرم   - لمص لى هللا علي  ه وس    -وى ج  ابر: »رأي ت رس  ول هللا ا ر مل  
(1)لك بعد زوال الشمس«وحده، ورمى بعد ذ

 .ه مسلمرجأخ 
 وأول وقته بعد نصف الليل،  [2]

  .ديث عائشةحل
 جلمرة وقتان: هذه ا ولرمي [3]

 
  ((1299) - 314مسلم ) ( 1)
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  .ووقت إجزاء ،ضيلةقت فو 
 الفضيلة فأما وقت  (1

 لشمس.بعد طلوع اف
 وقت اجلواز وأما (2

 فأوله نصف الليل من ليلة النحر.  
 إىل املساء، رمى وال شيء عليه،  لرميخر اأ نإف [4]

يسأل مب ىن ق ال رج ل: رمي ت  -صلى هللا عليه وسلم  -يب لنروى ابن عباس قال: »كان اا مل
(1)سيت. فقال: ال حرج«ما أمدبع

م ن ن ، عل ى أأهل العل م رب: أمجعالبخاري، قال ابن عبد ال اهرو  
 يكن مستحبا هلا.  ن مل، وإاهل ماها يوم النحر قبل املغيب، فقد رماها يف وقتر 

 وجيوز الرمي ليال،  [5]

 الثانياملبحث 

 ة العقبةرة رمي مجفص

 ن راكبا أن يأتيها راكبا، يستحب ملن كاو [1]

، لنح  ريرم  ي عل  ى راحلت  ه ي  وم ا - لمي  ه وس   ص  لى هللا عل  -يب رأي  ت الن   »ا روى ج  ابر ق  ال: مل   
(2)اسككم«منقول: لتأخذوا عين وي

 رواه مسلم. 

 
  (1723البخاري ) ( 1)

  ((1297) - 310لم )مس ( 2)
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 ، ويرمي على حاجبه األمين،قبلةل القبستبطن الوادي ويويستحب أن يست [2]

هللا مج رة العقب ة، اس تبطن ال وادي، واس تقبل  يزيد ق ال: »مل ا أت ى عب د بنلرْحن ملا روى عبد ا 
ل  ه إل: وهللا ال ذي ال مث ق اات األمي ن، مث رم ى بس  بع حص ي جب هل  ى حال يرم ي اجلم رة عقبل ة، وجع  لا

(1)«رةليه سورة البقغريه، من هاهنا رمى الذي أنزلت ع
  .عليهتفق م 

 ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي؛  [3]

(2)قبة«عمل يزل يليب حىت رمى مجرة ال - عليه وسلم صلى هللا -لفضل: »إن النيب ا قولل
  

 ة، كرب مع كل حصاوي [4]

    .جابرديث حل
 يرى بياض إبطيه، مي حتى رويرفع يده يف ال [5]

  .املدر واخلذف من ،يف الرمي ،ال جيزئه غري احلجرو 
 ر قد رمي به؛ حبج جيوزو [6]

 .اةن رمى حبجر جنس أجزأه؛ ألنه حصإ
 جيزئه إال عن واحدة؛ إن رمى السبع دفعة واحدة مل  [7]

 يات.رمى سبع رم - عليه وسلم صلى هللا -ن النيب أل

 
  (.(1296) - 306( مسلم )1747) البخاري ( 1)

   خريجه.سبق ت( 2)
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 رمى، ى يف املصإال أن يقع احلئه الرمي وال جيز [8]

 رم. مل يو  مينه مأمور ابلر يف قوهلم مجيعا؛ أل ،ه، مل جيزئهدونإن وقع ف
 وإذا فرغ من الرمي انصرف، ومل يقف؛ [9]

ك  ان إذا رم  ى   -ص  لى هللا علي  ه وس  لم  - واب  ن عب  اس، رواي »أن رس  ول هللا ر،عم   ألن اب  ن  
(1)ف«نصرف ومل يقرة العقبة، امج

  ن ماجه.رواه اب 

 الثالثاملبحث 

 اهلدي

 ، ديا إن كان معهفيذبح ه م ينصرفث [1]

 ه، وال هدي معه، اشرتاه فذحبه؛إن كان واجبا عليو 
من بطن الوادي، مث انصرف إىل »إنه رمى  :-صلى هللا عليه وسلم  -ر عن النيب جاب لقول 

(2)نحر فنحر ثالاث وستني بدنة بيده«امل
  .ثهلذا احلديأن ينحر بيده،  ويسن 

 يه؛يستنيب فجيوز أن و [2]

 رب.ى عليا فنحر ما غأعط - عليه وسلم صلى هللا -ألن النيب  
 ، حمسرن وحد منى ما بني العقبة وبط [3]

 
  (3033 -3032) بن ماجهاسنن  ( 1)

  ((1218) - 147مسلم ) ( 2)
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 ق ال: »ك ل م ىن -لى هللا علي ه وس لم ص   -ن الن يب ألحيث حنر منها أو من احلرم أج زأه؛ ف –
(1)منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق«

. 
 الرابعاملبحث 

 ق الرأسلح

  .رأسه حيلق مث
 احللق:ن من سنو [1]

 ن يستقبل القبلة، أ [1]
، دعا ابحلالق -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب أنس » مين ملا روىبشقه األويبدأ   [2]

(2)مث األيسر«ه رأسه األمين، فحلق بشق خذفأ
  .مسلمرواه  

 وجيوز أن يقصر من شعره،  [2]

اي ز يك  ن جم   ي  ه، ول  و مل ر، فل  م يع  ب عل ص   م  ن ق -ص  لى هللا علي  ه وس  لم  -ان م  ع الن  يب ق  د ك   و 
  .نكر عليهأل

 أفضل؛ واحللق  [3]

 
  (1937سنن أبي داود )( 1)

  ((1305) - 323مسلم )  (2)
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هللا س ول اي ر  :حلق وقال: »اللهم اغفر للمحلقني، ق الوا -سلم ه و عليصلى هللا  -يب ن النأل
ل يف الرابع      ة: لوا: اي رس      ول هللا واملقص      رين؟ ق      االله      م اغف      ر للمحلق      ني، ق      ا ل:واملقص      رين؟ ق      ا

(1)واملقصرين«
 .متفق عليه 

النس اء حل ق،  »ليس عل ىقال:  -ى هللا عليه وسلم صل  - نيبن الال حتلق؛ ألاملرأة تقصر، و و 
(2)لى النساء تقصري«ع إمنا

 مشروعا.ن حقها مثله، فلم يك ق يفل احلن رواه أبو داود)حسن(. وأل 
 ا مقدار األمنلة واملرأة تقصر من شعره [4]

 اإلصبع من املفصل األعلى. األمنلة: رأس  
 له فال شيء عليه؛ رومن ال شع [5]

 ضوء، د يف الو ل فسقطت بذهابه، كغسل اليتتعلق مبحة عباد ألهنا 
 .ألن ابن عمر قال ذلك  ؛ن مير املوسى على رأسهأيستحب لكن 

 ىل آخر النحر؛ إ خري احللق والتقصريز تأوجيو [6]

  .أوىل خري النحر املقدم عليه، فتأخريهنه إذا جاز أتأل
 .هيفإن أخره عن ذلك، فال دم عل 

 تنبيهان

 ، سكري: نالتقصحلالق وا [1]

 
  (.(1302) - 320لم )( مس1728البخاري )( 1)

  (8419سنن أبي داود )( 2)
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(1)حملق ني رءوس كم ومقص رين{ني  آمن  ن ش اء هللااحلرام إ تعاىل: }لتدخلن املسجد قول هللال
. 

لمحلق ني ث الاث وللمقص رين ودع ا ل ،ليقص ر وليحل ل«»فأمر به بقول ه:  -م لساليه اعل  - وألن النيب
(2)صري«لى النساء التق»إمنا ع - معليه السال -لتفاضل إمنا هو يف النسك، وقال وا ،مرة

 

  رة قبله،ل التحلل األول برمي اجلموحيص [2]

باش رة، مل ا روت واملعق د لاإلح رام إال النس اء، وم ا يتعل ق هب ن م ن ال وطء و اب رميحل له كل حم  ف
إن ه  ذا ي  وم رخ  ص لك  م، إذا ق  ال ي  وم النح  ر: » - علي  ه وس  لم ص  لى هللا -مة أن رس  ول هللا س  ل أم 

(3)نساء«ال الإ -شيء يعين من كل  -حتلوا ة أن ر أنتم رميتم اجلم
 رواه أبو داود. 

 اخلامساملبحث 

 حرالنطبة يوم اخل
 ب اإلمام يوم النحر مبنى خطبة، أن خيطيسن و

مر ق ال: »خطبن ا املبيت مبىن، وسائر مناسكهم، ملا روى ابن عو  لرمية وااضفاإلعلمهم فيها ي
(4)األك   رب« ي   وم احل   جإن ه   ذا  :ي   وم النح   ر فق   ال يف خطبت   ه -علي   ه وس   لم  ص   لى هللا -الن   يب 

واه ر  
 البخاري. 

 
 [ 72الفتح: ] (1)

   سبق تخريجه.( 2)

  (1999سنن أبي داود )( 3)

  (4217البخاري ) ( 4)
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 السادساملبحث 

 طواف الزيارة

 ينوي به الزيارة،  بيت طوافايطوف بال مكة، ففيض إىلم يث [1]

ض   ة، وه   و رك   ن احل   ج ال ي   تم إال ب   ه؛ لق   ول هللا تع   اىل: فاإلاف اط   و يس   مى ط   واف ال   زايرة، و و 
هللا  ص   لى - هللاوروت عائش   ة: »أن ص   فية حاض   ت. فق   ال رس   ول  (1)وليطوف   وا ابلبي   ت العتي   ق{}

(2)لتنفر إذا«فا قد أفاضت. قال: إهن هللاستنا هي؟ قالوا: اي رسول حاب: أ- عليه وسلم
 ،متف ق علي ه 

  ه.فدل على أنه ال بد من فعل 
 ذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى :فة هوص [2]

  به طواف الزايرة، ويعينه ابلنية.نه ينوي أ [1]
  .وال رمل فيه [2]
 يرم   ل يف »مل -م ه وس   ل ص   لى هللا علي     -الن   يب  إن :ق   ال اب   ن عب   اس ،وال اض   طباع [3]

(3)فيه« ضالسبع الذي أفا
.  

 ذا الطواف. يف هوالنية شرط  [4]

 
 [ 29]الحج: ( 1)

  (.(1211) - 382سلم )( م1757البخاري )( 2)

  (2001سنن أبي داود ) (3)
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 وهلذا الطواف وقتان، [3]

  .زاءإج توققت فضيلة، و و 
 فأما وقت الفضيلة  (1

ص لى هللا علي ه وس لم  -الن يب حر واحللق؛ لقول جابر يف صفة حج يوم النحر بعد الرمي والنف
(1)لظهركة ايت، فصلى مبفاض إىل البفأ :يوم النحر -

، 
(2)ا يوم النحر: فأفضنصفية، قالتفيه حيض رت  حديث عائشة، الذي ذكويف

.  
(3)رجع، فص لى الظه ريوم النحر، مث  -عليه وسلم  لى هللاص -وقال ابن عمر: أفاض النيب 

. 
 هما. متفق علي

  أسفإن أخره إىل الليل، فال ب

زايرة إىل أخ  ر ط  واف ال    -س  لم لي  ه و عص  لى هللا  -أن الن  يب : ايإن اب  ن عب  اس، وعائش  ة، رو ف   
 يف كل واحد منهما: حديث حسن.لرتمذي. وقال ، واأبو داود. روامها الليل

 ز، واجلا وأما وقت (2

 حر. وله من نصف الليل من ليلة النأ
  .دود؛ فإنه مىت أتى به صحوأما آخر وقته غري حم

 
   تخريجه. سبق( 1)

   سبق تخريجه.( 2)

  (.(1308) - 335( مسلم )1691البخاري )( 3)
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 ل فعله يوم النحر؛واألفض [4]

(1)جابر البيت، يف حديثى اجلمرة أفاض إىل ا رممل -لى هللا عليه وسلم ص - ألن النيب 
.  

 از؛ ن أخره جوإ [5]

 بعد دخول وقته،  نه أييت بهأل
 ء؛ل شيه كلل فإذا فرغ منه، ح [6]

(2)قول ابن عمر: »أفاض ابلبيت، مث حل من كل شيء حرم منه«ل 
ص لى هللا  -يعين: النيب  

 عليهما.فق تم ،. وعن عائشة: مثله-لم عليه وس

 خامتة

 كرب يوم النحرج األوم احلي [1]

  .رة أفعال احلج فيهثبذلك لكابن عمر، مسي دم من حديث ملا تق 
 يفعل فيه ستة أشياء: و [2]

  .ماحلرا شعرامل يف لوقوفا [1]
 .مث اإلفاضة إىل مىن [2]
 .مث الرمي [3]

 
   سبق تخريجه.( 1)

   خريجه.ت سبق( 2)
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 .مث النحر [4]
  .لقمث احل [5]
 مث طواف الزايرة.  [6]

  .ترتيبها هكذاوالسنة: 
 ريه، حديث جابر وغيف  ارتبه - عليه وسلم لى هللاص -ألن النيب 

النح   ر، مث احلل   ق، مث الط   واف(  )الرم   ي، مث ربع   ةاألاألش   ياء ل ش   يء، م   ن إن فع   ل ش   يئا قب    ف    
قي  ل ل  ه  -وس  لم  ص  لى هللا علي  ه -مل  ا روى اب  ن عب  اس »أن الن  يب  ؛ش  يء علي  ه ف  ال س  ياان أو ج  اهال

(1)أخري. قال: ال حرج«والت نحر واحللق والرمي والتقدمييوم النحر، يف ال
 ق عليه. متف 

 دم عليه. ، فالعاملاعمدا،  إن فعله
 السابعاملبحث 

 شروعةطوفة املاأل
 :مخسة شروعةاألطوفة املو

 إال به، بغري خالف.  ال يتمج، ن احلركايرة، وهو الز واف ط [1]
 ى اتركه. وطواف القدوم، وهو سنة، ال شيء عل  [2]
 ا تركه. نوب عنه الدم إذوطواف الوداع، واجب، ي [3]
 ركن.وهو  ،واف العمرة للمتمتعط [4]
 .ةوهو سن ،التطوعطواف  [5]

 
  (.(1307) - 334م )( مسل1722البخاري )( 1)
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 الثامناملبحث 

 تحلل األول والثانيال
 م. حرااإلحللق، حل له كل شيء حرمه وا حررة بعد الرمي والنزيااف للذا طإ

من   ه، ح  ىت قض   ى م   ن ش  يء ح  رم  -ص   لى هللا علي  ه وس  لم  -عم   ر: »مل حي  ل الن  يب ال اب  ن ق   
(1) ح ل م ن ك ل ش يء حرم ه«مثالنح ر، فأف اض ابلبي ت،  محجه، وحنر هديه يو 

 ،همثل  ة ائش  وع ن ع 
 متفق عليهما.

 الرابعفصل ال
 األولاملبحث 

 مال أيام التشريقأع
 ها ليالي أيام التشريق،؛من يومه، فيمكث ب  منىىلإ عم يرجث

 لى»أف  اض ي  وم النح  ر، مث رج  ع فص    -ص  لى هللا علي  ه وس  لم  -ن  يب عم  ر، أن الاب  ن روى ا مل    
(2)الظهر مبىن«

 متفق عليه.  
 بها واجب  املبيتو 

لعب    اس ب    ن عب    د رخ    ص ل -هللا علي    ه وس    لم  ص    لى - ر روى »أن رس    ول هللاألن اب    ن عم      
(1)سقايته« ليايل مىن من أجل ت مبكةيبي املطلب أن

 ه. ال رخصة لغري  أنه على دلمتفق عليه. في .
 

   سبق تخريجه.( 1)

   خريجه.سبق ت (2)
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 ، لثم يرمي اجلمرات الثالث يف أيام التشريق بعد الزوا

 ،ل مجرة يف كل يوم بسبع حصيات ك
جد م ىن رم ى اجلم رة ال يت تل ي مس   ان إذاس لم ك  ص لى هللا علي ه و  الزهري، »أن رس ول هللا عن

رافع ا يدي ه ل ة، القبل تقدم أمامه ا، فوق ف مس تقب لما رمى حبصاة، مث، يكرب كت صيايرميها بسبع ح
 ة،بسبع حصيات، يكرب كلما رمى حبصا اعو، وكان يطيل الوقوف، مث أييت اجلمرة الثانية، فريميهيد
مث أييت اجلم رة ال يت لقبلة رافعا يديه يدعو، تقبل اقف مس ا يلي الوادي، فيينحدر ذات اليسار، مم مث

 يقف عندها« وال صرف ينت، يكرب عند كل حصاة، مث فريميها بسبع حصياالعقبة،  عند
ه ع  ن الن  يب ص  لى هللا علي  ه بي   ل الزه  ري: مسع  ت س  امل ب  ن عب  د هللا، حي  دث مث  ل ه  ذا، ع  ن أق  ا

(2)بن عمر يفعلهان كاوسلم و 
.  

 الي منى،احلاج ترك املبيت مبنى ليقاية أهل سرعاة اإلبل، ووز لوجي

وق  ت واح   د، يف  مي   عاجل أو الثال   ث، إن أحب  وا أن يرم  وا األول، إىل الث  اين، ي   ومال وت  رك رم  ي 
 عمر يف الرخصة للعباس. بنحلديث ا ؛ةوم يف الليلة املستقبل والرمي يف الليل، فريمون رمي كل ي

 الثانياملبحث 

 وم الثاني عشرل الياأعم

 أحب أن ينفر، ني، والثا كان رمي اليومإذا و [1]

 
  (.(1315) - 463( مسلم )1634البخاري )( 1)

 (179/ 2) 1753البخاري صحيح ( 2)
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تل ك الليل ة، والرم ي بع دها، وإن غرب ت وه و يف  ت، وسقط عنه املبي  سلشموب افر قبل غر ن
 إمث}فم  ن تعج  ل يف ي  ومني ف  ال  تع  اىل: توت  ة، والرم  ي م  ن الغ  د بع  د ال  زوال؛ لق  ول هللاالبيمت  ه لز  م  ىن،

(1)ه{ي   علي  ه وم  ن أتخ  ر ف  ال إمث عل 
ث  ة، : »أايم م  ىن ثال- وس  لم ي  هص  لى هللا عل  -رس  ول هللا وق  ال  .

(2)وم ن أتخ ر ف ال إمث علي ه«إمث علي ه،  ني ف الي ومتعجل يف فمن 
اض لبي   س موالي وم: ا رواه الرتم ذي. 

 لنهار. ا
 ا حلاجة، وإن رحل، وخرج ثم عاد إليه [2]

  .رمي؛ ألن الرخصة قد حصلت له ابلتعجيلالمه املبيت، وال  يلز مل
 روجه من منى مل ينفر، غربت قبل خإن  [3]

  .روججيز له اخلمل زله، ما يف منكان ارحتل أو كان مقيواء  س
 الثالثاملبحث 

 واف الوداعط

 يع عليه؛من أراد املقام مبكة فال تودو [1]

 للمفارق.  وداعن الأل 
 ه ذلك يودع البيت بطواف،ل ومن أراد اخلروج مل جيز [2]

 
 [ 203بقرة: ]ال( 1)

  (889سنن الترمذي )( 2)
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، إال أن  ه خف  ف ع  ن خ  ر عه  دهم ابلبي  تآأن يك  ون ى اب  ن عب  اس ق  ال: »أم  ر الن  اس رو مل  ا  
(1)«ضاحلائ

 متفق عليه.  
 آخر أمره،داع يف والوجيعل  [3]

 ه ابلبيت، آخر عهدليكون  
 ه عادتإ امة لزمتهفإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إق [4]

 لخرب.ل
 فسه شيئا، مل يعده؛ نوإن صلى يف طريقه، أو اشرتى ل [5]

 .خيرجه عن كونه وداعا ن هذا الأل
 احلرم  منزله يف من كان [6]

 كي، ال وداع عليه. هو كاملف

 :انهبيتن

 رتى زادا، أو اشهيقن قضى حاجة يف طرإ [1]

آخر   يكونأن  عنرج طوافه يف طريقه، مل يعده؛ ألن ذلك ليس إبقامة ختلنفسه  أو شيئا 
   . عهده ابلبيت

 اب ويدعو ،يقف يف امللتزم بني الركن والب نويستحب للمودع أ [2]
 

  (.(1328) - 380( مسلم )1755ي )البخار ( 1)
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ه  ه وذراعي  ه ووجه ل  ركن والب  اب، فوض  ع ص  در م  ر أن  ه ق  ام ب  ني اعهللا ب  ن كم  ا روي »ع  ن عب  د   
(1)يفعل  ه« -ص  لى هللا علي  ه وس  لم  -ول هللا رأي  ت رس   ل: هك  ذا بس  طا وق  ا وبس  طها ،ذاوكفي  ه هك   

 

 صواب وقفهوال اود.د رواه أبو
(2)ما بني الركن والباب« عن ابن عباس قال: »امللتزم

 ]صحيح[  
م هللا ع نه  رض يزبريبن عباس، وعبد هللا ب ن ال  بن عمر وا عبد هللا رأيتعن أيب الزبري قال: " 

(3)"نهيلتزمو 
 ]صحيح[  

 ةخامت

 زيارة، فطافه عند اخلروج،من ترك طواف الو [1]

العمرة عن طواف   جزاء طواف أد منه فأجزأ عنه، كاملقصو  ل بهحيص نهأل واف الوداع،أجزأ عن ط 
 جد.  صالة الفرض عن حتية املس القدوم، و 

 اع الود هوى بطوافوإن ن [2]

(4)امرئ ما نوى«كل ا ل:»وإمن-عليه السالم  -له رة لقو زئه عن طواف الزاي جيمل
   

 
  (8991)داود  بيسنن أ( 1)

 (236/ 3) 77813صنف ابن أبي شيبة م( 2)

 (616/  1) 233أخبار مكة للفاكهي ( 3)

   سبق تخريجه.( 4)
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 اخلامسفصل ال

 وواجباته وسننه أركان احلج
 : ثالثة ركان احلجأ

  .بعرفة لوقوفا [1]
 .ايرةالز  وافطو  [2]
  .ماإلحرا [3]
 :ةمثاني تهوواجبا

  .إلحرام من امليقات ا [1]
 .واجببالراجح انه ليس الليل، و والوقوف بعرفة إىل  [2]
 .ليل نصف الواملبيت مبزدلفة إىل [3]
 .والرمي [4]
  .اعدالو  وافوط [5]
  .والسعي [6]
   .واحللق [7]
 واملبيت مبىن. [8]

 ه:وسنن

  .الغتسالا [1]
 .وطواف القدوم [2]
 .والرمل [3]
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  .واالضطباع فيه [4]
  .كننيلر واستالم ا [5]
 .تقبيل احلجرو  [6]
 .إلسراع، واملشي يف مواضعهماوا [7]
 .واخلطب [8]
  .واألذكار [9]
 .والدعاء [10]
 واملروة. الصفالصعود إىل وا [11]

 السادسفصل ال
 باتهاوواج مرةأركان الع

 :ثالثة رةمركان العأ

 .وافلطا (1
  .اإلحرام (2
 .والسعي (3

 وواجبها:

 حللق.ا
 ننها: وس

 .لغسلا (1
  .دعاءوال (2
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 .والذكر (3
  .اف والسعيوالسنن اليت يف الطو 

 ثثال بطضوا

 كنا ترك ر نم [1]

  .يتم نسكه إال به جب عليه أن أييت به ألنه الو 
 ن ترك واجبا وم [2]

  .دم هعليف
 ومن ترك سنة  [3]

 يه.ال شيء عل ف

 ةخامت

 بدون لربنا حامدون؛ ون عابون تائبآي ال:ذا رجع قإ [1]

(1)كان يقوله إذا قفل  -ى هللا عليه وسلم صل  -ن النيب أل
 متفق عليه. .

 مستحبة   عليه وسلم لى اهللص - هللول ارسالة يف مسجد والص [2]

 
  .((1342) - 425( مسلم )3856البخاري )( 1)
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خ ري م ن أل ف ص الة فيم ا  جدي ه ذاس  : »صالة يف م-م يه وسل صلى هللا عل  -لقول النيب  
(1)«احل  رامس  جد امل س  اجد إالاه م  ن املس  و 

ال إىل ثالث  ة : »ال تش  د الرح  ال إ-علي  ه الس  الم  -وقول  ه  
(2)د األقصى«ساجد، املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجم

 يه.عل  قمتف 

 
  (.(1394) - 055( مسلم )1190البخاري )( 1)

  (.(1397) - 511( مسلم )1189البخاري )( 2)
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 امنب الثالبا

 باب الفوات واإلحصار
 األولاملبحث 

 احلج فوات
 فقد فاته احلج، يوم النحر، رتى طلع الفجن مل يقف بعرفة حم

أن  ه ق  ال: »ال يف  وت احل  ج ح  ىت يطل  ع  -س  لم لي  ه و ع هللاص  لى  -بر ع  ن الن  يب ج  ا مل  ا روى 
(1)ع«فجر من ليلة مجال

 .رواه البيهقي وسنده صحيحرواه  
 :هوعلي

  ال العمرة،فعحلل بأيتأن  (1

 -ب  اس عاثب ت واب  ن ع  ن عم  ر وابن ه وزي  د ب  ن  وىط  واف وس عي وتقص  ري؛ ألن ذل  ك ي ر  ه يو 
 ع املعتمر، مث قد حللت. ا يصنمصنع وب حني فاته احلج: اأي ، قال عمر أليب- عنهم رضي هللا

 على الفور.وجيب عليه القضاء  (2

  .ألنه قول الصحابة 
 ي.دوجيب على ما فاته احلج ه (3

  .لصحابةا نه قولأل 
 ر  بايف سنة القضاء، لقول عمر يف ه خيرجهو 

 
 (9816نن البيهقي )س( 1)
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 الثانياملبحث 

 أنواع اإلحصار
   .منها نذكرع كثرية  ا صار له أنو الحا

 ع األوللنوا

 غريهم، فمنعوه الوصول إىل البيت، ، أوشركنيم إذا حصره عدو من املحملرا [1]

استيس ر  م اص رت فأح}ف إن علي ه بقول ه:  فله التحلل. وقد نص هللا تع اىلريقا آمنا، مل جيد طو 
(1){اهلديمن 

 احلديبي ة أن يف اأم ر أص حابه ي وم حص رو  -صلى هللا علي ه وس لم  -النيب وثبت أن  .
 لقوا، وحيلوا.وحيا، ينحرو 

  .عمرة، أو هبماأو ب اإلحرام حبجكان وسواء  
  حصار اهلديوعلى من حتلل باإل [2]

 ؛د هديا، صام عشرة أيام، ثم حلإن مل جيو [3]

ع. وال حي  ل إال بع  د الص  يام،  ب  دل ينتق  ل إلي  ه، ك  دم التمت   ن ل  ه ك  ارام، فح   إلألن  ه دم واج  ب ل 
  .ديما ال حيل إال بعد اهلك

 النوع الثاني

 ، عرفة، ومتكن من البيت عنصد ن م

 أوىل. ة؛ ألن له ذلك من غري حصر، فمعه بعمر  له أن يتحللف
 

 [ 619بقرة: ال]( 1)
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 النوع الثالث

 صر عن واجب من واجبات احلج حلا

ل  يس ل  ه التحل  ل؛ ألن ص  حة لف  ة أو مب  ىن يف لياليه  ا، فمبزد ي  تواملب ع،ا رمي، وط  واف ال  ودالك   
غ  ري ص  حيح، كم  ا ل  و ترك  ه م  ن ه وحج   لي  ه دم؛ لرتك  ه ذل  ك، ع نال تق  ف عل  ى ذل  ك، ويك  و احل  ج 

 حصر.
 عالرابالنوع 

 التحلل ن أحصره مرض أو عدم نفقة فله م

ع رج، ر أو كس  : »م ن  الأن ه ق   -لي ه وس لم ع ص لى هللا -ألنه ي روى ع ن الن يب و  ،عموم اآليةل
(1)ى«فقد حل وعليه حجة أخر 

 و. دفأشبه من حصره العوألنه حمصر  ،رواه النسائي 
 

 
   (2861النسائي ) ( 1)


