مقدمة الكتاب

ِ
ِ
ِ
لين س ِّي ِدنا
ين
رس َ
َّ
رب العا َلم َ
الحمدُ ل َّله ِّ
الم َ
والسال ُم على أشرف ُ
والصال ُة َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ين.
ين وعلى آله وصحبِه أجمع َ
ُم َح َّمد المبعوث رحم ًة للعا َلم َ
وبعد،،،

ِ
ِ
متن الع ْشم ِ ِ
ب
كان
كتاب (شرحِ
فلما َ
او َّية) بوضعه ا َّلذي ُهو ع َل ْيه َي ْص ُع ُ
ُ
ِ َ َ
َّ
ِ
ِ
الص ِّ
ي ،فقد َر َأ ْينا
األو ِل اإلعداد ّ
ف َّ
َف ْه ُمه وتحصيل األحكام منه على طلبة َّ
ِ
ِ
ِ
معرفة
ب ُم ْستَوى ُع ُقولِهم ،و ُيعين َُه ْم على
ترتيب مسائلِه
وتيسير أحكامه؛ ل ُيناس َ
َ
َ
الف ْق ِهي ِة بسه ٍ
األحكا ِم ِ
ولة و ُي ْس ٍر .
َّ ُ ُ
ِ
الكتاب مع التنبيه على ما اقتضاه منهج التيسير من حذف
وعليه ت ََّم َت ْي ِس ُير
بعض العبارات من متن العشماوية ،للشيخ اإلمام العالم العالمة ِ
عبد ال َباري بن
أحمد ال َع ْش َم ِ
ي ،وذلك في إطار ما يلي:
او ّ
ـ 1حذف المسائل التى ال تتناسب مع الواقع المعاصر.

ـ 2ترحيل بعض الموضوعات والمسائل التى يصعب استيعابها فى هذه

المرحلة العمرية إلى المراحل الدراسية المقبلة.
أن َي ْج َع َله خالِ ًصا َلو ْج ِهه الكريمَِ ،
وأ ْن َينْ َف َع به؛ إنَّه َخ ْي ُر
وال َّل َه (تعالى) ن َْس َأ ُل ْ
ٍ
ٍ
مأمول.
وخير
مسؤول
ُ

***
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ُ
الم ْذ َه ِب
بصاح ِب َ
التعريف ِ
(اإلمام مالك بن أنس)
ٍ
ِ
أنس ِ
ِ
الح َّج ُة إما ُم ِ
ُ
مالك،
بن
بن
المدينة
أهل
مالك ُ
نسبه :هو اإلما ُم ُ
(((
ِ ِ
وجدُّ ه مالك من كبار التابعين.
و ُكنْ َيتُه أبو َع ْبد ال َّلهَ ،
ِ
مالك في ربي ِع َّ ِ
ٌ
المن ََّو َر ِة.
ميالدهُ :ولِدَ اإلما ُم
األول سنة  93هـ بالمدينة ُ
َ
َن ْش َأ ُته:
الحديث ،وال َزم في البِ ِ
ِ
ِ
داية عبد الرحمن
لحفظ
رآن ُث َّم ات ََّجه
َح ِف َظ ال ُق َ
َ
ِ
نين لم َيخْ لِ ْطه ِ
كان ُ
يقول
بغيره حتَّى َ
ابن هرمز ،المتوفى (سنة 117هـ) َس ْب َع س َ
ُ ِ
ابن ُه ْر ٍ
أخرج ِم ْن بيتِه حتَّى ال َّل ِ
ٌ
يل).
مز من ُبك َْر ٍة فما
مالك:
ُ
(كنت آتي َ

شيوخه
ِ
مالك إلى نَاف ٍع َم ْو َلى ِ
َ
ٌ
كثيرا ،وقد
مر ،فجا َل َسه
اتَّجه
وأخذ عنه ع ْل ًما ً
ابن ُع َ
ٍ
ِ
مالك عن ناف ٍع عن ِ
مر .كما
الم ْر ِو َّي ُة عن
اشت ُِه َر َّ
أن َ
ابن ُع َ
أص َّح األحاديث هي َ
ابن ِش ٍ
بن ُع ْر َو َة ِ
ي ،كذلك َر َوى عن ِهشا ِم ِ
مالك عن ِ
َ
أخذ ٌ
بن ال ُّز َب ْي ِر،
هاب الز ُّْه ِر ِّ
بن ِ
ٍ
ِ
ٍ
سعيد األن َْص ِ
ي ،وربيع َة ِ
وسعيد ِ
و َي ْح َيي ِ
عبد
ي،
بن
الم ْق ُب ِر ِّ
ار ِّ
بن أبي سعيد َ
ِ
ِ
بربيعة الـر ِ ِ
ِ
الرحم ِن الـمعر ِ
ي وال َّل ْي ُ
ث.
وف
أي ،ومن َأقرانه األوزاع ُّي وال َّث ْو ِر ُّ
َّ
َ ُْ
َّ ْ َ
مْ
َن َروَى َع ْنه:
ِ
ِ
الر ِ
شيوخه على
ي وال َق ْعنَبِ ُّي .وقد بلغَ َعدَ ُد
بن َم ْهد ٍّ
حمن ُ
َر َوى عنه عبدُ َّ
ِ
ما ِق َ
َّابعين.
يل  300م َن التَّابِعين ،و 600من أتبا ِع الت َ

ِ
ب) أو ُ
بكلمة َ
(أ ٍ
(أ ٍّم)؛ مثل أيب القاسم ،أيب عيل ،أم الدرداء،
َت
((( الكنية :هي ما ُب ِدئ ْ
أم سليم .
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ُ
تالمذته:

ِ
َ
َ
الحديث؛ وهما
ي َأ َخ َذا عنه
ون منهمَ :ي ْح َيى
أخذ عنه كَثِ ُير َ
ي والز ُّْه ِر ُّ
األنصار ُّ
ِ
ِ
وابن ُع َي ْينَ َة،
ابن ُج َر ْيجٍ
ري ُ
زاعي وال َّث ْو ُّ
ْ
م ْن ُشيوخه ،وكذلك َأ َخ َذ عنه ُ
واألو ُّ
وابن َو ْه ٍ
وش ْع َب ُة وال َّل ْي ُ
ُ
وس َ
بار ِك َّ
ف
وابن عط َّي َة ُ
افعي ُ
ث ُ
ب ،وأبو ُي ُ
والش ُّ
الم َ
وابن ُ

َثير غيرهم.
بن عيسى َ
وم ْع ُن ُ
وخ ْل ٌق ك ٌ
وم َح َّمدٌ صاحبا أبي حنيف َة َ
ُ
فضله ومكانته:

ِ
حديث أبي ُه َر َير َة أنَّه َ
قالَ « :ل َي ْض ِر َب َّن
َّبي ﷺ من
من ذلك ما روي عن الن ِّ
ِ (((
طلب العلمِ ،فال َي ِ
ِ
ِ
عالما َأ ْع َل َم ِم ْن عال ِم المدينة»
اإلبل في
َّاس َأكْبا َد
جدُ َ
الن ُ
ون ً
ٍ
بن ٍ
ـ َ
واحد بأنَّه ُ
أنس.
غير
مالك ُ
قال ُ

ونقد الر ِ
الحديث ِ
ِ
العلماء على إمامتِه وجاللتِه في
أجمع
وقد
واة واستخراجِ
َ
ُّ
ُ
ِ
ِ
والس ِنةَ ،
عصره ،فقد كان
وعلماء
وش ِهد له بذلك أقرانُه
األحكا ِم ِمن
الكتاب ُّ
ُ
ِ
ِ
كل ذلك ،حتَّى َ
بالرجال موثو ًقا به في ِّ
َ
الحديث عنه
أخذ
عالما
َث ْبتًا في الحديث ً
شيوخه وأقرانه.
ُ
ِ
ث َّإل عن ٍ
وكان ال ُي َحدِّ ُ
ثقة وكان إذا َّ
رحه.
شك في الحديث َط َ
وفاته:

بالمدينة المنَو ِ
ِ
تُو ِّف َي اإلما ُم ٌ
رة و ُدفِ َن بها.
مالك سنة 179هـ
ُ َّ

((( رواه الرتمذي وحسنه.
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التعريف بصاحب شرح متن الع ْ
ُ
َش َّ
ماويِة:
ِ ِ ِ

(((
كي ِ
المن َْشلِيلي .
بن أحمدَ َ
نسبه :هو أحمدُ بن ت ُْر ِّ

وحواش على ٍ
كثير من ك ِ
ٍ
ُتب المالك َّي ِة.
شروح
آثاره العلمية :له
ٌ
وفاته :تُو ِّفي سنة 979هـ .

***

((( المنشليلي  :نسبة إلي قرية منشليل وهى من قرى محافظة البحيرة.
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ُ
تدريس
أهداف
ِ
باب َّ
الطهارِة
ِ
الباب ُي َت َّ
وقع من َّ
الب أن:
في ِ
الط ِ
نهاية هذا ِ
ِ
وحك ِم ِّ
كل قسمٍ.
بين أقسا ِم المياه ُ
ـ ُ 1يم ِّي َز َ
ِ
ِ
وسنَنِه.
بين
فرائض ُ
ـ ُ 2يم ِّي َز َ
الوضوء ُ
ِ
أركان الغ ِ
وسن َِنه.
بين
ـ ُ 3ي َف ِّر َق َ
ُسل ُ
ـ 4يقر َأ النُّصوص الدا َّل َة على ال َّط ِ
هارة.
َ
َ َ
ٍ
ٍ
سليمة.
بطريقة
تطه َر
ـ َ 5ي َّ
ِ
الطهارة.
ف معنى
ـ َ 6ي ْع ِر َ
ِ
الوضوء.
ف معنى
ـ َ 7ي ْع ِر َ
ف معنى الغ ُْس ِل.
ـ َ 8ي ْع ِر َ

***
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ُ
باب
وبيان أقساِمها
أحكاِم المياِه ِ
تعريف الماء:
هو جوهر لطيف سيال ال لون له ،يتلون بلون إنائه.
أقسام الماء:
الماء على قسمين:
األول :غير مخلوط بغيره وهو الماء المطلق.
ٍ
بشيء يخرجه عن طهوريته.
تعريفه :هو الماء الذي لم يختلط

مثاله( :ماء النهر ـ ماء البحر ـ ماء المطر ـ ماء العيون واآلبار)..
حكمه :جواز التطهر به.
الثاني :المخلوط بغيره.

شيء يخالفه وغ َّير أحد أوصافه الثالثة (لونه ـ طعمه
تعريفه :هو ما اختلط به
ٌ
ـ ريحه).
أقسامه:

	)أ(مخلوط بنجس.

	)ب( مخلوط بطاهر.

ُ
المخلوط بنجس وهو على ثالثة أقسام:
أوالً :الماء

ـ 1أن يغ ِّير النجس أحد أوصافه الثالثة (اللون ـ الطعم ـ الرائحة).
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حكمه :هو ماء متنجس ،ال يستعمل في العبادات ـ كالوضوء والغسل ـ
وال في العادات كاألكل والشرب.
ـ 2أال يغ ِّير النجس أحد أوصافه؛ لكون النجاسة قليلة والماء قليل.

حكمهُ :يكره الوضوء منه ،ومحل الكراهة كون الماء قلي ً
ال والنجاسة قليلة
ولم تغ ِّيره ،وكذا ُيكره استعماله في العادات.

ـ 3أال يغ ِّير النجس أحد أوصافه؛ لكون الماء كثير ًا سواء ق َّلت النجاسة
أو ك ُثرت.
حكمه :يجوز استعماله في العادات والعبادات.

ُ
المخلوط بطاهر وهو على قسمين:
الماء
ثاني ًا:
ُ
ـ 1أال يغ ِّير أحد أوصاف الماء.

حكمه :يجوز استعماله في العادات والعبادات.

ـ 2أن يغ ِّير أحد أوصاف الماء وهو على قسمين:
ِ
المخلوط بالدقيق أو العسل أو الصابون.
	)أ(أن يمكن التحفظ منه ،كالماء

حكمه :هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره ،فيستعمل في العادات من شرب
وطبخ ونحوهما ،وال يستعمل في العبادات من وضوء وغسل.

	)ب(أال يمكن التحفظ منه ،كالمتغير بمكانه أو بشيء ال يفارقه في الغالب
كالملح ،أو تغ َّير بتراب ُألقى فيه.
حكمه :أنه طهور يجوز منه الوضوء.

9

رسم توضيحي يبين بعض ًا من أجزاء الجسم ،التي يكثر ورودها في باب الطهارة
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ُ
باب الوضوِء
ُ
ُ
مكروهاته ـ ُ
فرائضه ـ ُ
ُ
ُ
نواقضه)
سننه ـ فضاِئُله ـ
شروط وجوِبه ـ
(تعريفه ـ
أو ًال :تعريف الوضوء:
لغ ًة :النَّظافة.

ِ
ٍ
ٍ
بالطريقة التي شرعها ال َّل ُه عزوجل.
مخصوصة
أعضاء
واصطالح ًاَ :غ ْس ُل

دليله :قوله تعالى :ﱹ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﱸ .
(((

وقوله ﷺ« :ال يقبل الله صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» .
(((

وجوب الو ُ
ُ
ُضوِء:
ثانيًا:
شروط ِ
ـ 1اإلسال ُم.
ـ 2ال َع ْق ُل.

ـ 3ال ُبلو ُغ.

ِ
ض والن ِ
الح ْي ِ
للم ْر َأ ِة.
ـ 4
انقطاع د ِم َ
ُ
ِّفاس بالنِّسبة َ
ِ
رة أو ِذكْر الص ِ
الحاض ِ
ِ
وقت الص ِ
دخول ِ
ُ
الفائتة.
الة
الة
ـ 5
ُ َّ
َّ
ِ
ِ
الماء ال َّط ِ
هور.
استعمال
ـ 6ال ُقدر ُة على
((( سورة املائدة جزء من اآلية.6 :
((( متفق عليه.
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ف ذاكرا للص ِ
الم َك َّل ُ
الة .
ـ 7أن
َ
ً َّ
يكون ُ
ِ
الماء ال َّط ُه ِ
ور.
ـ 8وجو ُد ما َيك ِْفيه ِمن
روط أو ُف ِقدَ َش ْر ٌط منها؛ فال َي ِ
الش ُ
فإذا ُف ِقدَ ْت هذه ُّ
الوضوء.
ب
ج ُ
ُ
ثالثًا :فرائض الوضوِء؛ ٌ
سبعة:
الوجه ،بأن يقصد فعل فرائض الو ُض ِ
ِ
وء.
ـ 1النِّي ُة عندَ َغ ْس ِل
ُ
الذ ْق ِنِ ،
أس إلى ِ
ِ
منابت َش ِ
الر ِ
آخ ِر َّ
وم َن األُ ُذ ِن
الو ْج ِه من
ـ َ 2غ ْس ُل جمي ِع َ
عر َّ
شعر ال ِّل ِ
ليل ِ
ِ
وجوب تَخْ ِ
حية إن كانت خفيفه تظهر من تحتها
إلى األُ ُذ ِن ،مع
البشرة ،وإن كانت كثيفة ال تظهر البشرة من تحتها فال يجب التخليل.
غسل اليدَ ي ِن مع ِ
الم ْر َف َق ْي ِن.
ـ َ َ ْ َ ُ 3
الر ْأ ِ
س من األمام إلى الخلف.
ـ َ 4م ْس ُح جمي ِع َّ

الر ْج َل ْي ِن مع ال َك ْع َب ْي ِن.
ـ َ 5غ ْس ُل ِّ
أعضاء الو ِ
ِ
ِ
ضوء ،فال يجو ُز أن َيغ َ
ْسل َو ْج َهه ثم
غسل
اإلسراع في
ـ 6
ُ
ُ
أثناء الو ِ
زميل له في ِ
ٍ
يتحدَّ َ
وضوءه.
ضوء ثم َي ُعو َد ف َي ْس َتك ِْم َل
ث مع
ُ
َ
(((
ـ 7الت ُ
َّدليك .
رابعًاُ :س َن ُن الو ُ
ُضوِء:

(((
ِ
ـ َ 1غ ُ
اليدين مع الكُو َع ْي ِن .
سل
(((
الم ْض َم َض ُة .
ـ َ 2

((( إمرار الي ِد عىل الع ْض ِو ا ُمل ِ
راد غ َْس ُله.
ُ
ُ َ
((( الكُوع :هو العظم ُة التي تىل ُأصب ِع اإلهبامِ.
((( املضمضة :هى حتريك املاء داخل الفم وطرحه.
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(((
ُ
االستنشاق .
ـ 3

االستنثار .
ـ 4
ُ
(((

السنَّ ُةَّ ،أما
ـ 5رد مسحِ الرأس من الخلف إلى األمامِ ،وهذه اإلعاد ُة هي ُّ
ِ
ِ
ُ
الوضوء.
فرائض
سبق في
بداي ُة المسحِ فهي
كما َ
الفرض َ

ٍ
ٍ
مسح األُذن ْي ِن َظ ِ
جديد ،فال
بماء
ويمسح ُهما
اهر ِهما و َباطِنِهما،
ُ
ـ ُ 6
ِ
ِ
رأسه.
الم ْبت َّلة من مسحِ
يمسحهما بأصابعه ُ
ِ
ِ
ِ
الوضوء.
األعضاء في
غسل
ترتيب
ـ 7
ُ
ُ
فضائل الوُضوِء:
خامسَا:

ِ
الر ِحيمِ).
الر ْح َم ِن َّ
ـ 1التَّسمي ُة بقوله( :بِ ْس ِم ال َّله َّ
ِ
ٍ
ٍ
َّجاسة.
طاهر خو ًفا من الن
مكان
الوضوء في
ـ 2
ُ
ِ
ِ
ِ
اإلسراف في استعمالِه ،ولو
َّبي ﷺ عن
اإلسراف في
ـ 3عد ُم
لنهي الن ِ
الماء ؛ ِ
الرسول ﷺ على س ٍ
ِ
ِ
ُ
عد وهو َّ
يتوض ُأ،
كالوضوء أو الغ ُْس ِل؛ فقد َم َّر
للعبادة
كان
َ
ِ
والسال ُم):
والسال ُم) قد
َ
أسرف في الوضوء ،فقال (عليه َّ
ورآه (عليه َّ
الصالة َّ
الصال ُة َّ
ِ
َ
إسراف؟! فقالَ « :ن َع ْم،
الوضوء
رسول ال َّل ِه ،أفي
ف؟!» فقال :يا
ٌ
الس َر ُ
«ما هذا َّ
(((
ْت على ن َْه ٍر ٍ
جار» .
ولو ُكن َ
توضأ من ٍ
ِ
اإلناء عن يمينِه في ِ
ِ
ُ
إناء مفتوح.
الوضوء إذا كان َي
أثناء
وضع
ـ ُ 4
ِ
األعضاء ثال ًثا.
ْرار َغ ْس ِل
ـ َ 5تك ُ

ِ
ِ
داخل األنف.
الماء إلى
جذب
((( االستنشاق :هو
ُ
ِ
ِ
((( االستنثار :هو َط ْر ُح الماء من األنف.
((( رواه ابن ماجه.
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ِ
أس من ِ
الر ِ
منابت َّ
الش ْع ِر.
بداية
البدء في مسحِ َّ
ـ ُ 6
ِ
الس ُ
المضمضة.
واك عندَ
ـ ِّ 7
ِ
ِ
ِ
ٍ
و َي ْب ُ
نن
بترك
الوضوء
طل
الس ُ
الس ْبعة التي ذكرناها ،أما ُّ
فرض من فرائضه َّ
ُ
ٍ
ِ
والفضائل؛ فال ُ
ُ
صحيحا،
يكون
واحدة منها أو أك َث َر ،بل
بترك
الوضوء
يبطل
ُ
ً
ُ
ِ
ِ
الس ِ
ِ
ِ
وإن كان ثوا ُبه ً
والفضائل.
نن
قليل
الم ْكتَم ِل ُّ
بالقياس إلى الوضوء ُ
ُ
مكروهات الو ُ
ُضوِء:
سادسًا:
ـ َ 1غ ْس ُل ال ُع ِ
ضو َم َّر ًة واحدةً.
ِ
ـ 2الكالم في ِ
بغير ِذ ِ
الوضوء ِ
كر ال َّل ِه تَعالى.
أثناء
ُ

ـ 3الزيادة في المغسول على الثالثة.
ـ 4البدء بمؤخر األعضاء.

ُ
نواقض الوُضوِء:
سابعًا:
ِ
ُ
قسم ْين:
نواقض ُ
الو ُضوء على َ
ٌ
أحداث ،وأسباب أحداث

شيء ما َي ْحدَ ُ
ُ
ِّ
للمتوض ِئ َف ُي ْبطِ ُل
ث
األحداث :هى جمع حدث وهو
ـ 1
ٌ

وءه.
ُو ُض َ

تنقض الوضوء ِ
ٍ
األسباب التي ال ُ
بنفسها ،وإنما
أحداث :وهي
أسباب
ـ 2
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
للوضوء.
الناقض
الحدث
تؤدي إلى
وتفصيل ذلك:
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ً
أول :األحداث:
مجع َحدَ ث وهو :ما ينقض الوضوء بنفسه.
وهو خمسة أنواع :ثالثة تَخرج من ال ُق ُبل:
ـ 1البول.

ماء خاثر أي ثخين يخرج عقب البول بدون َّلذ ٍة.
الو ْد ُ
ـ َ 2
يٌ :
رقيق يخرج عند ال َّل ِ
ذة.
ماء ٌ
الم ْذ ُ
ـ َ 3
يٌ :
واثنان من ُّ
الدُبر وهما:
ِ
ـ 1الغائط.

ٍ
ٍ
صوت.
بصوت أو بغير
ـ 2الريح سواء خرج

ثان ًيا :أسباب أحداث:
وهى ما تؤدي إىل احلدث الناقض للوضوء.
ومنه ما يلي:

ـ 1النوم وهو على أربعة أقسام:

طويل ٍ
ٍ
ثقيل ،وحكمه :أنه ينقض الوضوء.
	)أ(

	)ب( قصير ثقيل ،وحكمه :أنه ينقض الوضوء.
ٍ
ٍ
خفيفُ :يستحب منه الوضوء.
طويل
	)ج(
ٍ
	)د( ٍ
خفيف :ال ينقض الوضوء وال يستحب منه.
قصير

ـ ُ 2
السكر ،أو اإلغماء .فهؤالء ينتقض
زوال العقل أو تغ ُّيبه :بالجنون ،أو ُّ
ٍ
جديد إذا أرادوا الصالة.
وضوؤهم ،وعليهم أن يتوضأوا من
15

توضأ ثم َّ
الش ُّ
ـ َّ 3
ك في الحدث ،أي :من َّ
شك هل أحدث أو ال؟ فينتقض
ِّ
الشك فال وضوء عليه.
الوضوء بسبب الشك إال إذا كان كثير
الذ ِ
ِ
عضو ُّ
بباطن ِّ
كف اليد أو األصابع
كورة من نفسه
اإلنسان
يمس
ُ
َ
ـ 4أن َّ
عمدً ا أو نسيانًا.

(((
الر ِ
جل المرأ َة األجنبية التى يحرم عليه لمسها ،أو العكس
ـ َ 5ل ْم ُس َّ
بشرط أن يشعر الالمس باللذة أو يقصدها ،فإن لم يقصدها ولم يشعر بها فال

وضوء عليه.

ِ
ـ ُ 6
المرأة في الفم ٌ
ناقض للوضوء مطل ًقا ،سواء شعر باللذة أو لم
تقبيل

يشعر ،أما قبلة الوداع والموت فال تنقض الوضوء.

ـ 7والقبل ُة في غير الفم تنقض الوضوء إن قصد اللذ َة أو وجدها.

***

((( املرأة األجنبية :هى التى حيل الزواج هبا.
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باب الغسل
(تعريفه ـ فرائضه ـ موجباته ـ سننه ـ فضائله)
ً
أول :تعريفه:
لغة :سيالن الماء على الشيء مطلق ًا.

واصطالح ًا :تعميم جميع الجسد بالماء بنية الطهارة من الحدث األكبر.

ثانيًا :فرائض ُ
الغسل خمسة:
ـ 1الني ُة عند بدء الغسل.

تعميم جميع الجسد بالماء.
ـ 2
ُ

ُ
تدليك جميع الجسد بيده أو بما يعينه على ذلك بقدر االستطاعة.
ـ 3

ـ 4اإلسراع والتتابع في َغسل أعضائه.

ُ
تخليل َّ
اقتداء بفعل النبي ﷺ.
الشعر باألصابع،
ـ 5
ً

(((
ثالثًا :موجبات ُ
الغسل :

انقطاع دم الحيض والنفاس عن المرأة.
ـ 1
ُ

واجب على أهله.
الموت ،فغُسل الم ِّيت
ـ 2
ُ
ٌ
ـ 3الوالد ُة ولو بدون خروج دم.

ُ
الدخول في اإلسالم.
ـ 4

((( هي األمور التي إذا وقعت وجب الغسل.
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ٍ
ـ 5خروج المنِي ٍ
معتادة وتحصل بالجماع أو االحتالم ،أو بإدامة النظر
بلذة
ُ َ ِّ
أو ِ
الفكْر.
رابعًا :سنن ُ
الغسل:

ـ 1غسل اليدين مع الكوعين.
ـ 2المضمضة.

ـ 3االستنشاق.

ـ 4مسح باطن األُذنين.

خامسًا :فضائل ُ
الغسل:

ـ 1البدء بإزالة األذى عن جسده.

ـ 2إتمام َغسل وضوئه إلى آخر الرجلين.
ـ َ 3غسل أعضائه ال ُعليا قبل السفلى.
ـ َ 4غسل رأسه ثالث مرات.

ـ 5البدء باألعضاء ال ُيمنى قبل ال ُيسرى.
ـ 6عدم اإلسراف في استعمال الماء.

***
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التيمم
باب ُّ
تعريفه ـ فرائضه ـ واجباته ـ سننه ـ فضائله ـ مايباح بالتيمم
أو ًال :تعريفه وحكمة مشروعيته:
تعريفه لغة :القصد.

واصطالح ًا :هو طهار ٌة تُرابِ َّي ٌة تشتمل على مسح الوجه واليدين فقط ،عند
عدم وجود الماء أو عند العجز عن استعماله.

حكمة مشروعيته :لطف ال َّله ـ ـ بهذه األمة وإحسانه إليها ،وليجمع لها
في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب حياتها
إشعار ًا بأن الصالة سبب الحياة األبدية والسعادة الدائمة.
ثانيًا :فرائض التيمم أربعة:
ـ 1النية ،وصفتها :أن ينوي استباحة الصالة من الحدث األكبر إن وجد
وإال فمن األصغر.

ـ 2تعميم مسح وجهه ويديه إلى كوعيه مع نزع خاتمه المأذون في لبسه
خاتما.
إن كان يلبس
ً
الضربة األولى على الصعيد الطاهر للوجه واليدين.
ـ َّ 3

ـ 4الصعيد الطاهر الذي ُيتيمم عليه وهو التراب أو الرمل أو الحجر.
ثالثًا :واجبات التيمم:
يصح التيمم قبل دخول
ـ 1أن يتيمم في الوقت الذي يريد الصالة فيه .فال
ُّ
وقت الصالة ،بخالف الوضوء فإنه يجوز قبل دخول وقت الصالة.
ـ 2موالته واتصاله بالصالة .
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ـ 3أن يص ِّل َي بتيممه ً
فرضا واحدً ا فقط ؛ فال يجوز أن يص ِّل َي فرضين
بتيم ٍم واحد بل ال بد من تيمم لكل صالة مفروضة.
(((

راب ًعا :سنن التيمم:
ـ 1أن يمسح وجهه ً
أول ثم يديه.
ـ 2المسح من الكوع إلى ِ
الم ْرفق.

ـ 3تجديد الضربة لليدين ولو اكتفى بوضع يديه على الصعيد الطاهر
(((

كفاه ذلك

خامسا :فضائل التيمم:
ً
ـ 1التسمية [بسم ال َّله الرحمن الرحيم].

ـ 2أن يبدأ بمسح ظاهر يده ال ُيمنى بال ُي ْسرى حتَّى ِ
آخر أصابعه.
ـ 3مسح اليد اليسرى بال ُيمنى حتى آخر أصابعه.

سادسًا :ما يباح لمن تيمم لنافلة:
مس المصحف.
ـ ُّ 1

ـ 2قراءة القرآن الكريم.

ـ 3صالة السنة والنوافل.

***

((( إن صىل بتيممه فرضني بطل الفرض الثاين وعليه أن يتيمم من جديد.
((( أي أن يضع يده عىل تراب ونحوه للتأكد من تعفري يديه به.
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األسئلة
س :1اذكر المصطلح الفقهي للمعاني التالية :
ـ 1ماء رقيق يخرج عند اللذة .

ـ 2قول :بسم ال َّله الرحمن الرحيم عند ابتداء الوضوء.

س :2أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

ـ 1نواقض الوضوء على قسمين .......... ، ..........
ـ 2النوم الذى ينقض الوضوء .......... ، ..........
ـ 3القبلة على الفم ..........

ـ 4لو اختلط الماء بنجس ولم يتغير الماء بالنجاسة ..........

ـ 5من شروط وجوب الوضوء .......... ، .......... ، ..........

ـ 6فرائض الوضوء ، .......... ، .......... ، .......... ، ..........
.......... ، ..........

ـ 7المضمضة من ..........

ـ 8من مكروهات الوضوء .......... ، ..........

ـ 9من فرائض الغسل .......... ، .......... ، ..........

	ـ 10من موجبات الغسل .......... ، ..........، ..........
ـ 11من سنن الغسل .......... ، .......... ، ..........

ـ 12من فضائل الغسل .......... ، .......... ، ..........
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س :3علل لألحكام التالية :

ـ 1اغتسل الجنب ولم يدلك جسده فلم يصح غسله.
ـ 2يجب على المرأة الغسل عند انقطاع دم الحيض .
ـ 3لو نسي المغتسل االستنشاق لم يبطل غسله.

ـ 4ال يشترط غسل المغتسل رأسه ثالث مرات .
ـ 5البد للمتيمم من نزع خاتمه المأذون فيه .

ـ 6البد أن يكون التيمم في الوقت الذى يريد فيه الصالة
ـ 7يستحب في التيمم التسمية .

ـ 8أمسك المتيمم المصحف وقرأ منه.

س :4ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ

مع تصويبها :

ـ 1يباح للمتيمم أن يصلى بتيممه ما شاء من الصلوات.

(

)

ـ 2يجب على المتيمم أن يبدأ بمسح اليدين قبل الوجه.

(

				
ـ 4يجب على المتيمم التسمية.

(

بالح َجر.
ـ 3يجوز التيمم َ

س :5ما فرائض التيمم ،وسننه ،وفضائله؟

س :6ما الوقت المشروع للتيمم ،وهل ُيص ِّلي به فرضين؟
22

(

)

)

)

أهداف تدريس
كتاب الصالة
تهدف دراسة موضوع الصالة إلى:

ـ 1توضيح المقصود بالصالة وحكمها ودليل مشروعيتها وشروط

وجوبها وسننها.

ـ 2التمييز بين أركانها وشروطها وسننها.
ـ 3معرفة كيفية صالة النبي ﷺ.

ـ 4بيان بعض األحكام المتعلقة بالصالة.

ـ 5معرفة سماحة شريعة اإلسالم في تشريعها الميسر عند األعذار.
ـ 6استشعار أهمية الصالة ومكانتها في اإلسالم.

ـ 7حفظ النصوص الواردة بكتاب الصالة حف ًظا جيدً ا.

***
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ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ
ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻐﲑﻫﺎ

ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ

ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ

ﺳﱰ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ

ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﺙ
ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻭﺍﻷﻛﱪ

ﴍﻭﻁ ﺻﺤﺘﻬﺎ

ﻧﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺼﻼﺓ ﺍﻹﻣﺎﻡ

ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ

ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ

ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ

ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ

ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﲆ ﻳﻤﻴﻨﻪ

ﺍﳉﻠﻮﺱ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻣﻦ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ

ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﲆ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﻭﺍﻷﻧﻒ

ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺑﲔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭ

ﴎﺍ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻭﻟﻮ ﹰ

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﺘﻜﺒﲑﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭ

ﺗﻜﺒﲑﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ

ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﲑﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ

ﺃﺭﻛﺎﳖﺎ

ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﲇ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ

ﺳﺠﻮﺩ ﺍﳌﺴﺒﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺪﺭﻙ
ﺭﻛﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﲆ
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺪ

ﺳﻬﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﻛﻌﺘﲔ ﹰ

ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﻘﻲﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺫﻛﺮ ﺻﻼﺓ ﻓﺎﺋﺘﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﲇ
ﺍﳊﺎﴐﺓ

ﺍﻟﻨﻔﺦ ﻋﻤﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﺟﻬﻼ

ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻤﺪﹰ ﺍ ﻗﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﺮ ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺍﻷﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﴩﺏ ﻋﻤﺪﹰ ﺍ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻤﺪﹰ ﺍ

ﺗﻌﻤﺪ ﺳﺠﻮﺩ ﺍﻟﺴﻬﻮ ﻟﱰﻙ ﻓﻀﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ

ﺳﻬﻮﺍ ﻟﻠﻤﻨﻔﺮﺩ
ﺍﻟﻀﺤﻚ ﻋﻤﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﹰ
ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﻡ

ﻣﺒﻄﻼﲥﺎ
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باب الصالة
(تعريفها ـ شروط وجوبها ـ شروط صحتها ـ فرائضها ـ سننها ـ فضائلها ـ
مبطالتها)
تعريفها:
لغة :الدعاء.

ٌ
واصطالح ًاٌ :
وأفعال مخصوص ٌة مفتتح ٌة بالتكبير مختتم ٌة بالتسليم.
أقوال
(((

شروط وجوب الصالة :
ـ 1اإلسالم ،فال تجب على غير المسلم.

ـ 2البلوغ ،فال تجب على الصبي ،ولكن يؤمر بها عند بلوغه سبع سنين

لكي يتعود عليها.

ـ 3العقل ،فال تجب على المجنون.

ـ 4دخول وقت الصالة؛ فال ُيص ِّلي قبل دخول الوقت إال في حالة الجمع

بين صالتين.

(((

شروط صحة الصالة :
ـ 1الطهارة من الحدث األصغر واألكبر.

ـ 2زوال النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.
ـ 3استقبال القبلة.

((( هي أمور إذا توفرت يف املسلم وجبت عليه الصالة.
((( هي أمور ال تصح الصالة بدوهنا.
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ـ 4ستر العورة.

السرة والركبة ،وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا
تنبيه :عورة الرجل ما بين ُّ

الوجه والكفين.

ـ 5ترك الكالم في الصالة إال إلصالحها بقدر يسير ،مثل :إذا قام اإلمام
ٍ
ٍ
خامسة ،فقال له المأموم :سبحان ال َّله ،فهذا ال يبطل
لركعة
في الصالة الرباعية

الصالة.

ـ 6ترك األفعال الكثيرة واالشتغال بغيرها ،مثل :أن ينظر في الساعة
ِ
الهاتف (المحمول) من جيبه إذا شعر برنينه ليرى َم ْن طلبه ،أو إدخال
ويخرج
يده في جيبه وإخراجها .

***
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فرائض الصالة
جهرا ،بل يجوز أن
ـ 1النية عند تكبيرة اإلحرام وليس بالزم أن يتلفظ بها ً
ِ
هر
جهرا:
ُ
نويت أص ِّلي ال ُّظ َ
يستحضرها بقلبه دون لفظ ،ويجوز أن يقول س ًّرا أو ً

ً
(مثل).

ـ 2تكبيرة اإلحرام.

ـ 3القيام لتكبيرة اإلحرام للقادر على القيام.
ِ
إماما.
ـ 4قراءة الفاتحة ولو س ًّرا بحركة لسانه ،إن كان فر ًدا أو ً

ـ 5القيام لقراءة الفاتحة في الفرض دون النفل للقادر على القيام.
ـ 6الركوع ويتحقق باالنحناء.
ـ 7الرفع من الركوع.

السجود على الجبهة واألنف م ًعا فلو سجد على جبهته دون أنفه أعاد
ـ ُّ 8

الصالة باق ًيا لم يأت عليه وقت للصالة التالية ،ولو سجد
الصالة مادام وقت َّ
على أنفه دون جبهته أعاد الصالة مطل ًقا ،سواء َب ِقي وقتها أو خرج.
ـ 9الرفع من السجود.

	ـ  10الجلوس بقدر السالم.

(السال ُم عليكم) فال يجزئ قوله
ـ  11التسليمة األولى على يمينه بقولهَّ :
(سالمي عليكم ،وسالم ال َّله عليكم) أما التي على يساره وت َُس َّمى تسليمة الرد
فيجوز أن تكون بصيغة (السالم عليكم) أو بصيغة أخرى من صيغ السالم.
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*حكم التسليمة الثانية:

أنها ليست ً
فرضا ال على اإلمام وال على المصلي المنفرد وال على المأموم
ٍ
مصل عن يساره ،وتكون مطلوبة فقط من المأموم الذي يوجد
الذي ال يوجد
ٍ
مصل على يساره وليس طل ًبا وجوب ًّيا إنما هو على سبيل السنة.

ـ  12الطمأنينة (في فعل الصالة) وتتحقق الطمأنينة باستقرار األعضاء

وسكونها.

	ـ  13االعتدال في الفصل بين األركان.

عصرا.
ظهرا أو
ً
	ـ  14نية الصالة المقصودة ككونها ً

	ـ  15نية االقتداء بصالة اإلمام ،كأن ينوي أن يصلي الصالة التي يصليها
اإلمام ،فينوي صالة الظهر ـ ً
مثل ـ خلف إمام يصلي صالة الظهر نفسها ،أما

إذا اختلفت الصالة كأن يأتم في صالة الظهر بإمام يصلي العصر ،فال يجوز،
وصالة المأموم باطل ٌة.

	ـ  16ترتيب أفعال الصالة بأن تكون النية ً
أول ثم تكبيرة اإلحرام ،ثم قراءة

الفاتحة ،وهكذا إلى آخر صالته.
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***

سنن الصالة
ـ 1قراءة ما َت َي َّس َر من القرآن الكريم بعد الفاتحة في األولى والثانية لإلمام

والمنفرد .أما المأموم فإنه ينوب عنه إمامه في قراءة الفاتحة والسورة ،وإذا أراد
أن يقرأ هو في الصالة السرية فال بأس.
ـ 2القيام لقراءة السورة.

ـ 3السر في الصلوات السرية.

ـ 4الجهر في الصلوات الجهرية.
ـ أقل الجهر وأقل السر:
ِ
نفسه ومن يليه ،وال حدَّ ألكثره.
أقل الجهر :أن ُيسم َع َ
أقل السر :حركة اللسان ،وأعاله أن ي ِ
سم َع اإلنسان نفسه.
ُ
ـ 5كل تكبيرة في الصالة ُسنَّة إال تكبيرة اإلحرام.

ـ 6قوله( :سمع ال َّله لمن حمده) لإلمام والمنفرد ،وأما المأموم فيقول

(ربنا ولك الحمد).

ـ 7التشهد األول والجلوس له.

ـ 8التشهد الثاني والجلوس له زيادة على قدر السالم.

ـ َ 9ر ُّد المأموم السالم على إمامه إذا أدرك معه ركعة فأكثر.

	ـ َ 10ر ُّد المأموم السالم على َم ْن على يساره إن وجد على يساره أحد.
الست َْرة لإلمام والمنفرد ،أما المأمو ُم فاإلمام ُستْرتُه.
ـ ُّ 11
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فضائل الصالة
ـ 1رفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام بحذاء الكتفين.

ـ 2اإلطالة في قراءة الصبح إذا اتسع الوقت لذلك مع مراعاة حال

إماما ،ويليه في اإلطالة الظهر.
المأمومين إن كان ً
ـ 3تقصير قراءة العصر والمغرب.
توسط القراءة في العشاء.
ـ ُّ 4

ـ 5قول المأموم والمنفرد( :ربنا ولك الحمد).

ـ 6التسبيح في الركوع والسجود :لقوله ﷺ« :أما الركوع فع ِّظموا فيه

السجود فادعوا فيه بما شئتم  »...الحديث.
الرب ،وأما ُّ
ت ﱹﯶﯷﯸ
ولما ُروي عن ُع ْق َب َة ْب ِن َع ِام ٍر ڤـ أنه َق َالَ « :ل َّما َن َز َل ْ
ول ال َّل ِه ﷺ :اجع ُلوها فِي رك ِ
ﯹ ﱸ َق َال َر ُس ُ
ت ﱹﮟﮠ
ُوعك ُْم َ .ف َل َّما َن َز َل ْ
ْ َ َ
ُ
(((
ﮡ ﮢ ﱸ َق َال :اجع ُلوها فِي سج ِ
ودك ُْم »..
ُ ُ
ْ َ َ
(((

الس ِّر بعد انتهاء اإلمام من قراءة الفاتحة في
ـ 7قول المأموم (آمين) في ِّ

الس ِّر والجهر،
الصالة الجهرية ،وكذا المنفرد عند انتهائه من قراءة الفاتحة في ِّ

سرا في الصلوات السرية والجهرية.
والتأمين يكون ًّ
ـ 8تأمين اإلمام في السر فقط.

((( رواه مسلم.
((( رواه أبو داود وابن ماجة.
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(((
ـ 9القنوت في صالة الصبح ِس ًّرا قبل الركوع من الركعة الثانية باللفظ
السنَّة.
الوارد في ُ

ونؤمن بك ونتوكَّل عليك
والمختار منه« :اللهم إنا نستعينُك ونستغفرك
ُ
(((
الخير كله،
و ُن ْثنِي عليك
نشكرك وال َن ْك ُف ُرك ،ونخْ نَع لك ونخْ َلع ،ونترك من
ُ
َ
(((
يك ُفرك ،اللهم إياك نعبد ولك نص ِّلي ونَسجد ،وإليك ن َْسعى ون َْح ِفد  ،نرجو
(((
(((
رحمتك ،ونخاف عذا َبك ،إن عذابك ِ
الجدَّ بالكافرين ُملحق» .
	ـ  10التشهد بلفظه الوارد في السنة.

السالم عليك
وهو( :التحيات ل َّله ،الزاكيات ل َّله ،الط ِّيبات الصلوات ل َّلهَّ ،
السال ُم علينا وعلى عباد ال َّله الصالحين ،أشهد
النبي ورحمة ال َّله وبركاتهَّ ،
أيها ُّ
أن ال إله إال ال َّله وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدً ا عبده ورسوله ،اللهم
ِّ
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
إبراهيم
إبراهيم وعلى آل
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
َ
َ
ِ
ين إنك حميد مجيد).
في العالم َ
مكروهات الصالة
ـ 1الدعاء بعد تكبيرة اإلحرام وقبل القراءة.

ـ 2البسملة واالستعاذة مكروهتان في الفرض قبل الفاتحة وقبل السورة.

ـ 3الدعاء في أثناء الفاتحة وبعدها وأثناء السورة.
قنت بعد الرفع من الركوع فال بأس.
((( إن َ
((( نخضع ونذل.
((( أي :نرسع ىف طاعتك.
((( أي :احلق الثابت.
((( رواه الطرباين والبيهقي.
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ـ 4الدعاء في الركوع؛ ألنه يخصص لتعظيم الرب.
ـ 5الدعاء بعد التشهد األول.

ـ 6الدعاء بعد سالم اإلمام ،فإذا س ّلم اإلمام سلم المأموم بعده مباشرة.
ـ 7السجود على طرف شيء يلبسه في رأسه ِ
كالع َمامة التي تمنع وصول
ُّ
جبهته ولصوقها باألرض.
كمه أو ردائه رفاهية.
السجود على طرف ّ
ـ ُّ 8

ـ 9تكره قراء ُة القرآن الكريم في الركوع والسجود.

	ـ  10يكره الدعاء بغير العربية للقادر عليها.

ـ  11االلتفات اليسير في الصالة لغير حاجة ،فإن استدار لغير القبلة بجميع

بدنه بطلت صالته.

ـ  12تشبيك أصابعه.

	ـ  13فرقعة أصابعه.

	ـ 14وضع يديه على وسطه.

القدم ْي ِن ،أو اإلليتين.
	ـ 15الجلوس على صدر
َ
	ـ  16تغميض عينيه َّإل لخشوعٍ.
	ـ 17العبث بلحيته وثيابه.

ـ  18التفكُّر في أمر من أمور الدنيا.

	ـ  19وضع إحدى قدميه على األخرى؛ ألنه من العبث.
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مندوبات الصالة
النوافل المستحبة من الصلوات:
ـ 1التَّن ُّفل قبل الظهر أربع ركعات وبعده أربع ًا.
ـ 2التَّن ُّفل قبل العصر أربع ركعات.

ـ 3التَّن ُّفل بعد المغرب وأقله (ركعتان).

ـ 4صالة الضحى وأقلها ركعتان.

ـ 5صالة التراويح وهى قيام رمضان ويستحب ختم القرآن الكريم فيها.

ـ 6تحية المسجد عند دخول المسجد قبل الجلوس وال تفوت بجلوسه.

جهرا وأقله ركعتان ،إال إذا كان في المسجد فيصليهما
ـ 7صالة الشفع ً
سرا لئال ُي َش ِّو َش على المصلين ،ويقرأ فيه بعد الفاتحة بسورة (األعلى) في
ً
األولى وبسورة (الكافرون) في الثانية.
السنن المؤكدة من الصلوات:
ـ 1الوتر :وهو آكَدُ السنن؛ وهو :ركعة واحدة ،عقب الشفع ،ويقرأ فيها بأم
القرآن (الفاتحة) و(قل هو ال َّله أحد) و(المعوذتين).
وي أن السيدة عائشة
والدليل على ذلك :ما ُر َ

سئلت بأي شيء كان

يوتر النبي ﷺ؟ قالت :كان يقرأ في الركعة األولى بـ ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱸ
وفي الثانية بـ ﱹﭑ ﭒﭓﱸ وفي الوتر بـ(ﱹ ﭑﭒﭓ ﭔﱸ،
(((
وبالمعوذتين) .
((( رواه الرتمذي.
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وشرطه :أن يتقدمه شفع .
(((

ـ 2ركعتا الفجر :وحكمهما :سنة ويقرأ فيهما ِس ًّرا بفاتحة الكتاب ،ووقتها

من طلوع الفجر إلى صالة الصبح ،فإن دخل المسجد ولم يكن قد أداهما في
بيته فإنه يؤديهما في المسجد ويجزيه ذلك عن تحية المسجد.
ـ 3صالة العيدين.

ـ 4كسوف الشمس وخسوف القمر.
ـ 5االستسقاء.

األوقات التي يكره فيها التنفل:
ـ 1بعد الصبح.

ـ 2بعد صالة العصر.
األوقات التي يحرم فيها التنفل:
ـ 1عند طلوع الشمس وعند غروبها.
ـ 2أثناء خطبة الجمعة.
ـ 3عند تذكر الفائتة.

ـ 4عند ضيق الوقت للصالة الحاضرة.
ـ 5عند إقامة الصالة الحاضرة.

((( وكون الوتر يقع بعد شفع رشط كامل ال رشط صحة.
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مبطالت الصالة
سهوا للمنفرد واإلمام والمأموم ،فإذا كان الضحك
ـ 1الضحك عمدً ا أو ً

من اإلمام فإنه َيستخلف أحد المأمومين ،وإذا وقع الضحك من المأموم
يتمادى في صالته ثم يعيدها على أحد قولين ،وإن كان الضحك من المنفرد
قطع صالته ويبتدئ صالة جديدة.

ـ 2سجود السهو لترك فضيلة من فضائل الصالة.

ـ 3زيادة ركن من أركان الصالة عمدً ا كركوع أو سجود.

سهوا سجد
ـ 4تبطل الصالة باألكل أو الشرب عمدً ا وإن فعل أحدهما ً

للسهو ،وصالته صحيحة.

ـ 5الكالم عمدً ا ّ
قل أو كثر ولو كان واج ًبا كالكالم إلنقاذ أعمى ما عدا

اليسير إلصالح الصالة فال تبطل به.

ـ 6تبطل بالنفخ عمدً ا أو ً
جهل؛ ألنه كالكالم.

ـ 7تبطل بالحدث في أثناء الصالة وذلك إذا سبقه أو كان ناس ًيا له.

إماما ،فإنه يستخلف غيره إلمامة الناس وصالتهم صحيحة.
وإن كان ً
ـ ِ 8ذكْر صالة فائتة أثناء أدائه للصالة الحاضرة ،ومثال ذلك :أن يذكر

صالة الظهر التي لم يكن َّ
صلها وهو في صالة العصر.

ـ 9إن تعمد القيء أثناء الصالة ،أما إذا غلبه فال تبطل صالته ،إال إذا تغير
عن حالة الطعام تغير ًا فاحش ًا يوصف بالنجس.
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سهوا في الصالة الرباعية أو الثالثية وبزيادة ركعتين
	ـ  10زيادة أربع ركعات ً

في الثنائية.

ـ  11تبطل بسجود المسبوق مع اإلمام للسهو قبل ًّيا كان ،أو بعد ًّيا إن لم

يدرك معه ركعة كاملة.

وأخر السجود
* إذا أدرك مع اإلمام ركعة سجد السجود ال َق ْبلي معه َّ
(((
ال َب ْعدي إلى أن يس ِّلم من صالته.
(((

ـ  12تبطل بترك سجود السهو القبلي إن كان مترت ًبا على ترك ثالث ُسنن
كما لو ترك السورة بعد الفاتحة ،فقرائتها سنة والقيام لها سنة ،وكونها سر ًا

أو جهر ًا سنة ثالثة.

((( ما كان قبل السالم.
((( ما كان بعد السالم.
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***

باب
سجود السهو
موجبات سجود السهو:
سهوا.
ـ 1زيادة شيء في الصالة من جنسها عليها ً

سهوا.
مثاله :زيادة التشهد أو زيادة ركعة ً

ـ 2ترك سنة مؤكدة أوسنتين خفيفتين فأكثر من ُسن َِن الصالة.

مثاله :كترك السورة أو تكبيرتين أو تشهد.

حكمه :سنة مؤكدة.
أقسامه:

ـ 1سجود قبلي :أي قبل السالم ،وذلك إن كان عن نقص فقط أو عن

نقص مع زيادة.

ـ 2سجود بعدي :أي بعد السالم ،وذلك إن كان عن زيادة فقط.

كيفيته:
ـ إن كان عن نقص فقط أو نقص مع زيادة فهو سجدتان قبل السالم.

ـ وإن كان عن زيادة فقط ،سجد بعد السالم سجدتين وتشهد بعدهما.
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الساهي في صالته:
وهو عىل ثالثة أقسام:

ـ 1إن سها عن فرض من فرائض الصالة البد أن يأتي به وال يجبر بسجود
ِ
الفاص ُل بين الركن المتروك والتذكر ،فتبطل صالتُه ،وإن أمكنه
السهو ،إذا طال

التدارك تدارك ذلك بفعل الركن المتروك ،وفوات التدارك يكون بالخروج من

المسجد أو بالوقت الطويل.

ـ 2السهو عن الفضيلة كالقنوت وكقوله( :ربنا ولك الحمد) ال سجود
عليه في تلك الفضيلة ،وإذا سجد لها قبل السالم عمد ًا بطلت صالته.
ـ 3الساهي عن ُسن ٍَّة مؤكدة من ُسنن الصالة كترك السورة أو ترك تكبيرتين
نقص وإذا تذكر هذه السنة المؤكدة المتروكة بعد
يسجد لهما قبل السالم؛ ألنه ٌ

السالم سجد لها سجود السهو البعدي ،إذا لم يطل الفصل بين سالمه وتذكره.
موجبات السجود القبلى:
ـ 1ترك التشهدين أو أحدهما.
ـ 2ترك السورة.

ـ 3ترك تكبيرتين فأكثر.

ـ 4اجتماع النقص والزيادة.
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موجبات السجود البعدي:
ـ 1زيادة شيء في الصالة من جنسها سهو ًا ،كزيادة ركعة أو تشهد.

ـ 2أن يشك هل صلى ثالث ًا أو اثنتين؟ فإنه يبني على األقل ويأتي بالنقص
(((

ويسجد بعد السالم.

حكم ترك السجود ال َب ْعِد ِّي:
يسجد له متى تذكره ولو بعد سنين.
حكم من َّ
ّ
البعدي عن محله أو أخر السجود القبلي:
قدم السجود
أجزأه ذلك وصحت صالته مع الحرمة.

***

((( يبنى :يكمل.
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باب اإلمامة
ً
أول :تعريف اإلمامة:
لغة :مطلق التقدم.

واصطالح ًا :اتباع املصىل إمام ًا يف صالته أو يف جزء منها.

ثان ًيا :شروط اإلمام:

ذكرا؛ فال تصح إمامة األنثى ولو لنساء مثلها ال في فرض وال نفل.
ـ 1أن يكون ً

ـ 2أن يكون ً
عاقل ،فال تصح إمامة المجنون وال السكران.
ـ 3أن يكون بالغًا ،فال تصح إمامة الصبي.

عالما ،بأحكام الصالة من قراءة وفقه.
ـ 4أن يكون ً
ً
ثالثا :م ْ
َن ُتكره إمامتهم.
ـ 1تكره إمامة صاحب العذر للصحيح كمن به سلس بول .
(((

ـ 2تكره إمامة المريض ً
مرضا يتأذى منه المأموم.

ـ 3تكره إمامة من يكرهه المأمومون وذوو الفضل وإن ق ّلوا.

ـ 4تكره إمامة من يتشبه في كالمه بالنساء.

ـ 5تكره إمامة مجهول الحال من حيث عدالته وفسقه.

رابعًا :شروط المأموم:

ـ 1نية االقتداء بإمامه.

((( سلس البول :عدم التحكم ىف منع نزول البول.
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ـ 2مساواته لإلمام في ذات الصالة ووقتها ،وصفتها.

أما مساواته لإلمام في ذات الصالة :فال يصح أن يصلي صالة الظهر خلف

إمام يصلي صالة العصر.

وأما مساواة اإلمام في وقت الصالة فال يجوز له أن يصلي صالة ظهر أمس

خلف إمام يصلي صالة ظهر اليوم.

وأما مساواة اإلمام في صفة الصالة ،فال يصح أن يصلي صالة أداء خلف

صالة قضاء.

ـ 3متابعة المأموم لإلمام في اإلحرام والسالم بأن يكبر لإلحرام بعده
ويسلم بعده ،فلو أحرم أو س َّلم معه أو قبله بطلت صالته ،أما غيرهما من باقى
فالس ْبق غير ُم ْبطِ ٍل لكنه حرا ٌم والمساواة فيها مكروه ٌة.
األركان َّ
خامسا :م ْ
تقديمه لإلمامة مع استيفاء شروطها:
َن ُيستحب
ُ
ً
ولي األمر على غيره.
ـ 1تقديم ِّ

أعرف ِبق ْب َل ِة بيتِه.
ـ 2صاحب المنزل ،ألنه
ُ

الم ِ
الم ْست َْأ ِجر أدرى
ستأجر يقدم على المالك في العين
َّ
المؤجرة؛ ألن ُ
ـ ُ 3

بها من المالك.

علما؛ ألنه أعلم بأحكام الصالة .
ـ 4األكثر ً

ـ 5أحسنهم قراءة للقرآن الكريم؛ ألنه أتقن في األحكام .
ـ 6األكثر في العبادة؛ ألنه أعلى خشية وأكثر ور ًعا.
ـ 7أكبرهم سنًّا.
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ـ 8أحسنهم ُخ ُل ًقا؛ ألن الخلق من أعظم صفات الشرف.

ـ 9أحسنهم هيئة من حيث ملبسه ومظهره وألنه أبعدهم عن النجاسة.

* يستحب لمن له حق التقدم لإلمامة َو ُو ِجدَ َم ْن هو أعلى منه درجة أن
يقدمه لإلمامة ،لتكون اإلمامة على أكمل الصفات كصاحب البيت إذا كان ال
ُيتْقن التالوة مع وجود َم ْن يتقنها.
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***

الجمعة
باب صالِة
ِ
(حكمها ـ أركانها ـ آدابها ـ األعذار المبيحة للتخلف عنها ـ ما يحرم فيها ـ
ما يكره فيها)
حكمها:
َف ْر ُض عني.

رشوط وجوهبا:
ـ 1اإلسالم .

ـ 2التكليف (البلوغ ـ العقل) .

ـ 3الذكورة فال تجب على امرأة.

ـ 4اإلقامة فال تجب على مسافر

ـ  5صحة البدن؛ فال تجب على مريض ً
مرضا ال يستطيع معه الذهاب إلى
المسجد لصالة الجمعة.
أركانها (فرائضها) ما يلي:
ـ 1المسجد :الذي يكون جام ًعا.

ـ 2الجماعة ،وأقلها اثنا عشر ً
رجل .
ـ 3الخطبتان.

شروط الخطبتين:

	)أ(دخول وقت الظهر.

	)ب(أن تكونا قبل الصالة.
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	)ج(أن تكونا متصلتين بالصالة.

ويستحب في الخطبتين أن يخطب اإلمام وهو طاهر .
ـ 4اإلمام ،ويشترط فيه اآلتي:

	)أ(أن يكون ممن تجب عليه الجمعة؛ فال تصح بالصبي أو بالمسافر ً
مثل .

	)ب( أن يكون هو الخطيب إال لعذر يمنعه من اإلمامة.

ـ 5االستيطان؛ وهو أن يكون الذين تنعقد بهم الجمعة مقيمين إقامة دائمة
في المكان الذى تُقام فيه الجمعة.
آداب الجمعة:

ـ 1الغُسل لها؛ وهو سنةِ ،
وق َ
يل :واجب.

ـ 2وشرطه :أن يغتسل عند التوجه للمسجد أو قبله بقليل .

السواك :ألجل حضور المالئكة لقول النبي ﷺ« :لوال َأ ْن َأ ُش َّق على
ـ ِّ 3
ٍ (((
أمتي ألمرتُهم بالس ِ
واك عند ِّ
كل
صالة » ويقوم مقامه استخدام فرشاة األسنان
ِّ
وغيرها من وسائل تنظيف الفم .
ـ َ 4حلق الشعر المأمور بحلقه.
ـ 5تقليم األظافر للتنظيف.

ـ 6االبتعاد عن كل ما يتولد منه رائحة كريهة مثل( :ال ُّثوم والبصل).
َّجمل بالثياب الحسنة .
ـ 7الت ُّ

ـ 8التَّط ُّيب لها بأحسن الطيب.

ـ 9المشي لها للقادر إال لعذر ،فال بأس له أن يركب.

((( متفق عليه.
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األعذار المبيحة للتخلف عن صالة الجمعة:
ـ 1المطر الشديد.
الو ْحل الكثير.
ـ َ 2

ٍ
بمرض ُم ْع ٍد ُ ،يخشى منه األذى واإلضرار باآلخرين.
ـ 3المريض

ـ 4المرض الذي يمنع صاحبه من حضور الجمعة ،كاإلسهال المستمر

وارتفاع درجة الحرارة ،وأي مرض يترتب عليه مشقة كبرى غير محتملة إذا

ذهب للجمعة.

ـ َ 5من يقوم على خدمة المريض ويتعين أن يالزمه .

ـ 6من مات له أحد من أهله أو أقاربه يوم الجمعة وذلك لمتابعة تجهيزه

ودفنه.

ـ 7الخوف من ظالم يبطش به .

ـ 8األعمى الذي ال قائد له وال يستطيع الوصول إلى المسجد بغير قائد،

ويعجز عن أجرة القائد ،أو الوسيلة المناسبة لتوصيله.
ما ي ْ
َح ُرم يوم الجمعة:

ـ 1يحرم السفر عند وقت وجوبها وذلك في حق َمن تجب عليه؛ ألنه

بذلك يترك واج ًبا.

ـ 2الكالم أثناء الخُ طبة.

ـ 3صالة النافلة أثناء خطبة اإلمام.

ـ 4البيع والشراء عند األذان الثاني حتى االنتهاء من الصالة.

45

ما يكره يوم الجمعة:
لمن عنده عمل.
ـ 1ترك العمل َ
ـ 2تنفل اإلمام قبل الخطبة.

ـ 3تنفل الجالس عند األذان األول.

ـ 4السفر بعد الفجر؛ ألنه قد يؤدي إلى أن تفوته صالة الجمعة.

***
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صالة العيدين
حكمها:
ُسنة مؤكَّدة في حق البالغ الذكر المقيم ،ومندوبة في حق الصبيان والنساء
ومن فاتته صالة العيد مع اإلمام.
والمسافرينَ ،
وقتها:
وقت صالة العيدين:

يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها عن األفق وقدر ذلك بثلث ساعة
(تقري ًبا) بعد ظهور ُقرص الشمس ،وينتهي وقتها بدخول وقت صالة الظهر،
تص َّلى بعده لفوات وقتها.
فال َ
كيفيتها:

جهرا بغير أذان وال إقامة يكبر في األولى ست
صالة العيدين ركعتان
ً
تكبيرات غير تكبيرة اإلحرام قبل قراءة الفاتحة ،وفي الثانية خمس تكبيرات
غير تكبيرة القيام قبل القراءة.
مندوباتها:

يندب أن َ
يقرأ المصلي في الركعة األولى بعد الفاتحة (سورة األعلى)،
وفي الثانية (سورة الشمس) ،وأن يخطب اإلمام بعد الصالة خطبتين يفتتحهما
بالتكبير ،ويندب في عيد األضحى استمرار التكبير عقب صالة الفريضة من
ظهر يوم العيد إلى صبح اليوم الرابع بواقع خمس عشرة فريضة.
ويستحب في العيدين الغُسل ،والت ََّج ُّمل بالثياب الجديدة ،وال ِّطيب ،وزيارة
األهل ،واألصدقاء ،وصلة األرحام ،والصدقة.
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باب أحكام صالة الجنازة
حكم صالة الجنازة:
فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط اإلثم عن الباقين.
أركانها أربعة:
ـ 1النية.

ـ 2أربع تكبيرات ،فإن نقصت عن األربع بطلت ،وإن زاد اإلمام على أربع

س َّلم المأموم وال ينتظر اإلمام.

ـ 3الدعاء بين التكبيرات وكذلك بعد الرابعة.
ـ 4السالم.

دعاء مع َّي ٌن تختص به ،وإنما يدعو المصلي بما
* وليس في صالة الجنازة
ٌ
ٍ
تكبيرة كفاه ذلك.
تيسر له ،فلو قال :اللهم اغفر له وارحمه ،عقب كل
َّ

***
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األسئلة
س :1ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخطأ

مع تصويبها:

			
ـ 1البلوغ من شروط صحة الصالة.

(

)

(

)

ـ 2زوال النجاسة عن البدن من شروط وجوب الصالة.

(

ـ 4لو سجد على جبهته دون أنفه أعاد الصالة مطل ًقا.

(

		
ـ 3تبطل صالة المسلم لو رد السالم على غيره.

		
جالسا وأتم صالته قائما بطلت صالته.
ـ 5لو كبر
ً

س :2أكمل العبارات الفقهية التالية بما يناسبها من أحكام :

(

)

)

)

ـ 1من فرائض الصالة .......... ، ..........

ـ 2السر في الصلوات السرية يعد من ..........
ـ 3أقل الجهر ..........

ـ 4أقل السر ..........

ـ 5التسبيح في الركوع من  ..........لقوله ﷺ ..........

ـ 6ألفاظ التشهد هي ..........

ـ 7من مكروهات الصالة .......... ، .......... ، ..........

س :3ب ِّين الحكم فيما يأتي :

ـ 1ركع المصلي ركوعين في ركعة واحدة.
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ـ 2نسى المصلى أن يتشهد في صالته.

ـ 3شك المص ِّلي هل ص َّلى ثالثـًا أو أربعـًا؟

ـ 4قدَّ م السجود البعدي عن محله.

س :4ما حكم النية في الصالة؟ وما حكم التلفظ بها؟ وما حكم الجهر

بتكبيرة اإلحرام؟ وما حكم القيام لها؟ وما حكم القيام لقراءة الفاتحة والرفع

من الركوع؟ وما حكم السجود؟ ولو اقتصر في سجوده على جبهته دون أنفه،
أو أنفه دون جبهته فما الحكم في ٍّ
كل؟
س :5ما حكم قراءة السورة في الصالة؟وما محلها؟ وما أقل السر وأعاله،

وأقل الجهر وأعاله؟

س :6ما حكم رفع اليدين في الصالة؟

س :7ما الحكم لو شك في صالته أصلى ثال ًثا أم أرب ًعا؟

أخر السجود القبلي وجعله بعد ًيا فهل يجزئ ذلك؟ وضح ما
س :8لو َّ

تقول ،وما كيفية سجود السهو؟
س :9ما شروط اإلمامة؟

س :10ب ِّين الحكم فيما يلي :
ـ 1إمامة األنثى.

ـ 2إمامة الصبي .

ـ 3إمامة صاحب العذر ،والمخالف في المذهب.

ـ 4نية االقتداء من المأموم بإمامه ،ونية اإلمامة من اإلمام.
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س :11ما شروط وجوب الجمعة؟ وما أركانها؟ وما األعذار التي

تبيح التخلف عنها؟ وما العدد المطلوب ألدائها؟ وما حكم الخطبة فيها؟

وما شروط اإلمام لصالة الجمعة؟

س :12ما حكم صالة الجنازة؟ وما أركانها؟

س :13صحح األحكام التالية :

ـ 1تجوز إمامة المرأة للرجال .

ـ 2تكره إمامة األعمى.
ـ 3يقدم األكبر ِسنًّا في اإلمامة على غيره.

ـ 4يجب أن يكون خطيب الجمعة متوضأ .
ـ 5لصالة الجنازة دعاء معين.

س :14ما شروط وجوب الصالة؟ وما شروط صحتها؟ وما حكمها بالنسبة

للصبي والمجنون؟

س :15ما حكم صالة العيدين؟ وما شروطها؟ وعلى َم ْن تجب؟

***
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أهداف تدريس
باب الصوم
تهدف دراسة موضوع الصوم إلى:

ـ 1توضيح المقصود بالصوم ،وأقسامه ،ووقته.
ـ 2التمييز بين ما ُي َف ِّطر الصائم وما ال ُي َف ِّطره.
ـ 3بيان بعض األحكام المتعلقة بالصوم.

ـ 4تقدير دور الصيام في الشريعة اإلسالمية.

ـ 5حفظ النصوص الواردة بكتاب الصوم حف ًظا جيدً ا.
ـ 6صيام شهر رمضان.

ـ 7تدريب النفس وتعويدها على الطاعة.

***
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باب الصوم
(تعريف الصوم ـ حكمه ـ ثبوته ـ أركانه ـ شروط وجوبه ـ شروط صحته ـ
شرطهما معا ـ سنن الصوم ـ كفارة الصوم)
تعريف الصوم:
لغة :اإلمساك.
يوما ً
كامل
اصطالح ًا :اإلمساك عن الطعام والشراب والمعاشرة الزوجية ً
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى ال َّله عز وجل.
حكمه:
صوم رمضان فريضة على من توافرت فيه شروط الصوم.

ثبوت صوم رمضان:

يثبت باألمور اآلتية:

ـ 1برؤية جماعة كثيرة يفيد خبرهم العلم .
(((

شاهدي عدل للهالل.
ـ 2برؤية
ْ

يوما إن لم ُي َر هالل رمضان.
ـ 3تمام شعبان ثالثين ً

أركان الصوم:
الركن األول :النية :وشرطها أن ُي َب ِّيتها الصائم بالليل بعد ثبوت دخول
الشهر قبل الفجر أو معه ،وتكفى نية واحدة في أول ليلة لباقي الشهر،
وإن كان يستحب تجديدها كل ليلة ،كما تكفي نية واحدة في كل صوم يجب
تتابعه ،مثل :كفارة القتل الخطأ وال ِّظهار.
((( يثبت عيد الفطر بنفس الرشوط التي ثبت هبا صوم رمضان من إكامل رمضان ثالثني
يوما أو رؤية عدلني للهالل أو رؤية مجاعة كثرية.
ً
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وصفتها :أن ينوي اإلمساك عن الطعام والشراب والجماع طاعة لله تعالى
محتس ًبا األجر من ال َّله تعالى.

الركن الثاني :اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
شروط وجوب الصوم:
ـ 1البلوغ .

ـ 2القدرة على الصوم .
شروط صحة الصوم:
ـ 1اإلسالم .

ـ 2الزمن القابل للصوم (حتى ال يصوم في األيام التي يحرم صومها

كالعيدين).

شروط الصحة والوجوب م ًعا:
ـ 1العقل.

ـ 2دخول رمضان .

يصح الصو ُم من حائض وال ُن َفساء،
ـ 3النَّقاء من دم الحيض والنفاس ،فال ُّ

وإذا انقطع دم الحيض أو النفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك
اليوم ولو لم تغتسل إال بعد الفجر.
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سنن الصيام :
ومن سنن الصيام ما يلي :

ٍ
تعجيل الفطر ،وتأخير السحور ،لحديث« :ال ُ
عجلوا
تزال أمتي
بخير ما َّ

حور» .
الفطر َّ
الس َ
وأخروا َّ
َ
(((

يوم الشك:
مغيمة ليلة الثالثين
ـ يوم الشك هو يوم الثالثين من شعبان إذا كانت السماء َّ
ولم تثبت الرؤية فيها ،ويحرم صيام يوم الشك احتيا ًطا ،لحديث عمار بن ياسر:

[من صام اليوم الذي ُي َش ُّ
ك فيه فقد عصى أبا القاسم] .
(((

ـ يجب اإلمساك إذا ثبت الشهر قبل الفجر ،وإذا ثبت الشهر بعد الفجر

وجب اإلمساك لحرمة الشهر ويقضي هذا اليوم.
تطوعا:
حكم صوم يوم الشك نذ ًرا أو ً

نذرا أو عادة أو قضاء إذا صادف ذلك؛ ألن النهي إنما
يجوز صيامه تطو ًعا أو ً

هو في حق من صامه ليحتاط أنه من رمضان.

ويستحب اإلمساك في أوله حتي تتحقق الرؤية ،فإذا طلع النهار ولم تظهر

الرؤية أفطر الناس وجو ًبا.

وإن ظهر أنه من رمضان أمسك المكلف بقية اليوم وجو ًبا.

((( متفق عليه.
((( رواه البخاري.
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كفارة الصيام:
الذي يوجب الكفارة :األكل أو الشرب أو الجماع عمدً ا ،وهى على التخيير
ال على الترتيب ككفارة اليمين.
أنواعها:
ـ 1إطعام ستين مسكينًا (المحتاج) لكل مسكين ُمدٌّ
واإلطعام أفضل أنواع الكفارة.

(((

بمدِّ النبي ﷺ،

ـ 2عتق رقبة مؤمنة ،وهي غير موجودة في زماننا .
(((

ـ 3صيام شهرين متتابعين بالهالل أو شهرين كاملين إن لم يبدأ بالهالل.
أمور ال تفطر الصائم:
ـ 1االحتالم.

سواء أكان حاجم ًا أو محجوم ًا.
ـ 2الحجامة
ً

ـ  3غبار الطريق ،غبار الدقيق ،وكل ما وصل إلي الحلقمما يشق االحتراز منه.

ـ 4دهن العقاقير الطبية في الجروح العميقة من البطن أو الظهر التي تصل
للجوف.
المدّ يساوي  510جرام.
((( ُ
((( ُألغي الرق وجتارة العبيد بمقتىض مؤمتر العبودية الدويل الذي عقدته عصبة األمم
املتحدة يف عام 1906م ،حيث قرر رفع جتارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكاهلا ،وتأكد
ذلك باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام
 ،1948حيث قررت املادة الرابعة منه بأنه« :ال جيوز اسرتقاق أحد أو استعباده ،وحيظر
الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورمها» .ولقد ألغي الرق وجتارته ىف مجيع أنحاء مرص
وإقليم السودان يف عهد اخلديوي إسامعيل من خالل توقيع اتفاق بني احلكومتني املرصية
والربيطانية ىف سنة 1877م أي قبل قراري عصبة األمم واألمم املتحدة السابق ذكرمها.
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ما يجوز وما يستحب وما يكره للصائم:
أوالً :ما يجوز للصائم:
ـ 1السواك في جميع نهار رمضان.

يتسرب الماء إلى الحلق.
ـ 2المضمضة للعطش بشرط َّأل َّ
سواء علم بها أم ال.
ـ 3اإلصباح بالجنابة
ً

ثاني ًا :ما يستحب للصائم:

ـ 1البعد عن كل شيء يشغله عن طاعة ال َّله عز وجل في هذا الشهر
المبارك.
كف لسانه عن ِ
ـ ُّ 2
الغي َب ِة والنميمة ،وعن فضول القول والعمل.
ـ 3تعجيل قضاء ما فاته من الصوم؛ ألن المبادرة إلى الطاعات أولى
من التراخي فيها.
ثالث ًا :ما يكره للصائم:
تذوق الطعام باللسان؛ وذلك حتى ال يتسرب شيء من الطعام إلى جوفه
ـُّ 1
فيفسد الصوم.
ـ2مداعبة الزوجة خوفـًا من الوقوع في المحظور.

مَن يجوز لهم الفطر:

ـ 1الحامل إن خافت الهالك الشديد على نفسها أو على ولدها جاز لها
الفطر وال ُت ْط ِعم.

الم ْرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل
ـ ُ 2
غيرها أفطرت وأطعمت وجو ًبا.
58

ومن كان عليه
ـ 3الكبير في السن الذي ال يقدر على الصيام يفطر ويطعمَ ،
وفرط في قضائه حتى دخل رمضان آخر فإنه ُي ْط ِعم وجو ًبا.
صوم من رمضان َّ
كيفية اإلطعام:

ٍ
مسكين عن كل يوم يقضيه إن كان ِم َّمن يجب عليه القضاء.
اإلطعام ُمدٌّ لكل
األيام التي يستحب صيامها:
ـ 1صوم يوم عرفة لغير الحاج.

ـ 2صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء.

ـ 3صوم العشر األوائل من ذي الحجة.

ـ 4صوم ثالثة أيام من كل شهر.

والمحرم.
ـ 5صوم رجب وشعبان
َّ

ـ 6صوم اإلثنين والخميس من كل أسبوع .

ً
فرضا وال واج ًبا فمن تركها ال شيء عليه،
فصوم هذه األيام ليس

ومن صامها أو صام بعضها أثيب من ال َّله عز وجل على صيامه.

***
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أحكام االعتكاف
تعريفه:
لغة :لزوم الشيء مطل ًقا.

واصطالحا :أن يمك َ
ُث المسلم بالمسجد للعبادة.
ً
حكمه :نافل ٌة من نوافل الخير المستح َّبة.

شروط صحته:

ـ 1النية؛ فالبد أن ينوي االعتكاف.
ـ 2اإلسالم.
ـ 3التمييز.

ـ 4الصوم.

ـ 5المسجد.
أقل االعتكاف:
يوم وليلة ،وأكمله َ
عشرة أيام.

وأحبه في العشر األواخر من رمضان
أكثره :ال حدَّ له.

المعتكَف:
وقت دخول ُ

يبدأ قبل غروب الشمس أو مع الغروب ،أو فى الليل قبل الفجر من الليلة
التي يريد اعتكاف يومها سواء نوى اعتكاف يوم أو أيام.
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مبطالته:
ـ َ 1ت َع ُّمدُ الفطر.

ـ 2الخروج من المسجد لغير ضرورة.

ـ 3الجماع ً
نهارا عامدً ا أو ناس ًَيا.
ليل أو ًَ
مكروهات االعتكاف:
ـ االنشغال بغير الذكر والعبادة.

حق َم ْن هو في حاجة إلى تحصيل ما يكفيه
وكذلك ُيكره االعتكاف في ِّ
وأوالده من ٍ
رزق.

***
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أحكام زكاة الفطر
حكمها :سنة واجبة

ٍ
بقرابة أو
ت عليه ،وعن كل من تلزمه نفقته
مقدارها :صاع على من َو َج َب ْ
ِ
وزوجة أبيه
زوج َّي ٍة ،ويخرجها المسلم عن نفسه ،وعن أبيه وأمه الفقير ْي ِن،
وخادمها إن كان لها خادم ،وعن ولده الصغير ،وعن ولده الكبير العاجز عن
شعيرا أو أرزًا.
قمحا أو
الكسب ،وتكون من غالب قوت أهل البلد ً
ً
(((

ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدً ا على مذهب اإلمام أبى حنيفة ؛ ألنه أنسب
للفقير؛ ألن حاجة الفقير ال تقتصر على الطعام فقط بل تتعداه إلى غيره ،ودار
اإلفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر سنو ًّيا بمبل ٍغ معين.
(((

وقت إخراجها:

الوقت المندوب لها بعد الفجر ،وقبل صالة العيد ،فإن أخر إخراجها إلي ما
بعد صالة العيد فهو خالف األولى.
وقت الجواز :قبل ذلك بيومين أو ثالثة.

ٍ
ٍ
واحد .والعبرة في ذلك
لمسكين
وتُدْ َف ُع للمساكين ويجوز دف ُعها كلها
مصلحة الفقير.
هل تسقط بخروج وقتها؟

ال تسقط زكاة الفطر علي َمن وجبت عليه بِ ُم ِض ِّي زمنها ،ويجب على
من فاتته أن ُيخْ ِر َجها ولو مضي عليها سنين.
((( مقدار الصاع يساوي أربعة أمداد واملد يساوي  510جرام كام سبق بيانه.
((( ينظر :االختيار لتعليل املختار (باب زكاة الفطر).
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األسئلة

س :1ما الصيام؟ و بِ َم يثبت صيام رمضان؟ وبِ َم يثبت انتهاؤه؟ وما حكم نية
الصيام فيه؟ وهل تكفيه نية واحدة للشهر أم البد من تكرارها كل ليلة؟
س :2ما حكم االعتكاف؟ وما شروط صحته؟ وما أقل االعتكاف؟ وما أكثره؟

س :3ما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وعمن يخرجها؟ وهل تسقط
زكاة الفطر بمضي زمنها؟
س :4ب ِّين الحكم فيما يأتي مع التعليل:
ـ 1النية للصيام .

ـ 2تعجيل الفطر وتأخير السحور .
ـ 3صيام يوم الشك .

ـ 4أكل الصائم ناس ًيا.

ـ 5الجماع عمدً ا في نهار رمضان .
ـ 6تذوق الطعام .

س :5ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة
الخطأ:
				
ـ 1يحرم على الحامل الفطر.

(

)

			
ـ 3الكبير في السن يفطر ويقضي .

(

)

					
ـ 2يسن صوم شعبان .

(

)
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أهداف تدريس
باب الزكاة
تهدف دراسة هذا الموضوع إلى:

ـ 1توضيح المقصود من الزكاة وحكمها ودليل مشروعيتها وشروط

وجوبها.

ـ 2بيان األموال التي تجب فيها الزكاة.

ـ 3بيان بعض األحكام المتعلقة بالزكاة.

ـ 4تقدير الحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة.
ـ 5حساب الزكاة بصورة سليمة.

***
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ﻣﺮﻭﺭ ﺍﳊﻮﻝ ﻋﲆ
ﹺﻣ ﹾﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
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باب الزكاة
تعريفها:
لغة :الزيادة والنماء.

واصطالحا :إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصا ًبا لمستح ِّقه.
ً
حكمها:
فرض ٍ
عين على َم ْن توفرت فيه شروطها ،وهي أحد أركان اإلسالم الخمسة.

وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة:
فمن الكتاب:

قوله تعالى :ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ .
(((

وقوله تعالى :ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱸ .
ومن السنة:

(((

قول النبي ﷺُ « :بن ِ َي ْ ِ
ال ْس َل ُم َع َلى َخ ْم ٍ
سَ ،ش َها َد ِة َأ ْن َل إِ َل َه إِ َّل الل ُهَ ،و َأ َّن
َاة ،وحج ا ْلبي ِ
ِ
ِ
ِ
تَ ،و َص ْو ِم
ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،وإِ َقا ِم َّ
الص َلةَ ،وإِيتَاء ال َّزك َ َ ِّ َ ْ
ان» .
َر َم َض َ
(((

((( سورة املزمل  .جزء من اآلية.20 :
((( سورة التوبة .جزء من اآلية.103 :
((( رواه البخاري ومسلم (واللفظ ملسلم).
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شروط وجوبها:
ـ 1اإلسالم.
ـ ِ 2م ْلك النصاب ،وهو المقدار الذي حدده الشرع الستحقاق الزكاة.
ـ 3مرور الحول على ِم ْلك النصاب.
ما تكون فيه الزكاة
ـ 1الزروع والثمار.

ـ 2ال َع ْين (الذهب والفضة) أو ما ُيقابل العين من األموال النقدية.
ـ 3األنعام (اإلبل ـ البقر ـ الغنم).

أوال :زكاة الزروع
وقت إخراجها :يوم حصاد الزرع ،وال يشترط فيه تمام الحول.

قال تعالى  :ﱹ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱸ .
(((

نصابها (المقدار الذي تجب فيه الزكاة):
أن تبلغ خمسة أوسق والوسق عند الجمهور يساوى ستين صاعا بصاع

النبي ﷺ ،وهى تساوى ستة أرادب ونصف بالكيل المصري ،فإذا بلغ محصول

الزرع ستة أرادب ونصف وجبت فيه الزكاة.

((( سورة األنعام  .جزء من اآلية.141 :
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ما تجب فيه الزكاة
(((
(((
ِ
الحبوب والثمار ،مثل القمح،
َات و ُيدَّ َخ ُر من
تجب الزكاة في كل ما ُي ْقت ُ

والشعير ،والذرة ،والتمر ،والزيتون .
(((

مقدار الزكاة في الحبوب والثمار:
1ـ ما ُيسقى بآلة رفع ،ففيه نصف ال ُعشر.
2ـ وما ُيسقى بالمطر ،ففيه ال ُعشر .

***

((( هو الطعام الذي ال ُبدَّ منه إلقامة البِن َي ِة.
(((هو الذي ال يفسد بالتأخري حسب العرف والعادة.
((( أي جتب الزكاة يف كل أنواع احلبوب والثامر التي تتوفر فيها صفتان :الصفة األوىل :أن
تكون قوت ًا يأكله الناس ،وهذا معنى أن تكون مما يقتات ،أي الثامر واحلبوب التي يأكلها
الناس ،أما الثامر واحلبوب التي ال تُؤكَل فال جتب فيها الزكاة ،الصفة الثانية :أن تكون قابلة
لالدخار واحلفظ والتخزين وذلك مثل األصناف املذكورة أعاله .أما الفاكهة كالتفاح ً
مثل
فإهنا وإن كانت تقتات ،أي تُؤكل إال أهنا ال تقبل التخزين واالدخار ،ولذلك ال جتب الزكاة
يف مزارع التفاح..فال جيب فيها العرش وال نصف العرش .وإنام جتب يف ما تغله هذه الثامر من
أموال إذا بلغت النصاب ومىض عليها حول.
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ثانيـا :زكاة ال َعيْن
ً
المقصود بال َع ْين( :الذهب والفضة).
نصاب الزكاة في الذهب:

دينارا((( َح َال عليها الحول بشرط ألَّ يكون مدينًا بدَ ٍ
ين ُين ِْقص
عشرون
ً
النصاب ،وهو يساوي حال ًيا  85جرام تقري ًبا.

مقدار الزكاة في الذهب :ربع ال ُع ْشر وهو ما يساوى نصف دينار (  2.5من

النصاب ).

زكاة الفضة:
نصاب الزكاة فيها :مائتا درهم وهو ما يساوي حالي ًا حوالي  595جرام.
(((

مقدار الزكاة فيها :ربع العشر وهو ما يساوى خمسة دراهم.
و ُي َض ُّم الذهب إلى الفضة؛ ل ُيك ِْم َل النصاب منهما ،فإذا اجتمع منهما ما فيه
الزكاة َزكَّا ُه وإال فال.
((( الدينار 4.25 :جرام ،وعليه فمقدار الزكاة يساوي  85جرام ذه ًبا تقري ًبا وكيفية معرفة
جراما؛ فيكون الناتج
النصاب حال ًيا أن نرضب سعر جرام الذهب بالعملة املتداولة × 85
ً
هو النصاب الذي يزكى؛ ً
فمثل لو قلنا إن اليوم سعر جرام الذهب يساوي  ،300نرضب
 ،25500 = 85 × 300فيكون الناتج هو نصاب الزكاة خيرج منه ربع العرش ( ،)%2.5مع
مالحظة أن سعر الذهب يتغري وعليه يتغري نصاب الزكاة من حني إىل آخر.
هذا ويمكن استخراج أي مبلغ مهام كثر بالطريقة اآلتية :املبلغ ÷  =40الزكاة الواجبة فيه.
((( الدرهم يساوي  2٫975جرام.
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ثالثـا :زكاة األنعام
ً
تكون زكاة األنعام في األصناف اآلتية  :اإلبل ـ البقر (وتشمل :الجاموس)

الغنم ويشمل :الضأن والماعز .

شروط زكاتها:
ِ
الح ْول :أي يمر عليها حول كامل وهي كاملة النصاب.
1ـ ُمض ُّي َ
ِ
ِ
تاما ال دين فيه وال رهن.
2ـ تَمام الم ْلك :أي يملكه ملكًا ًّ
نصاب الزكاة فيها:
خمسا إلى تسع فيها شاة ،وإذا زادت اإلبل
تبدأ الزكاة في اإلبل :إذا بلغت
ً

درس في السنوات القادمة إن شاء ال َّله تعالى .
على تسعٍ؛ ففي ذلك تفصيل ُي َ
زكاة البقر:

تبدأ زكاة البقر إذا ملك المسلم ثالثين بقرة إلى تسع وثالثين ،وفيها عجل

تبيع (أي :يتبع أمه في المرعى) وما زاد على ذلك ففيه ،تفصيل سيدرس

في المرحلة القادمة  ،إن شاء ال َّله تعالى.
زكاة الغنم:

تبدأ زكاة الغنم إذا ملك المسلم أربعين إلى ٍ
مائة وعشرين ،وفيها شاة وما

زاد على ذلك ففيه تفصيل سيدرس في المرحلة القادمة إن شاء ال َّله تعالى.

***
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األسئلة
س :1ما مقدار النصاب في زكاة العين ،الذهب والفضة؟ وما القدر الواجب

إخراجه منها؟

س :2بِ َم تجب زكاة األنعام؟ وما مقدار النصاب في كل من زكاة اإلبل

والبقر والغنم؟

س :3بين الحكم في المسائل التالية :

ـ 1ملك المسلم النصاب وحال عليه الحول .
ـ 2سقى الفالح أرضه بآلة الرى .
دينارا .
ـ  3ملك عشرين ً

ـ 4ملك
خمسا من اإلبل .
ً
ـ 5ملك ثالثين بقرة.

***
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باب
الذكاة ((( ُ
َّ
واألضحية
أو ًال :أحكام الذكاة الشرعية:
تعريفها:

لغة :التمام.

واصطالحا :هى السبب الموصل إلي إباحة أكل الحيوان البري.
ً
ما يشترط في َّ
الذابح:
ـ 1التمييز :فال ُيجزئ أن يكون الذابح صب ًّيا غير مميز وال مجنون.
ـ 2النية.

يسم ال تصح ذكاته،
ـ 3التسمية :إن ذكرها وجبت عليه ،فإن تذكرها ولم ِّ
وإن نسيها تسقط عنه.
شروط َّ
الذبح:
ـ 1أن يذبح من قبل الوجه ال من القفا.
ـ 2أن يقطع األوداج
والحلقوم .
ُ
(((

(((

((( تَن َّب ْه للفرق بني الزكاة والذكاة ،فاألوىل هي إحدى أركان اإلسالم اخلمسة ،وهي التي
درستها يف الدرس السابق ،أما الذكاة فتعني ذبح احليوان بالطريقة الرشعية التي جتعل أكل
ً
حالل .
حلم هذا احليوان
الو َدجِ :عرق يف ال ُعنُق ،وهو الذي يقطعه الذابح ،فال تبقى معه حياة .
((( َ
((( ُ
احللقوم :جتويف خلف جتويف الفم وفيه ست فتحات :فتحة الفم اخللفية ،وفتحة
األذنني ،وفتحة احلنجرة ،وهي جمرى الطعام والرشاب والنَّ َفس .
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ـ َّ 3أل يرفع يده بعد البدء في الذبح حتى ُيتِ َّمه.

والواجب في الغنم الذبح وفي اإلبل النحر وفي البقر يجوز األمران والذبح

أولي من النحر ،هذا في حالة االختيار ،أما في حالة الضرورة فيجوز ذبح

ما ُينحر ونحر ما ُيذبح.

ثان ًيا :أحكام األضحية
تعريفها:
تقرب بذبحه من األنعام إلى ال َّله عز وجل في يوم األضحى وتالييه.
اسم لما ُي َّ
حكمها:
سنة مؤكدة للقادر عليها.
على من تكون؟
وتكون على المسلم القادر عليها ،غير الحاج.
فضلها:
األضحية أفضل من الصدقة؛ ألنها من الشعائر.

وتكون األضحية من الغنم و البقر ،واإلبل ،وأفضلها ذكور الضأن وأدناها
إناث اإلبل و ُي َقدَّ ُم الذكر على األنثى من كل صنف.
ِ
وس ُّن الضأن ما أتم سنة ودخل في الثانية.
(((

السن.
وأضحية الماعز نفس ِّ

((( الغنم :الضأن واملعز.
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ٍ
ِ
سنوات ودخل في الرابعة.
وس ُّن أضحية البقر :ما أتم ثالث
ٍ
ِ
سنوات ودخل في السادسة.
وس ُّن اإلبل :ما أتم خمس

الم ِعيبة
و ُي ْشترط في األضحية:سالمتها من العيوب الظاهرة؛ فال تجزئ َ
كالعوراء والمريضة والعرجاء.
وقت الذبح :بعد صالة العيد من اليوم األول.

وقت انتهاء الذبح :ينتهي الوقت بغروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر.
نهارا.
شرط صحتها :الذبح ً
ستحب في ُ
األ ْض ِحية:
ما ُي ُّ

ستحب في األضحية أن يجمع فيها بين األكل منها وإطعام إخوانه وأصدقائه
ُي
ُّ

والصدقة منها على الفقراء والمحتاجين.
مكروهات األضحية:
ـ 1تسمية األضحية وتعيينها.

ـ 2التغالي في ثمنها؛ لما فيه من التفاخر.

***
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األسئلة
س :1ما الذكاة؟ وما شروط الذابح؟

س :2ب ِّين حكم األضحية ،وعلى َم ْن تكون؟ وأيهما أفضل األضحية
أم الصدقة ؟

س :3ب ِّين بالتفصيل األنواع التي تضحى وأفضلية كل نوع منها ،وما

ال تجوز فيه األضحية .

س :4ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة

الخطأ.

ـ 1يشترط في الذبح النية					

(

)

ـ 3يستحب أن يجمع بين األكل من األضحية والتصدق

(

)

			
ـ 2ال يرفع الذابح يده حتى يتم الذبح

***

)

(
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أهداف تدريس
باب َ
الح ِّج
تهدف دراسة موضوع الحج إلى:

ـ 1توضيح المقصود بالحج وشروط وجوبه وأركانه وواجباته ومواقيته.

ـ 2بيان محظورات اإلحرام.

ـ 3استشعار أهمية الحج ومكانته في اإلسالم.

ـ 4حفظ النصوص الواردة بكتاب الحج حف ًظا جيدً ا.

***
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باب َ
الح ِّج
(تعريفه ـ حكمه ـ شروط وجوبه ـ مواقيته ـ فرائضه)
تعريفه:
لغة :القصد.

واصطالحا :قصد بيت ال َّله الحرام بنية أداء الفريضة.
ً
حكمه:

واجب مرة في العمر على َم ْن استطاع إليه ً
سبيل.

شروط وجوبه:

ـ 1اإلسالم؛ فال يجب على ٍ
كافر.

صح منه.
ـ 2البلوغ؛ فال يجب على
صبي وإن َّ
ٍّ
ـ 3العقل؛ فال يجب على مجنون.

الح ِّج ،وأن يترك ألوالده ما يكفيهم،
ـ 4االستطاعة :وهي أن يملك نفقات َ

مع األمن على نفسه وماله وولده.
مواقيت الحج:
الميقات الزماني للحج:

من أول ليلة عيد الفطر ويمتد لفجر يوم النحر ،وهو يوم عيد األضحى.
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الميقات المكاني للحج:

ألهل كل جهة ميقات ُي ِ
حرمون منه؛ وهي على النحو التالي:

	)أ(ميقات أهل مكة (مكة) من أي مكان فيها.

الحليفة) ،واسمه
	)ب( وميقات أهل المدينة ومن يأتي من جهة المدينة (ذو ُ
اآلن آبار علي .
سمى
	)ج(وميقات أهل مصر والمغرب والسودان وأهل الشام ُ
(الج ْحفة) و ُي َّ
اآلن برابغ.
	)د(وميقات أهل اليمن والهند ومن يأتي من جهتهم ( َي َل ْم َلم).

	)ـه(وميقات أهل نجد ومن يأتي من جهتهم ( َقرن المنازل).
	)و(وميقات أهل العراق ومن يأتي من جهتهم (ذات ِعرق).

	)ز(ومن كانت منازلهم بعد الميقات وقبل مكة فيمقاتهم من مكة.
(((

واحد منها:
فرائض الحج (أركانه ) التي يبطل الحج بترك ٍ
ـ 1اإلحرام :وهو نية الحج أو العمرة.

ـ 2الوقوف بعرفة من ظهر يوم عرفة؛ وهو اليوم التاسع من ذي الحجة،
مع جزء من ليلة النحر.
ـ 3طواف اإلفاضة سب ًعا.

السعي بين الصفا والمروة سب ًعا.
ـ َّ 4
((( تنبيه :ترك الركن يبطل احلج ،وترك الواجب ينجرب بالدم وترك السنة ال يشء فيه
إال أن ثواب احلج أنقص من الذي اكتمل بالسنن .
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أركان الحج تفصي ً
ال:

ٍ
بقول كالتلبية؛ وهي َل َّب ْي َ
ك ال َّل ُه َّم لبيك
الركن األول :اإلحرام وينعقد بالنية
َ
إن الحمدَ والنِّعم َة َ
َ
شريك لك ،أو بنية
والم ْلك ال
لبيك ال
شريك لك لبيك َّ
لك ُ
مع ٍ
فعل كلبس ثوب اإلحرام ،وذلك بعد أن ينزع مالبسه ويغتسل ويستبدل
مالبس اإلحرام بها.

واجبات اإلحرام:

ـ 1الت ََّج ُّر ُد من (المخيط والمحيط).
ـ 2التلبية.

ـ 3كون التلبية متصلة باإلحرام.

ـ 4كشف الرأس بالنسبة للرجل وكشف الوجه والكفين بالنسبة للمرأة.

سنن اإلحرام:

ـ 1الغ ُْسل قبل اإلحرام؛ أي ُغ ٌ
سل مت َِّص ٌل باإلحرام.
ـ 2لبس مالبس اإلحرام (إزار ِ
ورداء).
ـ 3ركعتان بعد الغسل.

أنواع اإلحرام بالحج:

ـ  1اإلفراد :وهو أن ينوي الحج فقط وهو أفضل أنواع الحج.

صفته:

ِ
ّ
إلحرامه حتى يوم
البسا
وأحرمت به ل َّله تعالى،
الحج
نويت
أن يقول:
ُ
ُ
َّ
ويظل ً

النحر حين يتحلل من إحرامه.
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ـ 2التَّمتُّع :وهو أن يعتمر يف أشهر احلج ويتحلل من عمرته ،ثم حيج
من عامه ،وذلك بأن يفعل أعامل العمرة يف أشهر احلج ثم ال يغادر مكة حتى يأيت
وقت احلج فيحج.
ِ
دون
ثواب ال ُعمرة َ
َب له ُ
ـ 3القران :هو أن ُي ْح ِر َم بالعمرة والحج م ًعا ،و ُيكت ُ
الحج.
أن يفعل شيئًا منها؛ ألنها ستدخل في أفعال
ِّ

وأحرمت بهما ل َّله تعالى.
نويت العمرة والحج
وصفته :أن يقول:
ُ
ُ

ويجب على المتمتع والقارن هدي لقوله تعالى :ﱹ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
(((
ﯿ ﰀﰁﱸ .
محظورات اإلحرام:

ـ 1لبس الثياب المخيطة ولبس الحذاء المعتاد.
وقص أظافره.
ـ ُ 2
حلق َش ْعره ُّ

ـ 3ال ِّطيب وال تكتحل المرأة.

ـ 4قتل الدواب والحيوانات البرية.

ـ 5الجماع ومقدماته كما يحرم عليه أن يخطب امرأة لنفسه أو لغيره.
ـ 6لبس الثياب الملونة والمعطرة.
ـ 7دهن اللحية والرأس.
ـ 8تمشيط الرأس.

ومن فعل شيئًا من هذه المحرمات فقد وجب عليه دم.

إال الجماع ومقدماته فإنه يفسد الحج ،وعليه قضاء ما أفسده ،ويلزمه دم.
((( سورة البقرة  .جزء من اآلية.196 :
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الركن الثاني :الوقوف بعرفة:

وقته :من فجر يوم التاسع من ذي الحجة إلي ما بعد غروب الشمس.

صفته :حضور الحاج إلى عرفة في أي جزء من النهار داع ًيا ال َّله سبحانه

وتعالى حتى تغيب شمس هذا اليوم ،ثم بعد أن تغيب يرتحل إلى مزدلفة،
ويصلي الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم في مسجدها.
الركن الثالث :طواف اإلفاضة:

الطواف :وهو الطواف بالكعبة سبعة أشواط.
شروط صحة الطواف:
ـ 1الطهارة.

ـ 2ستر العورة كما في الصالة.

ـ 3جعل البيت على يساره في أثناء الطواف.
ـ 4كونه سبعة أشواط.

ـ 5كونه داخل المسجد.
ـ 6كونه متوال ًيا .

واجباته:

ـ 1ابتداء الطواف من الحجر األسود.
ـ 2المشي للقادر فإن ُح ِمل فعليه دم.
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سنن الطواف:

ـ 1تقبيل الحجر األسود إن استطاع الوصول إليه وإال ك َّبر فقط.
ـ 2استالم الركن اليماني وذلك بوضع يده عليه إن استطاع.
يسر ال َّله تعالى له.
ـ 3الدعاء بما َّ

الركن الرابع :السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
شروط صحة السعي:

ـ 1كونه سبعة أشواط.

صحيح.
طواف
ـ 2أن يتقدَّ َمه
ٌ
ٌ

ـ 3أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة.
(((

السنن المؤكدة :
ـ 1إفراد الحج.

ـ 2اإلحرام من الميقات المكاني المحدد له.

ـ 3التلبية ،الواردة عن النبي ﷺ وهي« :لبيك اللهم لبيك لبيك الشريك
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك»
ـ 4طواف القدوم.

ـ 5المبيت بمزدلفة ليلة النحر.

((( ذهب صاحب الكتاب إىل أن هذه األشياء العرشة من السنن املؤكدة واملعتمد يف املذهب
أهنا من الواجبات فلو ترك شيئًا منها لزمه دم كام يف الرشح الصغري وغريه .
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ـ 6رمي الجمار.

ـ 7الحلق أو التقصير.
ـ 8ركعتا الطواف.

ـ 9المبيت بمنى ليالي الرمي.

	ـ  10جمع الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم ،والمغرب والعشاء بمزدلفة

جمع تأخير.
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***

العمرة وأحكامها
تعريفها :
لغة :الزيارة.

واصطالحا :عبادة ذات إحرام وطواف وسعي.
ً

حكمها:
سنة مؤكدة في العمر مرة.
وقتها:
في كل أيام العام.
أركانها:
ـ 1اإلحرام.

ـ 2الطواف بالبيت سب ًعا.

ـ 3السعي بين الصفا والمروة.
صفة النية في العمرة:
وأحرمت بها ل َّله تعالى ،وال ُي ْشترط التلفظ بذلك بل
نويت العمرة
أن يقول:
ُ
ُ

ينوي ذلك بقلبه وإن تلفظ بذلك جاز.
يكفي أن
َ

و ُي ْشترط في الطواف والسعي واإلحرام ما اشترط في الحج وتفسد بما يفسد
به الحج ،وتنتهي أعمالها باالنتهاء من السعي ثم يحلق و َيتح َّلل منها.
85

األسئلة
س :1ما حكم الحج؟

س :2ما شروط وجوب الحج؟ وما أركانه؟ وما سننه؟ وما مستحباته؟

س :3بِ َم تنعقد نية اإلحرام؟ وما أنواع اإلحرام بالحج؟ وما صفة كل نوع؟

وهل له أن يتلفظ بالنية ؟

س :4ما حكم تقليم األظافر للمحرم؟ وما الحكم لو قتل شيئًا من الصيد؟

وما الحكم فيمن لبس ثيا ًبا ،أو غطى رأسه أو حلق رأسه وهو محرم؟

س :5ما حكم العمرة؟ وما واجبات اإلحرام؟ وما أركانها؟ وما الذي

يشترط في الطواف؟

س :6بين الحكم فيما يأتي :
ـ 1الغسل قبل اإلحرام .

ـ 2لبس المخيط للمحرم .
ـ 3طواف اإلفاضة.

ـ 4ستر العورة في الطواف .
ـ 5العمرة.
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