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مة   3 المقدِّ

 املقدمة
ن ال إله إال احلمد هلل الذي يّسر لعباده أمور الفقه يف الدين, وأشهد أ

ني, صلى عبده ورسوله سيد األنبياء واملرسل حممدا   ويل املتقني, وأشهد أن   اهلل
اهلل عليه وعلى آله الطيبني الطاهرين, وعلى صحابته الفقهاء املكرمني, 

 وعلى من اقتفى أثرهم إىل يوم الدين. أما بعد:
أنه قال: )من يرد اهلل  فقد جاء يف الصحيحني عن النيب املعصوم 

ريد قال أهل العلم مفهوم احلديث: أن الذي ال ي  و  ,(يف الدين يفقِّهه به خريا  
 ال يفقِّهه يف الدين.  سبحانه واعاىل به خريا  اهلل

من هذا املنطلق كان الواجب على كل مسلم يريد أن يعبد اهلل على و 
 م الفقه الذي يرفع به اجلهل عن نفسه, ويقربه إىل ربه.بصرية اعل  

والدارس للفقه اإلسالمي جيده قد اناول األحكام الشرعية الفرعية, 
 حة وجنايات وغريها.مالت وأنكامن عبادات ومع

فكما ارى أن الفقه حبر ال ساحل له, فكان من املناسب اختيار قسم 
 أال وهو قسم )العبادات(. ,ال غىن للمسلم عنه يف مجيع حيااه

فيه االختصار, واختيار القول )الراجح(  ي  وع  قد ر  ف قارئنيلل واسهيال  
أحفز اهلمم بذكر مع دليله دون الدخول يف اخلالفات الفقهية, وبدا يل أن 

 بعض األحاديث املشتملة على فضائل العبادات لعلنا نفوز بأعلى اجلنات.
ر اهلل اعاىل أن ابنت كلية امللك فهد  البحرية باجلبيل هذا وقد يس  

ادريس هذا الكتاب وجعلته ضمن املقررات الدراسية لطلبتها, يف قسم 
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 الدراسات اإلسالمية.
ىت يتوافق مع الضوابط العامة للمقررات ح وقد أعدت النظر فيه مرارا  

الدراسية املقررة لألقسام الشرعية للجهات التعليمية ملرحلة ما بعد الثانوية؛ 
 فكان منهجي فيه على النحو التايل:

قدمت لكل درس مبقدمة مناسبة, وذكرت األهداف لكل موضوع, 
وموجز للدرس, وختمت كل درس بأسئلة على نسق ما جاء من أهداف 

 درس لقياس مدى االستيعاب والفهم للموضوع.ال
 وقد مشل هذا الكتاب اآليت:

 معناه ونشأاه, ومصادره, واحلكم التكليفي. ؛: مقدمة عن علم الفقهأوال
الزكاة, فقه الصالة, و فقه ومشل: فقه الطهارة, و  ,: قسم العباداتثانيا

 احلج.فقه الصيام, و فقه و 
لوجهه الكرمي, وأن  العمل خالصا  هذا, وأسأل اهلل اعاىل أن جيعل هذا 

يتقبل منا صاحل األعمال, وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصاحل, وأن يتقبله 
 إنه سبحانه واعاىل جواد كرمي. مين

 ,,,وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وأصحابه أمجعني
              

 د. ظاهر بن فخري الظاهر                          
 أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة                               

 المدينة المنورة لجامعة اإلسالميةا                          
           هـ3435                                     
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 مقدمــة عـن علـم الفقـــه
 :مقدمة وتمهيد

 :الموضوعأ. مقدمـة  

على معىن الفقه ومراحل نشأاه  القارئليتعرف  املوضوعأ عد  هذا 
وأئمة الفقه األربعة, ومصادر الفقه املتفق عليها واملختلف فيها, واألحكام 

 التكليفية اخلمسة.

 :الموضوعب. أهداف 
 على معىن الفقه, واملراحل اليت مر هبا. القارئيتعرف  -3

 على أئمة الفقه األربعة. القارئيتعرف  -2

 مجيع مصادر الفقه املتفق عليها, ومييز بينها. رئالقايعدد  -3
بني األحكام التكليفية اخلمسة, ويذكر أمثلة عليها  القارئميز  -4

 من واقعه.

 ج. موجز الدرس:

 المقدمة: -3

الفقه هو فهم احلكم الشرعي الفرعي مع دليله, وألمهية الفقه أهتم 
 ؛ء ذلك العديد من الفقهاءالعلماء بتدوينه وكتابته على عدة مراحل, وبرز أثنا

ومن أجل . ومن سار على هنجهم ئمةباأل واانهاء    الكرام الصحابةب ابتداء  
اجلانب األساسي يف الفقه هو فهم الدليل كان ال بد من معرفة أدلة الفقه  أن
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معرفة األحكام  منمكن نت, لواملختلف فيها عموما   املتفق عليها خصوصا  
 يز بينها.يوالتم ,ب واملندوب واملباح واملكروه واحملرم()الواج ؛التكليفية اخلمسة

 ملخص المواضيع: -2

 األئمة األربعة.ونبذة موجزة عن معىن الفقه ونشأاه,  -أ
 مصادر الفقه. -ب

 احلكم التكليفي. -ج
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 الفقه ونشأته معنىأواًل: 
 أ ـ معنى الفقه:

 .(1)الفهم :الفقه لغة  
من أدلتها ة املستنبطة ي  لشرعية العملالعلم باألحكام ا :الفقه اصطالحا  

 .(2)الت فصيلي ة
 : معنى الفقه اصطالحا  شرح 

: ضده اجلهل, وهو إدراك الشيء على ما هو عليه, كإدراك أن  العلم
إمنا : )الكل أكرب من اجلزء, وإدراك أن النية شرط للعبادة من قوله 

 . (3) (األعمال بالنيات
 رع من أحكام.سب إىل الش  : أي ما ن  األحكام الشرعية

بعمل البدن غالبا , فخرج األمور االعتقادية : أي املتعلقة ةالعملي  
 .املتعّلقة يف اجلملة بعمل القلب

 املستفادة بطريق الن ظر واالجتهاد. أي: المستنبطة

                                 
 . (133/ 1) :, التحبري شرح التحرير(33/ 1) :روضة الناظر ينظر: (1)

 (. 161/ 1تحرير: )(, التحبري شرح ال12/ 1ينظر: شرح خمتصر الروضة: ) (2)

 ,احليل ارك يف باب احليل, كتاب (2331 /6)( 6333)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
:  قوله باب اإلمارة, كتاب (1313 /3)( 1091)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه

 . ..((بالنية األعمال إمنا))
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شارع احلكيم, وهي اشمل اليت اعتربها الاألدلة  أي: أدلتها التفصيليـة
ما جاء يف: القرآن والسنة واإلمجاع والقياس, فهذه هي أدلة الفقه املقرونة 

 مبسائله.
 : (3)علم الفقه نشأة ب ـ

ميكن القول إن علم الفقه أصبح علما  مستقال  بذااه بعد أن مر  
يت مت ضج المو, مث مرحلة الن  شأة, مث مرحلة الن  هي: مرحلة الن   بثالث مراحل

 فيها ادوين علم الفقه.
 مرحلة نشأة الفقه: ( 3

ين والقضاء والفتيا يف هذه املرحلة هو كان املرجع يف بيان أحكام الدِّ 
 غ الناس ما نزل عليه من ربه حيث كان يبلِّ  ,وحده الرسول 
حيث ك ف ي الناس  لالجتهاديف هذه املرحلة جمال هناك ومل يكن  ه,ويوضح

 فقد بعيدا  عن النيب  إال أن يكون الصحايب  ,بوجود الرسول 
 ه.قرّ على اجتهاده وقد ال ي   قرِّه الرسول قد ي  و  ,أحيانا   جيتهد
 و:مرحلة النم( 2

وامتد سلطانه  انتشر اإلسالم خارج جزيرة العرب بعد وفاة النيب 
فقد كثرت احلوادث  ,ودخل الناس فيه أفواجا  ومجاعات, وكان لذلك أثره

 اقعقد ارك نّصا  لكل حادثة بعينها  طلب أحكاما , ومل يكن النيب اليت ات

                                 
 .(231 ,21)ص: : ينظر: ااريخ التشريع اإلسالمي (4)



 9 مقدمة عن علم الفقه 

يف مستقبل األمة, فكان هذا سببا  لنمو الفقه يف هذه املرحلة, وقد كان 
إذا عرضت هلم واقعة يلتمسون حكمها يف كتاب اهلل   الصحابة اءــعلم
  مث يف سنة رسول اهلل ,عرف اجتهدوا للت ,مل جيدوا فيهما حكما   فإن

ذلك من النظائر واألدلة العامة من القرآن مستلهمني  ,على وجه احلق
 والسنة.

رهم: الفاروق عمر فقهاء كثريون من أشه    وقد اشتهر من الصحابة
بن اخلطاب, وعلي بن أيب طالب, وعبداهلل بن مسعود, ومعاذ بن جبل, 

 ص وغريهموعبداهلل بن عمرو بن العا , وعبداهلل بن عمر,وعبداهلل بن عباس
الكبار يف البالد   ـ, وقد انتشر فقهاء الصحابة ـ رضي اهلل عنهم أمجعني

فنشروا فيها الفقه, ومن فقهائهم الذين كان هلم األثر الكبري: اخللفاء 
وابن عباس يف مكة, وابن مسعود يف  ,األربعة, وزيد بن ثابت يف املدينة

رضي اهلل -لعاص يف مصر العراق, ومعاذ يف الشام, وعبداهلل بن عمرو بن ا
 . - عنهم أمجعني

نت ابعا  يف العلم أثر اوجيهي, فتكو    وقد كان لكبار الصحابة
 ,لشخصياهتم واجتهاداهتم مدارس الفقهاء املختلفة يف شىت البالد اإلسالمية

الذين صاروا أئمة هلذه املدارس وقادة  ,على أيدي االميذهم من التابعني
وعكرمة  وعطاء بن أيب رباحبعة يف املدينة النبوية, الفقهاء السهلا, مثل: 

بن جبري وعلقمة يف الكوفة, اوسعيد  النخعيوجماهد يف مكة, وإبراهيم 
واحلسن البصري يف البصرة, ومكحول يف الشام, وطاووس يف اليمن, ويزيد 

 بن حبيب يف مصر.ا
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 مرحلة النضج واالزدهار:( 3
  ود وِّن ت فتاوى الصحابة ,ةن  يف هذه املرحلة بدأ ادوين الس  

فدونت مذاهب الفقه اليت ما زال  ,والتابعني, مث نشطت حركة التدوين
 أبرزها معروفا  ومتبوعا  إىل اآلن.

 سخروايف هذه املرحلة مواهب عدد كبري من العلماء الذين  وقد ظهر
 الكبرياألثر  ذا العمل منهمشر العلم واعليم الناس, وكان هلنلأنفسهم 

 للفقه. ا  ذهبي  يف استنباط األحكام مما جعل هذه املرحلة اـ ع د  عصرا  وسع املت
أ ق ر  هلم باإلمامة وصاروا قدوة, ومن  ,ويف هذه املرحلة عاش فقهاء كثريون

هؤالء: سفيان بن عيينة يف مكة, ويف املدينة مالك بن أنس, ويف الكوفة أبو 
ي, ويف نيسابور إسحاق بن حنيفة, ويف الشام األوزاعي, ويف مصر الشافع

 .يف مدد زمنية متقاربةراهوية, ويف بغداد أمحد بن حنبل. 
 وأشهرهم أئمة املذاهب األربعة. هذه املرحلةولعل أبرز فقهاء 

 موجزة عنهم: نبذةوفيما يلي 
 :(3)أبو حنيفةـ 3

, ولد عام ىوط  النعمان بن ثابت بن ز  : واسمهإمام املذهب احلنفي, 
 هـ, نشأ يف الكوفة وطلب العلم فيها.( 139) واويف عام ,هـ( 09)

العراق واركيا وباكستان وأفغانستان واهلند وبني مسلمي  :مذهبه يف انتشر

                                 
 (.1/26(, اجلواهر املضية: )493, 6/309: سري أعالم النبالء: )ته يفينظر ارمج (1)
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 الصني ومسلمي وسط آسيا, وكذلك مسلمي شرق أوروبا.
 الكبري ري  واية وهي: السِّ الرِّ  ى بكتب ظاهرسم  ما ي   :املذهب كتبومن أهم 

الصغري, واجلامع الكبري واجلامع الصغري, واملبسوط ويسمى  ري  السِّ كتاب و 
محمد بن احلسن الشيباين الميذ اإلمام أيب يادات, كلها لــوالزِّ  (األصل)

كتاب حنيفة, وقد مجع هذه الكتب احلاكم الشهيد يف كتابه الكايف, وشرح  
 املبسوط.كتابه ي يف  الكايف اإلمام السرخس

 :(3)مالكـ 2
 مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر: واسمه ,إمام املذهب املالكي

وجده أبو عامر من صحابة رسول  ,األصبحي, من قبيلة ذي أصبح اليمنية
 .هـ( 110)هـ واويف عام ( 03), ولد عام اهلل 
  .وله انتشار يف احلجاز ,: مشال أفريقيا وغرهبا ووسطهايف مذهبه رانتش

الكربى لإلمام مالك برواية الميذه  املد و نةاملذهب:  كتبومن أهم 
حنون, والكايف يف فقه أهل املدينة ليوسف بن عبدالرب, وبداية اجملتهد س  

 مد بن رشد )احلفيد(, وخمتصر خليل.حملوهناية املقتصد 

                                 
 (.121 -0/40وسري أعالم النبالء: ) (,1/61: طبقات الفقهاء: )ينظر ارمجته يف (1)
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 :(3)الشافعيـ 3
, حممد بن إدريس بن العباس الشافعي: واسمه ,إمام املذهب الشافعي

يف  يلتقي نسبه مع النيب  ,هـ( 294)هـ واويف عام ( 139)ولد بغزة عام 
 عبد مناف.
احلجاز واليمن, والعراق, والشام, ومصر, وبني  :مذهبه يف انتشر

  .سلمي جنوب شرق آسيام
 ز يناملذهب: األم للشافعي نفسه, وقد اختصره  كتبومن أهم 

يف   امل
 ز ينى خمتصر كتابه املسم  

 ز ين, مث شرح خمتصر امل
دي علي بن حبيب املاور   امل

البني ومنهاج روضة الط   أيضا: احلاوي الكبري, ومن كتب املذهب كتابه  يف
 يي الدين بن شرف النووي.البني, واجملموع, كلها حملالط  
 :(2)أحمــدـ 4

أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل إمام املذهب احلنبلي, وامسه: 
هـ, نشأ يف بغداد وطلب ( 241)هـ, واويف عام ( 164), ولد عام الشيباين

 إىل كثري من البالد.  طلب احلديثمث سافر يف ,العلم ابتداء  على علمائها
انتقاه من أكثر من وقد  ,)مسند اإلمام أمحد( :مسنده املشهور بـ أل ف

سبعمائة ومخسني ألف حديث, واشتهر بوقوفه يف وجه القول خبلق القرآن, 

                                 
  (.  2/11(, وطبقات الشافعية: )06 -19/3سري أعالم النبالء: )ينظر ارمجته يف:  (1)

 (.    333-11/121( وسري أعالم النبالء: )1/01)ينظر: ارمجته يف: طبقات الفقهاء:  (2)
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 وثبااه يف ذلك وحتمله األذى يف سبيل محاية الدين من التبديل والتحريف. 
 العربية, والعراق, والشام.  اجلزيرة :مذهبه يف انتشر

ين, كلها , واملغ  , والكايفق نعواملاملذهب: العمدة,  كتبومن أهم 
نعاملكتاب بن أمحد بن قدامة, وقد شرح   لعبداهلل عبدالرمحن بن حممد بن  ق 

نعامل احل ج اوي كتابرح الكبري, واختصر شرف الدين قدامة يف الش     يف ق 
 .ع شرح زاد املستقنعاملر ب الر وضعليه كتاب  ويتالبه ع وزادزاد املستقن   كتاب

 ثانيًا: مصــادر الفقــه
 ىستقواملنابع اليت ي   ,)أدلته اليت يستند عليهاهي:  مصادر الفقه

ة ثابتة قوي   أسسبنت الشريعة اإلسالمية مجيع أحكامها على  حيث ,منها(
فقهاء وما أمجع عليه ال ,وسنة نبيه  , كتاب اهلل  :ة منمستمد  

وما اعتربوه قياسا  صحيحا  متمشيا  مع قواعد  ,اجملتهدون من قضايا فقهية
   الشريعة اإلسالمية.

 وبيان هذه املصادر حسب التفصيل اآليت:
 القرآن الكريم: أ(

, املتعب د بتالواه, حممد  , املنـز ل على اهلل كالم :هوالقرآن 
 .(3)توم بالناساملعجز, املتواار, املبدوء بالفاحتة, املخ

زل حسب الوقائع ومقتضيات األحوال, ـين الكرمي وقد كان القرآن

                                 
 (.1/14(, واملختصر يف أصول الفقه: )1/316ينظر: روضة الناظر: ) (1)
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املتني, وقد اشتمل على أصول التشريع   وحبل اهلل ,ينأساس الدِّ  فكان
 اهلل قال ,اليت اقوم عليها حياة البشر من عقائد وآداب وسلوك ومعامالت

   .(1)(ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ )  اعاىل:
 ـــة:ن  الس   ب(

 .(2)وفعله واقريره قول الرسول  :هيالسنة 
ی جئ حئ مئ ىئ )  قال اعاىل: ,رجة الثانية بعد القرآنواأيت يف الد  

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

     . (3) (مث
ح معناه, ل ما أمجل منه واوضِّ وادل عليه وافصِّ  هر القرآن وابينفسِّ والسنة ا  

وقال  , (4)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ) قال اعاىل: 
  .(3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) :اعاىل

  ,م شيئني لن اضلوا بعدمهاإين قد اركت فيك): رسول اهلل وقال 

                                 
 .(30) :سورة األنعام (1)

 (.1/14(, واملختصر يف أصول الفقه: )1/316ينظر: روضة الناظر: ) (2)

 .(30: )سورة النساء (3)

 .(1) :سورة احلشر (4)

 .(09) :سورة النساء (3)
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 .(1)(وس ن يتكتاب اهلل 
 اإلجمــاع: ج(

 ,بعد وفااه ,اافاق العلماء اجملتهدين من أمة حممد  :هواإلجماع 
 .(2)على حكم شرعي ,يف أي عصر من العصور

ڦ ڦ )  قال اعاىل: ,اجملتهدين مجهورعند  ةج  ح  واإلمجاع 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

من خيالف سبيل املؤمنني  فجعل , (3)(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
   . قرين من يشاقق الرسول

مل يكن اهلل (, ويف لفظ: )ال جتتمع أميت على ضاللة: )وقال 
 .(4)(ليجمع هذه األمة على خطأ

                                 
 (.1/111(, )310أخرجه احلاكم يف مستدركه: برقم ) (1)

 (.1/14: )املختصر يف أصول الفقهو , (1/316) :روضة الناظر :ينظر (2)

 .(113) :سورة النساء (3)

(, والرتمذي يف سننه: برقم 43/299(, )2122أخرجه أمحد يف مسنده: برقم )  (4)
ء يف لزوم اجلماعة, وابن ماجه يف سننه: برقم ( أبواب الفنت, باب ما جا4/466(, )2160)
(, كتاب الفنت, باب السواد األعظم, واحلاكم يف مستدركه: برقم 2/1393(, )3039)
 (.2/209(, )2111(, والطرباين يف املعجم الكبري: برقم )1/100(, )304)
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 القيــاس: د(
ة جتمع لِّ لع   ,يف حكم شرعي ,إحلاق فرع بأصل :هوالقياس 

  .(1)بينهما

واألصل هو  ,بيذبيذ باخلمر يف التحرمي, فالفرع هو الن  وذلك كإحلاق الن  
 سكار.والعلة اجلامعة بينهما اإل ,اخلمر, واحلكم هو التحرمي
 فأركان القياس أربعة:

 فرع ملحق باألصل. (2         األصل املقيس عليه. (3
 ع لة جتمع بني األصل والفرع. (4         حكم ثابت لألصل. (3

ۅ ۉ )  , قال اعاىل:العلماءة عند مجهور ج  والقياس ح  

(2)(ۉ
 .واالعتبار معناه املقايسة, 

, وأخرى عن الصيام عن أمها بعد موهتا لت امرأة النيب أوملا س
بالقضاء, قياسا  على وجوب  , أمرمها سألت عن احلج املنذور عن أمها

 قضاء الد ين.

                                 
 .(1/60: )األصول من علم األصولو , (00/ 2) :إرشاد الفحولينظر:  (1)

 .(2) :احلشرسورة  (2)
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يف اخلالفة قياسا  على اقدمي رسول   أبا بكر م الصحابة قد   دوق
لديننا, أفال   لقد رضيه رسول اهلل, فقالوا: )له يف إمامة الصالة اهلل 

 .(3)نرضاه لدنيانا(
 ة الفقه, وهناك مصادركل ما سبق من املصادر متفق عليها بني أئم

 .فيها, فقد يأخذ هبا إمام دون آخرمختلف  كثرية أخرى
تح سان ر سلة,املاملصاحل و ومن الك املصادر: قول الصحايب,  , واالس 

تص حابرائع, سد الذ  و رف, الع  و عمل أهل املدينة, و شرع من قبلنا, و  , واالس 
 وغريها.

                                 
 .(1/210)ينظر: الرياض النضرة يف مناقب العشرة: ( 1)
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 يفــيكل  ثالثًا: الحكــم الت  
 مطلوب الشارع احلكيم. :هو :(1)يالحكم التكليف

خطاب الش ارع املع ل ق بأفعال املكلفني, على جهة الط لب أو  :أو هو
 الت خيري.
 :الحكم التكليفي أقسام

 ؛واملباح ,واملكروه ,مواحملر   ,واملندوب ,الواجب: هيأقسام  خمسة
 وكالمها إما ,بطلب فعل أو طلب ارك التكليف إما أن يكون ألنهوذلك 

  .فيه ختيري بني الفعل والرتك الشيء جازم أو غري جازم, وإما أن يكون
 وافصيله كاآليت:

 : (2)الواجـــب أ(
 رع فعله طلبا  جازما . ما طلب الش   :هوالواجب 

 .(3) (ڱ ڱ ڱ ں) كقوله اعاىل: 
 .ومعىن طلبا  جازما : أي على وجه احلتم واإللزام

 العلماء. مجهوروالواجب والفرض مبعىن واحد عند 
 جإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وح :الواجبأمثلة  من

                                 
 .(120/ 1) :املهذب يف أصول الفقهو , (1/199)ينظر: روضة الناظر:  (1)

  (.193/ 1) :علم أصول الفقهو , (122/ 1) :روضة الناظرينظر:  (2)

 .(43) :سورة البقرة (3)
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لة الرحم, وطاعة والة األمر والدين, وص  الر البيت ملن استطاع إليه سبيال , وب  
 , واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.يف غري معصية اهلل 
 ,ثاب على فعله إن كان ممتثال  ممدوح شرعا , وي   : أن فاعلهأثر الواجب

 .مستحق للعقابو وأن ااركه مذموم شرعا , 
ورسوله  ومعىن كون فاعله ممدوحا  شرعا : أي ما ورد من ثناء اهلل 

  .على فاعل الواجب يف نصوص القرآن والسنة 
من غري رياء وال   أن يفعل الواجب اعبدا  هلل :ومعىن ممتثال : أي

 فيه. ومتابعا  للرسول  مسعة
العقاب ب أي أنه متوع دومعىن كون اارك الواجب مستحقا  للعقاب: 

ألن ذلك لكن ال يلزم من ارك الواجب أن يعاقب التارك له؛   ,من اهلل 
ل ه وإن شاء غفر برمحته  ,وحده  راجع إىل اهلل  .فإن شاء عاقب ب ع د 

حكم على  فإن اهلل  ,ينإال إذا كان ارك الواجب خروجا  من الدِّ 
 على ذلك. واإذا ماابالنار املشرك والكافر واملنافق واملراد 

 :(1)المنــدوب ب(
 رع فعله طلبا  غري جازم.ما طلب الش   :هوالمندوب 

 .(2)(ى ى ائ ائ) كقوله اعاىل: 
 .متقاربعىن ملكلها مرتادفة   مصطلحات ,واملندوب واملستحب والسنة
                                 

 .(1/11) :علم األصول األصول منو , (413/ 1) :ينظر: خمتصر التحرير (1)

 .(202) :سورة البقرة (2)
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صيام و السنن الروااب, و صالة الوار,  واك,املندوب: السِّ  أمثلةمن 
والبدء بالسالم, ودخول املسجد بالرجل اليمىن افلة, صدقة الن  و طوع, الت  

واخلروج بالرجل اليسرى, وعكسه اخلالء, واحملافظة على سائر األذكار 
 . ذلك وحنو واألدعية املأثورة عن النيب 

ااركه و ثاب إن كان ممتثال , : أن فاعله ممدوح شرعا  وي  دوبأثر المن
 غري مذموم وال يعاقب برتكه إياه.

 :(1)مالمحـر   ج(
 رع اركه طلبا  جازما .ما طلب الش   :هوالمحرم 

 ,(2)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) كقوله اعاىل: 
 حد.مبعىن وا واحملظور واحملرم

عقوق و نا, مقارفة الزِّ و با, أكل الرِّ و : التهاون يف الصالة, احملر م ةأمثلمن 
 نشر الفتنة بني الناس.و إفساد ذات البني, و النميمة, و الغيبة, و الوالدين, 

: أن فاعله مذموم شرعا , ومستحق للعقاب على فعله, مأثر المحر  
 .ااركه ممدوح شرعا , ويثاب على اركه إن كان ممتثال  و 
 :(3)المكــروه د(

                                 
 .(11/ 1)األصول من علم األصول: و , (191/ 1)ينظر: روضة الناظر:  (1)

 .(32)سورة اإلسراء:  (2)

 .(12/ 1)األصول من علم األصول: و , (191/ 1)ينظر: روضة الناظر:  (3)
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 رع اركه طلبا  غري جازم.ما طلب الش   :هوالمكروه 
: اقدمي الرجل اليسرى يف الدخول إىل املسجد, املكروه ةأمثلمن 

والسفر منفردا , والنوم على البطن, والنفخ يف الطعام واليمىن يف اخلروج منه, 
يف الصالة, السبت بالصيام, والتثاؤب  وأوالشراب, وإفراد يوم اجلمعة 

وفرقعة األصابع واشبيكها, وعدم فعل املستحبات وما ندب الشارع إىل 
 .فعله

أن فاعله مذموم شرعا  وال يعاقب على فعله, وأن ااركه  أثر المكروه:
 ممدوح شرعا  ويثاب على اركه إن كان ممتثال .

 :(1)المبــاح هـ(
 واركه. بني فعله  الت سويةرع ما اقتضى خطاب الش   :هوالمباح 

 مرادف للجائز. املباحو 
, وركوب دون إسراف : اختاذ املرء أكثر من ثوباملباح أمثلةمن 

 . , والبيع والشراءوالشرب يف األحوال العاديةاألكل و وسيلة لتنقله, 
 : فعل كل ما يكون فيه مصلحة دنيوية ليست حمرمة.املباح وضابط

ب , وال يرتا  انذم  ال ي  و  دحانال مي  سواء ااركه و : أن فاعله أثر المباح
إال إذا اقرتن مع الفعل نية التقرب إىل اهلل  ,على فعله أو اركه إمث وال أجر

,لقوله مثأأو ي ثاب عليهفإنه ي   , أو نية املعصية ,( : إمنا األعمال

                                 
 .(1/12) :األصول من علم األصولو , (1/120) :ينظر: روضة الناظر (1)
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ى النفس واألهل فمثال  الكسب إذا اقرتن بنية النفقة عل, (1)(بالنيات
, ولو نام بكس  على الت   ثيبأ   ي باملال على طاعة اهلل قوِّ وحنوهم, والت  

, ولو اعاىل ي على القيام لصالة الفجر, أثيب عند اهللالتقوِّ  قاصدا   مبكرا  
 وقصد به الشهرة أمث. -وهو من املباحات– اشرتى ثوبا  

                                 
 .(1, ص: )سبق خترجيه (1)
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 للمراجعةسئلة أ
 عن مراحل نشأاه.: عرف الفقه اصطالحا , واكلم 3س
....................................................................... 

نبذة خمتصرة : عدد املذاهب الفقهية األربعة املوجودة اآلن, مع ذكر 2س
 األئمة األربعة.  عن

......................................................................... 
اسم كتابني من كتب املذهب الشافعي, وكتابني من كتب  اذكر: 3س

 املذهب احلنبلي, مع بيان مكان انتشار كل مذهب منهما.
........................................................................  

 : عدد املصادر الفقهية األربعة املتفق عليها. 4س
....................................................................... 

 وما دليل حجية اإلمجاع؟. : ما دليل حجية السنة املطهرة؟5س
.......................................................................  

 أركانه. د  القياس وعدِّ  ف  : عرِّ 6س
.......................................................................  

 : ما هو احلكم التكليفي؟, وما أقسامه؟.7س
....................................................................... 

 ثالثة من أمثلته. اذكر: ما هو الواجب؟, و 8س
......................................................................... 

 املباح؟, وما هو ضابطه؟, ومىت يثاب فاعله؟.: ما هو 9س
....................................................................... 
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 فقــه الطهـارة
 وتمهيدمقدمة 
 :الموضوع أ. مقدمـة

على معىن الطهارة, وأنواع  القارئليتعرف  املوضوعأ عد  هذا 
أحكام قضاء احلاجة, و حكام وآداب وأالنجاسات, ومادة الطهارة وأنواعها, 

 الغسل, والوضوء, واملسح على اخلفني وعلى اجلبرية, والتيمم.
 :الموضوعب. أهداف 
على الفرق بني احلدث واخلبث, وأنواع  القارئيتعرف  -3

 النجاسات ليتجنبها.
 عند قضاء احلاجة بآداهبا. القارئيتحل ى  -2
 الوضوء الكامل. صفة الغسل الكامل, وصفة القارئيطبق  -3
 بني أحكام املسح على اخلفني واملسح على اجلبرية. القارئميز  -4
 أحكام التيمم عند فق د املاء أو اعذ ر استعماله. القارئيعرف  -5
 :الموضوعج. موجز 

 المقدمة: -3
يف   -رمحهم اهلل -الطهارة شرط لصحة الصالة؛ لذا ابتدأ الفقهاء 

األحكام الفقهية املتعلقة بالطهارة, وبيان كتبهم الفقهية ببيان افاصيل 
أحكام السائل الوحيد الذي يتطهر به املسلم )املاء(, واملادة البديلة له عند 

املصلي, وآداب قضاء  ايتجنبهحىت فقده )الرتاب(, وبيان أنواع النجاسات 
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ام الطهارة من احلدث األصغر )الوضوء(, ومن احلدث األكرب كاحلاجة, وأح
وأحكام الطهارة عند اإلصابة جبرح وحنوه )املسح على اجلبرية(, )الغسل(, 

 وكذا املسح على ساار )اجلبرية(, وما يتبع ذلك من افصيالت.  
 ملخص المواضيع: -2

 معىن الطهارة, وأنواع النجاسات. -أ
 مادة الطهارة وأنواعها, وقضاء احلاجة. -ب
 الغسل, والوضوء. -ج
 على اجلبرية.املسح على اخلفني, واملسح  -د
 التيمم. -ه
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 أواًل: معنى الطهـارة وبيـان أهميتهـا
 .(1)زاهة عن األقذارالنظافة والن   الطهارة لغة:أ( 

 .(2)احلدث وزوال اخلبثرفع  الطهارة اصطالحا :
: هو الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة, بالَحَدثاملراد 

 .(3)والطواف, ومس املصحف
 .(4)أكرب, وحدث أصغرواحلدث نوعان: حدث 

والطهارة من احلدث األكرب اكون بالغسل, والطهارة من احلدث األصغر 
 مل يقدر على استعماله.م يقوم مقامهما إن ع دم املاء أو اكون بالوضوء. والتيم

نع : الن جاسة احل سِّية, وهي: كل عني مستقذ  بالَخَبثواملراد  رة شرعا  مي 
, وهي القذارة اليت جيب على املسلم أن (3)ملةاملكل ف من استصحاهبا يف اجل

 يتنـز ه عنها, ويغسل ما أصابه منها.

                                 
 .(13/102) :معجم لغة الفقهاءو , (1/12) :شرح حدود ابن عرفة ينظر: (1)

 ( وما بعدها.1/13(, والروض املربع: )1/24كشاف القناع: )  ينظر: (2)

(, 1/0(, ومنار السبيل: )1/1(, والروض املربع: )43/ 1ينظر: كشف املخدرات: ) (3)
  (.1/13(, وهناية الزين: )2/2جيز: )وفتح العزيز بشرح الو 

 .(414/ 1) :الشرح املمتعو , (232/ 1) :البحر الرائق ينظر: (4)

 .(331/ 1) :الروض املربعو , (63/ 1) :كفاية األخيار ينظر: (3)
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 :(1)الفرق بين الحدث والخبث
سِّي, واحلدث أمر معنوي. (3  اخلبث أمر ح 
طهارة احلدث من باب األفعال املأمور هبا, فال اسقط بالنسيان  (2

رفع إال باملاء أو بالتيمم, واجلهل ويشرتط عند الطهارة منها النية لذلك, وال ا  
 ورفع احلدث خاص بالبدن.

وك, فمقصودها اجتناب اخلبث, فال  (3 طهارة اخلبث من باب الرت 
يشرتط فيها فعل العبد وقصده, فإذا صلى بالنجاسة جاهال  أو ناسيا  فال 
إعادة عليه يف أصح أقوال العلماء, وإذا زالت بأي سبب كالشمس والريح 

 حتققت الطهارة منها بغري نية الطهارة.  ومل يبق هلا أثر
 على البدن. اللباس واألرض, واحلدث يقعاخلبث يقع على البدن و  (4

 :(2)ب( أهمية الطهارة
للطهارة أمهية كربى يف اإلسالم, واتجلى أمهيتها بكوهنا شرطا  لبعض 

 العبادات؛ كالصالة, والطواف بالبيت, ومس املصحف. وهذا من اعظيم اهلل 
, وهي من حماسن الدين  (3) (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ):ائلالق

                                 
(, وحاشية الروض املربع: 34/ 1(, واملهذب: )26/ 1ينظر: البحر الرائق: ) (1)
(1/09 .) 

 . (4/ 1) :إرشاد السالك إىل أشرف املسالكو , (31 /1) :املبسوطينظر:  (2)
 (.31سورة األعراف, من اآلية: ) (3)
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) اإلسالمي العظيم, وقد قال اعاىل:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ) , وقال اعاىل: (1)(ۋ

  .(2)   (ڌ
 ـاتـثانيًا: أنـواع النجـاس

. وي لحق هبا ما : هي: ما مات حتف أنفه من غري اذكيةالميتة أ(
, وكذا حلم ماال حيل أكله من احليوان حىت ولو ذ كِّ  ي  ق طع من احليِّ

(3) . 
امليتة: ميتة السمك واجلراد, وميتة ما ال دم له حكم من  ويستثنى

 سائل؛ كالن مل والن حل, وماال ادخله احلياة؛ كالش عر والرِّيش والقر ن
  .(4)نجستي والص وف, فلو وقعت يف املاء مل

باغفجلد امليتة  إما  .(3)يطهر بالدِّ
سواء كان مسفوحا ؛ كالدم الذي جيري من املذبوح, أو   :الد م ب(

كان دم حيض أو استحاضة أو نفاس, وأحلق بعض العلماء القيح والصديد 
 . (6)والّرعاف إذا كان كثريا   ,بالدم

                                 
 .(222) :سورة البقرة (1)

 .(190) سورة التوبة: (2)

 (.1/332(, ومطالب أويل النهي: )1/00) هب اجلليل يف شرح خمتصر خليل:امو ينظر:  (3)

 .(1/23) :قه الشافعيالتنبيه يف الفو , (10/ 1) :بدائع الصنائع ينظر: (4)

 (.22/ 1, األم: )1/14( واللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب:1/23اهلداية: )ينظر:  (3)

 .(2/69) :املغينو , (1/160) :النتف يف فتاوى السغدي ينظر: (6)
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روح اجلاليسري؛ كدم الدمامل وحنوه, و  الدم: الدمحكم من ويستثنى 
 .(1)زال املسلمون يصلون يف جراحاهتمحرز منها, فما اليت ال ميكن الت  
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ قال اعاىل:  :لحم الخنـزير ج(

ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .(2) ژے
جناسته ألن ه سبع مرات, في غجيب غسل ما ول :الكلب د(

, حلديث: )ط هور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب, أن يغسله سبع (3)مغل ظة
  .(4)مرات, أوالهن  بالرتاب(

جناسة هذه األشياء متفق عليها, إال  :ورجيعه, وبوله, اآلدمي قيء هـ(
م أنه ي عفى عن يسري القيء, وخيف ف يف إزالة بول الصيب الذي مل يأكل الطعا

 برش املاء عليه فقط.
: ماء أبيض لزج فالمذي .كالمها جنس باالافاق المذي والوديو( 

, (3)اجلماع أو عند املالعبة, ويكون من الرجل واملرأةخيرج عند التفكري يف 

                                 
 .(2/30) :املغينو , (124/ 1) :البناية شرح اهلداية ينظر: (1)

 .(143) األنعام: سورة (2)

 .(43/ 1) :هناية الزينو , (110/ 1) :انة الطالبنيإع ينظر: (3)

 .الكلب ولوغ حكم باب الطهارة, كتاب (1/243)( 210): برقم صحيحه يف مسلم أخرجه (4)

 .(1/19) :رسالة ابن أيب زيد القريواينو , (12/ 1) :اجلوهرة النرية ينظر: (3)
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جيب غ سل لنجاستهما, و . (1): ماء أبيض ثخني خيرج بعد البولوالودي
  .(2)بذلك  املوضع واللباس منهما؛ ألمر النيب

 وجيزئ يف الودي رش املاء فقط على اللباس. 
كان رطبا , وفركه إذا كان   إذافهو طاهر, لكن ي ستحب غسله  المنيأما 

ذلك بثوب النيب  -رضي اهلل عنها- لفعل عائشةيابسا ؛ 
 (3). 

وقال: ال يؤكل حلمه,  ما ةروث ألقى  :ال يؤكل لحمه بول وورث ما ز(
 وروث , وي عفى عن اليسري منه؛ ملشقة االحرتاز عنه. أما بول(4)()هذا ر جس

أن يشربوا   يث الع ر نيني, فقد أمرهم النيبحلديؤكل حلمه, فهو طاهر  ما
 .(3)أبوال اإلبل وألباهنا

                                 
 . املصدر السابق ينظر: (1)
 .املذي من الوضوء باب (1/214)( 430)برقم  :سننه يف النسائي أخرجه (2)
, , وصححه األلباين يف (226/ 1( )440)برقم  ه:سننأخرجه الدار قطين يف  (3)

 ,.(106/ 1( )110)برقم  :اإلرواء
 يف جاء ما باب الطهارة, أبواب, (1/23) ,(11)رقم ب :جامعه يف الرتمذي أخرجه (4)

 .باحلجرين االستنجاء
 اإلبل أبوال باب الوضوء, كتاب (1/02)( 231)برقم  :يحهصح يف البخاري أخرجه (3)

 (1201 – 3/1206)( 1611)برقم  :صحيحه يف مسلمو  ,ومرابضها والغنم والدواب
 .واملرادين احملاربني حكم باب القسامة, كتاب
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 ارةـادة الطهـ: مثالثاً 
 عيداملاء, والص  ؛ ر هبماشيئني ي تطه  من احلدث  للطهارة شرع اهلل 

 .)الرتاب(
رجه عن هذين  المــاء:أ(  املاء طاهر يف نفسه م طهِّر لغريه, ال خي 

رجه  الوصفني إال إذا اغري رحيه, أو لونه, أو طعمه بسبب النجاسات, وال خي 
عن كونه م طهِّرا  إال إذا خرج عن اسم املاء املطلق بسبب املغريات الطاهرة, 

 . (1)وحنوه فيسم ى مثال : ماء ورد, أو ماء زعفران, أو شاي, أو خل
وال فرق بني قليل وكثري, وما فوق القلتني وما دوهنما ومتحرك 

 وساكن, ومستعمل وغري مستعمل.
 ب( الدليل على طهورية الماء: 

 .(2) ژ ک  ک ک گ گژ من الكتاب, قوله اعاىل: 
 . (3)(حل ل  م ي ت ت ههو الط هور ماؤه, ا)يف البحر:  ومن السنة قوله 

                                 
 (.12/ 1(, البحر الرائق: )21/ 1اهلداية يف شرح بداية املبتدي: )ينظر:  (1)

 (.40سورة الفرقان: ) (2)

 مباء الوضوء باب الطهارة, كتاب (1/21)( 03)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (3)
 جاء ما باب الطهارة, أبواب (1/199)( 60)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, البحر

 الطهارة, كتاب (1/39)( 30)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه, طهور أنه البحر ماء يف
 الطهارة كتاب (1/136)( 306)برقم  :سننه يف هماج بنا وأخرجه, البحر ماء باب

 .البحر مباء الوضوء باب وسننها,
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املاء ط هور (. ويف لفظ زيادة: )املاء ط هور ال ي نجِّسه شيء: )وقوله 
إن املاء ويف لفظ: ), (1)(ال ي نجسه شيء, إال ما غلب على رحيه أو طعمه

 . (2)(ط هور, إال إن اغري  رحيه أو لونه أو طعمه بنجاسة حتدث فيه
 ج( تطهير الماء النجس:

يطهر إما باإلضافة أو بنـزح فإنه ا وقعت جناسة يف ماء فتغري  وصفه, إذ
الفقهية اليت اقرر:  النجاسة منه وقد يطهر بنفسه, وهذا بناء على القاعدة

إن املاء الكثري الذي وقعت فيه جناسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا مل 
بالطرق احلديثة ومل يبق  اجملاري إذا نـ قِّي   ماءفإن وبالتايل  .(3)يبق هلا أثر

يف طعمه وال يف لونه وال يف رحيه, صار طاهرا , كما قرر ذلك أثر للنجاسة 
 . (4)الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي جملس اجملمع

                                 
 أيب عن ,احلياض باب الطهارة كتاب (1/114)( 321)برقم  :سننه يف ماجة ابن أخرجه (1)

 . أمامة

 والطرباين احلياض, باب ,وسننها الطهارة يف( 321)يف سننه: برقم  ماجه ابن أخرجه (2)
, وقد اافق أهل العلم على ضعفها, ولكن وقع اإلمجاع على (0/194) الكبري يف

 مضموهنا.

  .(1/26: )زاد املستقنع يف اختصار املقنعو , (1/09) :حاشية الروض املربعينظر:  (3)

هـ, 29/1/1490قرار )اخلامس( يف دورة اجملمع الفقهي )احلادية عشرة(, بتاريخ: ال (4)
 م.  26/2/1000املوافق ل: 
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 رابعًا: أنـواع الطهـارة
سي ة  .(1)الطهارة نوعان: طهارة معنوي ة, وطهارة ح 

ومجيع ما  ,كرك والش  قلب من الشِّ ال اطهريهي  :الطهارة المعنويةأ( 
, واطهري واحلقد, والكرب, والرياء ,كالنفاق, واحلسد  ؛ي إىل فسادهيؤدِّ 

 اجلوارح من اجلرائم واآلثام.
 : هي طهارة الظاهر.الطهارة الحسيةب( 

 .(2)طهارة املكان, وطهارة اللباس, وطهارة البدن :واشمل
خذ ت  يكون املوضع الذي يـ   أن :املراد هبا :)األرض( طهارة المكان( 3

  .مائعة أم يابسة النجاسة سواء أكانت ؛طاهرا  من النجاسات ,ىمصل  
اكون  -عدا جناسة الكلب -الطارئة على حمل طاهر النجاسة وإزالة
 ؛ حىت يزول أثر عني النجاسة من غري عددوإفاضته عليها هباملاء ب صبِّ 

فقام  ,ايب فبال يف املسجدقال: قدم أعر   حلديث أيب هريرة, (3)معني  
ال  من ماء أو ): الناس ليقعوا به, فقال النيب  دعوه وأريقوا على بوله س ج 

  .(4)(رينبعثوا معسِّ عثتم ميسرين ومل ا  فإنكم ب   ,ذ نوبا  من ماء

                                 
 (.23/ 1(, والشرح املمتع: )1/23(, وكشاف القناع: )1/36بني: )إعانة الطال ينظر: (1)

 .(1/20) :التنبيه يف الفقه الشافعيو , (1/ 1) :حتفة الفقهاء ينظر: (2)

 .(39/ 1) :الشرح املمتعو , (1/33) :الكايف ينظر: (3)

 وال يسِّروا):  قول باب ,األدب كتاب( 0/39) (6120) رقمب :البخاري أخرجه (4)
 غسل وجوب باب: الطهارة كتاب (1/236) (204) رقم: بمسلمأخرجه و  ,(اعسروا
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أو  ,شمسبأو  ,طاهر بأي سائل ؛بغري املاءزالت النجاسة كذلك لو 
 .(1)كم بطهاراهفإن احملل حي   ,بريح

؛ كامليتة, والدم, والكلب, وبول اآلدمي وأما ما كانت جناسته عينية
طهر ي, فال (2)ورجيعه, وغريها من أنواع النجاسات اليت اقدم ذكرها

 .(3)حبال
فقال  ,بطهارة اللباسواملؤمنني معه  نبيه   أمر اهلل :طهارة اللباس( 2

 ژڭ ۇ   ژ  اعاىل:

ه تفإذا أصاب ,وطهارة اللباس شرط لصحة الصالة, (4)
 .(3)وإن خفي  موضع النجاسة, غسل ما يتيقن به إزالتها .جناسة لزم إزالتها

وإزالة النجاسة من اللباس حتصل مبا حيصل به إزالة النجاسة من 
 األرض(.املكان )

, من اخل ب ث ومن احل د ث ؛اكون طهارة البدن من شيئني طهارة البدن:( 3
 .(1), وعن الفرق بني احلدث واخلبث(6)وقد اقدم الكالم عنهما

                                 
 .املسجد يف حصلت إ ذا النجاسات من وغريه البول

 .(1/39) :الشرح املمتعو , (1/33) :الكايف ينظر: (1)

 (.21: )ص: ينظر (2)

 .(233/ 1) :فتح العزيزو , (293/ 1) :الدر املختار ينظر: (3)

 .(4) :املدثرورة س (4)

 (. 1/16(, وامللخص الفقهي: )61/ 1(, واإلقناع: )100/ 1كشاف القناع: )  ينظر: (3)

 (.23: )ص: ينظر (6)

  (.26)ص: ينظر:  (1)
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 : قضاء الحاجةخامساً 
كناية عن الت بو ل والت رب ز يف اخلالء, أو يف املكان  قضاء احلاجة فظل

ا  هلا ينبغي للمسلم مراعاهتا؛ لكي يسمو املعد لذلك, وقد شرع اإلسالم آداب
من التلبس  , وقد حذر النيب السافلة, والطباع السيئةبنفسه عن العادات 

انـز هوا من البول فإن عامة عذاب : ) بالنجاسة عند قضاء احلاجة, فقال
إهنما ي عذ بان وما مر  بقربين, فقال: )  أن النيباحلديث  ويف ,(1)(القرب منه

 .(2)(, أما أحدمها فكان ال يستنـزه من بوله...ي عذ بان يف كبري
 ستجمار:الاالستنجاء واأ( 

 .  (3)مباءارج من السبيلني أو أحدمها إزالة اثر اخل :االستنجاء
 .(1)حبجر وحنوهإزالة اثر اخلارج من السبيلني أو أحدمها : االستجمار

                                 
 جناسةباب  ,كتاب الطهارة  (,231/ 1) ,(430)برقم يف سننه:  الدار قطينأخرجه  (1)

 , وقال: احملفوظ مرسل.حلمه ليؤك ما بول يف واحلكم منه زهـنـبالت واألمر البول

 يف جاء ما باب الوضوء, كتاب (1/33)( 210)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)
 باب الطهارة, كتاب (1/249)( 202)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, البول غسل
 الطهارة, كتاب (1/6)( 29)برقم  :سننه يف داود أبو وأخرجه, البول جناسة على الدليل

 أبواب (1/192)( 19)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, البول من سترباءاال باب
( 31)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه, البول يف التشديد يف جاء ما باب الطهارة,

( 341)برقم  :سننه يف ماجة ابن وأخرجه, البول عن زهـنـالت الطهارة, كتاب (1/20)
 .البول يف يدالتشد باب وسننها, الطهارة كتاب (1/123)

 .(1/ 1) :دليل الطالبو , (23/ 1) :مراقي الفالح ينظر: (3)
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ويشرتط اكرار االستجمار )ثالثا ( فأكثر, حىت انقى, حبيث ال يبقى 
 , إال أثر يف حمله ال يزيله إال املاء, فهذا معفو عنه للمشقة بشرط عدم الت عدِّ

 .(2)إىل البدن أو اللباس, مل ي عف عنه وجيب إزالته فإن اعد  حمله
 آداب الت خلي:ب( 

 لدخول اخلالء مستحبات وفيه حمرمات ومكروهات:
 مستحبات دخول الخالء (3
 :مستحبات دخول اخلالء كثرية منها     

بسم اهلل, اللهم إين : )ملكان قضاء احلاجة أن يقول قبل الدخول -3
 .(3) (بائثأعوذ بك من اخل بث واخل  

ذهب عين أغفرانك, احلمد هلل الذي أن يقول عند اخلروج: ) -2
 .(4) (األذى وعافاين

                                 
 .(116/ 1) :حاشية الروض املربعو , (31/ 1) :كشف املخدرات ينظر: (1)

 .(60/ 1) :املبدعو , (110/ 1) :املغين ينظر: (2)

 باب الدعوات, كتاب (0/11), (6322برقم ) :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
 احليض, كتاب (1/203)( 313برقم ) :صحيحه يف مسلم وأخرجه ,خلالءا عند الدعاء

, بلفظ: ))اللهم إين أعوذ بك...((, أما زيادة )بسم اخلالء دخول أراد إذا يقول ما باب
 (.6/114( )20092اهلل( فهي عند ابن أيب شيبة يف مصنفه: برقم )

 إذا مايقول باب , ارةالطه كتاب (1/119)( 391)برقم  :سننه يف ماجة ابن أخرجه (4)
 يف الرتمذي أخرجه, و األكثر ضعفه وقد ,مسلم بن إمساعيل رواية من ,اخلالء من خرج

, بغري لفظ: اخلالء من خرج إذا يقول ما باب الطهارة, أبواب (1/12)( 1): برقم جامعه
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 .(1)اليمىن عند اخلروجاقدمي الرجل اليسرى عند الدخول, و  -3
 .(2)االنتعال قبل الدخول -4
 يف فضاء كصحراء وحنوه, يستحب: قضاء احلاجة إذا كان -5

بـ ع ده واستتاره عن العيون حىت ال ي رى, وطلب مكانا  رخوا  
وال , (3)

وال , (3), وال يبول يف شق وج ح ر وحنوه(4)يرفع ثوبه قبل دنوه من األرض
وماء راكد, وحتت شجرة  , وماء مورود,(6)نافعيبول بطريق مسلوك, وظل 

 .(1)عليها مثر
 )كثرية منها(: منهيات دخول الخالء (2

 .(0)بال حاجة ي كره دخول اخلالء مبا فيه ذكر اهلل  -3
 .(0)وحيرم الدخول باملصحف مطلقا   

                                 
 .)غفرانك(

 (.10/ 1ربع: )(, والروض امل1/30(, واملبدع شرح املقنع: )1/224مغين احملتاج: )ينظر:  (1)

 .(1/14) :اإلقناعو , (1/69) :املبدعو , (122/ 1) :الغرر البهيةينظر:  (2)

 .(0/ 1) :احملررو , (1/06) :الكايفينظر:  (3)

 .(34/ 1) :شرح منتهى اإلراداتو , (131/ 1) :الفروع ينظر: (4)

 .(22/ 1) :الروض املربعو , (393/ 1) :الدر املختارينظر:  (3)

(, والشرح 1/16(, واإلقناع يف فقه اإلمام أمحد: )1/64ف القناع: )ينظر: كشا (6)
  (.1/120املمتع: )

 .(4/314) :حاشية الروض املربعو , (1/16) :اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد ينظر: (1)

 . (1/13) :عمدة الفقهو  (,120/ 1) :الفروع ينظر: (0)

 .(1/114) :الشرح املمتعو , (30/ 1) :كشاف القناعينظر:   (0)
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حيرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة, يف غري  -2
إذا جلس أحدكم حلاجته, فال : )جود حائل, لقوله البنيان أو عند عدم و 

 . (1) (يستقبل القبلة وال يستدبرها
حاجته مستقبال  الشام  أما يف البنيان فال حرج, فقد قضى 

  .(2)مستدبرا  الكعبة
قت  ي كره الكالم داخل اخلالء أثناء قضاء احلاجة, فإن اهلل  -3 مي 

, أو رّد سالم وحنوه, سواء الكالم مبباح أو مندوب كذكر اهلل  ,(3)ذلك
الذِّكر كما لو عطس أو  وحيرم قراءة القرآن وهو جالس حلاجته, فإن احتاج

 .ال الفظ بصوت, بفيذكره  مسع مؤذنا  
ي كره مس  فرجه بيمينه حال البول -4

, ويف غري حال البول أوىل, (4)

                                 
 أهل قبلة باب القبلة, أبواب (1/134)( 306)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 كتاب (1/224)( 264)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه ,واملشرق الشام وأهل املدينة
 .االستطابة باب الطهارة,

 ما باب اخلمس, أبواب (3/1139)( 2033)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)
 كتاب (1/223)( 266)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه , النيب أزواج وتبي يف جاء

 .االستطابة باب الطهارة,

 باب كراهية الكالم عند احلاجة. ,( كتاب الطهارة1/4( )13أخرجه أبو داود يف سننه: برقم ) (3)
 عن النهي باب الوضوء, كتاب (1/60)( 132)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (4)

 الطهارة, كتاب (1/223)( 261)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه ,باليمني ءاالستنجا
 . باليمني االستنجاء عن النهي باب
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 وكذا االستنجاء باليمني بال عذر.
ي كره لقاضي احلاجة اللبث فوق حاجته؛ ألنه كشف عورة بال  -5

 .(1)حاجة
  :(2)مار بهااألشياء التي يجوز االستجج( 

 األحجار الطاهرة. -3
  .وكل طاهر مباح ,رقالورق اخلايل مما جيب احرتامه, واخل   -2

سواء كان ذلك  ,الطهارة واإلباحـةفيما جيوز االستجمار به شرتط يو 
 .حجارة أم ورق أم ما يقوم مقامهما

  :؟ما يحرم االستجمار بهد( 
 .(3)وبكل حمرتم طعام هبائمهم, ولو حيرم االستجمار: بالعظم, والروث, والطعام

 :متى يجب االستنجاء أو االستجمار هـ(
 .(4)إال الريحمن السبيلني جيب االستنجاء واالستجمار لكل خارج  
 .(3)اواجلمع بني االستنجاء واالستجمار أفضل من استعمال أحدمه 

                                 
 .(1/139) :حاشية الروضو , (13/ 1) :اإلقناع ينظر: (1)

, (04/ 1) :الشرح الكبري على منت املقنعو , (20/ 1) :القوانني الفقهية ينظر: (2)
 .(1/191) :الكايف يف فقه اإلمام أمحدو 

 .(112/ 1) :اإلنصافو , (111/ 1) :حاشية العدوي ينظر: (3)

 .(1/00) :الشرح الكبري على منت املقنعو , (1/36) :االختيار لتعليل املختار ينظر: (4)

 .(1/199) :الكايف يف فقه اإلمام أمحدو , (1/21) :بدائع الصنائع ينظر: (3)
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 لُ الُغسـ: سادساً 
 وحكمه ودليله وشرطه:الغسل معنى  أ(

  :معنى الغسل
ة رفع بني   ,أجزاء البدن كلها تعمال ماء طاهر يف مجيعهو اس

 .(1)احلدث
  :حكمه

 .(2)واجب لرفع احلدث األكرب عند وجود املاء والقدرة على استعماله
: وقوله  ,(3) ژ ٿ ٹ  ٿ ٿژ  قوله اعاىل: دليله:

  .(4)(الغسليف املذي الوضوء, ويف املين )
 .(3)اعميم البدن باملاء مع ني ة رفع احلدث :شرط الغسل

  :(6)موجبات الغسلب( 

                                 
 .(1/10) :إلراداتشرح منتهى او , (1/130) :كشاف القناع ينظر: (1)

  (.61/ 1) :أسىن املطالبو , (111/ 1) :شرح اخلرشي ينظر: (2)

 .(43) :النساءسورة  (3)

 يف جاء ما باب الطهارة, أبواب (1/103)( 114)برقم  :جامعه يف الرتمذي أخرجه (4)
 وسننها, الطهارة كتاب (1/160)( 394)برقم  :سننه يف ماجة ابن وأخرجه, واملذي املين
 .املذي من الوضوء باب

  (.1/30) :منار السبيل ينظر: (3)

 . (66-1/64) :امللخص الفقهي ينظر: (6)
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احلدث الذي سببه خروج املين بشهوة, سواء أكان  , وهي:اجلنابة (3
ذلك, وسواء  جبماع, أم باستمناء باليد, أم بتفكري, أم باحتالم, أم بغري

 .(1)إخراجه بفعل مباح كاجلماع, أو بفعل حمر م كالزنا واالستمناءأكان 
؛ (2)الوطء, وهو: اإليالج يف الفرج مطلقا  ولو من غري إنزال (2

إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل حلديث: )
 .(4), ويف رواية: )ومل ي نـزل((3)(عليه

امكثي قدر ما كانت حتبسك ): لقوله  ؛احليض والنفاس للمرأة (3
 .(3)(حيضتك, مث اغتسلي

   قيس بن عاصم ألمر النيب  ؛دخول الكافر فــي اإلســالم (4
 .(6)غتسل عندما أسلمأن ي

                                 
 .(1/146) :املغينو , (1/13) :ابيني احلقائق ينظر: (1)

 .(209/ 1) :شرح الزركشيو , (332/ 1) :البناية شرح اهلدايةينظر:  (2)

 التقى إذا باب غسل,ال كتاب (1/119)( 201)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
 نسخ باب احليض, كتاب (1/211)( 340)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, اخلتانان

 .اخلتانني بالتقاء الغسل ووجوب املاء, من املاء

 املاء نسخباب  ,كتاب احليض  (1/211( )340)رقم ب صحيحه:أخرجه مسلم يف  (4)
 .اخلتانني بالتقاء الغسل ووجوب املاء من

 باب احليض, كتاب (1/111)( 399)برقم  :صحيحه يف لبخاريا أخرجه (3)
 باب احليض, كتاب (1/262)( 333)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, االستحاضة
 .وصالهتا وغسلها املستحاضة

 يسلم الرجل يف باب الطهارة, كتاب (1/00)( 333)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (6)
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 - أمر بغسل ابنته زينب  ن النيبأل ,املوت لغري شهيد املعركة( 5
 دث.احل بسبب يساعبدي ل وهذا ,(1)ملا ماات -رضي اهلل عنها 

دلت األحاديث الصحيحة على استحباب  :(2)مستحب ات الغسلج( 
 غتسال يف مواضع متعددة منها:اال

غسل يوم اجلمعة واجب على كل غسل اجلمعة؛ حلديث: ) (3
 .(3), وأن ميس  من الطيب ما يقدر عليه(حمتلم, والسِّواك

 .(4)(فليغتسل ا  من غس ل ميتالغسل بعد اغسيل امليت؛ حلديث: ) (2
 .غسل اإلحرام للحج والعمرة؛ لفعل النيب  (3
 .عند دخول مكة للمحرم؛ لفعل النيب الغسل  (4

                                 
 ما باب الصالة, أبواب (2/392)( 693)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, بالغسل فيؤمر
 (1/190)( 100)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه, الرجل يسلم عندما االغتسال يف ذكر

 .يوجبه ال وما الغسل يوجب ما ذكر الطهارة, كتاب
 .(66/ 1) :امللخص الفقهيو , (1/41) :املقدمة احلضرمية ينظر: (1)

 .(166-162) :املبدعو  ,(1/29) :احملرر ينظر: (2)

 باب الصالة, صفة كتاب (1/203)( 029)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
 باب اجلمعة, كتاب (2/301)( 046)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, الصبيان وضوء

 .اجلمعة يوم والسواك الطيب
 من سلالغ باب اجلنائز, كتاب (3/291)( 2140)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (4)

 ما باب اجلنائز, كتاب (3/310)( 003)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, امليت غسل
 (1/419)( 1463)برقم  :سننه يف ماجة ابن وأخرجه, امليت غسل من الغسل يف جاء

 .امليت غسل يف جاء ما باب اجلنائز, كتاب
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 لمسلمني أشبه بيوم اجلمعة.يوم اجتماع لصالة العيد, فهو غسل  (5
عندما كان   الغسل لإلفاقة من اجلنون أو اإلغماء؛ لفعل النيب (6

ي غمى عليه يف مرض مواه
(1) . 

  صفة الغسل:د( 
 .(2)إجزاءل, وغسل ا: غسل كمنوعانالغسل من أجل رفع احلدث 

 .(3)ما اشتمل على الواجبات والسنناملراد به  ل:اغسل الكم( 3
  :(4)صفته
أجل هو من أن ما يقوم به من غسل  يقصد بقلبه , أيأن ينوي -

لنظافة من غري نية ر ف ع ل اغتسل للتربد أوهذا فمن  رفع احلدث, وعلى
 ال يرافع حدثه.احلدث, 

                                 
 باب مامة,واإل اجلماعة كتاب (1/243)( 633)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 كتاب( 1/311)( 410)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, به ليؤمت اإلمام جعل إمنا
 يصلي من وغريمها وسفر مرض من عذر له عرض إذا اإلمام استخالف باب الصالة,
 .بالناس

 .(213/ 1)ملقنع: الشرح الكبري على منت او , (1/113) :الكايف ينظر: (2)
 .(66/ 1) :ينظر: امللخص الفقهي (3)

 قبل الوضوء باب الغسل, كتاب (1/00)( 243)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (4)
 صفة باب احليض, كتاب (1/233)( 316)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, الغسل
 .اجلنابة غسل
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 .(بسم اهلل)يقول: فأن يسمي:  -
  .ثالثا  مراني أو مث يغسل يديه  -

 .مث يغسل ما لو ثه من أذى -
 مث يتوضأ وضوءه للصالة. -
  .بشراهي أصول روِّ ثالثا  يف كل مرة ي   املاءخيلل رأسه بمث  -
 مث ي فيض املاء على رأسه. -
, ويتفق د املواضع عم بدنه باملاء فال يدع جزءا  إال أصابه باملاءمث ي   -

اخلفي ة من البدن؛ كأصول شعره, وأذنيه, وإبطيه, وسر اه, وبني أصابعه, وبني 
 ك باليمني.إل ي ته, وطي ركبتيه, ومطاوي بدنه, وأن يبدأ ذل

 .مث يغسل رجليه -

وا سن املواالة يف الغسل بني مجيع أجزاء بدنه, وال جتب؛ ألن  -
 البدن شيء واحد خبالف أعضاء الوضوء.

من  يف وصف غسل النيب  -رضي اهلل عنها-حديث عائشة  :الدليل
إذا اغتسل من اجلنابة, يبدأ فيغسل   كان رسول اهللاجلنابة حيث قالت: )

فيغسل فرجه, مث يتوضأ وضوءه للصالة, مث يأخذ  يديه, مث ي فرغ بيمينه على مشاله,
املاء وي دخل أصابعه يف أصول الشعر حىت إذا رأى أن قد استربأ حفن على رأسه 

 .  (1)ل رجليه(ثالث ح ثـ ي ات, مث أفاض على سائر جسده, مث غس

                                 
, الغسل قبل الوضوء باب الغسل, كتاب (1/00)( 243)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)
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 .(1)هو ما اشتمل على الواجبات فقط :اءجز غسل اإل( 2
  أن ينوي. صفته: 

, مبا يف ذلك الشعر ظاهره وباطنه, وما اسرتسل مث يغسل مجيع بدنه
 منه وما حتته من البشرة.

 وءــض: الوُ سابعاً 
الو ضوء )بضم الواو( اسم للفعل, والو ضوء )بفتح الواو( اسم للماء 

 .(2)ضأ بهالذي ي تو 
 معنى الُوضوء وحكمه ودليله وفضله: أ(

بغسل األعضاء األربعة باملاء على  هو الت عبد هلل  معنى الُوضوء:
 .(3)الصفة املعروفة

 واألعضاء األربعة هي: الوجه, واليدان, والرأس, والرجالن.
 .(4)واجب لرفع احلدث األصغر :حكمه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ   قوله اعاىل: :دليــل مشروعيتــه

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    

                                 
 .اجلنابة غسل صفة باب احليض, كتاب (1/233)( 316)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه

 .(43/ 1) :الروض املربعو , (312/ 1) :شرح الزركشي ينظر: (1)
 (.1/409(, وااج العروس: )1/104(, ولسان العرب: )1/349خمتار الصحاح: ) ينظر: (2)
 .(13/103) :متع على زاد املستقنعالشرح امل ينظر: (3)
 .(40/ 1) :شرح منتهى اإلراداتو , (102/ 1) :الفروع ينظر: (4)
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 ژ ٺ ٺ ٺ

ال يقبل اهلل صالة أحدكم ):  وقوله ,(1)
 .(2)(إذا أحدث حىت يتوضأ
اوضح ما للوضوء من فضيلة  ورد يف السنة أحاديث فضل الوضوء:
ورمحته, فمن  ملن حيرص عليه طلبا  ملرضاة اهلل  وأجر عظيم أعده اهلل 

خرج  فغسل وجهه -أو املؤمن  -إذا اوضأ العبد املسلم ): ذلك قوله 
ع املاء و مع آخر قطر املاء, فإذا من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه م

غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر 
قطر املاء, فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو 

 . (3) مع آخر قطر املاء, حىت خيرج نقي ا  من الذنوب(
 صفة الوضوء: ب(

لى ما ي سن, وما جيب, وما الوضوء الكامل هو: املشتمل ع
ي فرتض

(4) . 
الطهارة ينوي رفع احلدث, أو يقصد بطهاراه ما جتب له : أن وصفته

                                 
 .(6) :املائدةسورة  (1)
 اقبل ال باب الوضوء, كتاب (1/63)( 133)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)

 الطهارة, كتاب (1/294)( 223)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه ,طهور بغري صالة
 .للصالة الطهارة وجوب ابب
( كتاب الطهارة باب 244 -213/ 1)( 244برقم )أخرجه مسلم يف صحيحه:  (3)

 .الوضوء ماء مع اخلطايا خروج
 .(1/46) :امللخص الفقهيو , (1/01) :كشاف القناع ينظر: (4)
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فيقول: )باسم اهلل(, مث يغسل كفيه  يسمِّ أو اسن, ويستقبل القبلة, مث ي  
 يتمضمضثالثا , ولو ايقن طهارهتما, ويقدِّم اليمىن على اليسرى ندبا , مث 

دبا , ويتسو ك حال املضمضة, مث يتنشق بيمينه بيمينه قبل غسل وجهه ن
ويستنثر ما يف أنفه بيساره, ثالثا  ثالثا , والس نة يف املضمضة واالستنشاق أن 

لغري صائم -يفعلهما بغرفة واحدة, وال يفصل بينهما, واسن املبالغة فيهما 
أو ويف بقية األعضاء مطلقا , مث يغسل وجهه, فيأخذ املاء بيديه  -فتكره له

 بيمينه, ويضم إليها األخرى, ويغسله هبما ثالثا . 
من منبت شعر الرأس املعتاد غالبا , مع ما احندر من  وحد  الوجه:

: جممع اللحيني والذقناللحيني, وهو: عظم احلنك الذي عليه األسنان. 
 . (1)من األذن إىل األذن وحد الوجه عرضا :طوال , 

خفيف يصف البشرة, ويغسل ما ويغسل وجوبا  ما يف وجهه من شعر 
حتتها من البشرة, ويغسل وجوبا  من شعر الوجه: الظاهر الكثيف الساار للبشرة 

فيخلل حليته من حلية, وشارب, وحاجبني. وخيلل ندبا  باطن الشعر الكثيف, 
  .(2)الكثيفة بكف من ماء يضعه من حتتها بأصابعه, ويعركها

ل؛ ملشاركته للوجه  وجيب غسل ما خرج عن حد الوجه من الش عر املس رتس 
 يف املواجهة, خبالف ما نزل من الرأس لعدم مشاركته يف ذلك. 

مث يغسل يديه مع مرفقيه ثالثا , مث ميسح مجيع ظاهر رأسه, والرأس من حد 

                                 
  .(61/ 1(, والكايف: )1/31(, وأسىن املطالب: )140/ 1البناية شرح اهلداية: )ينظر:  (1)

 يف جاء ما باب الطهارة, أبواب (1/46)( 31)برقم  :جامعه يف الرتمذي أخرجه (2)
 باب الطهارة, كتاب (1/140)( 439)برقم  :سننه يف هماج ابن وأخرجه, اللحية ختليل

 ((.حليته فخلل اوضأ  اهلل رسول أن: ))بلفظ اللحية ختليل يف جاء ما
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قفا, ويكون مباء جديد, واملسنون أن يبدأ بيديه مبلولتني من الوجه إىل ما يسمى 
مقد م رأسه, فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف األخرى, ويضع إهباميه على 

 صدغيه مث مي ررمها على قفاه, مث يردمها إىل مقدِّمه مباء واحد. 
مث ميسح أذنيه ظاهرمها وباطنهما؛ ألهنما من الرأس, والبياض فوقهما 

ماخي أذنيه, لشعر من الرأس, واملسنون أن يدخل سبابتيه يف ص  حتت ا
 وميسح بإهباميه ظاهرمها, ويكون مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة.

والواجب مسح ظاهر شعر الرأس, فإن فـ ق د شعره مسح بشراه؛ ألهنا 
: مها والكعبانظاهر رأسه بالنسبة إليه, مث يغسل رجليه مع كعبيه ثالثا , 

جل, مث بعد فراغه من الوضوء يقول فعان يف جانيب الرِّ العظمان املرا
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, وأشهد أن حممدا  : )استحبابا  

 .(2) (لين من املتطهريناللهم أجعلين من التوابني واجع: )(1)(عبده ورسوله
هذا هو الوضوء الكامل, وإن غسل أعضاء الوضوء مر ة مر ة, أو مر اني 

, (3)مر اني, أو بعضهما مرة وبعضها مراني, وبعضها ثالث مرات, أجزأ ذلك

                                 
 الذكر باب الطهارة, كتاب( 1/290)( 234)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (1)

 .الوضوء عقب املستحب

 بعد يقال فيما باب الطهارة, أبواب (1/10)( 33)برقم  :جامعه يف الرتمذي أخرجه (2)
 .الوضوء

 الوضوء باب الوضوء, كتاب( 1/19)( 131)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
 .(4/41)( 16400)برقم  :مسنده يف أمحد وأخرجه, مراني مراني
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 .(1)دة, والرقبة ال متسح مطلقا  وأما الرأس فال مي سح إال مرة واح
  :شروط الوضوء ج(

 .(2)يشرتط للوضوء النية, فالنية شرط لطهارة األحداث كلها
 فروض الوضوء: د(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )  لقوله اعاىل: ,غسل الوجه (3

والفم واألنف من الوجه, ودليله فعل  ,(3)(پ پ پ پ
  , وألن كـل مـن وصـف وضوءه(4)(من اوضأ فليستنشق)وقوله:  النيب 

مل يقل إنه ارك االستنشاق وال املضمضة, وفعله إذا خرج  على االستقصاء
.  بيانا  كان حكمه حكم ذلك املبني 

ڀ ڀ )غسل اليدين مع املرفقني, لقوله اعاىل:  (2

 غسالن مع اليدين.مة على أن املرفقني ي  وإلمجاع األ ,(3) (ڀ
 . وميسح(6) (ڀ ٺ)مسح الرأس كله, لقوله اعاىل:  (3

                                 
 .(1/39) :كفاية األخيارو , (304/ 1) :التاج واإلكليل ينظر: (1)
 .(03/ 1) :املبدعو , (121/ 1) :الشرح الكبري ينظر: (2)
 .(6) :املـائدةسورة  (3)
( كتاب الطهارة, باب اإليتار يف 1/212( )231برقم ) :أخرجه مسلم يف صحيحه (4)

 فليستنشق مبنخريه من املاء مث لينتثر(.)إذا اوضأ أحدكم  االستنثار واالستجمار بلفظ:
 .(6) :املـائدةسورة  (3)
 .(6) :املـائدةسورة  (6)
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  .(1)(األذنان من الرأس: )األذنني مع الرأس, لقوله  املتوضئ
ٺ ٺ ) : غسل الرجلني مع الكعبني, لقوله اعاىل (4

  .(3)(ويل لألعقاب من النار: )ولقوله  ,(2) (ٺ ٿ
, جعل كل شيء يف مرابته على ما ذكره اهلل  :وهو ,رتيبالت   (5

فدل  ,ب بعضها على بعضورا   ,أدخل املمسوح بني املغسوالت ألنه 
 .(4)على أن الرتايب مقصود شرعا  

غسل عضو أو مسحه,  ئر املتوضِّ ال يؤخِّ ن أ :هيو  ,ةالمواال (6
رأى رجال  ي صلِّي ويف  )ألنه حىت جيف العضو الذي قبله يف جو معتدل؛ 

ر الدِّرهم مل ي صبها املاء, فأمره أن ي عيد الوضوء  .(3)(ظهر قدمه مل عة قد 
  :(6)سنن الوضوءهـ( 

                                 
,  النيب وضوء صفة باب الطهارة, كتاب (1/33)( 134)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (1)

 .الرأس من األذنان باب الطهارة, كتاب (1/132)( 444)برقم  :سننه يف ماجة ابن وأخرجه

 .(6) :املائدةسورة  (2)
 صواه رفع من باب العلم, كتاب (1/33)( 69)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)

 وجوب باب الطهارة, كتاب (1/213)( 249)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, بالعلم
 .بكماهلما الرجلني غسل

 (.1/199(, واملغين: )121/ 1(, وحلية العلماء: )1/161)ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة:  (4)
 .الوضوء افريق باب الطهاره, كتاب (1/43)( 113)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (3)
 .(31/ 1/ 1) :اإلقناعو , (1/06) :املبدعينظر:  (6)
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 التسمية. (3
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل ): واك, لقولــه السِّ  (2

  . (1)(وضوء
, ويتأكد يف ولو حتقق طهارهتما ,يف أول الوضوءغسل الكفني ثالثا   (3

 القيام من نوم ليل.
 ,واكون ثالثا  بيمينه ,اقدمي املضمضة واالستنشاق على غسل الوجه (4

أسبغ الوضوء, ): لقوله  ؛واستنثاره بيساره, واملبالغة فيهما إال لصائم
 .(2)(وبالغ يف االستنشاق, إال أن اكون صائما  وخلل بني األصابع, 

 .(3): )وخلل بني األصابع(للحديث السابقختليل األصابع  (5
ي عجبه الت يمن يف انعله, وارجله,   كان)يامن: حلديث عائشة: الت   (6

 جل اليمىن على اليسرى.م الرِّ قدِّ وي   ,م اليد اليمىن على اليسرىفيقدِّ  ,(4)(وط هوره

                                 
 .(1/214)( 1033)برقم  :مسنده يف أمحد أخرجه (1)

, االستنثار يف باب الطهارة, كتاب (1/33)( 142) :سننه يف داود أبو أخرجه (2)
 كراهية يف جاء ما باب الصوم, كتاب (3/11)( 100)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه

 الطهارة, كتاب (1/66)( 01)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه, للصائم االستنشاق مبالغة
 الطهارة, كتاب (1/142)( 491)برقم  :سننه يف ماجة ابن وأخرجه, االستنشاق يف املبالغة
 .واالستنثار االستنشاق يف املبالغة

 .ينظر: املصدر السابق (3)

 يف التيمن باب الوضوء, كتاب (1/14)( 166)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (4)
 الطهارة, كتاب (1/226)( 260)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, والغسل الوضوء
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اوضأ   أن النيب): عبداهلل بن زيد  حلديث ؛الغسلـة الثانية والثالثة (7
 ,(2)ثالثا  ثالثا (اوضأ   أن النيب): عثمان  وحديث ,(1)(مراني مراني

 األعرايب الذي جاء إىل الرسول  حلديث ؛ثالث غسالت عنوال يزيد 
مث قال: )هذا الوضوء فمن زاد على  ثالثا   يسأله عن الوضوء, فتوضأ له ثالثا  

  .(3)هذا, فقد أساء واعد ى وظلم(
إذا اوضأ, كان    أن النيب):  ختليل اللحية, حلديث أنس (8

هكذا أمرين  وقال: ,أخذ كف ا  من ماء فأدخله حتت حنكه فخلل به حليته
 .(4)(ريب عز وجل
ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به أال أدلكم على ما إسباغ الوضوء؛ حلديث: ) (9
, قالوا: بلى يا رسول اهلل, قال: إسباغ الوضوء على املكاره, وكثرة اخلطى إىل الدرجات

 .(3)(املساجد, وانتظار الصالة بعد الصالة, فذلكم الرباط
                                 

 .وغريه الطهور يف التيمن باب

( كتاب الوضوء, باب الوضوء 1/43( )130برقم ) :أخرجه البخاري يف صحيحه (1)
 مراني مراني.

 فضل باب الطهارة, كتاب (1/291)( 239)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (2)
 .عقبه والصالة الوضوء

, الوضوء يف االعتداء الطهارة, كتاب (1/00)( 149)برقم  :سننه يف النسائي أخرجه (3)
 يف جاء ما باب الطهارة, كتاب (1/146)( 422)برقم  :سننه يف ماجه ابن وأخرجه
  .فيه التعدي وكراهية الوضوء يف القصد

 .اللحية ختليل باب الطهارة, كتاب (1/36)( 143)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (4)
 فضل باب الطهارة, كتاب (1/210)( 231)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (3)
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فمن الفراغ من الوضوء الدعاء الوارد يف السنة, أن يقول بعد  (31
 . (1)قاله بعد الوضوء ف تحت له أبواب اجلنة الثمانية, يدخل من أيها شاء

  :(2)فسد الوضوء وينقضه أمور هيي    نواقض الوضوء: هـ(
كغائط أو بول   ؛سواء أكان معتادا  ولو قليال , اخلارج من السبيلني  (3

كالدم أو الدود أو احلصى,   ؛أو ريح أو مذي أو ودي أو مين, أو كان نادرا  
 قال: وحلديث صفوان  ,(3) ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ   قال اعاىل:

زع خفافنا ثالثة أيام ـا يف سفر أن ال ننيأمرنا إذا كن  كان رسول اهلل)
 .(4), إال من جنابة, ولكن من غائط وبول ونوم(ولياليهن
كالقيء الفاحش أو   ؛من غري السبيلني الكثري من البدناخلارج  (2

, وإن كان اخلارج بول أو حش خيرج من اجلروحالدم الفاحش أو الدود الفا
 .غائط من غري السبيل نقض قليله وكثريه

بنج أو كر أو دواء أو جبنون, أو اغطيت ه بإغماء أو س   ؛زوال العقل (3

                                 
 .املكاره لىع الوضوء إسباغ

 الذكر باب الطهارة, كتاب (1/290)( 234)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (1)
 .(40, والدعاء )الوضوء عقب املستحب

 .(1/49) :العدة شرح العمدةو  (,13/ 1) :ينظر: احملرر (2)
 .(6) :املائدةسورة  (3)
: برقم  يحهيف صح خزمية وابن (,4/230)( 10116) : برقم مسنده يف أمحد أخرجه  (4)
 .اخلفني على املسح باب ( 01 /1)( 103)
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اليسري لقاعد أو قائم  أما النوم, (1)املتقدِّم  حلديث صفوان ,نوم ثقيل وحنوه
 بذااه وإمنا هو مظنة احلدث.ألن النوم ليس حدثا   ؛فال ينقض الوضوء

من مس  فرجه ): لقوله الفرج بالكف بال حائل؛ مس  (4
فقد  ,من أفضى بيده إىل ذكره ليس دونه سرت: )ولقوله  ,(2)(فليتوضأ

  .(3)(وجب عليه الوضوء
 ,ألنه مظنة خروج املين أو املذي ؛الرجل امرأاه بشهوة إذا مس   (5

 فأقيم مقام النوم مع الريح.
أن رجال  سأل رسول اهلل ):  حلديث جابر ؛أكل حلم اإلبل (6
 ومرق (4)(قال: نعم, اوضؤا من حلوم اإلبل ,أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ ,

احلكم؛ ألهنا من مجلة اجلزور  يف اللحم والكبد والط حال وبقية أجزائه داخلة
 معناه. ويف

                                 
 .ينظر: املصدر السابق (1)

 من الوضوء باب الطهارة, كتاب (1/162)( 401)برقم  :سننه يف ماجة ابن أخرجه (2)
 .الذكر مس

 .(2/333)( 0303)برقم  :مسنده يف أمحد أخرجه (3)
 من الوضوء باب يض,احل كتاب (1/213)( 369)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (4)

 باب الطهارة, كتاب (1/41)( 104)برقم  :سننه يف داود أبو وأخرجه, اإلبل حلوم
 كتاب (1/122)( 01)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, اإلبل حلوم من الوضوء

( 404)برقم  :سننه يف ماجة ابن وأخرجه, اإلبل حلوم من الوضوء يف جاء ما باب الطهارة,
 .اإلبل حلوم من الوضوء يف جاء ما باب لطهارة,ا كتاب (1/166)
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 .(1)  (ۇ ۇ ۆ ۆ) : اعاىل لقوله ة عن الدِّين؛دّ رِّ ال (7
إال املوت, فإنه ي وجب الغسل  كل ما أوجب غسال  أوجب وضوء    (8

 دون الوضوء.
 : المسح على الخفينثامناً 

 التي يمسح عليها ومدته: معناه وحكمه ودليله واألشياء أ(
 .(2): إمرار اليد على الشيءهو ,المسح معنى

 : الساار للكعبني فأكثر من جلد وحنوه.والخف هو
فاملسح على اخلفني هو: إمرار اليد املبلولة باملاء على الشيء الساار 

 .(3)للقدم
مسح اخلفني وما يف معنامها رخصه, واملسح ملن لبسهما : حكمه

ب أن وفيه خمالفة ألهل البدع, وحلديث: ) ,أفضل؛ لفعله  إن اهلل حي 
 . (4) (ا ؤخذ رخصه كما يكره أن ا ؤاى معصيته

واملسح فيه رمحة باألمة وايسريا  على املسلمني, وال يتكل ف املسلم 

                                 
 .(63) :الزمرسورة  (1)
 .(20/ 1) :مراقي الفالحو , (1/113) :البحر الرائق ينظر: (2)
 .(161/ 1) :الفواكه الدواينو , (116/ 1) :شرح خمتصر خليل للخرشي ينظر: (3)
 وأخرجه, رعم ابن عن مرفوعا   (2/190)( 3066برقم ) :مسنده يف أمحد أخرجه (4)

 واملسح التقصري ارك كراهية باب الصالة, كتاب (3/149) :الكربى السنن يف البيهقي
 .اخلفني على



 56  المختصر في فقه العبادات                  تأليف: د. ظاهر بن فخري الظاهر

 لبس اخلف ليمسح عليه.
ليغسل  النيب  ي  ف  زع خ  ـــملا أراد أن ين للمغرية بن شعبة  قوله  :دليله

 .(1)(فمسح عليهما ,دعهما فإين أدخلتهما طاهراني)رجليه يف وضوئه: 
 .وأمجع علماء أهل السنة على جوازه, ون قل عن سبعني من الصحابة 

  (2) :شياء التي يمسح عليهااأل
 , وكل لباس على القدمني ساار هلا مع الكعبني.اخلفان واجلوربان

  :(3)مدة المسح
يوم وليلة للمقيم, وثالثة أيام  :على اخلفني واجلوربنيمدة املسح 

  .ولياليهن للمسافر
 جعل رسول اهلل )قال:  حديث علي بن أيب طالب  :ودليله

 . (4)(للمسافر ويوما  وليلة للمقيم ثالثة أيام ولياليهن
  :(3)ابتداء مدة المسح ب(

أول مسح عليها بعد احلدث, وانتهي مبقدار يوم ابدأ مدة املسح من 

                                 
 لبس باب اللباس, كتاب (3/2103)( 3463)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 كتاب (1/239)( 214)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه ,الغزو يف الصوف جبة
 .اخلفني على املسح باب الطهارة,

 .(1/33) :امللخص الفقهي ينظر: (2)

 .املصدر السابقينظر:  (3)

( 10)برقم  :سننه يف الدارقطين وأخرجه, (23413) :مسنده يف أمحد أخرجه (4)
 .فيه وما اخلفني على املسح يف الرخصة باب الطهارة, كتاب (1/101)

 .(1/33) :ينظر: امللخص الفقهي (3)
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 ت.من ذلك الوقت للمقيم, وللمسافر ثالثة أيام من ذلك الوق
 للظهر مث اوضأ الصالةمث أحدث بعد  نياخلف ولبسالفجر  لصالةمن اوضأ : مثال

 .الظهر من الغد إن كان مقيما  إىل وقت  املسح, فله على اخلفني ومسح
  :(1)صفة المسح على الخفين ج( 

مها يديه باملاء مث يضعهما على ما حاذى أصابع رجليه وجير   أن يبل  
 الكعبني. إىل أن حياذي مبسحهعلى وجه اخلف أو اجلورب 

 ب.ميسح على أسفل اخلف أو العق   الو 
  :(2)شروط المسح على الخفين د(

 .طهارة كاملةم لبسه أن يتقد   (3
 , أي مجيع القدم حىت الكعبني.أن يكون ساارا  حملل الفرض (2
وأن  ,إال ما كان يسريا   ,ليس يف خرق سليما  أن يكون اخلف  (3

 .ري شفاف للون القدم()أي غصفيقا  يكون 
 .طهارة عني املمسوح عليه, فال يصح املسح على جنس العني (4
 أن يكون املسح يف احلدث األصغر. (5
, فال يصح املسح على مغصوب, أن يكون اخلف وحنوه مباحا   (6

 .وال على حرير لرجل

                                 
 .املصدر السابق ينظر: (1)

 .(36-1/33) :امللخص الفقهيو , (1/36) :مراقي الفالح ينظر: (2)
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 مبطالت المسح على الخفين:  هـ(
 أو أصابه ح د ث أكرب.يبطل املسح على اخلفني إذا نزعه من القدم, 

 المسح على الجبيرة: تاسعاً 
 د على العضو املكسور أو اجملروح أو املخلوع أو الو ه ن.هي الش   :الجبيرة

 : ى الجبيرةمدة المسح عل أ(
العضو, فليس للمسح  أإىل أن يرب  املسلم املسح علي اجلبريةيستدمي 

 مدة معينة كما يف املسح على اخلفني.
  :(1)ى الجبيرةلشرط المسح ع ب(

شد بل ا   ,موضع احلاجة ال يتعدى بالشدِّ ن يشرتط للمسح عليها: أ
من أعضاء الوضوء أو الغسل وال يزاد عليه, فإن اعد  وجب  على ما حيتاج إليه

نزعه إال أن خياف الضرر, فإن خاف مسح على اجلزء اجملبور وغسل بقية 
مشدودة على طهارة كما يف  العضو وايمم للزائد اعديا . وال يشرتط أن اكون

 لبس اخلفني.
  :(2)ى الجبيرةصفة المسح عل ج(

يف احلدثني األكرب واألصغر, إن كانت اجلبرية  أن ميسح على عموم اجلبرية,

                                 
 (.09(, وفقه العبادات على املذهب احلنبلي, ص: )1/33) :امللخص الفقهي ينظر: (1)

 (.2/333(, ومسوعة الفقه اإلسالمي: )1/33) :امللخص الفقهي ينظر: (2)
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اغطي كامل العضو, وإال مسح على اجلبرية وغسل باقي العضو, حلديث صاحب 
ه أن يتيمم ويعصب إمنا كان يكفي) :رأسه فمات, فقال ة الذي ش ج  ج  الش  

 .(1)(على جرحه خرقه, مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده

 مـيم: الت  عاشراً 
 معنى التيمم وحكمه ودليل مشروعيته: أ(

 .(2)الطيب بقصد الطهارةطاهر ال يدبالصعمسح الوجه واليدين هو  :معنى التيمم
 مشروع إن ع دم املاء أو مل ي قدر على استعماله. حكمه:

, التطهر باملاء وجيب حيث جيب التطهر باملاء, وي سن حيث ي سن
عليها وإحسانا   مل جيعله ط هورا  لغريها اوسعة  أمة حممد وهو من خصائص 

 .ن يقدر على استعمال املاءإليها, وهو رافع للحدث كالطهارة باملاء, إىل أ
ڃ ڃ ڃ چ چ چ ژ  قوله اعاىل: :دليل مشروعيته

إن الص عيد : ), وقوله (3)ژچ ڇ ڇ ڇ

                                 
 اجملروح يف باب ارة,الطه كتاب (1/03)( 336)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (1)

 .اجلرح لصاحب التيمم جواز باب الطهارة, كتاب (1/109) :سننه يف الدارقطينو , يتيمم
(, واملعاين البديعة يف معرفة اختالف أهل الشريعة: 1/33) :امللخص الفقهيينظر:  (2)
(1/63.) 

 .(6) سورة املائدة: (3)
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أ عطيت مخسا  مل : ), وقال (1)(ط هور املسلم ملن مل جيد املاء عشر سنني
؛ ن صرت بالر عب مسرية شهر, وج علت يل األرض ي عطهن  أحد قبلي

, ويف لفظ: (مسجدا  وط هورا , فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصلِّ 
 .(2)(فعنده مسجده وط هوره)
  :(3)امه انشرطله شروط التيمم:  ب(

لعدمه أو لضرر يف استعماله من جرح  ,العجز عن استعمال املاء (3
 أو برد شديد أو عطش.

 وأن يكون طاهرا  مباحا . ,أن يكون برتاب (2
ومن رجى وجود املاء أو القدرة على استعماله, أخ ر ايممه إىل آخر 

 املفروضة.وقت الصالة 
  :(4)التيمم للَحَدث دون الَخَبث ج(

, فمن (النجاسةاخلبث )التيمم يكون لكل حدث أكرب أو أصغر دون 

                                 
 اجلنب باب الطهارة, تابك( 1/09)( 332) : برقم سننه يف داود أبو أخرجه (1)

 جاء ما باب الطهارة, أبواب (1/211)( 124)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, يتيمم
 . ذر أيب حديث من كالمها ,املاء جيد مل إذا للجنب التيمم يف

 قول باب املساجد, أبواب (1/160)( 421)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)
( 321)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, (وطهورا   دا  مسج األرض يل جعلت: ) النيب

 . جابر حديث من كالمها ,الصالة ومواضع املساجد كتاب (1/319)
 .(1/111) :املبدعو , (1/321) :شرح الزركشي ينظر: (3)
 .(1/03) :شرح منتهى اإلرادات ينظر: (4)
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أصابته جناسة اضره إزالتها, أو كان عادم للماء, فإنه ال يتيمم هلا, فالتيمم 
خاص باألحداث دون األجناس؛ فاملاء يرفع احلدث ويزيل اخلبث, ورفع 

دون إزالة النجاسة؛ ألن مقصود الغسل إزالة النجاسة  احلدث حيصل بالتيمم
وال حيصل ذلك بالتيمم, فمن عجز عن إزالة النجاسة باملاء, سقط عنه 

 وعليه االجتهاد يفبدون ايمم,  حاله علىوجوب إزالتها وجازت الصالة 
ثوبه وال  لرفع اخلبث عنإزالتها بقدر استطاعته, ومن باب أوىل ال يتيمم 

    صالاه(. )مكان بقعته
  :(1)صفة التيمم د(

مث يسمي, ويضرب الرتاب بيديه ضربة واحدة, مث ميسح  ,أن ينوي
اليمىن ببطن اليسرى, وظهر كفه اليسرى  كفهظاهر  وميسح  ,وجهه بباطنهما

 والبد من استيعاب الوجه والكفني باملسح. ببطن اليمىن,
  :(2)ما يباح بالتيمم هـ(

, ومّس , وطواف  من صالة   ؛نوعا  قبلهيباح بالتيمم كل ما كان مم
 ., ومكث يف مسجد  , وقراءة قرآن  مصحف  
 

                                 
 .(1/334) املربع: حاشية الروضو , (1/209) :ينظر: اإلنصاف (1)

 .(1/313) :الشرح املمتع على زاد املستقنعو , (1/204) :اإلنصاف ينظر: (2)
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 الجمع بين التيمم وغسل العضو: و(
اجلريح الذي جرحه مكشوف وال ميكنه غسل عضو الوضوء وال 
املسح عليه, فإنه يتوضأ ويتيمم للعضو اجملروع, وكذا من وجد ماء  يكفي 

عماله ملا مل يصله املاء, فيجمع بني بعض أعضاءه, استعمله وايمم بعد است
 الغسل والتيمم.

  :(1)نواقض التيمم ز(
 ن:آينقض التيمم شي

 .؛ ألنه بدل عنهكل ما ينقض الوضوء (3
  زوال العجز عن استعمال املاء قبل أداء العبادة. (2
 العجز عن الماء والتراب: ح(

بس يف حمل ال إن عدم م ريد الصالة ـ وهو حمدث ـ املاء والرتاب, كمن ح  
ماء فيه وال اراب, أو وجدمها ومل ميكنه استعماهلما ملانع كمرض, أو عجز عن 

على حسب حاله, فال ي كلِّف اهلل نفسا  إال وسعها,  فإنه يصلِّياستعماهلما, 
والعجز عن الشرط ال يوجب ارك املشروط, كما لو عجز عن سرت العورة 

 لصالة.واستقبال القبلة, فإن ذلك ال يوجب ارك ا

                                 
 .(1/493)الشرح املمتع على زاد املستقنع و , (1/12) :ينظر: امللخص الفقهي (1)
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 راجعةامل سئلةأ
 : اذكر ثالثة فروق بني احلدث واخلبث.3س

.................................................................... 
 : عدد ثالثة أنواع من النجاسات.2س

.................................................................... 
 اء واالستجمار؟.: ما الفرق بني االستنج3س

 .................................................................... 
 .صفة الغسل الكامل اشرح: 4س

.................................................................... 
 .صفة الوضوء الكامل اشرح: 5س

.................................................................... 
 ؟.الوضوء وما فضل ,الفراغ من الوضوء الوارد عند دعاءالما : 6س

.................................................................... 
 : عدد ثالثة من نواقض الوضوء.7س

.................................................................... 
 .صفة املسح على اخلفني اشرح: 8س

....................................................................  
  .صفة التيمم اشرح: 9س

.................................................................... 
 .؟عجز عن استعمال املاء والرتابمن يصلي  كيف: 31س

.................................................................... 
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 فـقـــه الصـــالة
 :مقدمة وتمهيد
 :الموضوعأ. مقدمـة 

على أحكام الصالة وصفتها,  القارئليتعرف  املوضوعأ عد  هذا 
وأحكام اإلمامة واملساجد, وصالة أهل األعذار وصفات صالة اخلوف, 

والكسوف واخلسوف, وصالة وصالة اجلمعة, والعيدين, واالستسقاء, 
 اجلنازة.
 الموضوع:أهداف ب. 

 يفعلى فضل الصالة وخطورة اركها والتهاون  القارئيتعرف  -3
, مع مجاعة على الصفة اليت كان يفعلها النيب ويؤدي الصالة  أدائها,

 .املسلمني

يسجد  مىتويعرف  منهيات ومبطالت الصالة القارئيتجنب  -2
 , ويتجنب صالة النافلة وقت النهي.ةللسهو أو الشك يف الصال

 ويعرف أحكام املأمومني. ,بآداب املسجد القارئ يتحل ى -3
من صفات صالة اخلوف عند  يستطيع القارئ أن يطبق صفة -4

 احلاجة هلا.
ي اجلمعة والعيدين واالستسقاء كيف يصلِّ   القارئيعرف  -5

 والكسوف واخلسوف وعلى اجلنازة.



 65 فقه الصالة 

 :الموضوعج. موجز 

 المقدمة: -3

تها وفضلها كان ي, وألمه(1)الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم
أو اركها ذنب عظيم, فيجب على املسلم أداء الصالة على  يف أدائهاالتهاون 

 االصفة النبوية بشروطها وأركاهنا وواجباهتا, ويتجنب مبطالهتا ومنهياهتا. وإذا سه
أوقات النهي ما عدا سجود الشكر سجد للسهو, وال يصلي صالة التطوع يف 

املسلم أداء الصالة يف املسجد مع اجلماعة  كلف الذكراملوالتالوة. وجيب على 
وأن يلتزم بأحكام اإلمامة وآداب املسجد. فإذا حدث سفر أو مرض أو خوف 

 فإن إحكام وصفة الصالة اتغري حبسب احلال.
و رااب يومي  وقد انوعت الصلوات اليت يؤديها املسلم؛ فمنها ما ه

كالصلوات اخلمس, ومنها ما هو أسبوعي كاجلمعة, ومنها ما هو سنوي  
لسبب كاالستسقاء والكسوف واخلسوف ا ما يكون كصالة العيدين, ومنه

 وصالة اجلنازة.

 :ملخص المواضيع -2

الصالة وصفتها, وصالة التطوع وسجود السهو والشكر والتالوة,  -أ
 وأحكام اإلمامة واالئتمام.

 صالة أهل األعذار, وصفات صالة اخلوف. -ب

صالة اجلمعة, والعيدين, واالستسقاء, والكسوف واخلسوف,  -ج
 .وصالة اجلنازة

                                 
 . (1/103) :الشرح املمتعو , (1/22) :ينظر: كشاف القناع (1)
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 ردـالمنف صـالة: أوالً 
 معنى الصالة وحكمها وحكمتها:أ( 
 الصالة: معنى

 .ادع  هلم :, أي(2)ژڻ ڻژ   , ومنه قوله اعاىل:(1)اءعالد   الصالة لغة:
مفتتحة بالتكبري  معلومة,بأقوال وأفعال   عبد هللالت   اصطالحا :الصالة 

 .(3)سليموخمتتمة بالت  
  حكم الصالة:
هي الركن الثاين من أركان واجبة على كل مسلم مكل ف, و الصالة 

ڻ ڻ ۀ )  حد إال باإلايان هبا, قال اعاىل:ال يصح إسالم أو  اإلسالم,

ب ين اإلسالم على ): وقال  ,(4)(ۀ ہ ہ ہ ہ
وإقامة الصالة, وإيتاء  ,مخس؛ شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا  رسول اهلل

 .(3)(البيت الزكاة, وصوم رمضان, وحج

                                 
 .12/163هتذيب اللغة: ينظر:  (1)
 .(193) سورة التوبة: (2)
 .(1/04) :امللخص الفقهيو , (1/263) :املبدع ر:ينظ (3)
 .(193) :النساءسورة  (4)
, اإلميان باب اإلميان, كتاب (1/12)( 0) : برقمصحيحه يف البخاري أخرجه (3)

 .اإلميان أركان بيان باب اإلميان, كتاب (1/43)( 16)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه
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  :الصالة الحكمة من
الصالة إقامة لذكره واستعماال  للقلب واجلوارح واللسان  شرع اهلل 

ودية اليت هي املقصود خبلق يف العبودية وإعطاء كل منها قسطه من العب
ٺ ) ت الصالة على أكمل مرااب العبودية, قال اعاىل: ضعو العبد, ف

  .(1) (ٺ ٺ
  : زلتها في اإلسالمـومن الصالة بيان فضلب( 

الصالة فضلها عظيم وأثرها جليل وهي من أجل العبادات املفروضة, 
أحب إىل  أي العمل): قال سألت النيب   فعن عبد اهلل بن مسعود

: مث قلت ,ر الوالدينقال: ب   ,: مث أي؟, قلتاهلل, قال: الصالة على وقتها
 عن اختصاصها ,ومما يدل على فضلها .(2)(قال: اجلهاد يف سبيل اهلل ,أي؟
 : منهابخصائص  العبادات سائر

يف أعلى مكان يصل  فرضها يف السماء ليلة املعراج  اهلل أن   (3
بدون واسطة, مخسني  إىل الرسول  اهلل إليه البشر, وفرضت من 
 .صلوات صالة مث خففت إىل مخس

                                 
 .(14) :طهسورة  (1)
 باب ,الصالة مواقيت كتاب ,(1/101) (394) رقمب صحيحه:يف  البخاريأخرجه  (2)

 ,اإلميان كتاب,  (1/09)( 03) رقمب يف صحيحه: مسلمأخرجه و  ,لوقتها الصالة فضل
 بيان باب اإلميان, كتاب (1/43)( 16) ويف األعمال, أفضل باهلل اإلميان كون بيان باب

 .اإلميان أركان
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 ال يسقط عن العبد حبال دون حال ما دام عقله معه. ضهار  فـ   أن   (2
أهنا فرض على الذكر واألنثى, واحلر والعبد, والصحيح واملريض,  (3

 والغين والفقري. 
من   قبل اهللفال ي ,قبول سائر األعمال موقوف على فعلها أن   (4

, وال جهادا , وال شيئا  من األعمال مهما  ا , وال صدقة  ااركها صوما , وال حج  
 كثرت أو صلحت.

 أهنا أول ما حياسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. (5
 امللة منرجا  يكفر كفرا  خم   - ولو كان غري جاحد هلا - أن  ااركها (6

 .على الصحيح
  ة المسلم:في حيا الصالة أثرج( 

 :ذلك فمن ,يف حياة املسلم ا  عظيم أثرا  قام حق القيام لصالة اليت ا  لإن 
كشرب اخلمر, أو السرقة, أو   ؛محايته من الوقوع يف الفحشاء واملنكر (3

وكل ما دخل يف مسمى املنكر فإن الصالة  ,أو الظلم ,الغصب أو القتل
ۅ  )  قال اعاىل: ,هالصحيحة جيد فيها املسلم رادعا  عن اراكاب شيء من

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

  .(1)(ەئەئ
 قال اعاىل: طمأنينة النفس وراحتها وسعادة القلب واملتعة والغبطة,  (2

                                 
 .(43) :العنكبوتسورة  (1)
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڇ ڇ )

يقول  وكان  (2)(وج علت قـ ر ة عيين يف الصالة):  الق, و (1) (ڇ
 .(3)(يا بالل أرحنا بالصالة: ) لبالل

وحده وافتقاره إليه والتذلل بني يديه  هلل  العبد فعة خبضوعة والرِّ العز   (3
عليك بكثرة السجود, فإنك ال اسجد هلل : ), قال استغناؤه بربه عمن سواهو 

 .  (4)(سجدة, إال رفعك هبا درجة, وحط  عنك هبا خطيئة
ہ ) خرة, قال اعاىل: مغفرة الذنوب, ورفع الدرجات يف اآل (4

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

مثل الصلوات اخلمس كمثل هنر جار غمر على : ), وقال (3)(ۆ
 .(6)(باب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات

                                 
 .(01) :جرسورة احل (1)
, يف كتاب عشرة النساء, باب (1/61( )3030برقم ) يف سننه: أخرجه النسائي (2)

 حب النساء.
 .العتمة صالة يف باب(, كتاب األدب, 4/206( )4003أخرجه أبو داود يف سننه: برقم ) (3)
 فضل باب الصالة, كتاب (1/333)( 400)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (4)

 إقامة كتاب (1/431)( 1423)برقم  :سننه يف ماجه ابنأخرجه و  ,عليه واحلث السجود
 . السجود كثرة يف جاء ما باب الصالة,

 .(11) :سورة هود (3)
 ومواضع املساجد كتاب,  (462/ 1( )661)رقم ب يف صحيحه: أخرجه مسلم (6)
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بشروطها  ؛حق القياموهذه األمور اتحقق يف املسلم إذا أقام الصالة 
, مع استحضاره عظمة من يقف بني يديه  ,وأركاهنا وواجباهتا وسننها

, ويتدب ر ما يتلو يف الصالة من القرآن فيخشع ويتذلل ويتقرب هلل 
 غل بالدنيا وبعر ضها الزائل.العظيم, واألذكار, وال ينش

  :في أداء الصالةحكم التهاون د( 
كثرية منها: اأخريها عن وقتها لسبب غري مشروع,  للتهاون بالصالة صور

ونقرها, وارك صالة اجلماعة, والتكاسل يف القيام هلا,  ,وعدم الطمأنينة فيها
وعدم ا, وعدم اعظيمه ,ي عمل واعتبارها عمال  مفضوال  أواالنشغال عنها ب

أركاهنا وواجباهتا على الوجه املشروع, بشروطها و  يف أدائهاوالتفريط اخلشوع فيها, 
 الصالة.يف ه مما يـ ع د  هتاونا  فهذا وحنو 

الصالة كبرية من كبائر الذنوب؛ ألنه وسيلة اؤدي إىل اخلروج يف والتهاون 
اب إن مل يتوبوا إىل املتهاونني يف الصالة بأشد العذ ولذا اوعد اهلل  ,ينمن الدِّ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ) , قال اعاىل: رهبم

 يتمونيف مواقيتها وال  يصلوهناوال  ,الهون يتغافلون عنها :أي ,(1)(چ
من حافظ عليها )وقد ذكر الصالة يوما :  وقال النيب  ركوعها وال سجودها.

, ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال يوم القيامة كانت له نورا  وبرهانا  وجناة

                                 
 .الدرجات به وارفع اخلطايا, به متحى الصالة إىل املشي باب, الصالة

 .(3-4: )اعونامل سورة (1)
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شر  برهان وال جناة يوم القيام   .(1)(يّب بن خلفمع قارون وفرعون وهامان وأ  وحي 
  :الصالة حكم تاركهـ( 

أن يرى عدم وجوهبا,  :مثل ,ودا  ارك الصالة كفر سواء كان الرتك جح
أو يرى أهنا عمل ال فائدة من روائه, أو يرى عدم صالحيتها هلذا العصر 

يرتك الصالة كسال  مع اعرتافه  , كمنوحنو ذلك, أو كان الرتك اكاسال  
 بوجوهبا.

ينفعه مال وال  الفتارك الصالة كافر ال ينفعه عند اهلل ولد وال والد و 
لو اقرب مبلء األرض ذهبا , وال انفعه شفاعة وال ينفعه عمل صاحل 

 قال اعاىل:  ت,قبل املما ويؤديهاإال أن يتوب  ,للصالة وهو اارك الشافعني

ہ ) , وقال اعاىل: (2)(مج جح  مح جخ     حخ مخ جس   حس  خس مس  )

, وقال (3)(ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
, وقال (4)(, فمن اركها فقد كفرالعهد الذي بيننا وبينهم الصالة) :النيب 

                                 
  (.11/141( )6316)رقم ب يف مسنده: أخرجه أمحد (1)
 .(43-42) :املدثرسورة  (2)
 .(30) :مرميسورة  (3)
 يف جاء ما باب اإلميان, كتاب (3/14)( 2621)برقم  :جامعه يف الرتمذي أخرجه (4)

 باب الصالة, كتاب ( 1/231)( 463)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه ,احملالة ارك
 يف ماجه ابن وأخرجه,  أبيه عن بريدة بن اهلل عبد حديث من الصالة, اارك يف احلكم
 .الصالة ارك فيمن جاء ما باب الصالة, إقامه كتاب (1/342)( 1910)برقم  :سننه
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 :(  هللفقد برئت منه ذمة ا ,من ارك صالة مكتوبة متعمدا)(1),  وقال :
 .(2)(بني الرجل وبني الشرك والكفر ارك الصالة)
 : (3)شروط الصالةو( 

 :وهي شروط إال هبا, واسعة ال اصح الصالة شروط اليت
 فال اصح الصالة من الكافر لبطالن عمله. ,اإلسالم (3
ح الصالة من اجملنون والسكران, ومن ذهب عقله فال اص ,العقل (2

, وعن النائم : عن الصيب حىت يبلغر فع القلم عن ثالثة؛ حلديث: )لعدم اكليفه
  .(4)حىت يستيقظ, وعن اجملنون حىت يفيق(

 .(3)(م روا أوالدكم بالصالة لسبع): لقوله  ؛التمييز (3
 .والتمييز يبدأ غالبا  بسبع سنني

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) قال اعاىل:, دخول الوقت (4

                                 
 .(6/421)( 2214. 2)برقم  :مسنده يف أمحد أخرجه (1)

 الكفر اسم إطالق يانب باب (,1/00( )02)رقم ب :أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان (2)
 .الصالة ارك من على

 .(1/63) :العدة شرح العمدةو وما بعدها, ( 1/204) :ينظر: املبدع شرح املقنع (3)

 اجملنون يف باب احلدود, كتاب (4/141)( 4493)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (4)
 احلدود, بكتا (4/32)( 1423)برقم  :جامعه يف الرتمذي, وأخرجه حدا   يصيب أو يسرق
 .احلد عليه جيب ال فيمن جاء ما باب

 يؤمر مىت باب الصالة, كتاب (1/133)( 404)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (3)
 .(2/109)( 6600)برقم  :مسنده يف أمحد وأخرجه ,ةبالصال الغالم
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 خروج, وأما بعد (2)قبل دخول وقتها املكتوبة فال اصح الصالة, (1)(ہ
مع  وإن كان غري معذور فتصح قضاء   ,إن كان معذورا  أداء  وأما فتصح  الوقت,

 اإلمث.
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ) قال اعاىل: ,سرت العورة (5

: دلت اآلية على وجوب سرت العورة عند أداء الصالة, وقال  ,(3)(پ
, وي زاد للرجل من (4)(إذا صلى أحدكم, فليلبس ثوبه, فإن اهلل أحق من ي زي ن له)

ال ي صلِّي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على ) :باب السنة سرت العااق, قال 
  , وعورة البالغ من الس رة إىل الركبة.(3)(عااقه منه شيء

 . (6)واخلبث, واقدمت مفص لة يف أحكام الطهارة ثالطهارة من احلد (6
 الثوب واملكان. يف اجتناب النجاسة (7
إصابة عني الكعبة إن كان يراها, أو جهتها إن مل  أي ,استقبال القبلة (8

                                 
 .(193) :النساءسورة  (1)
 . (230/ 1) :الكايف يف فقه اإلمام أمحدو , (1/134) :املبسوط ينظر: (2)
 (.31) :األعرافسورة  (3)
 .(1/310ر: )شرح معاين اآلثا (4)
 باب الثياب, يف الصالة أبواب (1/141)( 332)برقم  صحيحه يف البخاري أخرجه (3)

( 316)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, عااقيه على فليجعل الواحد الثوب يف صلى إذا
 .لبسه وصفة احدو  ثوب يف الصالة باب الصالة, كتاب (1/360)

 ( وما بعدها.23ينظر: )ص:  (6)
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 ڱ  ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ ژ اعاىل: اهلل يكن يراها, قال

 ژ ڻ  ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱڱ
إذا قمت ) :وقال  ,(1)
  .(2)(إىل الصالة, فأسبغ الوضوء, مث استقبل القبلة فكربِّ 

قال  الصالة دون النطق هبا,فعل  قصد اإلنسان بقلبه :وهي ,النية (9
 .(3)(إمنا األعمال بالنيات) : رسول اهلل

 : (4)صفة الصالةز( 
,  يقف من أراد الصالة مستشعرا  وقوفه بني يدي اهلل (امُ يَ :)الق  أوال  

 خاشعا  يف صالاه:
أو أذنيه ممدودة األصابع مستقبال  ويرفع يديه إىل حذو منكبيه ـ 3

 : )اهلل أكرب(.ل أثناء الرفعببطوهنا القبلة, ويقو 
ويقبض ك وع ي سراه  مث جيعل يده اليمىن على اليسرى على صدرهـ 2

 .بكف ميناه, وجيعل نظره يف مكان سجوده

                                 
 .(139) جزء من اآلية: البقرةسورة  (1)
 وجوب باب الصالة, صفة كتاب (1/263)( 124): برقم صحيحه يف البخاري أخرجه (2)

 الصالة, كتاب (1/200)( 301)برقم  :صحيحه يف مسلموأخرجه  ,واملأموم ,لإلمام القراءة
 .ركعة كل يف الفاحتة قراءة وجوب باب

 .(1)ص:  سبق خترجيه (3)
   (.261-1/242الكايف يف فقه اإلمام أمحد: )و (, 23-22ينظر: خمتصر اخلرقي: )ص (4)
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واعاىل  ,وحبمدك, وابارك امسك اللهم: )سبحانك ـ مث يقول م ستفتحا  3
 .ةأو غري ذلك من أدعية االستفتاح الواردة يف السن ,ك, وال إله غريك(جد  

بسم اهلل  ,أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم) مث يقول بعد ذلك:ـ 4
 .ا  ر  س   (الرمحن الرحيم
, ويقول: )آمني(, بعد قوله: وال صالة ملن مل يقرأها ,الفاحتة ـ مث يقرأ5

 .)وال الضالني(, إماما  ومأموما
ر من القرآن يف  مث يقرأ املصلي بعد الفاحتة سورة أو بعض ما ايس  ـ 6

ل, املفص   والالفجر من ط   صالة يفغالبا  ن الركعتني األوليني, واكون كل م
صارهويف املغرب من   ِ ل من سورة )ق( املفص  و  ,, ويف الباقي من أوسطهق 

( إىل (, وأوسطه من )عم  واله من )ق( إىل جزء )عم  إىل آخر القرآن, وط  
وجيهر  ,لصار املفص  حىت آخر القرآن من ق   (الضحى), ومن (الضحى)

 بالقراءة يف الفجر, ويف الركعتني األوليني من املغرب والعشاء.
 ويكرب راكعا :كما يف االفتتاح مث يرفع يديه   )الر ُكوُع( :ثانياَ 
, وجيعل يديه على ركبتيه, مفرجيت األصابع كالقابض عليهماـ 3

ويسوِّي ظهره ويكون رأسه بإزاء ظهره ال يرفعه وال خيفضه, وجيايف عضديه 
 .ن جنبهع

 ( ثالثا .سبحان ريب العظيممث يقول: )ـ 2
مسع اهلل ملن محده, ربنا )ويقول إمام ومنفرد: قائما,  رأسه مث يرفع ـ 3

(, وميكن أن ي زيد , ويقتصر املأموم على قول: )ربنا ولك احلمد(ولك احلمد
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, أهل لء ما شئت من شيء بعدملء السموات وملء األرض, وماملصلي: )
الث ناء واجملد, أحق  ما قال العبد, وكلنا لك عبد, اللهم ال مانع ملا أعطيت, 

 . (1)وال م عطي ملا منعت, وال ينفع ذا اجلدِّ منك اجلد(
 ما فعل يف قيامه قبل الركوع.ك  ,ويستحب أن يضع يديه على صدره د(
 مث خير ساجدا  مكربا , وال يرفع يديه عند هذا التكبري: )الس ُجوُد( :ثالثا  
مع مث جبهته  ,مث يداه ,ويكون أول ما يقع على األرض منه ركبتاهـ 3

, ويسجد على سبعة أعضاء؛ أطراف أصابع رجليه موجهة حنو القبلة, أنفه
ه, ويباشر هبا األرض, وجيايف عضديه عن جنبيه وركبتيه, وكفيه, وجبهته وانف

 وبطنه عن فخذيه.
, وي سن يف السجود اإلكثار ويقول: )سبحان ريب األعلى( ثالثا  ـ 2

  من الدعاء.
 مث يرفع رأسه مكربا  وال يرفع يديه: :رابعا  
موج هة أصابعها إل القبلة,  ,سراه ناصبا  ميناهفرتشا  ي  وجيلس م  ـ 3

 .فخذيه وركبتيه مضموميت األصابع وي بسط يديه على
, واهدين, ويقول: )رب اغفر يل, وارمحين, واجربين, وارزقينـ 2

 ., مث يسجد الثانية كاألوىلوعافين, وارزقين(
قائما  على صدور قدميه مث ينهض مكربا   )الر ْكَعُة الث ان َيُة( :خامسا  

                                 
 باب الدعوات, كتاب (3/2332)( 3011)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 (.1/414)( 303)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه ,الصالة بعد الدعاء
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الثانية, ويأيت هبا  معتمدا  على ركبتيه ـ إن سهل ـ وإال على يديه للركعة 
 كاألوىل, لكن ال يستفتح وال يتعو ذ. 

جلس , فإذا فرغ من الركعتني األوليني )الت َشه ُد اأَلو ُل( :سادسا  
 للتشهد األول:

القبلة, وجيعل يديه  على, موجهة أصابعها سراه ناصبا  ميناهفرتشا  ي  م  ـ 3
اليد اليمىن إال على فخذيه, ويبسط أصابع اليد اليسرى, ويقبض أصابع 

ل ق الوسطى مع اإلهبام, ويرفع السبابة  الس ب ابة, أو يقبض اخلنصر والبنصر وحي 
 .وحيركها عند التشهد, ويرمي ببصره إىل السبابة حيث اكون اإلشارة

ويقول: )التحيات هلل والصلوات والطيبات, السالم عليك أيها ـ 2
لى عباد اهلل الصاحلني, أشهد أن ال النيب ورمحة اهلل وبركااه, السالم علينا وع

 إله إال اهلل واشهد أن حممدا  عبده ورسوله(.
رافعا  يديه عند مث ينهض كنهوضه األول  )الر ْكَعُة الث ال َثُة( :سابعا  

ويفعل كما فعل يف السابق, لكن إن كانت الصالة أكثر من ركعتني, القيام, 
 الفاحتة.يكتفي يف القيام بقراءة 

, جلس متورِّكا ؛ بأن فإذا جلس للتشهد األخري )الت َشه ُد الث ان ي( :ثامنا  
ينصب ميناه ويفرش يسراه وخيرجها من حتته عن ميينه وجيعل إل يته على 

)اللهم صل على حممد وعلى آل  عليه: وي زاداألول  األرض, ويقرأ التشهد
وبارك , دإنك محيد جمي ,كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  ,حممد

إنك  ,كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  ,على حممد وعلى آل حممد
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 .محيد جميد(
اللهم إين أعوذ بك من عذاب فيقول: ) أن يدعو بعد ذلكستحب وي  

فتنة املسيح  , ومن شرِّ جهنم, ومن عذاب القرب, ومن فتنة احمليا واملمات
 ., مث يدعو مبا شاء(1)جال(الد  

: )السالم عليكم ورمحة قائال   م عن ميينهسلِّ مث ي   )الس اَلُم( :تاسعا  
 , وهبذا متت الصالة.وعن يساره كذلك ,اهلل(

  :(2)أذكار ما بعد الصالة )أذكار ما بعد( :عاشرا  
مبا ورد: فيستغفر اهلل ثالثا ,  ذكر اهلل يستحب للمصلي أن ي 

اللهم أنت الس الم, ومنك الس الم, اباركت يا ذا اجلالل واإلكرام, ويقول: )
وهو على كل شيء  ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, له امللك وله احلمد

قدير. ال حول وال قو ة إال باهلل, ال إله إال اهلل, وال نعبد إال إياه, له النِّعمة 
وله الفضل وله الث ناء احلسن, ال إله إال اهلل خملصني له الدِّين ولو كره 

                                 
 يستعاذ ما باب املساجد, كتاب (1/412)( 300)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (1)

 باب الصالة, كتاب (1/230)( 003)برقم  :سننه يف داود أبو وأخرجه ,الصالة يف منه
 السهو, كتاب (3/30)( 1319)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه, التشهد بعد يقول ما

 الصالة إقامة كتاب (1/204)( 090)برقم  :سننه يف هماج اين وأخرجه, آخر نوع
 . النيب على والصالة التشهد يف يقال ما باب فيها, والسنة

(, واإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل: 1/269ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد: ) (2)
(1 /123.) 
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, وكذا )احلمد هلل( و)اهلل ةمر  الثنيالكافرون(, ويقول: )سبحان اهلل( ثالثا  وث
وي تم املائة بالشهادة بقوله: )ال إله إال اهلل وحده,  مرة, (00فتكون ) أكرب(,

فمن فعل ذلك  الشريك له, له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير(
ها دبر كل أمث يقرأ آية الكرسي, فمن قر  ,(1)ر له ذنبه ولو كان ك ز بد  البحرف  غ  

فهي , مث يقرأ سورة اإلخالص,  مينعه من دخول اجلنة إال املوتصالة مل
املغرب والعشاء  وي زاد يف صاليت .ويقرأ املعوِّذاني مرة, (2)اعدل ثـ ل ث القرآن

يتقوله يي ومي  , : )ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, له امللك وله احلمد, حي 
 عشر مرات قبل التسبيح.  ,(3) وهو على كل شيء قدير(

  أركان الصالة: ح(
 ,و ما ال اصح الصالة بدونه سواء ا رك عمدا  وه ,مجع ركن األركان:

 وهي:, عشر ركنا   وأركان الصالة أربعة, , أو جهال  أو سهوا  
 ,(4)(پ پ پ) : يف صالة الفرض مع القدرة؛ لقوله اعاىلالقيام  (3

                                 
( كتاب املساجد ومواضع الصالة, 1/410( )301أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم ) (1)

 الذكر بعد الصالة وبيان صفته.استحباب  باب
( كتاب التوحيد, باب ما جاء 0/114( )1314برقم ) :أخرجه البخاري يف صحيحه (2)

 . يف دعاء النيب
 استحباب باب املساجد, كتاب ,(146( )301)يف صحيحه: برقم  مسلم أخرجه (3)

 .الصالة بعد الذكر

 .(230) :البقرةسورة  (4)
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مل استطع فعلى مل استطيع فقاعدا , فإن  صلِّ قائما , فإن: )وقوله 
 .(1)(بجن

 .(2)(حترميها التكبري): لقوله  ,اكبرية اإلحرام (2
ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة ): لقوله  يف كل ركعة؛ قراءة الفاحتة (3
 .(3)(الكتاب
گ ڳ ڳ ڳ ) لقوله اعاىل:  ؛الركوع (4

 .(4)(ڳ
 .الرفع من الركوع (5
أ مرت أن أسجد على ): لقوله ؛ اء السبعةالسجود على األعض( 6

؛ على اجلبهة ـ وأشار بيده على أنفه ـ واليدين والركبتني وأطراف سبعة أعظم

                                 
 باب الصالة, اقصري أبواب (1/316)( 1966)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 .جنب على صلى قاعدا   يطق مل إذا

 بعد حيدث اإلمام باب الصالة, كتاب (1/163)( 610)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (2)
 الطهارة, أبواب (1/0)( 3): برقم جامعه يف الرتمذي وأخرجه, الركعة آخر من رأسه يرفع ما

 . علي حديث من كالمها ,الطهور الصالة تاحمف أن جاء ما باب

 وجوب باب الصالة, صفة كتاب (1/263)( 123)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, والسفر احلضر يف كلها الصلوات يف واملأموم لإلمام القراءة

 .عةرك كل يف الفاحتة قراءة وجوب باب الصالة, كتاب (1/203)( 304)

 .(11) :احلجسورة  (4)
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 .(1)القدمني(
 الرفع من السجود. (7
 واجللوس بني السجداني. (8
 جلسة الت شهد األخري. (9
 (....)التحيات هلل :قراءة الت شهد يف جلسة التشهد األخرية (31
 للهم صلِّ يف جلسة التشهد األخري: )ا الصالة على النيب  (33

 على حممد...(.
كان ي سلِّم عن   أن النيب: )التسليم؛ حلديث ابن مسعود  (32

 .(2): السالم عليكم ورمحة اهلل(: السالم عليكم ورمحة اهلل, وعن يسارهميينه
ايب بني األركان؛ لقول النيب  (33 يف حديث املسيء يف  الرت 

صل وا  , وقد قال: )صالاه ـ وسيأيت ـ: )مث( وهي ادل على الرتايب, وفعله 
 .(3)(كما رأيتموين أصلِّي

                                 
 ,األنف على السجود باب الصالة, صفة كتاب (1/209)( 110)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 .السجود أعضاء باب الصالة, كتاب (1/334)( 409)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه

, السالم يف باب الصالة, كتاب (1/261)( 006)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (2)
 يف جاء ما باب الصالة, أبواب (2/00)( 203)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه
 كيف السهو, كتاب (3/11)( 1323)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه, الصالة يف التسليم
 إقامة كتاب (1/206)( 014)برقم  :سننه يف هماج ابن وأخرجه, الشمال على السالم

 .التسليم باب فيها, والسنة الصالة

 األذان باب األذان, كتاب (1/226)( 693)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
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يف  بقدر القول الواجباالستقرار والسكون , وهي: الطمأنينة (34
, فإذا مل يطمئن فيها ألن الصالة عبادة يناجي اإلنسان هبا ربهالركن؛ 

 .صارت كأهنا عبث
صالاه على مجلة من األركان املتقدمة,  يف املسيء وقد دل حديث

ى, دخل املسجد فدخل رجل فصل   أن رسول اهلل  :هريرة  فعن أيب 
صل, فرجع يصلي  ارجع فصل فإنك مل اوقال:  ,فر د   م على النيب فسل  

, فإنك مل اصلّ  فقال: ارجع فصلِّ  ,م على النيب , مث جاء فسل  كما صل ى
:  مين, فقالفعلِّ  : والذي بعثك باحلق ما أحسن غريهالرجل ثالثا , فقال

القرآن, مث اركع حىت  نمعك م مث اقرأ ما ايسر ,إذا قمت إىل الصالة فكربِّ )
مث , مث اسجد حىت اطمئن ساجدا   ,مث ارفع حىت اعتدل قائما   ,اطمئن راكعا  

مث أسجد حىت اطمئن ساجدا , مث أفعل ذلك يف ارفع حىت اطمئن جالسا , 
 .(1)(صالاك كلها

 مثانية وهي: واجبات الصالة:ط( 
اكبرية اكبريات االنتقال, وهي: كل اكبري يف الصالة سوى  (3

اإلحرام, ألهنا ركن وما عداها من التكبريات فواجب؛ كتكبرية الركوع 
  والسجود والرفع منه وجلسة التشهد.

                                 
( كتاب 1/200( )301, وأخرجه مسلم يف صحيحه: برقم )مجاعة كانوا إذا للمسافرين

 الصالة, باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة.

 باب الصالة, صفة كتاب (1/263)( 124)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)
 (1/200)( 301)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, واملأموم لإلمام القراءة وجوب
 .ركعة كل يف الفاحتة قراءة وجوب باب الصالة, كتاب
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 يف الركوع مرة. (1)(سبحان ريب العظيم) :قول (2
وجيب على اإلمام  ,)مسع اهلل ملن محده( :وهو قول ,التسميع (3

 ن املأموم.واملنفرد دو 
 التحميد, وهو قول: )ربنا ولك احلمد(, وجتب على كل مصلٍّ. (4
 )سبحان ريب األعلى( يف السجود مرة . :قول (5
 (.اغفر يل سؤال املغفرة, وذلك يف اجللسة بني السجداني بقوله: )ربِّ  (6
 شهد األول.اجللوس للت   (7
هلل...وأشهد أن قراءة الت شهد األول يف جلسته األوىل: )التحيات  (8

 حممدا  عبده ورسوله(.
  سنن الصالة:ي( 

فهو من سنن الصالة, والسنن   ما زاد على أركان الصالة وواجباهتا
  ة, وانقسم إىل قسمني:كثري 

آمني, قول بسملة, و التعوذ, و الستفتاح, و كدعاء اال؛  سنن قولية (3
  , وما زاد عن مرة يف التسبيح...اخل.بعد الفاحتة وقراءة سورة
كرفع اليدين, ووضع اليدين على الركبتني يف الركوع,   ( سنن فعلية؛2

 والتجايف يف السجود...اخل.

                                 
 يف جاء ما باب الصالة, أبواب (2/40)( 262)برقم  :جامعه يف الرتمذي أخرجه (1)

 والسجود الركوع يف التسبيح
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 كن والواجب والسنة في الصالة:الفرق بين الر   ك(
  .فال يسقط بالسهو (الركن)أما 

 فيسقط بالسهو, وجيرب بسجود السهو, فمن نسي   (الواجب)وأما 
واجبا  أجزأ عنه سجود السهو, ويتفق  سي  ركنا  مل اصح صالاه إال به, ومن ن

  .الواجب والركن يف أن الرتك املتعمد ألي منهما يبطل الصالة
لكن و سهوا  ال ابطل الصالة برتكها, ركت عمدا  أإذا ا   (السنة)وأما 

 .ن الصالةال ينبغي التفريط بسن
 :(1)منهيات الصالةل( 

 رية, منها:ثمنهيات الصالة: ك
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم ): السماء, قال  رفع البصر إىل (3

 . (2)(إىل السماء يف صالهتم, لينتهن  أو لت خطفن  أبصارهم
الصالة  إذا قام أحدكم يف: )بال حاجة؛ لقوله  ض العيننيياغم (2

؛ وألنه من فعل اليهود يف صالهتم, وقيل: فعل اجملوس (3)(فال ي غمض عينيه
 .عند عبادهتم للنار

                                 
  (.13 -1/13: )(, الروض املربع449 -1/423ينظر: املبدع يف شرح املقنع: ) (1)
 رفع باب الصالة, صفة كتاب (1/261)( 111)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)

 .الصالة يف السماء إىل البصر

( 19036م )برق :الكبري(, و 1/31( )24: برقم )يف املعجم الصغريأخرجه الطرباين  (3)
 (.1/00( )611برقم ) :ض ضضعيف اجلامع الصغري يفضعفه األلباين(, و 11/34)
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 .(1)هنى عن الت خص ر يف الصالة  ن النيبأل ؛وضع اليد على اخلاصرة (3
رضي اهلل  -االلتفات بالرأس أو البصر إال حلاجة, عن عائشة  (4

عن التفات الرجل يف الصالة فقال:  قالت: سألت رسول اهلل  - عنها
البدن أما االلتفات ب .(2)(هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد)

 .فهو مبطل للصالة؛ ألنه خروج عن شرط استقبال القبلة يف الصالة
أ مرت : )قال النيب  ,أو ثوب مِّ عر أو ك  ل من ش  ما اسرتس   كف   (5

 .(3)را (ع  ثوبا  وال ش   وال أكف   ,أن أسجد على سبعة أعظم
األصابع, فإن , واشبيك عن ذلك د النهيلورو ؛ فرقعة األصابع (6

 التشبيك من الشيطان.
ة, قال رسول جود أكثر من مر  أو اسوية موضع الس   احلص ى,مس   (7

, فال ميسح إذا قام أحدكم إىل الصالة فإن الر محة اواجهه: )اهلل 

                                 
 الصالة, يف العمل أبواب (1/490)( 1162)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 كتاب (1/301)( 343)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, الصالة يف اخلصر باب
 .الصالة يف االختصار كراهة باب املساجد,

 باب الصالة, صفة كتاب (1/261)( 110)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)
 .الصالة يف االلتفات

 ال باب الصالة, صفة كتاب (1/201)( 103)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
 كتاب (1/334)( 409)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, الصالة يف ثوبه يكف

 . عباس ابن حديث من كالمها...  السجود أعضاء باب الصالة,
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يف الرجل يسوِّي الرتاب حيث يسجد: )إن   وقال رسول اهلل  ,(1)احلصا(
 .(2)(كنت فاعال  فواحدة

وال  ,اعتدلوا يف السجود: )لقوله  ؛راعني يف السجودافرتاش الذِّ  (8
  .(3)يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب(

اإلقعاء يف اجللوس, وهو: أن جيعل أصابع قدميه يف األرض وجيلس  (9
هنى عن نقرة كنقرة الديك, وإقعاء  : ) أن النيبعلى عقبيه أو بينهما؛ حلديث 

                                 
( 043برقم ) :( وأبو داود يف سننه33/2( )21339برقم ) :محد يف مسندهأخرجه أ (1)
برقم  جامعه:( كتاب الصالة, باب يف مسح احلصى يف الصالة, والرتمذي يف 1/240)
( أبواب الصالة, باب ما جاء يف كراهية مسح احلصى يف الصالة, 2/210( )310)

اب النهي عن مسح احلصى يف ( كتاب السهو, ب3/6( )1101برقم ) :والنسائي يف سننه
( 230واحلديث حسنه الرتمذي, وصححه ابن حجر يف ضبلوغ املرامض برقم ) الصالة,

( 3963برقم ) :(, وصححه األلباين بشواهده يف ضسلسلة األحاديث الصحيحةض1/11)
(1/111.) 
 باب, يف كتاب اجلمعة, (1/494( )1140)قم بر  :أخرجه البخاري يف صحيحه (2)

 ,(1/300( )346)رقم ب يف صحيحه: مسلمأخرجه و  ,للسجود الصالة يف الثوب بسط
  , باب كراهية مسح احلصى.الصالة ومواضع املساجديف كتاب 

 ال باب األذان, كتاب (,1/203) (100)يف صحيحه: برقم  البخاري أخرجه (3)
 كتاب , (1/336) (403)برقم  يف صحيحه: مسلمأخرجه و  السجود؛ يف ذراعيه يفرتش

 .السجود يف االعتدال باب لصالة,ا
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 .(1), والتفات كالتفات الثعلب(كإقعاء الكلب
من اجل ف اء أن قال: ) مسح اجلبهة بكثرة, فعن ابن مسعود  (31

  .(2)(ي كثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصالة
هنى  )أن الرسول  :روى أبو هريرة  ,دل واغطية الفمالس   (33

 .(3)(عن الس دل يف الصالة, وأن ي غطِّي الرجل فاه
لقوله  ؛الصالة مع مدافعة األخبثني, و الصالة حبضرة الطعام (32

( :وال وهو يدافعه األخبثانال صالة حبضرة الطعام ,)(4). 
إذا نعس أحدكم وهو : )لقوله  ؛الصالة عند مغالبة النوم (33

فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس ال  ,ي صلِّي, فلريقد حىت يذهب عنه النوم

                                 
برقم  :(, وأبو يعلى يف مسنده13/460( )0196برقم ) :أخرجه أمحد يف مسنده (1)
قال و  (,3/266( )3213: برقم )(, والطرباين يف املعجم األوسط3/39( )2610)

(: إسناد أمحد حسن, واعقبه األلباين يف 2/09( )2423برقم ) :البوصريي يف جممع الزوائد
س ن حتسينه؛ فإن مداره هذا سند ضعيف, ال حي ( بقوله:2/093)  صالة النيب صفة

 , وهو مشهور بسوء احلفظ. وقد حسنه بشواهده يف املصدر نفسه.على يزيد بن أيب زياد
وصححه  (,3/216لسنن واإلمجاع واالختالف: )رواه ابن املنذر يف األوسط يف ا (2)

 (.2/194( )302برقم ) :حاديث منار السبيلضاأللباين يف ضإرواء الغليل يف خترج أ
 يف جاء ما باب الصالة, كتاب (1/114)( 643)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (3)

 .الصالة يف السدل

 كراهة باب املساجد, كتاب (1/303)( 369)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (4)
 .احلال يف أكله يريد الذي الطعام حبضرة الصالة
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 .(1)نفسه( يدري لعله يذهب يستغفر فيسبّ 
االستناد إىل جدار وحنوه دون حاجة؛ ألنه يزيل مشقة القيام,  (34

و ح, عن ذلك لورود النهيوكذا االعتماد على اليد حال اجللوس؛  , والرت 
صالة وبني يديه ما وكثرة العبث يف الصالة, والت مطِّي, أو فتح الفم, وال

 للخشوع. وهو مناف   ي لهيه, ملا فيه من سوء األدب مع اهلل 
  :(2)مبطالت الصالةم( 

 ابطل الصالة بفعل واحد من األمور التالية:
ال  غري النية, فإن النية -لغري عذر-ارك شرط من شروطها  (3

 حبال. يف الصالة اسقط
أثناء الصالة أو بعدها إن مل ي تدارك  ,ارك ركن عمدا  أو سهوا   (2

 بقليل, وارك واجب عمدا .
 .الشرب عامدا   وأاألكل  (3
إن هذه : )لقوله  ؛الكالم عامدا  يف غري مصلحة الصالة (4

 . (3)(الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس

                                 
 من الوضوء باب الوضوء, كتاب (1/01)( 290)برقم  :صحيحه يف بخاريال أخرجه (1)

 املسافرين صالة كتاب (1/342)( 106)برقم  :صحيحه يف مسلمأخرجه و , النوم
 .صالاه يف نعس من أمر باب وقصرها,

 (.1/00(, والعدة شرح العمدة: )1/336ينظر: مطالب أويل النهي: ) (2)

 حترمي باب املساجد, كتاب (1/301)( 331)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (3)
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د القهقهة, أما الت بسم بال صوت فمكروه الض حك إذا بلغ ح (5
 ولكن ال يبطل الصالة.

على  لغري ضرورة, الذي يدلالعمل الكثري من غري جنس الصالة  (6
اعاىل:  للضرورة فال ابطلها, لقولهعن الصالة, أما انشغال القلب واألعضاء 

 : أي ميشون على األرض.ومعىن رجاال   ,(1)ژڀ ڀ ڀ ڀ  ٺژ 
كزيادة ركوع أو   ؛اعمد زيادة فعل من جنس الصالة يف غري حمله (7

 سجود أو قيام أو قعود.
 السالم قبل إمتام الصالة عمدا . (8
 انتقاض الوضوء قبل إمتام الصالة. (9
مرور املرأة والكلب األسود البهيم واحلمار بني يدي اإلمام  (31

  .(2)(املرأة والكلب واحلمار ؛قطع الصالةي: )واملنفرد؛ لقوله 
  :سجود السهون( 

 أن النيبسيان, والسهو يف العبادة, وقد ثبت ال خيلو اإلنسان من النِّ 
 وصل ى مر ة العصر , (3)سها يف صـالاــه, فصل ى مرة الرباعية ركعتني

                                 
 .إباحة من كان ما ونسخ الصالة, يف الكالم

 .(230) اآلية:جزء من  ,البقرةسورة  (1)

 ما قدر باب الصالة, كتاب ( 1/363)( 319)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (2)
 .املصلي يسرت

 اشبيك باب ,الصالة كتاب (1/102)( 460)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
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  .(3)ومر ة صل ى الرباعية مخسا  , (2)ومر ة نسي التشهد األول, (1)ثالثا  
ا بشر مثلكم أنسى كما انسون, فإذا إمنا أن) :أنه قال وصح عنــه 

 .(4)(نسيت فذكِّروين
  :(3)السهو سجودالحكمة من مشروعية ( 3 

هو وإرغام للشيطان الذي جرب الصالة ملا حيصل فيما من نقص, 
 سبب النِّسيان والسهو.

 

                                 
 كتاب (1/493)( 313)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, وغريه املسجد يف األصابع
 .له والسجود الصالة يف السهو باب الصالة, ومواضع املساجد

( كتاب املساجد ومواضع الصالة, 1/494( )314أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم ) (1)
 .باب السهو يف الصالة والسجود له

باب ما  ,أبواب ما جاء يف السهو( 2/61( )1224اري يف صحيحه: برقم )أخرجه البخ (2)
( 319, وأخرجه مسلم يف صحيحه: برقم )جاء يف السهو إذا قام من ركعيت الفريضة

 .باب السهو يف الصالة والسجود له( كتاب املساجد ومواضع الصالة, 1/300)
ما جاء يف السهو, ( أبواب 2/60( )1226أخرجه البخاري يف صحيحه: برقم ) (3)

( كتاب املساجد 1/491( )312باب إذا صل ى مخسا , وأخرجه مسلم يف صحيحه: برقم )
 ومواضع الصالة, باب السهو يف الصالة والسجود له.

 حنو التوجه باب القبلة, أبواب (1/136)( 302)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (4)
 .كان حيث القبلة

 .(2/01) :حاشية الروض املربعو  ,(1/213) :إلمام أمحدالكايف يف فقه ا ينظر: (3)
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 : (1)السهو أقسام سجود( 2
 ضرب:أ أربعةد السهو على سجو 
كقيام, أو قعود, أو ركوع,   ؛زيادة فعل من جنس الصالة سهوا   -3

ي الظهر صلِّ مثل أن يركع مراني, أو يسجد ثالث مرات, أو ي   ؛أو سجود
, ومىت ذكر أنه زاد قبل مخس ركعات, فيجب عليه سجود السهو للزيادة

جوبا  دون اكبري, وإال بطلت صالاه فراغه من الزيادة, رجع يف احلال و 
 يف الركعة الزائدة. هلتعم د الزيادة, ويسجد للسهو. وال يتبع املأموم إمام

قراءة الفاحتة أو الركوع, أو ينسى مثل أن ينسى  ؛نقص ركن من أركان الصالة -2
الفاحتة سجدة, فإن اذك ر وهو يف الركعة رجع فأاى بالنقص, وإن اذك ر بعد شروعه يف قراءة 

سقط ي   فأيضا  للركعة اليت اليها, أسقط الركعة اليت نقض فيها الركن, وإن اذك ر بعد السالم 
 , ويسجد للسهو يف الكل.بدهلا ويركع ركعة الركعة,

مثل أن ينسى التشهد األول  ؛نقص واجب من واجبات الصالة -3
 فحينئذ يسقط عنه التشهد وجيب عليه سجود السهو. ,فيقوم عنه
فيأخذ  ,ى ثالثا  أم أربعا  )مثال (هل صل   ؛ك يف عدد الركعاتالش   -4

  فيتم على ذلك ويسجد للسهو. ,ح عنده األكثرباألقل إالّ أن يرتج  
وإذا اعد د السهو, كفاه جلميع سهوه سجداان, وال خالف يف جواز 

 سجود السهو قبل السالم أو بعده, لكن اخلالف يف األفضلية.

                                 
 .(1/40) :زاد املستقنعو  ,(1/213) :ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (1)
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  سهو:صفة سجود ال (3 
 كالسجود يف صلب الصالة يف التكبري والذكر واجللسة بني السجداني.

 طوع:صالة الت  س( 
 وهي:  ,هي ما يفعله اإلنسان من صالة حث على فعلها ومل يوجبها

 السنن الروااب, وهي:  (3
 ركعتان بعد الظهر. -2            أربع ركعات قبل الظهر.  -3
 ركعتان بعد العشاء. -4                ركعتان بعد املغرب.  -3
 ركعتان قبل الفجر, ومها آكدها. -5

من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر, وأداؤه يف  :ووقته ,(1)الوار (2
ركعة,  (دى عشرةإح)ه ركعة, وأكثره الثلث األخري من الليل أفضل, وأقل  

رفع بعد اليقنت ويسن له أن , (2)ركعات بسالمني (ثالث)وأدىن الكمال 
دعاء الوار,  احلسن  , فقد عل م النيب الركعة األخرية من الوارمن ركوع 

 . (3)...(اللهم اهدين فمني هديت, وعافين فيمن عافيتوهو قوله: )

                                 
 .(1/413) :كشاف القناعو , (2/110) :ينظر: املغين (1)

 .(1/21) :عمدة الفقهو , (266/ ) :الكايفينظر:  (2)

 يف القنوت باب الوار, كتاب (2/63) (1423)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (3)
 جاء ما باب الصالة, أبواب (2/320)( 464)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, الوار

 قيام كتاب (3/240)( 1146)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه, الوار يف القنوت يف
( 1110)برقم  :سننه يف هماج ابن وأخرجه, الوار يف الدعاء باب النهار, واطوع الليل
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 .مع اجلماعة افعل بعد صالة العشاء يف رمضانو  ,(1)الرتاويح (3
قـال , يف مجيـع األوقـاتوا سن كلمـا دخـل املسـلم املسـجد  ,حتية املسجد (4

إذا دخـــــــل أحـــــــدكم املســـــــجد, فـــــــال جيلـــــــس حـــــــىت ي صـــــــلِّي : )رســـــــول اهلل 
 .(2)(ركعتني
أوصـــاين خليلـــي : )لقـــول أيب هريـــرة  ؛هـــا ركعتـــانأقل  و  ,صـــالة الضـــحى (5

, وأن أواــر قبــل أن بــثالث؛ صــيام ثالثــة أيــام مــن كــل شــهر, وركعــيت الضــحى
إذا  ا, إىل قبيـــل الـــزوال, وأفضـــلهبعـــد شـــروق الشـــمس: مـــن ووقتهـــا .(3)أنـــام(

 .اشتد  احلرّ 
د بزمن, وصالة الليل أفضل من صالة قي  مامل ي   هوو  ,التطوع املطلق (6

النهار, ونصف الليل األخري أفضل من النصف األول, وصالة النهار والليل 
 .(4)(صالة الليل مثىن مثىن:)قال  مثىن مثىن,

                                 
 .الوار يف القنوت يف جاء ما باب فيها, والسنة الصالة إقامة كتاب (1/312)

 .(1/21) :عمدة الفقه(, و 1/31) :زاد املستقنع :ينظر (1)

 جاء ما باب التطوع, أبواب (1/301)( 1119)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)
 صالة كتاب (1/403)( 114)برقم  :صحيحه يف مسلمأخرجه و  ,مثىن مثىن التطوع يف

 .بركعتني املسجد حتية استحباب باب املسافرين,

 صيام باب الصوم, كتاب (2/600)( 1009)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
 املسافرين صالة كتاب (1/400)( 121)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجهض, البي أيام

 .الضحى صالة استحباب باب وقصرها,

 يف جاء ما باب الوار, كتاب (1/330)( 040)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (4)
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 : (1)ركُ والش   تِّالوةسجود الع( 
ارئ القرآن عند قراءاه آليات السجود لق  : يسنسجود التالوة (3

ويقول: يسجد,  أن ي كربِّ  السجود: وصفة ,يف مجيع األوقات أن يسجد
, وميكن أن (2)(سجد وجهي للذي خ ل قه, وشق  مسعه وبصره, حلول ه وقواه)

, وأجعلها يل عين هبا وزرا , واكتب يل هبا عندك أجرا   اللهم احط طيزيد: )
أثناء سواء كان ذلك , ي سلِّموال  مكربا  مث يرفع من السجود , (3)عندك ذخرا (

 .هاأو خارجالصالة 
  :(4)سجود الشكر (2

كان إذا   ن النيبأل ؛قمعم واندفاع النِّ د النِّ عند جتدسجود الشكر يسن  
كسجود   , وصفة سجود الشكر(3) أااه أمٌر يسره أو ب شِّر به خر  ساجدا  هلل

                                 
 املسافرين صالة كتاب (1/316)( 140): برقم صحيحه يف مسلم وأخرجه, الوار

 .مثىن مثىن الليل صالة باب وقصرها,

 .(1/44) :دليل الطالبو , (1/10) :ينظر: احملرر (1)

 باب املسافرين, صالة كتاب (1/333)( 111): برقم صحيحه يف لممس أخرجه (2)
 .وقيامه الليل صالة يف الدعاء

باب ما يقول ( أبواب الدعوات, 3/400( )3424برقم ) :أخرجه الرتمذي يف سننه (3)
 .يف سجود القرآن

 .(1/129) :الروض املربعو , (440/ 1) :ينظر: املغين (4)

 ما باب الصالة, إقامة كتاب (1/443)( 1302)برقم  :سننه يف هماج ابن أخرجه (3)
 هليعة, ابن إسناده يف: الزوائد يف البوصريي قالو  ,الشكر عند والسجدة الصالة يف جاء
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 شرع أثناء الصالة.إال أنه ال ي   ,التالوة
 :(1)ة فيهااألوقات المنهي عن الصالف( 

 : يف اجلملةأوقات النهي عن الصالة 
 من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الشمس وارافاعها قيد رمح. (3
 عند قيام الشمس وهو حالة االستواء حىت الزوال. (2
 من الفراغ من صالة العصر حىت متام غروب الشمس. (3

صلِّ صالة الصبح, مث أقصر عن الصالة حىت اطلع : )قال 
, فإهنا اطلع حني اطلع بني قرين شيطان, وحينئذ يسجد هلا س وارافعالشم

الكفار, مث صلِّ فإن الصالة مشهودة حمضورة, حىت يستقل  الظل  بالر مح, مث 
أقبل الفيء فصلِّ, فإن  أقصر عن الصالة فإن حينئذ ا سج ر جهنم, فإذا

الصالة مشهودة حمضورة, حىت اصل العصر, مث اقصر عن الصالة حىت 
. فال (2)اغرب, فإهنا اغرب بني قرين شيطان, وحينئذ يسجد هلا الكفار(

فيجوز فيها,   (الفرائض), أما قضاء )النوافل(يف هذه األوقات املسلم ي صلِّي 
؛ كتحية املسجد وركعيت (بذوات األسبا)ى فيها كذلك جيوز أن اصل  

 الطواف وحنوها.

                                 
 .ضعيف وهو

 (.41 -2/41املبدع يف شرح املقنع: )و (, 03 -2/03ينظر: املغين: ) (1)

 باب ملسافرين,ا صالة كتاب (1/360)( 032)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (2)
 .عبسة بن عمرو إسالم
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 : اإلمامة واالئتمامثانياً 
 مكانة اإلمامة في الشرع:أ( 

على هذه األمة أن شرع هلا من العبادات ما ي ظهر  من نعم اهلل 
وحدهتا وقوهتا؛ ومن ذلك صالة اجلماعة, فرتى املأمومني خلف إمامهم يف 

من مكانة سامية يف اإلسالم,  ما لإلمامة ىوحدة اثري اإلعجاب, وال خيف
فمن معانيها حسن الطاعة واملتابعة, واالقتداء بالقادة يف مواطن اجلهاد, 

أن األمري يكون أمريا   ومن بعده من اخللفاء  وهلذا كانت سنة الرسول 
يف الصالة واجلهاد. وكفى اإلمام مكانة ورفعة أن يتوىل إمامة املسلمني يف 

 فهو القائد واملأمومون ابع له, ويتوىل إضافة لذلك أعظم ركن بعد الشهاداني
التوجيه واإلرشاد والوعظ من خالل خطب اجلمعة والدروس, فيعلِّم الناس 

اجتماع املسلمني  مكان, اليت هي أمور دينهم ودنياهم يف بيوت اهلل 
 ووحدهتم واآلفهم.

 فضل اإلمامة:ب( 
, واغفر رشد األئمةاإلمام ضامن, واملؤذن مؤمتن, اللهم أ: )قال 
اإلمام ضامن, فإن أحسن فله وهلم, وإن أساء : ). وقال (1)للمؤذنني(

اس فأصاب الوقت, وأمت  الصالة, من أم  الن: ). وقال (2)وال عليهم( فعليه

                                 
باب ما جيب على  ( كتاب الصالة,1/143( )311أخرجه أبو داود يف سننه: برقم ) (1)

( أبواب الصالة, 1/492( )291برقم ) جامعه:, والرتمذي يف املؤذن من اعاهد الوقت
 .باب ما جاء أن اإلمام ضامن, واملؤذن مؤمتن

 ( كتاب إقامة الصالة والسنة فيها,1/314( )001قم )بر  :أخرجه ابن ماجه يف سننه (2)
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 .(1), ومن انتقص من ذلك شيئا  فعليه ال عليهم(فله وهلم
معرفة حق اإلمام, وأن ال يكون ممن يتصيد  (املأموم) علىوينبغي 

ا جعلت املساجد إال إلقامة األخطاء ويتتبع العثرات ويشيع الشائعات, فم
, وإشاعة األلفة واحملبة بني املسلمني. أما إذا كان اإلمام واقعا  شعائر اهلل 

داوة بعض املأمومني فيجب مناصحته باألسلوب يف أخطاء جر ت عليه ع
 احلكيم ودون اشهري.

  األحق باإلمامة:ج( 
ه بأحكام وهو احلافظ املتقن له الفقي يقد م القارئ لكتاب اهلل 

إذا  : )لقوله غري ممن ال فقه عنده, وإن كان حفظه أجود الصالة, على 
 , ومن املعلوم أن(2)(كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم, وأحقهم باإلمامة أقرؤهم

قه, ألن الفقيه حيسن هو األف وعهد صحابته  األقرأ يف عهده 
. قال أو غريهث د  سهو أو ح  الة كأمر يف الصالتصرف فيما لو طرأ عليه 

األقدم هجرة أو اوبة وهجرة  ثميقد م األعلم بالسنة,  ثمالعلماء: 
                                 

احلديث صححه األلباين بشواهده يف ضسلسلة األحاديث و  ,باب ما جيب على اإلمام
 (.4/366( )1161برقم ) :الصحيحةض

مجاع  باب يف ( كتاب الصالة,1/130( )309برقم ) :أخرجه أبو داود يف سننه (1)
(  كتاب إقامة الصالة والسنة, 1/314( )003برقم ) وابن ماجه يف سننهاإلمامة وفضلها, 

 .باب ما جيب على اإلمام

 .باإلمامة أحق من باب املساجد, كتاب (1/464)( 612)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (2)
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 األكرب سنا .  ثمللمعاصي, 
 ما  يسلما دام  باإلمامة, فهو أوىل (رااب)أما إذا كان للمسجد إمام 

ال : )البيت, ومن له األمر لقوله  , وهكذا صاحبمةمما مينعه من اإلما
  .(1)(يـ ؤ م ن  الرجل  الرجل  يف بيته وال يف سلطانه إال بإذنه

 :(2)من تصح إمامتهمد( 
 اه يف نفسه,ذكر العلماء يف ذلك قاعدة وهي: )كل من صحت صال

  فرع من الصالة.؛ وذلك ألن اإلمامة (3)صحت إمامته(
 اصح إمامة اآليت: على الك القاعدةوبناء  
قال ألبيه:   أن النيب سلمه  نالصيب املميز؛ حلديث عمرو ب (3

فنظروا فلم يكن أحدا  أكثر قرآنا مين, قال: , قرآنا أكثركموليؤم كم )
 . (4)(فقدموين بني أيديهم وأنا ابن ست سنني أو سبع سنني

                                 
 ومواضع املساجد كتاب (1/463)( 613)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (1)

 .باإلمامة أحق من باب الصالة,

احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام و (, 1/203يف يف فقه اإلمام أمحد: )ينظر: الكا (2)
  (.193 -1/193أمحد: )

 (.3/196املنثور يف القواعد الفقهية: )و (, 1/61ينظر: االبتهاج يف شرح املنهاج: ) (3)

 أحق من باب الصالة, كتاب (1/130)( 303)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (4)
 .باإلمامة
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يؤم الناس  ابن أم مكتوم   فقد استخلف النيباألعمى؛  (2
 وهو أعمى.
متابعة ه لزمااملسافر باملقيم, على أن املسافر املقيم باملسافر, و  (3

ي أربعا  ولو أدرك معه أقل من ركعة, إال إذا كانت صالة اإلمام فيصلِّ  املقيم,
املقيم ختل بصالة املؤمت املسافر؛ كمن يصلي املغرب خلف من يصلي 

 .العشاء قصرا  
 املتيمم باملتوضئ. (4
 .(1)(يؤم القوم أقرؤهم) كل من س ل م  دينه, وصلح لإلمامة حلديث: (5
 املفضول بالفاضل. (6
 املخالف يف الفروع الفقهية. (7
 .  مكفِّرةمل اكن بدعته املبتدع ما (8
الشهوة كحلق اللحية, أو  الفاسق؛ سواء كان فسقه من جهة  (9

يصلون ) :له , لقو من جهة الشبهة كمن يقيم بدعة املوالد وغريها فسقه
 . (2)(لكم, فإن أصابوا فلكم وهلم, وإن أخطأوا فلكم وعليهم

 من ابتلي بدوام احلدث؛ كسلس البول أو الريح. (31

                                 
 باإلمامة أحق من باب املساجد, كتاب (1/463)( 613)برقم  :صحيحه يف مسلم هأخرج (1)

 باب واإلمامة, اجلماعة كتاب (1/246)( 662)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)
 .خلفه من وأمت اإلمام يتم مل إّذا
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 مستور احلال, وهو الذي مل يعلم منه صالح وال غريه. (33
 ل باملفرتض, واملفرتض باملتنفِّل.املتنفِّ  (32
ي عن نية اإلمام يف اعيني الصالة, كمن يصلِّ  تهمن اختلفت ني( 33

أت الصالاني, كمن ي العصر. أما إذا اختلفت هيصلِّ الظهر خلف من ي
ي العشاء, فله أحد أمرين؛ إما أن ينوي ي املغرب خلف من يصلِّ صلِّ ي

ي الركعة األخرية بنية صلِّ م وييسلِّ االنفراد عند الركعة الثالثة, فيتشهد و 
معه. ومثله م جيلس يف الثالثة فينتظر اسليم اإلمام مث يسلِّ أن وإما  ,العشاء

 ي العشاء خلف من يصلي املغرب, فيضيف ركعة بعد سالم اإلمام.يصلِّ  من
  :(1)من )ال( تصح إمامتهمهـ( 

ه من خيل بأفعال الصالة, فال اصح الصالة خلفه؛ ألن صالا (3
 لنفسه ال اصح. 

املعىن, وهذا  يل  من ال حيسن قراءة الفاحتة, أو يلحن فيها حلنا  حي   (2
 ال اصح صالاه إال مبثله ملساوااه يف النقص, أما إذا كان كثري اللحن يف غري

الفاحتة, فإمامته صحيحة مع الكراهة, ويف حكم ذلك: من ال ي فصح 
 ببعض احلروف.

جز عن القيام والركوع والسجود؛ سواء  الصالة ابتداء  خلف العا (3
, ويف حالة صالاه قاعدا  ممن هو أوىل باإلمامةكان إمام احلي أو غريه, 

                                 
 .(1/633: مطالب أويل النهىو , (1/214) :ينظر: شرح منتهى اإلرادات (1)
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املأموم خلفه  أمت  الصالة فجلس  ي صل ى خلفه قعودا . أما إذا اعتل أثناء
 .وال يقعد قائما  الصالة 

املرأة إمامة املرأة بالرجل فال اصح على القول الراجح, أما إمامة  (4
 .(1)بالنساء فتصح

  :(2)الصالة خلف اإلمام المحدث, والمتنجِّس, واالستخالف في الصالةو( 
يعلم  (ث الذي )ملخلف اإلمام احملد   صالة املأموم صحيحة (3

حبدثه إال بعد انتهاء الصالة, وعلى اإلمام وحده إعادة الصالة؛ ألن الوضوء 
إذا )علم( اإلمام و النسيان, ب طمن احلدث من باب فعل املأمور وال يسق

بأنه حمدث أثناء صالاه, فإنه جيب عليه قطع الصالة واالنصراف 
 ن صالهتم فراد ى.و ويستخلف من يكمل الصالة باملأمومني, أو يتم املأموم

يعلم هبا حىت انتهت  (صالة اإلمام الذي أصابته جناسة و)مل (2
اجتناب النجاسة  ؛ ألنكذلك  , وصالة املأمومني صحيحة, صحيحةالصالة

أثناء اإلمام بالنجاسة باب ارك احملظور واسقط بالنسيان, أما إذا )علم( من 
؛ فإن كان ميكنه إزالتها أزاهلا, وإن كان ال ميكنه انصرف, ةالصال

 ن صالهتم فراد ى.و واستخلف, أو يتم املأموم

                                 
 .(1/122) :أخصر املختصراتو , (2/261) :نصافينظر: اإل (1)

(, 1/122) :أخصر املختصراتو , (1/33) :ينظر: زاد املستقنع يف اختصار املقنع (2)
( الفرق بني 26وينظر: )ص:  (,2/136(, واملبدع: )1/203وكشف املخدرات: )

 احلدث واخلبث.
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  :(1)مفارقة اإلمامز( 
إلمام الصالة إطالة اضر طيل اأن ي   :مثلجتوز نية مفارقة اإلمام لعذر؛ 

كذلك جتوز نية   .أو الفه هأو ضياع مال ,هأو خوفاملأموم, ملرض أو  ,باملأموم
يل املعىن يف الفاحتة خاصة؛ حلديث نا  حي  املفارقة إذا كان اإلمام يلحن حل

 .(2), مث يرجع, فيؤم قومهكان يصلي مع   , أنه معاذ
 :(3)جماعة والجمعةتدرك به الالذي تدرك به الركعة, و  الذي ح(

من أدرك اإلمام أثناء الصالة كرب  اكبرية اإلحرام قائما , ودخل  (3
 وذلك , وال يعتد بركعة حىت يدرك ركوعها,عليهاجيده معه على احلالة اليت 

   .رأسه الركوع قبل أن يرفع اإلمامإمتام يتمكن من بأن 
إلمام, وكذلك درك إال بإدراك ركعة كاملة مع اأما اجلماعة فال ا   (2

 ظهرا  صالة اجلمعة أكملها  يفصالة اجلمعة, أما من أدرك أقل من ركعة 
 .)أربع ركعات(

 أو بعد صالته:( )منفردا  من أدرك جماعة أثناء صالته  ط(
من دخل مسجدا  ووجد اجلماعة قد انتهوا وشرع يف صالة  (3

                                 
 .(1/401) :كشاف القناعو , (2/111) :ينظر: املغين (1)

( كتاب األذان, باب إذا طول 1/141( )199البخاري يف صحيحه: برقم ) أخرجه (2)
(  1/349( )463اإلمام, وكان للرجل حاجة, فخرج فصلى, ومسلم يف صحيحه: برقم )

 كتاب الصالة, باب القراءة يف العشاء.

 (.2/136(, واملبدع: )1/203ينظر: كشف املخدرات: ) (3)



 313 فقه الصالة 

 يتم؛ أما أن  بني أمريناملكتوبة منفردا , مث قامت مجاعة أخرى, فهو خمري  
 مع اجلماعةويدخل  يقطعهامث  ,يقلب صالاه نفال  إما أن و , منفردا   صالاه

 .بنية املتكوبة
ى الفرض مجاعة أو منفردا  مث أدرك مجاعة أخرى يف من صل   (2

مع  ويشرع أيضا  الصالة اطوعا   .املسجد, فله أن يصلي معهم بنية التطوع
 دقة عليه ولنيل أجر اجلماعة.   ؛ صا  وهو منفرد صالة املكتوبةمن يريد 
  :(1)أخطاء المأموميني( 

 :هيمنها يقع من بعض املأمومني مجلة من األخطاء 
أو خمالفة اإلمام يف أعمال الصالة, وذلك مبسابقته أو موافقته  (3
   .(2)(إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: )إذ املشروع متابعة اإلمام؛ لقوله  التأخر عنه؛
ام عند إدراك اإلمام وهو راكع, يكرب بعض املأمومني اكبرية اإلحر  (2

جيب على املأموم أن يكرب اكبرية  ؛ ألنهانعقد صالاهحال ركوعه, وهذا ال 
 اإلحرام قائما  مث يركع. 

إذا أدرك املأموم اإلمام وهو ساجد, انتظر إىل أن يقوم, والصواب  (3
وإن كانت )ال( حتسب له ركعة, لكنه  مطالب  ,يسجد مع اإلمامأن 

                                 
 ( وما بعدها.230صلني: )ص: ينظر: القول املبني يف أخطاء امل (1)

 باب الصالة, صفة كتاب (1/212)( 136)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)
 كتاب (1/203)( 302)برقم  :صحيحه يف مسلمأخرجه و  ,السجود من قام إذا التكبري

 .الصالة يف ورفع خفض كل يف التكبري إثبات باب الصالة,
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 . حالمبتابعة اإلمام على كل 
صالة املأموم خلف اإلمام إذا كانا اثنني فقط, والصواب أن  (4

 .حياذيه وال يتأخر عنه

متابعة اإلمام حال السهو يف الزيادة مع العلم بذلك, وهذا يرتاب  (5
 عليه بطالن صالة املأموم. 

سرعة قيام املأموم وانصرافه من الصف, قبل أن يستقبل اإلمام  (6
 املأمومني بعد انتهاء الصالة.

دخول املسجد أو التنحنح أو إصدار صواا  أو قول:  دعناإلسراع  (7
)إن اهلل مع الصابرين(, حينما يدخل املأموم واإلمام راكع, وهذا خمالف 

وما فااكم  , فما أدركتم فصلواإذا أايتم الصالة فعليكم السكينة: )لقوله 
إذا أحس  حالة ركوعهعلى أنه يشرع لإلمام أن ينتظر قليال   .(1)فأمتوا(

لو كان يف الركعة  الركعة وفضيلة اجلماعة, خصوصا  بدخول املصلني ليدركوا 
  األخرية من الصالة.

 موقف اإلمام والمأمومين: (ك
صبيا  أو امرأة؛ فيقف الرجل  وإن كانانعقد اجلماعة بواحد مع اإلمام 

                                 
 يسعى ال باب األذان, كتاب (1/220)( 619)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 (1/429)( 692)برقم  :صحيحه يف مسلمو , والوقار بالسكينة وليأت الصالة, إىل
 .سعيا   إاياهنا عن والنهي وسكينة, بوقار الصالة إايان استحباب باب املساجد, كتاب



 315 فقه الصالة 

 ويقف اإلمامخلفه فاثنني فصاعدا  أما إن كانا أو الصيب عن ميني اإلمام, و 
الصف. وصالة املنفرد خلف الصف ال اصح إال يف حال العجز  يف وسط

خلف الرجل إذا أم ها, وإذا واملرأة اقف  معه. يل من يصف  حتصعن 
حضرت اجلماعة صلت خلف الرجال, أما إذا أم ت املرأة النساء وقفت 

 .وسطهن  
 : (1)قتداء باإلمامأحكام االل( 

خارج املسجد باإلمام إذا علم انتقاالاه كان يصح اقتداء م ن   (3
 برؤية أو مساع, ولو حال بينهما حائل إذا ااصلت الصفوف.

املأمومني باإلمام إذا كانوا يف حميط املسجد, وإن  يصح اقتداء  (2
كانوا يف أدوار اعلوا اإلمام, أو يف سطح املسجد, أو كانوا أنزل منه, إذا 

 مسعوا صواه.

ال يصح االقتداء باإلمام ملن هو يف بيته أو حمله أو يف الطرقات,  (3
 مسعوا صواه.   وإنإذا مل اتصل الصفوف حىت 

 :(2)آداب المسجدم( 
 االستعداد املبكر ألداء الصلوات يف اجلماعة, والذهاب للمسجد. (3

                                 
 :قناعكشاف القناع عن منت اإلو , (1/160) :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ينظر: (1)
(1/402). 
 .(233, 2/113: )أحكام املساجد يف الشريعةينظر:  (2)
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من غدا إىل املسجد استحضار فضل الذهاب إىل املسجد حلديث: ) (2
, واستحضار أن املساجد (1)(أو راح أعد  اهلل له يف اجلنة نزال  كلما غدا أو راح

 .أحب البقاع إىل اهلل 
دعاء دخول املسجد: )بسم اهلل, والصالة والسالم على رسول  (3

 ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك(, والدخول بالرِّجل اليمىن. اهلل, اللهم اغفر يل
إذا دخل أحدكم البدء بصالة ركعتني حتية املسجد حلديث: ) (4

 .(2)(حىت يصلي ركعتني املسجد فال جيلس

احلرص على االوة القرآن الكرمي وكثرة الذكر والبعد عما ال يليق  (5
؛ كالبيع أو الشراء أو إنشاد الضالة أو رفع األصوات مبكانة بيت اهلل 

 سجد.املاؤذي من يف واألحاديث اجلانبية اليت 
 :أخذ الزينة وأن يكون املسلم على أحسن هيئة, قال اعاىل (6

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ  ٺ ٺ ژ

                                 
باب فضل من  ,كتاب األذان  (1/133( )662برقم ) :أخرجه البخاري يف صحيحه (1)

كتاب   (1/463( )660برقم ) :مسلم يف صحيحهأخرجه , و غدا إىل املسجد ومن راح
 ح.باب من غدا إىل املسجد أو را املساجد ومواضع الصالة, 

 جاء ما باب التطوع, أبواب (1/301)( 1119)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)
 صالة كتاب (1/403)( 114)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, مثىن مثىن التطوع يف

 .بركعتني املسجد حتية استحباب باب املسافرين,
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: , فيعتىن بامللبس اجليد والرائحة الطيبة واالستياك, قال (1)ژٺ
, وكذلك (2)(م بالسواك عند كل صالةلوال أن أشق على أميت ألمرهت)

احملافظة على نظافة املسجد وصيانته عن األوساخ والقاذورات والروائح 
 الثوم أو البصل أو الدخان وما يف حكمهم. كرائحةالكريهة؛  
وضع الصامت(, وإغالق ما  إقفال اجلواالت )أو جعلها على ال (7

كان يف معناها من األجهزة اليت اصدر أصوااا مزعجة, واعظم احلرمة إذا  
, مما يدل على عدم اعظيم بيوت اهلل ىموسيق تكانت هذه األصوات نغما

 اعاىل واحرتامها.
ال جيوز اخلروج من املسجد إذا أذ ن املؤذن واملصلي يف املسجد,  (8

, مل من أدرك األذان وهو يف املسجد مث خرج: )إال حلاجة وضرورة, حلديث
 .(3)ال يريد الرجعة فهو منافق( خيرج حلاجة وهو

 ال بأس باجللوس يف املساجد إذا روعي يف ذلك آداب املساجد. (9 

يستحب أن يكون املسلم داخل املسجد يف سكينة ووقار  (31
, مستقبل القبلة يف جلسته, مبتعدا  عن فضول النظر وأدب مع بيت اهلل 

                                 
 .(31) :األعرافسورة  (1)

 باب السواك,( كتاب الطهارة, 1/12( )41برقم )يف سننه: أخرجه أبو داود  (2)
ابن باب ما جاء يف السواك, و ( أبواب الطهارة, 1/34( )22برقم ) يف جامعه: والرتمذي

 باب السواك.   ( كتاب الطهارة وسننها, 1/193( )201برقم )يف سننه: ماجه 

كتاب األذان, والسنة فيه, باب   (1/242( )134برقم ) :أخرجه ابن ماجه يف سننه (3)
 .ا أذن وأنت يف املسجد فال خترجإذ
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 والكالم وكل ماال يعنيه.
 الة أن يشبكيكره إذا كان اإلنسان يف الصالة, أو ينتظر الص (33

إىل  )إذا اوضأ أحدكم فأحسن الوضوء مث خرج عامدا   :بني أصابعه, حلديث
 .  (1) , فإنه يف صالة(بيده شبكن  املسجد فال ي  

 ذارـل األعـالة أهـص: ثالثاً 
 املريض واملسافر واخلائف. :هم ,أهل األعذار

 صالة المريض:أ(  
الزم املريض الصالة قائما , فإن مل يستطع فقاعدا , فإن مل يستطع  

لعمران بن  قال النيب ه, فإن شق  عليه ذلك, فعلى ظهر فعلى جنب, 
, فإن مل استطع فعلى صلِّ قائما , فإن مل استطع فقاعدا  : )حصني 
, ال ي كلِّف اهلل نفسا  إال فإن مل استطع, فمستلقيا  ) :وزيادة (2)جنبك(

, فإن عجز عن الركوع والسجود أشار برأسه, فإن عجز أشار (3)عها(وس

                                 
 يف جاء ما باب الصالة, أبواب (2/220)( 306)برقم  :جامعه يف الرتمذي أخرجه (1)

 مث وضوئه فأحسن أحدكم اوضأ إذا): هولفظ ,الصالة يف األصابع بني التشييك كراهية
 يف اجهم ابن وأخرجه(, صالة يف فإنه أصابعه, بني شبكن  ي   فال املسجد إىل عامدا   خرج
 .له واللفظ ,الصالة يف يكره ما باب الصالة, إقامة كتاب (31 1/9)( 061)برقم  :سننه

باب  ( أبواب اقصري الصالة,2/40( )1111برقم ) :أخرجه البخاري يف صحيحه (2)
 .ى على جنبصل   إذا مل يطق قاعدا  

يف املبدع يف شرح (, وابن املفلح 2/196كذا عزا هذه الزيادة ابن قدامة يف املغين: )  (3)
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فله اجلمع بني  ,كل صالة يف وقتها  أداءوإن شق عليه  .بطر فه )أي عينه(
واملغرب والعشاء يف وقت أحدمها, وال اسقط الصالة عن  ,الظهر والعصر
 ما استطاع.  , ويتقي اهلليعقل أفعاله وأقوالهاملريض ما دام 

 :رة المسافصال ب(
من مساحة اإلسالم إباحة القصر واجلمع للمسافر سفرا  مباحا  مسافة 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ) لقوله اعاىل:  قصر,

ق ص ر الصالة عندما   ن النيب؛ وأل(1) (خب مب ىب يب جت حت خت
فمن سافر سفرا  مباحا   .(2)مرة أخرىخرج من مكة إىل املدينة حىت عاد 

(  03)بـيقدر  -لة )قاصدين( ملن ميشي على األقدام أو اجلمال احملم   يومني
  بلداه.من بيت  آخرإذا فارق  باعية ركعتني,له قصر الر   ن  س   -كم

اجلمع بني الصالاني يف وقت إحدامها حىت ينتهي سفره,  صيرخ  و 
وله قصر  ,والصالة اليت جيمع بينها؛ الظهر مع العصر, واملغرب مع العشاء

يف مثل هذه  طائرة أو قطارالصالة واجلمع ولو كان سفره على سيارة أو 
                                 

املطبوعة, وال يف اجملتىب,  يف السنن الكربى همل أجده عندو ( إىل النسائي, 2/191املقنع: )
وقد عزا هذه  ( هذه الزيادة للنسائي.103-104/ 0) :مل يعز املزي يف حتفة األشرافو 

, احلبري التلخيص يف حجر الراية, وابن نصب الزيلعي يفالزيادة للنسائي أيضا  كل من: 
ناوي

 
 .األوطار نيل يف والشوكاين السالم, سبل يف القدير, والصنعاين فيض يف وامل

 .(10) سورة احلج: (1)
(, يف كتاب الصالة باب سرتة 1/330( )393أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم ) (2)

 املصلي.
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 ة مهما سهلت أسبابه.املسافة فأكثر؛ ألن السفر مشق  
  :(1)باح مجع الصالة يف أحوالي جمع الصالة:

 .اجلمع ملسافر جيوز له قصر الصالة (3
 وقته.ى كل فرض يف اجلمع ملريض يلحقه مشق ة إذا صل   (2
اجلمع ملريض ملشق ة كثرة النجاسة, ويعجز عن الطهارة لكل  (3

 كمن به سلس بول أو مذي أو رعاف أو استحاضة وحنوه.  ؛صالة
أو  كخوف على نفسه أو أهله أو ماله  ؛اجلمع ملن له عذر وحاجة (4

 اضرر معيشه, أو شغل البد منه, كالطيب إذا كان يف غرفة العمليات.
 اجلمع بسبب نزول املطر.   (5
 , وهو نسك.ومزدلفة اجلمع بعرفة (6

 صالة الخوف: (ج
اافق العلماء على مشروعية صالة اخلوف, سواء كان اخلوف من 

, وسواء كان يف احلضر أو الس فر؛ اغريه غرق أو منحرق أو من عدوٍّ أو 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) لقول اهلل اعاىل: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

                                 
 .(241-1/230) :ينظر: امللخص الفقهي (1)
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .(1)(گ
إىل استحباب محل السالح أثناء صالة  (2)العلماء وذهب مجهور

: ثبت يف صالة اخلوف ستة أحاديث, أو سبعة, (3)اخلوف, قال اإلمام أمحد
ة اخلوف يف أربعة مواضع؛ بطن صال أيها فعل املرء جاز, وقد صل ى النيب 

 خنلة, وعسفان, وذي قرد, وذات الرِّقاع.
 :(4)صفات صالة الخوف (3

  الصفة األولى:
الثنائية بطائفة ركعة, مث يثبت قائما , حىت ي تموا الصالة أن ي صلِّي اإلمام يف 

ألنفسهم ركعة, ويذهبوا, فيقوموا جتاه العدو, مث اأيت الطائفة األخرى, فيصلون 
 معه الركعة الثانية, مث ينتظر حىت ي تموا ألنفسهم ركعة, ويسلِّم هبم.

ائفة جتاه , وط أن طائفة صف ت مع النيب) :عن سهل  :الدليل
العدو, فصل ى باليت معه ركعة, مث ثبت قائما , فأمتوا ألنفسهم, مث انصرفوا 

                                 
 .(192) سورة النساء: (1)
 (.2/396(, واملغين البن قدامة: )1/119األئمة العلماء: )ينظر: اختالف  (2)

(, والكايف يف فقه اإلمام أمحد: 113ينظر: مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود: )ص (3)
(1/316.) 
(, 2/243(, وشرح الزركشي: )4/490) :الشرح املمتعو , (2/399) :املغينينظر:  (4)

(, التنبيه 2/313(, والبيان: )1/290: )(, واملقدمات املمهدات1/39وعمدة الفقه: )
  (.1/310(, الكايف يف فقه اإلمام أمحد: )1/42يف الفقه الشافعي: )
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جتاه العدو, وجاءت الطائفة األخرى, فصلى هبم الركعة اليت بقيت من 
 .(1)م هبم(صالاه, مث ثبت جالسا , فأمتوا ألنفسهم, مث سل  

 هبذه الصفة يف غزوة ذات الرِّقاع. وقد صل ى النيب 
  :فة الثانيةالص 

أن ي صلِّي اإلمام بطائفة من اجليش ركعة, والطائفة األخرى جتاه 
العدو, مث انصرف الطائفة اليت صل ت معه الركعة, واقوم جتاه العدو, واأيت 

 .الطائفة األخرى فتصلِّي معه ركعة, مث اقضي كل طائفة لنفسها ركعة
دى بإح قال: )صل ى رسول اهلل   عن ابن عمر :الدليل

الطائفتني ركعة, والطائفة األخرى مواجهة للعدو, مث انصرفوا, وقاموا يف مقام 
ركعة, مث  أصحاهبم, مقبلني على العدو, وجاء أولئك, مث صل ى هبم النيب 

 .(2)سل م, مث قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة(

                                 
 غزوة باب املغازي, كتاب (4/1313)( 3099)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 املسافرين صالة كتاب (1/313)( 042)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, الرقاع ذات
 كتاب (2/13)( 1230)برقم  :سننه يف داود أبو وأخرجه, اخلوف صالة باب وقصرها,
برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, قائما   وثبت ركعة صلى إذا: قال من باب الصالة,

 يف النسائي وأخرجه, اخلوف صالة يف جاء ما باب الصالة, أبواب (2/433)( 363)
 .اخلوف صالة كتاب (3/111)( 1331)برقم  :سننه

( كتاب املغازي, باب غزوة 4/1314( )3094أخرجه البخاري يف صحيحه: برقم ) (2)
( كتاب صالة املسافرين, 1/314( )030ذات الرقاع, وأخرجه مسلم يف صحيحه: برقم )
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والظاهر أن الطائفة الثانية اتم بعد سالم اإلمام, من غري أن اقطع 
باحلراسة, فتكون ركعتاها متصلتني, وأن الطائفة األوىل ال ا صلِّي  صالهتا

الركعة الثانية, إال بعد أن انصرف الطائفة الثانية من صالهتا إىل مواجهة 
أي الطائفة  -مث سل م وقام هؤالء قال: ) العدو؛ فعن ابن مسعود 

 .(1)(وا ألنفسهم ركعة, مث سل موافصل    -نيةالثا
  الصفة الثالثة:

أن ي صلِّي اإلمام بكل طائفة ركعتني, فتكون الركعتان األوليان له 
 فرضا , والركعتان األخريان له نفال , واقتداء املفرتض باملتنفِّل جائز.

بطائفة من أصحابه ركعتني,   النيب صل ى): : عن جابر الدليل
 .(2)(مث صل ى بآخرين ركعتني, مث سل م

بذات الرِّقاع, وأقيمت  قال: )كن ا مع النيب  وعن جابر 
, مث اأخروا, وصل ى بالطائفة األخرى بطائفة ركعتني النيب  الصالة, فصل ى

 .(3)أربع, وللقوم ركعتان( فكان للنيب  .ركعتني
                                 

 باب صالة اخلوف.

( كتاب الصالة, باب من قال: 2/16( )1244أخرجه أبو داود يف سننه: برقم ) (1)
 سلم.يصلي بكل طائفة ركعة, مث ي

 من باب السفر, صالة كتاب (2/11)( 1240) : برقم سننه يف داود أبو أخرجه (2)
 (3/110)( 1331) : برقمسننه يف النسائي أخرجه, ركعتني طائفة بكل يصلي: قال

 .اخلوف صالة كتاب

 غزوة باب املغازي, كتاب (4/1313)( 3096)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (3)
 



 334  المختصر في فقه العبادات                  تأليف: د. ظاهر بن فخري الظاهر

 الصفة الرابعة:
, فيصلِّي اإلمام بالطائفتني مجيعا , مع أن يكون العدو يف جهة القبلة

اشرتاكهم يف احلراسة, ومتابعتهم له يف مجيع أركان الصالة, إال السجود, 
فتسجد معه طائفة, وانتظر األخرى, حىت افرغ الطائفة األوىل, مث اسجد, 

رة مكان الطائفة املتقدِّمة, وإذا فرغوا من الركعة األوىل اقد مت الطائفة املتأخِّ 
 خر ت املتقدِّمة.واأ

صالة  قال: )شهدت مع رسول اهلل  عن جابر  :الدليل
,   النيباخلوف, فصفنا صفني خلفه, والعدو بيننا وبني القبلة, فكرب  

 ركع, وركعنا مجيعا , مث رفع رأسه من الركوع, ورفعنا مجيعا , فكربنا مجيعا , مث
مث احندر بالسجود والص ف الذي يليه, وقام الصف اآلخر يف حنر العدو, 

السجود والص ف الذي يليه, احندر الص ف املؤخ ر  فلما قضى النيب 
, مث ركع ر الص ف املقد مبالسجود, وقاموا, مث اقدم الص ف املؤخ ر, واأخ  

وركعنا مجيعا , مث رفع رأسه ورفعنا مجيعا , مث احندر بالسجود والص ف  النيب 
يف حنر  الذي يليه, الذي كان مؤخ را  يف الركعة األوىل, وقام الص ف املؤخ ر

السجود بالص ف الذي يليه, احندر الص ف املؤخر  العدو, فلما قضى النيب 
 . (1), وسل منا مجيعا (نيب بالسجود فسجدوا, مث سل م ال

                                 
 املسافرين, صالة كتاب (1/316)( 043)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, الرقاع ذات
 .اخلوف صالة باب

 .اخلوف صالة باب رين,فاملسا صالة كتاب (1/314)( 049)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (1)
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   الصفة الخامسة:
أن ادخل الطائفتان مع اإلمام يف الصالة مجيعا , مث اقوم إحدى 
الطائفتني بإزاء العدو, واصلِّي معه إحدى الطائفتني ركعة, مث يذهبون, 
فيقومون يف و جاه العدو, مث اأيت الطائفة األخرى, فتصلِّي لنفسها ركعة, 

يصلِّي هبم الركعة الثانية, مث اأيت الطائفة القائمة يف و جاه  واإلمام قائم, مث
العدو, فيصلون ألنفسهم ركعة, واإلمام والطائفة الثانية قاعدون, مث يسلِّم 

 اإلمام, ويسلِّمون مجيعا .
صالة  , قال: )صليت مع رسول اهلل عن أيب هريرة  :الدليل

, وطائفة ام معه طائفةاخلوف عام غزوة جند, فقام إىل صالة العصر, فق
, فكربوا مجيعا  ـ الذين معه,  أخرى مقابل العدو, وظهورهم إىل القبلة, فكرب 

عه, مث والذين مقابل العدو ـ مث ركع ركعة واحدة, وركعت الطائفة اليت م
سجد, فسجدت الطائفة اليت اليه, واآلخرون قيام مقابل العدو, مث قام, 
وقامت الطائفة اليت معه, فذهبوا إىل العدو, فقابلوهم, وأقبلت الطائفة اليت 

قائم كما هو, مث  كانت مقابل العدو, فركعوا, وسجدوا, ورسول اهلل 
عه, مث أقبلت قاموا, فركع ركعة أخرى, وركعوا معه, وسجد, وسجدوا م

قاعد  الطائفة اليت كانت مقابل العدو, فركعوا, وسجدوا, ورسول اهلل 
 ومن معه, مث كان الس الم فسل م, وسل موا مجيعا , فكان لرسول اهلل 
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 .(1) ركعتان, ولكل طائفة ركعتان(
فيكـون لإلمـام  ر كل طائفة على ركعة مع اإلمـام.أن اقتص الصفة السادسة:

 طائفة ركعة. ولكل .ركعتان
, فصف  د  ر  صل ى بذي قـ    أن النيب: )عن ابن عباس  :الدليل

 صف ا  خلفه, وصف ا  موازي العدو, فصل ى الذي خلفه ؛الناس خلفه صفني
ركعة, مث انصرف هؤالء إىل مكان هؤالء, وجاء دور أولئك فصل ى هبم ركعة, 

 فرض اهلل الصالة على نبيكمقال: ) , وعن ابن عباس (2)ومل يقضوا ركعة(
 (3)(يف احلضر أربعا , ويف السفر ركعتني, ويف اخلوف ركعة. 
  :(4)كيفية صالة المغرب  في الخوف  ( 2

صالة املغرب ال يدخلها قصر, ومل يقع يف شيء من األحاديث 
املروية, يف صالة اخلوف اعرض لكيفية صالة املغرب؛ وهلذا اختلف 
العلماء فيها, فيجوز أن ي صلِّي اإلمام بالطائفة األوىل ركعتني, وي صلِّي 

 أن ي صلِّي بالطائفة األوىل ركعة, وبالثانية ركعتني. بالطائفة الثانية ركعة, وجيوز

                                 
كتاب الصالة, باب من قال:   (2/14( )1249برقم ) :أخرجه أبو داود يف سننه (1)

 لقبلة, مث يصلي مبن معه ركعة.يكربون مجيعا وإن كانوا مستدبري ا

 رفع باب اخلوف, صالة كتاب (3/160)( 1333)برقم  :سننه يف النسائي أخرجه (2)
 .املطر مساكأ مسألة عند يديه اإلمام

( كتاب الصالة, باب صالة 1/410( )601أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم ) (3)
 املسافرين وقصرها.

 .(2/123) :زينخمتصر املو , (2/40) :ينظر: املبسوط (4)
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3 ):  الصالة أثناء اشتداد الخوف 
اخلوف, والتحمت الص فوف, صل ى كل واحد حسب  إذا اشتد  

استطاعته, راجال  أو راكبا , مستقبال  القبلة أو غري مستقبلها, ي ومئ 
ركوع, بالركوع والسجود, كيفما أمكن, وجيعل السجود أخفض من ال

 ويسقط عنه من األركان ما عجز عنه.
فإن لصالة اخلوف: ) يف وصف النيب  قال ابن عمر  الدليل:

على أقدامهم, أو ر كبانا   كان خوف أشد من ذلك, صل وا رجاال  قياما  
  .(1)مستقبلي القبلة, وغري مستقبليها(

فإن كان خوف أكثر من ذلك, قال: ) , أن ابن عمر ويف رواية
 .(2) , ا ومئ إمياء (فصلِّ راكبا  أو قائما  

 صالة الطالب والمطلوب:( 4
من كان طالبا  للعدو, وخاف أن يفواه العدو وخيرج وقت الصالة, 
صل ى باإلمياء, ولو ماشيا  إىل غري القبلة, واملطلوب مثل الطالب يف ذلك, 
ويلحق هبما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود, أو خاف على نفسه, 
؛ فإنه ي صلِّي باإلمياء  , أو حيوان  مفرتس  أو أهله, أو ماله؛ من عدو , أو لص 

, أو إىل أي جهة اوج ه إليها, وجيوز ذلك يف كل ه ر ب   , من سيل  مباح 

                                 
 ڀ ژ باب التفسري, كتاب (4/1640)( 4261) صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 صالة كتاب (1/314)( 030)برقم  :صحيحه يف مسلمأخرجه و  ,ژ ٺ ڀ ڀ ڀ
 .اخلوف صالة باب وقصرها, املسافرين

 ( كتاب الصالة, باب صالة اخلوف.1/314( )030أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم ) (2)
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, إذا مل جيد معدال  عنه.  حريق 
إىل  بعثين رسول اهلل )قال:  عن عبداهلل بن أنيس  :الدليل

أذهب, فأقتله, قال:  , فقال:خالد بن سفيان اهلذيل, وكان حنو عرفات
فرأيته, وقد حضرت صالة العصر, فقلت: إين ألخاف أن يكون بيين وبينه 

, فلما دنوت حنوه أ وم ئ إمياء   ؛ما ي ؤخ ر الصالة, فانطلقت أمشي, وأنا أ صلِّي
؟, قلت: رجل من العرب, بلغين أنك جتمع هلذا منه, قال يل: من أنت

ذلك, فمشيت معه ساعة, حىت  الرجل, فجئتك يف ذلك, فقال: إين لفي
 .(1)(إذا أمكنين, علواه بسيفي حىت برد

 : صـالة الُجُمـعـــةرابعاً 
مشتق ة من اجتماع الناس للصالة  :-بضم اجليم وامليم-الُجُمعة 

 .(2)فيها, وكانت اسم ى: يوم الع ر وبة
  :(3)حكم صالة الجمعةأ( 

, م   (عني)صالة اجلمعة فرض  كل ف, مسلم, على كل؛ ذكر, ح رِّ
من ااركها بقوله: ) م ستوطن, غري مسافر, يسمع النداء, وقد اوع د النيب 

                                 
 صالة باب السفر, صالة كتاب (2/10)( 1240)برقم  :سننه يف داود أبو جهأخر  (1)

 .الطالب

(, واحملكم واحمليط األعظم: 3/1100) :الصحاح ااج اللغة وصحاح العربيةينظر:  (2)
(1/339.) 

 .(1/293) :املهذبو , (1/269) :الفواكه الدواين ينظر: (3)
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ع هتاونا , طبع اهلل على قلبه  .(1)(ا رك ثالث مج 
  سنن الجمعة:ب( 

سال, والت نظف, ي سن قبل اخلروج لصالة اجلمعة أمور منها: االغت
والت طيب, ولبس أحسن الثياب, والت بكري ماشيا , والد نو من اإلمام, 

, من غس ل واغتسل, وبك ر وابتكر, ومشى ومل يركبواإلنصات؛ حلديث: )
بكل خطوة أجر عمل سنة , واستمع, كان له ودنا من اإلمام, ومل يلغ  

 .(2)صيامها وقيامها(
ي سن أن يقرأ سورة الكهف يوم اجلمعة, فمن قرأها أضاء له من الن ور و 

معة ساعة ال ي رد  فيها إن يف يوم اجل, وي كثر الدعاء, ف(3)ما بني اجلمعتني

                                 
 ارك يف التشديد باب الصالة, كتاب (1/211)( 1932)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (1)

 ارك يف جاء ما باب الصالة, أبواب (2/313)( 399)برقم  :جامعه يف الرتمذي وأخرجه, اجلمعة
 باب اجلمعة, كتاب (3/00)( 1360)برقم  :سننه يف النسائي وأخرجه, عذر غري من اجلمعة

 كتاب (1/331)( 1123)قم بر  :سننه يف ماجة ابن وأخرجه, اجلمعة عن التخلف يف التشديد
 .عذر غري من اجلمعة ارك فيمن باب فيها, والسنة الصالة إقامة

(, والرتمذي يف سننه برقم 11/343( )6033أخرجه أمحد يف مسنده: برقم ) (2)
(, أبواب اجلمعة, باب ماجاء يف الغسل يوم اجلمعة, والنسائي يف سننه 2/361( )406)

 ة, باب فضل يوم اجلمعة.( كتاب اجلمع3/01( )1301برقم )

(, والبيهقي يف السنن 2/434( )3439برقم ) ه:مستدركأخرجه احلاكم وصححه يف  (3)
  كتاب الصالة, باب فضل اجلمعة.  (1/233( )696برقم ) :الكبري
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  .(1)الدعاء
علي  من  أكثرواف, حلديث: ) وي سن أن ي كثر من الص الة على النيب

 .(2) (صالاكم معروضة علي   فإن  فيه,  الصالة
 فضل يوم الجمعة:ج( 

, فيه خ ل ق آدم خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة: )قال 
اقوم الساعة إال يف يوم  , وفيه أ دخل اجلنة, وفيه أ خرج منها, وال

 .(3) اجلمعة(
   ة الجمعة:صفة صالد( 

اإلمام ركعتني جهرا   يي شرتط لصالة اجلمعة اقد م خطبتني, مث ي صلِّ 
ومن أدرك الركوع يف الركعة الثانية فأكثر أمت ها مجعة,  بعد اإلقامة للصالة.

 ومن أدرك دون ذلك أمت ها ظهرا .

                                 
(, كتاب الدعوات, باب الدعاء 0/03( )6499أخرجه البخاري يف صحيحه: برقم ) (1)

 يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة.
(, وأبو داود يف سننه: برقم 26/04( )16162أخرجه أمحد يف مسنده: برقم ) (2)
( كتاب الصالة, باب فضل يوم اجلمعة وليلة اجلمعة, والنسائي يف 1/213( )1941)

يوم  ( كتاب اجلمعة, باب إكثار الصالة على النيب 3/01( )1314سننه: برقم )
( كتاب إقامة الصالة, والسنة فيه, 1/343( )1903اجلمعة, وابن ماجه يف سننه: برقم )

  باب يف فضل اجلمعة.
( كتاب اجلمعة, باب فضل 2/303( )034برقم ) :أخرجه مسلم يف صحيحه (3)

 اجلمعة.
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 نــالة العيديـص: خامساً 
ــــدين أ( ــــاد, وهــــو :العي ــــد, ومجعــــه: أعي , واحــــده: عي ــــوم الف طــــر ويــــوم  مثــــىن  ي

 .(1)األض حى, ومس ِّي بالعيد؛ ألنه يعود ويتكرر
ألمته وأمر هبا  شرعها النيب  ,ين الظاهرةن شعائر الدِّ وصالة العيد م

 ساء.حىت النِّ 
 .(2)سنة مؤكدة, ويرى بعض العلماء وجوهبا :حكمها ب(
, فــإن ارافــاع الشــمس قــدر رمــح إىل زواهلــا كصــالة الضـحى؛ مــن :وقتهــا ج(

 . (3)من الغد  قضاء   ها, صل و لازو ال مل ي علم بالعيد إال بعد
  :(4)سنن صالة العيديند( 

السنة فعلها يف الصحراء, ويسن خلروج مبكرا  ماشيا  إن أمكن, وي سن 
أن يتنظ ف الذاهب هلا, ويلبس أحسن ثيابه, وي سن خروج النساء لكن ال 

ب من طريق ويرجع من طريق آخر, نب, وي سن أن يذهجن بزينة وال يتطي  يترب  
أكل  وُيسن, (الفطر)وي سن اقدمي صالة عيد األضحى واأخري صالة عيد 

                                 
 .(4/103) :مقاييس اللغةو , (1/01) :ينظر: حترير ألفاظ التنبيه (1)

الشرح و , (1/423) :حاشية البجريمي على املنهجو , (1/301) :مغين احملتاج ينظر: (2)
 .(3/113) :املمتع

 .(3/113) :الشرح املمتعو , (1/301) :ينظر: مغين احملتاج (3)

 .(1/219) :امللخص الفقهيو , (1/349) :الكايف يف فقه اإلمام أمحد ينظر: (4)
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مترات وارا  قبل اخلروج لصالة عيد الفطر, واإلمساك عن األكل قبل صالة 
 ليأكل من أضحيته. (األضحى)عيد 
  :(1)صفة صالة العيدين هـ(

ركعتني بال أذان وال إقامة,  ى هبمم اإلمام فصل  اقد   ,إذا حانت الصالة
 (ست) -إحرام واستفتاح وقبل اعوذ وقراءةاكبرية  بعد - يف األوىل ي كربِّ 

بعد اكبرية  (مخسا  )اكبريات زوائد, وي كربِّ يف الركعة الثانية قبل القراءة 
بني   ي على النيب صلِّ وحيمد اهلل وي  االنتقال, ويرفع يديه مع كل اكبرية, 

الفاحتة وسورة يف كل ركعة, وجيهر بالقراءة فيهما, وإذا  أيقر  كل اكبرياني, مث
  طبتني مناسبتني.طب خ  سل م خ  
وإن كان يف الف طر  ,م حكم األضحيةهلإن كان يف األضحى بني  ف

رجون.  ومن أدرك اإلمام قبل سالمه أمتها حث هم على الصدقة وبني هلم ما خي 
 .(2)العيد على صفتها, وال قضاء على من فااته صالة

 : التكبير في العيدينو( 
ي سن الت كبري املطلق يف عيد الفطر من غروب مشس ليلة العيد إىل فراغ 

 :نوعيناإلمام من خطبة العيد, أما التكبري يف عيد األضحى فهو على 
 م طلق, من ابتداء عشر ذي احلجة إىل فراغ اخلطبة يوم الن حر, ويتأك د ليلة العيد. (3

                                 
 .(260-1/260) :مللخص الفقهياينظر:  (1)

 .(1/092) :مطالب أويل النهيو , (2/243) :الشرح الكبري ينظر: (2)
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د عقب كل فريضة يف مجاعة, من صالة فجر يوم عرفة إىل م قي   (2
 عصر آخر أيام الت شريق.

أكـرب, اهلل أكـرب وهلل  واهلل)اهلل أكـرب اهلل أكـرب, ال إلـه إال اهلل,  صفة التكبيـر:
 احلمد(, وهناك صفات أخرى.
 اءـــالة االستسقـص: سادساً 

  .(1)هو: الد عاء لطلب الس قيا االستسقاء
  :(2)الة االستسقاءحكم صأ( 

 .أجدبت األرض واحتبس املطر صالة االستسقاء سنة مؤكدة, إذا
املظامل, وارك  اإلمام اخلروج وعظ الناس, وأمرهم بالتوبة وردِّ  أرادوإذا 

 شاحن, والصدقة والصيام.الت  
  :(3)ة صالة االستسقاءصفب( 

عتني كصالة ي اإلمام هبم ركفيصلِّ  ,تذللنيعني م  تخشِّ أن خيرج الناس م  
كثر فيها من االستغفار واالوة اآليات مث خيطب هبم خطبة واحدة, ي   ,العيد

اقتداء   ـ كاملشاحلـ   كن قلبهااليت اأمر به, ويقلب الناس ألبستهم اليت مي  
 . برسول اهلل 

عن الصالة يف االستسقاء, فقال: )خرج  سئل ابن عباس  الدليل:

                                 
 .(1/00) :حترير ألفاظ التنبيهو , (14/303) :لسان العرب ينظر: (1)
 .(1/206) :امللخص الفقهيو , (2/293) :ينظر: املبدع يف شرح املقنع (2)
 .(1/201وامللخص الفقهي: ), (2/293) :ينظر: املبدع يف شرح املقنع (3)
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 يم تخشِّعا  م تضرِّعا , فصل ى ركعتني كما ي صلِّ  ال  ذِّ متواضعا , م تب رسول اهلل 
 .(1)(العيد

 ؛سر ثوبه ليصيب جسمه عند أول نزولهحعرض للمطر و ن الت  وس  
مطر, فحسر ثوبه   ن مع رسول اهللأصابنا وحن) :قال حلديث أنس 

: ألنه حديث عهد  قال ,حىت أصابه من املطر, فقلنا: مل صنعت هذا؟
 .(2)(بربه اعاىل

 وفـــسكُ ـالة الـص: سابعاً 
 : أي ذهب نورها.الشمس ك س ف ت

خمتص بالشمس, واخل س وف بالقمر, ويقال: كسفت والك س وف 
 .(3)الشمس والقمر

 فإذا ك سفت الشمس أو خ سف القمر فزع الناس إىل الصالة.
 

                                 
 أبواب مجاع ,الصالة كتاب (1/392)( 1163)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (1)

 أبواب (2/443)( 330)برقم  :جامعه يف الرتمذيأخرجه , و وافريعها االستسقاء صالة
أخرجه , و ((متخشعا  : ))قوله بدون كالمها ,االستسقاء صالة يف جاء ما باب الصالة,
 على اإلمام جلوس باب االستسقاء, كتاب (3/136)( 1390)برقم  :سننه يف النسائي

 إقامة كتاب (1/493)( 1266)برقم  :سننه يف هماج ابنأخرجه , و لالستسقاء املنرب
 .االستسقاء صالة يف جاء ما باب فيها, والسنة الصالة

 باب االستسقاء, صالة كتاب,  (2/613)( 000)برقم  :صحيحه يف مسلم أخرجه (2)
 .الستسقاءا يف الدعاء

 .(4/1339) :الصحاح ااج اللغة وصحاح العربيةينظر:  (3)
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   :صالة الكسوف حكمأ( 
 .(1)دةس ن ة مؤك  
  دليل مشروعيتها:ب( 

 فت الشمس على عهد رسول اهلل سقال: انك عن املغرية بن شعبة 
إن : )اس: انكسفت ملوت إبراهيم, فقال النيب يوم مات إبراهيم, فقال الن

وال  الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل عز وجل, ال ينكسفان ملوت أحد
 .(2)حليااه, فإذا رأيتمومها فادعوا اهلل اعاىل وصلوا حىت انج لي(

 :ة صالة الكسوفصفج( 
, ويقرأ الفاحتة, وسورة طويلة جهرا , مث يركع فيكربِّ  ,ي ركعتنيصلِّ أن ي  

مث سورة طويلة ولكنها أقل  ,ركوعا  طويال , مث يرفع من الركوع ويقرأ الفاحتة
يرفع مث يسجد يركع ركوعا  طويال  ولكنه أقل من األول, مث من األوىل, مث 

  .فعل مثـل ذلك يف الركعة الثانيةفي ,سجداني طويلتني, مث يقوم
 .وأربع سجدات( ,وعات يف ركعتنيك  : )أربع ر  الصالة فتكون
خ سفت الشمس على قالت:  -رضي اهلل عنها–: عن عائشة الدليل

                                 
 :املهذبو , (1/263) :الكايف يف فقه أهل املدينة(, و 1/220) :ابيني احلقائق :ينظر (1)
 .(2/316) :املغينو , (1/220)
 يف الصدقة باب الكسوف, كتاب (1/334)( 001)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (2)

 صالة باب الكسوف, كتاب (2/610)( 091)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, الكسوف
 .الكسوف
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بع ركعات ة جامعة, فقام فصل ى أر )الصال فبعث مناديا :  عهد رسول اهلل
من سورة  ويف رواية: )قام قياما  طويال  حنوا   يف ركعتني وأربع سجدات(,

 . (1)البقرة, مث ركع ركوعا  طويال ...(
 ازةـــنـالة الجــص: ثامناً 

 .(2)ـ اسم للميت والسرير معا  -بفتح اجليم وكسرها  -اجلنازة 
ى مـــن شـــهد اجلنـــازة حـــىت ي صـــل  ): قـــال  فضـــل الصـــالة علـــى الميـــ :أ( 

, ومن شهدها حىت ا دفن فله قرياطان, قيل: وما القرياطـان؟, عليها فله قرياط
 .(3)(قال: مثل اجلبلني العظيمني

 : (4)ة صالة الجنازةصفب( 
 أربعا , كربِّ ملرأة, وي  السنة أن يقف اإلمام عند صدر الرجل ووسط ا

ي على النيب صلِّ الثانية ي   بعدالفاحتة, و  ـ عوذالت   مع ـ األوىلالتكبرية  بعديقرأ 

                                 
 النداء باب الكسوف, كتاب (1/334)( 000)برقم  :صحيحه يف البخاري أخرجه (1)

 كتاب (2/621)( 019)برقم  :صحيحه يف مسلمأخرجه و , الكسوف يف جامعة بالصالة
 ض.جامعة الصالةض الكسوف بصالة النداء ذكر باب الكسوف,

 (.19/320ينظر: هتذيب اللغة: ) (2)
 من باب اجلنائز, كتاب (1/443)( 1261): برقم صحيحه يف البخاري أخرجه (3)

 اجلنائز, كتاب (2/633)( 043)برقم  :صحيحه يف مسلم وأخرجه, ادفن حىت انتظر
 .وااباعها اجلنازة على الصالة فضل باب

, (1/620) :املمتع يف شرح املقنعو , (232-2/231) :ينظر: املبدع يف شرح املقنع (4)
 .(390-1/391) :امللخص الفقهيو 
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    ويقف قليال   ,الثالثة يدعوا للميت, مث التكبرية الرابعة بعدشهد, و كالت, 
 م اسليمة واحدة عن ميينه.سلِّ رافعا  يديه مع كل اكبرية, مث ي  

 للمي  بعد التكبيرة الثالثة: ة عن النبي األدعية المأثور ج( 
اللهم اغفر حليِّنا وميِّتنا, وشاهدنا وغائبنا, ) الدعاء للمي  الكبير: (3

نت على كل نقلبنا ومثوانا, وأ, وذكرنا وأنثانا, إنك اعلم م  وصغرينا وكبرينا
نة, ومن اوفيته ا فأحيه على اإلسالم والس  ن  شيء قدير, اللهم من أحييته م  

زله, ه عليهما, اللهم اغفر له وارمحه, وعافه واعف عنه, وأكرم ن  ا فتوف  ن  م  
نوب واخلطايا كما ه من الذ  د, ونقِّ ر  دخله, واغسله باملاء والثلج والبـ  وأوسع م  

نس, وأبدله دارا  خريا  من داره, وزوجا  خريا  من الد   ى الثوب األبيض مننق  ي  
, وأدخله اجلنة, وأعذه من عذاب -هذه خاصة بالرجل دون املرأة- زوجه

: يزيد, وميكن أن (1)(ر له فيهالقرب, وعذاب النار, وأفسح له يف قربه, ونوِّ 
 . (2)(اللهم ال حترمنا أجره, وال اضلنا بعده)

اللهم اجعله ذ خرا  لوالديه وفـ ر طا , ) الدعاء للمي  الصغير: (2
وأحلقه بصاحل  ,ل به موازينهما, وأعظم به أجورمها, اللهم ثقِّ وشف يعا  جم  ابا  

                                 
باب الدعاء ( كتاب اجلنائز, 3/663( )063رجه مسلم يف صحيحه: برقم )أخ (1)

 للميت يف الصالة.

( كتاب اجلنائز, باب الدعاء 3/211( )3291برقم ) :أخرجه أبو داود يف سننه (2)

باب ما  ,كتاب اجلنائز  ( 1/409( )1400برقم ) يف سننه: للميت, وابن ماجه
 .جاء يف الدعاء يف الصالة على اجلنازة
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. (1)(برمحتك عذاب اجلحيم ه  نني, واجعله يف كفالة إبراهيم, وق  سلف املؤم
يف حديث هذا الدعاء للصغري, ومل يرد  -رمحهم اهلل -استحسن العلماء 

ي صل ى عليه  السقط, ولكن دل عليه حديث: )...عن النيب  صحيح
 .(2)(وي دعى لوالديه باملغفرة والرمحة

                                 
  (.1/390) :امللخص الفقهي ينظر: (1)

 أمام املشي باب اجلنائز, كتاب (3/293)( 3109)برقم  :سننه يف داود أبو أخرجه (2)
 .اجلنازة
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 للمراجعة أسئلة
 اذكر ثالثة منها.  ,: ف ضلت الصالة عن العبادات خبصائص3س

..................................................................................... 
 : ما حكم اارك الصالة؟, وما حكم التهاون فيها؟.2س

............................................................................ ......... 
 : ما هي صفة الصالة )باختصار(؟. 3س

..................................................................................... 
 : عدد أربعة من أركان الصالة, وأربعة من واجباهتا. 4س

..................................................................................... 
 : ما الفرق بني الركن والواجب والسنة يف الصالة؟. 5س

..................................................................................... 
 : ما أوقات النهي عن صالة التطوع؟.6س

..................................................................................... 
 : من الذين اصح إمامتهم؟, وعدد )أربعة( من آداب املسجد.7س

..................................................................................... 
 ؟.يف السنة الواردة : اذكر صورة واحدة من صور صالة اخلوف8س

..................................................................................... 
 : ما صفة صالة االستسقاء؟. 9س

..................................................................................... 
 : ما صفة صالة الكسوف واخلسوف؟. 31س

..................................................................................... 
 : ما صفة صالة اجلنازة؟. 33س

..................................................................................... 
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 فقه الزكاة
 مقدمة وتمهيد
 :الموضوعأ. مقدمـة 

على أحكام الزكاة, وشروط وجوهبا,  القارئليتعرف  ملوضوعاأ عد  هذا 
واملسائل املتعلقة بذلك, وأهل الزكاة, واألموال اليت جتب فيها الزكاة, وزكاة 

 الفطر.
 :الموضوعب. أهداف 
على فوائد إخراج الزكاة, وحكم مانعها, وشروط  القارئيتعرف  -3

 وجوهبا.  

 علقة بشروط إخراج الزكاة.األحكام الفرعية املت القارئيفقه  -2

 أصناف الزكاة الثمانية. القارئيعدد  - 3
الزكاة, أم  فيهاهل األموال اليت عنده جتب معرفة  القارئيستطيع  -4

 ال جتب؟.
 األحكام املتعلقة بزكاة الفطر. القارئيعرف  -5

 :الموضوعج. موجز 

 المقدمة: -3

على من أنعم اهلل الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم, جتب 
  عليه باملال وفق شروط حمددة, وهي منوذج رائع للتكافل االجتماعي يف
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اإلسالم, فعلى أهل األموال والتجارات والثمار ومالكي هبيمة األنعام زكاة 
. وجيب على  سنوية ومبقدار حمدد واصرف لألصناف اليت حددها اهلل 

عليه بإمتام صيام  اهلل  بعد أن مين   (طرالف  )كل مسلم أن خيرج زكاة 
 رمضان.    

 ملخص المواضيع: -2

 معىن الزكاة وحكمها وحكم مانعها. -أ
 شروط وجوب الزكاة واملسائل املتعلقة بذلك. -ب

 أهل الزكاة. -ج
 األموال اليت جتب فيها الزكاة. -د
 زكاة الفطر. -ه
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 : معنى الزكاة وحكمها وفوائدها وحكم مانعهاأوالً 
  :اةمعنى الزكأ( 

 .(1)النماء والزيادة لغـة: الزكاة
ومس ِّي  املخر ج زكاة؛ ألنه يزيد املخر ج منه وينمِّيه ويقيه من اآلفات, قال 

  .(2)(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) اعاىل: 

هي القدر الواجب إخراجه ملستحقيه يف املال الذي بلغ  واصطالحا :
  .(3)نصابا  بشروطه

  :(4)الزكاة حكمب( 
بالكتاب  وهي واجبة ,اإلسالمالزكاة هي الركن الثالث مـن أركان 

  قرهنا اهلل وفرضت يف السنة )الثانية( من اهلجرة, وقد والسنة واإلمجاع,
 موضعا .  (اثنني ومثانني)بالصالة يف كتابه العزيز يف 

  (ڳ ڳ ڳگ )  :قال اعاىل
(3). 

ب ين   اإلسالم على مخس؛ شهادة أن ال إله إال اهلل  وأن ): وقال 

                                 
 ( .2360)ص  :(,  والصحاح12/330)  :نظر: لسان العرب البن منظوري (1)

 (.193سورة التوبة: ) (2)

 .(1/330) :ملطالبا أسىن, و (2/236) :احملتار رد حاشيةينظر:  (3)

 (.3/136) :الفقه اإلسالمي وأدلته ينظر:( 4)

 .(43سورة البقرة: ) (3)
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الصالة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج  , وإقامحممدا  رسول اهلل
 .(1)(البيت

مانعي الزكاة؛  على ركنيتها, وقد قاال الصحابة املسلمون  وأجمع
 . (2)ألهنم منعوا شعرية كبرية من شعائر اإلسالم

  وآثارها على الفرد والمجتمع: الزكاة فوائدج( 
 :منها ,كثرية اعود على الفرد واجملتمعوفوائد  للزكاة آثار 

ی ی جئ )  قال اعاىل: ,الذميم حِّ ق من الش  اطهري لنفس املتصدِّ  (3

ڱ ڱ ڱ )  , وقال اعاىل:(3)(حئ مئ ىئ يئ جب

  (ڱ ں ں ڻ
(4) . 

 بإعداد النفس للبذل امتثاال  ألمر اهلل ,ملسلم على مقاومة فتنة املالااربية  (2

                                 
 النيب قول باب اإلميان, كتابيف   ,(02/ 1) (0 ) برقم يف صحيحه: البخاريأخرجه  (1)
 :يف   ,(43/ 1( )16 ) برقميف صحيحه: مسلم أخرجه و  ض ,مخس على اإلسالم بينض

  .العظام ودعائمه اإلسالم أركان باب اإلميان, كتاب

ضأمجعوا على وجوب الصدقة يف اإلبل والبقر  :(46قال ابن املنذر يف اإلمجاع ص ) ( 2)
وفرض من  ض وأمجعوا على أن الزكاة أحد أركان اإلسالم)ص(:وقال يف اإلفصاح  ,والغنمض
 .فروضهض

 .(0سورة احلشر: ) (3)

 .(193سورة التوبة: ) (4)
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 :(1)   (ڱ ں ں ڻ ڻ)  وسعيا  يف مرضااه, قال اعاىل. 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) فيه, قال اعاىل:  ربكةالملال و ا مناء (3

   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
(2). 

 , قال اعاىل: املسألة صيانة املسلم املستحق للزكاة من ذلِّ  (4

 . (3) (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)
 :الزكاة حكم مانعد( 

ولرسوله  ب هلل ألنه مكذِّ  ؛فهو كافر جاحدا  الزكاة  من منع
(4).  

 ,إمثا  عظيما  فقد اراكب  ,وجوهبالمع اعتقاده هبا  بخال  ومن منعها 
 واؤخذ منه قهرا , وال يكفر.

 (3) وجوب الزكاةشروط : ثانياً 
 ., وكذا املرادفر لبطالن عمله بكفرهفال جتب على كا ,اإلسالم (3

                                 
 .(13سورة التغابن: ) (1)

 . (30سورة الروم: ) (2)

 .(264سورة البقرة: ) (3)

 .(2/421) :املغينو  ,(3/334) :اجملموعنظر: ي (4)

: اجملموع( و 1/236): اجملتهد بداية( و 406-401/1): القدير فتحينظر: ( 3)
 .(620-621/2): املغينو  ,(203/3-200)
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 .؛ ألنه ال مال له أصال  فال جتب على الرقيق ,احلريــة (2
ويكون  ,غريللحق  املالق بال يتعل  ن أ :ومعناه, امللك التام (3
 التصرف فيه على حسب اختياره.للمالك 
هو القدر الذي إذا بلغه املال وجبت  صابوالنِّ  ,بلوغ النِّصاب (4
 باختالف نوع املال.النصاب وخيتلف  ,اةفيه الزك
ي احلول,  (5 : أن مير  على ملك املال سنة قمر ية كاملة, ومعناهم ض 

وهذا شرط يف )هبيمة األنعام واألمثان وعروض التجارة(, أما )اخلارج من 
ا, ومىت مهيابع ألصل ماذلك, فه مااألرض وربح التجارة( فال يشرتط هل

 ول انقطع واستأنف حوال  جديدا .نقص النِّصاب يف بعض احل

 : مسائل متعلقة بشروط الزكاةثالثاً 
 أ( زكاة مال الص غير والمجنون: 

 الشروط إذا اكتملتجتب على الصغري واجملنون الزكاة يف ماليهما 
 .(1), وي زكِّي عنهما وليهمااألخرى

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )عموم قوله اعاىل: : الدليل

 .(2) (ڻ

                                 
 (.2/119املنتهى: ) (, وشرح3/320(, واجملموع: )2/202ينظر: مواهب اجلليل: ) (1)

 (.193) سورة التوبة: (2)
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 .(1)(ابتغوا يف أموال اليتامى ال اأكلها الصدقة: )ولقوله 
 .(2)من فقد والده )أباه(, وكان دون سن البلوغ: كل واليتيم

 :زكاة الد ينب( 
ه عام كامل, آلخر يبلغ نصاب الزكاة ومضى علي من أعطى ماال  

وجب على املعطي زكاة العام. وهكذا كلما حال عليه احلول, بشرط أن 
ميكنه أداء دينه مىت طلب صاحبه. أما إذا  غنيا   يكون من استدان املال رجال  

را  أو مماطال    .جديدا   وإمنا ينتظر, فإذا استلمه بدأ به عاما  فال خيرج زكااه,  كان م ع س 
 : (3)األموال الظاهر دون الباطنة ج( الد ين مانع من زكاة

صاب, فال زكاة النِّ ذلك كان عليه دين ي نقص و  كامال    ملك نصابا  من 
؛  (الظاهرة)أما األموال  .؛ كالذهب والفضة والنقود(الباطنة)عليه يف األموال 

 علىكان يبعث السعاة    ن النيبكاملواشي, فالدين ال مينع الزكاة فيها؛ أل
وكذا خلفاؤه, ومل ي نقل عنهم أهنم سألوا أصحاهبا هل  ةظاهر أرباب األموال ال

 إليها خبالف األموال الباطنة. قتشو  اوألن أنفس الفقراء  ,أم ال؟عليهم دين, 

                                 
باب من  ( كتاب الزكاة,4/110( )1349برقم ) :أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (1)

 .. وقال البيهقي عقبه: إسناده صحيح, وله شواهد عن عمر جتب عليه الصدقة

 .(3/00) :املطالب وأسىن ,(4/361) :النهى أويل مطالبينظر:  (2)

 :الدسوقيحاشية و  ,(2/6) :عابدين ابنوحاشية  ,(3/42) :املغين ينظر: (3)
 .(2/14) :املنهاج وشرح ,(1/401)
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 د( زكاة األموال المد خرة:
زل ـد خر ماال  حلاجته املستقبلية؛ ملشروع جتاري أو زواج أو بناء منامن 

 ك املال إذا بلغ نصابا  ومضى عليه احلول.وحنوه, جيب عليه أن ي زكِّي ذل
 األموال العامة التي ال مالك لها:هـ( 

األموال العامة اليت ال مالك معني  هلا؛ كأموال الدولة اليت جتمعها من 
الز كوات واملوارد وغريها, وكذا األموال املوقوفة على جهة عامة كالفقراء 

 .(1), ال زكاة فيهااواملساجد واملدارس وحنوه
 زكاة الراتب الشهري:و( 

من كان يوفِّر كل شهر جزء من راابه الشهري فاضل عن نفقته, ففيه 
هنا واألرفق أن جيعل  واألحوط, ة إذا بلغ نصابا  ومضى عليه حولالزكا

رج فيه زكاة م  .(2)د خرا ااملوظف شهرا  معينا  كل عام, خي 
 : زكاة رواتب الت قاعدز( 

خرة للموظف على مدى سنني اخلدمة, ال زكاة فيها روااب التقاعد املد  
ولو مضى عليها احلول وبلغت نصابا ؛ ألنه ال ميلكها حقيقة وال ميكن احلصول 

 عليها إال عند الت قاعد, فمىت قبضها زكاها بعد سنة إذا بلغت نصابا .
أما إذا كانت له أموال عند الشركة أو املؤسسة بنظام االدِّخار, 

 .يف زكاة األموال املد خرةالكالم عنها ول عليها مىت شاء, فقد سبق ويستطيع احلص

                                 
 .(6/11) :الشرح املمتع على زاد املستقنعينظر: ( 1)

 .(1/140) :حتفة اإلخوان بأجوبة اتعلق بأركان اإلسالمينظر: ( 2)
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  ني ة إخراج الزكاة:ح( 
نية إخراج الزكاة عند إخراجها, فينوي الزكاة أو استحضار البد من 

غري املكل ف ينوي عنه وليه, فمن أعطى أما الصدقة الواجبة إذا كان مكل فا , و 
ض من  قرض حسن, مثعلى أنه آلخر  ماال   ال فالزكاة,  مستحقيأصبح املقرت 

 .(1)املال احتساب مال القرض كزكاة؛ ألنه مل ينو ذلك عند إخراج لمعطيجيوز ل
 أهل الزكــاة: رابعاً 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ) قال اعاىل:  

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

(ڭڭۇۇۆ
يف هذه اآلية األصناف   اهلل بني   ,(2)

 : (3)وال جيوز صرفها لغريهم, وهم ثمانيةدفع هلم الزكاة, وهم الذين ا  
, أو ال جيد شيئا  من نصف الكفاية أقل  من جيد  :مجع فقري, وهو ,الفقراء أ(

 .لسنة كاملة هما يكفي, وي عطى أصال  
فهو أحسن  ,ايةمن جيد نصف الكف :مجع مسكني, وهو ,املساكني ب(

 , وي عطى متام كفايته لسنة.حاال  من الفقري

                                 
 (.6/293: )الشرح املمتع(, و 1/146(, والفقه اإلسالمي وأدلته: )2/410: )املغينينظر:  (1)

   (.69سورة التوبة: ) (2)

, (111ص: ) ,الفقهية القواننيو  ,(03 ,2/01,03): احملتار ورد املختار الدر :ينظر (3)
 .(2/661): املغينو  ,(113 ,1/119): املهذبو  ,(1/401): الكبري الشرحو 
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فهم ويل األمر بأخذ الزكاة من أصحاهبا وهم الذين كل   ,العاملون عليها ج(
 , وي عطون من الزكاة بقدر أجرة عملهم ولو كانوا أغنياء.وصرفها يف مصرفها

ي رجى  عطون لتأليف قلوهبم لإلسالم أوالذين ي   , وهماملؤلفة قلوهبم د(
بإعطائهم قوة إمياهنم أو لدفع شرورهم عن املسلمني, وي عطون بقدر ما 

  حيصل به سبب اإلعطاء.
 واإلماء من املسلمني. العبيدعتق  :أي ,ويف الرقاب هـ(
 ؛ نوعانوالغارم  ,الغارمون و(

 غارم إلصالح ذات البني, وي عطى بقدر ما غرمه.  (3
 يقضى به دينه.من غرم إلصالح نفسه, وي عطى ما  (2

, في عطى اجملاهد يف سبيل  يف اجلهاد يف سبيل اهلل: أي ,يف سبيل اهلل ز(
 .ما حيتاجه لغزوه, إذا مل يكن له فرض يف بيت املال اهلل 
وصله إىل املسافر الذي انقطع به السفر وال جيد ما ي   :هوو  ,ابن السبيل ح(
     , في عطى ما يصل به إىل بلده.بلده

 يف وجوه الربِّ ذلك كان وإن  صرف الزكاة لغري هذه األصناف, وال جيوز 
 ودور واملستشفيات, ,واملالجئواملدارس,  كبناء املساجد,  ؛واإلحسان

زئ دفع الزكاة حتفيظ القرآن وحنوه.  ؛وفروعه ,كاألب واألم ؛إىل أصوله وال جي 
اربه الذين وكذا بقية أق كاالبن والبنت وإن كانوا فقراء, ألن نفقتهم جتب عليه.

زوجته؛ لوجوب نفقتها عليه, ال جيوز إخراج زكاة الزمه نفقتهم ممن يرثهم, وكذا 
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 .(1)ما أخرجته يعود إليها بالنفقة لزوجها؛ ألن الزوجةال جيوز إخراج زكاة وكذا 

 األموال التي تجب فيها الزكاة: خامساً 
 :, وهي(2)أشياء, وما عداها فال جتب فيه الزكاة أربعةجتب الزكاة يف 

 الثروة احليوانية )سائمة هبيمة األنعام(. أ(
 اخلارج من األرض )الثروة الزراعية, املعادن, الرِّكاز(. ب(
 األمثان )الذهب, الف ض ة, الرياالت(. ج(
  الثروة التجارية )ع روض التجارة(. د(

 : (3)(سائمة بهيمة األنعامالثروة الحيوانية ) أ(
, وجتب الزكاة البقر والغنم من ضأن وماعزاإلبل و  :هي بهيمة األنعام

 .فيما أ ع د  لنسل واسمني, ال لعمل كحرث ومحل متاع
   .ف صاحبها شراء طعامهاوال يتكل   ,هي: اليت ارعى أكثر احلول والس ائمة

مع زيادة شرط  ,يف هبيمة األنعام: شروط الزكاة الزكاة يشرتط لوجوبو 
 كوهنا سائمة.وهو   آخر

                                 
 (.0/109) :تقنعالشرح املمتع على زاد املسو , (2/209) :كشاف القناعينظر:  ( 1)

 .(2/201) :املبدع شرح املقنعينظر: ( 2)

 .(1/136) :املطلع على أبواب املقنعينظر: ( 3)
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 ب في بهيمة األنعام:مقدار النصا
يبدأ من )مخس( من اإلبل, والبقر من )ثالثني(, والغنم نصاب اإلبل 

 من )أربعني(.
 الخارج من األرض:ب( 

 .واملعادن, والرِّكاز والثمار, ,احلبوبباخلارج من األرض؛  يُقصد
  زكاة الثروة الزراعية: )احلبوب والثِّمار(: (3
الء, اق  ب  ن, والخ  , والد  , واألرزعري, والش  نطةاحل   (:مثل) الحبوب -

  ؛ولو مل يكن قواا   ,د خرص, وسائر احلبوب مما ي كال  وي  والعدس, واحلم  
 مسم.شاد والسِّ كحب الر  

ني, وز, والفستق, والبندق, والت  بيب, والل  مر, والز  الت  )مثل(:  الثمار - 
 واملشمش, والزيتون.

 خر مند  وي  وفيما ي كال  كلها,  وباحلب يفأن الزكاة جتب  :قاعدة ذلك 
فال  ,الفاكهة واخلضروات وحنوهاك أما ما ال ي كال ويد خر من الثمار؛ الثمار,

 .(1)ازكاة فيه
 والثمار:  احلبوب زكاة وجوبفي األصل  -3

 وحقه الزكاة فيه. ,(2)  (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) قوله اعاىل: 

                                 
 .(2/161) :ينظر: الدراري املضية( 1)

 (.141) :سورة األنعام (2)
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 اة يف احلبوب والثمار:شرط وجوب الزك -2
باستثناء مضي  ,يشرتط لوجوب الزكاة يف احلبوب والثمار شروط الزكاة

مث ال جتب  ,ؤخذ منها عند وجودهاألن الزكاة ا   ؛يشرتط فيها فال ,احلول
إال أن اكون معد ة للتجارة, فعندئذ ماء, فيها زكاة ثانية؛ لعدم إرصادها للن  

 .(1)اكون من عروض التجارة
  :النصاب رمقدا -3
 .وجبت فيه الزكاة ,أوسق (مخسة)بلغ اشتد  احلب أو بدا صالح الث مر و إذا 
ليس فيما ): للنيب  يرفعه حديث أيب سعيد اخلدري  :دليلال

فيكون مقدار  ,صاعا   (ستون) (والَوْسق) .(2)(دون مخسة أوسق صدقة
وما دون ذلك فال زكاة فيه, واملعترب هنا الصاع  ,صاع (المثائةث)النصاب 

سبعمائة , فيكون النصاب (جراما   49كغم و  2) اقريبا : النبوي وهو يساوي
 كغم اقريبا .  (129وعشرون )
 مقدار زكاة احلبوب والثمار:  -4

مبؤونة, الع شر فيما س ق ي  ونصف مؤونة,جيب الع شر فيما س ق ي بال 
, وجيب فيما ا  الس قي بكلفه وغريها, فاالعتبار بأكثرمها نفعا  ومنوّ  فإن افاوت

 العشر. أرباع سقي نصف املدة بكلفة ونصفها اآلخر بدوهنا, ثالثة

                                 
الشرح املمتع و  (431, 2/623) :املغين(, و 1/436) :للدردير الكبري الشرحينظر:  (1)

 .(6/10) :على زاد املستقنع

( كتاب الزكاة, باب زكاة 2/116( )1441أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ) (2)
 ( كتاب الزكاة.2/614( )010الورق, ومسلم يف صحيحه برقم )
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فيما س ق ت ): قال: قال رسول اهلل  ,حديث ابن عمر  :دليلال
, وفيما س قي بالس واين أو الن ضح  نصف الع شر ثريا  ع  السماء والعيون أو كان 

  .(3)العشر(
 :(2)زكاة المعادن( 2

فهو كل متولِّد يف  قصد باملعادن: كل ما وقع عليه اسم املعدن,ي  
 األرض من غري جنسها وليس نبااا . 

والعقيق,  ,ة, واجلواهر, والبل ورض  والف   كثرية, منها: الذ هب,  أنواعه
 .والنفط, واحلديد, والنحاس وحنوهائبق, والزِّ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) قال اعاىل

: كل ما ـ-رمحه اهلل  - قال اإلمام أمحد ,(3)(ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ن وقع عليه اسم املعدن ففيه الزكاة. وجتب الزكاة فيما يستخرج من األرض م
 .ذهب وفضة إذا بلغ نصابا  

 - غري الذهب والفضة- وإن كان معدنا   ,ربع العشر :زكاته مقدار
 شر قيمته.فزكااه ربع ع  

                                 
 سامل بن عبد اهلل. حديث من( 2/190)( 1306) برقم أبو داود يف سننه: أخرجه (1)

 .(1/160) :املطلع على أبواب املقنعينظر: ( 2)

 (.261) :بقرةالسورة  (3)
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  :(3)كاززكاة الرِّ ( 3
ذهب أو فضة أو غريها من  ؛اجلاهلية من ن  ف  جد من د  ما و   :همعنا

سواء  بل ي زك ى ,جتب فيه الزكاة وال نصاب لهو  .ااملعادن, أو نقود وحنوه
 .وال حول له, فم ن  حني وجوده جتب فيه الزكاة ,أكان كثريا  أم قليال  
اخل مس من عينه, وي صرف مصرف الف يء, أي يف  :مقدار زكاته

 .املصاحل العامة, وليس فقط لألصناف الثمانية, وباقي الرِّكاز لواجده
 ,(2)(ز اخل م سويف الرِّكا)قــال:  أن رـسول اهلل  ما روى أبو هريرة  :لدليال

رى عليه بل هو  ركازا ,أما ما و جد من دفن املسلمني فال يسمى  ل قط ة, جت 
 أحكام الل ق ط ة, وكذا إن مل يكن عليه عالمة.

 األثمـــان: ج(
 .كاألوراق النقدية على اختالفها  ؛النقدان وما يف معنامها :هي

الختاذ الناس هلما أمثانا   ؛يا باألمثانالذهب والفضة, ومس ِّ  ؛دينويراد بالنق
سواء أكانا على هيئة نقد أم  ,الزكاة فيهما وتجب, لع املتبادلة بينهمللسِّ 

كاألوراق   ؛فيما يقوم مقامهما يف الثمن تجبكما , منهماسبائك أم مصوغ 
 النقدية على اختالفها. 

                                 
 .(1/160) :املطلع على أبواب املقنعينظر:  (1)

 باب ,الزكاة كتاب  (,2/120) (1400)برقم  يف صحيحه: البخاري أخرجه (2)
 كتاب (3/1334)( 1119)يف صحيحه: برقم  مسلمأخرجه و , اخلمس الركاز يف

 . هريرة أيب عن جبار والبئر واملعدن العجماء جرح باب ,احلدود
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )  اعاىل: قال الدليل:

 . (1)(ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ
إال إذا كان  ,ة ال ي ؤدِّي حقهاض  ما من صاحب ذهب وال ف  ): وقال رسول اهلل 

في ك وى هبا جنبه, وجبينه  ,نار جهنمي عليها يف حت له صفائح من نار, وأمح  فِّ يوم القيامة ص  
ى بني العباد مث حىت ي قض   ,يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ,عيدتوظهره, كلما بردت أ  

   .(2)(وإما إىل النار ,إما إىل اجلنة ؛ي رى سبيله
 نصاب الذهب:( 3

أربعة وربع  :واملثقال يساوي -مثقاال   (عشرين)إذا بلغ الذهب 
واوفرت شروط الزكاة  -غرما  اقريبا   (03)جملموع يساوي , فا( غرام4223)

  .وجبت فيه الزكاة ,األخرى
 . (%2,3)أي  ,ربع العشر :زكائه ومقدار

 ( نصاب الفض ة:2
( غرام, 2,013, والدرهم يساوي: )درهمإذا بلغت الفضة )مائيت( 

 ( غراما  اقريبا , فمن بلغ عنده هذا النصاب وجبت303فاجملموع يساوي: )
 عليه الزكاة.

                                 
  . (34) :التوبة سورة (1)

 .الزكاة مانع إمث باب ,الزكاةكتاب  (,2/609)( 001)برقم  يف صحيحه: مسلم أخرجه (2)
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 ربع العشر, كالذهب. :زكائه مقدار
 نصاب النقود والورقية:( 3

ألهنا من األموال  ؛النقود الورقية على اختالفها جتب فيها الزكاة
ونصاهبا خيتلف حسب قيمة كل جنس منها, فمن ملك منها قيمة  ,النامية

 .نصاب الفضة, واوفرت شروط الزكاة األخرى, وجبت فيها الزكاة
 ؛زكاة للنقودميس رة يف حساب مقدار  قاعدةوهناك  ربع العشر. :ارهامقد

هو (, فيكون النااج 49العدد )على مستحق فيه الزكاة يقسم  مبلغ أيف
, فإذا: لاير مثال  ( 099)مبلغ  يزكِّ ين أ د: لو أرامثال .املستحق من مال الزكاة

  .( رياال  29) :فاملبلغ املستحق للزكاة مقداره ,(29=49÷099)
وبه جتب  ,التقدير به أنفع للفقراء ألن   ؛ةض  هنا نصاب الف   والمعتبر

 الزكاة على أكرب عدد من املسلمني.
 عروض التجارة: د(

أم طعاما ,  لبيع  وشراء  من أجل الربح,سواء  أكان عقارا , د  ع  ما أ   :هي
 فتجب الزكاة فيها. ,اأم هبائم وحنوه أم سيارة, أم لباسا ,
گ گ گ ڳ ڳ ڳ )  عموم قوله اعاىل: ل:دليال

قال مجاعة من السلف وعموم املفسرين: املراد باآلية  ,(1)( ڳ ڱ
  زكاة عروض التجارة. 

                                 
 (.261) :سورة البقرة (1)
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يأمرنا أن خنرج الزكاة مما  : كان رسول اهلل)قال:   مس  ر ة وعن
 .(3)(نعده للبيع

ويضاف شرط  ,كر من شروط الزكاةيشرتط لوجوب الزكاة فيها: ما ذ  
 ة التجارة هبا.آخر وهو: ني  
فإذا بلغت نصاب الذهب عند احلول باألحظِّ للفقراء, اقو م  نصابها:

 .أو الفضة فهو نصاهبا, وعندئذ جتب الزكاة يف قيمتها
  .شرربع الع :زكاهتا مقدار 
 زكاة العمائر ونحوها, وزكاة األسهم:هـ 

 من التجارة, فأما العمائر باألسهم كالمها نوعالتأجري واملضاربة 
املؤج رة فال جتب الزكاة يف أعياهنا, ولكن يف دخلها إذا بلغ  واألرض واحملالت
وذلك  عامعليه احلول. واألسهم يف الشركات املباحة ازك ى كل  حالنصابا  و 
قيمة السهم مع رحبه إن ربح. ومقدار الزكاة فيها كما يف عروض  بتقدير

 التجارة والذهب والفضة.
زل, وأثاث, وسيارة ـوال جتب الزكاة فيما أعد ه اإلنسان حلاجته من من

  .اوحنوه
 (2)ر: زكـاة الف ـطـــسادساً 

بالفطر من آخر رمضان, وهي: ط هرة  جتب صدقة :هيزكاة الفطر 

                                 
 عبد ابن إسناده نوحس   ,(212-2/211) (1362يف سننه: برقم ) داود أبو أخرجه (1)

  داود., وضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب(113/ 0) االستذكار يف كما الرب

 .(1/114) :املطلع على أبواب املقنعينظر: ( 2)



 348  المختصر في فقه العبادات                  تأليف: د. ظاهر بن فخري الظاهر

 .(1)عمة للمساكنيث, وط  ف  والر   للصائم من اللغو
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغريا  كان أم كبريا , ذكرا  أم  :حكمها

ف ض ل له ـ يوم العيد وليلته ـ صاع من طعام عن قواه وعياله أنثى, حرا  أم عبدا, 
وحوائجه األصلية. وال مينعها الد ين إال مع طلبه, وجتب بغروب مشس ليلة عيد 

 .(2)عن اجلنني الذي يف بطن أمه وا ستحبالفطر, 
زكاة الفطر  فرض رسول اهلل )قال:  ما روى ابن عمر  :الدليل

على العبد واحلر, والذكر  ,من رمضان؛ صاعا  من متر أو صاعا  من شعري
  .(3)(, والصغري والكبري من املسلمنيواألنثى

سواء  ,رج من غالب قوت البلدخت   ,عن كل واحد صاع مقدارها:
نا  أم زبيبا  أو أقطا  و    .غريهاأكان ب را  أم شعريا  أم أرزا  أم مترا  أم ذرة  أم د خ 

  واصرف مصرف الزكاة )لألصناف الثمانية(.
 إخراج النقود بدل الطعام:حكم 

ألنه مل يثبت  ؛النقودبرج إال طعاما  وال يعدل عنها ال خت  زكاة الفطر 

                                 
( كتاب الزكاة, باب زكاة الفطر, وابن 2/111( )1690أخرجه أبو داود يف سننه: برقم )  (1)

 ( كتاب الزكاة, باب صدقة الفطر.1/303( )1021ماجه يف سننه:  برقم )

 :تع على زاد املستقنعالشرح املمو , (1/413) :الكايف يف فقه اإلمام أمحدينظر: ( 2)
(1/11). 

 فرض باب ,الزكاةكتاب  (,2/139) (1393)يف صحيحه: برقم  البخاري أخرجه (3)
 باب ,الزكاةكتاب   (2/610( )004)أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم و  ,الفطر صدقة

 .املسلمني على الفطر زكاة
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رغم أن  , أنه أخرجها نقودا  وال عن أحد من الصحابة عن النيب 
 على أن املقصود الطعام ال غريه.  النقود بأيديهم, فدل  
 وق  إخراجها: 

رج وا ؤد ى قبل خروج الناس إىل صالة العيد؛ ألمر النيب  األفضل أن خت 
 لفعل الصحابة  ؛, وجيوز قبل عيد الفطر بيوم أو يومنيلكبذ ومن ,

 .مع اإلمث, وال اسقط بالتأخري أخ رها عن يومها أخرجها قضاء  
الفطر من بلد آلخر مع وجود  زكاة نقل - على الصحيح - وجيوز

م, د ة حاجة وحنوه. املصلحة الشرعية والغرض الصحيح؛ كر ح   أو ش 
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  للمراجعةأسئلة 
 .الزكاة؟ فريضة فوائد من فائداني اذكر: 3س

.................................................................... 
 . اخلمسة الزكاة وجوب شروط عدد: 2س

.................................................................... 
 .الزكاة؟ إخراج عند النية حكم ما: 3س

.................................................................... 
 . الزكاة أهل آية يف ذكروا الذين الثمانية الزكاة أصناف اذكر: 4س

.................................................................... 
 .الزكاة؟ فيها جتب اليت األموال ما: 5س

.................................................................... 
 أعده فيما الزكاة جتب هل الورقية؟, النقود يف الزكاة جتب هل: 6س

 .حلاجته؟ اإلنسان
.................................................................... 

 .مقدارها؟ وكم ؟ نقودا   خترج وهل ؟ الفطر زكاة حكم ما: 7س
.................................................................... 
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 فقه الصيام
 مقدمة وتمهيد

 :الموضوعأ. مقدمـة 

 على أحكام الصيام وفضله وفوائده, القارئليتعرف  املوضوعأ عد  هذا 
وحكم صيام رمضان وحكم ارك صيامه, وشروط وسنن ومكروهات 

وقضاء الصيام, وصيام التطوع, ,الصيام,واألعذار املبيحة للفطرومبطالت 
 وبيان ما حيرم أو يكره صيامه.

 :الموضوعب. أهداف 
على فضل الصيام وفوائده وحكم ارك صيام  القارئيتعرف  -3

 رمضان, وكيفية ثبوت شهر الصيام.  

 شروط وسنن ومكروهات ومبطالت الصيام. القارئيفقه  -2

 للفطر.الرتخص إذا حصل له عذر مبيح  القارئيستطيع  -3
فضائل صيام التطوع, ويتجنب األيام اليت حيرم أو  القارئيعرف  -4

 يكره فيها الصيام.

 :الموضوعج. موجز 

 المقدمة: -3

, فضله عظيم عند اهلل و الصيام هو الركن الرابع من أركان اإلسالم, 
 شهرا يف السنة, ليشعر األغنياء حبال إخواهنم الفقراء, وقد جعل  فرضه اهلل 
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الل عالمة لدخول وخروج الشهر, فذا دخل الشهر وجب الصيام بشروط اهل
ومن صام س ن  له االشتغال بالطاعات وجتنب مكروهات ومبطالت ددة,حم

الصيام, فإن كان مث  عذر عند املسلم مينعه من الصيام جاز له لفطر والقضاء بعد 
 ذلك أو اإلطعام. 
, إال بعض األيام ةن  الس   أيامفهو مشروع يف مجيع  (التطوع)أما صيام 

 حيرم.       أواليت ي كره الصيام فيها 

 ملخص المواضيع: -2

معىن الصيام وفضله وفوائده, وحكم صيام رمضان, وثبوت دخول  -أ
 الشهر.
 شروط, وسنن, ومكروهات, ومبطالت الصيام. -ب

 األعذار املبيحة للفطر, وقضاء الصيام. -ج
 مه وما يكره.صيام التطوع, وما حيرم صيا -د
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 : معنى الصيام وفضله وفوائدهأوالً 
 :(3)معنى الصيامأ( 

ر د اإلمساك, ي قال للساكت صائم؛ إلمساكه عن  :لغةالصيام  جم 
ٻ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) قوله اعاىل:الكالم, ومنه 

  .(2)(ٿ
والشرب, وسائر  باإلمساك عن األكل الت عبد هلل  اصطالحا :الصيام 

 الفجر إىل غروب الشمس. من طلوع ,املفطرات
من اهلجرة النبوية, يف شهر  (الثانية)صوم رمضان يف السنة  ُفرض

 .(3)جماعباإل)اسعة( رمضانات  شعبان, فصام رسول اهلل 
 :شهر رمضان وصيامهفضل ب( 

على هذه األمة بفضيلة شهر رمضان, الذي مي زه  منت  اهلل القد 
 نصوص كثرية, منها: عن شهور السنة بفضائل عظيمة وردت يف

الصلوات اخلمس, واجلمعة إىل اجلمعة, ورمضان إىل : )قوله  (3
ت ن ب ت الكبائر(رمضان , م ك فِّرات ملا بينهن, إذا اج 

(4) . 

                                 
, (2/310) :مواهب اجلليل شرح خمتصر خليلو , (2/13) :عئالصنا بدائعينظر: ( 1)
 .(2/200) :كشاف القناعو , (6/241) :اجملموعو 

 .(26) سورة مرمي: (2)

 شعبان, يف الثانية السنة يف لفرضه والسري, باألخبار العلم أهل من واحد غري حكاه (3)

( كتاب الصالة, باب 1/290( )233أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم )( 4)
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, غ فر له ما اقد م من من صام رمضان إميانا  واحتسابا  : )وقوله  (2
ولفضيلة هذا الشهر وعظم األجر فيه فإن العمل الصاحل م ر غ ب  ,(1)ذنبه(

 فيه شرعا .
 فوائد الصيام: ج( 

 :ذلك فمن ,للصيام فوائد على الفرد واجملتمع
 رب وضبط النفس.اعويد املسلم الص   (3
  .قى بنفس املسلم إىل املعاين ويكسبه التقوى وخشية اهلل ير الصيام  (2
 ة البدن, واحلد من إرهاقه بكثرة املأكل واملشرب.ح  احملافظة على ص   (3
اعويد األمة على االحتاد, والعدل, واملساواة, واكوين عاطفة  (4

 الرمحة واإلحسان وصوهنا من الشرور, واملفاسد.

 ترك صيامه : حكم صيام رمضان، وحكمثانياً 
الرابع من أركان اإلسالم, وهو واجب على   الركنصيام رمضان هو  أ(

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ) , قال اعاىل: (2)كل مسلم مكلف قادر

                                 
 .الصلوات اخلمس

 القدر ليلة قيام باب ,اإلميانكتاب   (16/ 1( )30: برقم )صحيحه يف البخاريأخرجه  (1)
 قيام يف الرتغيب باب ,الصالة ( كتاب1/323) برقم  صحيحه: يف مسلمأخرجه و  ,اإلميان من

  .الرتاويح وهو رمضان

 :حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاءو , (1/63) :ينظر: التنبيه يف الفقه الشافعي( 2)
(3/143). 
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

  .(1)( ھہ ہ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ) وقال اعاىل: 

 .  (2)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ب ين اإلسالم على مخس؛ شهادة أن ال إله إال اهلل, وأن حممدا  : )وقال 

 .(3)زكاة, وصوم رمضان, وحج البيت(, وإقام الصالة, وإيتاء الرسول اهلل
ب هلل ألنه مكذِّ  ؛من جحد وجوب صيام رمضان فهو كافر ب(
ولرسوله 

 ,, ومن ارك صيامه هتاونا  أو أفطر يوما  متعمدا  بدون عذر(4)
وغضبه   فقد اراكب كبرية من أعظم الكبائر وع ر ض  نفسه ملقت اهلل

يوما  من رمضان يف غري رخصة من أفطر ):  قال النيبواستعجل العقوبة, 
   .(5)(عنه صيام الدهر كله وإن صامه مل يقض   ,ر خ ص ها له

                                 
 .(103) البقرة:سورة  (1)

 (.103) سورة البقرة: (2)

:  النيب قول باب, كتاب اإلميان( 1/19) (0)برقم  صحيحه:أخرجه البخاري يف ( 3)
كتاب (,  1/43) (10)برقم صحيحه: مسلم يف أخرجه , و «مخس على اإلسالم بين»

 .مخس على اإلسالم بين  النيب قول باب ,الصالة

 , (2/149) :مغين احملتاجو , (2/310) :ينظر: مواهب اجلليل( 4)

باب التغليظ   ,كتاب الصيام ,(2/314)  (2306)برقم سننه: أخرجه أبو داود يف ( 3)
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 ثبوت دخول الشهر وثبوت انتهائه: ثالثاً 
 يثبت دخول شهر رمضان وأيضا  يثبت انتهاؤه بأحد أمرين:

, أما الشهر بشهادة عدلني, أو عدل واحد لدخول,رؤية اهلاللأ( 
  .نيعدلله شهادة فيشرتط  خروج الشهر
إذا : )إمتام شعبان ثالثني يوما , فيدخل رمضان قطعا , لقوله  ب(

د ة  فأكملوا الع   ,وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غ م  عليكم ,رأيتم اهلالل فصوموا
   .(1)ثالثني يوما (

 صيامالشروط : رابعاً 
 هي:  ,(2)شروط (سبعة)يشرتط لصيام رمضان 

على الكافر وال يصح منه إن فعله الصيام فال جيب  ,اإلسالم أ(
 لبطالن عمله بالكفر.

 كليف مرفوع عن اجملنون.ألن الت   ؛العقل ب(
 .ويصح من غري البالغ ويثاب عليه ,البلوغ ج(
 اكون املرأة حائضا  أو نفساء. الن أ د(
كاملريض, واحلامل,واملرضع يف   ؛فغري القادر ال جيب عليه ,القدرة (هـ

مع حتم ل ه  فإن صام غري القادر .اخلوف على نفسيهما أو ولديهما حال
                                 

 .(16/19( )0090)برقم  يف مسنده: أمحد , وأخرجهفيمن أفطر عمدا  

باب وجوب  ,كتاب الصيام(, 2/162).(1901)برقم  صحيحه:أخرجه مسلم يف ( 1)
  .صوم رمضان

 (.1/404(, والفقه على املذاهب األربعة: )1/11لقوانني الفقهية: )ينظر: ا( 2)
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 للمشقة صح .
ڄ ڃ  ڄ) قال اعاىل:  الصيام, فاملسافر ال جيب عليه ,اإلقامة (و

  .(1)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
الواجب دون  , لصيامأي أن ي قدِّم نية الصيام يف الليل ,ابييت النية (ز

مع الصيام قبل الفجر, فال صيام لهالن فل؛ حلديث: )    .(2)(من مل جي 
 سنن الصيام :اً خامس

 :(3)يسن للصيام عدة أمور منها
, وحتصل (4)(اسحروا فإن يف الس حور بركة) :قال  ,حورالس   أ(

  , وكماله بأكل.شربة ماءفضيلة السحور 
ما ع ج لوا الفطر  ,: )ال اـزال أمتـي خبريقال  ,حوراأخري الس   ب(

 .(3)حور(أخ روا الس  و 

                                 
 .(104) :البقرةسورة  (1)

(,كتاب الصيام, باب النية يف 2/320( )2434برقم ) :أخرجه أبو داود يف سننه (2)
(, كتاب الصيام, باب ما جاء ال صيام 3/00( )139برقم ) جامعه:الصيام, والرتمذي يف 

 من الليل, وصححه احلاكم.ملن مل يعزم النية 

 (.2/360(, وروضة الطالبني: )2/60(, وبداية اجملتهد: )1/363ينظر: حتفة الفقهاء: ) (3)

 من السحور بركة باب ,الصوم(, و 3/20( )1023صحيحه: برقم ) يف البخاري أخرجه (4)
 فضل باب ,الصيام(, 2/119( )1903صحيحه: برقم ) يف مسلمأخرجه و  ,إجياب غري

 .استحبابه واأكيد رالسحو 

 باب, الصوم ( كتاب3/36( )1031صحيحه: برقم ) يف البخاري أخرجه (3)
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 .(1)التحقق من غروب الشمس وذلك عند ,الفطر اعجيل ج(
قال:  ملا روى أنس  ,ب أو متر أو ماءط  كون الفطر على ر   د(

فعلى  فإن مل اكن ,يفطر على رطبات قبل أن ي صلِّي   كان رسول اهلل)
  .(2)ا حسوات من ماء(س  ح   ,فإن مل اكن ,مترات

عند فطره:  يقوهلا  ومن األدعيــة اليت كان, عاء عند اإلفطارالد   هـ(
 .(3)(ذهب الظ مأ وابتل ت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل)

 من عمل الط اعات. اإلكثار و(

 : األعمال التي حث  عليها الشرع في رمضانسادساً 
أجود الناس باخلري, وكان   كان رسول اهللالصدقة, حلديث: ) أ(

 .(4)يل(أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جرب 
                                 

 ,الصيام (, كتاب2/111( )1900صحيحه: برقم ) يف ومسلم, اإلفطار اعجيل
  .السحور فضل باب

 .للحديث السابق (1)

 كتاب الصيام, باب ما يفطر(,  2/396( )2336برقم ) :أخرجه أبو داود يف سننه (2)
( كتاب الصيام, باب ما جاء فيما 3/19)( 606برقم ): جامعهوأخرجه الرتمذي يف  عليه,

  .يستحب عليه اإلفطار

(, كتاب الصيام, باب القول عند 2/396( )2331برقم ) :أخرجه أبو داود يف سننه (3)
(, كتاب الصيام, باب ما 3/314( )3313برقم ) :اإلفطار, والنسائي السنن الكربى

 .ا أفطريقول إذ

يف  مسلمأخرجه و  ,الوحي بدء باب ,(1/0( )6يف صحيحه: برقم ) البخاري أخرجه (4)
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, غ فر له من قام رمضان إميانا  واحتسابا  : )قيام الليل؛ لقوله  ب(
 . (1)ما اقد م من ذن به(

 .(2)القرآن يف رمضان( االوة القرآن, )فقد كان جربيل ي دارس رسول اهلل  ج(
 .(3)(اعدل حجةعمرة يف رمضان : )الع مرة, قال  د(
, وهو س نة, ويتأكد االعتكاف, وهو: لزوم املسجد لطاعة اهلل  هـ(

يعتكف يف العشر  يف رمضان, خصوصا  العشر األواخر منه, فقد كان 
 .(4)األواخر من رمضان

ذِّكر, وبرِّ األخرى اليت ي ضاعف أجرها؛ كال غري ذلك من الطاعات و(
 الوالدين, وصلة الر حم, وإعانة احملتاجني.

                                 
  . جوده باب ,الفضائل يف (,4/1093) (2390)صحيحه: برقم 

 باب الرتاويح, صالة كتاب,  (3/44( )2990برقم ) يف صحيحه: البخاري أخرجه (1)
 كتابيف   (1/323( )114يف صحيحه: برقم )مسلم أخرجه و  ,رمضان قام من ف ض ل
  ., باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويحوقصرها املسافرين صالة

يف   مسلمأخرجه و  , الوحي بدء باب ,(1/0يف صحيحه: ) البخاري أخرجه (2)
   جوده باب, الفضائل يف (2390)صحيحه: برقم 

 يف عمرة باب ,العمرة كتاب  يف (3/3( )1102)برقم: يف صحيحه:  البخاري أخرجه (3)
 فضل باب ,احلج, كتاب (2/011( )1236) برقميف صحيحه:  مسلمأخرجه و  ,رمضان
  .رمضان يف العمرة

 يف االعتكاف باب ,االعتكاف يف(, 3/40( )2926صحيحه: برقم ) البخاري أخرجه (4)
( 1112صحيحه: برقم ) يف مسلمأخرجه و  ,كلها املساجد يف واالعتكاف األواخر, العشر

 . رمضان من األواخر العشر اعتكاف باب, الصيام (, كتاب2/039)
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 مكروهات الصيام: سابعاً 
وبالغ : )املبالغة يف املضمضة واالستنشاق عند الوضوء, لقوله  أ(

  .(1)(يف االستنشاق, إال أن اكون صائما  
وإدامة النظر واكراره  اه,شهو ملن حترِّك  لقبلةكا  مقدِّمات الوطء؛ ب(

بشهوة إىل الزوجة أو غريها, أو ملس جسدها بشهوة, وذلك حىت ال يقع ما 
 ي فسد الصيام.
 ن أن يصل إىل حلقه فيفطر.ؤم  ألنه ال ي  بال حاجة؛ ذوق الطعام  ج(
علك قوي ال يتحل ل, ألنه جيلب البلغم وجيمع الريق ويورث مضغ  د(

 ش, وإذا اسر ب بعض أجزاء منه إىل احللق أفطر بذلك.العط
 : مفسدات الصيامثامناً 

ليحذر املسلم من الوقوع فيما ي بطل أجر الصيام؛ من النظر احملر م 
والسماع احملر م والكالم احملر م من غيبة ومنيمة, فال يكون ممن يصوم عن 

 احلالل وي فطر على احلرام.

                                 
 يف سننه: داود أبوأخرجه و  ,(20/300) (11046) برقم يف مسنده: أمحد أخرجه (1)

يف السنن  النسائيأخرجه و , االستنثار يف باب ,الطهارة كتاب( 1/33( )142)برقم 
أخرجه و  الستنشاق,ا يف املبالغة باب ,الطهارة كتاب (1/66( )01) رقمالكربى: ب

 كراهية يف جاء ما باب ,الصوم كتاب ,(3/146) (100برقم ) يف جامعه: الرتمذي
 كتاب ,(1/142( )491) رقمب يف سننه: ماجه ابنأخرجه و  للصائم, االستنشاق مبالغة

  .واالستنثار االستنشاق يف املبالغة باب ,الطهارة



يام   363 فقه الصِّ

 :(3)باراكاب خمالفة من املخالفات اآلاية يفسدالصيام  بأن   علما  
ڄ ڄ ) :لقوله اعاىل ,انـل أو الشرب عامدا  يف هنار رمضاألك أ(

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 تم صومه.  أما إذا أكل أو شرب ناسيا  فال شيء عليه وي   ,(2) (ڍ ڌ
 متعمدا   -ولو مل يكن طعاما  أو شرابا   - إدخال شيء إىل اجلوف ب(

 . (3)منفذ مفتوح؛ كالفم واألنف من
احل قن املغذِّية اليت ي ستغىن هبا عن الطعام والشراب, فهذا نوع من  ج(

الغذاء, ومثل ذلك ح قن الصائم بالد م, فإنه ميد اجلسم بعناصر الغذاء املغنية 
 عن الطعام والشراب.

به كل من الواطئ ويفطر  -(4)ولو من غري إنزال -اجلماع  د(
, وهي: عتق والكفارة, وعلى كل واحد منهما القضاء ةاملطاوع ةوءواملوط

فصيام شهرين متتابعني, فإن مل يستطيعا فإطعام  ارقبة مؤمنة, فإن مل جيد
 .(3)على كل حال واحد منهما ,ستني مسكينا  

                                 
 .(1/100) :كفاية األخيارينظر:   (1)

 .(101) :بقرةسورة ال (2)

 (.1/303(, واملخلص الفقهي: )2/421ينظر: مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل: ) (3)

 (.1/100ينظر: كفاية األخيار: ) (4)

 (.3/149(, واملغين: )2/310ينظر: روضة الطالبني: ) (3)
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 كاملباشرة أو القبلة أو ملس جسد املرأة أوبسبب متعمد؛   نزول املين هـ(
 غري املتعمدِّ كاحملتلم فال شيء عليه.أما االستمناء وحنو ذلك,

  .(1)(أفطر احل اجم واحملجوم: )لقوله  ؛امةج  احل   و(
وأما خروج الدم باجلراح أو الرِّعاف أو قلع الضرس أو أخذ الدم 

 ر.اليسري للتحليل, فال يفطِّ 
ومن ذرعه القيء  (فليقض من استقاء: )لقوله  ؛(2)اعمد القيء ز(

 .(3)فال قضاء عليه
 .(4)خروج دم احليض والنفاس أثناء الصيام ح(

                                 
, باب كراهية يف أبواب الصوم (3/133) (114)برقم  يف جامعه: أخرجه الرتمذي (1)

  .صائماحلجامة لل

 فيه( 30: ص) املنذر ابن نقل وقد والظاهرية, األربعة املذاهب بني اافاق حمل هو (2)
 اخلطايب واكتفى به, مستدال   (1/112) :التمهيد الرب عبد ابن لإلمجاع وأشار اإلمجاع,

 أهل لعامة (4/360) :املغين قدامة ابن ونسبه ,(4/360) :املغين يف كما اخلالف بنفي
 .حمكي اخلالف إذ ؛شيء فيها اإلمجاع, حكاية أن إال لصواب,ا وهو. العلم

, يف كتاب الصوم, باب من يستقئ (2/319) (2309)برقم  يف سننه: أخرجه أبو داود (3)
 ابن ماجهأخرجه , يف أبواب الصوم, و (3/00) (129)برقم يف جامعه: الرتمذي أخرجه عامدا, و 

يام, باب ما جاء يف الصائم يقئ, وقال يف كتاب الص (336/ 1) (1616)برقم يف سننه: 
 صحيح. :األلباين

: - رضي اهلل عنها - عائشة حديث على معلقا   الكاساين بكر أبو قالإمجاعا ,  (4)
 من إمجاعا   فيكون منكٌر, عليها أنكر أنه ي نقل ومل الصحابة بلغ فتواها أن والظاهر)
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )  لقوله اعاىل: ؛ينة عن الدِّ الرِّد   ط(

 .(1)(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
إذا شك يف كاألكل والشرب واجلماع, فعل شيء من املفسدات؛   ي(

طلوع الفجر فال  من شك يف, أما رغروب الشمس؛ ألن األصل بقاء النها
 .(2)بعد الفجر قضىفعل ن األصل بقاء الليل, فإن ابني  له أنه ؛ أليفطر

 فائــدتان:
وز فعلها أثناء الصيام وال حرج من فعلها وال اعترب هناك أمور جي (3

سبب للفطر, منها: استعمال الطِّيب إال البخور, والتسوك وهو مستحب 
مطلقا , واستعمال معجون األسنان مع التحر ز من بلعه, واستعمال الد هون 

 للبشرة. 
لع وجيوز استعمال قطرة العني واألذن, وأخذ اإلبر غري املغذية, وجيوز ب

 اللعاب ويتحر ز من النخامة اليت من الصدر واألنف.
ساك, فمن طلع عليه ال اشرتط الطهارة من احلدث األكرب عند اإلم (2

 .اصح  صيامه, وعليه الغسل ألداء صالة الفجر يف وقته بٌ الفجر وهو جن  
                                 

 ثبت): -رمحه اهلل  – ايمية بنا وقال ,(04 ,2/00) :الصنائع بدائع(, ينظر: الصحابة
 اقضي لكن احلائض, اصوم فال الصوم, ينايف احليض دم أن املسلمني واافاق بالسّنة
 (.229-23/210) :الفتاوى جمموع(, ينظر: الصيام

 .(63) :سورة الزمر (1)

 (.3/149(, واملغين البن قدامة: )4/413ينظر: حاشية اجلمل على املنهج: ) (2)
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 المبيحة للفطر في رمضان األعذار: تاسعاً 
مضان لفئات من الناس ختفيفا  الفطر هنار ر يف رع احلكيم الش   رخ ص

 وهم:  ,منه ورمحة
؛ فله أن ي فطر وي قضي بعد رجى شفاؤهإن كان املرض ي   ,املريض أ(

 زوال املرض. 
شفاؤه, فيباح له الفطر وي طعم عن كل يوم  ي رجى ال وإن كان املرض

 مسكينا ؛ )ربع( صاع من البـ رِّ أو األرز, أو )نصف( صاع من غريه؛ لقوله اعاىل: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

  . (1)(  ک ک گ گ گ گ ڳ
ة عظيمة, يباح له الفطر, الذي يشق عليه الصيام مشق  السِّن,  كبري  ب(

فال جيب  ,أو جنون خلرف أو كربالعقل  أما فاقد .عم عن كل يوم مسكينا  طوي  
 .سبب التكليف الذي هو العقلطعام, لفقد اإلصيام وال لاعليه 

 .؛ لآلية السابقةويقضي بعد زوال سبب الفطر ,املسافر ج(
 :نيحالباح هلما الفطر يف رمضان يف ي   ,احلامل واملرضعد( 
فلهما  ,مع الولدعلى نفسيهما أو  ,قطأن خيافا على نفسيهما ف (3

 الفطر, وعليهما القضاء بعد زوال السبب.

                                 
 .(104) ة:سورة البقر  (1)
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وإطعام مسكني عن كل  ,فلهما الفطر ,أن خيافا على الولد فقط (2
 .(1)وعليهما القضاء بعد زوال السبب ,يوم

الفطر ملصلحة شرعي ة, كمن أفطر بسبب اجلهاد يف ساحة املعركة من  هـ(
من الفطر يف السفر, وعليه وهو أوىل  -فطر على مقارعة العدو أجل التـ ق وِّي بال

 .ا, والفطر إلنقاذ معصوم من مهلكه؛ كغرق وحريق وحنومه-القضاء
 امـاء الصيـ: قضعاشراً 

ي سن قضاء رمضان فورا  متتابعا , وإن مل يقض  على الفور وجب عقد 
 النية على القضاء. 
صيام القضاء إىل دخول رمضان الذي بعده بال عذر,  وحيرم اأخري

 قضي وأطعم عن كل يوم مسكينا . -غري عذرب -ره فإن أخ  
ره بغري عذر وإن كان أخ  لعذر فال شيء عليه,  وإن مات بعد التأخري

, وي ستحب أن ي قضى الصيام الواجب عن مسكينا   كل يوم  ورثته  عنه  أطعم
فقال: يا رسول اهلل  : جاء رجل إىل النيب , قالامليت؛ حلديث ابن عباس 

, قال: )نعم, دين اهلل أحق أن إن أمي ماات وعليها صوم شهر, أفأقضيه عنها؟
ي قضى(

(2).  

                                 
رمحهما  – وأمحد الشافعي عند والكفارة القضاء لزمهما الولد على خوفا   أفطراا فإن (1)

 -رمحه اهلل  – , وقال أبوحنيفة(33 )ص: الفقه عمدةو  ,(2/113) األمينظر: ,-اهلل 
جتب الكفارة  -رمحه اهلل  – (, وقال مالك1/293) األحبر ملتقىعليهما الكفارة, ينظر: 

 (.1/219) :املدونةع دون احلامل, ينظر: على املرض

(, كتاب الصوم, باب من مات 3/33( )1033أخرجه البخاري يف صحيحه: برقم ) (2)
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 صوم التطوعالحادي عشر: 
 :, حلديثفطر يوما  كان يصوم يوما  وي    ,أفضله صيام داود  أ(

 .(1)فطر يوما (كان يصوم يوما , وي     أفضل الصيام؛ صيام داود)
أفضل ؛ حلديث: )مشهر اهلل احملر   ,رمضان شهرأفضل الصيام بعد  ب(

, وآكده العاشر )عاشوراء(, مث التاسع, (2)(الصيام بعد رمضان شهر اهلل احملرم
 .(3)وصوم العاشر كفارة عن السنة املاضية

من صام رمضان, مث أابعه ستا  حلديث: )؛ يسن صوم ست من شوال ج(
 (4)(من شوال, كان كصيام الدهر

وآكدها يوم  ,صيام اسعة أيام من شهر ذي احلجةاستحباب د( 
                                 

(, كتاب الصيام, باب 2/094( )1140وعليه صوم, وأخرجه مسلم يف صحيحه: برقم )
 قضاء الصيام عن امليت. 

الصوم, باب صوم , كتاب (3/49( )1010برقم ) يف صحيحه: أخرجه البخاري (1)
 النهي بابكتاب الصيام  ,(2/012( )33)برقم يف صحيحه: مسلم أخرجه و  ,داود 

 افضيل وبيان والتشريق, العيدين يفطر مل أو حقا به فوت أو به اضرر ملن الدهر صوم عن
  .يوم وإفطار يوم, صوم

فضل  باب كتاب الصيام, (2/021) (1163)برقم يف صحيحه:  أخرجه مسلم (2)
  .م احملرمصو 

 استحباب باب( كتاب الصيام, 2/010( )1162أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم ) (3)
 . واخلميس واالثنني وعاشوراء عرفة يوم وصوم شهر كل من أيام ثالثة صيام

 باب كتاب الصيام,,  (2/022) (1164)برقم يف صحيحه: أخرجه مسلم  (4)
  .لرمضان اباعا  ا شوال من أيام ستة صوم استحباب
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وال  ,(1)ماضية ومستقبلة وصومه كفارة سنتني (,عرفة)التاسع وهو يوم 
 يام للحاج يوم عرفة.ستحب الصِّ ي  

من   (13)و (,14)و (,13) :يوم وهي ,مستحب صيام أيام البيض هـ(
 .(2), فصيامها على الدوام, كصيام الدهر كلهكل شهر
ذانك يومان حلديث: ) ؛واخلميس مستحب االثننيصيام يومي  و(

عرض عملي وأنا وأحب أن ي  , ا عرض فيهما األعمال على رب العاملني
 .(3)صائم(

 كرهحرم صومه وما يُ ما ي  الثاني عشر: 
 ألن يف صيامها ,صوم يومي العيدين؛ الفطر واألضحى يحرم أ(
وقد  ملن مل جيد اهلدي,صيام أيام التشريق حيرم و عن ضيافة الرمحن,  إعراضا  

 .(4)عن صومها الرسول  هنى

                                 
 استحباب باب( كتاب الصيام, 2/010( )1162أخرجه مسلم يف صحيحه:  برقم ) (1)

 . واخلميس واالثنني وعاشوراء عرفة يوم وصوم شهر كل من أيام ثالثة صيام

النهي عن  بابكتاب الصيام,   ,(013/ 2( )1130)برقم يف صحيحه: أخرجه مسلم  (2)
 صوم الدهر, 

 يف جاء ما بابأبواب الصوم  ,(3/113( )141قم )يف جامعه: بر  أخرجه الرتمذي (3)
يف  ,(4/291) ( 2331)برقم  يف سننه: النسائيأخرجه , و واخلميس االثنني يوم صوم

  .ذلك يف للخرب الناقلني اختالف وذكر وأمي, هو بأيب  النيب صومالصيام 

( كتاب األضاحي, باب ما 1/193( )3311برقم ) :أخرجه البخاري يف صحيحه (4)
( كتاب 2/014( )1130برقم ) :مسلم يف صحيحهأخرجه يؤكل من حلوم األضاحي, و 
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ألن فيه إحياء لشعار اجلاهلية  ؛رجب بالصيامشهر إفراد  كرهيُ  ب(
 ., فمن صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهةبتعظيمه

عن ختصيص  لورود النهي, اجلمعة بالصياميوم د إفراد اعم   كرهيُ ج( 
ام؛ ألن وكذا إفراد يوم السبت بالصي ,(1)ليلة اجلمعة بقيام, وهناره بصيام

 .(2)اليهود اعظِّمه
إال أن يوافق   ,(3)وهو يوم )الثالثني( من شعبان كصوم يوم الش   كرهيُ  د(

 فوافق يوم الشك أحدمها. ,واخلميس االثننيكمن عاداه أن يصوم   ,عادة
ذلك: ما فيه من , والعل ة يف إفراد يوم عيد الكفار بصوم كرهيُ  هـ(

ينا عن الت شبه هبم   .(4)موافقة الكفار يف اعظيمهما, وقد هن 
                                 

 الصوم, باب النهي عن صوم الدهر.

 باب, يف كتاب الصيام,  (2/091( )1144) يف صحيحه: برقم  أخرجه مسلم (1)
 . كراهة صيام يوم اجلمعة منفردا  

ال اصوموا يوم السبت ): قال  اهلل رسول أن   اخلمسة رواه مبا السبت إفراد كراهة   على د ل  است   (2)
اء   أو عنب   عود   إال أحد كم جي د مل فإن ,إال فيما افرتض عليكم : احلافظ قال (,فليمض غ ه شجرة   حل 

  .ضمنسوخ هو: ضداود أبو وقال , مالك أنكر ه وقد ,(ثقات رجاله)
 ويوم السبت يوم األي ام من يصوم كان  اهلل رسول أن   عنها اهلل رضي سلمة أمِّ  وعن

ما): يقول وكان األحد,  النسائي أخرجه (أخالف هم إن أريد فأنا للمشركني عيد   يوما إهن 
 .(بالصوم السبت يوم إفراد ي كره   وال: )االختيارات يف قال خزمية, ابن وصح حه

كتاب الصيام, باب صيام يوم   (4/133) (2100)برقم يف سننه: النسائي يف أخرجه  (3)
  .الشك

يف كتاب اللباس, باب يف لبس  (4/44( )4931) برقمسننه: أخرجه أبو داود  (4)
 .(0/123( )3114) برقميف مسنده:  أمحد, وأخرجه الشهرة
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  للمراجعةسئلة أ
 عرف الصيام اصطالحا , واذكر ثالثا من فوائده. :3س

.............................................................. 
 ما حكم اارك الصيام؟.: 2س

.............................................................. 
 دخول شهر رمضان؟.  يثبتكيف : 3س

.............................................................. 
 عدد ثالثة من شروط الصيام؟. :4س

.............................................................. 
 ما هي مبطالت الصيام؟.: 5س

.............................................................. 
 .هات مثالني على صيام التطوع: 6س

.............................................................. 
 على األيام اليت حيرم صيامها. اذكر مثاال  : 7س

.............................................................. 
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 جـــــه احلـــــفق
 مقدمة وتمهيد

 :الموضوعأ. مقدمـة 

على أحكام احلج والعمرة, واملواقيت  القارئليتعرف  املوضوعأ عد  هذا 
املكانية, وأحكام اإلحرام وحمظورااه, وصفة احلج والعمرة وأركاهنا وواجباهتا, 

 ألضحية, والعقيقة.اواهلدي, و 

 :القارئب. أهداف 
اأخري  على حكم احلج والعمرة, وفوائدها, وخطر القارئيتعرف  -3

 للقادر.  عذر احلج بغري 

األحكام املتعلقة باإلحرام وحمظورااه, والفدية عند  القارئيفقه -2
 املخالفة.

 صفة احلج والعمرة على الطريقة النبوية. القارئيطبق  -3
أحكام اهلدي, والشروط املعتربة يف األضحية,  القارئيعرف  -4
 العقيقة. وأحكام

 :الموضوعج. موجز 

 المقدمة: -3

مرة يف  احلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم, فرضه اهلل 
العمر, وحث على التطوع به وبالعمرة, ملا فيه من الفوائد العظيمة واألجر 
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. فمن أراد احلج أو العمرة جيب عليه املرور بأحد املواقيت الكبري من اهلل 
, وجتنب حمظورات اإلحرام, فإذا وصل منها, واإلحرام رعا  املكانية احملددة ش

, ويكمل بقية أفعال احلج إن  طاف وسعى وحل  من اإلحرام إن كان معتمرا  مكة 
من يوم الرتوية وانتهاء بطواف الوداع. ومن مناسك احلج  ؛ ابتداء  كان حاجا  

ومن  .ضحيته, فكما أن غري احلاج يذبح أإىل اهلل  العظيمة ذبح اهلدي اقربا  
ي ه  هلل  يذبحمولودا   رزقه اهلل   .       عقيقته, فإن احلاج يتقر ب هبد 

 ملخص المواضيع: -2

 )حكمها, وفضلها, وفوائدها, والرتهيب من اركها(. :احلج والعمرة -أ
 املواقيت املكانية والزمانية. -ب

 اإلحرام, وحمظورااه, والفدية يف املخالفة. -ج
 لعمرة.صفة احلج وا -د
 اهلدي, واألضحية, والعقيقة. -هـ
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 الحج :أوالً 
القصد لغة:الحج 

(1)
. 

قصد مكة ألداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة  :اصطالحا  الحج 
وسائر املناسك, يف زمن حمدد, اعبدا  هلل 

(2)
. 

 : حكم الحجب( 
اخلامس من أركان اإلسالم احلج هو الركن

(3)
ة يف العمر مر   , وهو واجب

واحدة
(4)

على الفور عند اوفر شروطه
(3)

ھ ھ ے ے ھ ) , قال اعاىل: 

(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
(6)

.  
ب ين اإلسالم على مخس؛ شهادة أن ال إله إال اهلل وأن : )وقال  

صوم رمضان, وحج بيت اهلل الصالة, وإيتاء الزكاة, و  , وإقامحممدا  رسول اهلل
احلرام(

(1)
. 

                                 
 (.1/221(, وجممل اللغة البن فارس: )3/231غة: )ينظر: هتذيب الل( 1)
 .(2/313(, وكشاف القناع: )1/41إرشاد السالك إىل أشرف املسالك: )ينظر: ( 2)
(, واملهذب: 3/412(, والتاج واإلكليل: )1/130( ينظر: االختيار اعليل املختار: )3)
 (.1/463(, والكايف يف فقه اإلمام أمحد: )1/330)
 .(2/400) :الذخريةو , (1/130) :يار اعليل املختارختاالينظر:  (4)
 (.1/440(, والكايف يف فقه اإلمام أمحد: )1/10(, والتلقني: )4/163( ينظر: املبسوط: )3)
 .(01) :( سورة آل عمران6)
 (.64سبق خترجيه )ص: ( 1)
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ج يف السنة )التاسعة( من اهلجرةوقد ف رض احل
(1)

. 

الوداع سوى حج ة ومل حيج النيب 
(2)

. 

فضل الحجج( 
(3)

 : 

 سالم وعبادة عظيمة, حث  عليها النيب احلج ركن من أركان اإل
من أجر كرمي ملن أاى هبا على الوجه املشروع, فقال  وبني  ما أعد  اهلل 

( :خرج من ذنوبه كيوم ولداه من حج  هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق ,

أمه(
(4)

(ربور, ليس له جزاء إال اجلنةاحلج امل: )وقال  ,
(3)

. 

                                 
 .(6/400) :الشرح املمتع على زاد املستقنعينظر: ( 1)
 .(2/296) :مغين احملتاجو , (4/4) :حتفة احملتاجينظر: ( 2)
 (.1/491(, وامللخص الفقهي: )1/491( ينظر: املقدمات املمهدات: )3)
(, يف كتاب احلج, باب فضل احلج 2/133( )1323( أخرجه البخاري يف صحيحه: برقم )4)

(, يف كتاب احلج, باب فضل 2/003( )1339املربور, وأخرجه مسلم يف صحيحه: برقم )
 وم عرفة احلج والعمرة وي

 العمرة, باب العمرة, يف كتاب ,(3/2) (1113)برقم يف صحيحه:  البخاري ( أخرجه3)
 احلج فضل باب احلج, يف كتاب ,(2/003) (1340)يف صحيحه: برقم  مسلمأخرجه و 

 . هريرة أيب عرفة عن ويوم والعمرة
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فوائد الحج وأهدافهد( 
(3)

 : 
إن فوائد احلج وأسراره اليت يقصد هبا حتقيق اخلري للفرد واجملتمع 

 , فمن ما ي ستنبط من معاين احلج يف ذلك: كثيرة
سالم على إعداد الفرد إعدادا  أداء حقوق الغري, فقد حرص اإل (3

صاحلا  حيث يبتعد عن كل حرام وعن كل ما ليس حبق له, فتجد املسلم 
حيرص على ذلك وخاصة عند نية السفر إىل احلج أو العمرة, ينظر يف ماله 

 .مادِّي ا  أم معنو ي ا   وما عليه فيتخل ص من حقوق الغري, سواء أكان حق ا  
يزه عن غريه اإلحساس باملساواة, ح (2 يث يتجرد احلاج من كل ما مي 

د  املظهر يف احلج بلباس واحد, ي شعر احلجاج بأن  من زينة ولباس, ويـ ت ح 
؛ غنيهم وفقريهم, وأمريهم وعاملهم, الناس كلهم متساوون أمام اهلل 

وصغريهم وكبريهم, وقويهم وضعيفهم, فكلهم عباده وقفوا ببابه على هيئة 
 ة.واحدة وبصورة واحد

 السعي بني الصفا واملروة وما حيمل من معىن التوكل على اهلل  (3
 .وااللتجاء إليه مع األخذ باألسباب, كما فعلت هاجر 

ل  من ذنوبه  (4 أهم فوز وفالح يناله احلاج من حجه, عوداه وقد غ س 
له, وعتقه من النار, وبه جيد املسلم احلافز القوي  واطه ر بغفران اهلل 

                                 
مناسك احلج و (, 243 -24/230( ينظر: جمموع فتاوي ورسائل ابن عثيمني: )1)

 (.13 -1/44والعمرة يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة: )
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 مري إىل فعل اخلريات واجتناب املنكرات بعد هذا الفوز العظيم.والت ش
اوحيد األمة واجتماع الكلمة واحلرص الشديد على ذلك, قال  (5

(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) :اعاىل
(1)

. 
يف احلج جيتمع اجلمع األكرب, حيث جاء املسلمون من أصقاع األرض و 

 مت فقة, وأفكار موح دة, فتتحقق وحدهتم بذلك.مبشاعر 
يف الدنيا, وهو متهيد لالجتماع  عظيم للمسلمنياحلج اجتماع  (6
اقضى مصاحل العباد, وبه يستعد اإلنسان ليوم احلج  . ويفيف اآلخرة األعظم

ج نرى ذلك املوقف العظيم حيث اجتمع املسلمون على ويف احل, املعاد
مغفرة الذنوب وافريج يسألونه  عا  إىل رهبم اجتهوا مجيو  صعيد عرفة

ما الكروب ورفع الدرجات واكفري السيئات والعفو واملن ة واإلحسان, ف
 .لفرد واجملتمعا جينيهااملنافع اليت احلج وما أعظم أعظم 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ژ قال اعاىل: 

ک ک   ک گ   گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ 

ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  

 ژۓ ۓ ڭ ڭ 
(2)

 . 

                                 
 .(02) :( سورة األنبياء1)
 . (20- 21) ( سورة احلج:2)
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 : الترهيب من ترك الحجهـ( 
ورسوله  من ارك احلج جاحدا  لوجوبه فهو كافر؛ ألنه مكذب هلل 

ني  اهلل , وقد ب  أن احلج حق هلل  عباده, وذلك ملن على
استطاعه

(1)
 . 

, اهلل احلرام تمن م ل ك زادا  وراحلة ابلغه إىل بييرفعه: ) وعن علي
يه أن ميوت يهوديا  أو نصرانيا (ومل حيج, فال عل

(2)
. 

ن البصري: إن من كان قادرا  على احلج فلم حيج فهو  وقال احلس
(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇڭ ) كافر, وهو معىن قوله اعاىل: 

(3)
.  

 ـــرةـ: الُعمثانياً 
 : معنى العمرةأ( 

الزِّيارة لغة:
(4)

. 
و للطواف والسعي واحللق أبزيارة البيت  التعبد هلل  اصطالحا :

التقصري
(3)

. 

                                 
 .(2/04) :بداية اجملتهدو , (2/129) :( ينظر بدائع الصنائع1)
( يف أبواب احلج, باب التغليظ 3/161( )012: برقم )جامعه( أخرجه الرتمذي يف 2)

 فيمن ارك احلج.
 .(01) رة آل عمران:سو  (3)
(, وحاشية العدوي: 1/363(, والفواكه الدواين: )2/02( ينظر: ابيني احلقائق: )4)
(1/316.) 
 .(1/363) :الفواكه الدواين( و 2/02: )( ينظر: ابيني احلقائق3)
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 : (3)حكم العمرةب( 

ژۓ ڭ ڭ ڭژواجبة مثل احلج يف العمر مرة واحدة, لقوله اعاىل: 
(2)

.  

 :فضل العمرةج( 
هبا الذنوب إذا ف ع ل ت على الوجه  العمرة عبادة عظيمة, ي كفِّر اهلل 

ى فضلها, منهــا: ما روى أحاديث ادل عل املشروع, وقد ورد عن النيب 

(عمرة يف رمضان اعدل حجةقال: )  أن النيب: ابن عباس 
(3)

وعن , 
, العمرة إىل العمرة, كفارة ملا بينهما: )قال: قال رسول اهلل  أيب هريرة 

واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة(
(4)

. 

 : شروط وجوب الحج والعمرةثالثاً 

للحج والعمرة شروط إذا اوفرت اعلق الوجوب يف الذِّم ة, وهي
(5)

 : 
                                 

 .(0/130) :خمتصر املزينو , (0/03) :( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق1)
 .(106): البقرة( سورة 2)
  ( يف أبواب احلج, باب ما جاء يف عمرة رمضان.3/261( )303أخرجه الرتمذي يف جامعه: برقم )( 3)
ب احلج, باب وجوب يف أبوا ,(3/2) (1113)برقم يف صحيحه: ( أخرجه البخاري 4)

, يف كتاب احلج, (2/003( )1340)برقم يف صحيحه: مسلم أخرجه و العمرة وفضلها, 
  .مرةباب وجوب فضل احلج والع

, (4/11) :البيان يف مذهب اإلمام الشافعيو , (2/430) :حاشية ابن عابدينينظر: ( 3)
 .(1/111) :العدة شرح العمدةو 
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 اإلسالم, فال يصحان من الكافر وال جيبان عليه؛ لبطالن عمله بالكفر. أ(
 جملنون وال جيبان عليه؛ لعدم اكليفه.العقل, فال يصحان من ا ب(
البلوغ, فال جيبان على من مل يبلغ, وإن أاى هبما صح ا منه, وال  ج(

زئ  عن حجة وعمرة اإلسالم, وإذا بلغ وجب عليه احلج والعمرة. انهجي 
زئ د( ه عن حجة اناحلرية, فال جيبان على الرقيق, ويصح ان منه, وال جي 

 نه الرِّق وجب عليه احلج والعمرة.وعمرة اإلسالم, فإذا زال ع
أما العجز  .: أن جيد الز اد والر احلةاالستطاعة( االستطاعة, ومعىن هـ

البدين فال مينع وجوب احلج, كأن يكون ه ر ما  أو مريضا  مرضا  ال ي رجى 
عنه, ودليل ذلك ما روى  ب رؤه, ولديه القدرة املالية, فإنه يلزمه أن ي قيم نائبا  

يا رسول اهلل, إن أيب أدركته )أن امرأة من خثعم قالت:  س ابن عبا
فريضة اهلل يف احلج شيخا  كبريا  ال يستطيع أن يستوي على الر احلة أفأحج 

(قال: حجي عنه عنه,
(1)

. 
هو كل من ح ر م  عليه نكاح املرأة  والمحَرموجود حمر م للمرأة,  و(

على التأبيد, بنسب أو سبب مباح؛ كمصاهرة أو رضاعة
(2)

. 

                                 
 كتاب احلج, باب ( يف2/132( )1313برقم ) البخاري يف صحيحه: أخرجه (1)

 ( يف كتاب2/013) (1334) يف صحيحه: برقم  وفضله, وأخرجه مسلم احلج وجوب
 .للموت أو وحنومها, وهرم   لزمانة العاجز عن حلجا باب احلج,

 .(3/109) :الشرح الكبري على املقنعو , (2/401) :( ينظر: مواهب اجلليل2)
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 : )دون العمرة( ي زاد للحج ز(
 اإلحرام يف أشهر احلج.     (3
 احلج عن نفسه ملن أراد احلج عن غريه. (2

 للحج والعمرة (ةالمكاني): المواقيت رابعاً 
أمكنة جعلها مواقيت ملريد احلج أو العمرة, فال جيوز ملن مر  هبا بنية  لقد حدد النيب 

ر م, وهذه األمكنة احلج والعمرة أن يتجاوزها إىل مكة إال وهو حم 
(3)

 هي:   ,
َفة أ(   :ذو الُحَليـْ

)واسم ى: آب يار علي(: ميقات ألهل املدينة ومن جاء عن طريقها برا  
 ( كيلومرت, فهي أبعد املواقيت عن مكة.429و جوا , وابعد عن مكة )أ

  :الُجْحَفة ب(
كانت مدينة عامرة, مث جحفتها السيول, فصار اإلحرام من )رابغ( 

( ميال , واحملاذية هلا, واجلحفة هي ميقات ألهل 22الواقعة عنها غربا  ببعد )
حبرا  أو جوا , وابعد الشام, ومصر, واملغرب, ومن جاء عن طريقها برا  أو 

 ( كيلومرت.290اجلحفة عن مكة )
  :قـَْرُن المنازل ج(

)واسم ى: الس يل الكبري(: ميقات ألهل جند ومن جاء عن طريقها برا  
( كيلومرت. وميكن اإلحرام من الطريق األعلى 10أو جوا , وابعد عن مكة )

                                 
 .(1/490(, وامللخص الفقهي: )4/131( ينظر: البناية شرح اهلداية: )1)
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, ات مسجد كبرييف هذا امليق ئلقرن املنازل ويسم ى: وادي حمر م, وقد أ نش
 ( كيلومرت.13ويبعد عن مكة مسافة )

  :يـََلْمَلم د(
)واسمى: الس عدية(: نسبة إىل امرأة حفرت بئرا  اسم ى فاطمة 
السعدية, وهو ميقات ألهل اليمن ومن جاء عن طريقها برا  أو جوا , وابعد 

 ( كيلومرت.129عن مكة )
 : ذاُت ع ْرق هـ(

ريبة, وهي اجلبال , وي سم ى: الض  مس ِّي بذلك لوجود جبل صغري فيه
الصغرية, وهو ميقات ألهل العراق ومن جاء عن طرقها برا  أو جوا , وابعد 

( كيلومرت, وهذا امليقات مهجور اآلن؛ لعدم وجود 199عن مكة مشاال  )
 .املوصل إليهالطريق 

  هذه المواقي : دليل
ملدينة ذا احلليفة, ألهل ا , قال: )وق ت  رسول اهلل ما روى ابن عباس 

وألهل الشام اجلحفة, وألهل جند قرن املنازل, وألهل اليمن يلملم, قال: فـ ه ن  هلن  
وملن أاى عليهن  من غري أهلهن , ملن كان يريد احلج والعمرة, فمن كان دوهنن  

وكذلك حىت أهل مكة ي هلون منها( ف م ه ل ه من أهله,
(1)

. 

                                 
 باب كتاب احلج, يف (2/134) (1326)برقم  يف صحيحه:  البخاري أخرجه (1)

 يف كتاب(, 2/030) (1101يف صحيحه: برقم ) مسلمأخرجه و  شام,مهل أهل ال
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 بعضهم, فقال: نظمهاوقد 
رم املدين   راق يلملم اليمنق  العر  ع  وبذي احلليفة حي 

 استبـن  وألهل جند قر ن  ف    اوالشام ج حفة  إن مررت هب

 مسائل متفرقة متعلقة بالمواقيت المكانية: 
جيب على كل حاج أو معتمر أن ال يتجاوز املواقيت املكانية إال  (3

منها, ومن أحرم بعد بإحرام, ومن جتاوزها بدونه فعليه الرجوع واإلحرام 
 عليه دم.فجتاوزمها أو مل ميكنه الرجوع خلوف فوات النسك 

من سافر بالطائرة أحرم فيها إذا حاذى امليقات, وال يؤخِّر إحرامه  (2
 حىت وصول جدة.

رم من منأزله دون امليقات كـمن كان من (3  زله.ـهل جدة حي 
رم للحج من من (4  ن احل لِّ.زله, وللعمرة مـمن كان يف مكة حي 

 للحج (الزمانية): المواقيت خامساً 

وق ت اإلحرام باحلج
(3)

 بقوله:  هو األشهر اليت ذكرها اهلل , 

(ٻ ٱ ٻ ٻ)
(2)

وهي: شوال, وذو القعدة, وعشرة أيام من ,  
كاإلحرام باحلج يف   -فلو أحرم باحلج يف غري هذه الشهور  .ذي احلجة

 مل يصح؛ ألنه أحرم يف غري زمن اإلحرام. -مثال   رمضان
                                 

 ب مواقيت احلج والعمرة. با احلج,
 .(2/229) :( ينظر: األسئلة واألجوبة الفقهية للسلمان1)
 (.101سورة البقرة: )( 2)
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 : اإلحــرامسادساً 

اإلحرام 
(1)

: ني ة الد خول يف الن س كهو
(2)

. 
 الحاج أو المعتمر عند الوصول للميقات:أ( ما يفعله 
ي سن االغتسال لإلحرام والت نظف للرجل واألنثى, ولو كانت املرأة  (3

إلهالله واغتسل ر دجت  ن النيبحائضا  أو نفساء؛ أل
(3)

. 
 ي سن اقليم األظافر, وقص الشارب, ونتف اإلبط, وحلق العانة. (2
 بالطيب للرجال فقط؛ ملا روت أم املؤمنني عائشة  ي سن مس  البدن (3
رم, وحللِّه قبل أن يطوف بالبيت(حني حي   إلحرامه  كنت أطيِّب رسول اهللقالت: )

(4)
. 

التجر د من املخيط ولبس إزار ورداء, ويسن أن يكونا  يجب (4

                                 
 ما عليه حيرم ألنه والعمرة؛ باحلج وأحرم وحرمه أحرمه يقال التحرمي اإلحرام لغة: مبعىن( 1)

(, 1/11)( حرم) مادة الصحاح: ينظر: خمتار. والنساء كالصيد قبل من حالال   كان
 (.12/123ولسان العرب: )

البجريمي:  وحاشية (,1/203(, والروض املربع: )4/39حتفة احملتاج: )( ينظر: 2)
(2/113). 
(, يف أبواب احلج, باب ما جاء 3/103( )039( أخرجه الرتمذي يف جامعه: برقم )3)

 سال عند اإلحرام.يف اإلغت
 احلج, باب , يف كتاب(2/136) (1330) برقم يف صحيحه:  البخاري أخرجه (4)

 ,احلج يف(2/046( )1100)برقم يف صحيحه:  مسلمأخرجه و  ,اإلحرام  عند الطيب
 .عنها اهلل رضي عائشة اإلحرام, عن عند للمحرم الطيب باب
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أبيضني, وهذا للرجال
(1)

. 
(, وهذا ركن, ويستحب حرام )نية الدخول يف النسكاإل يجب (5

)لبيك اهلل عمرة أو حجا (  أن يتلف ظ بالنسك عند اإلحرام, فيقول:

وحنوه
(2)

. 

ي سن وقوع نية اإلحرام عقب صالة فريضة, أو ركعيت وضوء (6
(3)

. 
ي سن التلبية بعد اإلحرام, وهي قول: )لبيك اللهم لبيك, لبيك ال  (7

 .شريك لك لبيك, إن  احلمد, والنِّعمة, لك وامللك, ال شريك لك(

عند اغري احلال ويستحب اكرار التلبية واإلكثار منها, واتأك د
(4)

يستحب , و 
, إال لىب  من عن : )قال الصوت هبا لغري املرأة, رفع  ما من مسلم ي ليبِّ

ر ـ أي حصى ـ حىت انقطع األرض من  ميينه من حجر أو شجر أو م د 

ها هنا وها هنا(
(3)

.  

                                 
 .(4/10) :اوياحلو , (1/143) :االختيار اعليل املختار :( ينظر1)
  (.3/119) :: املبدع شرح املقنع( ينظر2)
 .(2/394) :مطالب أويل النهيو , (1/334) :( ينظر: الفواكه الدواين3)
 .(1/213) :مراقي الفالحو , (1/222) :( ينظر: درر احلكام4)
الكفن  اجلنائز, باب كتاب(,  2/12( )1263) برقم يف صحيحه: البخاري أخرجه (3)

 يفعل ما باب ,احلج , يف(2/063( )1296)برقم  يف صحيحه: مسلمرجه أخو  ,يف ثوبني
  .مات إذا باحملرم



 384  المختصر في فقه العبادات                  تأليف: د. ظاهر بن فخري الظاهر

اإلحرام أنواعب( 
(1)

 .ق ران, وإفراد: متتع, و  ثالثة, هي :
, ومعناه: اإلحرام بالعمرة يف أشهر احلج, وبعد االنتهاء ( الت مت ع3

رم باحلج ويأيت جبميع أفعاله.  منها حي  ل, ويف اليوم الثامن من ذي احلجة حي 
يوم  هاذحبيوعليه هدي التمتع إن كان من غري حاضري املسجد احلرام, 

 النحر إىل آخر أيام التشريق يف احلرم.
ومعناه: اإلحرام بالعمرة واحلج مجيعا  من امليقات, أو اإلحرام بالعمرة , ( الق ران2

وحدها مث إدخال احلج عليها قبل طواف العمرة. وفيه يبقى القار ن يف إحرامه إىل أن ي رمي مجرة 
 العقبة يوم العيد, وحيلق, وعليه هدي كاملتمتع.

ى يف إحرامه إىل أن , ومعناه: اإلحرام باحلج فقط, ويبق( اإلفراد3
 يرمي مجرة العقبة يوم العيد وحيلق, وليس عليه هدي.

محظورات اإلحرامج( 
(2)

:  
 هي: كل شيء م نع منه احملرم بسبب اإلحرام, وهي عشرة: المحظورات

حلق الشعر أو قصه أو نتفه, كلــه أو بعضــه, سواء شعر الرأس أو  (3
ى يَبْلُغَ الْهَدْيُ واْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّوَالَ تَحْلِقُ}سائر البدن؛ لقوله اعاىل: 

{مَحِلَّهُ
(3)

. 

                                 
  (.3/09) :شرح الزركشي على اخلرقي(, و 1/03) :التلقني يف الفقه املالكيينظر: ( 1)
ر البهية يف شرح (, والغر 3/391(, والذخرية: )2/103( ينظر: بدائع الصنائع: )2)

 (.0/103) (, واحمللى:2/331البهجة: )
 (.106من اآلية: )جزء (سورة البقرة 3)
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ر م  اغطية الرأس بغطاء مالصق له, وهذا للرجل؛ لقوله  (2  ح 
يف امل

(ال خت  مِّروا رأسه, فإنه ي بعث يوم القيامة ملبيا  الذي و ق ص ت ه  راحلته: )
(1)

. 
 أو ر جل. اقليم األظافر من يد   (3
اط على قدر أعضاء اجلسم, المخيطلبس  (4 , وهو: كل لباس خي 

ال يلبس : ما يلبس احملرم؟, فقال: )وهذا للرجل دون املرأة, فقد سئل 
وال ثوبا  مس ه ور س وال  ,وال الس راويل احملرم القميص وال العمامة وال البـ ر ن س

وال اخلفني...( ,زعفران
(2)

.  

مس  الطِّيب يف الثوب والبدن, للحديث املتقدم (5
(3)

وال ثوبا  : )... 
 .(مس ه ور س وال زعفران

طبعقد النكاح؛ لقوله: ) (6 حر م وال ي نك ح وال خي 
 
(ال ي نكح امل

(4)
. 

                                 
الكفن  احلج, باب يف كتاب (,2/13( )1263)برقم يف صحيحه:  البخاري أخرجه (1)

ما يفعل  باب ,احلج يف( 2/063) (1296يف صحيحه: برقم ) مسلمأخرجه و يف ثوبني, 
 باحملرم إذا مات. 

باب ما يباح اب احلج, ( كت2/033( )1111أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم ) (2)
 .للمحرم حبج أو عمرة, وما ال يباح وبيان حترمي الطيب عليه

 ( سبق خترجيه يف احلاشية السابقة.3)
باب حترمي ( كتاب النكاح, 2/1939( )1490برقم ) يف صحيحه: أخرجه مسلم( 4)

 نكاح احملرم, وكراهة خطبته.
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املباشرة فيما دون الفرج, وكذلك القبلة ودواعي الوطء كله  (7
 حمظور؛ ألنه وسيلة إىل احلرام وهو اجلماع.

ژٻ پ پ پ پ ڀ  ژ اجلماع؛ لقوله اعاىل: ( 0
(1)

 ,
 هو اجلماع. والر ف ث  
  قتل صيد البـ رِّ أو اإلعانة عليه بإشارة أو داللة؛ لقوله اعاىل: (9

(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)
(2)

وان هو: كل حي والصيد, 
 بري وحشي ممتنع من طري وغريه. 

وال انتقب املرأة وال : )لبس النِّقاب والقفاز للمرأة؛ لقوله  (31
(البس القفازين

(3)
.  

 : الفدية في المخالفةد( 
ف إذا فعل احملرم حمظور حلاجة؛ كحلق شعر من أذى, أو اغطية من خو 

حاجة, فعليه الفدية  لغري الربد واملرض وحنوه, فعليه الفدية وال إمث, ومن فعله عامدا  
حاجة له به, فليس عليه فدية على الراجح,  واإلمث, ومن فعله ناسيا  أو جاهال  وال

فيلزمه فدية على  - ما سبق بيانه - فإذا اراكب احملرم أحد حمظورات اإلحرام على

                                 
 .(101) ( سورة البقرة:1)
 .(03( سورة املائدة: )2)
( يف كتاب احلج, باب ما ينهى 3/13( )1030أخرجه البخاري يف صحيحه: برقم )( 3)

 من الطيب للمحرم. 
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وبيانه كاآليت قدر املخالفة ونوعها,
(1)
: 

من حلق شعره أو نتفه أو قص ه, أو قل م أظافره, أو غط ى رأسه,  (3
 فيهأو مس  الطِّيب, أو لبس خميطا , أو لبست املرأة النِّقاب والقفاز, فيجب 

فدية على التخيري, وهي: صيام ثالثة أيام, أو إطعام ستة مساكني, أو ذبح 
ري  بني هذه الثالثة.و  .شاة  خي 

لعلك آذاك هوام رأسك؟, : ) لكعب بن ع جرة قوله  :الدليل
و أطعم سك وص م  ثالثة أيام, أأ: احلق ر , فقال قال: نعم يا رسول اهلل

ستة مساكني, أو انسك شاة(
(2)

. 

من قتل صيد الرب, حرم عليه أكله, وعليه فدية على التخيري,  (2
ومي املثل بدراهم يشرتي هبا وهي: ذبح مثله إن كان له مثل من الن عم, أو اق

طعاما  للمساكني في طعم كل مسكني م دًّا من ب ر , أو م د ين من غريه, أو 
 يصوم عن كل م دٍّ يوما . 

ائ ائ ەئ ۉ ې ې ې ې ى ى ۉ )  : قوله اعاىل:الدليل

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

                                 
 (.213-3/131) :املبدع يف شرح املقنعو (, 111 -1/161( ينظر: العدة شرح العمدة: )1)
  :كتاب احلج, باب قول اهلل اعاىل(,  3/19( )1014)برقم يف صحيحه: أخرجه البخاري  (2)

 .( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) 
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(ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
(1)

. 
 عقد النكاح, ال يصح, وال فدية, وعليه اإلمث. (3
املباشرة, عليه اإلمث, وإذا أنزل فعليه بدنه قياسا  على بدنه الوطء,  (4

ي نـزل  ومثله من أنزل بسبب الن ظر أو اللمس أو القبلة أو االستمناء, وإذا مل
 دية أذى, وال يفسد نسكه.فعليه ف
, فسد حجه, ومضى يف نسكه, (األول) التحلل من جامع قبل (5

ن  التحلل , وعليه القضاء من قابل, وإن كان اجلماع بعدةولزمه أن ينحر ب د 
رم من احل لِّ, ومن (الثاين)األول وقبل  , لزمه ذبح شاة, وال يفسد حجه, وحي 

ة, وميضي يف عمراه, ويعتمر جامع يف العمرة: فسدت عمراه, ولزمه شا
 مكاهنا.

بذلك ومل ي عرف هلم  ذلك اإلمجاع, حيث قضى الصحابة ودليل 
 خمالف.

                                 
 .(03) :سورة املائدة (1)
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 : صفة الحج والعمرةسابعاً 

دخول مكةأ( 
(3)

: 
بعد اإلحرام من امليقات ي سن للمحرم اإلكثار من التلبية حىت وصوله 

من  مكة, حيث ي سن االغتسال قبل دخول مكة, وي سن له دخول مكة
أعالها ـ وي سم ى أعلى مكة ك داء ـ, فإذا وصل املسجد احلرام ي سن له دخول 
املسجد من باب بين شيبة وهو قريب من باب السالم, وهو أقرب املداخل 

 للكعبة, فإذا رأى البيت يقطع التلبية إذا كان معتمرا  أو متمتعـا .
جد وهو: عند دخول املس الواردوي سن أن يقول ما ورد من الدعاء 

بسم اهلل, والصالة والسالم على رسول اهلل, أعوذ باهلل العظيم, وبوجهه )
جيم, اللهم افتح يل أبواب , من الشيطان الر الكرمي, وسلطانه القدمي

رمحتك(
(2)

 . 

صفة الطوافب( 
(3)

 : 
-أي يضع الرِّداء حتت يده ويكشف الكتف األمين- طبعا  مضيطوف 

, وي سمى هذا الطواف )طواف العمرة( للمعتمر واملتمتع, و)طواف القدوم( 

                                 
 .(6/32) :( ينظر: الفروع واصحيح الفروع1)
( كتاب الصالة, باب ما يقوله 1/121( )466أخرجه أبو داود يف سننه: برقم )( 2)

 د. الرجل عند دخوله املسج
  (.0/13) :: اجملموع شرح املهذب( ينظر3)
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الطواف بالبيت صالة, إال أنكم اتكلمون للقارن واملفرد, ويف احلديث: )
(فيه

(1)
احلدث, سرت العورة, والطهارة من : لصحة الطوافيشترط و  ,

ـ احلجر األسود ب ك لِّ جسمه ي ساوي وي وازي( :أيواخلبث, والنية. فيحاذي )
وي قبِّله, فإن شق  الل مس أشار إليه بيده أو  (يلمسه)ويلتفت إليه ويستلمه 

ويقول عند ابتداء الطواف ما ورد من الدعاء بعصا وال ي قبِّل يده وال العصا, 
, بسم اهلل واهلل أكرب, اللهم إميانا  بك, واصديقا  بكتابكمرة واحدة وهو: )

(ووفاء بعهدك, وااباعا  لسنة نبيك حممد 
(2)

, وجيعل البيت عن يساره 
أي ) األفقي ويـَْرملوف سبع أشواط ويوايل بينها ويدعو فيها مبا شاء, ويط

يف هذا الطواف يف ثالثة  (يقارب بني خطاه من هو قادم من خارج مكة
أشواط, مث ميشي يف أربعة أشواط, يستلم احلجر األسود, وكذا الركن اليماين 

, ويقول يف كل مر ة, وإذا مل يستطع استالم الركن اركه ال ي شري إليه  وال ي كربِّ
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )  :بني الركن واملقام اآلية

(ۉ ې ې ې
(3)

, مث يغطِّي كتفه, وينطلق إىل مقام إبراهيم, 

                                 
( يف أبواب احلج, باب ما جاء 3/204( )069أخرجه الرتمذي يف جامعه: برقم )( 1)

 يف الكالم يف الطواف. 
( كتاب املناسك , باب 2/119( )1691يف السنن الصغرى: برقم ) أخرجه البيهقي (2)

 دخول مكة. 
 .(291) جزء من اآلية: ( سورة البقرة3)
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(ى ۉ ې ې ې ې) ويقرأ: 
(1)

ني ي ركعتني خفيفتويصلِّ  ,
سورة الكافرون, والثانية بسورة اإلخالص, مث يف األوىل ب أم؛ يقر خلف املقا

 يعود ويستلم احلجر األسود. 
صفة السعيج( 

(2)
 : 

بالط واف, فإذا قرب منه قرأ  متصال  خيرج إىل الص فا ليكون سعيه 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڌ)  اآلية:

( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
(3)

 ,
ويرقى الصفا حىت يرى البيت وي كربِّ ثالثا  ويقول ما ورد من الدعاء, وهو: 
)ال إله إال اهلل واهلل أكرب, ال إله إال اهلل وحده ال شريك له, له امللك وله 

وعده, ونصر  احلمد وهو على كل شيء قدير, ال إله إال اهلل وحده, أجنز
عبده, وهزم األحزاب وحده(, مث يرفع يديه ويدعو مبا شاء, ويكرر ذلك 
ثالثا , مث ينـزل ماشيا  إىل الع ل م األول, مث يسعى سعيا  شديدا  إىل الع ل م 
اآلخر, والع ل مان يف وقتنا احلاضر معل م ان يف جنيب املسعى باللون األخضر, 

 ء. والسعي الشديد للرجال دون النسا
مث ميشي ويرقى املروة ويقول ما قاله على الصفا من الدعاء السابق 

موضع مشيه ويسعى  ورفع اليدين والدعاء لنفسه ثالثا , مث ينـزل فيمشي يف

                                 
 .(123) : جزء من اآلية سورة البقرة (1)
  (.0/60) :اجملموع شرح املهذبينظر: ( 2)
 .(130) :سورة البقرة (3)
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إىل الصفا يفعل ذلك سبعا , حبيث ي عد   (بني العلمنييف موضع سعيه )
 وحيسب ذهابه من الصفا إىل املروة سعية. 

أو معتمرا , ح ل ق شعره ـ وهو األفضل ـ وأن قص ر من  مث إن كان متمتِّعا  
مجيع شعره جاز, وحتل ل من إحرامه وكملت عمراه, وإذا كان قارنا  أو مفردا 
بقي  على إحرامه وال حيلق وال يقص ر إال يوم النحر مع الرمي والنحر وطواف 

 اإلفاضة.
  يوم التروية:د( 

وية وأهل مكة اإل ي سـن للم حلِّني مبكة من املتمتعني حرام باحلج يوم الرت 
قبل الزوال, وخيرج اجلميع مبن فيهم القارن  (يوم الثامن من ذي احلجة)

ع مب ىن  ليلة ااسع ذي احلجة استحبابا , وي صلِّي احلاج مع اجلم واواملفرد ليبيت
إن  -دون مجع والفجر  اإلمام مب ىن  الظهر والعصر واملغرب والعشاء قصرا  

 وإال ففي املكان الذي ي قيم فيه.  -ايسر 

يوم عرفةهـ( 
(1)

 : 
إىل عرفة فأقام احلاّج سار  ة(ـإذا طلعت الشمس يوم التاسع )يوم عرف

الظهر والعصر جع اقدمي ي قصر اإلمام  مب ن م ر ة, فإذا زالت الشمس, صل ى هب
: موقف عرفة, وعرفة كلها موقف لقوله احلاج فيها الصالة, مث يأيت 

                                 
 .(0/103) :احمللى :( ينظر1)
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(ت هاهنا وعرفة كلها موقفوقف)
(1)

إال بطن ع ر ن ة, فإنه ال جيزئ الوقوف  ,
عند اجلبل قريبا  من الص خ رات,  فيه, ويشرع أن يقف موقف النيب 

يوم عرفة,  من الدعاء , ومما ورد عن رسول اهلل الدعاءالقبلة و  استقبالو 
والنبيون من قبلي: ال  الد عاء د عاء يوم عرفة, وخري ما قلت أناخري قوله: )

وله احلمد وهو على كل شيء  إله إال اهلل وحده ال شريك له, له امللك

قدير(
(2)

. 
هلل فيه ما من يوم أكثر من أن ي عتق ا: )يوم عظيم قال  ويوم عرفة

 يقولمث يباهي هبم املالئكة, ف , وإنه ليدنوا عبدا  من النار من يوم عرفة

ما أراد هؤالء(
(3)

: بعرفة فقد أدرك احلج, لقوله  ومن أدرك الوقوف ,

(احلج عرفة)
(4)

 ومن فااه الوقوف بعرفة فااه احلج.  ,
بطلوع فجر يوم النحر  وينتهيالوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة,  ويبدأ

                                 
(, كتاب احلج, باب ما جاء 2/003( )1210برقم ) أخرجه مسلم  يف صحيحه:( 1)

 أن عرفة كلها موقف. 
 (, أبواب الدعوات, باٌب.3/312( )3303أخرجه الرتمذي يف جامعه: برقم )( 2)
(, كتاب احلج, باب ما جاء يف 2/002( )1304أخرجه مسلم يف صحيحه: برقم )( 3)

 فضل احلج والعمرة ويوم عرفة. 
( أبواب احلج, باب ما جاء فيمن 3/220( )000( أخرجه الرتمذي يف جامعه: برقم )4)

 أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج.



 394  المختصر في فقه العبادات                  تأليف: د. ظاهر بن فخري الظاهر

رم فقد أدرك احلج  ,وهو العاشر من ذي احلجة, فمن وقف ولو حلظة وهو حم 

, فقد أدرك احلج(من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر: )لقوله 
(1)

وجيب على  ,
 ال يدفع من عرفة قبل مغيب الشمس.ن من وقف هنارا  أ

 الدفع لمزدلفة:و( 
 الس ك ينةإىل م زدلفة وعليه احلاج  يدفعبعد غروب الشمس يوم عرفة 

, فإذا وصل إليها صل ى هبا املغرب والعشاء اهلل  ذاكرا   والوقار, ويكون ملبيا  
قبل حطِّ رحله, مث يبيت هبا, وي صلِّي الفجر بغ ل س ـ وهو ظلمة  مجع اأخري

 آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح ـ. 
من  يف آخر الليل ملن خياف على نفسه ويباح الد فع من مزدلفة

ليلة   أنا ممن ق د م النيب: )الزِّحام, وال شيء عليه, لقول ابن عباس 
املزدلفة يف ض ع ف ة أهله(

(2)
. 

ر احلرام فريقى عليه ـ إن أمكنه ـ وإال وقف عنده ع  ى الفجر أاى املش  فإذا صل  
 . ويهلله ويكربه ويدعو, مث ال يزال يدعو حىت ي س فر جداًّ  حيمد اهلل 

                                 
 (.11/292( )11406اين يف املعجم الكبري: برقم )أخرجه الطرب  (1)
( يف كتاب احلج, باب فيمن 2/163) (1610أخرجه البخاري يف صحيحه: برقم )( 2)

يف كتاب , (2/041(  )1203)برقم قدم ضعفة أهله بليل, وأخرجه مسلم يف صحيحه: 
 أواخر يف ىنم إىل مزدلفة من وغريهن النساء من الضعفة دفع اقدمي استحباب ابباحلج, 

  .مبزدلفة الصبح يصلوا حىت لغريهم املكث واستحباب الناس, زمحة قبل الليل
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يوم الن حر ز(
(1)

:  
, وعليه السكيقبل طلاحلاّج مث يدفع  نة والوقار, وع الشمس إىل م ىن 

سِّ  ر رمية حبجر, ويكون ملبِّيا  فإذا بلغ وادي حم  ر أسرع راكبا  كان أو ماشيا  قد 
وهي آخر -مجرة العقبة  رََمىفإذا وصل إىل م ىن   إىل أن ي رمي مجرة العقبة.

من  اجل مــار , ويأخذ ح ص ــى-اجلمرات من جهة مىن وأوهلا من جهة مكة
ل  إىل م ىن  أو من م زدلفــة, ومن حيث أخذه من داخل  طريقه قبل أن ي ص 

-جاز, ويكون ح ص ى اجلمار أكرب من احل م ص, ودون الب ند ق  حدود احلرم
يرميها بسبع ح ص يات من بطن الوادي, جاع ال  م ىن  عن  -كحصى احلذف

 ميينه والبيت عن يساره, وي كربِّ مع كل حصاة. 
بعد طلوع الشمس يوم النحر ـ ندبا  ـ فإن ر م ى يف آخر  :رميالووق  

إن كان معه, ويفرِّقه على املساكني, ويأكل  هديا  مث ينحر  ليلة الن حر أجزأه.
 رأسه أو ي قصِّر من مجيعه, واحللق للرجال أفضل.  يحلقمنه. مث 

 , فيلبس الثياب ويتط يب.(األول) وبذلك يتحلل الت حلل
 طوف احلج ـ ويسم ى طواف اإلفاضة.  فيطوفىل مكة زل إـمث ين 

بني الصفا واملرو ة إن كان متمتِّعا , أو مل يسع  مع طواف القدوم  يسعىمث 
 إن كان قارنا  أو مفردا , مث قد حل  له كل شيء مما حيرم يف اإلحرام. 

 .(الثاين)التحلل  يسمىوهذا 

                                 
  (.1/02) :( ينظر: زاد املستقنع يف اختصار املقنع1)
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  أيام التشريق:ح( 
هبا الك  والمبي  وميكث هبا أيام الت شريق, م َنىإىل احلاّج مث يرجع 
ة بسبع اجل م رات أيام التشريق بعد الزوال, كل مجر  فيرميالليايل واجب, 

ىن ـ, يأايها من جهة الشمال جاعال  م  (الص غرىح ص يات, يبتدئ باألوىل )
اهلل  فيدعوعن يساره والبيت عن ميينه ويرميها, مث يتقد م ميينا  عنها فيقف 

ىن عن ميينه والبيت عن  الوسطى ويأايها من اجلنوب جاعال  م  , مث
يساره, ويفعل ما فعله عند األوىل, مث يتقد م مشاال  عنها فيقف فيدعوا اهلل 

يفعل كما  الثاني , مث مجرة العقبة الكربى وال يقف عندها, مث يف اليوم
 فعل يف اليوم األول.

طواف الوداع ط(
(1)

:  
 قبل الغروب يف اليوم الثاين ىن  ن م  عجل يف يومني, خ ر ج م  الت  احلاّج إن أحب 

وإن اأخ ر إىل  عشر, فإن غربت الشمس وهو فيها لزمه املبيت والر مي من الغد.
پ پ ڀ  ژ اليوم الثالث, ر م ى بعد الزوال, وذلك زيادة خري, قال اعاىل: 

ژ ڀ ڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ    ٿٿ ٿ ٹ
(2)

. 
وهبذا يتم احلج, مث إذا أراد اخلروج من مكة طاف وجوبا  للوداع, 

 وخرج.
 

                                 
 .(1/366) :الشرح املمتع على زاد املستقنعو , (1/202) :( ينظر: الروض املربع1)
 (.293سورة البقرة: )( 2)
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 : أركان وواجبات الحج والعمرةثامناً 

أركان الحجأ( 
(1)

 : 
هي: األعمال اليت يلزم احلاج اإلايان هبا, حبيث إذا سقط  احلج أركان 

  يصح احلج. (مل)شيء منها 
 :أربعةوأركان احلج 

 اإلحرام, وهو: نية الدخول يف النسك. (3
 الوقوف بعرفة. (2
 طواف اإلفاضة. (3
 الس عي. (4

واجبات الحجب( 
(2)

 : 
هي: األعمال اليت جيب على احلاج اإلايان هبا, وإذا  احلج واجبات

ه بالد م, فإن مل جيد صام عشرة أيام؛ ثالثة يف احلج,  سقط شيء منها ج رب 
 :سبعةوسبعة إذا رجع إىل أهله, وهي 

 اإلحرام من امليقات. (3

                                 
وإرشاد السالك: (, 4/11(, والتاج واإلكليل: )1/211( ينظر: درر احلكام: )1)
(2/43.) 
(, والعدة شرح العمدة: 1/216(, وكفاية األخيار: )1/133( ينظر: بدائع الصنائع: )2)
(1/226.) 
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 الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس, ملن وقف هنارا . (2
 املبيت مبزدلفة ليلة النحر. (3
 املبيت مبىن ليايل أيام التشريق. (4
رمي اجلمار, ففي يوم النحر يرمي مجرة العقبة, ويف كل يوم من  (5

مث كل مجرة من اجلمرات الثالث, يبدأ بالصغرى   أيام التشريق الثالثة يرمي
 الوسطى وآخرها الكربى. 

 احللق أو الت قصري. (6
 طواف الوداع. (7

أركان العمرةج( 
(1)

 : 
 اإلحرام.         (3
 الط واف.  (2
 الس عي.  (3

                                 
(, وإرشاد 4/319(, والبيان يف الفقه الشافعي: )2/221( ينظر: بدائع الصنائع: )1)

 (.1/40السالك: )
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واجبات العمرةهـ( 
(1)

 : 
هبا اإلحرام هبا من امليقات, وإن كان داخل حدود املواقيت أحرم  (3

 زله, وإن كان داخل احلرم أحرم هبا من أدىن احل لِّ.ـمن من
 احللق أو التقصري. (2

 : اله ـــديتاسعاً 

ما ي هدى إىل البيت احلرام من هبيمة األنعام, اقربا  إىل اهلل  :هو الهدي:

(2)
. 

هدي احلاج مبنـزلة األضاحي للمقيم, ):  -رمحه اهلل-قال ابن القيم 
أهنم مجعوا بني اهلدي  , وال عن أحد من أصحابه  فلم ي نقل عن النيب

, وأضحية بغريها  (واألضحية, بل كان هديهم هو أضاحيهم, فهو ه دى مب ىن 
 أهـ. 

ايا يف احلج اقتداء  خبليل اهلل إبراهيم   , حني أمره وقد ش رعت اهل د 
يال  بعد بذبح ولده إمساعيل  اهلل  , ودرج املسلمون على ذلك ج 

يل.  ج 

                                 
(, 2/442(, وحاشية البجريمي على اخلطيب: )2/221) ( ينظر: بدائع الصنائع:1)

 (.2/341وإعانة الطالبني: )
 (.4/33وحاشية الروض املربع: ), (1/491) :اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد: ( ينظر2)
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أقسام الهديأ( 
(1)

 : 
 هدي التمتع والق ران: (3

حاضري املسجد احلرام, فإن  ن  م  مل يكن  ن  : واجب على م  حكمه
ع دم اهلدي أو مثنه, صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله, وهذا 

 هو الواجب الوحيد الذي جيوز لصاحبه األكل منه.
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ې ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )قوله اعاىل:  :الدليل

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ 

(مخ حخ
(2)

. 
 هدي املخالفات:  (2

وهي الفدية الواجبة لرتك واجب وحنوه, أو بسبب اإلحصار عند 
 وجود سببه.
 هدي التطوع: (3

مائة بدنة,  مستحب للحاج واملعتمر, وقد أهدى النيب  :حكمه
 
 
أم ر  من    ن النيبهد ي منه؛ ألوأهدى مر ة غنما , وي ستحب أن يأكل امل

ب من مرقها, وشر  كلِّ جزور ببضعة, فط بخت, وأكل منها
(3)

وجيوز أن  .

                                 
 (.1/336ينظر: كشف املخدرات: ) (1)
 (.106سورة البقرة: )( 2)
أبواب احلج, باب ما جاء   (, يف3/160( )013أخرجه الرتمذي يف جامعه: برقم )( 3)
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, وال حيرم عليه يبعث غري ال محر م هديا  إىل مكة لي ذبح هبا اقربا  إىل اهلل 
 ا حير م على احملر م.شيء مم

مكان ذبح الهديب( 
(1)

 : 
اهلدي سواء أكان واجبا  أو اطوعا  ال يذبح إال يف احل ر م, ويفر ق على 
مساكينه, إال ف دية األذى, فيجوز أن يفرقها يف املوضع الذي حل ق  فيه, 

زئ يف كل مكان. حص ر ينحره يف موضعه, والصيام جي 
 
 وهدي امل

زمان ذبح الهديج( 
(2)

 : 
وقت ذبح هدي التمتع والق ران من بعد صالة العيد يوم النحر إىل 
آخر أيام التشريق, أما زمن ذبح فدية األذى واللبس فحني فعله, وكذلك 

 الفدية الواجبة لرتك واجب, ودم اإلحصار عند وجود سببه.

يـــةعاشراً   : اأُلضح 
حر بسبب هي: ما ي ذبح من اإلبل والبقر والغنم, أيام الن األضحية

العيد, اقربا  إىل اهلل 

(3)
. 

                                 
 ؟.كم حج النيب 

 (.1/336ينظر: كشف املخدرات: ) (1)
 :الروض املربعو , (3/101) :روضة الطالبني(, و 2/109) :( ينظر: بدائع الصنائع2)
(1/209). 
(, 336/ 1) :كشف املخذراتو , (162/ 3) :( ينظر: الغرر البهية شرح البهجة3)

 (.3/232واللباب: )
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: يبدأ الذبح من بعد صالة العيد يوم النحر أ( وق  ذبح األضحية
التشريقأيام إىل آخر 

(1)
. 

 : )ضح ى النيب سنة مؤكدة؛ لقول أنس  :حكمهاب( 
وكرب  ووضع رجله على  , ومس ىبكبشني أملحني أقرنني, ذحبهما بيده

هما( صفاح 
(2)

. 
لألضحية إذا و زِّعت ح س ب املشروع أثر كبري يف اجملتمع,  :فضلهاج( 

فهي اوسع للفقراء وانفع احملتاجني, وفضلها عظيم, وذحبها أفضل من الصد قة 
هلل من ه راقه م ال  أحب إىل اعم ل ابن آدم يوم الن حر ع  ما : )بثمنها, قال 

, وإنه ليأيت يوم القيامة بقروهنا وأظالف ها وأشعار ها, وإن الد م ليقع من اهلل مد  
(عز وجل مبكان, قبل أن يقع األرض, فطيبوا هبا نفسا  

(3)
.  

زئ إال ج ذ ع الض أن )ما  :األضحيةاألصناف المجزئة في د(  ال جي 
له ستة أشهر( فما فوق, وث ين معز )ما له سنة( فما فوق, وثين البقر )ما له 

                                 
 .(3/139) :شرح املمتع على زاد املستقنعالينظر: ( 1)
( كتاب األضاحي, باب 1/192( )3363برقم ) :( أخرجه البخاري يف صحيحه2)

( يف كتاب 3/1336( )1066برقم ) :مسلم يف صحيحهأخجره التكبري عند الذبح, و 
 .وان, باب استحباب األضحية وذحبهايؤكل من احلي الصيد والذبائح وما

( كتاب األضاحي, باب ما جاء 4/03( )1403برقم ) جامعه:يف ( أخرجه الرتمذي 3)
( كتاب األضاحي, 2/1943( )3126برقم ) :يف فضل األضحية, وابن ماجة يف سننه

 باب ثواب األضحية.
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اإلبل )ما له مخس سنني( فما فوق سنتان( فما فوق, وثين
(1)

. 

العيوب التي تمنع من إجزاء األضحية والعيوب التي ال تمنع( هـ
(2)

 : 
الظاهرة, ومن السنة استشراف   األضحية من شعائر دين اهلل

ٹ ڤ ڤ ڤ ) األ ضحية, وانتقاء الس مينة الس ليمة من العيوب: 

( ڤ ڦ ڦ ڦ
(3)

زئ معها  عيوب, وهناك  إن وجدت ال جت 
زئ معها األضحية.  األضحية, وأخرى جت 

اب أوىل الع مياء, وال )الع ور اء( البـ نيِّ ع و رها, ومن ب ئجتز  فال
)الع رج اء( البـ نيِّ ض ل ع ها اليت ال اقدر على املشي مع الصِّحاح, ومن باب 

رية فاء( اليت ال ا نق يأوىل الكس  , وهي اهلزيلة اليت ال م خ  فيها, وال , وال )الع ج 
م اء( وهي اليت ذهبت ثناياها من أصلها, ت  ريضة( البـ نيِّ مرضها, وال )اهل)امل
باء( وهي اليت  وال )اجل د اء( وهي اليت شاب ونشف ضرعها, وال )الع ض 

 ذهب أكثر قرهنا أو أذهنا.
, عورها وز يف األضاحي؛ العوراء البـ نيِّ أربع ال جت: ): قوله الدليل

(ل عها, والكسرية اليت ال ا نق يض البـ نيِّ  نيِّ مرضها, والعرجاءواملريضة البـ  
(4)

. 
                                 

 .(1/692) :شرح منتهى اإلراداتو , (2/100) :( ينظر: اجلوهرة النرية1)
 .(1/01) :( ينظر: الشرح املمتع على زاد املستقنع2)
 .(32) من اآلية:جزء  ,سورة احلج (3)
ي ( كتاب الضحايا, باب ما هن1/214( )4360برقم ) :( أخرجه النسائي يف سننه4)
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ل قة أو مقطوعا , )واجل م اء( وهي  ئوجتز  )الب تـ ر اء( اليت ال ذ ن ب هلا خ 
ي( الذي قطعت خصيتاه دون ذكره, وما  اليت خ لقت بال قر ن,, )واخل ص 

 ش ق ت أذهنا أو خ ر قت, وما ك سر جزء من قرهنا.
إن أ خرجت   البقرأ خرجت كاملة, مث  إن اإلبل :أفضل األضحيةو( 
 , مث س ب ع بدنة, مث س ب ع بقرة. الغنمكاملة, مث 

والس ن ة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى, فيطعنها باحلربة يف 
ة اليت بني أصل العنق والص در, ويذبح الباقي, وجيوز العكس, ويسمِّى  الو ه د 

اد أن ي ضحِّي أمسك عن شعرة وأظفاره ويكربِّ عند الذبح أو النحر. ومن أر 
إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم يف العشر من ذي احلجة؛ حلديث: )

, فليمسك عن شعره وأظفاره(أن يضحِّي
(1)

. 
 ز( تقسيم لحوم األضاحي:

ثـ ل ثها, ويتصد ق بثلثها, وإن أكل  ي شرع أن يأكل ثـ ل ثها ويهدي
زئ يف الص د قة منها.  أكثرها جاز, فإن أكلها كلها, ضمن أقل  ما جي 

                                 
( كتاب 2/1939( )3144برقم ) :, وابن ماجه يف سننهعنه من األضاحي العرواء

 األصاحي, باب ما يكره أن يضحى به.
 تاب الصيد والذبائح وما(ك3/1363( )1011برقم  ) :أخرجه مسلم يف صحيحه (1)

 من يأخذ أن التضحية مريد وهو احلجة ذي عشر عليه دخل من هني, باب احليوان من
 .شيئا أظفاره أو شعره,



 215 فقه الحّج 

ما تتعّين به األضحيةح( 
(1)

 : 
ال اتعني  األضحية مبجر د الشِّراء ولو نوى كوهنا أضحية, لكن اتعني  

:ويزول ملكه عنها على وجه القربة باآليت
 

 
 ضحية؛ فاللفظ يقتضي اإلجياب على نفسه.إذا قال: هذه أ (3
إذا قال: هذه هلل؛ ألن هذا صيغة خرب أ ريد هبا اإلنشاء؛ كصيغ  (2
 العقود.

 جيز بيعها, وال هبتها؛ لتعل ق حق اهلل  (مل)وإذا اعي نت األضحية 
هبا, وجيوز إبداهلا خبري منها, وأن يبيعها ويشرتي خريا  منها ال مثلها؛ ألنه 

فقراء, وإذا اعي بت األضحية بعيب مينع اإلجزاء بعد اعّينها, يلزمه األنفع لل
بدهلا إذا كان الّتعي ب بسببه؛ كسائر األمانات إذا فر ط فيها أو اعد ى, وإن  

 كان الت عيب بغري فعله ذحبها وأجزأاه.

 الحادي عشر: العقيقـــة

معنى العقيقة
(2)

:  
س املولود, وقد مس ِّيت الذبيحة األصل يف العقيقة الش عر الذي على رأ

 عند حلق ذلك الشعر بالعقيقة, فالعقيقة هي الذبيحة عن املولود.

                                 
الشرح الكبري: و (, 433/ 4البيان يف الفقه الشافعي: )و (, 13/ 12( ينظر: املبسوط: )1)
(3 /330.) 
 .(0/103) :احمللى :( ينظر2)
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حكمهاأ( 
(1)

 س ن ة مؤك دة على األب غ ني ا  كان أو فقريا . :
كل  غالم مرهتن بعقيقته, قال: ) عن النيب  عن مسرة  الدليل:

لق رأسه, وي سم ى(ا ذبح عنه يوم السابع , وحي 
(2)

عن احلسن  وقد عق  , 

  واحلسني    كبشا    كبشا
(3)

. 

ا شرع عن الغالم شااان, وعن اجلارية شاة المشروع من العقيقة:ب( 
(4)

. 
, وعن عن الغالم شااان متكافئتانيف العقيقة: ) : قوله الدليل

اجلارية شاة(
(3)

. 

وق  العقيقةج( 
(6)

:  
ا ذبح يوم الس ابع للوالدة, فإن فات ففي أربعة عشر, فإن فات ففي 

                                 
 (.1/41(, وشرح الزركشي: )0/430( ينظر: املغين: )1)
( أبواب األضاحي, باب من 4/191( )1322( أخرجه الرتمذي يف جامعه: برقم )2)

 ( كتاب الذبائح, باب العقيقة.2/1936( )3163العقيقة,  وابن ماجه يف سننه: برقم )
 ( كتاب يف الضحايا, باب يف العقيقة.3/191( )2041أخرجه أبو داود يف سننه: برقم )( 3)
 (.1/346(, والكايف يف فقه اإلمام أمحد: )3/60: بدائع الصنائع: )( ينظر4)
, وأبو داود يف 321/ 11( 11/321( )24920برقم ) :( أخرجه أمحد يف مسنده3)

( كتاب يف الضحايا , باب يف العقيقة, والرتمذي يف 3/193( )2034سننه برقم )
 .  (, وصححه4/06( )1313برقم ) جامعه:

 (.13/120(, واحلاوي: )3/302البيان والتحصيل: ): ( ينظر6)
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إحدى وعشرين, فإن فات ففي أي األيام بعدها, وإذا مل ي ع ق األب عن االبن, 
نفسه إذا كرب.  فقد اختار مجع من العلماء استحباب أن ي ع ق املسلم عن

 ويستحب أن ا نـزع العقيقة أعضاء بال كسر العظم, افاؤال  بالسالمة.

ما ُيستحب فعله للمولودد( 
(1)

 : 
ذلك للحسن   األذ ان يف أ ذ ن املولود الي مىن  عند والداه, لفعله (3

 حني و لد
(2)

 : اإلقامة يف األ ذ ن اليسرى؛ آلثار متكل م فيها.وزاد ابن القيم ,
, وأحب األمساء إىل اهلل اسمية املولود يوم سابعه باسم ح س ن   (2
.؛ عبداهلل, وعبدالرمحن 

( حل ق رأس املولود يوم سابعه, ويتصد ق بوزن الش عر احمللوق ور قا  3
ولكن أحلقي شعر رأسه, فتصد قي : )...لفاطمة  وله )فضة(؛ لق

(بوزنه من الو ر ق
(3)

وقد كان أهل اجلاهلية إذا و لد الغالم ذ حبت الش اة  ,
 ول طِّخ رأس املولود بدمها.

أن  ملولود, فعن أنس حتنيك املولود, أي: وضع التمر يف فم ا (4
 : احفظيه, فأاى به النيب , فقال أبو طلحة ول د ت غالما   أم سليم 

, وحن كه به ومس اه ومضغها مث وضعها يف ف م  الصيب ومعه مت  رات, فأخذها 
                                 

 (.2/394: زاد املعاد يف هدي خري العباد: )( ينظر1)
 الصيب يف باب( كتاب األدب,  4/320( )3193برقم ) :( أخرجه أبو داود يف سننه2)

 .أذنه يف فيؤذن يولد
 (.43/113(, )21106برقم ) أخرجه أمحد يف مسنده: (3)
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عبداهلل
(1)

.  
لئال جيتمع فيه  طع اجللدة اليت اغطِّي احل ش ف ة.هو: ق( اخل تان, و 5

الوسخ, وليتمكن من االسترباء من البول, وهو واجب للذكر, سنة لألنثى, 
اخت نت  إبراهيم : )قال, قال رسول اهلل  وهو سنة قدمية, فعن أيب هريرة 

, واختنت بالق د وم(خليل الرمحن بعد ما أات عليه مثانون سنة
(2)

.  
والق د وم: آلة الن جار. ويرى بعض العلماء استحبابه يف اليوم السابع, 

تان.  ومل يرد يف الش رع حتديد وقت معني  للخ 

                                 
( كتاب العقيقة, باب اسمية 1/04( )3419برقم ) : صحيحه( أخرجه البخاري يف1)

( 2144برقم ) :املولود غداة يولد, ملن مل يعق عنه, وحتنيكه, ومسلم يف صحيحه
 ( كتاب اآلداب, باب استحباب حتنيك املولود.3/1600)
(, كتاب أحاديث األنبياء, 4/149( )3336أخرجه البخاري يف صحيحه: برقم )( 2)

 .چں ں ڻ        ڻچ : اعاىل اهلل قول باب
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  للمراجعةأسئلة 
 اذكر فائداني للحج, وما حكم ارك احلج؟. :3س

.................................................................... 
 ما املواقيت املكانية للحج والعمرة؟.: 2س

.................................................................... 
 ؟.ما حكم احلاج أو املعتمر الذي جاوز امليقات دون أن حيرم: 3س 

.................................................................... 
 ما اإلحرام؟, وما حمظورااه؟. :4س 
.................................................................... 
 ما صفة العمرة )باختصار(؟.: 5س 

.................................................................... 
 )باختصار(؟.ما صفة احلج : 6س

.................................................................... 
 عدد أقسام اهلدي, وأين ي ذبح؟.: 7س

....................................................................................... 
 ما حكم األضحية؟, و ما األصناف اجملزئة فيها؟.: 7س

....................................................................................... 
 ما حكم العقيقة؟, وما وقتها؟, واذكر أمرين مما يستحب عمله للمولود.: 7س

.................................................................... 
 انـتـهــــى

 بينا محمد وآله وصحبه أجمعينوصلَّى اهلل وسلم على ن



 الفهارس 
 فهرس اآليات.

 فهرس األحاديث واآلثار.
 فهرس المراجع والمصادر.

 فهرس الموضوعات.
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 فهرس اآليات
 سورة البقرة

 الصفحة رقمها اآلية
 136  43 (  ڳ ڳ ڳ گ)

 10  43 (ں ڱ ڱ ڱ)

 103  123 (ى ې ې ې ې ۉ)

 16  139 ژ  ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ ژ

 103  130 (ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ)

 130  103 (ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)

 161  104 (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ)

 160  104 (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ)

 130  103 (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)

 101  106 ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ

 101  106 (   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې)

 109  101  ژ  ڀ پ پ پ پ ٻ ژ 
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 103  101 (ٻ ٻ ٻ ٱ)

 104  291 (ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ)

 2  293  ژ ٺ    ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ ژ

 02  230 (پ پ پ)

 01  230  ژ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ژ

 130  264 (ې ې ې ۉ ۉ ۅ)

, 141  261 (ڻ ڳ ڳ ڳ گ گ گ)
139 

 10  202 (ائ ائ ى ى)

 سورة آل عمران
 الصفحة رقمها اآلية

 109  01 (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ)

 116  01 (ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ)

 سورة النساء
 الصفحة رقمها اآلية

 41  43 ژ ٹ ٿ               ٿ ٿ ژ
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 14  30 (خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی)

 14  09 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 113  192 (پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 60  193 (ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ)

 13  113 (ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 سورة املائدة
 الصفحة رقمها اآلية

 41  6 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 61  6 ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژ

 34  6 ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ

 39  6 (پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 31  6 (ٿ ٺ ٺ ٺ)

 109  03 (ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ)

 101  03 (ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ)

 نعامسورة األ
 الصفحة رقمها اآلية
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 14  30 (ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ)

 143  141 (ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ)

 39  143 ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ

 سورة األعراف
 الصفحة رقمها اآلية

 190, 13 31 ژ پ پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ 

 سورة التوبة
 الصفحة رقمها اآلية

 140 34 (ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ)

 142 69 (ۀ ڻ ڻ ڻ )

 60  193 ژ ڻ ڻ ژ

, 136 193 (ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ)
131 ,
130 

 20  191 (  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ)

 سورة هود
 الصفحة رقمها اآلية



 235 الفهارس 

 11  11 (ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ)

 سورة احلجر
 الصفحة رقمها اآلية

 19  01 (ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)

 سورة اإلسراء
 الصفحة رقمها اآلية

 29  32 (گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ)

 سورة مريم
 الصفحة رقمها اآلية

 13  30 (ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ)

 سورة طه
 الصفحة رقمها اآلية

 60  14 (ٺ ٺ ٺ)

 سورة النبياء
 الصفحة رقمها اآلية

 110  02 (ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ)

 سورة احلج
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 الصفحة رقمها اآلية
 110  20-21 ژ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ

 291  32 (ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ)

 02  11 (ڳ ڳ ڳ ڳ گ)

 112  10 (مئ حئ جئ ی ی ی)

 سورة الفرقان
 الصفحة رقمها اآلية 

 32  40 ژ گ گ ک ک  ک ژ

 سورة العنكبوت
 الصفحة رقمها اآلية

 19  43 (ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ )

 سورة الروم
 الصفحة رقمها اآلية

 130  30 (  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ)

 سورة الزمر
 الصفحة رقمها اآلية
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, 36  63 (ۆ ۆ ۇ ۇ)
161 

 سورة احلشر
 الصفحة رقمها اآلية

 131  0 (مئ حئ جئ ی ی)

 16  2 (ۉ ۉ ۅ)

 14  1 (ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں)

 سورة التغابن
 الصحفة رقمها اآلية

 130  13 (ڻ ڻ ں ں ڱ)

 سورة املدثر
 الصفحة رقمها اآلية 

 33  4 ژ   ۇ ڭ ژ

 13  43 (مس خس حس جس مخ       جخ مح جح مج)

 سورة املاعون
 الصفحة رقمها اآلية 

 12  4 (چ چ چ چ ڃ- ڃ ڃ)
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 واآلثار فهرس األحاديث
 الصفحة طرف احلديث واألثر

 149 الصدقة كلهااأ ال اليتامى أموال يف ابتغوا
 212  مثانون عليه أات ما بعد الرمحن خليل إبراهيم اخت نت  

 191 فصلوا أدركتم فما السكينة, فعليكم الصالة أايتم إذا
 119 عامدا   خرج مث الوضوء فأحسن أحدكم اوضأ إذا
 41 وجهه فغسل ـ املؤمن أو ـ املسلم العبد اوضأ إذا
 33  فخلل حنكه حتت دخلهفأ ماء من كف ا   أخذ اوضأ, إذا
 30  وال القبلة يستقبل فال حلاجته, أحدكم جلس إذا
 42  وجب فقد جهدها مث األربع شعبها بني جلس إذا
 190  يصلي حىت جيلس فال املسجد أحدكم دخل إذا
 03  ي صلِّي حىت جيلس فال املسجد, أحدكم دخل إذا
 169 فصوموا اهلالل رأيتم إذا
 290 يضحِّي أن أحدكم وأراد احلجة ذي هالل رأيتم إذا
 13  ي زي ن من أحق اهلل فإن ثوبه, فليلبس أحدكم, صلى إذا
 00 اواجهه الر محة فإن الصالة إىل أحدكم قام إذا
 01 عينيه ي غمض فال الصالة يف أحدكم قام إذا
 16  القبلة استقبل مث الوضوء, فأسبغ الصالة, إىل قمت إذا
 199  باإلمامة وأحقهم أحدهم, فليؤمهم ثةثال كانوا إذا
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 عنه يذهب حىت فلريقد ي صلِّي, وهو أحدكم نعس إذا

 النوم
09 

 211 لفعله والداه, عند الي مىن   املولود أ ذ ن يف األذ ان
 31 الرأس من األذنان

 291 عورها  البـ نيِّ  العوراء األضاحي؛ يف جتوز ال أربع
 04 صل ى كما يصلي فرجع اصل, مل فإنك فصل ارجع
 32  يف وبالغ األصابع, بني وخلل الوضوء, أسبغ
 40  له, شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن أشهد
 121 اهلل رسول مع وحنن أصابنا
 00 السجود يف اعتدلوا

 61 قبلي أحد ي عطهن   مل مخسا   أ عطيت
 119 احملرم اهلل شهر رمضان بعد الصيام أفضل
 119 داود صيام الصيام؛ أفضل
 166 واحملجوم احل اجم أفطر

 34 الدرجات به ويرفع اخلطايا به اهلل ميحو ما على أدلكم أال
 00 فعليه أساء وإن وهلم, فله أحسن فإن ضامن, اإلمام
 00 األئمة أرشد اللهم مؤمتن, واملؤذن ضامن, اإلمام
 01, 03 أعظم سبعة على أسجد أن أ مرت
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 42 اغتسلي مث حيضتك, حتبسك كانت ما قدر امكثي

 120  وجل, عز اهلل آيات من آيتان والقمر الشمس إن
 61 سنني عشر املاء جيد مل ملن املسلم ط هور الص عيد إن
ب اهلل إن  31  ا ؤاى أن يكره كما رخصه ا ؤخذ أن حي 
 33  طعمه أو لونه أو رحيه اغري   إن إال ط هور, املاء إن
 110  صفني, خلفه الناس فصف   قرد, يبذ صل ى  النيب أن
 02  الرباعية مرة فصل ى صـالاــه, يف سها النيب أن
 116  ركعتني, أصحابه من بطائفة صل ى النيب أن
 112  املدينة إىل مكة من خرج عندما الصالة ق ص ر النيب أن
 160 عنها أفأقضيه شهر, صوم وعليها ماات أمي إن
 114 نيبال مع صف ت طائفة أن
 123 الدعاء فيها ي رد   ال ساعة اجلمعة يوم يف إن
 01 الناس كالم من شيء فيها يصلح ال الصالة هذه إن
, 22, 1 بالنيات األعمال إمنا

16 
 02  نسيت فإذا انسون, كما أنسى مثلكم بشر أنا إمنا
 196, 44 به ليؤمت اإلمام جعل إمنا
 69  خرقه, جرحه على ويعصب يتيمم أن يكفيه كان إمنا
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 36 كبري يف ي عذ بان وما ي عذ بان إهنما

 03  شهر, كل من أيام ثالثة صيام بثالث؛ خليلي أوصاين
 104 بكتابك واصديقا   بك, إميانا   اللهم أكرب, واهلل اهلل بسم
 31 واخل بائث اخل بث من بك أعوذ إين اللهم اهلل, بسم
 103  باهلل أعوذ اهلل, لرسو  على والسالم والصالة اهلل, بسم
, 131 ,60  اهلل إال إله ال أن شهادة مخس؛ على اإلسالم ب ين

130  ,
116 

 14 الصالة ارك والكفر الشرك وبني الرجل بني
 02 التكبري حترميها

 161 بركة الس حور يف فإن اسحروا
 36 منه القرب عذاب عامة فإن البول من انـز هوا

 116  فصلوا ـ الثانية الطائفة أي ـ هؤالء وقام سل م مث
 01 صالة كل دبر قراها فمن الكرسي, آية يقرأ مث

 وليلة ويوما   للمسافر ولياليهن أيام ثالثة اهلل رسول جعل
 للمقيم

30 

 111 اجلنة إال جزاء له ليس املربور, احلج
 101 عرفة احلج
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 121 م تخشِّعا   م تبدِّال   متواضعا ,  اهلل رسول خرج

 120 اهلل رسول عهد على الشمس خ سفت
 101 أنا قلت ما وخري عرفة, يوم د عاء الد عاء خري
 123 اجلمعة يوم الشمس فيه طلعت يوم خري

 31 عليهما فمسح طاهراني أدخلتهما فإين دعهما
ال   بوله على وأريقوا دعوه  34 ماء من ذ نوبا   أو ماء من س ج 
 111 العاملني رب على لاألعما فيهما ا عرض يومان ذانك
 162 اهلل شاء إن األجر وثبت العروق وابتل ت الظ مأ ذهب

 14 ثالثة عن القلم ر فع
 16 موهتا بعد أمها عن الصيام عن النيب امرأة سالت
 16 أمها عن املنذور احلج عن امرأة سألت

 03, 11 العظيم ريب سبحان
 06  حلول ه وبصره, مسعه وشق   خ ل قه, للذي وجهي سجد

 131 والرمحة باملغفرة لوالديه وي دعى عليه ي صل ى  السقط
 111 صفني فصفنا اخلوف, صالة  اهلل رسول مع شهدت

 00  الصالة عن أقصر مث الصبح, صالة صلِّ 
 111 فقاعدا   استطع مل فإن قائما , صلِّ 
 02  فعلى استطع مل فإن فقاعدا , استطيع مل فإن قائما , صلِّ 
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 06 مثىن مثىن الليل الةص

 04 أصلِّي رأيتموين كما صل وا
 إىل ورمضان اجلمعة, إىل واجلمعة اخلمس, الصلوات

 رمضان
131 

 110 جند, غزوة عام اخلوف صالة  اهلل رسول مع صليت
 111 البيض أيام صيام
 119 احلجة ذي شهر من أيام اسعة صيام

 296 بيده حبهماذ أقرنني, أملحني بكبشني  النيب ضح ى
 104 فيه اتكلمون أنكم إال صالة, بالبيت الطواف

 11 إال سجدة, هلل اسجد ال فإنك السجود, بكثرة عليك
 101 بينهما ملا كفارة العمرة, إىل العمرة
, 163 ح ج ة اعدل رمضان يف ع مرة

101 
 219 متكافئتان شااان الغالم عن
 211  ول د تغالما   ول د ت  سليم أم أن  أنس عن
  121 اهلل رسول بعثين قال , أنيس بن عبداهلل عن

 13 الصالة وبينهم بيننا الذي العهد
 44 النيب لفعل اإلغماء؛ أو اجلنون من لإلفاقة الغسل
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 43 والسِّواك حمتلم, كل على واجب اجلمعة يوم غسل

 31 وعافاين األذى عين اذهب الذي هلل احلمد غفرانك,
 129 قياما   رجاال   صل وا ذلك, من أشد فخو  كان فإن
 111 فمستلقيا   استطع, مل فإن

 110 نبيكم على الصالة اهلل فرض
 132 رمضان من الفطر زكاة  اهلل رسول فرض
 61 وط هوره مسجده فعنده

 191 النيب استخلف فقد
 34 الثمانية, اجلنة أبواب له ف تحت الوضوء بعد قاله فمن
 01 القرآن ثـ ل ث اعدل فهي

 41 الغسل املين ويف الوضوء, املذي يف
 40 حتتها من يضعه ماء من بكف الكثيفة حليته فيخلل

 141 الع شر بعال كان أو والعيون السماء س ق ت فيما
 30 الكعبة مستدبرا   الشام مستقبال   حاجته قضى
 01 هلل ساجدا   خر   به ب شِّر أو يسره أمرٌ  أااه إذا كان
 33 وط هوره وارجله, انعله, يف الت يمن ي عجبه يبالن كان
 162 ي صلِّي أن قبل رطبات على يفطر   اهلل رسول كان
 43 يديه فيغسل يبدأ اجلنابة, من اغتسل إذا اهلل رسول كان
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 03  اهلل, ورمحة عليكم السالم ميينه عن ي سلِّم كان

 112 منفردا اجلمعة يوم صيام كراهة
 219 السابع يوم عنه ا ذبح بعقيقته, نمرهت غالم كل  
 116 فصل ى الصالة, وأقيمت الرِّقاع, بذات  النيب مع كن ا

 106 اهلل رسول أطيِّب كنت
 00 فواحدة فاعال   كنت

 13 ضاللة على أميت جتتمع ال
 100 ملبيا   القيامة يوم ي بعث فإنه رأسه, خت  مِّروا ال
 112 عليكم افرتض فيما إال السبت يوم اصوموا ال
 00 األخبثان يدافعه وهو وال الطعام, حبضرة صالة ال
 02 الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة ال
 13 ليس الواحد الثوب يف أحدكم ي صلِّي ال
 41 يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم صالة اهلل يقبل ال
 100 البـ ر ن س وال العمامة وال القميص احملرم يلبس ال
حر ما ي نكح ال

 
طب وال ي نك ح وال مل  109 خي 

 199 بإذنه إال سلطانه يف وال بيته يف الرجل   الرجل   يـ ؤ م ن   ال
 294  فط بخت, ببضعة, جزور كلِّ  من أم ر    النيب ألن
 43 زينب ابنته بغسل أمر النيب ألن
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 31 مل عة قدمه ظهر ويف ي صلِّي رجال   رأى النيب ألن

 31  أبوال ايشربو  أن النيب أمرهم
 11 اهلل رسول رضيه لقد
 13 خطأ على األمة هذه ليجمع اهلل يكن مل

 40 املتطهرين من واجعلين التوابني من أجعلين اللهم
 131 جم  ابا   وشف يعا   وفـ ر طا , لوالديه ذ خرا   اجعله اللهم
 06 أجرا   عندك هبا يل واكتب وزرا , هبا عين احط ط اللهم
 139  وصغرينا وغائبنا, وشاهدنا وميِّتنا, ناحليِّ  اغفر اللهم
 09  اباركت الس الم, ومنك الس الم, أنت اللهم
 09  عذاب ومن جهنم, عذاب من بك أعوذ إين اللهم
 03 عافيت فيمن وعافين هديت, فمني اهدين اللهم
 139 بعده اضلنا وال أجره, حترمنا ال اللهم
 190 صالة كل عند لسواكبا ألمرهتم أميت على أشق أن لوال
 32  كل عند بالسواك ألمرهتم أميت على أشق أن لوال

 146 صدقة أوسق مخسة دون فيما ليس
 06 صالهتم يف السماء إىل أبصارهم يرفعون أقوام بال ما
 296  من اهلل إىل أحب ع م ال   الن حر يوم آدم ابن عم ل ما
 140 حقها ي ؤدِّي ال فضة وال ذهب صاحب من ما
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
, مسلم من ما  101 حجر من ميينه عن من لىب   إال ي ليبِّ
 101  النار من عبدا   فيه اهلل ي عتق أن من أكثر يوم من ما

 33  رحيه على غلب ما إال شيء, ي نجسه ال ط هور املاء
 11  على غمر جار هنر كمثل اخلمس الصلوات مثل
 14 لسبع بالصالة أوالدكم م روا
 10  شيء من شئت ما وملء األرض, لءوم السموات ملء
 119 خرج مث املسجد يف وهو األذان أدرك من
 100 الفجر طلوع قبل عرفة أدرك من
 166 فليقض استقاء من
 33 سرت دونه ليس ذكره إىل بيده أفضى من
 130 له ر خ ص ها رخصة غري يف رمضان من يوما   أفطر من
 00  هجبهت مسح الرجل ي كثر أن اجل ف اء من
 00 وهلم فله الصالة, وأمت   الوقت, فأصاب الناس أم   من
ع ثالث ا رك من  122 قلبه على اهلل طبع هتاونا , مج 
 14 متعمدا   مكتوبة صالة ارك من
 39 فليستنشق اوضأ من
 12 القيامة يوم وجناة وبرهانا   نورا   له كانت عليها حافظ من
 111 سقيف ومل يرفث فلم البيت هذا حج   من
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 120 قرياط فله عليها ي صلى حىت اجلنازة شهد من
 130 واحتسابا   إميانا   رمضان صام من
 119  كان شوال, من ستا   أابعه مث رمضان, صام من
 190 نزال   اجلنة يف له اهلل أعد   راح أو املسجد إىل غدا من
 43 فليغتسل ميت غس ل من
 122 يركب ومل ىومش وابتكر, وبك ر واغتسل, غس ل من
 163 واحتسابا   إميانا   رمضان قام من
مع مل من  161 له صيام فال الفجر, قبل الصيام جي 
 33 فليتوضأ فرجه مس   من
 109 احلرام اهلل تبي إىل ابلغه وراحلة زادا   م ل ك من
 01 الصالة يف الت خص ر عن هنى
 00 فاه الرجل ي غطِّي وأن الصالة, يف الس دل عن هنى
 00 الكلب كإقعاء وإقعاء الديك, كنقرة نقرة عن هنى
 01 العبد صالة من الشيطان خيتلسه اختالس هو
 32 م ي ت ت ه احل ل   ماؤه, الط هور هو

 164 صائما   اكون أن إال االستنشاق, يف وبالغ
 11 الصالة يف عيين قـ ر ة وج علت

 140 اخل م س الرِّكاز ويف
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 الصفحة طرف احلديث واألثر
 101 موقف كلها وعرفة هاهنا وقفت

 109 القفازين البس وال املرأة انتقب وال
 100 زعفران وال ور س مس ه ثوبا   وال

 211 الو ر ق من بوزنه فتصد قي رأسه, شعر أحلقي ولكن
 191 قرآنا أكثركم وليؤم كم

 02 مخسا   الرباعية صل ى ومر ة
 02 األول التشهد نسي ومر ة
 166 عليه قضاء فال القيء ذرعه ومن
 31 النار من لألعقاب ويل

 11 بالصالة أرحنا بالل يا
 102 احلج يف اهلل فريضة أدركته أيب إن اهلل, رسول يا

 34  أيام ثالثة خفافنا ننزع ال أن سفر يف كنا إذا يأمرنا
 131 للبيع نعده مما الزكاة خنرج أن يأمرنا
 111 واألضحى الفطر العيدين؛ يومي صوم حيرم
 192 أخطأوا وإن وهلم, فلكم أصابوا فإن لكم, لونيص

 01 واحلمار والكلب املرأة الصالة يقطع
 192 أقرؤهم القوم يؤم
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 واملراجع فهرس املصادر
  :الحديث: كتب أوال  

 الدين ناصر مد, حملالسبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء .3
 – اإلسالمي املكتب, شالشاوي زهري: إشراف, (هـ1429: املتوىف) األلباين
 .م1003 - هـ 1493 الثانية: الطبعة, بريوت

 بن حممد بن علي بن أمحد الفضل يب, ألاألحكام أدلة من املرام لوغب .2
 أمني بن مسري: واعليق وختريج حتقيق, (هـ032: املتوىف) العسقالين حجر بن أمحد

 .هـ1424 السابعة,: الطبعة, الرياض– الفلق دار, الزهري

 بن يوسف احلجاج أيب الدين مال, جلاألطراف مبعرفة ألشرافا حتفة .3
 املكتب, الدين شرف الصمد عبد , حتقيق:(هـ142: املتوىف) املزي الرمحن عبد

 .م1003 هـ,1493: الثانية: الطبعة, القّيمة والدار اإلسالمي,

 عبد بن يوسف عمر يب, ألواألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد .4
: حتقيق, (هـ463: املتوىف) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بنا اهلل

 األوقاف عموم وزارة, البكري الكبري عبد حممد,  العلوي أمحد بن مصطفى
 .هـ 1301: النشر عام, املغرب – اإلسالمية والشؤون
مد بن عيسى أيب عيسى الرتمذي اجلامع الصحيح سنن الرتمذي, حمل .5

 حممد شاكر وآخرون, دار إحياء الرتاث العريب.السلمي, حتقيق أمحد 
سنة مد بن إمساعيل أيب عبداهلل البخاري اجلعفي, اجلامع الصحيح, حمل .6
الناشر دار ابن  , حتقيق د. مصطفى ديب البغا, 236سنة الوفاة /104الوالدة 
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 , بريوت.1001 – 1491, اليمامة, سنة النشر كثري

 عبد بن حممد بن علي بن مد, حملالبهية الدرر شرح املضية الدراري .7
 األوىل الطعبة, العلمية الكتب دار, (هـ1239: املتوىف) اليمين الشوكاين اهلل

 .م1001 - هـ1491

 بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر يب, ألاالستذكار .8
 علي حممد عطا, حممد سامل: حتقيق, (هـ463: املتوىف) القرطيب النمري عاصم
 م.2999 –هـ1421 األوىل,: الطبعة, بريوت – العلمية كتبال دار, معوض
 عبد يب, ألوفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة .9

 األلباين األشقودري آدم, بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين, ناصر حممد الرمحن
 األوىل,: الطبعة, الرياض والتوزيع, للنشر املعارف مكتبة, (هـ1429: املتوىف)
 .(املعارف كتبةمل)

ابن ماجه, حملمد بن يزيد أيب عبداهلل القزويين, حتقيق حممد  سنن .31
 فؤاد عبد الباقي, دار الفكر, بريوت.

سنن أيب داود, لسليمان بن األشعث أيب داود السجستاين  .33
 األزدي, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, دار الفكر.

محد بن مهدي احلسن علي بن عمر بن أ يبالسنن الكربى, أل .32
, هـ(303بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين )املتوىف: 

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط, حسن عبد املنعم شليب, 
, لبنان –مؤسسة الرسالة, بريوت  ,عبد اللطيف حرز اهلل, أمحد برهوم

 .م2994 -هـ  1424الطبعة: األوىل, 
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ردي موسى بن علي بن احلسني نب محد, ألالكربى السنن .33  اخل س ر و ج 
 دار, عطا القادر عبد حممد: , حتقيق(هـ430: املتوىف) البيهقي بكر أيب اخلراساين,

 .م 2993 - هـ 1424 الثالثة,: الطبعة, لبنات – بريوت العلمية, الكتب
جعفر أمحد بن حممد بن سالمة  يب, ألشرح معاين اآلثار .34

حممد سيد جاد و قدم له: )حممد زهري النجار حققه و , املعروف بالطحاوي
 .م1004 -هـ 1414الطبعة: األوىل , عامل الكتب احلق(

وزيادااه, لناصر الدين األلباين, املكتب  الصغري اجلامع صحيح .35
 اإلسالمي.
سلم بن احلجاج أيب احلسني القشريي النيسابوري, صحيح مسلم, مل .36

 اث العريب, بريوت.حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرت 

 بن خزمية بن إسحاق بن حممد بكر يب, ألخزمية ابن صحيح .37
. د: , حتقيق(هـ311: املتوىف) النيسابوري السلمي بكر بن صاحل بن املغرية
 .بريوت – اإلسالمي املكتب, األعظمي مصطفى حممد

 ناصر حممد الرمحن عبد يب, ألوزياداه الصغري اجلامع ضعيف .38
: املتوىف) األلباين األشقودري آدم, بن جنايت بن حنو  احلاج بن الدين,

: الطبعة, اإلسالمي املكتب, الشاويش زهري: طبعه على أشرف, (هـ1429
 .واملنقحة واملزيدة اجملددة

اجملتىب من السنن, ألمحد بن شعيب أيب عبد الرمحن النسائي, حتقيق  .39
 لب. , ح1496عبدالفتاح أبو غدة, مكتب املطبوعات اإلسالمية, سنة 

عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد  يب, ألاملستدرك على الصحيحني .21
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اهلل بن حممد بن محدويه بن ن عيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري 
 ,حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا, هـ(493املعروف بابن البيع )املتوىف: 

 م.1009 –هـ  1411الطبعة: األوىل, , بريوت –دار الكتب العلمية 

 بن حممد بن أمحد اهلل عبد يب, ألحنبل بن أمحد اإلمام ندمس .23
 شعيب: , حتقيق(هـ241: املتوىف) الشيباين أسد بن هالل بن حنبل

 احملسن عبد بن اهلل عبد د: إشراف, وآخرون مرشد, عادل - األرنؤوط
 .م2991 - هـ1421 األوىل, الطبعة, الرسالة مؤسسة: الناشر, الرتكي

مان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي سلي, لاملعجم الكبري .22
: محدي بن عبد , حتقيقهـ(369القاسم الطرباين )املتوىف:  الشامي, أيب
 .الطبعة: الثانية, القاهرة –مكتبة ابن ايمية , اجمليد السلفي

 اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان, لاألوسط املعجم .23
 بن اهلل عوض بن طارق: , حتقيق(هـ369: املتوىف) الطرباين القاسم أيب الشامي,

 القاهرة -احلرمني دار, احلسيين إبراهيم بن احملسن عبد, حممد

 أيوب بن أمحد بن سليمان, ل(الداين الروض) الصغري املعجم .24
: , حتقيق(هـ369: املتوىف) الطرباين القاسم أيب الشامي, اللخمي مطري بن

, بريوت - عمار دار, اإلسالمي املكتب, أمرير احلاج حممود شكور حممد
 م.1003 – 1493 األوىل,: الطبعة, عمان

 :: كتب الفقهثانيا  
 :الحنفي كتب الفقهأ( 
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زين الدين بن إبراهيم بن حممد, , لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق .3
بن حسني اويف آخره: اكملة البحر الرائق حملمد , املعروف بابن جنيم املصري

, باحلاشية: منحة اخلالق البن عابدينو , بن علي الطوري احلنفي القادري
 .دار الكتاب اإلسالمي

بكر بن  عالء الدين, أيب, لبدائع الصنائع يف ارايب الشرائع .2
الطبعة: الثانية , دار الكتب العلمية ,بن أمحد الكاساين احلنفيامسعود 
 .م1006 -هـ 1496
3.  ِّ علي عثمان بن , لابيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّل يب 

شهاب الدين لاحلاشية: , و بن حمجن البارعي, فخر الدين الزيلعي احلنفيا
املطبعة , أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس الشِّل يب   

 ـ.ه 1313الطبعة: األوىل , بوالق, القاهرة -الكربى األمريية 
ن بكر عالء الدي مد بن أمحد بن أيب أمحد, أيب, حملحتفة الفقهاء .4

الطبعة: الثانية , لبنان –دار الكتب العلمية, بريوت , السمرقندي
 م.1004 -هـ1414

 الشهري علي بن فرامرز بن مد, حملاألحكام غرر شرح احلكام درر .5
, العربية الكتب إحياء دار, (هـ003: املتوىف) خسرو - املوىل أو منال أو - مبال

 .ااريخ وبدون طبعة بدون
 املعروف السيواسي الواحد عبد بن حممد نالدي كمال, لالقدير فتح .6

 .ااريخ وبدون طبعة بدون, الفكر دار, (هـ061: املتوىف) اهلمام بابن
بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي  يب, ألاجلوهرة النرية .7
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 .هـ1322الطبعة: األوىل, املطبعة اخلريية ,الز ب يد ّي اليمين احلنفي
بن عابدين, حممد أمني بن عمر , الرد احملتار على الدر املختار .8

الطبعة: , بريوت, دار الفكر, بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفيا
 .م1002 -هـ 1412: الثانية

حممد  مال الدين أيب, جلاللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب .9
ق: د. يق, حتبن أيب حيىي زكريا بن مسعود األنصاري اخلزرجي املنبجياعلي 

 -سوريا / دمشق  -الدار الشامية  -دار القلم , عزيز املرادحممد فضل عبد ال
 .م1004 -هـ 1414الطبعة: الثانية , لبنان / بريوت

دار , مد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي, حملاملبسوط .31
 .م1003-هـ1414الطبعة: , بريوت ,املعرفة

 هيمإبرا بن حممد بن براهيم, إلاألحبر ملتقى شرح يف األهنر جممع .33
, املنصور عمران خليل وأحاديثه آيااه خرح: , حتقيق(هـ036: املتوىف) احلنفي احل ل يب

 .م1000 -هـ1410األوىل,: الطبعة, بريوت/لبنان- العلمية الكتب دار
 علي بن عمار بن سن, حلاإليضاح نور منت شرح الفالح مراقي .32
 نعيم: جعهورا به اعتىن, (هـ1960: املتوىف) احلنفي املصري الشرنباليل

 .م 2993 - هـ 1423 األوىل, الطبعة, العصرية املكتبة, زرزور
احلسن علي بن احلسني بن حممد  يب, ألالنتف يف الفتاوى .33
دار الفرقان , ق: احملامي الدكتور صالح الدين الناهييق, حتنفياحلالس غ دي, 

 1494الطبعة: الثانية, , عمان األردن / بريوت لبنان -/ مؤسسة الرسالة 
 م.1004 –
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علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل , لاهلداية يف شرح بداية املبتدي .34
دار , : طالل يوسفحتقيق ,احلسن برهان الدين الفرغاين املرغيناين, أيب

 .لبنان –بريوت  -حياء الرتاث العريب إ
 :الفقه المالكيكتب  ب(
 س ال ك  يف  فقه  اإلم ام   .3

عبد , لم ال ك إر ش اد  الس ال ك إىل  أ شر ف  امل
حممد, شهاب الدين  زيد أو أيب الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي, أيب

شركة مكتبة ومطبعة , وهبامشه: اقريرات مفيدة إلبراهيم بن حسن, املالكي
 .الطبعة: الثالثة, مصطفى البايب احلليب وأوالده, مصر

 يبأل ,املستخرجة ملسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان .2
 حجي حممد د: حققه, (هـ329: املتوىف) القرطيب رشد بن أمحد بن حممد الوليد

 - هـ 1490 الثانية,: الطبعة, لبنان – بريوت اإلسالمي, الغرب دار, وآخرون
 .م 1000
 بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد يب, ألاملقتصد وهناية اجملتهد بداية .3

 احلديث دار, (هـ303: املتوىف) احلفيد رشد بابن الشهري القرطيب رشد بنا أمحد
 .م 2994 - هـ1423: النشر ااريخ, طبعة بدون, القاهرة –

 بن القاسم أيب بن يوسف بن مد, حملخليل ملختصر واإلكليل التاج .4
 دار, (هـ001: املتوىف) املالكي املواق اهلل عبد أيب الغرناطي, العبدري يوسف
 .م1004-هـ1416 األوىل,: الطبعة, العلمية الكتب

 نصر بن علي بن الوهاب عبد حممد يب, ألاملالكي الفقة يف التلقني .5
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 خبزة بو حممد أويس يبأ: , حتقيق(هـ422: املتوىف) املالكي البغدادي الثعليب
 .م2994-هـ1423 األوىل: الطبعة, العلمية الكتب دار, التطواين احلسين
احلسن, علي  يب, ألحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين .6

دار , : يوسف الشيخ حممد البقاعيحتقيق ,بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدويا
 .م1004 -هـ 1414, الطبعة: بدون طبعة, بريوت ,الفكر

 الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس يب, ألالذخرية .7
, حجي حممد: 13 ,0 ,1 جزء:, حتقيق(هـ604: املتوىف) بالقرايف الشهري املالكي

 دار, خبزة بو حممد: 12 - 0 ,1 ,3 - 3 جزء, أعراب سعيد: 6 ,2 جزء
 .م1004 األوىل,: الطبعة, بريوت -اإلسالمي الغرب
محد بن غام , ألالفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين .8

دار , )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا, شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي
 .الفكر

حممد عبد اهلل بن )أيب زيد( عبد الرمحن النفزي,  يب, ألالةالرس .9
 .دار الفكر, هـ(306القريواين, املالكي )املتوىف: 

 املالكي اخلرشي اهلل عبد بن مد, حملللخرشي خليل خمتصر شرح .31
: الطبعة, بريوت – للطباعة الفكر دار, (هـ1191: املتوىف) اهلل عبد أبو

 .ااريخ وبدون طبعة بدون
القاسم, حممد بن أمحد بن حممد بن عبد  يب, ألني الفقهيةالقوان .33

 .اهلل, ابن جزي الكليب الغرناطي
عمر يوسف بن عبد اهلل بن  يب, ألالكايف يف فقه أهل املدينة .32
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: حممد حممد أحيد ولد حتقيق ,حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب
, ململكة العربية السعوديةمكتبة الرياض احلديثة, الرياض, ا, ماديك املوريتاين
 .م1009هـ/1499الطبعة: الثانية 

: املتوىف) املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن الك, ملاملدونة .33
 .م1004 - هـ1413 األوىل,: الطبعة, العلمية الكتب دار, (هـ110

, الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب يبأل, املقدمات املمهدات .34
 .م1000 -هـ 1490الطبعة: األوىل  ,دار الغرب اإلسالمي

 اهلل عبد أيب الدين شمس, لخليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب .35
 املالكي الر عيين باحلطاب املعروف املغريب, الطرابلسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد

 .م1002 - هـ1412 الثالثة,: الطبعة, الفكر دار, (هـ034: املتوىف)
 :الفقه الشافعيكتب ج(  

 زكريا بن حممد بن زكريا, لالطالب روض شرح يف املطالب أسىن .3
 الكتاب دار, (هـ026: املتوىف) السنيكي حيىي أبو الدين زين األنصاري,
 ااريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة, اإلسالمي
إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية على فتح  .2

بكر )املشهور بالبكري( بن  يب, ألاملعني بشرح قرة العني مبهمات الدين(
الطبعة: األوىل , دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع ,حممد شطا الدمياطي

 .م1001-هـ 1410
شمس الدين, حممد بن أمحد , لاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع .3
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دار  -: مكتب البحوث والدراسات حتقيق ,اخلطيب الشربيين الشافعي
 .بريوت, دار الفكر, الفكر
احلسني حيىي بن أيب اخلري  يب, أليف مذهب اإلمام الشافعي البيان .4

دار املنهاج , : قاسم حممد النوريحتقيق ,بن سامل العمراين اليمين الشافعيا
 .م 2999 -هـ 1421الطبعة: األوىل , جدة –

اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  يبأل, التنبية يف الفقه الشافعي .5
 .عامل الكتب ,الشريازي

 منهج) املنهج شرح على البجريمي حاشية= العبيد نفعل التجريد .6
 يف شرحه مث للنووي الطالبني منهاج من األنصاري زكريا اختصره الطالب

يـ ر م يّ  عمر بن حممد بن سليمان, ل(الطالب منهج شرح  املصري الب ج 
 ااريخ, طبعة بدون: الطبعة, احلليب مطبعة, (هـ1221: املتوىف) الشافعي

 .م1039 - هـ1360: النشر
حترير ألفاظ التنبيه, أليب زكريا حميي الدين بن شرف الدين  .7

 النووي, حتقيق: عبد الغين الدقر, دار القلم, دمشق.

 خمتصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يف الكبري احلاوي .8
 البغدادي, البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن يب, ألاملزين

 - معوض حممد علي الشيخ: , حتقيق(هـ439: ىفاملتو ) باملاوردي الشهري
, لبنان – بريوت العلمية, الكتب دار, املوجود عبد أمحد عادل الشيخ
 .م1000- هـ 1410 األوىل,: الطبعة
بن ازكريا بن حممد بن أمحد , لالغرر البهية يف شرح البهجة الوردية .9
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 .نيةاملطبعة امليم ,حيىي السنيكي زكريا األنصاري, زين الدين أيب
عبد الكرمي بن حممد ل ,الشرح الكبري أو فتح العزيز بشرح الوجيز .31

 .دار الفكر ,الرافعي القزويين

, حباشية املعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات .33
 شرحه مث للنووي الطالبني منهاج من األنصاري زكريا اختصره الطالب منهج) اجلمل

 املعروف األزهري, العجيلي منصور بن عمر بن سليمان, ل(الطالب منهج شرح يف
 .ااريخ وبدون طبعة بدون, الفكر دار, (هـ1294: املتوىف) باجلمل

بكر بن حممد  يب, ألختصاركفاية األخيار يف حل غاية اال .32
 ,بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى احلسيين احلصين, اقي الدين الشافعي

, دمشق –دار اخلري , ن: علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليماحتقيق
 م.1004الطبعة: األوىل, 
بن امساعيل بن حيىي إل باألم للشافعي( خمتصر املزين )مطبوع ملحقا   .33

 .م1009 هـ/1419 سنة:, بريوت, دار املعرفة, إمساعيل, أبو إبراهيم املزين

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, لشمس الدين,  .34
بيين الشافعي, دار الكتب العلمية, الطبعة حممد بن أمحد اخلطيب الشر 

 م.1004-هـ1413األوىل: 
اسحاق إبراهيم بن علي بن  يبأل, املهذب يف فقة اإلمام الشافعي .35

 .دار الكتب العلمية ,يوسف الشريازي
مد بن عمر نووي اجلاوي , حملهناية الزين يف إرشاد املبتدئني .36

 .الطبعة: األوىل, وتبري  ,دار الفكر ,إقليما, التناري بلدا البنتين
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  : الفقه الحنبليكتب د(  
, أخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .3

حممد ناصر  , حتقيق:ّمد بن بدر الدين بن عبد احلق ابن بلبان احلنبليحمل
 هـ.1416الطبعة: األوىل , بريوت ,دار البشائر اإلسالمية, العجمي

 بن حممد بن العزيز عبد حممد يب, ألالفقهية واألجوبة األسئلة .2
 .(هـ1422: املتوىف) السلمان احملسن عبد بن الرمحن عبد

 ,وسى بن أمحد بن موسى, ملاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل .3
 .لبنان ,بريوت ,دار املعرفة, : عبد اللطيف حممد موسى السبكيحتقيق

سن احل عالء الدين أيب, لاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .4
 .الطبعة: الثانية, دار إحياء الرتاث العريب ,علي بن سليمان املرداوي

, دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات .5
 .م1003 -هـ 1414الطبعة: األوىل , عامل الكتب, نصور بن يونسمل

 بن بكر أىب بن يوسف بن رعي, ملاملطالب لنيل الطالب دليل .6
 نظر قتيبة أيب: , حتقيق(هـ1933: املتوىف) احلنبلى قدسيامل الكرمى أمحد
 األوىل,: الطبعة, الرياض والتوزيع, للنشر طيبة دار, الفاريايب حممد

 .م2994/ هـ1423
ومعه: حاشية , نصور بن يونس, ملالروض املربع شرح زاد املستقنع .7

خرج أحاديثه: عبد القدوس , الشيخ العثيمني واعليقات الشيخ السعدي
 .مؤسسة الرسالة -دار املؤيد , مد نذيرحم
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بن أمحد بن موسى وسى , ملزاد املستقنع يف اختصار املقنع .8
دار , : عبد الرمحن بن علي بن حممد العّسكراحلجاوي أيب النجا, حتقيق

 .الرياض ,الوطن للنشر

دار , شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي, لشرح الزركشي .9
 .م 1003 -هـ  1413 الطبعة: األوىل,, العبيكان
عبد الرمحن بن حممد بن أمحد , لالشرح الكبري على منت املقنع .31

دار الكتاب العريب للنشر , الفرج بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي, أيب
 .أشرف على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار, والتوزيع

 عثيمنيمد بن صاحل بن حممد ال, حملالشرح املمتع على زاد املستقنع .33
 .هـ1420 -1422الطبعة: األوىل , دار النشر: دار ابن اجلوزي

 حممد أيب أمحد, بن إبراهيم بن الرمحن عبد, لالعمدة شرح العدة .32
, طبعة بدون, القاهرة احلديث, دار, (هـ624: املتوىف) املقدسي الدين هباء

 .م2993 هـ1424: النشر ااريخ
هلل بن أمحد بن حممد حممد موفق الدين عبد ا يب, ألعمدة الفقه .33

, املكتبة العصرية, أمحد حممد عزوز , حتقيق:بن قدامة اجلماعيلي املقدسيا
 .م2994 -هـ 1423الطبعة: 
لعالء الدين  ,مد بن مفلح ومعه اصحيح الفروعحمل ,الفروع .34

مؤسسة , : عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي, حتقيقعلي بن سليمان املرداوي
 .الرسالة

حممد موفق الدين عبد اهلل بن  يب, ألاإلمام أمحد الكايف يف فقه .35
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الطبعة: , دار الكتب العلمية, بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسياأمحد 
 .م1004 -هـ 1414األوىل 

نصور بن يونس بن صالح , ملكشاف القناع عن منت اإلقناع .36
 . دار الكتب العلمية ,الدين ابن حسن بن إدريس البهواى احلنبلى

, خدرات والرياض املزهرات لشرح أخصر املختصراتكشف امل .37
, : حممد بن ناصر العجمي, حتقيقعبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعليل

 - هـ1423 الطبعة: األوىل, بريوت ,لبنان ,دار البشائر اإلسالمية
  .م2992

براهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد , إلاملبدع يف شرح املقنع .38
, لبنان ,دار الكتب العلمية, بريوت ,حاق, برهان الدينإس بن مفلح, أيب
 . م1001 -هـ1410الطبعة: األوىل 

 السالم عبد, لحنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه يف احملرر .39
 الدين جمد الربكات, أيب احلراين, ايمية ابن حممد, بن اخلضر بن اهلل عبد بن
- هـ1494 الثانية بعةالط, الرياض -املعارف مكتبة, (هـ632: املتوىف)

 .مـ1004

, الشيباين حنبل بن أمحد اهلل عبد يبأ مذهب على اخلرقى منت .21
 دار, (هـ334: املتوىف) اخلرقي اهلل عبد بن احلسني بن عمر القاسم يبأل

 .م1003-هـ1413: الطبعة, للرتاث الصحابة
صطفى بن سعد , ملمطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى .23

الطبعة: , املكتب اإلسالمي, ي الرحيباىن الدمشقي احلنبليبن عبده السيوطا
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 .م1004 -هـ 1413الثانية 
حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن  يب, ألاملغين البن قدامة .22

 .مكتبة القاهرة ,حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي
دار , صاحل بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان, لامللخص الفقهي .23

 .هـ1423الطبعة: األوىل , , اململكة العربية السعوديةالعاصمة, الرياض
زين الدين املنجى بن عثمان بن أسعد ابن , لاملمتع يف شرح املقنع .24

 .د. عبدامللك بن عبداهلل بن دهيش: دراسة وحتقيق, التنوخي احلنبلي املنجى

 حممد بن إبراهيم ضويان, بن, الالدليل شرح يف السبيل منار .25
, اإلسالمي املكتب, الشاويش زهري: , حتقيق(هـ1333: املتوىف) سامل بنا

 .م1000-هـ 1490 السابعة: الطبعة

 ثالثا : الفقه العام:
 إبراهيم بن حممد بكر يب, ألواالختالف واإلمجاع السنن يف األوسط .3

 حممد بن أمحد صغري محاد أيب: حتقيق, (هـ310: املتوىف) النيسابوري املنذر بنا
 هـ, 1493 - األوىل: الطبعة, السعودية – ضالريا - طيبة دار, حنيف

 .م1003

 النيسابوري املنذر بن إبراهيم بن حممد بكر يب, ألاإلمجاع .2
, والتوزيع للنشر املسلم دار, أمحد املنعم عبد فؤاد: , حتقيق(هـ310: املتوىف)

 .مـ2994/ هـ1423 األوىل الطبعة:  الطبعة

 عبد بن العزيز عبد, لسالماإل بأركان اتعلق مهمة بأجوبة اإلخوان حتفة .3
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 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة, (هـ1429: املتوىف) باز بن اهلل
 .هـ1423 الثانية,: الطبعة, السعودية العربية اململكة - واإلرشاد

 بن احلسني بن أمحد بن مد, حملالفقهاء مذاهب معرفة يف العلماء حلية .4
 الشافعي املستظهري اإلسالم, فخر امللقب ,الفارقيّ  القفال الشاشي بكر أيب عمر,

 دار/  الرسالة مؤسسة, درادكة إبراهيم أمحد ياسني. د: , حتقيق(هـ391: املتوىف)
 .م1009 األوىل,: الطبعة, عمان/  بريوت - األرقم

 الذهلي هبرية بن حممد( بن ه بـ يـ ر ة) بن يحىي, لالعلماء األئمة اختالف .5
, أمحد يوسف السيد: , حتقيق(هـ369: املتوىف) الدين عون املظفر, أيب الشيباينّ,

 .م2992 - هـ1423 األوىل,: الطبعة, بريوت/  لبنان - العلمية الكتب دار

 املوصلي مودود بن حممود بن اهلل عبد, لاملختار لتعليل االختيار .6
: اعليقات عليها, (هـ603: املتوىف) احلنفي الفضل أيب الدين جمد البلدحي,

 الدين أصول بكلية ومدرس احلنفية علماء من) دقيقة أيب دحممو  الشيخ
 بريوت, - العلمية الكتب دار وصورهتا) القاهرة - احلليب مطبعة, (سابقا

 .م 1031 - هـ 1336: النشر ااريخ, (وغريها

 بن أيوب بن بكر أيب بن مد, حملالعباد خري هدي يف املعاد زاد .7
 الرسالة, مؤسسة, (هـ131: املتوىف) اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد

, والعشرون السابعة: الطبعة, الكويت اإلسالمية, املنار مكتبة - بريوت
 .م1004/ هـ1413
 التسليم إىل التكبري من وسلم عليه اهلل صلى النيب صالة صفة .8

 املعارف مكتبة, (هـ1429: املتوىف) األلباين الدين ناصر مد, حملاراها كأنك
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 .ضالريا – والتوزيع للنشر

ه   .9  املذهبي ة واآلراء الش رعي ة لألدلّة الش امل) وأدل ت ه   اإلسالمي   الف ق 
. د. أ: املؤلف, (وخترجيها الن بوي ة األحاديث وحتقيق الفقهي ة الن ظري ات وأهمّ 
ب ة ي ل ّي, مصطفى بن و ه   وأصوله اإلسالميّ  الفقه قسم ورئيس أستاذ الز ح 

: الطبعة, دمشق – سوري ة - الفكر دار, الش ريعة ةكّلي   - دمشق جبامعة
 اقدمها ملا عشرة الثانية الطبعة وهي) سبقها ملا بالنِّسبة املعد لة املنق حة الر ابعة

 .(مصورة طبعات من

 أيب بن علي الدين نور احلسن يب, ألالفوائد ومنبع الزوائد جممع .31
, القدسي الدين حسام: ق, حتقي(هـ091: املتوىف) اهليثمي سليمان بن بكر

 .م 1004 هـ, 1414: النشر عام, القاهرة القدسي, مكتبة
 بن احلليم عبد بن أمحد العباس أيب الدين تقي, لالفتاوى جمموع .33

, قاسم بن حممد بن الرمحن عبد: , حتقيق(هـ120: املتوىف) احلراين ايمية
 العربية ملكةامل النبوية, املدينة الشريف, املصحف لطباعة فهد امللك جممع

 .م1003/هـ1416: النشر عام, السعودية

 حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد يب, ألباآلثار احمللى .32
 بدون, بريوت – الفكر دار, (هـ436: املتوىف) الظاهري القرطيب األندلسي

 ااريخ وبدون طبعة
 بن الرمحن عبد بن اهلل عبد, ل(التعليم مسائل) احلضرمية املقدمة .33

: , حتقيق(هـ010: املتوىف) املذحجي السعدي احل  ض ر مي اف ضلب   بكر أيب
 .1413 الثانية,: الطبعة, دمشق – املتحدة الدار, احلموي ماجد
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 احلاج بن الدين, ناصر حممد الرمحن عبد يب, ألوالعمرة احلج مناسك .34
, املعارف مكتبة, (هـ1429: املتوىف) األلباين األشقودري آدم, بن جنايت بن نوح
 .األوىل: عةالطب

 ا : كتب أصول الفقه:رابع
 للقاضي األصول علم إيل الوصول منهاج)) املنهاج شرح يف اإلهباج .3

 الكايف عبد بنا علي احلسن أيب الدين تقي, ل((هـ103 سنه املتويف البيضاوي
 عبد نصر أيب الدين ااج وولده السبكي حييي بن حامد بن متام بن علي بن

 .م1003 - هـ1416: النشر عام, بريوت– ةالعلمي الكتب دار, الوهاب
مد بن علي , حملإرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول .2

الشيخ  , حتقيق:هـ(1239بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )املتوىف: ا
قدم له: الشيخ خليل امليس والدكتور , كفر بطنا  -أمحد عزو عناية, دمشق 

هـ 1410الطبعة: الطبعة األوىل , كتاب العريبار ال, ويل الدين صاحل فرفور
 .م1000 -

مد بن صاحل بن حممد العثيمني , حملاألصول من علم األصول .3
 .هـ1426الطبعة: طبعة عام , دار ابن اجلوزي, هـ(1421)املتوىف: 

, هـ(1313عبد الوهاب خالف )املتوىف : , لعلم أصول الفقه .4
الطبعة , لثامنة لدار القلم(شباب األزهر )عن الطبعة ا -مكتبة الدعوة 

 .الثامنة لدار القلم

 بن علي احلسن أيب الدين عالء, لالفقه أصول يف التحرير شرح التحبري .5
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 عبد. د: , حتقيق(هـ003: املتوىف) احلنبلي الصاحلي الدمشقي املرداوي سليمان
/  السعودية - الرشد مكتبة, السراح أمحد. د القرين, عوض. د اجلربين, الرمحن

 .م2999 - هـ1421 األوىل,: الطبعة, لرياضا
 اإلمام مذهب على الفقه أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة .6

 قدامة بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين موفق حممد يب, ألحنبل بن أمحد
 املقدسي قدامة بابن الشهري احلنبلي, الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي

 الثانية الطبعة, والتوزيع والنشر للطباعة انالريّ  مؤسسة, (هـ629: املتوىف)
 .م2992-هـ1423

 الطويف الكرمي بن القوي عبد بن سليمان, لالروضة خمتصر شرح .7
 بن اهلل عبد: , حتقيق(هـ116:  املتوىف) الدين جنم الربيع, أيب الصرصري,

 م1001/  هـ 1491 األوىل,: الطبعة, الرسالة مؤسسة, الرتكي احملسن عبد
, يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاملختصر  .8

احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي  بن اللحام, عالء الدين أيبال
جامعة  ,ق: د. حممد مظهربقايق, حتهـ(093الدمشقي احلنبلي )املتوىف: 

 .مكة املكرمة -امللك عبد العزيز 

حممد البقاء  تقي الدين أيب, لشرح الكوكب املنريخمتصر التحرير  .9
بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي 

, مكتبة العبيكان, : حممد الزحيلي ونزيه محاد, حتقيقهـ(012)املتوىف: 
 .مـ 1001 -هـ 1410الطبعة: الطبعة الثانية 

 اهلل عبد بن حممد الدين بدر اهلل عبد يب, ألالفقهية القواعد يف املنثور .31
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 الثانية,: الطبعة, الكويتية األوقاف وزارة, (هـ104: املتوىف) لزركشيا هبادر بن
 .م1003 - هـ1493

)حتريٌر ملسائ ل ه ودراستها دراسة  , ال م ه ذ ب  يف ع ل م  أ ص ول  الف ق ه  ال م ق ار ن   .33
, الرياض –مكتبة الرشد , عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة, لنظري ة  اطبيقي ة (

 .م1000 -هـ  1429األوىل: الطبعة 

 اللغة:المصطلحات و : كتب ا  خامس
ّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق , حملااج العروس من جواهر القاموس .3

: جمموعة من حتقيق ,الفيض, امللّقب مبراضى, الز بيدي احلسيين, أيب
 .دار اهلداية, احملققني

 منصور يبأ اهلروي, األزهري بن أمحد بن حممد: املؤلف, اللغة هتذيب .2
, بريوت – العريب الرتاث إحياء دار ,مرعب عوض حممد: , حتقيق(هـ319: املتوىف)

 م2991 األوىل, الطبعة
نصر إمساعيل بن محاد  يبأل, الصحاح ااج اللغة وصحاح العربية .3

 ,دار العلم للماليني, حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار, اجلوهري الفارايب
 .م 1001 - ـ ه 1491الطبعة: الرابعة , بريوت
 ,دار صادر, مد بن مكرم بن على, اإلفريقى, حمللسان العرب .4

 .هـ1414 -الطبعة: الثالثة , بريوت

 أيب الرازي, القزويين زكرياء بن فارس بن محد, ألفارس البن اللغة جممل .5
 مؤسسة, سلطان احملسن عبد زهري: وحتقيق دراسة, (هـ303: املتوىف) احلسني
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 .م 1006 - هـ 1496 - الثانية عةالطب, بريوت – الرسالة
احلسن علي بن إمساعيل بن سيده  يبأل, احملكم واحمليط األعظم .6

الطبعة: , بريوت ,دار الكتب العلمية, : عبد احلميد هنداويحتقيق ,املرسي
 .م 2999 -هـ 1421األوىل

 القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أيب الدين زين, لالصحاح خمتار .7
 الدار- العصرية املكتبة, حممد الشيخ يوسف: , حتقيق(هـ666: املتوىف) رازيال احلنفي

 .م1000/ هـ1429اخلامسة,: الطبعة, صيدا –بريوت النموذجية,

 البعلي, الفضل أيب بن الفتح أيب بن مد, حملاملقنع ألفاظ على املطلع .8
 ياسنيو  األرناؤوط حممود: , حتقيق(هـ190: املتوىف) الدين مشس اهلل, عبد أيب

 .م 2993 - هـ1423 األوىل الطبعة, للتوزيع السوادي مكتبة, اخلطيب حممود
دار , حامد صادق قنييب -مد رواس قلعجي , حملمعجم لغة الفقهاء .9

 .م1000 -هـ1490الطبعة: الثانية, , النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

 القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد, اللغة مقاييس معجم .31
 ,هارون حممد السالم عبد: , حتقيق(هـ303: املتوىف) احلسني أيب الرازي,

 .م1010 - هـ1300: النشر عام, الفكر دار
)شرح  ,اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية .33

عبد اهلل, الرصاع  مد بن قاسم األنصاري, أيب, حملحدود ابن عرفة للرصاع(
 .هـ1339الطبعة: األوىل, , العلميةاملكتبة , التونسي املالكي
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 :األعالم والتراجمسا : كتب ساد
ناع بن خليل القطان )املتوىف: , ملريخ التشريع اإلسالميلتاا .3
 .م2991-هـ1422الطبعة: اخلامسة , مكتبة وهبة, هـ(1429

العباس, أمحد بن عبد اهلل  يب, ألالرياض النضرة يف مناقب العشرة .2
, دار الكتب العلمية, هـ(604ي )املتوىف: بن حممد, حمب الدين الطرب 

 .الطبعة: الثانية

 بن أمحد بن حممد اهلل عبد أيب الدين شمس, لالنبالء أعالم سري .3
از بن عثمان : الطبعة, القاهرة -احلديث دار, (هـ140: املتوىف) الذهيب ق امي 

 .م2996-هـ1421
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