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ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
للعاملني سيِدنا  املبعوِث رمحًة  العاملني، والصالُة والسالُم عىل  احلمُد هلل ربِّ 

د، وعىل آلِه وصحبِه أمجعنَي، وبعُد،،، حممَّ

ف األول اإلعدادي، يف مادة  رة عىل طالِب الصَّ فهذه هي املوضوعات املقرَّ
باِب يف رشح الكتاب؛ للشيخ  اللُّ ت معتمدة عىل كِتاب   الفقه احلنفّي، وقد ُأعدَّ
عرش  الثالث  القرن  علامء  )من  احلنفي  امَليداين  مشقي  الدِّ الغنيمي  الغني  عبد 
أمحُد  احلسني  أبو  اإلماُم  َصنََّفه  الذي  القدوري(،  )خمترص  عىل   اهلجري(، 
فيها  اللجنُة  راَعِت  وقد  428هـ،  سنة  امُلتوفَّ  الَبغدادي،  الُقدوري  حممد   ابُن 
أن تكوَن بعباراٍت سهلٍة ؛ لتناسَب مدارك هذه الفئة العمرية من طالب املعاهد 
امُلقبِلِة  األزهرية، مع اختصاِر بعِض املباِحِث التي سُتدرس الِحًقا يف السنواِت 

بمشيئِة اهللِ تعاىل.

َق هبا النفُع والَقبوُل، إنه سبحانه وتعاىل  وإنا لنسأل اهلل  ـ عز وجل ـ  أن يتحقَّ
خرُي مأموٍل، وأكرُم مسؤوٍل.

* * *
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التعريف بصاحب املذهب
هو اإلمام أبوحنيفة النعامن بن ثابت بن ُزوَطى، إمام األئمة، ورساج األمة، 

وفقيه أهل العراق.
مولده ووفاته: ولد بالكوفة سنة80 هـ ، وتوف ببغداد سنة 150هـ.

شيوخه: تتلمذ اإلمام أبو حنيفة  عىل كثري من املشايخ، وكان أكثرهم 
مّحاد بن أبى سليامن  وكان وفًيا له حتى بعد وفاته، وكذلك كل شيوخه، 
فقال وفاًء هلم: ما صليت صالة منذ مات مّحاد إال استغفرت له مع والِديَّ وإنى 

ألستغفر ملن تعلمت منه علاًم أو علمته علاًم.

طريقته الفقهية:

مع  العلمية  الشورى  الفقهية عىل  أبوحنيفة    يف طريقته  اإلمام  اعتمد 
تالمذته وكانت هذه من أبرز خصائص مذهبه.

ثناء العلماء عليه:

رأيت  هل  ملالك:  قيل  الشافعي:  اإلمام  فقال  األمة،  علامء  كباُر  له   َشِهد 
ارية أن جيعلها ذهًبا لقام  أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجاًل لو يَكلُِّمَك يف هذه السَّ

بحجته. وقال اإلمام الشافعي أيًضا: الناس يف الفقه ِعياٌل عىل أيب حنيفة.

أشهر تالمذة اإلمام أبى حنيفة  :

1 ـ اإلمام أبو يوسف القايض  :
وسعد  األنصاري،  َحْبَتة  بن  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  بن  يعقوب   هو 

ابن حبتة من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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 ، أنه ولد سنة 113هـ  إىل  مولده ووفاته: اختلف يف مولده، فذهب األكثر 
وذهب غريهم إىل أنه ولد سنة 93هـ. وكانت وفاته سنة 182هـ.

أبو يوسف    فقيًها، عامًلا، حافًظا، ُيعرف  العلمية: كان اإلمام  مكانته 
بحفظ احلديث، وكان حيرض جملس احلديث فيحفظ مخسني، وستني حديًثا، ثم 

يقوم فيمليها عىل الناس.
: 2 ـ اإلمام حممد بن احلسن 

هو حممد بن احلسن الشيباين.
مولده ووفاته: ولد سنة 132هـ. وتوف سنة 189هـ.

، وحرض جملسه سنتني ثم  طلبه للعلم: أخذ الفقه عن اإلمام أبى حنيفة 
الزم  أبا يوسف من بعد وفاة اإلمام أيب حنيفة حتى برع يف الفقه.

العربية،  علم  يف  ماهًرا  اهلل،  بكتاب  الناس  أعلم  من  كان  العلمية:  مكانته 
والنحو، واحلساب.

رأيت  ما  وقال:  الشافعي   اإلمام  ومنهم  األئمة،  من  كثري  عنه  وأخذ 
رجاًل سمينًا أخف روًحا منه، وكان يمأل القلب والعني، وما رأيت أفصح منه، 

ولوأشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة حممد بن احلسن لقلته ؛ لفصاحته.
: 3 ـ اإلمام زفر 

وخليفته  حنيفة  أيب  اإلمام  صاحب  البرصي،  قيس  بن  اهلذيل  بن  زفر   هو 
يف جملسه بعد موته، ويعد من أكرب تالمذته.

مولده، ووفاته: ولد سنة 110هـ ، وتوف سنة 158هـ.
مكانته العلمية: كان اإلمام زفر  ـ  رمحه اهلل  ـ  من أفقه أهل زمانه، وكان إماًما 

ثقة مأموًنا، مجع بني العلم والعبادة.
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أشهر املصطلحات يف املذهب احلنفي:

أيًضا:  ـ 1 أبى حنيفة  ويطلق عليه  اإلمام  يطلق عىل  األعظم:  اإلمام   
صاحب املذهب، وإمام املذهب.

. ـ 2   اإلمام الثاين: يطلق هذا اللفظ عىل اإلمام أبى يوسف 
. ـ 3   اإلمام الثالث: يطلق هذا اللفظ عىل اإلمام حممد بن احلسن 
  أصحابنا: املشهور إطالق لفظ أصحابنا عىل األئمة الثالثة: أيب حنيفة،  ـ 4

وأبى يوسف، وحممد. لكن قد يطلق عىل اإلمام وتالمذته عموًما.
  الشيخان: يطلق هذا اللفظ ويراد به اإلمامان: أبو حنيفة، وأبو يوسف. ـ 5
  الصاحبان: يطلق هذا اللفظ عىل أبى يوسف، وحممد. ـ 6
  الطرفان: يطلق هذا اللفظ عىل أبى حنيفة، وحممد. ـ 	

* * *
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أهداف تدريس
هارة كتاب الطَّ

ع من الطالب أن: يف هناية هذا الباب ُيَتوقَّ

 يعرف معنى الطهارة. ـ 1

 يعرف أنواع الطهارة. ـ 2

 يميِّز بني فرائض الوضوء وسننه. ـ 3

ق بني أركان الغسل وسننه. ـ 4  يفرِّ

  يميِّز بني املسح عىل اخلفني واملسح عىل اجلبائر. ـ 5

 حيفظ النصوص الدالَّة عىل الطهارة. ـ 6

ر بطريقة صحيحة. ـ 	  يتطهَّ

* * *
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هارة كتاب الطَّ

العبادات،  هي:  أساسية،  موضوعات  أربعة  عىل  الفقِه  كتُب  تشتمُل 
واملعامالت، واألحوال الشخصية )فقه األرسة(، واجلنايات.

مت العباداُت عىل غرِيها ِمن أبواِب الفقه؛ اهتامًما هبا؛ ألن اجِلنَّ واإِلنَس  وُقدِّ
مت  مل ُتَلق إال هلا؛ قال تعاىل:نث ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  مث)1(، وُقدِّ
ألهنا  الصالِة؛  عىل  الطهارُة  مت  وُقدِّ ِعامُدها،  ألهنا  العباداِت؛  بني  ِمن  الصالُة 

مت طهارُة الوضوِء عىل بقيِة الطهاراِت؛ لكثرِة َتكراِرها. ِمفتاُحها، وُقدِّ

تعريف الطهارة لغة وشرًعا:

الطهارُة لغة: النظافُة.

ة. ورشًعا: النظافُة من النجاسِة احلسيَّة أو املعنويَّ

والنجاسة احلسية مثل البول، والغائط.

والنجاسة املعنوية مثل احَلَدث األصغر واألكرب.

* * *

)1( سورة الذاريات. اآلية: 56. 
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الوضوء

الوضوء لغًة: من الوضاءة: وهو احُلسُن.

ورشًعا: الغسل واملسح ف أعضاء خمصوصة.

فرائض الوضوء

نث ٱ ٻ ٻ ٻ  الوضوِء، مجعها اهلل عز وجل يف قوله:  فرائُض 
ٺ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ 

ٺ ٺ ٺٿ مث)1( .
وهي على التفصيل التالي:

 َغسُل الوجِه مرًة واحدًة. ـ 1
وَحدُّ الوجِه: ِمن بدايِة َسْطِح اجلبهِة إىل أسفِل الذقِن طواًل، وما بنَي َشحَمَتي 
األُُذنني َعرَضا. وَشْحَمة األُُذن هي: اجلزء اللنيِّ يف أسفل األذن، وهو املوضع 

الذي يوضع فيه احَلَلُق بالنسبة لألنثى.
 َغْسُل اليديِن مع املرفقني مرًة واحدًة. ـ 2

واملرفق: هو املوضع الذي يلتقي فيه الساعد مع الَعُضد.
 مسُح ربع الرأس مرًة واحدًة. ـ 3
جلني مع الكعبني مرًة واحدًة. ـ 4  غسُل الرِّ

والَكعبان: مها العظامن الباِرزان يف أسفِل جانبي الَقَدِم.

)1( سورة املائدة. اآلية: 6. 
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ُسنُن الوضوِء

تعريف السنَّة لغة وشرًعا:

نُة لغًة: الطريقُة، سواء كانت طريقًة حسنًة أو قبيحًة. السُّ

ورشًعا: ما واظب عليه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مع َتركِِه له أحياًنا.

فرائض  من  فرًضا  ترك  من  أن  السنن:  من  وغريها  الفرائض  بني  والفرق 
الوضوء بطل وضوؤه ووجب عليه إعادته، أما من ترك سنة فال يبطل وضوؤه، 

وإنام أساء ملخالفته السنة.

وُيَسنُّ للمتوضِئ ما يلي:

النيَّة عىل املعتمد يف املذهب؛ بأن ينوَي الطهارَة يف ابتداِء الوضوِء. ـ 1

 تسمية اهلل تعاىل. ـ 2

سغني؛ ألهنام آلُة التطهرِي ووسيلُته، فيبدُأ بطهارِتام.  ـ 3  َغسُل اليديِن إىل الرُّ
سُغ هو: هنايُة الكفِّ عند املفصِل. والرُّ

واُك، أي: استخدام السواِك، ودليُله: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لوال أن أشقَّ  ـ 4  السِّ
عىل أمتي ألمرُتم بالسواِك ِعند كلِّ صالة«)1(.

تنظيف  وسائل  من  غريها  أو  األسناِن  ُفرشاِة  استخدام  السواك  مقام  ويقوم 
الفم واألسنان.

 املضمضُة، وهي إدخاُل املاِء يف الَفم، مع حتريكِه، وإخراِجه مرة ثانية. ـ 5

)1( رواه البخاري ومسلم. 
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 االستنشاُق واالستنثار، ومها إدخاُل املاِء يف األنِف وإخراجه. ـ 6

 مسُح األُُذننِي. ـ 	

ملَِا  ـ 8 اللحيِة عند الغسِل؛  اللحيِة، ومعناه: إدخاُل األصابِع يف َشعِر  تليُل   
أ َشبَّك أصابَِعه يف حِليته)1(. ُروي أن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا توضَّ

 تليُل األصابِع، ومعناه: إدخاُل األصابِع بعضها يف بعض، مع حتريكِها  ـ 9
عند الَغسِل وهذا يف أصابع اليد، أما تليل أصابع الرجلني فيكون بإدخال 

أصبع من أصابع اليد بني أصابع الرجلني مع التحريك.

 َغسل األعضاِء ثالًثا. ـ 10

 مسح مجيع الرأس مرة واحدة. ـ 11

* * *

)1( رواه ابن ماجه. 
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ُمستحباُت الوضوِء

تعريف املستحبِّ لغًة وشرًعا:

املستحبُّ لغًة: اليشُء املحبوُب.

ورشًعا: ما َفَعَله النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مرًة وَتَرَكه أخرى.

أما  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عليه  واظب  ما  السنة  أن  هو:  والسنَِّة  املستحّب  بني  والفرق 
املستحبُّ فهو ما مل يواظب عليه.

ومستحباُت الوضوِء هي:

الرتتيب، وهو أن يبدَأ بام بدأ اهللُ  ـ تعاىل ـ  به، وهو َغسل الوجِه، وَيتَم  ـ 1
جلنِي. بام َختَم به، وهو َغسل الرِّ

ملَِا روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان  ـ 2  التيامن، وهو أن يبدَأ بغسِل اليمنِي يف كلِّ عضو؛ 
ه)1(.  حُيبُّ التيامَن يف شأنِه ُكلِّ

نواقُض الوضوِء

نواقُض الوضوِء: هي أمور إذا فعلها املتوضئ أو وقعت منه بطل وضوُؤه.

ونواقُض الوضوِء هي:

ُكلُّ ما َخَرَج من السبيلنِي، والسبيالن مها: مكاُن خروِج البوِل والغائِِط. ـ 1

)1( رواه البخاري ومسلم. 
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ِم والَقيِح ـ  ونحِومِها ِمن النجاساتـ  ِمن البدِن برشط السيالن؛  ـ 2 خروُج الدَّ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الوضوُء ِمن كلِّ َدٍم سائٍل«)1(.

ديد. ُة الَّتِي اَل ُيَالُِطَها َدٌم، فإذا خالطها دم فهي الصَّ والقيح هو: امْلِدَّ

ا إذا مل يمأل الفَم فال َينُقض. ـ 3 القيُء إذا َمأَل الفَم، أمَّ

ِمن األرِض  ـ 4 نًا مقعدَته  ُمكِّ النائُم  فإذا كان  ِن،  املتمكِّ النوُم عىل غرِي هيئِة    
ال ُينتقض وضوؤه.

اإلغامُء. ـ 5

اجلنوُن. ـ 6

ِحِك؛ بحيث يكون  ـ 	 القهقهُة داخَل صالٍة كاملٍة، والقهقهُة هي: ِشدُة الضَّ
مسموًعا له وملَِن يقُف بجواِره.

الصحابِة:  ِمن  َخلَفه  الصالِة  يف  ضحَك  ملَِن  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  روي  ملَِا   وذلك 
»أال َمن ضحَك منكم قهقهًة فلُيِعد الوضوَء والصالَة«)2(.

* * *

)1( رواه الدار قطني. 
)2( رواه عبد الرزاق. 
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باب الُغسل
ه باملاِء. الُغسُل  ـ بالضم ـ  هو: تعميم البدِن كلِّ

فرائُض الُغسِل هي:

 املضمضُة. ـ 1
 االستنشاُق. ـ 2
 َغسُل سائِر البدِن، ما ُيمكُن غسُله ِمن غرِي مشقٍة عىل امُلغتسِل. ـ 3

سنن الغسل:

ُيسنُّ عند االغتساِل ما ييل:
سَغنِي. ـ 1  بدُأ املغتِسِل بَغسِل يديِه إىل الرُّ
 َغْسُل َفرِجه. ـ 2
 إزالُة أيِّ نجاسٍة توجُد عىل َبَدنِه. ـ 3
ُؤ كأنه يتوضُأ للصالِة. ـ 4  التَّوضُّ
  إفاضُة املاِء عىل رأِسه وسائِر جسِده ثالَث مراٍت، مستوِعًبا جسَده يف كلِّ  ـ 5

مرٍة، وباِدًئا َبعَد الرأِس بجانبِه األيمِن ثم األَيرِس.

حكُم َفكِّ املرأِة ضفاِئَرها يف الُغْسل
املاُء  يدخل  مل  ولو  حتى  الُغسل،  يف  ضفائَرها  تفكَّ  أن  املرأِة  عىل  جيُب   وال 
ِمن سامحِة اإلسالِم وتيسرِيه عىل  الرأِس، وهذا  فروَة  بلوِغه  الضفائِر برشِط  يف 

املرأة؛ ألهنا لو ُكلِّفت بفكِّ ضفائِرها عند كلِّ ُغسٍل لكان يف ذلك مشقٌة عليها.
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موجبات الغسل

عليه  وجب  منه  وَقَعت  أو  اإلنساُن  فعلها  إذا  أموٌر  هي  الغسل:  موجبات 
الغسل، وهي:

خروج املنّي من الرجل واملرأة يف النوم أو يف اليقظة بشهوة، أما لو خرج  ـ 1
منه بسبب مرض ونحوه فال جيب عليه الغسل.

 التقاُء اخِلتاَننْي، وهو اجلامُع بني الرجل واملرأة سواٌء َحَدث إنزاٌل للمني  ـ 2
أم ال ؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل«)1(. 

انقطاُع دِم احليِض )الدورة الشهرية(. ـ 3

انقطاع دم النِّفاس )الدم الذي ينزل من املرأة عقب الوالدة(. ـ 4

الغسل املسنون

الغسُل املسنون هو الذي واَظب عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ومن ذلك:

الُغسل يوَم اجلمعِة. ـ 1
الُغسل يوَم العيديِن. ـ 2
 الُغسل يوَم عرفَة، للوقوف بعرفات. ـ 3
الُغسل لإلحراِم باحلجِّ أو العمرِة. ـ 4

عاٍت كبريٍة وِزحاٍم، ما  والُغسل مسنون يف هذه األيام األربعة؛ ألهنا أياُم َتمُّ

)1( رواه ابن ماجه. 
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يتسبب يف كثرة الَعَرق وانتشاِر الروائِح الكرهيِة، َفَسنَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص االغتساَل فيها 
العبادِة بصدر منرِشٍح، وهذا ِمن اهتامِم  فُيقبُِل عىل  املسلُم أخاه،  حتى ال يؤذي 

اإلسالِم بقيمِة النظافِة.

* * *
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ِم باُب التََّيمُّ

م لغة وشرًعا: تعريف التيمُّ

ُم لغًة: القصُد. التيمُّ

ورشًعا: استعامل الرتاب الطَّاِهِر أو غريه من أجزاء األرض الطاهرة يف مسح 
الوجه واليدين بنية الُقربِة هللَّ تعاىل.

ودليُل مرشوعيِة التيمِم قوله تعاىل: نث ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ   ۅ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

وئ وئۇئ ۇئ     ۆئ ۆئ         ۈئ ۈئ مث)1( .
األسباب املبيحة للتيمم:

م إىل أمَرْين أساسيَّين: ترجع أسباب إباحة التيمُّ

ر  أوهلام: فقداُن املاِء، بأن كان املكلَّف ف مكان ومل جيد به ماء، ويريد أن يتطهَّ
عبادات،  من  غريها  أو  الة  الصَّ َي  يؤدِّ لكى  األكرب)3(  أو  األصغِر)2(  احلَدِث   من 

أو كان يف مكان وجد به ماًء ولكنه ال يكفيه للطهارة؛ ألن اهلل تعاىل قد يرسَّ عىل 
عباده فقال: نث ې ى ى  ائ ائ ەئ مث .

دة: ثانيهام: العجز عن استعامل املاء، ولذلك ُصَوٌر متعدِّ

)أ( إذا أصيب اإلنسان بجراحة أو بمرض، وخاف زيادة املرض إذا استعمل 
)1( سورة النساء. اآلية: 43. 

)2( احلدث األصغر: هو ما يوجب الوضوء. 
)3( احلدث األكرب: هو ما يوجب الغسل. 
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املاء، وَعلِم ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة، ففى هذه احلالة ُيَباح له التيمم.

املاء أصابه رضٌر شديد لشدة برودة  لو استعَمَل  أنه  املكلَّف  يتيقَّن  أن  )ب( 
املاء، وال يتيرسَّ له تسخينه.

إليه  الوصول  من  يمنعه  مانع  ووجد  اإلنسان،  من  قريًبا  املاء  كان  إذا  )ج( 
كخوفه عىل نفسه أو ماله أو أهله.

أنه لو  فيام ال غنى عنه، وتيقن  أو استعاملِِه  املاء لرشبه،  )د( احتياج اإلنسان 
كأن  وذلك  للخطر،  حياته  وستتعرض  غريه،  جيد  فلن  معه  الذى  باملاء  توضأ 

يكون مسافًرا مثاًل.

بعد  إال  التيمم  عىل  اإلقدام  عدم  مكلَّف  كل  عىل  جيب  األحوال  مجيع  وف 
نِه من فقدان املاء، أو عجزه عن استخدامه، أو أنه ف حاجة شديدة إىل ما معه   َتَيقُّ

ُضه لألخطار التى قد تؤدى إىل املوت. َن أن استعامله للامء َسُيَعرِّ من ماء، أو َتَيقَّ

كيفيُة التيمم

األرض  أجزاء  من  غرِيه  أو  الطاهر  الرتاِب  عىل  بيَدْيِه  اإلنساُن  يرضَب  أن 
الطاهرة رضبَتنْي.

رضبٌة يمسُح هبا وجَهُه.

ورضبٌة يمسُح هبا يديه مع املرفقنِي.

ِم: مسُح العضو كلِّه لكلٍّ من الوجه واليدين مع املرفقني كام  وُيشرتُط يف التيمُّ
هو احلال يف الوضوء.
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ما جيوُز به التيمُم

ْمِل، واحَلَجِر  جيوُز التيمُم بكلِّ ما كاَن ِمن جنِس األرِض، مثل الرتاِب، والرَّ

...إلخ.

تعاىل: قولِه  بدليِل  األشياِء؛  هذه  ِمن  طاهًرا  كان  بام  إال  التيمُم  جيوُز   وال 
آلُة  الرتاَب هو  الطاهُر، وألن  بالطيِب:  املراَد  )1(؛ ألن  نث ائ ائ ەئمث 

التطهرِي، فالبدَّ ِمن طهارتِه يف نفِسه أواًل كاملاِء.

وجيوُز التيمُم بالغباِر مع القدرِة عىل الرتاِب.

الفرُق بني الوضوِء والتيمِم

يفرتُق التيمُم عن الوضوِء يف أن النيَة فرٌض يف التيمم سنٌة يف الوضوِء.

نواقض التيمم

ينقُض التيمَم ما يلي:

1 ـ  كلُّ يشٍء ينقُض الوضوَء؛ ألن التيمَم بدل عن الوضوِء فيأخُذ حكَمه.

2 ـ  رؤيُة املاِء الكايف للوضوِء إذا َقَدر عىل استعاملِه.

وبالتايل: فإنَّ َمن َوَجَد ماًء كافًيا لوضوئِه إال أنَّه ال َيقِدر عىل استعاملِه بسبِب 
مانٍع، فإنه يكوُن يف حكم الفاقد للامء، وجيوُز له أن يتيمَم.

)1( سورة النساء. اآلية: 43. 
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أحكاٌم عامٌة يف التيمِم

َر  1 ـ  ُيستحُب ملْن مل جيد املاَء، وغلَب عىل ظنه أن جيَده يف آخِر الوقِت أن يؤخِّ
َأ به؛ ليقَع األداُء بأكمِل الطهارَتنْيِ  الصالَة إىل آخِر الوقِت، فإن وَجَد املاَء توضَّ

وهو الوضوء.

ت  ُمه وَصحَّ ر الصالَة، وتيمَم وصىلَّ يف أولِّ الوقِت، جاَز تيمُّ إال أنه لو مل يؤخِّ
صالُته.

2 ـ  يصىل املتيمُم بتيمِمه ما شاَء ِمن الفرائِض والنوافِل؛ كام يفعل املتوضئ.

* * *
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ني باب املسح على اخُلفَّ

تعريف اخُلفِّ لغة وشرًعا:

اخُلفُّ لغة: ما أصاَب األرَض ِمن باطِن قدِم اإلنسان، ثم ُأطلِق عىل ما ُيلَبس 
يف الَقدِم.

الكعَبنْي ويكون عادًة من  القَدَمنْي ويسرتمها إىل  واخُلفُّ رشًعا: ما يلبس يف 
اجللد.

اخُلفُّ  هو  فليس  اب(،  )الرشَّ اليوَم  عليه  الناُس  ُيطلِق  ما  وهو  اجَلْوَرب  ا  أمَّ
الرشعيُّ املراُد هنا، وسيأيت حكمه.

ِحكمُة مشروعيِة املسِح على اخلفني:

َع املسح عىل اخلفني تفيًفا من اهلل ُسبحانه عىل عباده، ورفًعا للحرج عنهم  رُشِ
قال تعاىل:نث ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ مث)1(.

حكم املسح على اخلفني ودليله:

ُشْعَبة  بن  امُلِغرية  عن  ُرِوَي  ما  ذلك:  ومن  بالسنِة،  جائٌز  اخلفنِي  عىل   املسُح 
َأ وَمسَح عىل اخلفنِي)2(.  عن رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه توضَّ

يوِجُب  ما  دون  فقط،  الوضوَء  يوِجُب  حدٍث  كلِّ  ِمن  اخلفنِي  عىل  وُيمسُح 
الُغسَل.

)1( سورة احلج. اآلية: 8	. 
)2( رواه البخاري ومسلم. 
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شروُط املسِح على اخلفنِي

ُيشرتُط جلواِز املسِح على اخلفنِي ما يلي:

أن يكون لبسهام بعد طهارة كاملة. ـ 1
أن يكونا ساترين للقَدَمنْي مع الكعَبنْي. ـ 2
أن يكونا طاِهَرْين. ـ 3

مدُة املسِح على اخُلفنِي

يمسح املقيم يوًما وليلة )24 ساعة(، واملسافر ثالثَة أياٍم ولياليها )2	 ساعة(.

لقولِه  ملسو هيلع هللا ىلص : »يمسُح املقيُم يوًما وليلًة، واملسافُر ثالثَة أياٍم بلياليها«)1(. 

ابتداُء مدة املسح:

تبدُأ مدة املسح من وقت نقض الوضوء بعد اللبس، ال من وقت لبس اخلف.

موضُع املسِح على اخلفني، وكيفيُته

موضع املسِح عىل اخلفنِي: هو ظاهُرمها، وليس باطنهام ما يالقي األرَض.

األصابِِع  ِمن  فتبدَأ  َك،  ُخفِّ ظاِهِر  عىل  بأصابِِعك  َتَسَح  أن  املسِح:  وكيفيُة 
وتنتهي إىل الساِق، ولو َعَكسَت َفَمَسْحَت ِمن الساِق إىل األصابِع جاَز َمْسُحَك.

ودليُل ذلَك: ما ُرِوَي عن عيلٍّ  أنه قاَل: »رأيُت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يمسُح عىل ظاهِر 
يِه ُخطوًطا باألصابِع«)2(.  ُخفَّ

)1( رواه مسلم. 
)2( رواه أبو داود. 
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نواقُض املسِح على اخلفنِي

ينقُض املسَح على اخلفنِي ما يلي:

اخلفنِي؛  ـ 1 املسَح عىل  ينقُض  الوضوَء  ينقُض  ما  الوضوَء؛ فكلُّ  ينقُض  ما 
ألنَّ املسَح عىل اخلفنِي جزٌء ِمن الوضوِء.

، فإذا ُخلَِع اخلُف أو َسَقَط انتقَض املسُح. ـ 2 َخْلع اخلفِّ
للمقيِم،  ـ 3 يوٌم وليلٌة  املقدرُة )وهي  املدُة  فإذا مضِت  له،  املؤقتِة  املدِة  ُمِضُّ 

 ، وَصىلَّ فقط  ِرجَليه  وَغَسَل  يِه،  ُخفَّ خلع  للمسافِِر(،  بلياليها  أياٍم  وثالثُة 
وليس عليه إعادة الوضوِء.

املسُح على اجَلْوَرَبنْي

اب(، ويف جواز املسح عليه  اليوم )الرشَّ الناس  اجَلْوَرب هو: ما يطلق عليه 
خالف بني فقهاء احلنفية.

فقال اإلمام أبو حنيفة: ال جيوز املسح عىل اجلوربني إال إذا كانا من اجللد.

أن  القطن وغريه، برشط  كانا من  وإن  املسح عليهام  الصاحبان: جيوز  وقال 
يكونا ثخينني ال َيِشّفان املاَء.
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املسُح على اجَلِبريِة:

اجَلبرِيُة هي: ما ُيوَضُع عىل العضو املكسور حتى َيْشفى )مثل اجِلبس(.

يمسح املريض عىل اجَلبرية كلِّها مرًة واحدة، ولو مسح عىل أكثرها جاز.

َأَمَر عليًّا أن يمسَح عىل  النبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص   أن  املسِح عىل اجلبريِة:  ودليل مرشوعيِة 
جبريتِه حني كرست يده يوَم ُأُحٍد)1(. 

الفرق بني املسح على اجلبرية واملسح على اخلفني:

ُتشرَتط الطهارُة يف املسح عىل اخلفني وال ُتشرَتُط يف املسح عىل اجَلبرية. ـ 1
ٍد  ـ 2 ٌد سبق ذكره، واملسح عىل اجلبرية غري حمدَّ نْيِ له وقٌت حمدَّ املسح عىل اخلفَّ

باأليام بل بالشفاِء.

* * *

باُب احليِض واالستحاضِة والنفاِس

احليُض لغًة: السيالُن.

ورشًعا: َدٌم يرُج ِمن َرِحم امرأٍة، بالغة حال الصحة )وهو ما ُيعَرُف بالدورة 
الشهرية(.

كل  طبيعة  باختالف  يتلف  وهو  املرأة،  بلوغ  عالمات  من  عالمة  احليض 
أنثى، كام يتلف باختالف البيئات، فإذا حاضت البنت وجبت عليها التكاليف 

الرشعية.

)1( رواه ابن ماجه. 
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أقلُّ احليِض وأكثُره:

أقلُّ احليض ثالثُة أياٍم ولياليها )2	 ساعة(.

وأكثُره عرشُة أياٍم بلياليها، ودليُل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ]أقلُّ احليِض للجاريِة البكِر 
والثيِب ثالثُة أياٍم ولياليها، وأكثُره عرشُة أياٍم[)1(. 

ِة احليِض ِمن دماء خمتلفِة األلواِن فهو حيٌض. وما تراُه املرأُة يف ُمدَّ

أحكاُم املرأة احلائِض:

بعد  ـ 1 الصلواِت  هذه  قضاُء  عليها  جيُب  وال  احليض،  مدة  يف  تصيلِّ  ال 
طهارتا.

ال تصوم؛ وجيب عليها قضاء ما أفطرته يف رمضان بعد طهارتا. ـ 2
ودليُل ذلَك: ما ُرِوَي عن عائشَة  أهنا قالْت: »ُكنَّا عىل عهِد رسوِل اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص نقض صياَم أياِم احليِض، وال نقض الصالَة«)2(. 
مخَس  الواحِد  اليوِم  يف  تتكرُر  الَة  الصَّ أن  هو  والصوِم:  الِة  الصَّ بني  الفرُق 
مراٍت، أما صوم رمضان؛ فهو ال يكوُن إال مرًة واحدًة يف العاِم، فإذا ُأِمَرت 
املرأُة بقضاِء الصالِة كان يف ذلك مشقٌة شديدٌة عليها، بخالِف صوِم رمضان؛ 

فليس يف قضائِه صعوبٌة، وهذا ِمن سامحِة اإلسالِم وُيرِسه ورمحتِه باملرأِة.

)1( رواه الطرباين. 
)2( رواه البخاري ومسلم. 
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ال تدخل املسجَد إال لرضورة. ـ 3
ال تطوف بالبيِت احلراِم. ـ 4

ہ  ـ 5 نث  تعاىل:  لقوله  احليِض؛  فرتِة  يف  جيامعها  أن  لزوجها  جيوز  ال 
ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  

ۇ ۇۆ مث)1( .
 ال تسُّ املصحف وال تقرأ شيًئا من القرآن؛ لقولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َيقرأ اجُلنُب  ـ 6

وال احلائُض شيًئا ِمن القرآِن «)2(. 

دُم االستحاضِة
دُم االستحاضِة: هو كلُّ دٍم تراُه املرأُة أقلَّ ِمن ثالثِة أياٍم، أو أكثَر ِمن عرشِة أياٍم 
يف احليِض، أو أكثَر ِمن أربعنَي يوًما يف النِّفاِس، وكذا ما تراه الصغريُة واحلاِمُل.

ويمكُن القول إنه: كلُّ دٍم غرُي معتاٍد نزوُله عىل املرأِة.

أحكام املستحاضة:

الة  املستحاضة تأخذ حكم الطَّاهرة، فدُم االستحاضِة ال يمنُع املرأَة ِمن الصَّ
وم؛ وال غريمها ما تفعله املرأة الطَّاهرة؛ لقوِل النبِي ملسو هيلع هللا ىلص للمستحاضِة:  وال من الصَّ

»توضئي وصيلِّ وإن َقَطر الدُم عىل احلصرِي«)3(، إال أهنا تتوضأ عند كل صالة.

)1( سورة البقرة. اآلية: 222. 
)2( رواه الرتمذي. 
)3( رواه ابن ماجه. 
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أحكاُم أصحاِب األعذاِر:

ٍم  كُّ صاحب العذر هو: صاحب احلَدث الدائم؛ َكَمن ينزُل منه البوُل بال حَتَ
ناِزٌف ُجرح  بِِه  أو  َعاف(،  )الرُّ دائاًم  أنِفه  ِمن  ُم  الدَّ ينزُل  أو  الَبول(،  )َسَلُس   فيه 

ال ينقطُع نزوُل الدِم منه، أو َيُرُج منه الريُح دون إِرادتِه )انفالُت الريِح(.

كلُّ هؤالِء ُيطلُق عليِهم »أصحاُب األعذاِر«، ويكفيهم وضوٌء واحٌد يف وقِت 
كلِّ صالٍة مفروضٍة، وُيصلوَن بذلك الوضوِء يف الوقِت ما شاءوا ِمن الفرائِض؛ 
عليِهم  وكان  وضوُؤهم،  َبطل  الوقُت  َخرَج  فإذا  النوافل،  وكذا  وقضاًء،  أداًء 

الوُضوء مرًة أخرى لصالٍة أخرى.

وال جيب عىل صاحب العذر َغسُل ما سقط عىل بدنه وثوبه من نجاسة قبل 
الفراغ من الصالة وذلك من رمحة اهلل بعباده.

دُم النِّفاِس

دم النِّفاِس: هو الدُم اخلارُج من رحم املرأة َعِقَب الوالدِة.

أقل النفاس وأكثره:

ال َحدَّ ألقلِّ النفاِس؛ وأكثُره أربعون يوًما؛ ملَِا روَي عن أنٍس  أن رسوَل 
د وقًتا( للنفساِء أربعنَي يوًما، إال أن ترى الـطُّهَر قبل ذلك)1(.  اهللِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوقَّت )حدَّ

واعلم أن املرأة النفساء مثل املرأة احلائض يف مجيع األحكام.

* * *

)1( رواه الدار قطني. 
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أسئلة
السؤال األول: اكتب املصطلح الفقهى املناسب ملا ييل:

 النظافة من النجاسة.)أ( 
 أشياء إن فعلها املتوضئ أو وقعت منه بطل وضوؤه.)ب( 
 ما فعله النبى ملسو هيلع هللا ىلص تارة وتركه أخرى.)ج( 
 استعامل الرتاب يف مسح الوجه واليدين بنية الصالة.)د( 
 دم يرج من رحم امرأة حال صحتها.)هـ( 

ِ احُلكَم فيام يأيت: السؤال الثاين: َبنيِّ
 ـ  خرج الدم من املتوضئ.

 ـ  السواك يف الوضوء.
 ـ  التسمية أول الوضوء.

 ـ  بدأ يف الوضوء بغسل قدميه.
 ـ  القهقهة داخل الصالة املفروضة.
 ـ  قضاء الصالة والصوم للحائض.

السؤال الثالث: أكمل
 فرائض الوضوء أربعة هى...........،..........،.........،.......)أ( 
 الغسل املسنون هو..........،...........،............)ب( 
جيوز التيمم بكل أجزاء األرض مثل..........،...........،.......)ج( 
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مدة املسح عىل اخلفني للمسافر...............)د( 

 أقل مدة احليض............ وأكثره.............)هـ( 

السؤال الرابع: اخرت اإلجابة الصحيحة ما بني األقواس:

غسل الوجه ف الوضوء ]سنة، فرض، مباح[)أ( 

السواك ف الوضوء ]سنة، فرض، مباح[.)ب( 

ن مقعدته من األرض.)ج(   نام املتوضئ ومل ُيَمكِّ

] انتقض وضوؤه، مل ينتقض، يسن له الوضوء[

 رأى املتيمم املاء الكاف للوضوء مع القدرة عىل استعامله:)د( 

] جيب عليه الوضوء  ـ  يكفيه التيمم  ـ  يسن له الوضوء [

مدة املسح عىل اخلفني للمقيم:)هـ( 

] يوم وليلة  ـ  ثالثة أيام  ـ  مخسة أيام [.

الدم اخلارج عقب الوالدة يسمى ]حيًضا  ـ  نفاًسا  ـ  استحاضة[)و( 

السؤال اخلامس: ضع عالمة )√( أو )×( فيام ييل:

)      (  ـ  يستحب ملن خرج منه املنى بشهوة أن يغتسل.    

)      (  ـ  التقاء اخلتانني يوجب الغسل.     

 ـ  لو أصيب اإلنسان بجرح شديد وخاف زيادة املرض لو استعمل املاء 
)      ( جيب عليه الوضوء؛ ألن التيمم عند خوف املوت فقط.   
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السؤال السادس:

 عرف الوضوء، واذكر فرائضه مع التدليل.)أ( 

ْد نواقض الوضوء.)ب(   َعدِّ

ح كيفية التيمم.)ج(   وضِّ

ف اخُلفَّ لغًة واصطالًحا مع بيان حكمة مرشوعيته.)د(   َعرِّ

ق بني املسح عىل اخلفني واملسح عىل اجلبرية.)هـ(   َفرِّ

* * *
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أهداف تدريس
كتاب الصالة

يتوقع من الطالب بعد دراسته لكتاب الصالة أن:

ح املقصود بالصالة وحكمها ودليل مرشوعيتها ورشوط وجوهبا  1 ـ  يوضِّ
وسننها.

2 ـ  يميِّز بني أركاهنا ورشوطها وسننها.

ح كيفية صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 3 ـ  يوضِّ

4 ـ  يبنيِّ بعض األحكام املتعلقة بالصالة.

ص عند األعذار. 5 ـ  يستشعر سامحة رشيعة اإلسالم يف ترشيعها املرخَّ

6 ـ  يستشعر أمهية الصالة ومكانتها يف اإلسالم.

	 ـ  حيفظ النصوص الواردة بكتاب الصالة حفًظا جيًدا.

* * *
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كتاُب الصالِة

تعريف الصالة لغة وشرًعا:

الصالُة لغًة: الدعاُء؛ قال اهللُ تعاىل:نث ڻ ڻڻ  ۀ ۀ ہ ہہمث)1( 

أي ادُع هلم.

ورشًعا: أفعاٌل خمصوصٌة، ُمفَتَتَحٌة بالتكبرِي، خُمَتَتَمٌة بالتَّسليِم.

حكمها:

الصالُة فرُض عنٍي عىل كل مسلٍم مكلٍَّف؛ بمعنى أهنا ال َتسُقط عن أحٍد ِمن 
املسلمني امُلَكلَِّفني.

غاُر إذا َبَلغوا سبَع سنني، وُيرَضبون عىل تركها إذا َبَلغوا  وُيؤمُر هبا األوالُد الصِّ
َعرْشَ ِسنني، وهو رَضُب تعليٍم، ال رضَب إيالٍم وإيذاٍء، فيكوُن بيٍد، أو نحوها 

ما ال يؤذي.

سنني،  سبِع  أبناُء  وُهْم  بالصالِة  أوالَدكم  ]ُمروا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوُله  ذلك:  ودليُل 
قوا بينَُهم يف امَلَضاِجِع[)2(.  ، وَفرِّ وارِضبوُهم عليها وُهْم أبناُء عرْشٍ

، وَهَدَم ُركنًا ِمن أركاِن  ثابًتا يف الديِنِ وَيكُفر جاحُد الصالِة؛ ألنَّه أنكَر أمًرا 
اإلسالِم اخلمسِة.

ُسلطُة  وليست  يصيَل،  حتى  )يؤدَّب(  ر  ُيَعزَّ فإنه  تكاساًل،  الصالِة  تاِرُك  أما 
تعزيِره أو تأديبِه ألحٍد ِمن املسلمني، بل حلاكِِم املسلمني.

)1( سورة التوبة. اآلية: 103. 
)2( رواه البخاري ومسلم. 
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مواقيُت الصالِة

الصالة
وقتها

إىلمن

رشوق الشمسطلوع الفجر الصادقالصبح

أن يصري ظِلُّ كل يشء مثليه)1(زوال الشمس من وسط السامءالظهر

غروب الشمسإذا كان ظل اليشء مثليهالعرص

غروب الشمساملغرب
ذهاب الشفق )احلمرة التي تظهر 

يف السامء بعد الغروب(

طلوع الفجرغياب الشفقالعشاء

املستحب يف مواقيت الصالة: )))

َأعَظُم  ه  فإنَّ بالفجِر؛  »َأسِفروا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولِه  بالفجِر؛  اإلسفاُر  ُيستحُب  ـ   1
لأَلْجِر«)2(. 

َد ظالُم الليِل. واملراُد باإِلسفاِر بالفجِر: تأخرُيه عن بدايِة وقتِه قلياًل، حتى يتبدَّ

2 ـ  ُيستحُب اإلبراُد بصالة الظُّهِر يف الصيِف؛ لقولِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأبِرُدوا بالظُّهِر؛ 
َة احَلرِّ ِمن َفيِح َجهنَم«)3(.  فإنَّ ِشدَّ

)1( وقال الصاحبان: إذا صار ظل كل يشء مثله. 
)2( رواه الرتمذي. 
)3( رواه البخاري. 
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ينكرَس  قلياًل حتى  الزواِل  تأخرُيها عن وقِت  الظهِر:  باإلبراِد بصالة  واملراُد 
َحرُّ الظهريِة ويصرَي للُجدراِن ظِلٌّ يستظل به املايش، حتى ال يؤذيه َحرُّ الشمِس، 

وهذا ِمن رمحِة اهللِ بِعباِده.

3 ـ  ُيستَحبُّ تأخرُي العرِص عن بدايِة وقتِه قلياًل؛ بحيُث ُيَصىلَّ َقبَل أن تصَفرَّ 
الشمُس.

4 ـ  ُيستحبُّ تعجيُل املغرِب؛ فال يفصُل بني األذاِن واإلقامِة إال بقدِر قراءِة 
ثالِث آياٍت، أو جلسٍة خفيفٍة.

ِل. 5 ـ  ُيستحُب تأخرُي العشاِء إىل ما َقْبَل ُثُلِث الليِل األوَّ

* * *
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باُب األذاِن

تعريف األذان لغة وشرًعا:

األذاُن لغًة: اإلعالُم.

ورشًعا: اإلعالم بدخول وقت الصالة بألفاظ خمصوصة.

دٌة للصلواِت اخَلمِس واجلمعِة. حكم األذان: األذاُن ُسنٌة مؤكَّ

والرتاويِح،  والوتِر،  كالعيدين،  الصلواِت،  ِمن  ذلك  لغرِي  األذاُن  ُيسنُّ  وال 
وصالِة اجلنازِة.

كيفيُة األذاِن واإلقامِة:

أن يقوَل املؤذُن: اهللُ أكرُب اهللُ أكرُب، اهللُ أكرُب اهللُ أكرُب، أشهُد أن ال إلَه إال اهلل، 
أشهُد أن ال إلَه إال اهلل، أشهُد َأنَّ حممًدا رسوُل اهلل، أشهُد َأنَّ حممًدا رسوُل اهلل، 
حي عىل الصالِة، حي عىل الصالِة، حي عىل الفالِح، حي عىل الفالِح، اهللُ أكرُب 

اهللُ أكرُب، ال إلَه إال اهلل.

وَيزيُد املؤِذُن يف أذاِن الفجِر: الصالُة خرٌي ِمن النَّوِم مرتني، بعد قولِه: حي عىل 
الفالِح الثانية.

الفالِح«  عىل  »حي  قولِه:  بعد  فيها  َيزيُد  أنه  إال  تاًما،  األذاِن  مثُل   واإلقامُة 
»قد قامت الصالُة« مرتني.

ما يستحب يف األذان واإلقامة:

ل يف األذاِن، وُيرِسُع يف اإلقامِة. 1 ـ  أن َيَتَمهَّ
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2ـ   أن يستقبَل القبلَة يف األذاِن واإلقامِة، فإذا َبَلَغ إىل قوله: » حي عىل الصالة، 
َل َقَدَميه. حي الفالح « َأداَر وجَهه فيهام يمينًا وِشاماًل، ِمن غرِي أن حُيَوِّ

إليِه، وهي  َيدعو  ما  ُمتهيًِّئا إلجابِة  ليكوَن  ويقيَم عىل طهارٍة؛  َن  ُيؤذِّ أن  ـ    3
الصالة.

* * *
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باُب شروِط الصالِة

1 ـ  دخوُل الوقِت، فال َتِصحُّ أيُّ صالٍة قبَل دخوِل وقتِها.

2ـ   الطهارُة ِمن النجاسِة املعنويِة )احَلَدث(، وِمن النجاسِة احلقيقيِة )اخَلَبث(.

3 ـ  سرُت الَعورِة، حتى لو كان ُيصيلِّ َوحَده، أو كان ُيَصيلِّ يف مكاٍن ُمظلٍِم.

كبُة ِمن الَعوَرِة. تِه إىل ُركَبتِه، والرُّ ُجِل: ما حتَت رُسَّ وَحدُّ الَعورِة ِمن الرَّ

ني. وَحدُّ الَعورِة ِمن املرأِة: بدهُنا ُكلُّه، ما عدا الوجه والكفَّ

4ـ   النيُة، فينوي املصيل أداَء الصالِة التي يدُخل فيها، بنيٍة ال َيفِصُل بينها وبني 
ِب. تكبريِة اإلحراِم بعمٍل ُمغايٍر ألعامِل الصالِة؛ كامليِش واألكِل والرشُّ

5 ـ  استقباُل الِقبلِة.

األحوال اليت ال يشرتط استقبال القبلة فيها:

ه. 1 ـ  إذا خاَف املصيل ِمن أمٍر قد َيرُضُّ

له إىل جهِة القبلِة. 2 ـ  أو كان مريًضا ال جَيُِد َمن حُيوِّ

حكم اشتباه القبلة على املصلي:

َمن اشَتَبهت عليه القبلُة، َفَلم َيعَلم إىل أيِّ جهة هي، ومل َيُكن معه أحٌد يسأُله 
اُه إليها اجتهاُده. عنها، اجتهَد وَصىلَّ إىل اجلهِة التي أدَّ

، فال إعادَة عليِه؛ ألنه أتى بام يف ُوْسِعه، وإْن َعلَِم  فإْن َعلِم أنه أخطَأ بعدما َصىلَّ
ذلك وهو يف الصالِة، استداَر إىل القبلِة وَأْكَمَل صالَته.
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أركان الصالِة

أركاُن الصالِة ِستٌة:

»ِمفتاُح  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولِه  أكرب؛  اهلل  يقوَل:  أن  وهي  قائاًم،  اإلحرام  تكبرية  األول: 
الصالِة الطَّهوُر، وحتريُمها التكبرُي«)1(. 

الصالِة  َقْبَل  املباحَة  األشياَء  ُم  رِّ حُتَ ألهنا  »حتريمة«؛  اإلحرام  تكبرية  َيت  وُسمِّ
ِب، والكالِم، ونحو ذلك. مثل األكِل، والرشُّ

الثاين: القياُم، فيجُب عىل مصيلِّ الفرِض أْن َيِقَف يف صالتِه إذا استطاع القياَم.

الثالُث: قراءُة ما تيرَس ِمن القرآِن للقاِدِر عىل القراءِة.

كوُع. الرابُع: الرُّ

جوُد. اخلامُس: السُّ

السادُس: اجِلْلَسُة األخريُة مقداَر التشهِد.

وما زاد ِمن أفعاِل الصالِة عىل ذلَك فهو واجٌب أو ُسنٌة.

واجبات الصالة:

من واجبات الصالة ما ييل:

1 ـ  قراءة الفاحتة.

د األوىل. 2 ـ  ِجْلَسُة التشهُّ

د يف اجللسة األخرية. 3 ـ  قراءة التشهُّ

)1( رواه أبو داود.
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4 ـ  القنوُت يف الوتر.

5 ـ  اجلهُر فيام جيهر فيه، واإلرسار فيام يرس فيه.

واجًبا  ترك  ومن  صالته،  بطلت  الصالة  أركان  من  ركنًا  ترك  من   تنبيه: 
من واجبات الصالة فصالته صحيحة ولكنه يكون آثام، وجيب عليه إعادة الصالة 

ما دام الوقت باقًيا.

سنن الصالة:

من سنن الصالة ما ييل:

اليدين حذو األذنني عند تكبرية اإلحرام للرجل، وحذو الكتفني  1 ـ  رفع 
للمرأة. واملراد باحلذو: مساواة اليدين لألذنني ، والكتفني للمرأة.

2 ـ  وضع اليد اليمنى عىل اليرسى حتت الرسة.

3 ـ  تكبريات االنتقال.

4 ـ  التسبيح يف الركوع والسجود.

د األخري. 5 ـ  الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف التشهُّ

د األخري بعد الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 6 ـ  الدعاء يف التشهُّ

التطبيق العملي للصالة:

، أي قاَل وجوًبا: اهللُ أكرب، وَرَفَع يديِه  َ إذا أراَد الرجُل الدخوَل يف الصالِة َكربَّ
مع التكبرِي حتى حياذَي وَيَمسَّ بإهباَميه َشْحَمَتي ُأُذَنيه.

تِه( َبعَد الفراِغ من التكبرِي. ثم يضُع يَده الُيمنى عىل الُيرسى )حتَت رُسَّ
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ثم يقوُل دعاَء االستفتاِح وهو: ُسبحاَنك الّلُهمَّ وبَِحمِدك، وَتَباَرَك اسُمَك، 
َك، وال إله َغرُيَك. وَتعاىل َجدُّ

ا،  رِسً الرحيِم  الرمحِن  اهللِّ  بسِم  وَيقرُأ  الرجيِم،  الشيطاِن  ِمن  باهللِّ  يستعيُذ  ثم 
حتى ولو كانت الصالُة جهريًة.

ثم يقرُأ الفاحتَة وسورًة َمَعها، أو ثالَث آياٍت ِمن أيِّ سورٍة شاَء.

أيًضا  املؤَتمُّ  ويقوهُلا  »آمني«،  بعَدها  قاَل  آلني«،  الضَّ »وال  اإلماُم:  قاَل   وإذا 
مع اإلمام.

الَعظيم   َ َريبِّ ُسبحاَن  ركوِعه:  يف  ويقوُل  وَرَكَع،  َكربَّ  القراءِة  ِمن  َفَرَغ  إذا  ُثم 
 : ثالَث مراٍت، ثم يرفُع رأَسه، ويقوُل اإلماُم: َسِمَع اهللُ ملَِن مَحَِده، ويقوُل املؤَتمُّ

نا لَك احلمُد، وَمن يصيلِّ منفرًدا جيمُع بينهام. َربَّ

 َ ريبِّ ُسبحاَن  سجوِده:  يف  ويقوُل  السجود،  إىل  ونزل   َ َكربَّ قائاًِم  استوى  فإذا 
ُ مع الرفِع إىل أن يستوَي جالًِسا، فإذا  اٍت، ثم يرفُع رأَسه وُيَكربِّ األَعىل ثالَث مرَّ
وقاَم  كربَّ  ساجًدا  اطمأنَّ  فإذا  كاألوىل،  ثانيًة  َسْجَدًة  وَسَجَد  كربَّ  جالًسا   اطمأنَّ 

إىل الركعِة الثانيِة.

وَيفَعُل يف الركعِة الثانيِة مثَل ما َفَعَل يف الركعِة األوىل.

وَقَرَأ  ِد،  للتََّشهُّ َجَلَس  الثانيِة  الركعِة  يف  الثانيِة  السجدِة  ِمن  رأَسه  َرَفَع  فإذا 
ا  َد، وهو أن يقوَل: التحياُت هلل، والصلواُت والطيباُت، السالُم عليَك أهيُّ التََّشهُّ
النَّبي ورمحُة اهلل وبركاُته، السالُم علينا وعىل عباِد اهلل الصاحِلني، أشهُد أن ال إلَه 

إال اهلل، وأشهُد أنَّ حُممًدا عبُده ورسوُله، وال َيزيُد عىل هذا يف اجللسة األوىل.
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ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيِّ  عىل  وُيصيلِّ  أيًضا،  يتشهُد  الصالِة  آِخِر  يف  الثانيِة  اجللسِة  ويف 
إبراهيَم وعىل  َصلَّيَت عىل  آِل حممٍد، كام  اللهمَّ صلِّ عىل حممٍد وعىل  وصيغُته: 
وعىل  إبراهيَم  عىل  باَركَت  كام  حممٍد،  آِل  وعىل  حممٍد  عىل  وباِرك  إبراهيَم،   آِل 

آِل إبراهيَم، إنك مَحيٌد جَميٌد.

وِقنا  حسنة،  اآلخرِة  ويف  حسنًة،  الدنيا  يف  آتِنا  نا  ربَّ نحو:  َشاء،  باِم  َيدعو  ثم 
عذاَب الناِر، ونحو ما يف صحيِح ُمسلٍِم: الّلُهمَّ إين أعوُذ بَك ِمن عذاِب َجَهنََّم، 

اِل. جَّ وِمن عذاِب القرِب، وِمن فتنِة امَلحيا واملامِت، وِمن فتنِة امَلسيِح الدَّ

ثم ُيَسلُِّم عن يمينِه فيقوُل: السالُم عليُكم ورمحُة اهلل، واليقوُل: »وَبَركاُته«، 
ُم بعَدها َعن َيساِره ِمثل ذلك بنْفِس الصيغِة. وُيَسلِّ

اجلهر واإلسرار بالقراءة يف الصالة:

جَيَهُر اإلمام بالقراءِة يف ركعَتي الفجِر، ويف الركعة األوىل والثانية ِمن املغرب 
والعشاء، ويف اجُلمعِة والعيديِن والرتاويِح والوتِر يف رمضاَن، وُيِْفي القراءَة فيام 

عدا ذلك.

إِماُم  ألنه  نفَسه؛  وَأْسَمَع  َجَهَر  شاَء  إن  ُمَخيَّـٌر:  فهو  ُمنفرًدا  املصيلِّ  كان  وإن 
؛ ألنه ليس َخلَفه َمن يسمُعه. نفِسه، وإن شاَء َأرَسَّ
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باُب الِوْتِر

حكمه: الِوْتُر واجٌب عنَد اإِلماِم أيب حنيفة ـ  َرمِحَه اهللُ تعاىلـ  ، وقال الصاحبان 
)أبو يوسف وحممد(: هو ُسنٌَّة مؤكدة.

كيفيُته: الِوتُر ثالُث ركعاٍت، ال ُيفَصل بينهن بسالٍم كصالِة املغِرِب، وَيقنُُت 
نِة، وَيقرُأ يف كلِّ  السَّ أياِم  كوِع يف مجيِع  الرُّ قبَل  الثالثِة  الركعِة  )يدعو( املصيلِّ يف 
ركعٍة ِمن الِوتِر فاحتَة الكتاِب وسورًة َمَعها، أو ثالَث آياٍت، فإذا أراَد أن َيقنَُت 

َ وَرَفَع يديه ثم َقنََت قبل الركوع. َكربَّ

ونستغِفُرَك،  وَنسَتهِديَك  نستعينَُك  ا  إنَّ »الّلهمَّ  هي:  القنوِت  دعاِء  وصيغُة 
ونتوُب إليَك وُنؤِمُن بَِك ونتوكُل عليك، وُنثني عليَك اخلرَي ُكلَّه، نشُكُرَك وال 
وَنسُجد،  ُنصيل  وَلَك  نعُبُد،  إياَك  الّلهمَّ  َيفُجُرَك،  َمن  وَنرُتُك  وَنخَلُع  َنكُفُرَك، 
اجِلدَّ  عذاَبك،  إن  عذاَبك،  وَنخشى  رمَحَتك  نرجو  وَنْحِفد)1(،  نسعى  وإليك 

بالكفاِر ُملِحق«)2(. 

* * *

)1( أي نعُبُدك ونسعى يف طلِب ِرضاك. 
)2( رواه ابن أيب شيبة. 
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صالُة اجلماعِة واإلمامُة

دٌة، وقيل: واجبٌة. ُحكُم اجلامعِة: اجلامعُة للرجاِل ُسنٌَّة مؤكَّ

وأقلُّ عدٍد تنَعِقُد به اجلامعُة اثنان؛ اإِلماُم وواحٌد َمَعه، وسواٌء كانت يف املسجِد 
أو يف غرِيه كالبيِت.

م لإلمامة: من ُيَقدَّ

نَِّة، واملراُد: أن يكون عامًلا بأحكاِم الصالِة صحًة وفساًدا إن  1 ـ  األعلُم بالسُّ
كان حيسن من القراءة ما تصحُّ به الصالة.

2 ـ  األقرأ لكتاِب اهللِّ تعاىل: أي أحسنهم تالوًة له.

3 ـ  األورع، أي أكثرهم اتقاًء للشبهاِت.

(، فإذا ُوِجَد اإلماُم الراتُِب فهو  هذا ُكلُّه إذا مل يكن للمسجِد إماٌم راتٌب )معنيَّ
أحقُّ باإلمامِة مطلًقا.

َمن ُتكَره إمامُته:

ما  وال  ُيفِسُدها  ما  وال  الصالِة  أحكاَم  َيْعلُم  ال  ألنه  وذلك  اجلاهُل:  ـ    1
ُيصلُِحها.

2 ـ  صاحُب الُسمعِة السيئِة: وذلك ألن الناَس َتنُفر ِمن االقتداِء به، فيؤدِّي 
إىل تقليِل اجلامعِة.

لعدِم  والفاسِق؛  املبتدِع  ِمن  كلٍّ  إمامُة  ُتكرُه  وإنام  والفاسُق:  املبتدُع،  ـ    3
اهتامِمهم بأمر دينِهم، فال يؤَمنون عىل َمقاِم اإلمامِة.
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موا لإلمامِة جاَزت إمامُتهم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َصلُّوا َخْلَف  َتَقدَّ إال أنَّ هؤالِء إْن 
ُكلِّ َبرٍّ وفاِجٍر«)1(. 

ل الصالَة عىل املأمومني؛ لئال ينفر الناس من صالة  وينبغي لإلماِم أن ال ُيطوِّ
اجلامعة.

م عليِهن. ، وال تتقدَّ وإذا َصىلَّ النساُء مجاعًة َتِقُف اإلماُم منهن وَسَطُهنَّ

َم  وَمن َصىلَّ مع واحٍد فقط فإنه ُيوِقُفه عن يمينه حُماذًيا له، فإن كاَنا اثنني َتَقدَّ
عليِهام.

وال جيوُز للرجاِل أن يقتدوا بامرأٍة يف الصالِة مطلًقا.

ترتيُب الصفوِف يف الصالِة:

يقُف الرجاُل يف الصفِّ األوِل، ثم الصبيان، ولو دخل األطفال يف صفوِف 
جاِل للتعليِم جاز ذلك، ثم النساء يف الصفِّ األخرِي. الرِّ

وا  وُيَسوُّ اخَلَلَل،  وا  ويُسدُّ يرتاّصوا،  بأن  املأمومنَي  يأُمَر  أن  لإلماِم  وينبغي 
مناكَِبهم )أكتاَفهم(.

مسائل:

1 ـ  ال جيوُز للطَّاهِر أن ُيصيلِّ َخلَف صاحب العذر.

2 ـ  ال يصيلِّ َمن حيفظ شيًئا ِمن القرآِن، َخْلَف األميِّ الذي ال حيفظ شيًئا ِمن 
القرآِن.

3 ـ  ُيصيلِّ القائُم َخْلَف القاِعِد؛ ملَِا ُرِوَي أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص َصىلَّ آِخَر حياته قاِعًدا والقوُم 
َخلَفه ِقياٌم.

)1( رواه الدار قطني. 
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إمامة املفرتض للمتنفل:

َفرًضا  ُيَصيلِّ  َمن  النافلَة، وال  ُيصيلِّ  بَمن  يأَتمَّ  أن  الَفرَض  ُيصيل  ملن  ال جيوز 
.) )كالُظهِر َمَثاًل( بَِمن ُيَصيلِّ َفرًضا آَخَر )كالَعرْصِ

ِض؛ ألنَّ بناَء الضعيِف عىل القوِى، جائٌِز. ُل َخْلَف امُلفرَتِ وجيوُز أن يصيَل املتنفِّ

ما ُيكرُه ِفعُله للمصلي
ُيكَره للمصلي ما يلي:

1 ـ  الَعَبُث بثوبِه أو بجسِده، والَعَبُث هو: َعَمُل ما ال فائَدَة فيه، واملراُد به هنا: 
عِر، أو َتشمرِي الثياِب. فِعُل ما ليَس ِمن َأفعاِل الصالِة، كتسوية الشَّ

2 ـ  َفرَقَعُة األصابِِع.

3 ـ  أن َيَضَع َيَده عىل َوَسطِه.

4 ـ  االلتفاُت أثناء الصالة.

اخلشوِع  َخَلٍل يف  إىل  ُتؤدِّي  وَجدَتا مجيًعا  املكروهاِت  تأملَت كلَّ هذه   وإذا 
يف الصالِة، وهو جوهرها وأساسها.

حكم من سبقه احلدث يف الصالة:

من سبقه احلدث خرج من صالته عىل الفور؛ إماًما كان أو مأموًما، ويتوضأ 
املأمومني؛  م واحًدا من  إماًما استخلف غريه )أي قدَّ ويكمل صالته، وإن كان 

ليكمل الصالة مكانه(.
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مبطالُت الصالِة
1 ـ  َردُّ السالِم.

2 ـ  األكُل، والرُشُب.
ُم بكالِم الناِس. 3 ـ  التََّكلُّ

4 ـ  رؤيُة املتيمم املاَء أثناَء الصالِة.
نِي أثناَء الصالِة. 5 ـ  انقضاُء مدُة املسِح عىل اخُلفَّ

باُب قضاِء الَفَوائِت
َمها عىل صالِة الوقِت، َفَمن فاتته  جيُب عىل َمن فاَتْته صالٌة أن يقضَيها، ويقدِّ
صالُة الظُّهِر ـ مثاًل ـ ثم َدَخَل وقُت العرِص، جيُب عليه أن يصيَل الظهَر أواًل ثم 
الَعرص، ويلَزمه  ز صالة  َتُ مل  الظهَر،  ثم  أواًل  العرَص  َفَصىلَّ  َعَكَس  العرَص، ولو 

إعادُتا.
والرتتيُب يف قضاِء الفوائِت واجٌب إال يف احلاالِت التاليِة:

كَمن  احلارضة  َصىلَّ  أن  بعد  إال  يتَذكرها  ومل  الفائتَة  الصالَة  َنِسَ  إذا  ـ    1 
صىلَّ العرص وهو ناٍس أنه صىل الظهر.

2 ـ  أن يكوَن ما عليه ِمن الفوائِِت أكثَر ِمن ِستِّ صلوات؛ ألن الفوائَت إذا 
كانت سًتا أو َأكثَر ففي إجياِب الرتتيِب َحَرٌج ومشقٌة.

3 ـ  أن َيضيَق وقُت الصالِة احلارضِة، وياُف إِْن َصىلَّ الفائتَة أن يفوَت وقُت 
َم احلارضة، ثم يقض الفائتَة. احلارِضِة، فيجُب عليه ـ حينئٍذ ـ أن يقدِّ
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باُب األوقاِت اليت ُتكرُه فيها الصالٌة

األوقاُت اليت ُتكَرُه فيها الصالُة هي:

، وهي مدُة ُربع ساعة ـ تقريًبا ـ   مِس إىل أن ترتفَع وَتْبَيضَّ 1 ـ عند طلوِع الشَّ
بعد الرشوِق.

)وقت  الَغرِب  ناحيَة  تيَل  أن  إىل  الظهريِة  وقَت  الشمِس  ارتفاِع  عند  ـ   2
الزوال(، وهو وقت قليل ال يسع أداء صالة فيه.

ة ربع ساعة  ـ تقريًبا ـ  قبل الغروِب. 3 ـ  عند ُقرِب غروِب الشمِس، وهي ُمدَّ

والدليُل عىل ذلك: ما ُرِوَي عن ُعْقَبَة بِن عاِمٍر اجُلَهنِي أنه قاَل: »ثالُث ساعاٍت 
َ فيهن، أو أن َنقرُبَ فيهن موتانا: حني  )أوقات( كان رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ينهانا أن ُنَصيلِّ
َتطُلُع الشمُس بازغًة حتى ترَتِفَع، وحني يقوُم قائُِم الظهريِة حتى َتيَل الشمُس، 

وحنَي تضيف )أي تيل( الشمُس للغروِب حتى تغرَب«)1(. 

* * *

)1( رواه مسلم. 



52

M K
52

باُب الصلوات املسنونة

الصلوات املسنونة قسمان:

األول: سنن مؤكدة، وتسمى الرواتب وهي:

1 ـ  ركعتان َقْبَل صالة الصبح.

2 ـ  أربُع ركعاٍت قبَل صالِة الظُّهِر بتسليمٍة واحدٍة.

3 ـ  ركعتان بعد صالِة الظُّهِر.

4 ـ  ركعتان بعد صالِة املغِرِب.

5 ـ  ركعتان بعد صالِة العشاِء.

واألصُل يف ذلك قوُله ملسو هيلع هللا ىلص: ]َمن َثاَبَر )أي من حافظ( عىل ثِنَتي عرشَة ركعًة يف 
اليوِم والليلِة َبنَى اهللُ له بيًتا يف اجلنِة[)1(. 

والثاين: سنن غري مؤكدة، وتسمى النوافل وهي
1 ـ  أربُع ركعاٍت قبَل صالِة العرِص بتسليمٍة واحدٍة.

2 ـ  أربُع ركعاٍت قبَل صالِة العشاِء بتسليمٍة واحدٍة.

3 ـ  ركعتان بعد صالِة الِعشاِء.

نِن وأقواها: ُسنُة الفجِر، ثم األربُع قبَل الظهِر، ثم الكلُّ سواٌء. وآَكُد السُّ

* * *

)1( رواه الرتمذي. 
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باُب سجوِد السهِو

األركان  يف  والنُّقصاِن  الزيادِة  حاَلَتي  يف  واجٌب:  السهِو  سجوُد  حكمه: 
َنَقَص ِمنها، َوَجَب عليه  والواجبات ال يف السنن، فإذا زاَد امُلصيلِّ يف صالتِه أو 

أن يسجَد للسهِو.

واألََوىل أن يكوَن السجوُد بعَد السالِم، ولو َسَجَد قبَله جاَز.

وجيُب سجوُد السهِو يف احلاالِت التاليِة:

1 ـ  إذا زاَد املصيلِّ يف صالتِه فِعاًل ِمن ِجنسها؛ كام إذا َرَكَع ُركوَعني، أو سجد 
ثالًثا.

الفاحِتِة،  قراءَة  أو َتَرَك  األوىل،  كاجللسِة  واجًبا،  فِعاًل  املصيل  َتَرَك  إذا  ـ    2 
أو القنوِت يف صالة الوتر، أو التشهِد، أو تكبرياِت العيدين أو بعِضها، أو َجَهَر 

اإلماُم فيام ُيرَسُّ فيه بالقراءة، أو َأرَسَّ بالقراءِة فيام جُيَهُر فيه.

سهو اإلمام واملأموم:

1 ـ  سهُو اإلماِم يوِجُب عىل املؤتمِّ السجوَد إن َسَجَد اإلماُم، حتى ولو كان 
ه تابٌِع لإِلماِم. اقتداؤه بعد سهِو اإِلماِم؛ ألنَّ

، فال يلزمه سجود للسهو. 2 ـ  إْن َسَها املؤتمُّ

صور من السهو:

اجللوس  حاِل  إىل  وهو  َر  َتَذكَّ ثم  الَفرِض،  ِمن  األوىل  اجللسة  عن  َسَها  َمن 
أقرُب  القياِم  َد، وال سجوَد عليه، وإن كان إىل حاِل   َأقَرُب؛ عاَد وَجَلَس وَتَشهَّ

ال يعود، ويسجُد للسهِو.
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َرَجَع  اخلاِمسِة،  إىل  فقام  باعيِة  الرُّ الصالة  يف  األخريِة  اجللسِة  عن  َسها   وَمن 
إىل اجللسة ما مل َيسُجد؛ وَأْلَغى اخلامسَة، وسجد للسهِو.

الشك يف الصالة:

؛ فلم َيدِر أثالًثا َصىلَّ أم أربًعا، فإن  د يف َقْدِر ما َصىلَّ َمن َشكَّ يف صالتِه؛ أي َتَردَّ
كان النسياُن والشُك ليس ِمن عادتِه، َوَجَب عليه أن َيقَطَع الصالَة وأن ُيعيَدها 

مرًة ثانيًة.
أما إن كان الشكُّ ِمن عاَدتِه، وَيعِرض له يف صالتِه كثرًيا؛ فإنه َيبني عىل غالِِب 

َظنِّه؛ وإن مل يكن له ظنٌّ غالٌب َبنَى عىل األقّل؛ ألنه هو املتيقن.
فإذا َشكَّ هل صىلَّ ركعتني أو ثالًثا، َبنَى عىل أنه َصىلَّ ركعتني، وإذا َشكَّ أنه 

َصىلَّ ثالًثا أو أربًعا، َبنَى عىل أنه َصىلَّ ثالًثا، وهكذا، يأخذ باألقلِّ دائاًِم.
* * *
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باُب صالِة املريِض
َ قائاًم َصىلَّ قاعًدا كيفام َتَيرسَّ له، ويركُع ويسُجُد  ر عىل املريِض أن يصيلِّ إذا َتعذَّ
برأِسه؛ ألنَّه ما  َأَشاَر(  َأْوَمأ )أي  الركوَع والسجوَد،   إن استطاع، فإن مل يستطع 
َق بينهام. يف ُوسِعه، إال أنه جيعل إيامَءه بالسجوِد َأْخَفَض ِمن إيامئِه بالركوِع، ليفرِّ
االنِحناِء  أدنى  يكفيه  بل  والسجود،  بالركوع  باالنحناِء  يبالَِغ  أن  َيلَزمه  وال 

فيِهام.

وال جيوز للمريِض أن يرفَع إىل وجِهه شيًئا يسُجُد عليه؛ لنَهيِه ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك.

فإن مل يستطِع القعوَد، َناَم عىل َظهِره وَجَعل ِرجَليه ِجهَة القبلِة منتصبة، وَأومَأ 
برأِسه بالركوِع والسجوِد.

َر الصالَة، وال يوِمُئ بعينيه وال بقلبِه  فإن مل َيسَتطِع املريُض اإليامَء برأِسه َأخَّ
وال بحاِجَبيه؛ ألنَّه ال ِعربَة بِه.

* * *
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باُب سجوِد التالوِة

َوَرَد سجوُد التالوِة يف القرآِن يف أربعَة َعرَشَ موِضًعا)1(.

حكمه: واجب عىل من قرأ آية سجدة أو سمعها.

وإذا تال اإلماُم آيَة سجدٍة يف صالِة اجلامعِة، َسَجَدها اإلماُم، وَسَجَدها املأموُم 
معه؛ ألن املأموَم التزَم متابعَة اإلماِم.

َر تالوَة آيِة سجدٍة واحدٍة يف جملٍس واحٍد أجزأْتُه سجدٌة واحدٌة. وَمن َكرَّ

كيفية سجود التالوة:

ُ دون أن يرفَع يديه، ويسجُد كسجوِده يف الصالِة، ثم  َمن أراَد السجوَد: يَكربِّ
َد عليه وال  يكرُب ويرفُع رأَسه، ويقوُل فيها ما يقول يف سجوِد الصالِة، وال َتَشهُّ

سالَم.

* * *

ِل ِمن القرآِن، وهي يف ُسَور: األعراف آية 206، والرعد آية  )1( منها أربعٌة يف النِّصِف األوَّ
15، والنحل آية 49، واإلرساء آية 	10.

وعرشة يف النصف الثاين، وهي يف ُسَور: مريم آية 58، واحلج آية 18، والفرقان آية 60، 
 ،62 آية  والنجم   ،3	 آية  وفصلت   ،24 آية  وص   ،15 آية  والسجدة   ،25 آية  والنمل 

واالنشقاق آية 21، والعلق آية 19. 
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باُب صالِة املساِفِر

السفُر الذي تتغرُي به بعُض األحكاِم الفقهية هو أن يقصَد اإلنساُن مكاًنا يبُعُد 
ط. رِي املتوسِّ عن مكاِن إقامتِه مسريَة ثالثِة أياٍم ولياليها، بالسَّ

َدها مجهوُر الفقهاِء بام  ِد احلنفيُة مسافَة القرِص بأكثَر من ذلك، بينام َحدَّ ومل حيدِّ
يساوي اآلن 85 كيلو مرت تقريًبا.

ويصيلِّ املسافُر ركعتني يف كلِّ صالٍة رباعيٍة، وال جيوُز له أن َيزيَد عىل ذلك 
َعمًدا؛ ألنَّ َفرَضه هو الركعتان.

. باعيِّ وال َقرْصَ يف النوافِِل، وال يف الفرِض غرِي الرُّ

مسائل

1ـ   إْن َصىلَّ املسافُِر أربَع ركعاٍت َبَدل اثنتني، وجلس يف الثانيِة مقداَر التشهِد: 
أجزَأته الركعتان عن َفرِضِه، وكانت الركعتان األُخريان له نافلًة، ويكون مسيًئا؛ 

ألنه خالف األصل.

2 ـ  جيوُز للمسافِر أن َيقرِصَ الصالَة بمجرِد ُخروِجه ِمن بلِده، حتى ولو مَل 
يبُلغ مسافَة الَقرِص، إذا كان البلد املسافر إليه يبعد عنه مسافة قرص الصالة.

ويستمُر عىل هذه الرخصِة حتى ينوَي اإلقامَة يف بلٍد مخسَة عرَش يوًما فصاِعًدا، 
، فيلزمُه ـ حينئٍذ ـ اإلتاُم. أو َيرِجَع إىل َبَلِده األصيلِّ

3 ـ  َمن َخَرَج مسافًرا إىل العمِل يف بلٍد بعيدٍة وَنَوى اإلقامَة هبا أكثَر من مخسَة 
عرَش يوًما، َوَجَب عليه أن ُيتِمَّ الصالَة.
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أما َمن َخَرَج إىل العمِل يف بلٍد يرِجُع منها كل أسبوٍع  ـ مثاًل ـ  جيوُز له الَقرُص 
يف هذا األسبوع.

ُب السفَر  4 ـ  َمن َدَخَل بلًدا، ومل ينِو أن يقيَم فيه مخسَة عرَش يوًما، وإنام يرَتقَّ
ـ  حتى  مثاًل  ـ  َأخُرُج   َبعَد غٍد  أو  البلد،  َأخُرُج من هذا  يوٍم، ويقوُل: غًدا  كلَّ 

ا. استمرَّ عىل ذلَك ِسننَي، فإنَّه ُيَصيلِّ ركعتني َقرْصً

التزَم متابعَة  ُيتِمُّ الصالَة أربًعا؛ ألنه  ه  أنَّ باملقيِم، إال  اقتداُء املسافِِر  5 ـ  جيوُز 
اإلماِم، فيتغرُي فرُضه إىل األربِع كصالِة اإِلماِم.

َم بعَدمها؛ لَِتامِم صالتِه،  6 ـ  إذا َصىلَّ املسافُر إماًما باملقيمنَي َصىلَّ ركعتني وَسلَّ
ثم َأَتمَّ املقيمون صالَتم منفِردين.

سفر؛  عىل  فإنَّا  صالَتكم  ُّوا  َأِت يقوَل:  أن  التسليمتني  َسلَّم  إذا  له  وُيستَحبُّ 
واألَوىل أن يقوَل ذلك قبَل رُشوِعه يف الصالِة؛ لَدفِع االشتباِه وُسوِء الَفْهِم.

	 ـ  َمن فاتته صالٌة وهو مسافٌر، َقَضاها إذا َرَجَع إىل َبَلِده ركعتني، كام فاَتْته 
يف السفِر.

وَمن فاتته صالٌة يف َبَلِده، ثم تذكرها يف السفر صالها أربًعا نظًرا إىل الوقت 
الذي وجبت فيه.

* * *
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باُب صالِة اجُلُمعِة
ي يوُم اجلمعة بذلك؛ الجتامِع الناِس فيه. ُسمِّ

شروُط ِصحِة إقامة اجُلُمعِة:

1 ـ  أن ُتَقام يف بلٍد كبرٍي.
2 ـ أن ُتَقام  بالسلطان أو نائبه )ويندب أن تقام بخطيب معتمد من الدولة(.

3 ـ  الوقت؛ فال تصحُّ اجلمعة إال يف وقت الظُّهر، وال تصح بعده، فلو خرج 
الوقت واإلمام يصيلِّ اجلمعة وجب عليه أن يصليها ظهًرا.

4 ـ  اجلامعُة؛ وأقلُّ عدٍد تنعقُد هِبِم اجُلُمعُة عند اإلماِم  أيب حنيفَة ثالثُة رجاٍل 
سوى اإِلمام.

وقال الصاحبان )أبو يوسف وحممد(: اثنان سوى اإلمام.
ُط أن تكون قبَل الصالِة، بَِحرَضة مجاعٍة تنعقُد هبم اجُلُمعة. 5ـ   اخُلطبُة، وُيشرَتَ

سنن اخلطبة:

يسن يف اخلطبة ما ييل:
)أ(  أن يطَب اإلماُم ُخطبَتني.
)ب(  عدم التطويل يف اخلطبة.

)ج( الفصل بني اخلطبتني بَقعَدٍة قصريٍة.
)د(  أن َيُطب قائاًِم.

)هـ(  أن يسَتقبِل الناَس بوجِهِه.
)و(  أن يكون عىل َطهاَرٍة.
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بعينِها  سورٍة  قراءُة  فيهام  وليس  اجُلُمعِة؛  ركعَتي  يف  بالقراءِة  اإلماُم   وجَيَهُر 
ِمن القرآِن.

ُب عليِهم اجُلُمعُة: َمْن ال َتِ

1 ـ  املسافُر؛ للمشقُة التي تلحقه بالسفر.
2 ـ  املرأُة؛ النشغاهِلا بأمور بيتها ورعاية أوالدها،ويف إجياِب اجُلُمعِة عليها مع 

انشغاهِلا َحَرٌج ومشقٌة.
3 ـ  املريُض؛ لَِعجِزه عن ُحضوِر اجُلُمعة.

4 ـ  األعمى؛ ألنه قد ال جَيُِد َمن َيقوُده إىل املسجِد.
5 ـ  اخلائُِف من مانٍع حيول بينه وبني الوصول إىل املسجِد.

الوصول  عليه  يصُعب  من  أو  املريض،  رعاية  عىل  كالقائم  املعذوُر،  ـ    6 
إىل املسجد بسبب مطر شديد، ونحو ذلك.

مسائل
َأدَرَك منها وَبنَى  َمَعه ما  ، َصىلَّ  اجُلُمعِة وهو يصيلِّ ـ  َمن أدرَك اإلماَم يوَم   1

. )أكمل( عليها اجُلُمعة، سواٌء أدرَك منها ركعًة أو َأَقلَّ
أحٌد،  يتكلم  فال  والكالَم؛  الصالَة  الناُس  َتَرَك  املنرَب  اإلماُم  َصِعَد  إذا  ـ    2 

وال يصيلِّ نافلًة حتى َيفَرَغ اإلماُم ِمن ُخطبتِه وصالتِه.
عن  يشغل  ما  وكل  والرشاَء  البيَع  الناُس  َتَرَك  اجُلُمعِة  لصالِة  َن  ُأذِّ إذا  ـ    3

هوا إىل صالِة اجُلُمعِة، لقوله تعاىل: نث ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  الصالة، وَتوجَّ
پ پ پ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ مث )1(.

)1( سورة اجلمعة. اآلية: 9.
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باُب صالِة العيدين
العيِدين، فقيَل: واجبٌة وهو األصح، وقيل:  اختلَف احلنفيُة يف ُحكِم صالِة 

َدٌة. سنٌة مؤكَّ

ما ُيسَتَحّب ِفعُله يوَم العيَدين:

. 1 ـ  ُيسَتَحبُّ يف يوِم عيد الِفطِر أن يأكَل اإلنساُن قبَل اخلروِج إىل امُلَصىلَّ

أما يف عيِد األضحى فُيسَتَحبُّ تأخرُي األكِل ملَِا بعد صالِة العيِد.

2 ـ  االغتساُل.

3 ـ  التََّطيُُّب.

4 ـ  االستياُك، أو َغسُل األَسناِن بالُفرشاة.

5 ـ  لبُس َأحسِن الثِّياِب.

ُه إىل امُلَصىلَّ ماشًيا إن أمكنَه، اقتداًء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 6 ـ  التوجُّ

بِِه يف عيِد  الِفطِر، واجَلهُر  امُلَصىلَّ يف عيِد  بالتكبرِي يف طريِقِه إىل  	 ـ  اإِلرساُر 
األضحى.

وقُت صالِة العيِد:

تقريًبا  ُرْمٍح )بعَد ربع ساعٍة  بارتفاِع الشمِس قدَر  العيِد   يدُخُل وقُت صالِة 
ِمن الرشوِق(، وال َتِصحُّ الصالُة قبَل ذلك.

وَيمَتدُّ وقُتها ِمن ارتفاِع الشمِس إىل الزواِل )وقِت الظُّهِر(، فإذا َدَخَل وقُت 
الظُّهِر َخَرَج وقُت صالِة العيد.
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كيفيُة صالِة العيِد:

بعدها  ويأيت  االفتتاِح،  تكبريَة  األوىل  يف  ُيَكربِّ  ركعتني،  بالناِس  اإلماُم  ُيصيلِّ 
ُكلِّ  بني  يسكت  أن  له  وُيستَحبُّ  تكبرياٍت،  ثالَث  ُيَكربِّ  ثم  االستفتاِح،  بدعاِء 

تكبريَتني مقداَر ثالِث تسبيحاٍت، وليس بني التكبرياِت ِذْكٌر مسنوٌن.

ا، ثم يقرُأ فاحتَة الكتاِب وسورًة بعدها، ثم ُيَكربِّ تكبريًة  ي رِسً ثم يتعوُذ وُيَسمِّ
ُم ركعَته بسجدَتيها. يركُع هبا، ثم ُيَتمِّ

 َ َكربَّ القراءِة  ِمن  َفَرَغ  فإذا  أواًل،  بالقراءِة  يبتدُئ  الثانيِة  الركعِة  إىل  َقاَم  إذا  ثم 
بسجدَتني،  صالَته  م  ُيَتمِّ ثم  هبا،  يركُع  رابعًة  تكبريًة  ُيَكربِّ  ثم  تكبرياٍت،  ثالَث 

وجَيلُِس للتشهِد وُيسلُِّم.

وُترَفع األيدي عند التكبرِي يف تكبرياِت العيَدين يف الصالِة.

العيِد، وُيستحُب  فيهام أحكاَم  الناَس  ُيَعلِّم  الصالِة ُخطَبَتني،  بعَد  َيُطُب  ثم 
أن َيسَتفتَِح اخُلطبَة األوىل بتسِع تكبرياٍت متواليٍة، والثانيَة بسبِع تكبرياٍت متوالية 

أيًضا.

وَمن فاَتته صالُة العيِد مع اإلماِم مل َيقِضها وحَده؛ ولو َأمَكنَه الذهاُب إىل إماٍم 
آَخَر َفَعَل.

تكبرُي أيام التشريِق:

يبدُأ التكبرُي يف عيِد األضحى َعِقَب صالِة الفجِر ِمن يوِم َعَرفة، وينتهي َعِقَب 
صالِة العرص ِمن يوِم النَّحِر عند اإلماِم أيب حنيفة.

أياِم  آِخِر  ِمن  العرِص  َآِخُرُه إىل صالِة  وقال الصاحبان )أبو يوسف وحممد(: 
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ام. الترشيِق )13 ذو احلجة أي رابع أيام العيد(، والَفتوى عىل قوهِلِ

والتكبرُي واجٌب مرًة واحدًة عقَب الصلواِت املفروضاِت، يف اجلامعاِت، وقال 
الصاحبان )أبو يوسف وحممد(: جيُب عىل ُكلِّ َمن َصىلَّ املكتوبَة، حتى ولو كان 

منفرًدا.

أكرب،  واهلل  اهلل،  إال  إله  ال  أكرب،  اهلل  أكرب،  اهلل  يقوَل:  أن  التكبرِي   وصيغُة 
اهلل أكرب، وهلل احلمد، وهذا هو املأثوُر.

* * *
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باُب قياِم شهِر رمضاَن)1(

ُيستَحُب أن جيتمَع الناُس يف شهِر رمضاَن كلَّ ليلٍة بعد صالِة العشاء، فيصيل 
هبِم إماُمُهم مخَس تروحياٍت، كلُّ تروحيٍة أربُع ركعاٍت، يف كلِّ تروحيٍة تسليمتان، 
وجيلُس ندًبا بني كلِّ تروحيَتني )ثامِن ركعات(، وكذا بني اخلامسِة والِوْتر، مقداَر 

تروحيٍة؛ لالسرتاحِة.

ُ الناُس يف جلسِة االسرتاحِة بني التسبيِح، وقراءِة القرآِن، والسكوِت. وُيَريَّ

ثم ُيوتِر هِبِم، وجيهُر بالقراءِة.

وال ُيَصىلَّ الِوْتُر وال التطوُع بجامعٍة يف غرِي شهِر رمضان.

* * *

ليسْت  النوافِِل؛ الختصاِصه بأحكاٍم  مُجلِة  أنه ِمن  بباٍب مستقٍل مع  قياُم رمضان  ُأفِرَد   )1( 
يف ُمطَلِق النوافِِل.
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باُب اجلناِئِز

اسُم  اجليم:  وبِكرِس  للميِت،  اسٌم  اجليم:  بفتح  وهي  نازة،  ِجَ ُع  مَجْ اجَلنائُِز 
للنَّعِش.

ما ُيفَعُل باحملتضر عند االحتضار:

الشهادَتني.  وُيلقَّن  األيمِن،  ه  ِشقِّ عىل  القبلِة  إىل  ه  ُيوجَّ الوفاُة،  ْته  َحرَضَ من 
َكَفاه،  ُيؤَمر هبام أمًرا، وإذا قاهَلا مرًة  والتلقنُي يكوُن بنطق الشهادَتني عنَده، وال 

ُن؛ إال إذا َتَكلَّم املحَترَضُ بكالٍم غرِيها؛ لتكوَن آِخَر كالِمِه. وال ُيعيُدها امُلَلقِّ

ما ُيفَعُل بامليِت بعد الوفاِة:

وُترَبُط  أسَفلِِهام  ِمن  ونحوه  قامش  من  بِقطعة  يه  َفكَّ وا  َشدُّ ُجُل:  الرَّ مات  إذا 
فوَق رأِسه، وأغَمُضوا عينيه حتسينًا هليئتِه، وينبغي أن يتوىلَّ ذلك َأْرَفُق أهلِِه بِه، 
ما  ل عليه  أمَره، وسهِّ َيرسِّ عليه  الّلُهمَّ  اهلل،  ِة رسوِل  ِملَّ اهلل، وَعىل  بسم  ويقوُل: 

َّا َخَرَج عنه. َبعَده، وَأسِعده بلقائِك، واجَعل ما َخَرَج إليه َخرًيا ِم

حتى  واجُلنُُب؛  والنُّفساُء  احلائُض  ِعنِده  ِمن  وُيَرج  الطِّيُب،  عنده   وحُيرَض 
ال تتأذَّى املالئكُة.

امليِِّت  َنْفَس  منها؛ ألنَّ  إبرائِه  أو  ديونِه،  إىل قضاِء  أهُله  يساِرَع  أن  وُيسَتَحبُّ 
قٌة بَِدينِِه حتى ُيقَض عنه، وكذا ُيرِسعون يف تهيِزه. ُمَعلَّ

ُغسُل امليِت:

َجَسِده، وتسرت  املاُء عن  ينزَل  الُغسِل( لكي  )َخَشبِة  امليُِّت عىل رسيٍر  يوضع 
عورته؛ وُيكتَفى بَسرِت الَعورِة الغليظِة.
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َّن يؤَمُر بالصالِة، ثم ُيفاض عليه املاُء. وتنَزع عنه ثياُبه، ثم ُيوضأ، إن كان ِم

ُر الرسيُر )خشبة الغسل( ِوتًرا. وُيبخَّ

وُيغىَل املاُء ويوضع فيه بعض املنظفات والعطور التي تستخدم يف الطهارة.

وُيغَسل رأُسه وحليُته بالصابوِن ونحِوه؛ ألنه َأْبَلُغ يف استخراِج الَوَسِخ، هذا 
إذا كان له َشعٌر، وإال مَلْ حُيَتْج إليِه.

ه األَيمُن باملاِء حتى ُيرى  ه األيرِس؛ لُيبَتَدَأ بيمينِه، فُيغَسُل ِشقُّ ثم ُيوضع عىل ِشقِّ
ه األيرس، وهذه ُتَعدُّ َغسلًة. أن املاَء قد َوَصَل إىل ِشقِّ

ُيَرى  حتى  كذلك،  باملاِء  األيرس  ه  ِشقُّ فُيغسل  األيمِن،  ه  ِشقِّ عىل  ُيوضع   ثم 
ه األيمن، وهذه َغْسلٌة ثانيٌة. أن املاَء قد َوَصَل إىل ِشقِّ

ُل وُيسنُِده إليه؛ لِئال َيسُقَط، ويمسُح بطنَه َمْسًحا رقيًقا؛ لَتخُرَج  ثم جُيلُِسه امُلَغسِّ
فضالُته، فإن َخَرَج ِمنه يشٌء َغَسَله إلزالِة النجاسِة عنه.

لئال  بثوٍب؛  ُف  ُينَشَّ ثم  ثالًثا،  املاُء عليه  فُيَصبُّ  األيرس،  ه  ِشقِّ ُيوضع عىل  ثم 
َتْبَتلَّ األكفاُن.

تكفنُي امليِِّت:

ُجُل يف ثالثِة أثواٍب: ن الرَّ السنُة أن يكفَّ

 ، 1 ـ  إزاٌر، وِمقداُره للميِِّت ِمن َمْفِرق الرأِس إىل الَقَدِم، بِِخالِف إزاِر احليِّ
كَبِة. ِة إىل الرُّ َّ فإنَّه ِمن الرسُّ

نِي. 2 ـ  قميٌص، ويكون من َأسَفِل الُعنُِق إىل الَقَدَمني، بال ُكمَّ
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فيها  لُيَلفَّ  والَقَدِم؛  امَلْفِرق  فوَق  ما  ُتَغطِّي  بحيُث  كبريًة  وتكوُن  لِفافٌة،  ـ    3
امليُت، وُترَبُط ِمن األعىل واألسفِل.

فإن اقترصوا يف تكفنِي الرُجِل عىل ثوبني )إزار ولفافة( َجاَز، وُيطَلق عىل هذا 
الكفِن: َكَفُن الكَِفاَيِة.

وأما االقتصاُر عىل ثوٍب واحٍد فُيكَره، إال يف حالِة الرضورِة.

نُة فيه أن يكوَن َخَسَة أثواٍب: أما كفُن املرأِة؛ فالسُّ

1 ـ  إزاٌر.

2 ـ  قميٌص.

3 ـ  مِخار يغطي رأَسها.

ِتا،  ُيرَبط هبا صدُرها، وَقْدُر اخِلرقة ما يغطي صدر املرأة إىل رُسَّ 4 ـ  ِخْرَقٌة 
وقيل: إىل ركبتيها.

ُجِل. 5 ـ  لِفافٌة، كالرَّ

َكَفُن  فإن اقترصوا عىل ثالثِة أثواٍب )إزار، ومخار، ولفافة( َجاَز، وكان هذا 
الكِفاَيِة يف حقِّ املرأِة.

وُيكرُه تكفينُها يف أقلَّ ِمن ذلك، إال يف حالِة الرضورِة.

كيفية التكفني:

بَِبْسِط اللَِفاَفِة، ثم اإلزار فوَقَها، ثم ُيوَضع  نون  امُلَكفِّ َيبدُأ  ُجِل  عند تكفنِي الرَّ
امليُت يف قميِصه، ثم ُيَلفُّ عليه اإِلزاُر، ثم اللِّفافة.
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وعند تكفنِي املرأِة جُيَعل شعُر املرأِة ضفريَتني عىل صدِرها َفوَق القميِص، ثم 
تغطى باخِلامِر، ثم ُيلفُّ عليها اإلزاِر، ثم ُترَبط اخِلرَقُة فوق الصدر، ثم اللفافة.

وُيوَضع الِعطُر عىل رأِس امليِّت وحِلَيتِه وحَملِّ ُسجوِده.

ح َشعُر امليِِّت، وال حِلَيُته، وال ُيَقصُّ ظفُره، وال َشعُره؛ ألنَّ فِعَل ذلك  وال ُيرَسَّ
ود. يكوُن للزينِة، وامليُت منتِقٌل إىل داِر البىِل والرُتاِب والدُّ

فيها  ُينَدُب  التي  واملواِضُع  فيها،  امليت  ُيوَضع  أن  قبَل  ِوتًرا  األكفاُن  وتبخر 
التبخرُي ثالثٌة: عند خروِج ُروِحه، وعند ُغسلِه، وعند َتكفينِه.

الصالُة على امليِِّت:

ُعوا يف الصالِة عليه؛ ألنَّ الصالَة عىل امليِت  إذا َفَرَغ الناُس ِمن تكفنِي امليِِّت رَشَ
فريضٌة.

، ثم األولياُء برتتيِب الَقَراَبِة. وَأوىل الناِس بالصالِة عىل امليِت: إماُم احليِّ

ُله. َ عىل قرِبه، ما مل َيغُلْب عىل الظنِّ حَتلُّ وإذا ُدفَِن امليُِّت ومل ُيَصلَّ عليه، ُصيلِّ

كيفية صالة اجلنازة:

1 ـ  الصالُة عىل امليِِّت أربُع تكبرياٍت، ُكلُّ تكبريٍة قائمٌة َمقاَم ركعٍة.

2 ـ  ترفع اليدان يف التكبرية األوىل فقط.

الّلهمَّ وبَِحمِدَك وتبارك  ـ  فيقوُل: سبحاَنك  تبارك وتعاىل  ـ  ـ  حَيمُد اهللُ    3
اسمك وتعاىل جدك وال إله غريك.

4 ـ  ثم ُيَكربِّ التكبريَة الثانيَة؛ فُيصىلَّ فيها عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كام يف التشهِد.

5 ـ  ثم ُيَكربِّ التكبريَة الثالثَة؛ َفَيدعو فيها املصيل لنفِسه وللميِت وللمسلمني. 
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عاُء باملأثوِر؛ مثل ما ُرِوَي عن عوِف بِن مالٍك   أنه  وُيسَتَحبُّ أن يكوَن الدُّ
َصىلَّ مع رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل جنازٍة، َفَحِفَظ ِمن ُدعائِه: »الّلهمَّ اغفْر َله وارمَحْه، 
ِد،  والرَبَ والثَّلِج  باملاِء  واغِسلُه  ُمدَخَله،  ع  َوَوسِّ ُنُزَله،  وَأكِرم  َعنْه،  واعُف  وعافِِه 
َنِس، وَأبِدْله داًرا خرًيا ِمن َداِره،  ِه ِمن اخَلطايا كام ُينَقَّى الثوُب األبيُض ِمن الدَّ وَنقِّ
وأهاًل خرًيا ِمن أهلِِه، وَزوًجا خرًيا ِمن َزوِجه، وأدِخله اجلنَة، وَأِعْذُه ِمن عذاِب 

القرِب، وعذاِب الناِر« قال َعوُف: حتى تنيُت أن أكوَن ذلَك امليَت )1(.

ُم َبعَدها ِمن َغري ُدعاٍء، وِقيَل: يقوُل فيها:  ُ التكبريَة الرابعَة، وُيَسلِّ 5 ـ  ثم ُيَكربِّ
نا آتِنا يف الدنيا حسنًة، ويف اآلِخرِة حسنًة، وِقنَا عذاَب النَّاِر«. »ربَّ

دفُن امليِِّت:

باجَلنازِة ُمرِسِعني، فإذا  الناُس  النَّعُش، وَيميش  حُيَمُل  امليِِّت  بعَد الصالِة عىل 
جاِل. ه، ُكِرَه للناِس أن جَيلِسوا َقبَل أن ُتوَضَع اجَلنازُة عن أعناِق الرِّ َبَلُغوا َقرْبَ

وُيدَخُل امليُِّت قرَبه ِمن ِجهِة الِقبلِة إن أمَكَن.

ِة رسوِل اهلل  فإذا ُوِضَع امليُت يف حلِده قال الذي َيَضُعُه فيه: بِسم اهلل، وعىل ِملَّ
ُه إىل القبلِة عىل َجنبِه األَيمن. ملسو هيلع هللا ىلص، وُيَوجَّ

التلقني يف القرب:

للِحساِب،  قرِبه  امليَت يف  حُييي  ـ   تعاىل  ـ  اهلل   القرِب مرشوٌع؛ ألن  التلقنُي يف 
وقيل: ال ُيَلقَّن، وقيَل: ال ُيؤَمر بِه وال ُينَهى عنه.

* * *

)1( رواه ابن حبان.
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باُب الشهيِد

موَته،  َتشَهُد  املالئكَة  ألنَّ  أو  باجَلنَّة،  له  مشهوٌد  ألنه  شهيًدا؛  الشهيُد  َي   ُسمِّ
أو ألنه حٌي عند ربِّه، فهو شاِهٌد.

والشهيُد هو: َمن َقَتَله غرُي املسلمنَي يف احلرِب.

والشهيُد أيًضا هو: َمن َقَتَله املسلمون ُظلاًم.

وُيَصىلَّ  بثيابِه،  ن  ُيَكفَّ ه  فإنَّ ُأريَد تهيُزه؛  فإذا  الشهيُد،  أنَّ هذا هو  ُعِرَف  وإذا 
لوُهم  »َزمِّ حلديِث:  ثياُبه؛  عنه  ُينَزُع  وال  َدُمُه،  الشهيِد  عن  ُيْغَسل  وال  عليه، 

بِدمائِهم« )1( . أي ادفنوهم بدمائهم.

* * *

)1(رواه النسائي.
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أسئلة

ِ احلكم الفقهى فيام يأيت: السؤال األول: َبنيِّ

 اإلسفار بصالة الصبح.)أ( 

 األذان لكل صالة.)ب( 

 استقبال املؤذن للقبلة.)ج( 

 سرت العورة يف الصالة.)د( 

 االلتفات يف الصالة.)هـ( 

الصالة وقت طلوع الشمس.)و( 

 أدرك املسلم اإلمام يوم اجلمعة وهو يصىل.)ز( 

السؤال الثاين: ضع عالمة )√( أو عالمة )×( أمام العبارات التالية مع تصويب 
اخلطأ:

 يبدأ وقت صالة الظهر إذا صار ظل كل يشء مثليه.        )      ()أ( 

 استقبال القبلة من أركان الصالة.         )      ()ب( 

 الوتر ثالث ركعات يفصل بينهن بسالم.                                 )      ()ج( 

 يقدم لإلمامة األقرأ لكتاب اهلل تعاىل.                                        )      ()د( 

 من نسى سنة وجب عليه قضاؤها.        )      ()هـ( 
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)      ()و(   جيوز القرص يف صالة املغرب.    

)      ()ز(   تب اجلمعة عىل املسافر.     

السؤال الثالث:

ف الصالة لغة ورشعا مبينًا حكمها.)أ(  عرِّ

اذكر أركان الصالة وسننها.)ب( 

وضح كيفية صالة املريض.)ج( 

اذكر سنن اخلطبة.)د( 

ما الذي يستحب فعله يوم العيدين ؟)هـ( 

السؤال الرابع: قارن بني كل من:

 ألفاظ األذان وألفاظ اإلقامة.)أ( 

 أركان الصالة وواجباتا.)ب( 

 سهو املأموم وسهو اإلمام.)ج( 

)د(  تالوة املأموم واإلمام آلية السجدة.  

)هـ(  التكبري يف يومي الفطر واألضحى.  
* * *
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أهداف تدريس
كتاب الزكاة

يتوقع من الطالب بعد دراسته لكتاب الزكاة أن:

ح املقصود من الزكاة وحكمها ودليل مرشوعيتها ورشوط وجوهبا. 1ـ   يوضِّ

2 ـ  يبنيِّ األموال التي تب فيها الزكاة.

3 ـ  يبنيِّ بعض األحكام املتعلقة بالزكاة.

ر احلكمة التي من أجلها رشعت الزكاة. 4 ـ  ُيقدِّ

5 ـ  حيسب الزكاة بصورة سليمة.

* * *
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كتاب الزكاة

تعريف الزكاة:

كاة لغة: الطَّهارة والنَّامء. الزَّ

ورشًعا: تليُك جزء خمصوص من مال خمصوص لشخص خمصوص، فهى : 
قدر من املال يعطيه الغني للفقري ونحوه.

حكم الزكاة: الزكاة أحد أركان اإلسالم اخلمسة فهي فريضة حمكمة؛ لقوله 
تعاىل: نث ڱ  ں مث)1( .

على من تب الزكاة:

الزكاة مفروضة عىل من اجتمعت فيه الرشوط التالية:

1 ـ  اإلسالم.

2 ـ  التكليف، واملقصود به: أن يكون عاقاًل بالًغا.

3 ـ  أن يْملَِك نصاًبا معينًا)2( من املال.

له  َدْيٍن  وعن  األصلية  حاجاته  عن  زائًدا  يملكه  الذي  املال  يكون  أن  ـ    4
ُمَطالٍِب به، ويكون املال نامًيا.

5 ـ  أن يكون هذا املاُل قد حاَل عليه احلوُل)3(.

)1( سورة البقرة. اآلية: 43. 
)2( النصاب: مقدار من املال معني رشعا ال تب الزكاة يف أقل منه، وهو يتلف يف مقداره 

باختالف أنواع املال الذي تب فيه الزكاة.
)3( حال احلول: أي مرت سنة هجرية كاملة عىل ِمْلك النصاب.
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مسائل

* ال تب الزكاة عىل صبيٍّ وال جمنون ؛ لعدم التكليف.
* ال تب الزكاة عىل من كان عليه َديٌن يستغرق ماله، أو يبقى من ماله ما هو 

أقلُّ من النصاب ؛ ألنه يف هذا احلالة ال يعترب مالًكا للنصاب.
يِن إذا بلغ نصاًبا. ى الزائد عن الدَّ ين َزكَّ * أما إن كان ماله أكثر من الدَّ

التي  وثيابِه  يسكنه،  الذي  البيت  عن  زكاًة  ُيرج  أن  املسلم  عىل  جيُب  ال   *
يرتدهيا، وأثاِث منزله، ودوابِّ الركوِب كسيارته اخلاصة ؛ ألهنا من احلاجات 

األصلية، وليست بنامية أصاًل.
التجارة؛  الِعْلم إذا مل ينو هبا  * ال جيب عىل املسلم أن ُيرج زكاًة عن ُكُتب 

ألهنا غري نامية.
النية يف الزكاة:

النية رشط للزكاة فال جيوز أداء الزكاة إال بنية مقارنة لألداء أو مقارنة لعزل 
مقدار الواجب.

األموال اليت تب فيها الزكاة:

 هبيمة األنعام من اإلبل والبقر والغنم. ـ 1
 الذهب. ـ 2
 الفضة. ـ 3
 عروض التجارة)1(. ـ 4
 الزروع والثامر. ـ 5

)1( عروض التجارة: األشياء التي يشرتهيا املكلف ليتاجر فيها بقصد الربح.
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زكاة األنعام
لزكاة األنعام )اإلبل والبقر والغنم( رشوط خاصة وهي:

1( أن تكون سائمة)1(.
2( أن تكون لقصد الدر والنسل)2(.

نصاب الزكاة يف اإلبل:

الزكاة  بأداء  املكلف  اإلنسان  يملك  بأن  يبدأ  اإلبل  يف  الزكاة  نصاب  أواًل: 
مخًسا من اإلبل فأكثر.

املقدار الواجب إخراجه يف زكاة اإلبل:

1( إذا ملك املكلف مخًسا من اإلبل جيب عليه شاة ثنى ذكر أو أنثى، والثَّنِّي 
ِمَن الغنم: ما َتمَّ له عام، وال جيوز اجَلَذع )اجلذع من الغنم  ـ  بفتح اجليم والذال 

مجيعا ـ هنا ـ الصغري الذي مل يتم سنة()3(.
ثانًيا: نصاب الزكاة يف البقر:

نصاب الزكاة يف البقر يبدأ بأن يملك اإلنسان املكلَّف بأداء الزكاة ثالثني بقرة 
فأكثر.

املقدار الواجب إخراجه يف زكاة البقر:

إذا كانت ثالثني ففيها تبيع )وهو ذو سنة كاملة( أو تبيعة، سمى تبيًعا ألنه 
يتبع أمه يف املرعى)4(.

)1( السائمة: هي املكتفية بالرعي املباح الذي ال يكلف صاحبها شيًئا أكثر العام.
)2( لقصد الدر والنسل: أي ألخذ اللبن منها والوالدة وليست للعمل. 

)3( وما زاد عىل ذلك له تفصيل تدرسه يف املراحل الدراسية املقبلة إن شاء اهلل. 
)4( وما زاد عىل ذلك له تفصيل تدرسه يف املراحل الدراسية املقبلة إن شاء اهلل. 
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حكم اجلاموس:

واجلاموس والبقر يف احلكم سواء ألهنام نوع واحد.
ثالًثا: نصاب الزكاة يف الغنم:

الزكاة أربعني  بأداء  بأن يملك اإلنسان املكلف  يبدأ  الغنم  الزكاة يف  نصاب 
شاة فأكثر.

املقدار الواجب إخراجه يف زكاة الغنم:

ففيها  أربعني إىل مائة وعرشين شاة  الزكاة يملك من  بأداء  املكلَّف  إذا كان 
شاة َثنّي)1(.

حكم املاعز:

واملاعز والضأن سواء يف األحكام، يف النصاب، والوجوب، وأداء الواجب.
دفع القيمة يف الزكاة:

جيوز دفع القيمة يف الزكاة ؛ ملا يف ذلك من التيسري عىل املزكيِّ والعمل بروح 
الرشيعة اإلسالمية. وحتسب القيمة يف يوم وجوب الزكاة عند اإلمام  أيب حنيفة 
ويف يوم إخراجها عند الصاحبني. ويف األنعام يف يوم األداء إمجاًعا ويكون التقويم 

. يف بلد املزكيِّ
مسائل

د من املكلَّف سقطت الزكاة  * إذا َهَلَك املال بعد وجوب الزكاة من غري تعمُّ
عن هذا املال.

* إذا َهَلك بعض املال سقط َقْدُره من الزكاة فقط.
* إذا استعمل املكلَّف هذا املال بعد وجوب الزكاة ال تسقط الزكاة فيه.

* جيوز للمكلَّف إخراج الزكاة قبل أن حيول احلول مع النية.
)1( وما زاد عىل ذلك له تفصيل تدرسه يف املراحل الدراسية املقبلة إن شاء اهلل. 
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ة باب زكاة الفضَّ

ة: نصاب الزكاة يف الفضَّ

نصاب زكاة الفضة مائتا درهم )يف حدود )616( جراًما تقريًبا(، فمن َمَلَك 
أقلَّ من مائتي درهم من الفضة ال تب عليه فيها زكاة ؛ لعدم بلوغ النصاب. 

وإذا أراد التَّطوع فالبأس.

ة: املقدار الواجب إخراجه يف زكاة الفضَّ

ربع  إخراج  احلول  ة وحال عليه  الفضَّ الزكاة يف  جيب عىل من ملك نصاب 
العرش )2.5(.

هب باب زكاة الذَّ

نصاب الزكاة يف الذهب

تقريًبا( فال تب  ديناًرا )يف حدود 85 جراًما  الذهب عرشون  نصاب زكاة 
الزكاة عىل من ملك أقل من هذا النصاب.

املقدار الواجب إخراجه يف زكاة الذهب:

إذا امتلك املكلف عرشين مثقااًل من الذهب )حوايل 85 جراًما( وحال عليها 
احلول جيب عليه أن يرج ربع العرش منها، حتَّى ولو كان هذا الذهب سبائك، 

أو ُحليًّا ـ وهو ما تستعمله املرأة لزينتها مثل احللق واخلاتم ـ

تنبيه: هذه األحكام ال َتعنِي أن الزكاة ال تب إال عىل من ملك ذهبا وفضة 
النقدية  األوراق  من  ذلك  غري  ملك  من  عىل  الزكاة  تب  بل  فقط،  النقود  من 
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والعمالت كاجلنيه، والريال، والدوالر، وغري ذلك، وبام أن هذه األوراق النقدية 
ر اآلن بسعر الذهب؛ ألن الذهب هو األصل يف التعامل، وألنه كان يف العهد  تقدَّ
النبوي هو أساس املعامالت كام أن األوراق النقدية اآلن هي أساس املعامالت، 
لذا نقول بأن من ملك مااًل ينظر إىل سعر جرام الذهب يوم إخراجه للزكاة ثم 
يرضبه يف مقدار النصاب )85 جراًما( ويكون الناتج هو النصاب الذي لو ملكه 
وجب عليه أن يرج منه الزكاة فيدفع وقتها ربع العرش )2.5( أو بعبارة أخرى 
بلغ  قد  ماله  يكون  أن  برشط  جنيًها  وعرشين  مخسة  جنيه  ألف  كل  عن  يرج 

النصاب.

* * *
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باب زكاة العروض

حكم زكاة عروض التجارة

من الزكوات الواجبة زكاة عروض التجارة، سواء كانت من جنس ماجيب 
الفضة  من  نصاًبا  قيمتها  بلغت  إذا  كالثياب  غريها  أو  كالسوائم،  الزكاة   فيه 

أو الذهب.

كيفية إخراجها:

م التاجر هذه األشياء التي يتاجر فيها بام هو أنفع للفقراء واملساكني ثم  ُيقوِّ
يرج منها الزكاة بمقدار ربع العرش )2.5(.

مسائل

 * إذا كان النصاب كامال يف بداية احلول وهنايته ولكنه نقص فيام بني ذلك 
ال تسقط الزكاة.

أثناء  النصاب كامال يف بداية احلول ولكنه هلك كلُّه  إذا كان  * بخالف ما 
احلول مل تب فيه الزكاة.

* ويضمُّ املال إىل عروض التجارة عند حساب الزكاة يف آخر احلول.

* * *
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روع والثِّمار باب زكاة الزُّ

زكاة الزروع والثامر ال ترتبط بمرور احلول ولكن املزكِّي يرجها يوم حصاد 
صغرًيا  األرض  صاحب  كان  أو  ديون،  عليه  كانت  لو  حتى  والثامر   الزروع 

أو جمنوًنا، أو كانت أرًضا موقوفة لألعامل اخلريية.

نصاب زكاة الزروع والثمار واملقدار الواجب إخراجه:

أوال: الزروع والثامر التي ُتسقى بال تكاليف مالية عىل املزارعني:

1( قال أبو حنيفة: يف قليل ما أخرجته األرض وكثريه العرش.

نصابا  بلغ  إذا  باقية)1(،  ثمرة  له  فيام  إال  العرش  جيب  ال  الصاحبان:  وقال   )2 
وهو مخسة أوسق)2(.

. روع والثِّامر التي ُتروى بآالت الريِّ ثانًيا: الزُّ

ما ُسِقي عن طريق آالت الريِّ جيب فيها نصف العرش بال خالف يف املذهب.

منهمـا،  الغالب  ُاْعُترِب  مًعا  وبآلة  باملطر  والثامر  الزروع  ُسِقيت  إذا   ثالًثا: 
وإذا استويا فنصف العرش، وقيل: ثالثة أرباعه.

* * *

)1( أي تبقى حوال من غري تكلف كالشعري والتمر ونحو ذلك. 
)2( الوسق: مقدار خمصوص، وهو )ستون صاًعا بصاع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، والصاع: مكيال ألهل 
املدينة يسع أربعة أمداد واملد عند احلنفية 812.5 جرامـًا فيكون الصاع )812.5×4= 
جراما  بالكيلو  تساوي  أوسق  واخلمسة   .2.04 غريهم  وعند  جرام،  كيلوا   )3.25

)1000( كيلو جرام تقريًبا.



83

M K
83

مصارف الزكاة

ڻ   ڻ  نث  قوله:  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  مجعها  ثامنية  الزكاة  مصارف 
ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ھ ھ ے ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   ۆ مث)1(.

وهي بالتفصيل على النحو التالي:

 الفقري: وهو من يملك مااًل ولكنه ال يكفيه. ـ 1

 املسكني: وهو أدنى حااًل من الفقري، وهو: من ال يملك شيًئا. ـ 2

العاملون عليها: وهم املكلَّفون بجمع الزكاة. ـ 3

 املؤلَّفة قلوهبم)2(: وقد سقط هذا القسم لعدم احلاجة إليهم اآلن. ـ 4

وهو  ـ 5 ق،  والرِّ العبودية  من  حتريرهم  أي  املكاتبون)3(  يعني  قاب:  الرِّ  يف 
ة. يَّ ـ أيًضا ـ ما مل َيُعْد له وجود اآلن بعد أن أنعم اإلسالم عىل الناس باحُلرِّ

الغارم: وهو من اقرتض مااًل وال يقدر عىل سداده وال يملك نصاًبا زائًدا  ـ 6
عن دينه.

)1( سورة التوبة. اآلية: 60. 
)2( هم الذين أسلموا حديًثا وكانت تدفع إليهم الزكاة من باب تأليف القلوب استبقاَء هلم 

يف مجاعة املسلمني.
)3( املكاتبة: كانت بابا من أبوابا القضاء عىل ظاهرة الرق فكان العبد يتفق مع سيده عىل أن 
جيمع العبد مبلًغا من املال يدفعه لسيده مقابل أن حيرره فكانت الرشيعة اإلسالمية تطلب 
من القادرين مساعدتم باملال ليسددوا هذا املبلغ ليتحرروا من الرق وهذا يظهر عظمة هذا 

الدين وسامحته يف التعامل مع الضعفاء.
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يف سبيل اهلل: قيل: هم املجاهدون يف سبيله وقيل: طلبة العلم. ـ 	

 وابن السبيل: هو املسافر الذي له مال يف وطنه، وهو يف مكان ال يملك  ـ 8
فيه مااًل، وال يستطيع احلصول عىل ماله فيأخذ ما يكفيه يف الرجوع إىل 

وطنه ال غري.

كاة: كيفية إخراج الزَّ

جيوز للمزكِّي أن يدفع لكل واحد من األصناف السابقة، وله أن يقترص  ـ 1
عىل صنف واحد منهم.

ال تدفع الزكاة إىل غني يملك قدر النصاب. ـ 2

ال يدفع املزكِّي زكاته إىل أبيه وجده وإن عال وال إىل ولده وولد ولده وإن  ـ 3
سفل.

ال يدفع املزكِّي زكاته إىل زوجته. ـ 4

الزكاة إىل زوجها عند أيب حنيفة، وقال الصاحبان: تدفع  ـ 5 املرأة  ال تدفع 
عىل  التصدق  عن  سألته  ملا  مسعود   ابن  لزوجة  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  للزوج؛ 

زوجها بزكاة ماهلا  ـ : )لك أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة()1(. 

وقال أبو حنيفة املراد من هذا احلديث: صدقة النافلة وليس الزكاة املفروضة.

ال يدفع املزكي زكاته إىل ابن رجل غني إذا كان صغرًيا؛ ألنه ُيَعدُّ غنيًّا بامل  ـ 6
أبيه؛ بخالف ما إذا كان كبرًيا فقرًيا؛ ألنه ال ُيعدُّ غنًيا بغنى أبيه.

)1( رواه البخاري. 
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ي: نقل الزكاة إىل غري بلد املزكَّ

ُق زكاة كل بلد عىل املستحقني  يكره نقل الزكاة من بلد إىل بلد آخر، وإنام ُتَفرَّ
: »خذها من أغنيائهم وردها يف فقرائهم«)1(،  يف نفس البلد؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ 

وملا فيه من رعاية حق اجلوار، وإذا نقلها جاز مع الكراهة.

يستثنى من كراهة النقل عدة صور منها:

فيه من صلة  ملا  ؛  آخر  بلًدا  الذين يسكنون  قرابته  إىل  اإلنسان  ينِقَلها  أن   )1
األرحام.

2( أن ينِقَلها املزكِّي إىل قوٍم هم أحوُج من أهل بلده كأن وقعت جماعة يف غري 
رة. بلده أو نزلت هبم كارثة شديدة، كزلزال أو ِرياح مدمِّ

* * *

)1( رواه البخاري ومسلم. 
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باب صدقة الفطر

املكلف  يرجه  الذي  املال  وهي:  الفطر  زكاة  الفطر:  بصدقة  املقصود 
للمستحقني قبل صالة عيد الفطر.

حكم صدقة الفطر:

صدقة الفطر: واجبة عىل كل مسلم ولو كان صغرًيا أو جمنوًنا إذا كان مالًكا 
ملقدار النصاب. فاضاًل عن حاجاته الرضورية.

إخراج صدقة الفطر عن األوالد والزوجة:

غار واملجانني  * جيب عىل املكلَّف إخراج الصدقة عن نفسه وعن أوالده الصِّ
الفقراء.

* جيوز للزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته، وال جيب ذلك عليه.

* ال جيب عىل األب أن يرج زكاة الفطر عن أوالده الكبار وإن فعل ذلك 
جاز.

مقدار صدقة الفطر:

دقيقه،  أو  قمح  من  تقريًبا(  جرام  كيلو   1 3
4

( صاع  نصف  الفطر:   صدقة 
أو صاع من تر أو شعري أو زبيب، كام أنه جيوز إخراج القيمة فيها.

وقت إخراج صدقة الفطر:

جيب إخراج صدقة الفطر بطلوع الفجر من يوم الفطر، فمن مات أو افتقر 
قبل طلوع الفجر مل تب عليه زكاة الفطر، وكذلك من أسلم أو ُولِد له مولود 
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أو اغتنى بعد طلوع الفجر مل تب عليه زكاته لعدم وجود السبب يف كل منهام؛ 
ويستحب للناس أن يرجوا صدقة الفطر يوم عيد الفطر قبل اخلروج إىل صالة 

العيد؛ ليتفرغ بال الفقري واملسكني للصالة.

حكم تقديم صدقة الفطر وتأخريها:

إذا بادر املكلف بإخراجها قبل يوم عيد الفطر جاز ولو قبل دخول رمضان.

عليه  واجًبا  وكان  عنه  تسقط  مل  الفطر  يوم  جاء  حتى  املكلف  َرَها  َأخَّ وإن 
إخراجها؛ ألهنا ُقربة مالية، فال تسقط بعد الوجوب إال باألداء كالزكاة.

* * *
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أسئلة

السؤال األول:

ف الزكاة لغة ورشًعا، مبينًا حكمها، والرشوط الواجب توافرها )أ(   عرِّ
. يف املزكىِّ

د مصارف الزكاة.)ب(  حدِّ

السؤال الثاين: أكمل:

األموال التى تب فيها الزكاة هى..........،...........)أ( 

إخراجه )ب(  الواجب  ومقدار   ............. اإلبل  زكاة  ف  النصاب   
فيها............. ويف البقر............، ومقداره...........، ويف 

الغنم.........، ومقداره.........

أن )ج(  عليه  جيب  احلول  عليها  حال  جنيه  مليون  يملك  رجل    
يرج.........

السؤال الثالث: ضع عالمة)√( أو عالمة )×( أمام العبارات التالية:

تب الزكاة عىل كل من يملك مااًل.                                           )    ()أ( 

ال جيوز دفع القيمة ف الزكاة.                                                       )    ()ب( 

إذا هلك املال بعد وجوب الزكاة من غري تعمد سقطت الزكاة. )    ()ج( 

السؤال الرابع: َعلِّل:

 ال تب الزكاة عىل من كان عليه دين يستغرق ماله.)أ( 
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 من ملك 50 جراًما من الذهب ال تب عليه الزكاة.)ب( 

 يكره نقل الزكاة إىل غري بلد املزكى.)ج( 

د املصطلح الفقهى ملا ييل: السؤال اخلامس: حدِّ

 مقدار من املال ال تب الزكاة يف أقل منه.)أ( 

مرور سنة هجرية كاملة عىل ملك النصاب.)ب( 

* * *
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أهداف تدريس
كتاب الصيام

يتوقع من الطالب بعد دراسته لكتاب الصيام أن:

ح املقصود بالصوم، وأقسامه، ووقته. 1 ـ  يوضِّ

2 ـ  ُيَميِّز بني ما ُيَفطِّر الصائم وما ال ُيَفطِّر.

3 ـ  يبنيِّ بعض األحكام املتعلقة بالصوم.

ر دور الصيام يف الرشيعة اإلسالمية. 4 ـ  ُيَقدِّ

5 ـ  حيفظ النصوص الواردة بكتاب الصيام حفًظا جيًدا.

6 ـ  يصوم شهر رمضان.
* * *
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وِم كتاُب الصَّ

تعريف الصوم لغة وشرًعا:

الصوُم لغًة: اإلمساُك مطلًقا.

غروب  إىل  الفجر  طلوع  من  والفرج  البطن  شهويَت  عن  اإلمساُك  ورَشًعا: 
الشمس.

وقد ُفِرَض صوُم رمضان يف السنِة الثانيِة ِمن اهلجرِة قبَل غزوِة َبدٍر.

أقسام الصوم:

الصوُم نوعان: واجٌب، ونفٌل.

أما الواجُب فهو نوعان:

ِ زمانه؛  أولُُّهما: ما يتعلُق بزماٍن بعينِه، وذلك كصوِم رمضاَن، والنَّذِر املعنيَّ
. ٍ ٍ ِمن َشهٍر ُمَعنيَّ كأن ينذر إنساٌن صياَم يوٍم ُمَعنيَّ

ُحكُم النية يف هذا النوِع:

ت  األفضل يف هذا النوع أن ُيَبيَِّت النية من الليل؛ فإن مَلْ ينِو حتى أصبَح، َصحَّ
النيُة ِمنه إذا َأتى هبا قبَل نِصِف النهاِر؛ ألنه البدَّ ِمن وجوِد النيِة يف أكثِر النهاِر.

ثانيهام: ما يثبُت يف الذمِة ِمن غرِي تقييٍد بزماٍن، وذلك كقضاِء رمضان، والنذِر 
امُلطلِق عن حتديِد الزماِن؛ كأْن يقوَل: هللِ عيلَّ صياُم يوٍم.

وُحكُم النية يف هذا النوِع: أنه ال جيوُز صوُمه إال بتبييِت النيِة ِمن الليِل.

ُط له تبييُت النيِة ِمن  ه بنيٍة قبَل زواِل الشمس، وال ُيشرَتَ وأما النفُل: فيجوُز ُكلُّ
الليِل.
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ُظ هبا. وتتحقُق النيُة بأن َيْعَلَم الصائُم بقلبِه أيَّ صوٍم يصوُمه، وجيوز التََّلفُّ

رؤيُة هالِل رمضان:

جيُب عىل الناِس أن يلَتِمسوا اهلالَل يف يوِم التاِسِع والعرشيَن ِمن شهِر شعباَن؛ 
فإن َرَأوا اهلالَل صاُموا، وإن ُغمَّ عليِهم فلم َيَروه أكَملوا ِعدَة شعباَن ثالثني يوًما.

ِة، لذا  وتقوُم اآلَن ُدوُر اإلفتاِء واهليئاِت الرسميَِّة يف البالِد اإلسالمية هبِذه املهمَّ
فرأهُيا ُملِزٌم جلميِع املسلمني، كلٌّ يف َبَلِده.

وقت الصوم:

يبدُأ وقُت الصوِم ِمن ُطلوِع الَفجِر الصاِدِق، إىل ُغروِب الشمِس؛ لقولِه تعاىل: 
نث ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ    چ ڇڇ ڇ    ڇ ڍ  

ڍ ڌڌ مث)1( .
يِل. واخَليطان: مُها َبياُض النَّهاِر وَسَواُد اللَّ

ما ال ُيفطُر الصائَم:

َب ناسًيا:  ـ 1 األََكُل أو الرشب أو اجلامع ناسًيا، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للذي َأَكَل ورَشِ
معدوًما  الفعُل  فيكوُن  وَسقاَك«)2(،  اهللُّ  َأطَعَمَك  فإِنَّام  َصوِمَك  عىل   »تِمَّ 

ِمن اإلنساِن، فال ينعِدُم اإلمساُك.

 االحتالم.2 ـ 

  وضع الكحل.3 ـ 

تقبيل الزوجة ملن يأمن عىل نفِسه الشهوة، أما إذا مَل َيأمن فُيكَرُه َله ذلك. ـ 4
)1( سورة البقرة. اآلية: 	18. 

)2( رواه ابن حبان. 
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القيء دون إرادة الصائم. ـ 5

تذوق الطعام بطرف اللسان. ـ 6

ما يفطر الصائم:

1 ـ  األكل أو الرشب عامًدا.

2 ـ  مجاع الزوج لزوجته عامًدا.

3 ـ  القيء عامًدا.

4 ـ  ابتالع ما ال يأكله اإلنسان عادة وال يغذيه، مثل احلصاة.

أحكام عامة يف الصيام:

 ُيكَره للمرأِة أن َتُضَغ لَِصبيِّها الطعاَم؛ ملَِا فيِه ِمن تعريِض صوِمها للفساِد،  ـ 1
امَلْضُغ،  َفَلَها  عنه  بدياًل  َتِْد  مل  إذا  أّما  ذلك،  عن  بديٌل  هلا  كاَن  إن  وهذا 

حفاًظا عىل الولد.

ِجيَّة، أو َأقَطَر )َوَضَع َقْطرًة( يف عينه أو َأنِفه أو ُأُذنِِه، أو  ـ 2  َمن َأَخَذ ُحقنًة رَشَ
َوَضَع الدواَء عىل ِجراحٍة عميقٍة يف َبَدنِه َفَوَصَل الدواُء إىل جوفِه، َأفَطَر 

عند اإلماِم أيب حنيفَة.

وقال الصاحبان )أبو يوسف وحممد(: ال ُيفطِر.

 َمن كان مريًضا يف رمضاَن َفَغَلَب عىل َظنِّه بتجربة أو أخربه طبيٌب ثقٌة أنه  ـ 3
إن َصاَم ازداَد َمَرُضه، أو تأخر ِشَفاؤه، َجاَز له أن ُيفطَر وَيقِض.

ه الصوُم، َكَمن يسافُِر  ـ 4  إذا َساَفَر الصائُِم، وكان َسَفُره ُمرحًيا بَِحيُث ال َيرُضُّ
بالطائرِة، أو الِقطاِر أو السيارة، َفصوُمه أفضُل؛ لقوله تعاىل: 
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َرَد  نث ک ک ک  گگ گ گ ڳ مث)1(، وإن َأفَطَر وَقَض َجاَز؛ ألنَّ جُمَ
السفِر سبب يف إباَحِة الِفْطِر.

ام ِمن َعَدِم  ـ 5  إن ماَت املريُض يف َمَرِضه، أو امُلسافُِر يف َسَفِره، ومُها عىل حاهِلِ
الوفاة  بسبب  القضاء  عنهام  سقط  فقد  َفِر،  السَّ أو  امَلَرِض  بسبِب  الصوِم 

ا وأقاما لزمهام القضاء. وإن َصحَّ

وَم، وبني أن يواصَله  ـ 6 َق الصَّ ٌ يف قضائِِه بنَي أن ُيَفرِّ  َمن يقض رمضاَن خُمَريَّ
وُيوالَيه يوًما بعَد يوٍم.

 احلاِمُل وامُلرِضُع إذا َخاَفَتا عىل وَلِدمِها، أو عىل أنُفِسِهام، َجاَز هُلاَم الِفطُر؛  ـ 	
َدفًعا هلذا احلرِج، َوَوَجَب عليِهام القضاُء، وال فِديَة عليِهام، وهذا ِمن باب 

التيسري عليهام ورفع احلرج واملشقة عنهام.

 العجوُز الذي ال َيقِدُر عىل الصياِم لَضعِفِه أو ملََِرِضه، فإنَّه ُيفطِر وُيطِعُم  ـ 8
عن كلِّ يوٍم أفطره مسكينًا.

حكم من مات وعليه أيام من رمضان:

يوٍم  لكلِّ  وليُّه  عنه  َأطَعَم  بقضائِه،  فَأوَص  رمضاَن،  قضاُء  وعليه  ماَت  َمن 
ِمسكينًا، نصَف َصاٍع ِمن قمٍح، أو َصاًعا ِمن َتٍر، أو صاًعا ِمن َشعرٍي، أو يرج 

قيمة ذلك من النقود.

الفطر يف صوم التطوع:

وَمن َدَخَل يف صوِم التََّطوِع، ُثمَّ أفطر لسبٍب ما، َوَجَب عليه أن َيقضَيه.

)1( سورة البقرة. اآلية: 184. 
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َنَزَل عليه  َفَمن  َمثاًل؛  التطوِع إال لُِعذٍر، كالضيافِة  ُيباُح اإلفطاُر يف َصوِم  فال 
ضيٌف وهو صائٌِم صياَم تطوٍع جاَز له أن ُيفطِر إكراًما لضيِفه.

حكم صيام احلائض والنفساء:

وَقَضْت،  أفطرْت  رمضان،  يف  النِّفاِس  َدُم  عليها  َنَزل  أو  املرأُة،  حاَضت  إذا 
وليس عليها أن ُتِسك عن األكِل َحال ُعذِرها تشبًُّها بالصائِمني؛ ألن صوَمها 

حراٌم.

الشك يف طلوع الفجر أو غروب الشمس:

َأْفَطَر وهو يظنُّ  باٍق، وأنَّ الفجَر مل َيطُلع، أو  الليَل  َيُظنُّ أنَّ  ر وهو  َتَسحَّ  َمن 
ر، أو أنَّ الشمَس  مَس قد َغُرَبت، ثم َتبنيَّ أنَّ الَفجَر كان قد َطلَع حينام َتَسحَّ أن الشَّ
مل َتُكن َغَرَبت حيناَم َأفَطَر، َوَجَب عليه أن ُيمِسَك بقيَة يوِمه، وَيقض ذلَك اليوَم، 

ارة عليه. وال َكفَّ

***
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باب االعتكاف

تعريفه: االعتكاف هو امُلكث والبقاء يف املسجد، مع الصوم ونية االعتكاف.

العرش  يف  عليه  واظب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن  اجلملة؛  يف  مؤكدة  سنة  هو  حكمه: 
األواخر من رمضان.

أقسام االعتكاف:

ينقسم االعتكاف إىل ثالثة أقسام:

 واجب، وهو املنذور. ـ 1

  سنة، وهو يف العرش األخري من رمضان. ـ 2

  مستحب، وهو يف غريمها. ـ 3

وحيرم عىل املعتكف: أن جيامع زوجته؛ لقوله تعاىل:نث ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژڑ  مث)1(.

األسباب املبيحة خلروج املعتكف من املسجد:

 - احلاجة  )قضاء  مثل:  رضورية  حلاجة  إال  املسجد  من  املعتكف  يرج  ال 
اخلوف عىل أهله - صالة اجلمعة والعيدين ... إلخ ( .

وال يمكث املعتكف خارج املسجد بعد فراغه من قضاء احلاجة التي خرج إليها.

أوىل  املعتكف  أن  إال  بخري، وكذا غريه،  إال  املسجد  املعتكف يف  يتكلم  وال 
بذلك من غريه.

)1( سورة البقرة. اآلية: 	18. 
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أسئلة

السؤال األول: أجب عن األسئلة التالية:

ف الصوم لغة ورشًعا، مبينًا أقسام الصوم.)أ(   عرِّ

ح حكم َمن مات وعليه صيام.)ب(   وضِّ

ح أقسامه.)ج(   عرف االعتكاف، وَوضِّ

 اذكر األسباب املبيحة خلروج املعتكف من املسجد.)د( 

ِ احُلكَم الفقهّى فيام يأيت: السؤال الثاين: َبنيِّ

 أكل أو رشب أو جامع ناسًيا يف هنار رمضان.)أ( 

مضغ املرأة الطعام لصغريها.)ب( 

 صيام احلامل واملرضع إذا خافتا عىل ولدمها.)ج( 

ّك يف طلوع الفجر فتسحر.)د(  الشَّ

أمام   )×( وعالمة  الصحيحة  العبارة  أمام   )√( عالمة  ضع  الثالث:  السؤال 
العبارة اخلطأ.

ُظ )أ(   تتحقُق النيُة بأن َيْعَلَم الصائُم بقلبِه أيَّ صوٍم يصوُمه، وجيوز التََّلفُّ
)      ( هبا.        

عن )ب(  بديٌل  هلا  كاَن  إن  الطعاَم،  لَِصبيِّها  َتُضَغ  أن  للمرأِة  يستحب   
)      ( ذلك.           
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أهداف تدريس
كتاب احلج

يتوقع من الطالب بعد دراسته لكتاب احلج أن:

ح املقصود باحلج ورشوط وجوبه وأركانه وواجباته ومواقيته. ـ 1  يوضِّ

 يبنيِّ حمظورات اإلحرام. ـ 2

  يستشعر أمهية احلج ومكانته يف اإلسالم. ـ 3

 حيفظ النصوص الواردة بكتاب احلج حفًظا جيًدا. ـ 4

* * *
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كتاب احَلجِّ
تعريف احلج:

ج  ـ بفتح احلاء وكرسها ـ  لغة: القصد مطلًقا. احِلَ

التعظيم ألداء ركن عظيم من أركان  البيت احلرام عىل وجه  ورشًعا: زيارة 
اإلسالم.

حكمه: احلج فرض يف العمر مرة واحدة.

: شوال، وذو القعدة، والعرش األوائل من ذي احلجة. َأْشُهُر احَلجِّ

شروط وجوب احلج:

 البلوغ، فال جيب عىل الصبيان. ـ 1

 العقل؛ فال جيب عىل املجانني. ـ 2

 الصحة؛ فال جيب عىل مريض ال يستطيع السفر. ـ 3

  أن يكون مالًكا من املال ما يكفي لطعامه ورشابه وسفره. ـ 4

 األمن، فإذا خاف احلاج من عدو أو وباء أو نحومها ال جيب عليه السفر  ـ 5
للحج؛ ألن حفظ النفس أهم.

شرط خيصُّ املرأة يف احلج:

ة أن يكون هلا حَمَْرم حَيُجُّ معها. يشرتط يف املرأة خاصَّ

ويشرتط يف امَلْحَرم أن يكون بالًغا، عاقاًل، سواء كانت حمرميته بسبب قرابة 
الرحم )كاألبن واألخ(، أو املصاهرة )كزوج البنت(.
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ة  ويكره ـ حترياًم ـ عىل املرأة أن حتج بغري املحرم، إذا كان بينها وبني مكة ُمدَّ
ها. سفر، وإذا فعلت جاز َحجُّ

أركان احلج:

1 ـ  الوقوف بعرفة حمرًما.

2 ـ  طواف اإلفاضة، ولو أتى بأربعة أشواط منه فقد أدَّى الركن.

واجبات احلج:

 اإلحرام من امليقات. ـ 1

  استدامة الوقوف بعرفات إىل الغروب. ـ 2

 الوقوف باملزدلفة فيام بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس. ـ 3

  رمي اجلامر. ـ 4

 ذبح اهلدي بالنسبة للقارن واملتمتع. ـ 5

 إيقاع طواف الزيارة يف أيام النحر. ـ 6

 السعي بني الصفا واملروة. ـ 	

 طواف الوداع. ـ 8

ابتداء الطواف بالبيت من احلجر األسود. ـ 9

 ترك حمظورات احلج. ـ 10

* * *
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باب املواقيت

حُمِرًما،  إال  العمرة  أو  أراد احلج  التي ال جياوزها من  األماكن  املواقيت: هي 
وهي كالتايل.

ُبْعد  ـ 1 ، وهو موضع عىل  ـ  ففتح  ـ بضم  احُلَليفة   ذو  املدينة:  أهل   ميقات 
11 كيلو مرت تقريًبا من املدينة املنورة.

وتبعد عن مكة 445 كيلو مرًتا تقريًبا، وتعرف اآلن بآبار عيل.

ميقات أهل العراق: ذات ِعْرق  ـ بكرس فسكون ـ  عىل ُبْعد 89 كيلو مرًتا  ـ 2
تقريًبا من مكة.

  ميقات أهل مرص والشام: اجُلْحفة، عىل ُبْعد 5 كيلو مرًتا تقريًبا )ويعرف 3 ـ 
اآلن برابغ( من مكة.

ميقات أهل نجد: َقْرن املنازل  ـ بسكون الراء ـ ، وهي عىل ُبعد 89 كيلو  ـ 4
مرًتا تقريًبا من مكة.

تقريًبا 5 ـ  مرًتا  كيلو   89 ُبعد  عىل  جبل  وهو  َيَلْمَلم،  اليمن:  أهل  ميقات    
من مكة.

وهذه املواقيت ألهلها، وكذا ملن َمرَّ عليها من غري أهلها: كأهل الشام  ـ مثاًل 
ـ  إذا مروا بميقات أهل املدينة، فهي ميقاتم.

تقديم اإلحرام على امليقات:

جيوز تقديم اإلحرام عىل امليقات، وهو أفضل إن َأِمن الوقوع يف املحظورات.
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حمظورات اإلحرام:

من حمظورات اإلحرام ما ييل:

َفث: وهو اجلامع، أو الكالم الفاحش؛ أو ِذكر اجلامع بحرضة النساء. ـ 1  الرَّ

حال  ـ 2 يف  أهنا  إال  وقت،  كل  يف  حرام  واملعايص  املعايص،  أي  الُفسوق:   
اإلحرام أشد ُحرمة.

 اجلدال: أي اخلصام مع َمن يرافقه من احلجيج، وغريهم. ـ 3

إليه  ـ 4 يشري  عليه، وال  إليه، وداللة من يصطاده  الرَبِّ واإلشارة  قتل صيد   
بيده، وال يدلُّ عليه َمن يصطاده.

 لبس يشء من املالبس املعتادة. ـ 5

شعر  ـ 6 أي  أو  الرأس،  وحلق  الطيب،  ووضع  والوجه  الرأس  تغطية    
من بدنه.

وله  منها،  يمنع  فال  طهارة،  االغتسال  ألن  املحِرم؛  يغتسل  أن  بأس   وال 
أن يربط حزاًما عىل وسطه يضع فيه النقود ونحوها ما يشى ضياعه.

واملعنى يف كل هذه املحظورات هو أن ينخلع اإلنسان من كل شهواته وملذاته 
الدنيوية، وُيقبِل عىل اهلل  ـ تعاىل ـ  خاشًعا متذلاًل، مترضًعا.

* * *
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باب الِقَران والتََّمتُّع

أوَّاًل: الِقران

الِقران لغة: اجلمع بني الشيئني مطلًقا.

ورشًعا: اجلمع بني إحرام العمرة واحلج يف سفر واحد.

وصفة الِقَران: أن هُيِلَّ بالعمرة واحلج مًعا من امليقات؛ ويقول عقب الصالة: 
الّلهم إين أريد العمرة واحلج، فيرسمها يل، وتقبلهام مني.

ثانًيا: التمتُّع

التمتُّع لغة: االنتفاع.

أشهر  يف  وأفعاله  احلج  وإحرام  وأفعاهلا،  العمرة  إحرام  بني  اجلمُع  ورشًعا: 
احلج.

وصفة امُلَتَمتِّع: أن يبتدئ باإلحرام من امليقات، فيحرم بعمرة فقط، ويدخل 
مكة فيطوف هبا، ويسعى، ثم يتحلَّل من العمرة باحَلْلق أو التقصري.

الرتوية )ثامن ذي احلجة( أو قبله، أحرم  فإذا كان يوم  ويقيم بمكة حالاًل؛ 
باحلج من املسجد، أو من احلرم، واملسجد أوىل، ثم فعل ما يفعله احلاج امُلفِرد.

* * *
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أسئلة

السؤال األول: أجب عن األسئلة التالية:

ِف احَلجَّ لغًة ورشًعا مبيِّنًا حكمه ورشوط وجوبه.)أ(   َعرِّ

 ما التمتع ؟ وما صفة املتمتع ؟)ب( 

ِ احُلكَم فيام ييل: السؤال الثاين: َبنيِّ

 حّج املرأة بغري َمْحرم.)أ( 

 اإلحرام من امليقات.)ب( 

قتل الُمْحرم صيد الرب.)ج( 

السؤال الثالث: اكتب املصطلح الفقهي للمعاين التالية:

 زيارة البيت احلرام عىل وجه التعظيم ألداء ركن عظيم من أركان )أ( 
اإلسالم.

 األماكن التي ال جياوزها من أراد احلج أو العمرة إال حُمِرًما.)ب( 

 اجلمع بني إحرام العمرة وأفعاهلا، وإحرام احلج وأفعاله، يف أشهر )ج( 
احلج.

* * *
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