

»(١)؛ ولذا حث  ينِ هُ فِي الدِّ هْ قِّ يْرًا يُفَ نْ يُرِدِ اهللا بِهِ خَ  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
ا،  هَ ا وَبَلَّغَ هَ ظَ فِ ا وَحَ اهَ الَتِي فَوَعَ قَ عَ مَ ــمِ ً سَ رَأ رَ اهللا امْ  ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص:  «نَضَّ
 (٢)؛« ــهُ نْ هُ مِ َفْقَ وَ أ نْ هُ ِلَى مَ هٍ إ ــلِ فِقْ امِ ــرُبَّ حَ فَ


        ملسو هيلع هللا ىلص 
     ملسو هيلع هللا ىلص «                                           
           ملسو هيلع هللا ىلص       
                                                          

                                   
     ملسو هيلع هللا ىلص                            ملسو هيلع هللا ىلص                
                                                   

                                   ملسو هيلع هللا ىلص
     ملسو هيلع هللا ىلص 

      
      ,ملسو هيلع هللا ىلص  فــي التعليم 


رواه البخاري  (١)
رواه الترمذي  (٢)
رواه البخاري  (٣)

رواه الدارقطني  (٤)
(في أصل املنبر): على األرض إلى جنب الدرجة السفلى منه.  (٥)

رواه البخاري  (٦)
الغلس : ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.  (٧)

(أسفر) من اإلسفار وهو انتشار ضوء الصباح.  (٨)
التمهيد البن عبد البر  (٩)

رواه البيهقي  (١٠)
وء بفتح الواو: املاء يتوضأ به. الوَضُ  (١١)

المقدمة
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رواه مسلم  (١)
رواه البخاري  (٢)
رواه البخاري  (٣)

;‹]⁄·]d;€’]à;fld;!\Åe¡;JÄ
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الطهارة والمياه                                  (١)




ا�نية                                                       (٤)




أحكام النجاسات                             (٢)





أحكام قضاء الحاجة                      (٥)





ا�سار                                                      (٣)






الوضوء                                                  (٧)

المسح على الخفين  والجوربين والجبيرة والعصابة واللصوق   (٨)

الغسل                                                   (٩)

التيمم                                                   (١٠)

الحيض واالستحاضة والنفاس                (١١)

االملمس

سنن الفطرة                                       (٦)
































۱۰

الطهارة




ــا ران عليه، وال يمكن  وهــي طهارة القلب من الشــرك والمعاصي وكل م
 : ــب، كما قال أن تتحقــق الطهــارة مع وجود نجس الشــرك في القل

 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /)
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

L K J I H) [التوبة:٢٨].
.(١)« سُ نَ الَ يَنْجُ ؤْمِ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ الْمُ  وقَالَ رَسُ

متفق عليه.  (١)

الطهارة والمياهالطهارة والمياه ١١

.النظافة والنزاهة عن األقذار

 .رفع الحدث، وإزالة النجاسة









أقسام الطهارة
المحتويـــــــات


















كتاب  الطهارة
۱۱


ــدن مــن األحــداث  وهــي طهــارة الب

والنجاسات.
وتنقسم إلى قسمين:


والحدث: هو ما يحــدث للبدن فيمنع 
ــادات التي يشــترط لهــا الطهارة،  المســلم مــن العب
كالصالة، والطواف بالبيت الحرام، وغير ذلك.  وينقســم 

الحدث إلى قسمين:


ب الوضوء كالبول، والغائط،  هو ما يُوجِ
وسائر نواقض الوضوء.

 : ــال ــه تكــون بالوضوء، ق وطهارت
 &  %  $  #  "  !)
 *  )  (  '
 .  -  ,  +

/ 0 1 2) [المائدة:٦]

المـيـــاه


ــا يوجــب االغتســال كالجنابة  هو م

والحيض، وغير ذلك.
 : ــه تكون باالغتســال، قال وطهارت
(3 4 5 6) [المائدة:٦].

والطهارة عند تعذر الوضوء والغسل 
 G) :ــه تعالى تكــون بالتيمم؛ لقول

L K J I H)   [المائدة:٦]


وتكون بإزالة النجاسة من البدن، والثوب، والمكان.

 (§ ¦) : ــة النجاســة واجبة؛ لقــول اهللا وإزال
 ،(١)« لِ نَ الْبَوْ بْرِ مِ ابِ الْقَ ذَ ثَرُ عَ َكْ ثر:٤]، وقوله النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أ [المدَّ
إِنْ  رْ فَ لْيَنْظُ دِ فَ ــجِ سْ ِلَى الْمَ مْ إ كُ دُ َحَ اءَ أ ِذَا جَ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «إ وَقَول

ا»(٢). مَ لِّ فِيهِ هُ وَلْيُصَ حْ سَ َذًى فَلْيَمْ َوْ أ رًا أ لَيْهِ قَذَ رَأَى فِى نَعْ

رواه ابن ماجه.  (١)
رواه أبو داود.  (٢)

الوضوء طهارة 
للحدث األصغر

االغتسال طهارة الحدث يمنع من الصالة
للحدث األكبر

طهارة المكانطهارة الثوبطهارة البدن

أقسام المياه

























كتاب  الطهارة ۱۲


 

هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، مثل: 


لِق عليها، ســواء  وهــو الماء الباقــي على صفته التي خُ
ــرَد(١)، أو جاريًا في  أكان نازالً من الســماء: كالمطــر، والبَ

األرض: كمياه البحار، واألنهار، واألمطار، واآلبار.
قال : (_ ` c b a) [الفرقان:٤٨] 

 (M  L  K  J  I  H  G)  : ــال  وق
ــلْنِي  سِ مَّ اغْ [األنفــال:١١]، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو ويقول: «اللَّهُ

اءِ، وَالْبَرَدِ»(٢). ، وَالْمَ ايَايَ بِالثَّلْجِ طَ نْ خَ مِ
.(٣)« يْتتُهُ لُّ مَ اؤُهُ، الْحِ ورُ مَ هُ وَ الطَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص عن ماء البحر: «هُ

البَرَد: املاء اجلامد ينزل من السحاب قطعا صغارًا.  (١)
متفق عليه.  (٢)

رواه أحمد وأبو داود.  (٣)


وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ  أوالمغتسل.

بَّاسٍ  نِ ابْنِ عَ وال بأس باستعماله في الطهارة؛ لما ثبت عَ
أَرَادَ  (٤)، فَ نَةٍ فْ َزْوَاجِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي جَ ضُ أ لَ بَعْ تَسَ : «اغْ  قَالَ
ِنِّي  ولَ اهللاِ إ : يَا رَسُ الَتْ ، فَقَ نْهُ أَ مِ َنْ يَتَوَضَّ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أ رَسُ

.(٥)« نِبُ اءَ الَ يُجْ ِنَّ الْمَ : إ الَ نُبًا، فَقَ نْتُ جُ كُ


وهــو الماء الذي خالطه شــيء طاهر، كورق الشــجر، أو 
ــم يؤثر عليه تأثيرًا  ــراب، أو الصدأ كخزانات المياه، ول الت
يخرجــه عن إطالق اســم المــاء عليه.لقــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
َوْ  ثًا، أ ا ثَالَ ــلْنَهَ سِ للنســوة الالتي قمن بتجهيز ابنته: «اغْ
رٍ(٦)،  ــدْ اءٍ وَسِ - بِمَ َيْتُنَّ ذَلِكَ ِنْ رَأ ــكَ -إ نْ ذَلِ ثَرَ مِ َكْ َوْ أ ــا، أ سً مْ خَ

افُورًا»(٧). رَةِ كَ لْنَ فِى اآلخِ عَ وَاجْ

أي قصعة كبيرة.  (٤)
رواه الترمذي.  (٥)

السدر: هو ورق شجر السدر، يطحن ويستعمل في التنظيف .  (٦)
متفق عليه.  (٧)

األمطارالبحار اآلبار األنهار

ماء خالطه ترابماء خالطه ورق شجر صدأ خزانات  المياه



كتاب  الطهارة
۱۳


وهو ما وقع فيه شــيء من النجاسات، كالبول، و الميتة، 

وغير ذلك، ولم تغير أحد أوصافه. 
ِنَّ  : «إ ةَ اعَ ــر بُضَ فهذا المــاء طهور؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بئ
»(١) والمراد: أن الناس كانوا  ءٌ يْ ــهُ شَ سُ ورٌ الَ يُنَجِّ هُ اءَ طَ الْمَ
ــذار بجانب البئر، وأن األمطار تســوقها إلى  يضعون األق
ــر، وكان الماء لكثرته ال تؤثر فيه وقوع هذه األشــياء     البئ

وال يتغير.

 
وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، 
فغيَّرت النجاســة أحد أوصافه الثالثة -ريحه، أو طعمه، 

أو لونه-فهذا نجس باإلجماع، وال يجوز استعماله.

رواه أحمد والترمذي.  (١)

تغّير الماء
ــر الماء بشــيء أثــر عليــه،  وأخرجه عن  ِإذا تغيَّ

كونــه مــاًء ِإلــى شــيٍء آخــر، كشــاي وعصير 

وغيرهمــا فال تصــح الطهارة به؛ إذ ال يســمى 

ماء.

مسائل
١-  اBصــل في الماء الطهــارة، فإذاكان هناك ماء 

ال يعرف هل هو طاهر أم نجس؟ فاBصل فيه 

الطهــارة، وال ينبغــي التكلــف ، وإذا شــك في 

نجاســة ماء كان أصلــه نجًســا فحكمه على 

اBصل الذي كان عليه.

٢- يجــوز الوضوء بماء زمزم؛ لمــا ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

َأ. َدَعا ِبَسْجٍل(١) ِمْن َماِء َزْمَزَم، َفَشِرَب ِمْنُه، َوَتَوضَّ

السجل: الدلو الكبير .  (١)

مرقحبرعصيرشاي

ميتة لم تغير الماء

ميتة غيرت الماء





۱٤

أنواع النجاسات



هِ  ذِ ِنَّ هَ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ ــي الذي بال في المســجد، فقال له النب ــث األعراب لحدي
رِ اهللا،  كْ يَ لِذِ ا هِ ِنَّمَ رِ، إ ذَ لِ وَالَ الْقَ ا الْبَوْ ذَ نْ هَ ءٍ مِ ــيْ لُحُ لِشَ دَ الَ تَصْ ــاجِ سَ الْمَ

.(١)« رْآنِ رَاءَةِ الْقُ ةِ، وَقِ الَ وَالصَّ



ــولَ اهللاِ، لَيْسَ  : «يَا رَسُ الَتْ َتَتِ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَقَ ــارٍ أ لَةَ بِنْتَ يَسَ وْ َنَّ خَ لما ثبت أ
عَ  وْضِ ي مَ ــلِ سِ رْتِ فَاغْ هُ إِذَا طَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: فَ ، فقَ يضُ فِيهِ َنَا أَحِ ، وَأ دٌ ِالَّ ثَوْبٌ وَاحِ لِي إ

.(٢)« لِّي فِيهِ ، ثُمَّ صَ مِ الدَّ

ا(٣) أو غير مسفوح؛  ا مسفوحً وما عدا دم الحيض فهو طاهر، سواء أكان دمً
لما ثبت أن أحد المشــركين رمى رجال من المســلمين بسهم وهو قائم 

يصلي فأصابه، فنزعه واستمر في صالته، والدم يسيل منه(٤).


َنْ آتِيَهُ  ــي أ رَنِ أَمَ ، فَ ائِطَ ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الْغَ ــث ابن مســعود  قال: «أتى النَّبِ  لحدي
 ، تُ رَوْثَةً ذْ أَخَ هُ، فَ دْ َجِ تُ الثَّالِثَ فَلَمْ أ سْ ، وَالْتَمَ رَيْنِ جَ تُ حَ دْ ارٍ، فَوَجَ جَ ثَةِ أَحْ بِثَالَ

.(٦)«(٥) سٌ ا رِكْ ذَ :هَ ، وَقَالَ ى الرَّوْثَةَ َلْقَ ، وَأ رَيْنِ جَ ذَ الْحَ أَخَ ا، فَ أَتَيْتُهُ بِهَ فَ

متفق عليه.  (١)
رواه أبو داود.  (٢)

الدم املسفوح: هو الذي يخرج من مكانه ويسيل.  (٣)
رواه أبو داود.  (٤)

ركس: رجس.  (٥)

رواه البخاري.  (٦)

أحكام النجاساتأحكام النجاسات ٢٢

.القذارة

 .القذارة التي أمر الشرع بإزالتها

المحتويـــــــات



















كتاب  الطهارة
۱٥

طهارة المني
المنــي: هــو مــاء أبيــض غليــظ يخرج 

بشهوة وتدفق، ويعقبه فتور،
وله رائحة كرائحة طلع النخل ويقرب 

من رائحة العجين.
وهــو طاهر؛ Bنــه لو كان نجًســا Bمر 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغسله.
ويكتفى في إزالة المني بغسله -إن 
كان رطًبا-، وفركه -إن كان يابًسا- ؛ 
لحديــث عائشــة-رضي اh عنهــا- 
ملسو هيلع هللا ىلص يغســل   hَقاَلــْت: «كان رســول ا

، ثم يخرج إلى الصالة في ذلك الثوب، وأنا أْنُظُر أَثَر  المِنيَّ
الَغْسِل فيه»(١). وفي رواية مسلم: «فلقد رأيُتني أْفُرُكه 

من ثوِب رسول اh ملسو هيلع هللا ىلص َفْرًكا، فُيصلي فيه»(٢).

(١)   متفق عليه
رواه مسلم  (٢)


وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة 

 m l k j i) : شــرعية؛ لقوله
 t  s  r  q  p  o  n
 |  {  z  y  x  w  v  u
[األنعــام:١٤٥].  ے)   ~  }
ــا قطــع من  ــة م ويدخــل فــي الميت

البهيمة وهي حية قبل ذبحها .
ويستثنى من ذلك: 


ان،  يْتَتَان وَدَمَ ــا مَ لَّتْ لن لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أُحِ
ا  رَادُ، وأمَّ كُ والْجَ ــمَ يْتَتَان: فَالسَّ ا المَ أمَّ

.(١)« الُ حَ بِدُ والطُّ : فَالكَ انِ مَ الدَّ


ِنَاءِ  ــى إ بَابُ فِ ــعَ الذُّ ــهملسو هيلع هللا ىلص: «إذَا وَقَ لقول

 ، هُ رَحْ ، ثُمَّ لْيَطْ ــهُ كلَّهُ سْ مْ فَلْيَغمِ كُ دِ َحَ أ
رِ  اءً، وَفِى اآلخَ ــفَ يْهِ شِ نَاحَ دِ جَ َحَ إِنَّ فِى أ »(٢).فَ دَاءً


 o  n  m  l  k  j  i)  : ــه  لقول
 v  u  t  s  r  q  p
 ~  }  |  {  z  y  x  w

.[األنعام:١٤٥] (ے

رواه أحمد.  (١)
رواه البخاري.  (٢)


ِذَا  مْ إ كُ دِ َحَ ــاءِ أ ِنَ ــورُ إ هُ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «طُ  لقول
 ، رَّاتٍ بْعَ مَ لَهُ سَ سِ َنْ يَغْ لْبُ فِيهِ أ وَلَغَ الْكَ

.(٣)« نَّ بِالتُّرَابِ هُ أُوالَ
والولوغ: إدخال الكلب لسانه في اإلناء 

وتحريكه، سواء شرب أو لم يشرب.

  
ر  ــد المالعبة أو تذكُّ ــاء أبيض رقيق لزج، يخرج عن وهو م
ــه فتور، وربما ال  الجماع، ال بشــهوة وال بتدفق، وال يعقب

يحس بخروجه. 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص في حديث عليّ بن أبي طالب  -لما ســأله 

.(٤)« رَكَ لْ ذَكَ سِ أْ، وَاغْ عن المذي-: «تَوَضَّ

  
وهو ماء أبيض، غليظ، يخرج بعد البول..

متفق عليه.  (٣)
متفق عليه.   (٤)

ما حكم بول وروث ما يؤكل لحمه؟

 بــول الحيــوان مأكــول اللحــم وروثه طاهــر؛ لما 

ثبت  عن أنس بن مالك  أن ناســا قدموا المدينة 

فاْجَتَوْوها -أي: مرضوا فيها- فبعثهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها(١).

(١) رواه البخاري.

لعاب الكلب

الميتة

السمك

الجراد

 
ر 

الذباب

الغسل إذا كان رطبا

ا الفرك إذا كان يابسً



الخنزير



كتاب  الطهارة ۱٦

طرق تطهير النجاسات


ــت األرض نجاســة فإنهــا  إذا أصاب
ــك بالمــاء أو  ــزال ســواء أكان ذل ت
ــي الذي بال  ــره؛ لحديث األعراب بغي
وهُ،  في المســجد، فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: «دَعُ
نْ  (٢)مِ الً ــجْ لِهِ سَ لَى بَوْ ــوا(١) عَ رِيقُ »(٤).وَهَ اءٍ نْ مَ َوْ ذَنُوبًا(٣) مِ اءٍ، أ مَ
وإن كانت النجاسة سائلة فجفت 
َبِي  ــث أ فقــد طهــرت بذلك؛ لحدي

.(٦)«(٥) تْ دْ زَكَ تِ األَرْضُ فَقَ فَّ : «إذَا جَ بَةَ  قَالَ قِالَ


ِليه حتى يزول أثر النجاســة،  ــر بإِضافة ماء كثير إ هُ  يَطْ
كما يطهر -أيضا- بتصفيته بوسائل التنقية الحديثة.

رِيقوا: صبوا. هَ  (١)
السجل: الدلو املمتلئ باملاء.  (٢)

ذنوبًا: الدلو الكبير املمتلىء ماء.  (٣)
متفق عليه.  (٤)

(٥)   زكت: طهرت.
رواه البخاري.  (٦)


يغسل بالماء، ويفرك، ويعصر، حتى 

تزول النجاسة.

  
بالمنظفــات  أو  بالمــاء،  تغســل 
ــزول  ت ــى  حت وتفــرك،  ــة،  الحديث

النجاسة.




ِذَا  ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «إ باغ  لقول وهــذا يطهر بالدِّ

رَ»(٨). هُ دْ طَ (٧) فَقَ ابُ والدباغ: معالجة الجلود ببعض المواد دُبِغَ اإلِهَ
حتى تلين ويزول ما بها من نتن.

ــر  ــوان المأكــول غي ِذا كان الحي ــا إ ــت، ومذبوحا بالطريقة الشــرعية أم مي
فإِن جلده طاهر.


ــذكاة ال يطهر بالدباغ،  فما ال تحله ال

.ً ولو كان في حال الحياة طاهرا

اإلهاب: اجللد قبل الدباغ.  (٧)
رواه مسلم.  (٨)

الكحول
الكحول طاهر حسيا رغم نجاسته 

المعنوية وكون شربه من كبائر الذنوب، 
 &  %  $  #  "  !)  : ــه  قول ــا  أم
 .  -  ,  +  *  )  (  '
/)  [المائــدة:٩٠] فالمقصــود بــه الرجس 
المعنــوي، وليــس الرجس الحســي، كما 

في الميسر(١) واBنصاب(٢). 

امليسر: القمار.  (١)
األنصاب: األصنام.  (٢)

خمور

غسل األرض بالماء

جفاف النجاسة السائلة نجاسة سائلة على األرض

تطهير بالوسائل الحديثةالتطهير بزيادة الماء

تطهير الثوب المتنجس

تطهير الفرش

الدباغ

حيوان مأكول اللحم

حيوان غير مأكول اللحم



كتاب  الطهارة
۱۷


ــي فيكفي فيه الرش؛  يغســل بول البنت، أما بول الصب
لِ  ــنْ بَوْ ، وَيُرَشُّ مِ ــةِ ارِيَ لِ الْجَ ــوْ نْ بَ ــلُ مِ سَ ــهملسو هيلع هللا ىلص: «يُغْ لقول

.(١)« مِ الَ الْغُ


ِنَاءِ  ورُ إ هُ يغسل سبع مرات أوالهن بالتراب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «طُ
نَّ  هُ ، أُوالَ رَّاتٍ بْعَ مَ لَهُ سَ سِ َنْ يَغْ لْبُ فِيهِ أ ِذَا وَلَغَ الْكَ مْ إ كُ دِ َحَ أ

.(٢)« بِالتُّرَابِ

    
يغســل ذكره ويتوضأ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص في حديث عليّ بن أبي 

.(٣)« رَكَ لْ ذَكَ سِ أْ، وَاغْ طالب : «تَوَضَّ
أما تطهير الثوب فيكتفى فيه برش الماء على الموضع 
ــه المذي أو الودي، لحديث  ســهل بن حنيف  الذي أصاب
ا  يْفَ بِمَ ِ فَكَ ــولَ اهللاَّ لْتُ يَا رَسُ أنه ســأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال «قُ
اءٍ  نْ مَ ــا مِ فًّ ذَ كَ ــكَ بِأَنْ تَأْخُ ي فِ ــهُ قَالَ يَكْ نْ ــبُ ثَوْبِي مِ ي يُصِ

.(٤)« ابَهُ َنَّهُ أَصَ يْثُ تَرَى أ بِكَ حَ نْ ثَوْ ا مِ حَ بِهَ فَتَنْضَ


يكِ  فِ ــهملسو هيلع هللا ىلص: «يَكْ يغســل بالماء، وال يضــر بقاء أثره؛ لقول

.(٥)« َثَرُهُ رُّكِ أ اءُ، وَالَ يَضُ الْمَ
رواه أبو داود.  (١)
متفق عليه.  (٢)
متفق عليه.  (٣)
رواه أبو داود.  (٤)

رواه أبو داود.   (٥)


يدلك باألرض حتى يذهب أثر النجاسة؛ 
لِهِ  مْ بِنَعْ كُ دُ َحَ ــئَ أ ِذَا وَطِ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «إ لقول

ورٌ»(٦). هُ إِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَ األَذَى، فَ


ــوب المرأة نجاســة  ــل ث ــق بذي إن عل
فيكفيها مشيها في المكان الطاهر، 
رُهُ  هِّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «يُطَ فتطهره األرض؛ لقول

.(٧)« هُ دَ ا بَعْ مَ


ــا حولها،  تطهر بإلقاء النجاســة وم
والباقي يكون على أصل الطهارة؛ لما 
أْرَةٍ  نْ فَ ئِلَ عَ ــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص سُ َنَّ رَسُ ثبت أ
ا،  وهَ َلْقُ : «أ الَ ، فَقَ نٍ ــمْ تْ فِي سَ طَ ــقَ سَ

،(٨)« مْ نَكُ مْ لُوا سَ وهُ، وَكُ رَحُ ا فَاطْ لَهَ وْ ا حَ وَمَ


تمسح حتى يزول أثر النجاسة.

رواه أبو داود.  (٦)

رواه أبو داود.  (٧)
رواه البخاري.  (٨)

مسائل في النجاسات

١- اBصل في اBشــياء الطهارة، إال 
إذا ورد ما يدل على نجاستها.

علــى  النجاســة  وقعــت  ِإذا   -٢
شــيٍء وال يعرف موضعهــا، فإنه 

يغسل كله.

٣- إذا استحالت النجاسة إلى شيء آخر - كما لو 
أحرق روث حمار فصار رماًدا- طهرت بذلك.

ِ

الرش من بول الغالمالغسل من بول البنت

ثم

التطهير بالغسل

٦ مرات

التطهير بالتراب

مرة واحدة

تطهير النعل بالدلك باألرض

تطهير األرض لثوب المرأة

سمن وقع فيه فأر ميت

تطهير الزجاج بالمسح

تحول الروث إلى رماد يطهره





۱۸

طهارة ا5دمي
اxدمي طاهر في نفسه، سواء 

أكان مسلمًا؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :« ِإنَّ اْلُمْؤِمَن 
َال َيْنُجُس » (١) أو كافراً؛ لما ما ثبت 

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص توضأ من َمَزاَدة(٢)  
مشركة(٣) ، أما قوله تعالى: 

(2 3 4 )   [التوبة:٢٨]   
فالمقصود به النجاسة المعنوية، 

وهي نجاسة االعتقاد.

متفق عليه  (١)
املزادة: القربة التي يوضع فيها املاء.  (٢)

متفق عليه  (٣)

ا6ســــــارا6ســــــار ٣٣

.ما بقي في اإلناء بعد شرب الشارب منه

المحتويـــــــات











األصل في اآلسار الطهارة إال ما دل الدليل على نجاستها كاآلتي:
١- ا6سار الطاهرة
 

ؤْر عائشة- رضي  رَبُ من سُ لما ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يشْ
عِ فِيها(١). وضِ اهُ على مَ عُ فَ اهللا عنها- وهي حائض، ويَضَ

  
تْ  ا لَيْسَ ِنَّهَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص في الهرة -وقد شربت من اإلناء-: «إ

.(٢)« افَاتِ وَّ َوِ الطَّ مْ أ لَيْكُ افِينَ عَ وَّ نَ الطَّ يَ مِ ا هِ ِنَّمَ ، إ سٍ بِنَجَ



طاهر؛ ألن األصل في األشــياء الطهــارة، وال دليل على 
نجاسته، وألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يركب الحمير وتُركب في 

زمنه.

٢- ا6سار النجسة
 

َنْ  لْبُ فِيهِ أ (٣) الْكَ ِذَا وَلَغَ مْ إ كُ دِ َحَ ِنَاءِ أ ورُ إ هُ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «طُ لقول
.(٤)« نَّ بِالتُّرَابِ هُ ، أُوالَ رَّاتٍ بْعَ مَ لَهُ سَ سِ يَغْ

 
ــى: (} | {  ــر: نجس؛  لقوله تعال ســؤر الخنزي
~ ے) [األنعــام:١٤٥] أي: نجــس ؛ فمــا تولد منه 

ا. يكون نجسً

رواه مسلم.  (١)
رواه الترمذي.  (٢)

ولغ: أدخل لسانه في اإلناء وحرّكه، سواء شرب أو لم يشرب.  (٣)
متفق عليه.  (٤)

سؤر الهرة

 سؤر جوارح الطير سؤر السباعسؤر الحميرسؤر مأكول اللحم

سؤر الخنزير

سؤر الكلب



۱۹

لبس الذهب للرجال
ال يجوز للرجل لبس الذهب؛ لما ثبت َعْن أَِبي ُموَسى اBَْشَعِريِّ  أَّن َرُسوَل اh ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 

ِتي، َوُأِحلَّ ِ~َناِثِهْم»(١) َهِب َعَلى ُذُكوِر ُأمَّ َم ِلَباُس اْلَحِريِر َوالذَّ «ُحرِّ
(١) رواه الترمذي.

ا6نيــــــةا6نيــــــة ٤٤

.األوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره

المحتويـــــــات








استعمال آنية الذهب والفضة


، وَالَ  ةِ ضَّ بِ وَالْفِ هَ ــرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّ يحرم اســتعمالها؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَالَ تَشْ
»(١)؛ ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  رَةِ خِ نْيَا، وَلَنَا فِي اآلْ مْ فِي الدُّ ا لَهُ إِنَّهَ ا، فَ افِهَ حَ لُوا فِي صِ تَأْكُ

 .(٢)« نَّمَ هَ نِهِ نَارَ جَ رُ فِي بَطْ رْجِ ا يُجَ ِنَّمَ ةِ إ ضَّ رَبُ فِي آنِيَةِ الْفِ «الَّذِي يَشْ


يجوز اســتعمالها في غير األكل والشــرب، كالوضوء 
ــى الطعــام  ــث الســابق عل ــره؛ القتصــار الحدي وغي
ةَ -رضي اهللا عنها- كان  لَمَ ُمَّ سَ والشراب؛ ولما ثبت أن أ
رَاتِ  ــعْ نْ شَ رَاتٌ مِ ــعْ ةٍ فِيهِ شَ نْ فِضَّ (٣) مِ لٌ لْجُ ــا جُ عنده

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلصَ(٤).
استعمال اGناء الملحوم بالفضة

يجوز اســتعمال اإلناء الملحوم بالفضة اليســيرة 
ذَ  َ فَاتَّخَ ر، سَ حَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص انْكَ َنَّ قَدَ للحاجة؛ لما ثبت أ

.(٦) ةٍ نْ فِضَّ لَةً مِ لْسِ (٥) سِ بِ عْ انَ الشَّ كَ مَ

متفق عليه.  (١)

متفق عليه.  (٢)
ل: إناء صغير يشبه اجلرس. لْجُ جُ  (٣)

رواه البخاري.  (٤)
: الشق. بِ عْ الشَّ  (٥)

رواه البخاري.  (٦)

فففففففففضضضضةةةةةةةةاألكل في إناء فضة األكل في إناء ذهب

وضوءءإبريق فضة للوضوء

بالفضةةضةاستعمال إناء ملحوم بالفضة



۲۰

أحكام قضاء الحاجةأحكام قضاء الحاجة ٥٥

المحتويـــــــات


















ما يجب عند قضاء الحاجة
ا  ــتْرُ مَ ســتر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «سَ  .١
 : ولَ َنْ يَقُ الءَ أ م الخَ هُ دُ ــلَ أَحَ ِذا دَخَ رَاتِ بَني آدَمَ إ وْ نّ وعَ يُنِ الجِ َعْ ــنَ أ بَيْ

مِ اهللا»(١). بِسْ
التنزه عن إِصابة النجاسة لثوبه أو بدنه، فإِن أصابه شيء غسله؛    .٢
 ، بَانِ ذَّ ا يُعَ مَ ِنَّهُ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ ، فَقَ بْرَيْنِ لى قَ رَّ عَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص مَ لما ثبت أن رَسُ

 .(٣)« لِ نَ الْبَوْ (٢) مِ تَنْزِهُ انَ الَ يَسْ ا فَكَ ذَ ا هَ َمَّ بِيرٍ، أ بَانِ فِي كَ ذَّ ا يُعَ وَمَ
االســتنجاء أو االستجمار؛ لحديث أنس بن مالك  أنه قال: «كان   .٣
اء  ِدَاوةً من مَ وي إ المٌ نحْ لُ أنا وغُ مِ لُ الخالء، فأَحْ خُ رســول اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَدْ

اء»(٥). ي بالمَ تَنْجِ نَزَة(٤)، فَيسْ وعَ

(١)  رواه الترمذي.
(٢)  ال يستنزه من البول: ال يتجنبه ويتحرز منه.

(٣)  رواه أبو داود.
عنزة: احلربة الصغيرة.  (٤)

(٥)  متفق عليه..



كتاب  الطهارة
۲۱

ما يحرم عند قضاء الحاجة
استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة في   .١
الصحــراء، وأما في البنيان فاألفضل ترك ذلك؛ لقوله 
، وَالَ  بْلَةَ بِلُوا الْقِ ــتَقْ ــالَ تَسْ ــطَ فَ ائِ ــمُ الْغَ َتَيْتُ ِذَا أ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

رِّبُوا»(١). َوْ غَ رِّقُوا أ نْ شَ ، وَلَكِ ائِطٍ لٍ وَالَ غَ ا بِبَوْ بِرُوهَ تَدْ تَسْ
ــاس، وظلِّهــم، وأماكن  قضــاء الحاجة فــي طرق الن  .٢
ا  ، قَالُوا: وَمَ ــنِ انَيْ وا اللَّعَّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «اتَّقُ اجتماعهم؛ لقول
رِيقِ  لَّى فِى طَ ملسو هيلع هللا ىلص: الَّذِي يَتَخَ ولَ اهللاِ؟ قَالَ انَانِ يَا رَسُ اللَّعَّ

.(٢)« مْ لِّهِ َوْ فِي ظِ ، أ النَّاسِ
ــول فــي الماء الثابت الذي  ال يجــري، كمياه حوض  ٣. الب
اءِ  مْ فِي الْمَ كُ دُ َحَ ــنَّ أ االســتحمام؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَبُولَ

 .(٤)« نْهُ لُ مِ تَسِ (٣)، ثُمَّ يَغْ ائِمِ الدَّ
٤. يحرم الدخول بالمصحف إِلى الحمام .

ما يستحب عند قضاء الحاجة
االبتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة في الصحراء.  .١

أن يقول عند دخول الحمام: «باســم اهللا، اللهم إِني   .٢
بْث والخبائث»(٥). أعوذ بك من الخُ

تقديم الرجل اليســرى عند دخــول الحمام، واليمنى   .٣
عند الخروج منه.

٤. أن يقول عند الخروج: «غفرانك»(٦).

(١)  متفق عليه.
(٢)  رواه مسلم.

(٣) املاء الدائم: املاء الثابت الذي ال يتحرك.
(٤) متفق عليه.
(٥) متفق عليه.
(٦) رواه أبو داود. 

      البول في الماء الراكد
ثبــت أن البول فــي الماء الراكــد يؤدي إلى 
مــرض ((البلهارســيا)) الذي يحــدث نتيجة 
لعامل ُمْمِرض هو نوع من الديدان يسمى 

بـ ((منشقة الجسم الدموية))(١).

(١)   الطب النبوي في ضوء العلم احلديث، "غياث األحمد".

التخلي في طرق الناس

قضاء الحاجة في الصحراء
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ما يكره عند قضاء الحاجة

ــة اآلخرين إال  الكالم حال قضــاء الحاجة، أو مخاطب  .١
ملسو هيلع هللا ىلص  ــر بالنبيّ ــث ابن عمر  أن رجال م لحاجــة؛ لحدي

 . (١) وهو يبولُ فسلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليهِ
الدخول بشيء فيه ذكر اهللا تعالى، إِال أن يخاف عليه   .٢

السرقة ونحوها.
مس الفرج باليد اليمنى، أو االستنجاء، أو االستجمار   .٣
ينِهِ  ــرَهُ بِيَمِ مْ ذَكَ كُ دُ َحَ نَّ أ ــكَ سِ بها؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يُمْ

.(٢)« ينِهِ ءِ بِيَمِ الَ نَ الْخَ حْ مِ سَّ ، وَالَ يَتَمَ وَ يَبُولُ وَهُ
٤. البول في الشقوق والجحور؛ لئال تضرّه دوابُّ أو يضرها.

(١)  رواه مسلم. 
(٢)  متفق عليه.

البول في الجحور

دخول الحمام بشيء 
عليه ذكر اهللا
ش

الكالم حال قضاء الحاجة

دخول الحمام بالمصحف

البول قائما
نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن البــول قائما ولكن إن أمن  
  رشــاش البول جاز له ذلك  لحديث  حذيفة
أنه   قــال:  «أََتى َرُســوُل اhِ ملسو هيلع هللا ىلص ُســَباَطَة(١) َقْوٍم 

َفَباَل َقاِئًما»(٢).

(١)  سباطة: موضع يرمى فيه التراب واألوساخ.
(٢)  رواه البخاري.
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االستنجاء واالستجمار


ــك  أنه قال:  يشــرع االســتنجاء؛ لحديث أنس بن مال
المٌ  لُ أنا وغُ مِ «كان رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يدخل الخالء، فأحْ

ي بالماء»(١). تَنْجِ اء وعنَزَة، فَيَسْ ِداوةً من مَ وي إ نَحْ

ويجوز االكتفاء باالستجمار وحده بشرطين:
ــاد  ــط الموضــع المعت ــول أو الغائ أن ال يتعــدى الب  .١

لخروجه، وإال ال بد عندها من استعمال الماء.
ا؛ حتى  أن يكون االستجمار بثالث مســحات فصاعدً  .٢

بُل أو الدبر من أثر النجاسة. يحصل تنظيف القُ


١-التطهر، وإزالة النجاسة.

٢-النظافة، والبعد عن مسببات األمراض.

(١)  متفق عليه.


أ - أن يكون طاهرا، فال يصح بنجس.

ا، فال يصح بمحرم. ب - أن يكون مباحً
ا لموضع النجاسة. فً ج - أن يكون منظِّ

ــال  ــا، ق ــا وال روثً د - أن ال يكــون عظمً
انَا  دْ نَهَ سلمان الفارســي: «لَقَ
بْلَةَ  بِلَ الْقِ تَقْ َنْ نَسْ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أ
يَ  ــتَنْجِ َنْ نَسْ َوْ أ ، أ ــوْلٍ َوْ بَ ــطٍ أ ائِ لِغَ
نْ  يَ بِأَقَلَّ مِ ــتَنْجِ َنْ نَسْ َوْ أ ، أ ينِ بِالْيَمِ

.(٣)« مٍ ظْ َوْ بِعَ (٢) أ يعٍ يَ بِرَجِ تَنْجِ َنْ نَسْ َوْ أ ارٍ، أ جَ ثَةِ أَحْ ثَالَ
تِبَ فيه  ا كالطعام، أو ورق كُ هـ - أن ال يكون شيئًا محترمً

شيءٌ محترم.

و مما يجوز االستجمار به: الحجارة الطاهرة، والمناديل، 
والورق النظيف، والقماش.

(٢) الرجيع: الروث.
(٣) رواه مسلم.


 إزالة أثر الخارج من القبل أو

     الدبر بالماء الطهور.


إزالة أثر الخارج من القبل أو 

     الدبر بالحجارة ونحوها.

فوائد
 ال ُيستنجى من خروج الريح.

  االســتنجاء أفضــل مــن االســتجمار؛ Bنه 
أنقى وأطهر.

االستنجاء باليد اليمنى
ال يجوز االســتنجاء باليد اليمنــى؛ لقول النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َلا ُيْمِســَكنَّ أََحُدُكْم َذَكــَرُه ِبَيِميِنِه َوُهَو 

ْح ِمَن اْلَخَلاِء ِبَيِميِنِه»(١). َيُبوُل، َوَلا َيَتَمسَّ

رواه  مسلم.
  

(١)

االستجمار بالعظم

االستجمار بورق محترماالستجمار بالطعام

االستجمار بالقماشاالستجمار بالمناديلاالستجمار بالحجارة





۲٤

«عشــرٌ من  عــن عائشــة -رضي اهللا عنهــا- قالت: قال رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:
تِنشــاقُ الماء،  ، واسْ ــواكُ ، والسّ يَةِ اءُ اللّحْ فَ ــارب، وإعْ الفطــرة: قَصُّ الشَّ

يي

ــة، وانْتِقاصُ  لْقُ العانَ ــفُ اإلِبِط، وحَ م، ونتْ ــلُ البَراجِ سْ فار، وغَ وقَصُّ األظْ
ة»(١). ضَ مَ ضْ الماء، والمَ

١- السواك

م  رَةٌ للفَ هَ طْ «السواكُ مَ ملسو هيلع هللا ىلصوالسواك مسنون في جميع األوقات؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:
رْضاةٌ للرّب»(٢).  مَ

ولكن يتأكد استعماله في المواضع التالية:


لِّ وضوء»(٣). نْدَ كُ وَاكِ عِ مْ بِالسِّ رْتُهُ تِي ألَمَ لَى أُمَّ قَّ عَ َنْ أَشُ الَ أ ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «لَوْ


.(٤)« ةٍ الَ لِّ صَ نْدَ كُ وَاكِ عِ مْ بِالسِّ رْتُهُ تِي ألَمَ لَى أُمَّ قَّ عَ َنْ أَشُ الَ أ «لَوْ ملسو هيلع هللا ىلص: ملسو هيلع هللا ىلص لقوله


ــةَ -رضي اهللا عنها-: بِأَيِّ  ائِشَ لْتُ لِعَ : «قُ َبِيهِ  قَالَ ــنْ أ امِ عَ دَ قْ ــنِ الْمِ فعَ
(٥) اك ِّ ال ْ الَ َ ؟ ُ َ ْ لَ َ َ َا ملسو هيلع هللا ىلصإ ُّ َّ ال أ َ ْ َ ا كَ شَ

ِ مِ ِ مِِ

رواه مسلم.  (١)
رواه أحمد.  (٢)
رواه أحمد.  (٣)

متفق عليه.  (٤)
رواه مسلم.  (٥)

.(٥)« ااااككككِ وووََ :: بببِااالللسِِّّ ؟؟؟؟ ققققااااللللتتْ ِِذذذذااا ددََخخخللللل بببََيييْْتتتَههُ أأأ ااالللننَّبببِيييُُُّّّ ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص إإإإإ ءءٍ كككااانننَ يييََبببْْدَ شششيييْْْ


الخصال التي فطر اهللا الناس عليها، والتي 

ل المرء بها حتى يكون على أفضل الصفات       يكمُ
    وأجمل الهيئات.

 عود -أو نحوه- من شجر األراك، يستعمل في األسنان؛
     إلزالة ما يعلق بها  من األطعمة والروائح.

المحتويـــــــات

















سنن الفطرةسنن الفطرة ٦٦

الســـــــــــــواك



كتاب  الطهارة
۲٥


نْ اللَّيْلِ ــامَ مِ ِذَا قَ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إ : «كَ ــالَ ةَ  قَ يْفَ ذَ ــنْ حُ عَ

.(٢)« وَاكِ اهُ بِالسِّ (١) فَ وصُ يَشُ


ملسو هيلع هللا ىلص: ــالَ النَّبِيُّ : قَ ، وَقَالَ ــوَاكِ ــرَ بِالسِّ َمَ َنَّهُ أ ملسو هيلع هللا ىلص أ  ــيٍّ لِ ــنْ عَ عَ
هُ لْفَ لَكُ خَ ــامَ الْمَ لِّي، قَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَ ــوَّكَ ِذَا تَسَ بْدَ إ ِنَّ الْعَ إ

ِي ِِ ي
»

تَّى ا- حَ وَهَ ــةً نَحْ لِمَ َوْ كَ نْهُ -أ ــو مِ نُ ، فَيَدْ رَاءَتِهِ عَ لِقِ ــمَّ فَتَسَ
ي ِ يِ

رْآنِ نَ الْقُ ءٌ مِ ــيْ نْ فِيهِ شَ رُجُ مِ ا يَخْ ، فَمَ لَى فِيهِ اهُ عَ ــعَ فَ يَضَ
رْآن»(٣). مْ لِلْقُ كُ َفْوَاهَ رُوا أ هِّ ، فَطَ لَكِ وْفِ الْمَ ارَ فِي جَ ِالَّ صَ إ

ي
ِ

٢- المضمضة واالستنشاق

يشوص فاه: يدلكه بالسواك.  (١)
رواه البخاري.  (٢)

رواه البزار.  (٣)

٣- االستنجاء

٤- قص الشارب وإحفاؤه
ه؛ لما في ذلك من التجمل،  والمقصود المبالغة في قَصِّ

والنظافة، ومخالفة الكفار.
٥- إعفاء اللحية

وهو تركها، وعدم التعرض لها.

إزالة أثر ما خرج من القبل          االستنجاء
     أوالدبر بالماء الطهور.

إدخال الماء في الفم وتحريكه.المضمضة

جذب الماء بالنفس في األنف.االستنشاق

االستنشاقالمضمضة

فوائد السواك
مــن فوائد الســواك: أنه مطهــرة للفم في الدنيــا، مرضاة 
للرب فــي اxخرة، وهو يقوي اBســنان، ويشــد اللثة، وينقي 

الصوت، وينشط العبد.

قص الشارب
وإحفاؤه

إعفاء اللحية
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٦

٧- الختان والخفاض

ملسو هيلع هللا ىلص ألم عطية: ــان للذكر، والخفاض لألنثى؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلصوالخت
ــى ظَ ، وأحْ ــهِ ــرُ للوجْ ــه أنْضَ كــي؛ فإنَّ ــي وال تَنْهِ ضِ فِ اخْ

م
»

للزَّوْج»(١).
والختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.

والحكمة في ختان الرجل: تطهير الذكر من النجاســة
الموجــودة فــي الجلدة التي تغطــي رأس الذكر، أما في

المرأة: فهي نضارة وجهها.

٨- تقليم ا5ظفار
ها بحيث ال تترك حتى تطول. وهو قَصُّ

٩- نتف اGبط
أي إزالة الشــعر النابت فيه؛ لما في إزالته من النظافة،
ــي تتجمع مع وجــود هذا ــح الكريهــة الت وقطــع الروائ

الشعر.

رواه احلاكم. (١)

قطع لحمة زائدة فوق موضعخفاض األنثى
   إدخال ذكر الرجل.

إزالة الجلدة التي تغطي رأسختان الذكر
    الذكر عند الرجل.

لْقُ الشعر النابت حول الفرج.االستحداد حَ

تقليم األظفار

نتف اإلبط

فائدة االستحداد
ثبــت علميا أن االســتحداد يحافــظ على صحة الجســم 

وقوتــه وســالمته؛ Bن تكاثر الشــعر في هــذه المنطقة 

يسبب الكثير من االلتهابات الجلدية التي تضر بالجسم.

حلق اللحية
يحرم حلق اللحية؛ لورود اBمر بإطالقها وتركها.

اِرَب(١)، َوأَْرُخــوا اللَِّحى(٢)،  ــوَ وا الشَّ ِبــي� ملسو هيلع هللا ىلص: «ُجز�  َقاَل النَّ

َخاِلُفوا اْلَمُجوَس»(٣)

زُّواالشوارب: قصوها. جُ  (١)
أرخوا اللحى: اتركوا اللحى ال تتعرضوا لها بتغيير.  (٢)

رواه مسلم.  (٣)
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١٠- غسل البراجم

ــا يجتمع من ــد ألحق بها بعــض العلمــاء -أيضا- م وق
األوساخ في األذن والرقبة وبعض من أجزاء الجسم.

مفاصل األصابع التي في ظهرالبراجم
  الكف.

البراجم

أربعون يوما

يكره أن تتــرك اBظفار، وكذلــك ا~بط، والعانة، والشــارب 

َت  أكثر مــن أربعين يوًما؛ فَعْن أََنِس بــِن َماِلٍك  َقاَل: «َوقَّ

اِرِب، َوَتْقِليِم اBَْظَفاِر، َوَحْلِق  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِفى َقصِّ الشَّ َلَنا َرُسوُل اللَّ

اْلَعاَنِة، َوَنْتِف اِ~ْبِط أَْن َلاُتَْتَرَك أَْكَثَر ِمْن أَْرَبِعيَن َيْوًما»(١).
رواه الترمذي.  (١)





۲۸

المحتويـــــــات











الوضوءالوضوء ٧٧

.الحسن والنظافة

 استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية
    التطهر.

حكم الوضوء
الوضوء إما واجب، وإما مستحب:




 &  %  $  #  "  !)  : اهللا  ــال  ق
 ,  +  *  )  (  '
 (1  0  /  .  -

[المائدة:٦].


ــى  ــي حت وفِ ــه ملسو هيلع هللا ىلص للمــرأة الحائــض: «ال تطُ لقول

ري»(١). هُ تَطْ


لقوله تعالى: (( * + ,) [الواقعة:٧٩]


»(٢)، ويتأكد االستحباب  نٌ ؤْمِ ِالَّ مُ وءِ إ لَى الْوُضُ افِظُ عَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَالَ يُحَ
ــكل صالة، والوضوء لذكــر اهللا والدعاء، وعند  ــد: تجديد الوضوء ل عن
ل الميت، وبعد أي  مْ نْ حَ قراءة القرآن، وقبل النوم، وقبل االغتســال، ومِ

حدث -ولو لم يرد الصالة-.

رواه البخاري.  (١)
رواه أحمد.  (٢)

الوضوء للطواف

الوضوء لمس المصحف

الوضوء للصالة

الوضوء عند النوم الوضوء عند قراءة القرآنالوضوء لذكر اهللا الوضوء بعد حمل الميت
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فضائل الوضوء


 ((°  ¯  ®  ¬  «  ª)  : اهللا  ــال  ق
[البقرة:٢٢٢].

 ملسو هيلع هللا ىلص
  

 (١) لِينَ جَّ حَ رًّا مُ ةِ غُ يَامَ مَ الْقِ تِي يَأْتُونَ يَوْ ِنَّ أُمَّ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
رَّتَهُ  يلَ غُ َنْ يُطِ مْ أ نْكُ اعَ مِ ــتَطَ نِ اسْ وءِ، فَمَ َثَرِ الْوُضُ نْ أ مِ

.(٢)« لْ عَ لْيَفْ فَ


ايَاهُ  طَ تْ خَ رَجَ وءَ خَ نَ الْوُضُ سَ أَ فَأَحْ نْ تَوَضَّ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
.(٣)« ارِهِ فَ تِ أَظْ نْ تَحْ رُجَ مِ تَّى تَخْ هِ، حَ دِ سَ نْ جَ مِ


ايَا،  طَ حوُ اهللا بِهِ الْخَ ا يَمْ لَى مَ مْ عَ َدُلُّكُ َالَ أ  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أ
ال  . فقَ ــولَ اهللاِ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُ ــاتِ رَجَ ــعُ بِهِ الدَّ وَيَرْفَ
ا  طَ ــرَةُ الْخُ ثْ (٤)، وَكَ ارِهِ كَ ــى الْمَ لَ وءِ عَ ــبَاغُ الْوُضُ ملسو هيلع هللا ىلص: إِسْ
مُ  لِكُ ةِ، فَذَ الَ دَ الصَّ ةِ بَعْ الَ ارُ الصَّ ، وَانْتِظَ دِ ــاجِ سَ ِلَى الْمَ إ

.(٥)« الرِّبَاطُ
صفة الوضوء

١- استحضار النية في القلب.
٢- التسمية: فيقول: «باسم اهللا».

٣- غسل الكفين (ثالث مرات).
٤- التسوُّك: ومحله عند المضمضة.

٥- التمضمض، واالستنشاق، واالستنثار (ثالث مرات).
والمضمضة: هي إدخال الماء في الفم وتحريكه.
واالستنشاق: هو جذب الماء بالنفس في األنف.
رْفة واحدة.  وتكون المضمضة واالستنشاق بغَ

واالستنثار: هو إخراج الماء من األنف.
ــون: التحجيل: بياض في يدَي  ل : الغرة: بياض في جبهة الفرس . احملَجَّ ــرّ الغُ  (١)
ــذي يكون على مواضــع الوضوء يوم  ــراد بهما النور ال الفــرس ورجليه، وامل

القيامة .
متفق عليه.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)

املكاره: هي األمور التي يكرهها اإلنسان وتشق عليه.  (٤)
رواه مسلم.  (٥)

٦- غسل الوجه (ثالث مرات) مع تخليل اللحية.
وحدّ الوجه: من منابت شعر الرأس إِلى أسفل الذقن 

ا. ، ومن األذن إِلى األذن عرضً طوالً

٧- غسل اليد اليمنى من أطراف األصابع إلى المرفق 
ثالث مرات، ثم اليسرى كذلك.

ــرأس: ويكون بتبليل اليد بالماء، ثم مســح  ٨- مســح ال
مه مرة  ــى مقدَّ ِل ــاه، ثم الرجــوع إ ــرأس إِلى قف م ال مقــدَّ

أخرى(مرة واحدة).
وظاهرَهمــا  بالســبابتين،  ــن  األذني وســط  مســح   -٩

باإلبهامين (مرة واحدة).
١٠- غسل الرجل اليمنى إِلى الكعبين (ثالث مرات)، ثم 

اليسرى كذلك.
١١- الدعاء بعد الفراغ من الوضوء بقول:

ــه إال اهللا، وحده ال شــريك له، وأشــهد  «أشــهد أن ال إل
ــده ورســوله»(١) «اللهــم اجعلني من  أن محمــدا عب
ــن، واجعلني مــن المتطهرين»(٢) «ســبحانك  التوابي
اللهم وبحمدك، أشــهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك 

وأتوب إليك»(٣).

رواه مسلم.  (١)
رواه الترمذي.  (٢)
رواه النسائي.  (٣)
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صفة       

دخول الماء إلى الفمدخول الماء إلى الفم
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دخول الماء إلى 
خروج الماء من األنفاألنف

حدود المرفق

      الوضوء





كتاب  الطهارة ۳۲

شروط الوضوء
١- أن يكون الماء طهورًا.

ا، فال يكون مسروقا -مثال-. ٢- أن يكون الماء مباحً
ــة ما يمنع وصول الماء إِلى البشــرة، كالدهانات،  ِزال ٣- إ

ونحوها.
٤- إسباغ الوضوء.

فروض الوضوء
١-النية: ومحلها القلب، وال يتلفظ بها، ولو أتى أفعال الوضوء 

بقصد التبرد أو التنظف بدون نية الوضوء ال يجزئه.
٢-غسل الوجه: ومنه المضمضة واالستنشاق.

٣-غسل اليدين إلى المرفقين.
٤-مسح الرأس كلِّه، ومنه األذنان.

٥-غسل الرجلين مع الكعبين.
٦-الترتيب بين األعضاء.

سنن الوضوء
١- غسل الكفين ثالثًا في أول الوضوء.

٢- التسوك. 
ــرأس واألذنين، فال يزاد  ٣- غســل األعضاء ثالثًا ثالثًا، إال ال

في مسحهم على مرة واحدة.
٤- التيامن: وهو البدء باليمين في أعضاء الوضوء.

ــى المرفقين  ــى أن يزيد عل ــل: بمعن ــة التحجي ٥- إطال
والكعبين في الغسل.

٦- تخليل اللحية؛ إليصال الماء لبشرة الوجه. 
٧- تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين.
٨- دلك األعضاء باليد: وال يكتفى بالرش.

ونُ في  كُ ــيَ ٩- االقتصاد في الماء؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص «إنَّهُ سَ
ورِ»(١) أي: يســرفون  هُ ون فِي الطَّ تَدُ مٌ يَعْ ــةِ قَوْ هِ األمَّ ذِ هَ

في ماء الوضوء.
نْ  مْ مِ نْكُ ا مِ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــاء بعد الوضوء. قَال النب ١٠- الدع
 : ولُ ــوءَ، ثُمَّ يَقُ - الْوُضُ ــبِغُ َوْ فَيُسْ أُ، فَيُبْلِغُ -أ ــدٍ يَتَوَضَّ َحَ أ
َنَّ  دُ َأ هَ ، وَأَشْ رِيكَ لَهُ هُ الَ شَ دَ ِالَّ اهللا، وَحْ ِلَهَ إ َنْ الَ إ دُ أ هَ أَشْ
ابِينَ  نَ التَّوَّ لْنِي مِ عَ مَّ اجْ ، اللَّهُ ولُهُ بْدُ اهللاِ وَرَسُ ا عَ دً مَّ حَ مُ
نَّةِ  َبْوَابُ الْجَ تْ لَهُ أ ِالَّ فُتِحَ ، إ رِينَ هِّ تَطَ نَ الْمُ ــي مِ لْنِ عَ وَاجْ

.(٢)« اءَ ا شَ َيِّهَ نْ أ لُ مِ خُ ، يَدْ انِيَةُ الثَّمَ
أَ  نْ تَوَضَّ ١١- صالة ركعتين بعد الوضوء. قَالَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
ثُ  دِّ ــنِ الَ يُحَ تَيْ عَ عَ رَكْ ــامَ فَرَكَ ا، ثُمَّ قَ ذَ وئِي هَ ــوَ وُضُ نَحْ

.(٣)« نْ ذَنْبِهِ مَ مِ دَّ ا تَقَ رَ لَهُ مَ فِ ، غُ هُ سَ ا نَفْ مَ فِيهِ
رواه أبو داود.  (١)

رواه الترمذي.  (٢)
متفق عليه.  (٣)

التسوك

إزالة الدهان

تخليل األصابع

إطالة التحجيل

تخليل األصابع

إطالة التحجيل
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نواقض الوضوء
١- كل خارج من السبيلين(١) مثل: البول، والغائط، والريح؛ 
تّى  ثَ حَ دَ م إذا أحْ كُ دِ بَلُ اهللا صالةَ أحَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يَقْ

أ»(٢). يَتَوضَّ
٢- النوم المســتغرق الذي ال يبقى معــه إدراك، و يدخل 

فيه ما شابهه، كاإلغماء، والتخدير الكامل.
رة أن رجالً سأل  ــمُ ٣- أكل لحم اإلبل. لحديث جابر بن سَ

م»(٣). ؟ قال: نَعَ نْ لُحومِ اإلبِلِ أُ مِ َنتَوَضّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أ
رَة  ٤- مس الفرج باليد مباشرة من غير حائل؛ لحديث بُسْ
بنت صفوان أنها ســمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «من 

أ»(٤). رَه فَلْيتَوضّ مسّ ذكَ


ِناء فال  ــه، وأراد أن يتوضأ من إ ١- إذا قام المســلم من نوم
يغترف منه بيديه حتى يغســلهما ثالث مرات؛ لقول 
سْ  مِ هِ فَالَ يَغْ نْ نَوْمِ مْ مِ كُ دُ َحَ ظَ أ تَيْقَ ِذَا اسْ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
َيْنَ  رِي أ ــهُ الَ يَدْ إِنَّ ثًا؛ فَ ا ثَالَ ــلَهَ سِ تَّى يَغْ هُ فِى اإلِنَاءِ حَ ــدَ يَ

.(٥)« هُ بَاتَتْ يَدُ
٢- يجــب الحرص على إِيصال الماء لكل العضو الواجب 
غسله، خاصة فيما بين أصابع اليدين والرجلين، وما بين 
ــن، والكعبين، والعقبين(٦)،  اللحية واألذن، وكذا المرفقي

قابِ مِن النَّارِ»(٧). لقوله ملسو هيلع هللا ىلص «ويْلٌ لِألعْ
٣- األصل البناء على اليقين، فلو تيقن الطهارة ثم شك 
ــى اليقين وهو الطهارة،  في انتقاض الوضوء بنى عل
ولو تيقن عدم الطهارة وشك هل توضأ أم ال؟ فاليقين 

أنه كان على غير طهارة.
ِذا توضأ المســلم فغســل أعضاء الوضوء مرةً مرةً،  ٤- إ
ــن، أو بعضهــا مرة، وبعضهــا مرتين،  ــن مرتي أو مرتي

وبعضها ثالثًا فوضوؤه صحيح ولكنه ترك األفضل.
٥- من صلى بغير وضوء ناســيًا، وجب عليه إِعادة الصالة 

حال تذكره.
٦- إذا توضأ ثم أصابته نجاســة، فإنه يزيل النجاسة وال 

يتوضأ؛ ألن هذا ليس بحدث.
بر. بُل والدُّ السبيلني: القُ  (١)

رواه مسلم.  (٢)

رواه مسلم.  (٣)

رواه أبو داود.  (٤)
متفق عليه.  (٥)

العقب: مؤخر القدم.  (٦)
رواه مسلم.  (٧)

العق̀ب

أكل لحم اإلبلالنوم المستغرق

غمس اليد في اإلناء بعد 
ما بين اللحية واألذنالقيام من النوم

تخليل أصابع الرجلين
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١- الجهر بالنية عند الوضوء.

٢- اإلسراف في الماء. 

ــالث غســالت فــي  ــى ث ــادة عل ٣- الزي
ِلَى  رَابيًّا جاء إ َعْ الوضوء؛ لما روي أن أ
أَرَاهُ  وءِ، فَ نْ الْوُضُ أَلُهُ عَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يَسْ

نْ زَادَ  ُ فَمَ وء، ا الْوُضُ ذَ كَ ثًا، ثُمَّ قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص: «هَ ثًا ثَالَ وءَ ثَالَ الْوُضُ
.(١)« لَمَ ى، وَظَ دَّ اءَ، وَتَعَ دْ أَسَ ا فَقَ ذَ لَى هَ عَ

لكن يباح الزيادة على ثالث غسالت إذا لم يُنظف العضو 
بثالث غسالت، كمن أصيبت يده بدهان أو بغيره.

(١)  رواه أبو داود.

ااإلسراف في الماء ل

الوضوء والصحة العامة

 في مقال نشــر في مجلة سورس -التي تصدرها اBمم 

المتحــدة- مــا نصــه: «ِإن االغتســال المنتظــم، والوضوء 

للصالة في المجتمعات اِ~ســالمية قد ســاعد كثيًرا في 

الحــد مــن انتشــار مــرض (التراخومــا) الذي يعد الســبب 

الرئيــس للعمى فــي بلــدان العالــم الثالــث.... وهناك ما 

يقــارب ٥٠٠ مليــون نســمة مصابيــن بالمــرض فــي أنحاء 

العالــم يمكنهــم تجنــب العمــى ِإذا اتبعــوا الطريقــة 

اِ~ســالمية في النظافــة الواجبة على كل مســلم قبل 

الصالة، وِإنه لوحظ في المجتمعات اِ~ســالمية الملتزمة 

انخفــاض نســبة اِ~صابــة بهذا المــرض، بل ِإنــه وصل ِإلى 

درجة االنعدام»(١).

الطب النبوي في ضوء العلم احلديث «غياث األحمد».  (١)
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لَّى. عَ ثُمَّ صَ »(١). فَرَجَ وءَكَ نْ وُضُ سِ عْ فَأَحْ ال َملسو هيلع هللا ىلص: «ارْجِ رَهُ ملسو هيلع هللا ىلص فَقَ أَبْصَ هِ فَ مِ لَى قَدَ رٍ عَ فُ عَ ظُ وْضِ أَ فَتَرَكَ مَ الً تَوَضَّ َنَّ رَجُ  روي أ


أ- عدم غسل الكعبين.
ب- عدم غسل المرفقين؛ بسبب ضيق األكمام.

ج- عدم غسل البياض الذي بين األذن وشعر اللحية.
د- عدم غسل كف اليد اليسرى مع اليد اليسرى.

هـ- من يتوضأ وعليه بقع من الدهان.
و- وضوء المرأة وعلى أصابعها زينة تمنع وصول الماء.

ز- عدم تخليل أصابع الرجلين عندما ال يمر الماء بينها.
٥- مسح الرقبة:

 فهو ليس من الوضوء في شيء، إال إذا كانت تحتاج إلى مسح فيمسحها قبل أو بعد تمام الوضوء.
٦-ذكر أذكار لم ترد في الشرع، مثل:

 - الدعاء عند غسل كل عضو بدعاء خاص.
 - قول: «زمزم» لمن توضأ.

٧- إعادة الوضوء لمن ابتلي بالوسوســة:وهذا من لعب الشــيطان بالعبد ،فيوسوس له بانتقاض أو نقصان وضوئه 
فيبالغ في االستنجاء وكثرة التكرار في أعضاء الوضوء حتى يمل من العبادة

(١)  رواه مسلم.





۳٦

المسح على الخفين والجوربين والجبيرة والعصابة واللصوق

.ما يلبس على الرِّجل من الجلد

.ما يلبس على الرِّجل من القطن ونحوه

حكم المسح على الخفين والجوربين
يشــرع المسح على الخفين والجوربين؛ ألحاديث كثيرة منها: ما روي عن 
أنس بن مالك  -حين ســئل عن المســح على الخفين- أنه قال: «كان 

ما»(١). ليْهِ حُ عَ سَ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يمْ
شروط المسح على الخفين والجوربين

عَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  نْتُ مَ : «كُ يرَةِ  قَالَ غِ نْ الْمُ ١. لبسهما بعد كمال الطهارة: فعَ
 « رَتَيْنِ اهِ ا طَ مَ لْتُهُ َدْخَ إِنِّي أ ــا، فَ مَ هُ ال: دَعْ ، فَقَ يْهِ فَّ َنْزِعَ خُ يْتُ ألِ وَ أَهْ رٍ فَ ــفَ فِي سَ

ا(٢). مَ لَيْهِ حَ عَ سَ فَمَ
ــا دون الكعبين؛  ــن إِلى الكعبين: فال يُمســح على م ســترهما الرجلي  .٢

ألنهما ليسا من القدم.
أن يكونا مصنوعين من شيء طاهر.  .٣

أن يكونا مباحين: فال يكونا من األشياء المحرمة كالحرير للرجال.  .٤
أن يكون المســح في أثناء المدة المحددة؛ ألن الرســولملسو هيلع هللا ىلص حدد مدة   .٥
ــوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام للمســافر) فال يجوز  معينة للمســح (ي

تجاوزها.
أن يكون المســح في طهارة الحدث األصغــر دون الحدث األكبر: فعن   .٦
افِرِينَ  سَ نَّا مُ ِذَا كُ رُنَا إ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَأْمُ انَ رَسُ : «كَ الٍ  قَالَ سَّ انَ بن عَ وَ فْ صَ
ِالَّ  ، إ ، وَنَوْمٍ ، وَبَوْلٍ ائِطٍ نْ غَ َيَّامٍ مِ ثَةَ أ ا ثَالَ هَ نَا، وَالَ نَنْزِعَ افِ فَ لَى خِ ــحَ عَ سَ َنْ نَمْ أ

.(٣)« نَابَةٍ نْ جَ مِ
يعني أن الجنب يجب عليه أن 

ينزع الخفين لالغتسال، 
ثم يلبسهما مرة أخرى.

(١)  متفق عليه.

(٢)  متفق عليه.
(٣)  رواه البخاري.

يمسح أعلى 
الخف

ال يمسح ما 
دون الكعب

ال يمسح الزائد 
عن الكعبين

المحتويـــــــات




















٨٨



كتاب  الطهارة
۳۷

كيفية المسح على الخفين والجوربين
يمســح أعلى الخــف بكلتا يديه وهمــا مبللتان بالماء، 
من أصابع رجليه إِلى ســاقه مرة واحدة، يمســح القدم 

اليمنى باليد اليمنى، والقدم اليسرى باليد اليسرى.

انَ   وال يمسح أسفل الخف، وال عقبه. قال علي : «لَوْ كَ
هُ،  الَ َعْ نْ أ حِ مِ سْ َوْلَى بِالْمَ فِّ أ لُ الْخُ فَ انَ أَسْ ْيِ لَكَ ينُ بِالرَّأ الدِّ

.(١)« يْهِ فَّ رِ خُ اهِ لَى ظَ حُ عَ سَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَمْ َيْتُ رَسُ وَقَدْ رَأ
مدة المسح على الخفين والجوربين

يوم وليلة للمقيم، وثالثة أيام بلياليهن للمسافر.
ثَةَ  ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ثَالَ لَ رَسُ عَ ــك: قول علي : «جَ  ودليل ذل

.(٢)« يمِ قِ ا وَلَيْلَةً لِلْمُ رِ، وَيَوْمً افِ سَ نَّ لِلْمُ َيَّامٍ وَلَيَالِيَهُ أ


تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، فإِذا لبس الجوربين 
على طهارة، ثم أحدث ثم مســح للمرة األولى، يحســب 

ا وعشرين ساعة). ا وليلة (أربعً من هذا المسح يومً
مثال ذلك: رجل توضأ، وغســل رجليه، ثم لبس جوربيه، 
فصلى الفجــر، وفي الســاعة العاشــرة صباحا أحدث، 
فانتقــض وضوؤه، فلما جاءت الســاعة الحادية عشــرة 
ــى جوربيه،  ــا توضأ ليصلي الضحى، ومســح عل صباحً
ــا يجوز له االســتمرار في لبس الجوربين والمســح  فهن
ا من اليوم  عليهما حتى الســاعة الحادية عشرة صباحً

التالي.
هذا للمقيم، أما المسافر فثالثة أيام بلياليهن.

مبطالت المسح على الخفين والجوربين
انقضاء مدة المسح.  .١

نزع الجوربين أو أحدهما.  .٢
  ــال سَّ انَ بْنِ عَ وَ فْ نْ صَ ــر: فعَ حصــول الحدث األكب  .٣
َنْ الَ نَنْزِعَ  رًا أ ــفْ نَّا سَ رُنَا إذَا كُ ــولُ اهللاِ يَأْمُ انَ رَسُ : «كَ قَالَ
نْ  نْ مِ ، وَلَكِ نَابَةٍ ــنْ جَ ِالَّ مِ نَّ إ َيَّامٍ وَلَيَالِيَهُ ثَةَ أ ــا ثَالَ نَ افَ فَ خِ

.(٣)« مٍ ، وَنَوْ ، وَبَوْلٍ ائِطٍ غَ

(١)  رواه أبو داود.
(٢)  رواه النسائي..
(٣)  رواه الترمذي.

نزع الجورب يبطل المسح

المسح بكلتا يديه

مسح العقبمسح أسفل الخف
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رٌ  جَ نَّا حَ الً مِ ابَ رَجُ رٍ فَأَصَ فَ نَا فِي سَ رَجْ : «خَ ابِرٍ  قَالَ نْ جَ عَ
لْ  : هَ الَ ابَهُ فَقَ حَ أَلَ أَصْ ، فَسَ تَلَمَ ، ثُمَّ احْ هِ هُ فِي رَأْسِ ــجَّ فَشَ
ةً  صَ دُ لَكَ رُخْ ا نَجِ الُوا: مَ ؟ فَقَ مِ ةً فِي التَّيَمُّ صَ ونَ لِي رُخْ دُ تَجِ
لَى  نَا عَ مْ ا قَدِ ، فَلَمَّ اتَ ــلَ فَمَ تَسَ . فَاغْ اءِ لَى الْمَ رُ عَ دِ َنْتَ تَقْ وَأ
أَلُوا  َالَ سَ مْ اهللا، أ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُ الَ ، فَقَ لِكَ بِرَ بِذَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أُخْ
يهِ  فِ انَ يَكْ ا كَ ِنَّمَ ، إ الُ ؤَ يِّ السُّ اءُ الْعِ فَ ا شِ إِنَّمَ وا، فَ لَمُ ِذْ لَمْ يَعْ إ
هِ  رْحِ لَى جُ ى- عَ وسَ ــكَّ مُ بَ -شَ صِ َوْ يَعْ رَ أ صِ مَ وَيَعْ َنْ يَتَيَمَّ أ

.(١)« هِ دِ سَ ائِرَ جَ لَ سَ سِ ا، وَيَغْ لَيْهَ حَ عَ سَ ، ثُمَّ يَمْ رْقَةً خِ


١- يشترط في العصابة أو الجبيرة أن ال تتجاوز الموضع 
ِليه لتثبيت  الذي يراد عالجه مع ما حوله مما يُحتاج إ

هذه األشياء.
٢- ال يشــترط وضع الجبيرة والعصابة على طهارة، كما 
ا لبقائهما فإنه  ال يشترط ̀لذلك مدة، فما دام محتاجً

(١)  رواه أبو داود.

يجوز له المســح عليها  أثناء الطهارة من الحدثين 
(األصغر واألكبر)، ومتى زالت حاجته إليها فإِنه يلزمه 

خلعها، وغسل العضو عند الطهارة. 
٣- في اللّصوق والعصابة ونحوهما مما يســهل خلعه 

وإِعادته يُنظر:
ــلُ ما تحتها بدون ضرر أو تأخر  سْ ــر خلعها، وغَ أ-إن تيسّ

شفاء نزَعها، وغسل ما تحتها، ثم أعادها. 
لُ ما تحتها بدون ضرر أو  سْ ب- إِن لم يتيســر خلعها، وغَ
تأخر شــفاء  مسح عليها عند غســل العضو الذي 

هي عليه.


ــه أحد هذه  ِذا وصــل المتطهــر إِلى العضــو الذي علي إ
األشياء فإِنه يغســل ما حوله، ويمسح عليه من جميع 
ا  جوانبه، فإِن كان جزء من هذه الجبيرة أو العصابة خارجً
عن العضو الواجب تطهيره فإِنه ال يُحتاج إِلى المســح 

عليه.

.ما يشد على الكسر من جبس أو أعواد ونحوهما

.ما يلف به الجرح أو الحرق أو غيرها من قماش ونحوه؛ للتداوي به

.ما يلصق على الجرح ونحوه؛ للتداوي

المسح  على الجبيرة، والعصابة، واللjصوق

يغسل ما ظهر 
من العضو

يمسح على 
الحائل

ال يمسح الزائد 
عن الكعبين

كيفية المسح على العصابة

يغسل ما يظهر 
من العضو يمسح على 

الحائل

كيفية المسح على الجبيرة

يمسح على 
اللصوق

كيفية المسح على اللصوق
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توضأ رجل، وغسل رجليه لصالة الفجر، 
ثم لبس جوربيه.

الساعة الحادية عشرة 
صباحا توضأ ليصلي الضحى 

ومسح على جوربيه.

فجر

عشاء

مغرب
عصر

ظهر

۱۱:۰۰۱۱:۰۰

في الساعة العاشرة صباحا 
أحدث، فانتقض وضوؤه.

 رجل توضأ، وغســل رجليه، ثم لبس جوربيه، فصلى الفجر، وفي الســاعة العاشرة صباحا أحدث، فانتقض وضوؤه، 
فلما جاءت الساعة الحادية عشرة صباحاً توضأ ليصلي الضحى، ومسح على جوربيه، فهنا يجوز له االستمرار في 

لبس الجوربين والمسح عليهما حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم التالي.
هذا للمقيم، أما المسافر فثالثة أيام بلياليها.

كيفية حساب مدة المسح



٤۰

الغسلالغسل ٩٩

.تعميم الماء على الشيء

 .تعميم البدن بالماء، على صفة مخصوصة، بقصد التعبد هللا سبحانه

المحتويـــــــات















موجبات الغسل

 
والمني: ماء أبيض غليظ يخرج بشهوة وتدفق، ويعقبه فتور، وله رائحة 

ــى: ( 3 4 5 6) ــه تعال تشــبه البيض الفاســد؛ لقول
 .(١)« لْ تَسِ اءَ فَاغْ تَ الْمَ خْ إِذَا فَضَ [المائدة:٦] ولقولهملسو هيلع هللا ىلص لعلي : «فَ

. نِيّ خُ الماء: أي خروجه وتدفقه، والمراد المَ و فَضْ

(١)  رواه أبو داود.

الغســـــل
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١-لو احتلم ولم يخرج المني فال غســل عليه، فإن خرج 

بعد استيقاظه فعليه الغسل.
ا وجب عليه الغســل؛  ــا ولم يذكر احتالمً ٢-إذا وجــد منيً
 (١)« اءِ نَ الْمَ ــاءُ مِ ا الْمَ ِنَّمَ لخــروج المني، قال النبيملسو هيلع هللا ىلص:«إ

أي: الغسل من خروج المني.
٣-لو أحس بانتقال المني فــي الذكر لكنه لم يخرج فال 

غسل عليه.
٤-لو خرج المني لعلة أو مرض بال شهوة فال غسل عليه.
ــم خرج منيًا بعد الغســل،  ــا فاغتســل، ث ٥-إذا كان جنبً
فال يجب إعادة  الغســل؛ ألنه غالبًا يخرج بال شــهوة، 

واألحوط له الوضوء.
ــالً ال يذكر له  ــم من نومه فوجد بل ٦- إذا اســتيقظ النائ

سببًا، فال يخلو من ثالث حاالت:
أ- أن يتيقــن أنه مني، فيجب عليه الغســل، ســواء ذكر 

ا أم لم يذكر. احتالمً
ــي، فال يجب عليه الغســل،  ــه ليس بمن ب-أن يتيقــن أن

ويكون حكمه حكم البول.
ج-أن يشك هل هو مني أم ال؟ فعليه أن يتحرى، فإن تذكر 
ــا يحيل عليه أنه مني فهو مني، وإن تذكر ما يحيل  م
ــه أنه مذي فهو مذي، وإن لم يذكر شــيئًا فيجب  علي

ا. الغسل احتياطً
ــى كان احتالمــه فعليه  ــم يذكــر مت ــا، ول ٧- إذا رأى منيً

الغسل، وإعادة الصالة من آخر نومة له.


وهــو التقــاء فرج الرجل مــع فرج األنثى، ويكــون بدخول 
مقدمــة الذكر كلهــا في الفــرج، وإن لم يحصــل إنزال 
بَ  دْ وَجَ ــانَ فَقَ تَ تَانُ الْخِ ــاوَزَ الْخِ ِذَا جَ ــي؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:«إ للمن

.(٢)« لُ سْ الْغُ


ل(٣). تَسِ لَمَ أن  يَغْ مٍ حين أسْ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلصأمر قيسَ بنَ عاصِ

(١)  رواه مسلم.
(٢)  رواه الترمذي.
(٣)  رواه أبو داود.


لحديث عائشة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لفاطمة بنت أبي حبيش: 
لِي،  تَسِ َدْبَرَتْ فَاغْ ِذَا أ ةَ، وَإ الَ عِي الصَّ ةُ فَدَ يْضَ َقْبَلَتِ الْحَ ِذَا أ «إ

لِّي»(٤). والنفاس كالحيض باإلجماع. وَصَ


ــن توفيت:  ــه زينب حي ــه ملسو هيلع هللا ىلص في حديث غســل ابنت لقول
- َيْتُنَّ ذَلِكَ ِنْ رَأ نْ ذَلِكَ -إ ثَرَ مِ َكْ َوْ أ ا، أ سً مْ َوْ خَ ثًا، أ ا ثَالَ لْنَهَ سِ «اغْ

 .(٥)«

(٤)  متفق عليه.

(٥)  متفق عليه.
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صفة الغسل    
الواجب في الغســل تعميم البدن بالماء بنية االغتسال 
بأي صفة كانت، لكن يســتحب أن يقتدي بصفة غسل 
ونَة -رضي  يْمُ النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهي كما وصفتها أم المؤمنين مَ
وءًا  ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص وَضُ عَ رَسُ ــت: «وَضَ اهللا عنهــا-  حيث قال
ثًا، ثُمَّ  َوْ ثَالَ ــنِ أ رَّتَيْ الِهِ مَ ــمَ لَى شِ ينِهِ عَ أَ بِيَمِ فَ أَكْ ، فَ نَابَةٍ لِجَ
َوْ  رَّتَيْنِ أ ائِطِ مَ َوْ الْحَ َرْضِ أ ــاألْ هُ بِ رَبَ يَدَ ، ثُمَّ ضَ هُ ــلَ فَرْجَ سَ غَ
 ، يْهِ هُ وَذِرَاعَ هَ ــلَ وَجْ سَ ، وَغَ ــقَ تَنْشَ ضَ وَاسْ مَ ثًا، ثُمَّ مَضْ ثَالَ
ى  هُ، ثُمَّ تَنَحَّ دَ سَ لَ جَ سَ اءَ، ثُمَّ غَ ــهِ الْمَ لَى رَأْسِ َفَاضَ عَ ثُمَّ أ
لَ  عَ ا، فَجَ رْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَ أَتَيْتُهُ بِخِ : فَ ، قَالَتْ لَيْهِ ــلَ رِجْ سَ فَغَ

»(١). فالكيفية إذن: هِ ضُ بِيَدِ يَنْفُ
١- يغسل كفيه مرتين أو ثالثا.

٢- يغسل فرجه.
٣- يضرب يده باألرض أو الحائط مرتين أو ثالثا.

٤- يتوضأ وضوءه للصالة دون رجليه.
٥- يفيض على رأسه الماء.  

٦- يغسل سائر جسده.
٧- يتنحى ويغسل رجليه. 

(١)  رواه البخاري.











فوائد
-ليس على المرأة أن تحل ضفائر شــعرها 
ويكفيهــا  الحيــض،  أو  الجنابــة  لغســل 
إفاضــة الماء عليها مع وصوله إلى أصول 

شعرها .
- يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو 
نفــاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، 
وتضيف إليها مسًكا أو طيًبا، ثم تتبع بها 

أثر الدم .
-إذا اغتسل من الجنابة صح له الصالة بهذا 

الغسل، سواء نوى الوضوء أم ال.
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ما يحرم على الجنب


 v u t s) :ــى ــه تعال لقول
 |  {  z  y  x  w
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

¦)   [النساء:٤٣].


.(١)« ةٌ الَ وَافُ بِالْبَيْتِ صَ  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الطَّ


 +  *  )) ــى:  تعال ــه  لقول  
,)   [الواقعــة:٧٩]  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

.(٢)« رٌ اهِ فَ إالَّ طَ حَ صْ سُّ الْمُ «الَ يَمَ


ــولُ اهللاِ  انَ رَسُ : «كَ ــالَ لِىٍّ  قَ ــن عَ  عَ
 ، رْآنَ رِئُنَا الْقُ ءِ فَيُقْ ــالَ نَ الْخَ ــرُجُ مِ ملسو هيلع هللا ىلص يَخْ
بُهُ  جُ نْ  يَحْ ، وَلَمْ يَكُ مَ نَا اللَّحْ عَ لُ مَ وَيَأْكُ
ءٌ لَيْسَ  ىْ رْآنِ شَ نِ الْقُ - عَ زُهُ جِ َوْ قَالَ يَحْ -أ

نَابَة»(٣). الْجَ


 v  u  t  s) ــى:  تعال لقوله 
 |  {  z  y  x  w
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

¦)   [النساء:٤٣].

(١)  رواه النسائي.
(٢)  أخرجه مالك في املوطأ.

(٣)  رواه الترمذي. 

ا5غسال المستحبة


ــل  تَسَ ت، ومَن اغْ مَ ــةِ فَبِهــا ونِعْ مع أ للجُ ــنْ توضَّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ لقول
ل»(٤). لُ أفْضَ سْ فَالغُ


.(٥) لَ تَسَ ، وَاغْ لِهِ الَ رَّدَ إلِهْ َنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ملسو هيلع هللا ىلص تَجَ  أ نْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فعَ


.(٦)« لْ تَسِ لْيَغْ يِّتًا فَ لَ مَ سَّ نْ غَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ


لُ  تَسِ ، يَغْ ائِهِ لَى نِسَ افَ ذَاتَ يَوْم  عَ َنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلصطَ َبِي رَافِعٍ  أ نْ أ فعَ
لُهُ  عَ َالَ تَجْ ــولَ اهللاِ، أ : يَا رَسُ لْتُ لَهُ : «فَقُ ــالَ . قَ هِ ذِ نْدَ هَ هِ وَعِ ــذِ ــدَ هَ نْ عِ

.(٧)« رُ هَ ، وَأَطْ يَبُ ى، وَأَطْ َزْكَ ا أ ذَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: هَ ا؟ فقَ دً الً وَاحِ سْ غُ

(٤)  رواه أبو داود.
(٥)  رواه التِّرمذي.

(٦)  رواه ابن ماجه.
(٧)  رواه أبو داود.

ال ينبغي
١- تأخيــر غســل الجنابة حتى يخــرج وقت 

الصالة. 
٢- تــرك المرأة الصــالة الواجبة عليها متى 
طهــرت مــن الحيض، فلــو طهــرت قبل 
خروج وقــت الظهــر بمقــدار ركعة فقد 
وجب عليها أن تغتســل وتصلــي الظهر. 
ْبِح  قال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمْن الص�
ْبَح،  ــْمُس َفَقْد أَْدَرَك الص� َقْبَل أَْن َتْطُلَع الشَّ
َوَمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمْن اْلَعْصِر َقْبَل أَْن َتْغُرَب 

ْمُس َفَقْد أَْدَرَك اْلَعْصَر»(١). الشَّ
(١)  متفق عليه.

مس المصحف

المكث في المسجد

الطواف بالبيت

قراءة القرآن

الصالة





٤٤

التيممالتيمم ١ ٠١ ٠

   .القصد والتوجه إلى الشيء

  .مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر، بقصد الطهارة

المحتويـــــــات
تعريف التيمم
حكم التيمم

أدلة مشروعية التيمم
حكمة مشروعية التيمم

متى يشرع التيمم؟
صفة التيمم
فروض التيمم

مبطالت التيمم

حكم التيمم
م عند فقد الماء، أو تعذر اســتعماله، لما تجب له الطهارة  يجــب التيمُّ

تَحب لما تستحب لها كقراءة القرآن. كالصالة، ويُسْ
أدلة مشروعية التيمم

 N M L K J I H G) : ١- قال اهللا
P O) [المائدة:٦].

بِ  رْتُ بِالرُّعْ دٌ قَبْلِي: نُصِ َحَ نَّ أ هُ طَ ا لَمْ يُعْ سً مْ يتُ خَ طِ ٢- قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أُعْ
نْ  لٍ مِ ا رَجُ أَيُّمَ ورًا، فَ هُ ا وَطَ دً ــجِ َرْضُ مَسْ لَتْ لِي األْ عِ رٍ، وَجُ ــهْ ــيرَةَ شَ سِ مَ

.(١)«... لِّ ةُ فَلْيُصَ الَ تْهُ الصَّ َدْرَكَ تِي أ أُمَّ
الحكمة من مشروعية التيمم

١- التيسير على أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
ــد يحصل باســتعمال الماء في بعــض الحاالت،  ــع الضــرر الذي ق ٢- دف

كالمرض، أو شدة البرد، ونحو ذلك.
٣- دوام الصلة بالعبادة، وعدم االنقطاع عنها بانقطاع الماء.

رواه البخاري.  (١)



كتاب  الطهارة
٤٥

متى يشرع التيمم؟


ــدة:٦]. وال  لقــول اهللا : (J I H G) [المائ
يعد اإلنسان غير واجد للماء إذا لم يبحث عنه.

  

كالمريــض أو الكبير الذي ال يســتطيع الحركة، وليس 
عنده من يساعده على الوضوء.


ومن ذلك: 

أ- المريض الذي لو استعمل الماء لزاد مرضه.
ب- شــخص في شــدة برد، وليــس عنده ما يســخن به 
الماء، ويغلب على ظنه أنه لو اغتســل أصابه مرض؛ 
لما ثبت مــن إقرار النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لعمــرو بن العاص حين 

صلى بأصحابه، وقد تيمم لشدة البرد(١).
ــد، وليس معــه إِال ماء قليل  ِذا كان فــي مــكان بعي ج- إ

يحتاجه للشرب، وال يستطيع إِحضار غيره.

رواه أبو داود.   (١)

صفة التيمم
١- أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة.

٢- ثم ينفخهما لتخفيف الغبار عنهما.
٣- ثم يمسح وجهه بهما مرة واحدة.

٤- ثم يمســح ظاهر كفيه، يمسح ظاهر اليمنى بباطن 
اليسرى، ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.

رَبَ  ــل صفة التيمم: حديث عمار  أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ضَ ودلي
هُ  هَ ــا وَجْ مَ ــحَ بِهِ ا، ثُمَّ مَسَ مَ ــخَ فِيهِ ، وَنَفَ َرْضَ ــهِ األْ يْ فَّ بِكَ

.(٢) يْهِ فَّ وَكَ
فروض التيمم

١- النية.
٢- مسح الوجه.

٣- مسح الكفين.
٤- الترتيب: فيبدأ بمسح الوجه ثم الكفين.

٥- المواالة: فيمسح اليدين بعد مسح الوجه مباشرة.

متفق عليه.  (٢)

كبير السنالمريض





كتاب  الطهارة ٤٦

مبطالت التيمم
١- وجود الماء.

٢- حدوث ناقض من نواقض الوضوء 
كخروج الريح.

٣- حدوث ما يوجب الغسل كاالحتالم.
ــذي من أجله شــرع التيمــم من مرض  ٤- زوال العــذر ال

ونحوه.


١- الصــالة بالتيمم -عند عدم القدرة على الماء- أفضل 
ــي المــرء بوضوء وهــو حابــس للبول أو  مــن أن يصل

الغائط.
٢- ال يجوز التيمم على الجدار أو السجاد ونحوهما إِال أن 

يكون عليهما تراب أو غبار.
٣- يباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شــاء من 

الفرائض والنوافل، ما لم يأت بناقض له.
ــرار النَّبِيِّ  ــداء المتوضــئ بالمتيمــم؛ إلق ٤- يصــح اقت
ملسو هيلع هللا ىلصلعمرو بن العاص حين صلى بأصحابه، وقد تيمم 

لشدة البرد(١). 
٥- مــن تيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فال 
رَجَ  : «خَ رِيّ ِ قَالَ دْ يدٍ الْخُ عِ َبِي سَ نْ أ يعيد الصالة؛ فعَ
ا  مَ هُ عَ ــسَ مَ ةُ وَلَيْ الَ ــرَتِ الصَّ ضَ رٍ، فَحَ ــفَ نِ فِى سَ ــالَ رَجُ
اءَ  ا الْمَ دَ ــمَّ وَجَ لَّيَا، ثُ يِّبًا، فَصَ ا طَ ــدً ي عِ ا صَ مَ ــاءٌ، فَتَيَمَّ مَ
دِ  وءَ، وَلَمْ يُعِ ةَ وَالْوُضُ الَ ا الصَّ مَ هُ دُ َحَ ادَ أ أَعَ ، فَ ــى الْوَقْتِ فِ
الَ ملسو هيلع هللا ىلص  ، فَقَ رَا ذَلِكَ لَهُ كَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَذَ َتَيَا رَسُ رُ، ثُمَّ أ اآلخَ

رواه أبو داود.   (١)

، وَقَالَ  تُكَ الَ َتْكَ صَ زَأ َجْ ، وَأ ةَ ــنَّ بْتَ السُّ : أَصَ دْ لِلَّذِى لَمْ يُعِ
.(٢)« رَّتَيْنِ رُ مَ ادَ: لَكَ األَجْ َعَ أَ وَأ ملسو هيلع هللا ىلص لِلَّذِى تَوَضَّ

ــل أو أثناء الصــالة- يجب عليه  ٦- مــن تيمم، ثم وجــد الماء -قب
ورُ   هُ يِّبَ طَ ــدَ الطَّ ي عِ ِنَّ الصَّ التطهــر بالماء؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
دَ  إِذَا وَجَ ، فَ ــنِينَ رَ سِ شْ اءَ عَ دِ الْمَ ِنْ لَمْ يَجِ ، وَإ ــلِمِ سْ الْمُ

.(٣)« يْرٌ إِنَّ ذَلِكَ خَ ، فَ رَتَهُ هُ بَشَ سَّ اءَ فَلْيُمِ الْمَ
٧- ويجوز تأخير التيمم آلخر الوقت لمن كان يرجو الماء، 
ــه تقديمه أول  ــا إذا يئس من وجوده فيســتحب ل أم

الوقت؛ ألن أفضل الصالة الصالة في وقتها.
٨- إذا خاف اإلنســان من خــروج وقــت الصالة،فاليجزئه 
التيمــم إذا وجد الماء ، وكان قادرا على اســتعماله، ، 

وإنما يجب عليه الوضوء ولو خرج وقت الصالة .
٩- ال يحبس المســلم عن الصالة شــيء فإن فقد الماء، 
أو تعــذر اســتعماله تيمم، فإن فقــد التيمم يصلي 
ــه، فيما  ــر طهــارة، وال إعادة علي فــي الوقــت من غي

 x w) :ــن ؛ لقوله تعالى يســمى بفاقد الطهوري
z y) [التغابن:١٦].

١٠- إذا خــاف اإلنســان من خــروج وقت الصــالة فتيمم 
والمــاء موجود، فال يجزئه، وإنمــا يجب عليه الوضوء 

ولو خرج وقت الصالة.

رواه أبو داود.  (٢)
رواه الترمذي.  (٣)

فاقد الماء

وجود الماء

ثبت علميا
أن التــراب اBرضــي يحوي بين ذراته مــادة مطهرة، 

هــذه المــادة تســتطيع القضــاء علــى الجراثيــم 

بأنواعها، وتســتطيع القضاء علــى أي ميكروب أو 

فيروس.



كتاب  الطهارة
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٤۸

الحيض واالستحاضة والنفاسالحيض واالستحاضة والنفاس ١ ١١ ١

المحتويـــــــات
























الحيض


أسود كأنه محترق من شدة سواده، موجع، كريه الرائحة، تحس معه 

المرأة بحرارة شديدة.


ليس هناك ســن معين لبدء الحيض، فهو يختلف بحســب طبيعة 
المرأة وبيئتها وجوها، فمتى رأت األنثى دم الحيض فهي حائض.


ــة أيام، ومن  ليــس للحيض حــدٌّ معين، فمن النســاء من تحيض ثالث
النســاء من تحيض أربعة أيام، وغالب الحيض ســتة أو ســبعة أيام؛ 
نَة بنــت جحش -وكانت تحيــض أياما كثيرة-:  مْ لقــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لحَ

لِي»(١). تَسِ لْمِ اهللاِ، ثُمَّ اغْ ، فِي عِ َيَّامٍ ةَ أ بْعَ َوْ سَ ، أ َيَّامٍ تَّةَ أ ي سِ يَّضِ «فَتَحَ


١- األصل أن الحامل ال تحيض، فإن رأت الدم قبل الوضع بزمن يســير، 
ــم يصاحبه طلق، أو كان قبل  ــه طلق، فهو دم نفاس، فإن ل وصاحب

الوضع بزمن كبير، فهو دم حيض.
ــه المعتاد لدى المرأة، كأن يكون  ٢- إذا تقــدم أو تأخر الحيض عن زمن
في أول الشهر فتراه في آخره، أو زادت أو نقصت مدته المعتادة، بأن 
تكون عادتها ســتة أيام فتزيد لسبعة، فال تلتفت لهذا، فمتى رأت 

الدم فهو حيض، ومتى رأت الطهر فهو طهر.
ة  صَّ ٣- يعــرف طهر المرأة بخــروج القَ
البيضاء -وهي ســائل أبيض يخرج إذا 
توقف الحيض- فإن لم تخرج فعالمة 
ــأن تضــع قطنة  ــا الجفــاف، ب طهره
بيضــاء في فرجهــا، فتخــرج جافة ال 

شيء عليها.

رواه أبو داود.  (١)

.سيالن الشيء وجريانه

 دم يخرج من رحم المرأة حال الصحة، في
   أوقات معينة، ومن غير سبب.

٤۸
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رَة: هي دم أصفر يخرج من المرأة. فْ الصُّ
رَة: هي دم  متكدرٌ بين الصفرة  دْ  والكُ

والسواد.


ا أصفر، أو متكدرًا بين  إذا رأت المرأة دمً
الصفرة والســواد، أو رأت مجرد رطوبة، 

فهي ال تخلو من حالتين:
 


ــه حكم  ــة يثبــت ل وفــي هــذه الحال
-رضي اهللا  ــةَ ائِشَ ــض؛ لحديث عَ الحي
ــنَ إليها  ثْ ــنَّ يَبْعَ عنهــا- أن النســاء كُ
ــهِ  فِي  (٢) ــفُ رْسُ الْكُ ــا  فِيهَ  (١) ــةِ رَجَ بِالدُّ

تَّى  ــنَ حَ لْ جَ : «الَ تَعْ ــولُ ــرَةُ، فَتَقُ فْ الصُّ
لِكَ  ــدُ بِذَ » تُرِي اءَ ــةَ الْبَيْضَ صَّ ــنَ الْقَ تَرَيْ

.(٣) ةِ يْضَ نْ الْحَ رَ مِ هْ الطُّ


وفي هذه الحالة ال يعد ذلك شيئا، وال يجب عليها وضوء 
دُّ  ــا الَ نَعُ نَّ : «كُ يَّةَ أنهــا قَالَتْ طِ ُمِّ عَ ــث أ وال غســل؛ لحدي

يْئًا»(٤). رِ شَ هْ دَ الطُّ رَةَ بَعْ فْ رَةَ وَالصُّ دْ الْكُ

: شيء حتتشي به املرأة لتعرف هل بقي من أثر احليض شيء. ةِ رَجَ الدُّ  (١)
: القطن. فُ رْسُ الْكُ  (٢)

رواه مالك.  (٣)
رواه أبو داود.  (٤)

  
ــاءً، ونحو ذلك، فهي ال  ا نق ا، ويومً ــا دمً إذا رأت المــرأة يومً

تخلو من حالتين:


وهذا دم استحاضة.
 

بحيــث يأتيها بعــض الوقت، وتطهر فــي بعض الوقت. 
وحكمها يكون كاآلتي:

أ- إذا نقص انقطاع الدم عن يوم تحســب هذه المدة من 
الحيض.

ب- وإذا رأت في مدة الطهر ما يدل عليه -كأن ترى القصة 
البيضاء- فهذه المدة تكون طهرًا، سواء أكانت قليلة أو 

كثيرة، أو كانت أقل من يوم أو أكثر.
االستحاضة




سيالن الدم من فرج المرأة بحيث  

ا، أو ينقطع عنها       ال ينقطع عنها أبدً
    مدة يسيرة.

عالمة الطهر

 
 

شكل الصفرة

 
شكل الكدرة

 
أحمر رقيق أسود غليظ

ال رائحة له له رائحة كريهة منتنة 

يتجمد (يتجلط) ال يتجمد (ال يتجلط)

 يخرج من عرق أدنى
الرحم يخرج من أقصى الرحم

دم علة ومرض وفساد دم صحة وطبيعة

ليس له أوقات معلومة يخرج في أوقات معلومة





كتاب  الطهارة ٥۰





ا، وتعتبر بقية الشهر  فهذه تحتســب قدر عادتها حيضً
ة  مَ -رضي اهللا عنها- أن فَاطِ ةَ ائِشَ استحاضة؛ لحديث عَ
ــولَ اهللاِ،  : «يَا رَسُ بَيْش -رضي اهللا عنها- قَالَتْ َبِى حُ بِنْت أ
ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ا رَسُ الَ لَهَ ةَ؟ فَقَ الَ ــأَدَعُ الصَّ َفَ رُ، أ هُ ــي الَ أَطْ ِنِّ إ
نْتِ  رَ األَيَّامِ الَّتِي كُ ةَ قَدْ الَ ــي الصَّ نْ دَعِ ، وَلَكِ رْقٌ ــكِ عِ ِنَّ ذَلِ ، إ الَ

لِّي»(١).  لِي وَصَ تَسِ ا، ثُمَّ اغْ ينَ فِيهَ يضِ تَحِ




َبِي  ــةَ بِنْتِ أ مَ فهــذه تعمــل بالتمييز؛ لما ثبت عــن فَاطِ
الَ  ، فَقَ اضُ ــتَحَ انَتْ تُسْ ا كَ َنَّهَ بَيْشٍ -رضــي اهللا عنها- أ حُ
 ، رَفُ دُ يُعْ وَ إِنَّهُ دَمٌ أَسْ ةِ فَ يْضَ انَ دَمُ  الْحَ ِذَا كَ ا النَّبِىُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ لَهَ
رُ  انَ اآلخَ ــإِذَا كَ ةِ، فَ ــالَ نِ الصَّ ي عَ ــكِ أَمْسِ ــكَ فَ انَ ذَلِ ــإِذَا كَ فَ

.(٢)« رْقٌ وَ عِ ا هُ إِنَّمَ لِّي، فَ ئِي، وَصَ فَتَوَضَّ


فهذه تعمل بعادة غالب النســاء، فيكون الحيض ستة 
ــام من كل شــهر، تبدأ مــن أول المدة  أيام أو ســبعة أي
ــي ترى فيها الدم، ويكون بقية الشــهر اســتحاضة؛  الت
ش -رضي اهللا عنها- حْ ــتِ جَ نَة بن مْ لقــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لحَ

لْمِ اهللاِ،  ، فــي عِ َيَّامٍ ةَ أ ــبْعَ َوْ سَ ، أ َيَّامٍ ــتَّةَ أ ــي سِ يَّضِ : «فَتَحَ
 ، أْتِ ــتَنْقَ رْتِ وَاسْ هُ َنَّكِ قَدْ طَ َيْتِ أ ِذَا رَأ تَّى إ ــلِي، حَ تَسِ ثُمَّ اغْ
ا،  هَ َيَّامَ رِينَ لَيْلَةً وَأ شْ ا وَعِ َرْبَعً َوْ أ ، أ رِينَ لَيْلَةً شْ ثًا وَعِ لي ثَالَ فَصَ
 ٍ ر، هْ لِّ شَ لِي فِي كُ لِكَ فَافْعَ ذَ ، وَكَ زِئُكِ إِنَّ ذَلِكَ يُجْ ي، فَ ومِ وَصُ
نَّ  هِ يْضِ ــاتَ حَ يقَ رْنَ مِ هُ ــا يَطْ مَ ــاءُ، وَكَ يضُ النِّسَ ا تَحِ مَ كَ

.(٣)« نَّ رِهِ هْ وَطُ


وهــذه تحســب بالعــادة ال بالتمييز؛ ألن العــادة أضبط 

للمرأة، فإن نسيت عادتها عملت بالتمييز.

رواه البخاري.  (١)
رواه أبو داود.  (٢)
رواه أبو داود.  (٣)


١- إن كانت المرأة عالمة بزمن الحيض، لكنها نســيت 
عدد أيام حيضها، فإنها تحتسب بعادة غالب النساء.
ــت المــرأة عالمــة بعدد أيام حيضهــا، لكنها  ٢- إن كان
نسيت زمن الحيض هل أول الشهر أم آخره؟ تحتسب 
ــا كانت يأتيهــا الحيض، فإن  من أول الشــهر عدد م
قالت: إنه يأتيها نصف الشــهر، لكنها ال تســتطيع 
ــد، فإنها تحتســب من أول النصــف عدد ما  التحدي
ــت يأتيهــا حيضها؛ ألن نصف الشــهر أقرب إلى  كان

ضبط وقتها.
٣- إذا انقضت مدة الحيض، وكانت المرأة مســتحاضة 
فإنها تغتسل، ثم تعصب بخرقة على فرجها، ويكون 
لها أحكام الطهر، فتصلي وتصوم، وال يضرها ما نزل 
منها مــن دم بعد الوضــوء؛ ألنها معــذورة، ولها في 

الطهارة صورة من ثالث صور:
أ- أن تتوضأ لكل صالة بعــد دخول الوقت، وذلك بعد   
غسل فرجها وشــد خرقة عليه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة 
بنــت أبي حبيش -رضي اهللا عنها-: «ثم توضئي لكل 

صالة وصلي»(٤).
ــل العصر، ثم تغتســل  ب- أن تؤخــر الظهــر إلى قب  
وتصلي الظهــر والعصر،وهكــذا؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص لحمنة 
لَى  ــتِ عَ ِنْ قَوِي بنــت جحــش -رضــي اهللا عنهــا-: «وَإ
 ، ــلِينَ تَسِ رَ، فَتَغْ صْ ــى الْعَ لِ جِّ ــرَ، وَتُعَ هْ ــرِى الظُّ َنْ تُؤَخِّ أ
رِينَ  رِ، وَتُؤَخِّ صْ ــرِ وَالْعَ هْ : الظُّ تَيْنِ الَ ــنَ بَيْنَ الصَّ ي عِ مَ وَتَجْ
ينَ  عِ مَ ، وَتَجْ لِينَ تَسِ اءَ، ثُمَّ تَغْ شَ لِينَ الْعِ جِّ ، وَتُعَ رِبَ غْ الْمَ
لِي،  رِ فَافْعَ جْ عَ الْفَ لِينَ مَ تَسِ لِي، وَتَغْ تَيْنِ فَافْعَ الَ بَيْنَ الصَّ

.(٥)«- لَى ذَلِكَ رْتِ عَ ومِي -إنْ قَدَ وَصُ
بِيبَةَ -رضي  ُمَّ حَ َنَّ أ ج-أن تغتسل لكل صالة؛ لما ثبت  أ  
ولَ  أَلَتْ رَسُ ، فَسَ نِينَ بْعَ سِ تْ سَ يضَ حِ ــتُ اهللا عنها- اسْ
لُ  تَسِ انَتْ تَغْ ، فَكَ لَ تَسِ َنْ تَغْ ا أ رَهَ أَمَ ، فَ نْ ذَلِكَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عَ

.(٦) ةٍ الَ لِّ صَ لِكُ
٤- إذا نزفت المرأة لسبب ما -كعملية في الرحم-، وخرج 

الدم، فإنها ال تخلو من حالتين:
أ- أن يُعلم أنها لن تحيض.  

فهــذه ال يثبت لها أحــكام االســتحاضة، وال تمتنع   
عــن الصالة في أي وقت، ويكون الدم دم علة وفســاد، 

وتتوضأ لكل صالة.
ب- أن يُعلم أنها من الممكن أن تحيض.  

فهذه لها حكم االستحاضة.  
٥- يجوز جماع المستحاضة؛ ألن الشرع لم يمنعه.

رواه أبو داود.  (٤)

رواه أبو داود.  (٥)
رواه البخاري.  (٦)



كتاب  الطهارة
٥۱

النفاس


ــره فهو على الغالب أربعون  ال حــد ألقل النفاس، أما أكث
ا، إال أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي.  يومً


ا- تتوضأ  ــادر جدًّ ــدت المــرأة، ولم تر الدم-وهذا ن ١- إذا ول

وتصلي، وال غسل عليها.
ــادة  ــا، وكان لهــا ع ــن يوم ــى األربعي ــدم عل ٢- إذا زاد ال
ــن، أو ظهرت أمارات على قرب  بانقطاعــه بعد األربعي
ــى ينقطع، فإن اســتمر الدم  االنقطــاع انتظرت حت

فهي مستحاضة، وتثبت لها أحكام االستحاضة.
٣- إذا طهرت قبل األربعين فهي طاهر فتغتسل وتصلي 

وتصوم ويجامعها زوجها.
٤- إذا طهرت قبل األربعين، ثم عاودها الدم أثناء األربعين، 

فعليها أن تنظر:
أ- فإن علمت أنه دم نفاس، فهو كذلك.  

ب- وإن علمــت أنه ليــس دم نفاس، فهــي في حكم   
الطاهرة.

٥- ال يثبت النفاس إال إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، 
ــذي نزل من رحم  ا -هو الجنين ال فإن وضعت ســقطً
المــراة قبل تمام خلقه- لم يتبين فيه خلق إنســان، 

فله ثالثة أحوال:
ا األولى. أ- أن يكون قبل األربعين يومً  

وهذا دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم.  
ا. ب- أن يكون بعد ثمانين يومً  

وهذا دم نفاس.  
ج- أن يكون بين األربعين والثمانين.  

وهذا ينظر فيه: فإن ظهرت فيه أمارات الخلق فهو دم   
نفاس، وإال فهو دم فساد.

ما يحرم بالحيض والنفاس


 v  u  t  s  r  q  p)  : اهللا  لقــول 
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ــي ملسو هيلع هللا ىلص -حين  ° ±) [البقــرة:٢٢٢]، ولقــول النب

(١)« احَ ِالَّ النِّكَ ءٍ إ ىْ لَّ شَ وا كُ نَعُ نزلت اآلية-: «اصْ


١- من جامع زوجته وهي حائض فهو آثم، وعليه الكفارة، 

وتلزمها الكفارة -أيضا- إن كان ذلك برضاها.
ــوزن دينار، أو نصــف دينار من  ــارة: هــي التصدق ب والكف
ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِي الَّذِي  نْ النَّبِ بَّاسٍ  عَ ــنِ عَ الذهــب؛ لحديث ابْ
فِ  َوْ بِنِصْ ينَارٍ أ قُ بِدِ دَّ : «يَتَصَ ــالَ ائِضٌ قَ يَ حَ َتَهُ وَهِ رَأ ــي امْ يَأْتِ

دِينَار»(٢).
والدينار=٤٫٢٥جرام من الذهب. 

٢- إن طهرت الحائض فال يجامعها زوجها حتى تغتسل؛ 
لقــول اهللا : (| { ~ ے ¡) [البقرة:٢٢٢]، 
ــال : (¢ £) [البقرة:٢٢٢]،  أي: مــن الدم، ثم ق

 § ¦ ¥ ¤) : ــال ــم ق أي: اغتســلن ث
¨) [البقرة:٢٢٢]، أي: الجماع.


ِذَا  ةَ، وَإ الَ عِي الصَّ ةُ فَدَ يْضَ َقْبَلَتْ الْحَ ِذَا أ  لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

لِّي»(٣). مَ وَصَ نْكِ الدَّ لِي عَ سِ َدْبَرَتْ فَاغْ أ

رواه مسلم.  (١)

رواه مسلم.  (٢)

رواه أبو داود.  (٣)

دم يخرج من رحم المرأة بسبب
   الوالدة.





كتاب  الطهارة ٥۲


١- ليــس على المــرأة إعادة الصالة إذا طهــرت؛ لما ثبت 
عن عائشــة-رضي اهللا عنها- لما ســئلت عن قضاء 
يبُنَا ذَلِكَ  انَ يُصِ : «كَ الحائض الصوم دون الصالة، قَالَتْ

.(١)« ةِ الَ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ ، وَالَ نُؤْمَ وْمِ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ فَنُؤْمَ
٢- إِن أدركــت الحائــض مــن وقت الصالة مقــدار ركعة 
كاملة وجبت عليها، سواء أدركت ذلك من أول الوقت 
ــإن أدركت مــن الوقت جزءًا ال يتســع  أم مــن آخره، ف
لركعــة كاملة فال تجب عليهــا الصالة؛ لقول النبي 
.(٢)« ةَ الَ َدْرَكَ الصَّ دْ أ ةِ فَقَ الَ نَ الصَّ ةً مِ عَ َدْرَكَ رَكْ نْ أ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ


؟  مْ لِّ وَلَمْ تَصُ تْ لَمْ تُصَ اضَ ِذَا حَ َلَيْسَ إ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «أ لقول النب

: بَلَى»(٣). لْنَ قُ


ِذا طهــرت الحائض قبل الفجــر فصامت صح صومها،  إ
وإِن لم تغتسل إِال بعد الفجر.


لقول اهللا : (( * + , -) [الواقعة:٧٩]، 
.(٤)« رٌ اهِ فَ إالَّ طَ حَ صْ سُّ الْمُ وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَمَ

متفق عليه.  (١)

متفق عليه.  (٢)
رواه البخاري.  (٣)

أخرجه مالك في املوطأ.  (٤)


لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشــة -رضي اهللا عنها- لما حاضت: 
تَّى  وفِي بِالْبَيْتِ حَ َنْ الَ تَطُ يْرَ أ ، غَ ــاجُّ لُ الْحَ عَ ا يَفْ لِي مَ «افْعَ
َنْ  رَ النَّاسُ أ ُمِ ــال: «أ ــرِي»(٥)، ولحديث ابن عباس  ق هُ تَطْ
نْ  فَ عَ فِّ ــهُ خُ َنَّ ِالَّ أ ، إ ــمْ بِالْبَيْتِ الطوافُ هِ دِ هْ رَ عَ ــونَ آخِ يَكُ

.(٦)« ائِضِ َةِ الْحَ رْأ الْمَ


 x  w  v  u  t  s)  : اهللا  لقــول 
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لُّ  إِنِّي الَ أُحِ ¥ ¦) [النســاء:٤٣] ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ

 .(٧)« نُبٍ ، وَالَ جُ ائِضٍ دَ لِحَ جِ سْ الْمَ


١- ال حرج في مرور الحائض إذا تحفظت، ولم تخش 

 £ ¢) : تلويث المسجد؛ لعموم قول اهللا
¤)[النساء:٤٣] 

ــى العيد؛  ــى الحائــض أن تمكث في مصل ٢-  يحــرم عل
لَّى»(٨) وإن  صَ ــضُ الْمُ يَّ تَزِلُ الْحُ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَيَعْ لقول النب
ــى المصلى  اســتحب لهــن الخروج فــي العيدين إل

وشهود الخطبة والخير ودعوة المسلمين. 


ــى الزوج طالق زوجته وهــي  حائض؛ لقول اهللا  يحرم عل
 ('  &  %  $  #  "  !):
[الطــالق:١] أي: في حال يســتقبلن به عــدة معلومة حين 

الطالق.
وطالق الحائض يقع رغم تحريمه وبدعيته.

متفق عليه.  (٥)

متفق عليه.  (٦)
رواه أبو داود.  (٧)
متفق عليه.  (٨)



مكانة الصالة وحكمها                        (١)

سترة المصلي                                        (٥)

من آداب الصالة                                      (٤)

شروط صحة الصالة                             (٣)

ا'ذان وا$قامة                                        (٢)

م

ا

ش

م

س














  ملسو هيلع هللا ىلص 






























صفة الصالة                                              (٦)

سجود السهو والشكر  والتالوة                     (١٠)

أركان الصالة وواجباتها وسننها                     (٨)

مباحات الصالة ومكروهاتها ومبطالتها      (٩)

أحكام الصالة                                          (٧)





ص





أ




أ


م






س









صالة الجماعة                                          (١١)





ص






صالة أصحاب ا'عذار                           (١٣)

صالة الجمعة                                         (١٤)





ص

ص




ا$مامة واالئتمام                                (١٢)



ا


























صالة التطوع                                          (١٥)




ص

صالة االستسقاء                                  (١٦)




ص

صالة الكسوف والخسوف             (١٧)





ص











صالة العيدين                                        (١٨)

صالة الجنازة                                           (١٩)





ص


ص



٥۸

مكانة الصالة في ا�سالم
مُ  ــالَ ــال ملسو هيلع هللا ىلص: «بُنِي اإلِسْ ــن أركان اإلِســالم. ق ــي م ــن الثان ١- الصــالة الرك
ِقَامِ  ، وَإ ــولُهُ هُ وَرَسُ بْدُ ا عَ دً مَّ حَ َنَّ مُ ِالَّ اهللا، وَأ ــهَ إ ِلَ َنْ الَ إ ادَةِ أ ــهَ : شَ سٍ مْ ــى خَ لَ عَ

.(١)«..... ةِ الَ الصَّ
لُ  َفْضَ ــل األعمـــال. قال رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أ ــالة أفضــــ ٢- الصــــــــــ

َوَّلِ وَقْتِها»(٢). الةُ في أ الِ الصَّ مَ األَعْ
لِ  ِنَّ بَيْنَ الرّجُ ٣- الصــــالة فاصل بين اإلِســـالم والكفر. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

  .(٣)« الةِ رِ تَرْكُ الصّ فْ رْكِ والكُ وبَينَ الشّ
٤- الصــالة عمود اإلِســالم، فعليها -بعد التوحيد- يبنى اإلِســالم. قال 

الة»(٤).  ودُهُ الصَّ مُ ، وعَ المِ رِ اإلِسْ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «رَأْسُ هذا األَمْ

متفق عليه.  (١)
رواه الترمذي.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)

رواه أحمد.  (٤)

١١

.الدعاء

  ،التعبد هللا تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة
    مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

مكانة الصالة وحكمهامكانة الصالة وحكمها

المحتويـــــــات











٥۹ كتاب الصالة

قضاء الصالة
ال يؤمر الكافر بقضاء ما فاته من الصلوات قبل إســالمه؛ 

(ن ا'سالم يمحو ما قبله..

فضل الصالة
ةُ نُورٌ»(١).  الَ ١- الصالة نور لصاحبها، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «والصَّ

 { z y) : ٢- الصالة كفارة للخطايا، قال
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
رًا بِبَابِ  َنَّ نَهْ َيْتُمْ لَوْ أ َرَأ © ª) [هود:١١٤]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «أ
نْ  ى مِ لْ يَبْقَ ، هَ رَّاتٍ سَ مَ مْ مٍ خَ لَّ يَوْ نْهُ كُ لُ مِ تَسِ مْ يَغْ كُ دِ َحَ أ
لِكَ  . قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص: فَذَ ءٌ ىْ نْ دَرَنِهِ شَ ى مِ يء. قَالُوا: الَ يَبْقَ (٢) شَ دَرَنِهِ

ايَا»(٣). طَ نَّ الْخَ و اهللا بِهِ حُ ، يَمْ سِ مْ لَوَاتِ الْخَ ثَلُ الصَّ مَ
ــال النبي ملسو هيلع هللا ىلص    ــة، فقد ق ٣- الصــالة ســبب لدخــول الجن
ــن كعب -لمــا ســأله المرافقة فــي الجنة- :  لربيعــة ب

ودِ»(٤). جُ ثْرَةِ  السُّ كَ بِكَ سِ لَى نَفْ نِّي عَ أَعِ «فَ

حكم الصالة
الصلوات الخمس واجبة بالكتاب، والسنة، واإلجماع:

 o n m l k) : ــال ١- الكتاب: ق
r q p) [البقرة:٤٣]

َنْ  ادَةِ أ هَ مْس: شَ لَى خَ مُ عَ الَ ٢- الســنة: قال ملسو هيلع هللا ىلص: «بُنِي اإلِسْ
ةِ،  الَ ِقَامِ الصَّ ، وَإ ــولُهُ هُ وَرَسُ بْدُ دا عَ مَّ حَ َنَّ مُ ِالَّ اهللا، وَأ ــهَ إ ِلَ الَ إ

(٥).« انَ ضَ مِ رَمَ وْ ، وَصَ جِّ الْبَيْتِ اةِ، وَحَ ِيتَاءِ الزَّكَ وَإ
- وعن طلحة بن عبيد اهللا أن رجالً سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن
 . مِ  وَاللَّيْلَةِ لَوَاتٍ فِى الْيَوْ سُ صَ مْ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «خَ اإلِسالم، فَقَ

(٦).« عَ وَّ َنْ تَطَّ ِالَّ أ ، إ : الَ ؟ قَالَ نَّ يْرُهُ لَي غَ لْ عَ : هَ الَ فَقَ
٣- اإلجمــاع: فقــد أجمعت األمة على وجــوب الصلوات 

الخمس في اليوم والليلة.

على من تجب الصالة؟
تجب الصالة على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكر أو أنثى.

رواه مسلم.  (١)
درنه: وسخه.   (٢)

متفق عليه.  (٣)
رواه مسلم.    (٤)
متفق عليه.  (٥)
متفق عليه.  (٦)

حكم تارك الصالة
  

ِنكاره فهو كافر،  ، فإِن اســتمر على إ ــمُ إِن كان جاهالً يُعلَّ
مكذب هللا ولرسوله وإلِجماع المسلمين.

 
ا  وكســالً فقــد كفر، وعلى ولي  من ترك الصالة متعمدً
ــة عليه مدة ثالثة  ــر دعوته إِلى الصالة، وعرض التوب األم
دُ الَّذِي  هْ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «الْعَ ا؛ لقول ــاب وإِال قتله مرتدً ــام، فإِن ت أي
رَ»(١)، وقوله  فَ ــدْ كَ ا فَقَ هَ نْ تَرَكَ ةُ، فَمَ الَ ــمُ الصَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ

.(٢)« ةِ الَ رِ تَرْكَ الصَّ فْ رْكِ وَالْكُ لِ وَبَيْنَ الشِّ ِنَّ بَيْنَ الرَّجُ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

رواه الترمذي.  (١)
رواه مسلم.  (٢)

صالة الصغير
الصغيــر يؤمر بالصالة ِإذا بلغ ســبع ســنين؛ تدريًبا عليها، 

ويضــرب عليهــا إذا بلــغ عشــر ســنين ضرًبا  غيــر موجع. 

َلاِة َوُهْم أَْبَناُء َســْبِع ِســِنيَن،  قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «ُمروا أَْوَلاَدُكْم ِبالصَّ

َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها َوُهْم أَْبَناُء َعْشِر ِسِنيَن»(١).

رواه أبو داود.  (١)





٦۰

٢٢
.اإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر مخصوص

.اإلعالم بالقيام للصالة بذكر مخصوص

حكم ا-ذان وا�قامة


فرض كفاية(١) -للصلوات الخمس المفروضة فقط- في الســفر والحضر؛ 
ألنهما من شــعائر اإلســالم الظاهرة، فال يجوز تعطيلهما، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

(٢).« مْ بَرُكُ َكْ مْ أ كُ ، ثُمَّ لْيَؤُمَّ مْ كُ دُ َحَ مْ أ ذِّنْ لَكُ لْيُؤَ ةُ فَ الَ رَتِ الصَّ ضَ إِذَا حَ «فَ


بُ   جَ ولُ : «يَعْ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَقُ تُ رَسُ عْ مِ : سَ رٍ  قَالَ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ ســنة، فعَ
ولُ  لِّي، فَيَقُ ةِ وَيُصَ الَ ذِّنُ بِالصَّ بَلِ يُؤَ (٣) الْجَ يَّةِ ــظِ نَم فِي رَأسِ شَ نْ رَاعِي غَ رَبُّكَ مِ
رْتُ  فَ نِّي، قَدْ غَ افُ مِ ةَ؛ يَخَ الَ يمُ الصَّ ، وَيُقِ ذِّنُ ا، يُؤَ ذَ بْدِي هَ ِلَى عَ رُوا إ اهللا َ: انْظُ

نَّة».(٤) لْتُهُ الْجَ َدْخَ ي، وَأ بْدِ لِعَ

الحكمة من ا-ذان
١- اإلعالم بدخول وقت الصالة ومكانها.

٢-الحث على صالة الجماعة.
٣- تنبيه الغافلين، وتذكير الناسين؛ ألداء الصالة التي هي من أجلّ النعم.

فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط اإلِثم عن الباقني.   (١)
متفق عليه.  (٢)

شظية: قطعة مرتفعة فى رأس اجلبل.  (٣)
رواه النسائي.  (٤)

ا-ذان وا�قامةا-ذان وا�قامة

المحتويـــــــات




















٦۰

٢٢
.اإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر مخصوص

.اإلعالم بالقيام للصالة بذكر مخصوص

حكم ا-ذان وا�قامة


فرض كفاية(١) -للصلوات الخمس المفروضة فقط- في الســفر والحضر؛ 
ألنهما من شــعائر اإلســالم الظاهرة، فال يجوز تعطيلهما، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

(٢).« مْ بَرُكُ َكْ مْ أ كُ ، ثُمَّ لْيَؤُمَّ مْ كُ دُ َحَ مْ أ ذِّنْ لَكُ لْيُؤَ ةُ فَ الَ رَتِ الصَّ ضَ إِذَا حَ «فَ


بُ   جَ ولُ : «يَعْ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَقُ تُ رَسُ عْ مِ : سَ رٍ  قَالَ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ ســنة، فعَ
ولُ  لِّي، فَيَقُ ةِ وَيُصَ الَ ذِّنُ بِالصَّ بَلِ يُؤَ (٣) الْجَ يَّةِ ــظِ نَم فِي رَأسِ شَ نْ رَاعِي غَ رَبُّكَ مِ
رْتُ  فَ نِّي، قَدْ غَ افُ مِ ةَ؛ يَخَ الَ يمُ الصَّ ، وَيُقِ ذِّنُ ا، يُؤَ ذَ بْدِي هَ ِلَى عَ رُوا إ اهللا َ: انْظُ

نَّة».(٤) لْتُهُ الْجَ َدْخَ ي، وَأ بْدِ لِعَ

الحكمة من ا-ذان
١- اإلعالم بدخول وقت الصالة ومكانها.

٢-الحث على صالة الجماعة.
٣- تنبيه الغافلين، وتذكير الناسين؛ ألداء الصالة التي هي من أجلّ النعم.

فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط اإلِثم عن الباقني.   (١)
متفق عليه.  (٢)

شظية: قطعة مرتفعة فى رأس اجلبل.  (٣)
رواه النسائي.  (٤)

ا-ذان وا�قامةا-ذان وا�قامة

المحتويـــــــات




















٦۱ كتاب الصالة

متى ُشرع ا-ذان وسببه؟

شــرع األذان في الســنة األولى من الهجرة، و سببه: أنه لما 
دعــت الحاجة إلى وضع عالمة يعرف بها الجميع دخول وقت 
الصالة، تشــاور المســلمون في ذلك، فلما كان من الليل رأى 
ــا(١)، فقال له:  ــن زيد في المنام رجالً يحمل ناقوسً عبد اهللا ب
«أتبيع هذا الناقوس؟» فقال الرجل: «ماذا تعمل به؟» قال عبد 
اهللا: «ندعــو به إلى الصالة». فقــال الرجل: «أال أدلك على ما 
لّمه األذان المعروف،  ــال عبد اهللا: «بلى». فَعَ هو خير منه؟» ق

ثم علمه اإلِقامة(٢).
قال عبد اهللا: فلما أصبحتُ أتيت رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، فأخبرته بما 
لٍ  عَ بِالَ مْ مَ ــاءَ اهللا- فَقُ ِنْ شَ قٌ -إ ا لَرُؤْيَا حَ ِنَّهَ ــت، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «إ رأي

.(٣) « نْكَ تًا مِ وْ َنْدَى صَ إِنَّهُ أ ؛ فَ لَيْهِ ا عَ هَ أَلْقِ فَ

فضل ا-ذان
١- يشهد للمؤذن عند اهللا  يوم القيامة كل ما يبلغه 
، وَالَ  نٌّ ؤَذِّنِ جِ وْتِ الْمُ دَى صَ عُ مَ ــمَ صوته، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَسْ

.(٤)« ةِ يَامَ دَ لَه يَوْمَ الْقِ هِ ِالَّ شَ ءٌ، إ يْ ، وَالَ شَ ِنْسٌ إ
ِليه،  ٢- أن الناس لو يعلمون ما فيه من الفضل لتسابقوا إ
، ثُمَّ  فِّ األَوَّلِ اءِ وَالصَّ ا فِى النِّدَ لَمُ النَّاسُ مَ قال ملسو هيلع هللا ىلص: «لَوْ يَعْ

وا»(٦). مُ تَهَ سْ لَيْهِ الَ وا(٥) عَ مُ تَهِ َنْ يَسْ ِالَّ أ وا إ دُ لَمْ يَجِ

شروط صحة ا-ذان
١- أن يكون من مسلم، ذكر، عاقل.

رَتَّبًا. ٢- أن يكون مُ
٣- أن يكون متواليًا، ليس بين كلماته فاصل كبير.

٤- أن يكون عند دخول وقت الصالة.
(١)  الناقوس: هو اجلرس.

رواه الدارمي.  (٢)
رواه أبو داود.  (٣)

رواه البخاري.  (٤)
االستهام: ضرب القرعة ليخرج املستحق للتقدمي.  (٥)

رواه البخاري.  (٦)

سنن ا-ذان
١- استقبال القبلة.

٢- طهارة المؤذن من الحدثين. 
٣- االلتفات في الحيعلتين -وهي قوله: حي على الصالة 

. حي على الفالح- يمينًا  وشماالً
ــه  إصبعي المــؤذن  يضــع  أن   -٤

السبابتين في أذنيه.
صــوتٍ  ذا  المــؤذن  يكــون  أن   -٥

حسنٍ قوي. 
٦- ترتيل األذان، والتأني فيه.

صفة ا-ذان وا�قامة
ــر، اهللا أكبر، اهللا  ــر، اهللا أكب ١- صيغــة األذان: «اهللا أكب
أكبر، أشــهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا، 
ا   ا  رســول اهللا، أشــهد أن محمدً أشــهد أن محمــدً
يَّ  ــيَّ على الصالة، حَ يَّ على الصالة، حَ رســول اهللا، حَ
يَّ على الفالح، اهللا أكبر، اهللا أكبر، ال  ــى الفالح، حَ عل

إله إال اهللا»(١).
٢- صيغة اإلقامة: «اهللا أكبر اهللا أكبر، أشهد أن ال إله إال 
ا  رسول اهللا،حيَّ على الصالة،  اهللا، أشــهد أن محمدً
يَّ على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة،  حَ

اهللا أكبر، اهللا أكبر، ال إله إال اهللا».

رواه مسلم.  (١)



ي

 

 

يضع أصبعه في أذنيه



 كتاب الصالة ٦۲

ما يستحب لمن سمع ا-ذان
يّ على  ١- أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إِال عند قوله: «حَ
وْل وال قُوَّة إِال  الح» فيقول: «ال حَ يّ على الفَ ــالة، حَ الصَّ

باهللا»(١).
هُ الَ  دَ ِلَهَ إال اهللا وَحْ َنْ الَ إ دُ أ ــهَ ٢- أن يقــول بعد األذان: «أَشْ
يتُ بِاهللاِ رَبًّا،  ، رَضِ ولُهُ هُ وَرَسُ بْدُ ا عَ دً مَّ حَ َنَّ مُ ، وَأ رِيكَ لَهُ شَ

مِ دِينًا»(٢). الَ ِسْ ، وَبِاإلْ والً دٍ ملسو هيلع هللا ىلص رَسُ مَّ حَ وَبِمُ
مَّ  ــي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان، ثم يقول: «اللَّهُ ٣- أن يصل
ا  دً مَّ حَ ، آتِ مُ ةِ ائِمَ ةِ الْقَ الَ ، وَالصَّ ةِ ةِ التَّامَّ وَ عْ هِ الدَّ ــذِ رَبَّ هَ
ودًا الَّذِي  مُ حْ ــا مَ امً قَ ثْهُ مَ ، وَابْعَ ــةَ يلَ ضِ ــيلَةَ وَالْفَ الْوَسِ

.(٣)« تَهُ دْ وَعَ
٤- أن يدعو لنفسه بين األذان واإلقامة؛ فإن الدعاء حينئذ 
ةِ ال  ــنَ األذانِ واإلِقَامَ عاءَ بَي ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ الدُّ ــرد؛ لقول ال ي

يُرَد»(٤).

من أحكام ا-ذان وا�قامة
ــن كالظهر  ــأذان واحــد عند جمــع صالتي ١- يكتفــى ب

والعصر، ويقام لكل صالة.
ــم تأخر االبتداء بهــا، فال حاجة  ٢- إذا أقيمــت الصالة، ث

ثانية إلعادة اإلقامة.
ــى المؤذن أن يحذر من الغلط في ألفاظ األذان ومن  ٣- عل

ذلك:
أ- قول: «آهللا آكبر؟» باالستفهام.  

ب- قول: «اهللا أكبار» بألف بعد الباء.  
ج- قول «اهللا وأكبر» بزيادة الواو.  

ــة، أما إذا  ٤- إذا أقيمــت الصــالة فال يجــوز االبتداء بنافل
ــم يبق منها إال  ــد بدأ النافلة أكملها إن ل أقيمت وق
، وإال قطعها -دون ســالم- ودخــل مع اإلمام في  قليلٌ

الفريضة.
٥- يصح أذان الصبي المميز.

رواه البخاري.  (١)
رواه مسلم.  (٢)
رواه أبو داود.  (٣)

رواه أحمد.  (٤)

٦- يشــرع األذان واإلقامة للصالة الفائتة بنوم أو نسيان؛ 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص -حين نام الصحابة عن صالة  لما ثبت عن النب
 ، أَذَّنَ الً فَ ــالَ ر بِ َمَ ــه أ الصبح حتى طلعت الشــمس- أن
أَقَامَ  الً فَ رَ بِالَ َمَ رِ، ثُمَّ أ جْ ــي الْفَ تَ عَ ا رَكْ لَّوْ ؤوا، وَصَ ثُمَّ تَوَضَّ

.(١) بْحِ ةَ الصُّ الَ مْ صَ لَّى بِهِ ةَ، فَصَ الَ الصَّ
٧- ال يخــرج من كان في المســجد بعــد األذان إال لعذر؛ 
ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  رَنَا رَسُ َمَ : «أ رَيْرَةَ  قَالَ َبِي هُ نْ أ لمــا روي عَ
رُجْ  ةِ، فَالَ يَخْ ــالَ دِ فَنُودِيَ بِالصَّ ــجِ سْ ــمْ فِي الْمَ نْتُ ِذَا كُ إ

.(٢)« لِّيَ تَّى يُصَ مْ حَ كُ دُ َحَ أ
٨-  يشــرع للمؤذن أن يخفض صوته في الشهادتين، 
)؛ لثبوت ذلك  يعُ ثم يعيدهما برفع الصــوت (التَّرْجِ

في السنة (٣). 


ــن فــي األذان، و التغنّي فيه، بمــا يؤدّي إلى  ١- التلحي
تغيير الحروف، و الحركات، و السكنات،  والنّقص، 

والزّيادة.
الة و الســالم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد  وت بالصّ ٢- رفع الصّ

األذان.
الة)) :  ــد قامت الصّ ٣- قول بعضهم عند ســماع : ((ق

((أقامها اهللا  و أدامها)).


ــل دخــول الوقت،  ــان: األول قب  المشــروع للفجــر أذان
والثاني لإلعالم بدخوله لحضور الصالة، فيشــرع في 
األذان األول أن يقــول المؤذن: «الصــالة خيرمن النوم» 
 : لْ بْحِ فَقُ نَ الصُّ َوَّلِ مِ ــاألْ َذَّنْتَ بِ ِذَا أ مرتين؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:«وَإ

.(٤)« مِ نَ النَّوْ يْرٌ مِ ةُ خَ الَ ، الصَّ نَ النَّوْمِ يْرٌ مِ ةُ خَ الَ الصَّ
رواه أبو داود.  (١)

رواه أحمد.  (٢)
رواه أبو داود.  (٣)
رواه أبو داود.  (٤)



اذان يطرد الشيطان 
عــن أبــي هريرة رضــي ا� عنه قال قال رســول ا� 

صلــى ا� عليــه وســلم: «إذا نــودي بالصــالة أدبــر 

الشــيطان وله ضــراط ، حتــى ال يســمع ا*ذان ، فإذا 

قضــي ا*ذان أقبــل ، فإذا ثّوب بها أدبــر ، فإذا قضي 

التثويــب(١). أقبــل ، حتــى يخطر بين المرء ونفســه ، 

يقول : اذكر كذا وكذا ، ما لم يكن يذكر ، حتى يظل 

الرجــل إن يــدري كم صلى ، فــإذا لم يــدر أحدكم 

كــم صلى ، ثالثا أو أربعا ، فليســجد ســجدتين وهو 

جالس»(٢).

املراد بالتثويب اإلقامة  (١)
رواه البخاري.  (٢)

فوائد
١- اليجــوز الخروج من المســجد بعــد ا*ذان وقبــل إقامة الصالة 

لحديث أبي هريرة رضي ا� عنه حين رأى رجل رجال يجتاز المسجد 

خارجا ، بعد ا*ذان ، فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ملسو هيلع هللا ىلص .

وال  للعيديــن،  وال  النوافــل،  مــن  لشــيء  يقــام  وال  يــؤذن  ال   -٢

لالستســقاء، وال لصــالة الجنــازة، وال للكســوف، إال أنــه يقول في 

الكسوف: الصالة جامعة.

٣- يقول المؤذن في المطر أو البرد الشديد بعد َحيَّ على الفالح: 

أال صلوا في رحالكم.

٦۳كتاب الصالة



٦٤

شروط صحة الصالةشروط صحة الصالة ٣٣

المحتويـــــــات








أوًلا: دخول الوقت
ــه، وال تصح بعده إِال من عذر، قال  للصــالة المفروضة وقت ال تصح قبل

: (y x w v u t s)[النساء:١٠٣]، 
ا  في أوقات محددة. أي: مفروضً

عن أبي موســى األشعري عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ «أنه أتاه سائل يسأله 
ــام الفجر حين  ــال فأق عــن مواقيــت الصــالة ؟ فلم يرد عليه شــيئا. ق
ــم أمره فأقام  ــكاد يعرف بعضهم بعضا . ث انشــق الفجــر . والناس ال ي
ــد انتصف النهار . وهو  بالظهــر . حين زالت الشــمس . والقائل يقول ق
ــم منهم . ثم أمره فأقام بالعصر والشــمس مرتفعة . ثم أمره  كان أعل
فأقام بالمغرب حين وقعت الشــمس . ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
ــم أخر الفجر من الغــد حتى انصرف منهــا . والقائل يقول  الشــفق . ث
قد طلعت الشــمس أو كادت . ثم أخر الظهــر حتى كان قريبا من وقت 
العصــر باألمس . ثم أخر العصر حتى انصــرف منها . والقائل يقول قد 
احمرت الشــمس . ثم أخر المغرب حتى كان عند ســقوط الشفق . ثم 
أخر العشــاء حتى كان ثلث الليل األول . ثم أصبح فدعا السائل فقال « 
الوقت بين هذين». وفي رواية : «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشــفق . 

في اليوم الثاني»(١). 

رواه مسلم. م.(١)  م روا  ( )




من طلوع الفجرالصادق -وهو البياض الذي يكون في األفق من جهة المشرق- إلى طلوع الشمس.


من زوال الشــمس إلى أن يصير ظل الشــيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشــمس، ذلك أن الشمس إذا طلعت 
صار للشــاخص ظل جهة المغرب، ثم ال يزال هذا الظل ينقص كلما ارتفعت الشمس، حتى يتوقف الظل، ثم يبدأ 

الظل في الزيادة، فإذا بدأ في هذه الزيادة كان هذا وقت الزوال.


من انتهاء وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.


من غروب الشمس إِلى مغيب الشفق األحمر -وهو الضوء األحمر الذي يكون في أفق السماء عند غروب الشمس-.


.(١)« طِ فِ اللَّيْلِ األَوْسَ ِلَى نِصْ اءِ إ شَ ةِ الْعِ الَ من انتهاء وقت المغرب إلى نصف الليل؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَوَقْتُ صَ
وفي هذا العصر يمكن معرفة أوقات الصالة بسهولة عن طريق التقويم.

رواه مسلم.  (١)



٦٥ كتاب الصالة 

صالة الفجر

صالة المغرب

صالة الظهر

صالة العشاء

صالة العصر

ال ينبغي

-الّصالة فــي الّثياب الضيقة التي 

تحدد العورة أو الرقيقة الّشفافة 

أو الّصــالة والعورة مكشــوفة أو 

الصــالة وأنت ُمْســِبل لــkزار حيث 

تطول المالبس عن الكعب.

- الصــالة فــي الّثوب الــذي عليه 

صورة  أو الصالة في أماكن فيها 

صــور أرواح ،أو على ســّجادٍة فيها 

صور و نقوش. 

التــي  المســاجد  الّصــالة فــي   -

بهــا قبور؛ لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص « أََلــا َوِإنَّ َمْن 

ِخُذوَن ُقُبوَر  َكاَن َقْبَلُكــْم َكاُنوا َيتَّ

أَْنِبَياِئِهــْم َوَصاِلِحيِهْم َمَســاِجَد، 

ِخُذوا اْلُقُبوَر َمَساِجَد، ِإنِّي  أََلا َفَلا َتتَّ

أَْنَهاُكْم َعْن َذِلَك» (١)

رواه مسلم.  (١)



 كتاب الصالة ٦٦

ثالًثا: طهارة الثوب  والبدن والمكان


 (¨  §  ¦) ــى:  تعال ــه  لقول

ثر:٤] [المدَّ


ا  مَ ِنَّهُ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ الَ ، فَقَ بْرَيْنِ لَى قَ رَّ عَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص مَ ولَ اهللاَّ لما ثبت أن رَسُ
 (٢) نْزِهُ ــتَ انَ الَ يَسْ ا فَكَ ذَ ا هَ َمَّ بِيرٍ، أ بَانِ فِى كَ ذَّ ا يُعَ ، وَمَ بَانِ ذَّ يُعَ

 .(٣)« لِ نَ الْبَوْ مِ


فــي  ــال  ب ــذي  ال ــي  األعراب ــث  لحدي
وا(٤)  رِيقُ وهُ، وَهَ المســجد، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «دَعُ

.(٦)« اءٍ نْ مَ لِهِ ذَنُوبًا(٥) مِ لَى بَوْ عَ


 من صلى وعليه نجاسة ال يدري عنها، أو نسيها فصالته 
 ، لَيْهِ لَعَ نَعْ لَّى فَخَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص صَ َنَّ رَسُ صحيحة؛ لما ثبت أ
تُمْ  لَعْ رَفَ قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص: «لِمَ خَ ا انْصَ ، فَلَمَّ مْ الَهُ لَعَ النَّاسُ نِعَ فَخَ
نَا.  لَعْ تَ فَخَ لَعْ ــاكَ خَ َيْنَ ــولَ اهللاِ، رَأ الُوا:يَا رَسُ ؟ فَقَ مْ الَكُ نِعَ
اءَ  إِذَا جَ بَثًا، فَ ا خَ مَ َنَّ بِهِ بَرَنِي أ أَخْ َتَانِي، فَ بْرِيلَ أ ِنَّ جِ قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص: إ
إِنْ رَأَى  ا، فَ رْ فِيهَ لْيَنْظُ ، فَ لَهُ لِبْ نَعْ لْيَقْ ، فَ دَ ــجِ سْ مُ الْمَ كُ دُ َحَ أ

ا»(٧). مَ لِّ فِيهِ ، ثُمَّ لِيُصَ َرْضِ هُ بِاألْ سَّ بَثًا فَلْيُمِ ا خَ بِهَ
ــم أن عليه نجاســة أثناء الصــالة يجب عليه   مــن عل
ــى ما صلى؛  إزالتهــا،  ثم يســتمر فــي صالته، ويبني عل
للحديث المتقدم، فإن لم يستطع إزالتها بطلت صالته.

ال يستنزه من البول: ال يتجنبه واليتحرز منه.  (٢)
رواه أبو داود.  (٣)

هريقوا: صبوا.  (٤)
ذنوبًا: الدلو الكبير املمتلىء ماء.  (٥)

متفق عليه.  (٦)
رواه أبو داود.  (٧)

ثانًيا: الطهارة من الحدث


ِذَا  مْ إ كُ دِ َحَ ةَ أ الَ بَلُ اهللا صَ ــال ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَقْ وتكون بالوضوء، ق
أَ»(١). تَّى يَتَوَضَّ ثَ حَ دَ َحْ أ


 5  4  3)  : ــه  لقول باالغتســال؛  وتكــون 

6) [المائدة:٦]
ــه محــدث فــي  ــنْ تذكــر أن ومَ
صالته، أو أحدث في أثنائها فقد 
ــه، ولزمــه الخروج  بطلت صالت
منهــا للتطهر وبدون تســليم؛ 
ألن الصــالة انقطعت ولم تنته، 
ِنما هو ختام الصالة. والتسليم إ

رواه البخاري.  (١)

طهارة المكان

طهارة الثوب

فوائد
١- مــن أدرك ركعة قبل خروج الوقــت فقد أدرك الصالة؛ 

أَْدَرَك  َلــاِة َفَقــْد  ِمــَن الصَّ َرْكَعــًة  أَْدَرَك  «َمــْن   : ملسو هيلع هللا ىلص  لقولــه 

َلاَة»(١). الصَّ

٢- يجــب أداء الصالة على الفور إذا فاتت بنوم أو نســيان؛ 

اَرَة  َهــا ِإَذا َذَكَرَها َلا َكفَّ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َنِســَي َصَلاًة َفْلُيَصلِّ

ا َذِلَك» (٢). َلَها ِإلَّ
متفق عليه.  (١)
متفق عليه.  (٢)

 
 
 
 
 



٦۷كتاب الصالة


 األرض كلهــا مســجدٌ تصــح الصالة فيهــا، قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
نْ  لٍ مِ ــا رَجُ أَيُّمَ ورًا، فَ هُ ا وَطَ دً ــجِ َرْضُ مَسْ ــي األْ ــتْ لِ لَ عِ «وَجُ
»(١). ويستثنى من ذلك ما ورد  لِّ ةُ فَلْيُصَ الَ تْهُ الصَّ َدْرَكَ تِي أ أُمَّ
ام؛ لقول  النهي عنه، مثل: الصالة فــي المقبرة(٢) والحمَّ
 (٣)« امَ مَّ بَرَةَ وَالْحَ قْ ِالَّ الْمَ دٌ إ ــجِ ا مَسْ لُّهَ َرْضُ كُ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «األْ
انِ  طَ َعْ ــي أ لُّوا فِ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تُصَ وأعطــان اإلِبل؛ لقول النب
ــل هي: المكان الذي تبيت فيه اإلبل  »(٤) وأعطان اإلب ِبِلِ اإلْ

وتأوي إليه

.

رابًعا: ستر العورة
عورة الرجل: من السرة إلى الركبة.

ــع بدنها عــدا الوجه  ــي الصــالة: جمي ــرأة ف ــورة الم ع
والكفين.

متفق عليه.  (١)
يستثنى من ذلك الصالة على اجلنازة.   (٢)

رواه الترمذي.  (٣)

رواه الترمذي.  (٤)

كفين.


يجب أن يلبس المصلي ما يغطي ما بين ذراعه ورقبته؛ 
دِ لَيْسَ  ــمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِ كُ دُ َحَ لِّي أ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يُصَ

.(٥)« يءٌ نْهُ شَ يْهِ مِ اتِقَ لَى عَ عَ

خامًسا: استقبال القبلة
والقبلة هي الكعبة المشرفة.

 ~ } | { z y x w) : قال اهللا
ے ¡ ¢ £) [البقرة:١٤٤].

ويجب مراعاة بعض األمور:
ــي داخل  ــى مــن يصل ١- الواجــب عل
المسجد الحرام أن يتوجه إِلى ذات 
ا  عن  ــة، أما من يصلي بعيدً الكعب
الكعبة فإنه يتوجــه إِلى جهتها؛ 
ــد ال يســتطيع أن يتوجــه  ــه ق ألن

ــرِقِ  شْ ا بَيْنَ الْمَ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــى ذاتها؛ ولذلك قال النب ِل »(٦).إ بْلَةٌ رِبِ قِ غْ وَالْمَ
ــة للراكــب: يتحــرى  ٣- صــالة النافل
القبلة في أول الصالة ما استطاع، 
ــى حيث  ــإن عجــز عــن ذلك صل ف
ــه الراحلة؛ لمــا ثبت أن  توجهت ب
لَى  (٧) عَ بِّحُ انَ يُسَ ــولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كَ رَسُ
، وَيُوتِرُ  ــهَ هٍ تَوَجَّ َيِّ وَجْ ــهِ قِبَلَ أ لَتِ رَاحِ

.(٨) تُوبَةَ كْ ا الْمَ لَيْهَ لِّي عَ َنَّهُ الَ يُصَ يْرَ أ ا، غَ لَيْهَ عَ


ــان أو يوجد ناس  ــة إن كان فــي البني ــان أو يوجد ناس مــن ال يعرف القبل ــة إن كان فــي البني مــن ال يعرف القبل
قريبين يسأل عنها أو يتعرف عليها بمحاريب المساجد قريبين يسأل عنها أو يتعرف عليها بمحاريب المساجد 
ــك فإن  ــة والشــمس والقمــر وما شــابه ذل ــك فإن أو بالبوصل ــة والشــمس والقمــر وما شــابه ذل أو بالبوصل

 y x w y x w)) :ــة تعالى ــة تعالى: عجــز بنى على غالب الظن؛ لقول عجــز بنى على غالب الظن؛ لقول
zz))  [التغابن:[التغابن:١٦١٦]]..

متفق عليه.  (٥)
رواه الترمذي.   (٦)

يسبح: يصلي النافلة.  (٧)
رواه أبو داود.  (٨)

الصالة في الحمام الصالة في المقبرة

ورة
لع

ود ا
حد

السرة

الركبة

الوجه

الكفين

من يصلي بعيدا عن الكعبة



من يصلي داخل الحرم



٦۸

٤٤

١- اِ�خالص
 s r q p o n m l k j i h) :ــى قال تعال
ــة:٥]. وال يتقبل اهللا من العمل إال ما كان  y x w v u t) [البيِّن

ا  هللا، ال رياءً وال سمعة، وال أي نوع من أنواع اإلشراك باهللا. خالصً

٢- ِإسباغ الوضوء
وهو أداؤه بإتقان على الوجه األكمل.

و اهللا به  حُ لى ما يَمْ مْ عَ َدُلُّكَ عن أبي هريرة  أن رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أَال أ
وءِ  باغُ الوُضُ ــولَ اهللا، قال: إِسْ ؟ قالوا: بَلَى يا رَسُ رَجاتِ طايَا، ويَرْفَعُ بِه الدَّ الخَ
الةِ،  دَ الصّ الةِ بَعْ ، وانْتِظارُ الصَّ دِ ســاجِ طا إِلى المَ ثْرَةُ الخُ (١)، وكَ كارِهِ على المَ

.(٣)«(٢) مُ الرِّباطِ لِكُ فَذَ

٣- التبكير للصالة
وهو الخروج مبكرًا؛ إلِدراك فضيلة انتظار الصالة.

الةٍ ما  ــم في صَ كُ دُ َحَ ــال: «وَال يَزَالُ أ عــن أبي هريرة  أن رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ق
.(٤)« الةِ رَ الصّ انْتَظَ

املكاره: هي ما يشق على اإلنسان من برد ونحوه.  (١)
الرباط: حبس النفس على الطاعة.  (٢)

رواه مسلم.  (٣)
رواه البخاري.  (٤)

المحتويـــــــات


















ملسو هيلع هللا ىلص

الصالة عبادة عظيمة، يتوجه المسلم فيها بقلبه وبدنه إلى 
    اهللا تعالى، فينبغي أن يتقدمها استعداد وتهيؤ نفسي وبدني؛ 

ِ

    ليتفرغ لها ويؤديها على الوجه الصحيح؛ ولهذا يشرع لها ما يلي:

من آداب الصالةمن آداب الصالة



٦۹كتاب الصالة

٧- أال يجلس حتى يصلي ركعتين
تَيْنِ  عَ عْ رَكْ لْيَرْكَ دَ فَ ــجِ سْ مْ الْمَ كُ دُ َحَ لَ أ ِذَا دَخَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

.(١)« لِسَ َنْ يَجْ قَبْلَ أ

٨- تجنب تشبيك ا-صابع
رَجَ  وءَهُ ثمَّ خَ ــنَ وُضُ سَ مْ فَأَحْ كُ دُ َحَ أَ أ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «إذَا تَوَضَّ لقول
إِنَّهُ فِي  ؛ فَ هِ ابِعِ نَّ بَيْنَ أصَ ــبِّكَ دِ فَالَ يُشَ جِ سْ ِلَى المَ ا إ دً امِ عَ

.(٢)« ةٍ الَ صَ

٩- االنشغال بالذكر 
ــد انتظار  ــالوة القرآن عن ــاء وت االنشــغال بالذكــر والدع

الصالة، مع عدم التشويش على المصلين.

١٠- الخشوع في الصالة 
وهو لب الصــالة وروحها، فصالة بال خشــوع وال حضور، 
ــن رجــب رحمــه اهللا:  ــال اب ــه، ق ــدن ميــت ال روح في كب
«أصل الخشــوع: لين القلب ورقته وســكونه وخضوعه 
وانكساره وحرقته،فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع 
الجــوارح واألعضاء؛ ألنها تابعة له»(٣) فالخشــوع محله 

القلب، ولسانه المعبر هو الجوارح.

١١- االلتزام بسنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في صالته كلها
ــادة يجب فيهــا االتباع، فال يفعل شــيء أو  فالصــالة عب
لُّوا  ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ ــه أو يقلْه ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول يقول شــيء لم يفعل

لّي»(٤). ونِي أُصَ َيْتُمُ ما رَأ كَ

متفق عليه.  (١)
رواه أبو داود.  (٢)

اخلشوع البن رجب.  (٣)
رواه البخاري.  (٤)

c٤- ذكر ا
ــد الخروج من المنزل، فيقول: «باســم  - فيذكــر اهللا عن
».(١) «اللهم  اهللا، توكلت على اهللا، وال حول وال قوة إِال باهللاِ
ُزَل، أو أظلِم أو  ــل أو أُضــل، أو أزِل أو أ ــي أعــوذ بك أن أَضِ ِن »(٢).إ ل عليَّ ل أو يُجهْ لَم، أو أجهَ أُظْ
- ويذكر اهللا عند الذهاب إلى المسجد، فيقول: «اللهم 
اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي 
ــورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن  نورًا، واجعل في بصري ن
أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، اللهم 

أعطني نورًا»(٣).

٥- المشي إلى الصالة بسكينة ووقار
ةِ،  الَ ــوا إلَى الصَّ شُ ةَ فَامْ ِقَامَ تُمْ اإلْ عْ ــمِ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «إذَا سَ لقول
تُمْ  َدْرَكْ ا أ وا، فَمَ رِعُ ارِ(٥)، وَالَ تُسْ قَ (٤) وَالْوَ ينَةِ كِ مْ بِالسَّ لَيْكُ وَعَ

وا»(٦). أَتِمُّ مْ فَ ا فَاتَكُ لُّوا، وَمَ فَصَ

٦- الذكر عند الدخول المسجد
ــه اليمنى حال الدخــول إِلى المســجد، ويقول:  ــم رجل - تقدي
«أعــوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكريم، وســلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم»(٧) «بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول 

اهللا»(٨) «اللهم افتح لي أبواب رحمتك»(٩)
ــم رجله اليســرى عند الخروج من المســجد، ويقول:  - وتقدي
ــى رســول اهللا، اللهم إني  «بســم اهللا، والصالة والســالم عل
أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم»(١٠).

رواه أبو داود.  (١)

رواه أبو داود.  (٢)

رواه مسلم.  (٣)
السكينة: الطمأنينة والتأني في املشي.  (٤)

الوقار: الرزانة، وغض البصر، وقلة االلتفات.  (٥)
متفق عليه.  (٦)
رواه أبو داود.  (٧)
رواه مسلم.  (٨)
رواه مسلم.  (٩)

رواه ابن ماجه.  (١٠)





۷۰

٥٥

مشروعية سترة المصلي

اتخاذ الســترة مشروع في الحضر والسفر، والفرض والنفل، في المسجد 
ِلَى  لِّ إ ــمْ فَلْيُصَ كُ دُ َحَ لَّى أ ِذَا صَ ــي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «إ وفــي غيره؛ لما ثبت عن النب

ا»(١). نْهَ نُ مِ تْرَةٍ، وَلْيَدْ سُ

نَزَةً -وهي خشبة قصيرة-   زَ عَ نًى، فَرَكَ نَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِمِ َمَّ : «أ بٍ  قَالَ نْ وَهْ وعَ
 .(٢)« تَيْنِ عَ لَّى بِنَا رَكْ ، فَصَ يْهِ لَهُ بَيْنَ يَدَ

حكم سترة المصلي
ب  الســترة واجبة، فقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوضع الســترة لإلمام والمنفرد، ورغّ
ــد صالته، ويمنع  في ذلك؛ ولذا ينبغي أن يضع المســلم أمامه ســترة عن
ــتْرَة، وال  لّ إالّ إلى سُ المار بينه وبين ســترته من المرور؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال تُصَ

رُّ بين يَديْك، فَإنْ أبَى فلْتُقاتِلْه»(٣). ا  يمُ عْ أحدً تدَ

الحكمة من سترة المصلي
شرعت السترة للمصلي لحكم كثيرة، منها:

١- منع المرور أمام المصلي بين يديه، مما يقطع خشوعه.
٢- تمكين المصلي من حصر تفكيره في الصالة، وعدم االنشغال عنها.

َبِي  ٣- التحــرز من قطع الصالة بمرور المــرأة أو الكلب أو الحمار؛ لحديث أ
انَ  ِذَا كَ تُرُهُ إ إِنَّهُ يَسْ لِّي، فَ مْ يُصَ كُ دُ َحَ ِذَا قَامَ أ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ : قَالَ رَسُ ٍّ  قَالَ ذَر
إِنَّهُ  ، فَ لِ رَةِ الرَّحْ ــلُ آخِ ثْ يْهِ مِ نْ بَيْنَ يَدَ إِذَا لَمْ يَكُ ، فَ لِ ــرَةِ الرَّحْ ثْلُ آخِ يْهِ مِ ــنَ يَدَ بَيْ
لْبِ  ا بَالُ الْكَ َبَا ذَرٍّ، مَ : يَا أ لْتُ دُ، قُ وَ لْبُ األَسْ َةُ، وَالْكَ رْأ ارُ، وَالْمَ مَ تَهُ الْحِ الَ عُ صَ طَ يَقْ
ولَ  أَلْتُ رَسُ ي، سَ : يَا ابْنَ أَخِ رِ؟ قَالَ فَ لْبِ األَصْ نَ الْكَ ر مِ مَ لْبِ األَحْ نَ الْكَ دِ مِ وَ األَسْ

.(٤)« انٌ يْطَ دُ شَ وَ لْبُ األَسْ : «الْكَ الَ أَلْتَنِي، فَقَ ا سَ مَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص كَ

رواه أبو داود.  (١)
رواه أحمد.  (٢)

رواه ابن خزمية.  (٣)
رواه مسلم.  (٤)

المحتويـــــــات 








 شيء يجعله المصلي أمامه بينه وبين من
  يمر بين يديه. 

سترة المصليسترة المصلي



۷۱ كتاب الصالة

من أحكام سترة المصلي
يكــون  الســترة  اتخــاذ   -١
ــا  أم ــرد،  المنف أو  ــام  لإلم
ــام  اإلم فســترة  المأمــوم 
  بَّاسٍ نِ ابْنِ عَ سترة له، فعَ
لَى  عَ ــا  بً رَاكِ ــتُ  بَلْ َقْ : «أ ــالَ قَ
زْتُ  ئِذٍ قَدْ نَاهَ ــا يَوْمَ َنَ (١) وَأ َتَانٍ أ
ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ، وَرَسُ مَ ــالَ تِ االِحْ
رَرْتُ  نى، فَمَ لِّي بِالنَّاسِ بِمِ يُصَ

 ، ــانَ تَرْتَعُ ــلْتُ األَتَ أَرْسَ نَزَلْتُ فَ ، فَ ــفِّ ضِ الصَّ يْ بَعْ ــدَ ــنَ يَ بَيْ
.(٢)« دٌ َحَ رْ ذَلِكَ أ ، فَلَمْ يُنْكِ فِّ لْتُ في الصَّ وَدَخَ

ــي، وَيَأْثَمُ المار ؛ لقوله  ٢-ال يجــوز المرور بين يدي المصل
يْ  ارُّ بَيْنَ يَدَ لَمُ الْمَ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَوْ يَعْ
انَ  ، لَكَ ــهِ لَيْ اذَا عَ ــي مَ ل صَ الْمُ
نْ  يْرًا لَهُ مِ ينَ خَ َرْبَعِ فَ أ َنْ يَقِ أ
َبُو  ». قَالَ أ ــهِ يْ ــرَّ بَيْنَ يَدَ َنْ يَمُ أ
ينَ  َرْبَعِ َقَالَ أ َدْرِي، أ ــرِ: الَ أ النَّضْ

؟(٣) نَةً َوْ سَ رًا أ هْ َوْ شَ ا أ يَوْمً
إال أن يكــون المــرور من وراء 
ســترته، أو يمــر بعيدا عنه 

مــن وراء موضــع ســجوده إذا لم يكــن المصلي متخذا 
سترة.

ــه؛ فعن أبي  ــع من يمر بين يدي ــزم المصلي أن يمن  ٣-يل
ِذَا  : «إ ولُ ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَقُ تُ النَّبِ عْ ــمِ  قَالَ : سَ ريِّ دْ يدٍ الْخُ ــعِ سَ
َنْ  دٌ أ َحَ أَرَادَ أ نْ النَّاسِ فَ ــتُرُهُ مِ ءٍ يَسْ ــيْ ِلَى شَ مْ إ كُ دُ َحَ لَّى أ صَ
وَ  ا هُ إِنَّمَ ، فَ اتِلْهُ لْيُقَ ــى فَ َبَ إِنْ أ ، فَ هُ فَعْ لْيَدْ ــهِ فَ يْ تَازَ بَيْنَ يَدَ يَجْ

.(٤)« انٌ يْطَ شَ
٤- اســتثنى جماعة مــن أهل العلم المســجد الحرام، 
ــدي المصلي؛ لعموم  ــاس المرور فيه بين ي فرخصوا للن
ــن يدي المصلي  ــة رفع الحــرج؛ ألن في منع المرور بي أدل

بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.

األتان: هي أنثى احلمار.  (١)
متفق عليه.  (٢)
متفق عليه.  (٣)
متفق عليه.  (٤)

٥- تحصل الســترة بالصالة إلى جدار أو عمود من أعمدة 
المســجد أو دوالب، أو يضع شيئًا  فيصلي إليه كعصى 

-مثال-.
ــا بين المصلي والســترة يقدر بممر شــاة؛ لحديث   ٦- م
ــولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص وَبَيْنَ  لَّى رَسُ صَ ــنَ مُ انَ بَيْ : «كَ لٍ  قَالَ ــهْ سَ

.(٥)« اةِ رُّ الشَّ مَ ارِ مَ دَ الْجِ

متفق عليه.  (٥)

قطع المرأة للصالة
ليــس في حديــث «يقطــع الصالة.........» الســابق تشــبيه 
للمرأة بالحمار والكلب ا(سود، فوجود الثالثة في سياق 
واحــد ال يعني أنهــا متماثلة في عللها التــي ُتقطع بها 
الصــالة، بمعنــى أنــه ال يلــزم أن العلة من كــون الكلب 
ا(ســود يقطع الصــالة هي نفس العلــة المحققة في 

الحمار أو المرأة. 
ولذلك فكون الكلب ا(ســود شــيطاًنا  كما ُأخبر به في 
الحديث ال يعني أن الحمار أو المرأة شــيطان، فقد تكون 
لهذه الثالثة علل مختلفة وإن جمعها ســياق واحد، وإن 
كانت علة الكلب منصوصا عليها في النص دون الباقي 

فيدل على أنها تختلف عن الباقي وال تماثلها.
ويمكــن أن تســتنبط علــة لكون المــرأة تقطــع الصالة 
بكون مرور المرأة بين يدي المصلي -أي قريًبا  منه- مما 
قــد يثير في الرجــل انتباهه، وقد يشــرد به عــن الصالة؛ 
ولذلك كانت المرأة في العموم أشــد لفًتا  النتباه الرجل 
من مــرور رجٍل آخر، لذلك -واJ أعلم- جعلها الشــارع 

مما يقطع الصالة، وذلك حفاًظا  على خشوع الصالة.
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٦٦
لِّي»(١) ونِي أُصَ َيْتُمُ ا رَأ مَ ا كَ لَّوْ قال ملسو هيلع هللا ىلص :«صَ

ةَ  الَ تِحُ الصَّ تَفْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَسْ انَ رَسُ كَ  -رضي اهللا عنها-      
صْ  خِ عَ لَمْ يُشْ ِذَا رَكَ انَ إ ، وَكَ ينَ الَمِ ِ رَبِّ الْعَ دُ هللاِ مْ رَاءَةَ بـِ الْحَ بِيرِ، وَالْقِ بِالتَّكْ

وعِ لَمْ  نَ الرُّكُ هُ مِ ِذَا رَفَعَ رَأْسَ انَ إ ، وَكَ نْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَلَكِ بْهُ وِّ ، وَلَمْ يُصَ هُ رَأْسَ
دْ  جُ ةِ لَمْ يَسْ دَ جْ نَ السَّ هُ مِ ِذَا رَفَعَ رَأْسَ انَ إ ا، وَكَ تَوِيَ قَائِمً تَّى يَسْ دْ حَ جُ يَسْ
رِشُ  انَ يَفْ ، وَكَ يَّةَ تَيْنِ التَّحِ عَ لِّ رَكْ ولُ فِي كُ انَ يَقُ ا، وَكَ الِسً تَوِيَ جَ تَّى يَسْ حَ
 ، انِ يْطَ بَةِ الشَّ قْ نْ عُ ى عَ انَ يَنْهَ نَى، وَكَ لَهُ الْيُمْ بُ رِجْ رَى، وَيَنْصِ لَهُ الْيُسْ رِجْ

ةَ  الَ تِمُ الصَّ انَ يَخْ ، وَكَ بُعِ تِرَاشَ السَّ يْهِ افْ لُ ذِرَاعَ تَرِشَ الرَّجُ َنْ يَفْ ى أ وَيَنْهَ
.(٢)« لِيمِ بِالتَّسْ

استقبال القبلة وتكبيرة ا�حرام
- يقــف مــن أراد الصــالة مســتقبالً القبلة، 
ــى،  ــدي اهللا تعال ــن ي ــه بي مستشــعرًا وقوف

ا في صالته.  خاشعً
ــة محلها  ــوي بقلبه الصــالة، فالني ــم ين - ث
القلب، وال يجــوز التلفظ بها؛ ألن ذلك بدعة، 
لِّ  ا لِكُ ِنَّمَ ــاتِ ، وَإ ــالُ بِالنِّيَّ مَ ا األَعْ ِنَّمَ ــالملسو هيلع هللا ىلص: «إ ق

ا نَوَى»(٣)  رِئٍ مَ ــه أو أذنيه، امْ ــى حذو منكبي ِل ــم يرفع يديه إ - ث
ويقول: «اهللا أكبر»(٤).

- ثم يجعل يده اليمنى على اليسرى(٥)تحت صدره، ويقبض اليسرى باليمنى.

االستفتاح وقراءة الفاتحة
انَكَ  بْحَ - يخفض المصلي رأسه، ويجعل نظره إلى مكان سجوده(٦) ثم يقول: «سُ

.(٧)« يْرُكَ ِلَهَ غَ ، وَالَ إ كَ دُّ الَى جَ ، وَتَعَ كَ مُ ، تَبَارَكَ اسْ كَ دِ مْ مَّ وَبِحَ اللَّهُ
ــم يقــول بعد ذلك: «أعوذ باهللا من الشــيطان الرجيم» «بســم اهللا الرحمن  - ث

الرحيم» سرًّا(٨).
- وبعد ذلك يقرأ الفاتحة(٩)، ثم يقول «آمين» يعني: استجب.

ــرأ المصلي بعــد الفاتحة ســورة، أو بعض  - ثم يق
ــن األوليين، على أن  ما تيســر من القرآن في الركعتي
يجهر بالقراءة في الفجر، وفي الركعتين األوليين من 

المغرب والعشاء.

رواه البخاري.  (١)
رواه مسلم.  (٢)

متفق عليه..  (٣)
رواه مسلم.  (٤)

رواه أحمد.  (٥)
رواه البخاري.  (٦)
رواه مسلم.  (٧)
رواه مسلم.  (٨)

رواه البخاري.  (٩)

صفة الصالةصفة الصالة

المحتويـــــــات
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الركوع والرفع منه
ــي يديه ويكبر  يرفع المصل
ــا، ويجعــل يديه على  راكعً
ــه  مفرجتي األصابع  ركبتي
كالقابض عليهما، ويسوي 
ــم يقول:  ظهــره ورأســه، ث
ــم»  ــي العظي «ســبحان رب

ثالثًا(١).
ــام  ِم ويقــول (إ ــع  يرف ــم  ث  
ومنفرد): «ســمع اهللا لمن 
(الجميع):  ويقول  حمده»(٢)، 
ملء  الحمــد،  ــك  ول ــا  «ربن
األرض،  ومــلء  الســموات، 
ــا، وملء ما  وملء ما بينهم
شــئت من شــيء بعــد»(٣)، 
ــه  ويســتحب أن يضــع يدي

على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع.

السجود والرفع منه
ا، ويكون أول ما يقع على  -يكبر المصلي ثم يخر ســاجدً

األرض منه ركبتيه، ثم يديه(٤)، ثم جبهته وأنفه،
ــه أو كتفيه،  ــى األرض بحــذاء أذني ــه عل  ويبســط كفي

ويجعل أصابعهما 
ســاعديه(٥) إِلى جهــة القبلة،  ويرفع 
ويباعد  األرض،  عن 
عــن  ــه(٦)  عضدي
ــه  ــه(٧)، وبطن جنبي
ــه،  فخذي عــن 
«ســبحان  ويقول: 
ــى» ثالثًا،  ربي األعل
الدعاء  مــن  ويكثر 

في سجوده(٨).
ــع رأســه  ــم يرف - ث
ــع  يرف وال  ــرًا،  مكب

ا(٩) يسراه، ناصبًا يمناه، جاعالً أصابعها  يديه، ويجلس مفترشً
إِلى القبلة، ويجعل يديه على فخذيه مبسوطتين، 

رواه الترمذي.  (١)

رواه الترمذي.  (٢)

رواه الترمذي.  (٣)
رواه أبو داود.  (٤)

الساعد: هو ما بني الكف إلى املرفق.  (٥)
العضد: هو ما بني املرفق إلى الكتف.  (٦)

رواه البخاري.  (٧)
رواه مسلم.  (٨)
رواه مسلم.  (٩)

ــي، وارحمني،  ــة، ويقول: «اللهــم اغفر ل وأصابعهمــا للقبل
واجبرني، واهدني، وارزقني»(١).

- ثم يكبر ويسجد الثانية كاألولى.
ــم يرفع رأســه مكبرًا، ويجلس جلســة خفيفة تســمى  - ث
جلســة االستراحة؛ لحديث مالك بن الحويرث  في وصف 

ا»(٢). صالته ملسو هيلع هللا ىلص أنه «لم ينهض حتى يستوي قاعدً
ا على يديه(٣). -ثم ينهض مكبرًا للركعة الثانية معتمدً

- ثم يصلي الركعــة الثانية كاألولى، لكنه ال يقول دعاء 
االستفتاح. 

التشهد
ِذا فرغ المصلي من الركعتين األوليين جلس للتشــهد  إ
ــاه، ويجعل يديه على  ــا يســراه ناصبًا يمن األول، مفترشً
ر  ر(٤) والبِنصِ نصِ فخذيه، ويبســط اليســرى، ويقبض الخِ
ــق بالوســطى مــع اإلِبهــام، ويرفع  ــى، ويحل مــن اليمن
الســبابة، ويشير بســبابته عند التشهد، ويرمي ببصره 
ــات،  ــوات والطيب ــات هللا، والصل إليهــا، ويقــول: «التحي
الســالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته، الســالم 
علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، أشهد أن ال إِله إِال اهللا 

ا عبده ورسوله»(٥). وأشهد أن محمدً
ــرًا -إِن كانت الصالة أكثر من ركعتين-،  -ثم ينهض مكب
ــع يديه مع التكبير، وال يقرأ في الباقي من الركعات  ويرف

إِال الفاتحة.

رواه الترمذي.  (١)
رواه البخاري.  (٢)
رواه البخاري.  (٣)

ــي اخلنصر،  ــد، والبنصــر: اإلصبع الذي يل ــر من الي ــع األخي اخلنصــر: اإلصب  (٤)
والوســطى: اإلصبع الذي البنصر، والســبابة: اإلصبع الذي يلي الوسطى، 

واإلبهام : اإلصبع الذي يلي السبابة.
رواه البخاري.  (٥)
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ا(١) في التشهد األخير، والتورك: أن يخرج  -ويجلس متوركً
رجله اليسرى من الجانب األيمن مفروشة، ويجلس على 
ــة، ويقول ما ورد  مقعدته، وتكــون رجله اليمنى منصوب
في التشــهد األول ويزيد عليه: «اللهم صل على محمد 
ــم وعلى آل  ِبراهي ــى إ ــى آل محمــد، كما صليت عل وعل
ِبراهيم إِنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى  إ
ِبراهيم إِنك  ِبراهيم وعلى آل إ آل محمد، كما باركت على إ

حميد مجيد»(٢).
-ثم يقــول: «اللهم إني أعوذ بك مــن عذاب جهنم، ومن 
عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شــر فتنة 

المسيح الدجال»(٣).

التسليم
وفي نهاية الصالة يســلم المصلي عــن يمينه، ويقول: 

«السالم عليكم ورحمة اهللا»(٤)، وعن يساره كذلك.

من ا-ذكار بعد الصالة
ــا) «اللهــم أنت الســالم، ومنك  - «أســتغفر اهللا» (ثالث

السالم، تباركت يا ذا الجالل واإلكرام»(٥).
- «ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد 
وهو على كل شــيء قدير، اللهم ال مانع لما أعطيت، وال 

معطي لما منعت، وال ينفع ذا الجد منك الجد»(٦).
- «ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد 
وهو على كل شــيء قدير. ال حــول وال قوة إال باهللا، ال إله 
ــه الفضل وله  ــه النعمة ول ــاه، ل ــد إال إي إال اهللا، وال نعب
الثناء الحسن، ال إله إال اهللا، مخلصين له الدين ولو كره 

الكافرون»(٧). 

رواه أبو داود.  (١)
رواه البخاري.  (٢)
رواه البخاري.  (٣)
رواه مسلم.  (٤)
رواه مسلم.  (٥)

رواه البخاري.  (٦)
رواه مسلم.  (٧)

- «ســبحان اهللا، والحمــد هللا، واهللا أكبر» (ثالثا وثالثين) 
«ال إله إال اهللا وحده ال شــريك له، له الملك وله الحمد، 

وهو على كل شيء قدير»(٨).
- «اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك»(٩).
- قراءة: آية الكرسي، وسورة  اإلخالص، والفلق، والناس(١٠).

- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
- يقول: «اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال 

متقبال»(١١) بعد السالم من صالة الفجر.

رواه مسلم.  (٨)
رواه أبو داوود.  (٩)

رواه النسائي.  (١٠)
رواه ابن ماجه.  (١١)

مسألة

 المرأة كالرجل في صفة الصالة سواء بسواء.



۷٥كتاب الصالة

قراءة الفاتحةتكبيرة اإلِحرام

السجود والرفع منهالركوع والرفع منه

التسليمالجلوس للتشهد األخيرالجلوس بين السجدتين  
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٧٧

١- صالة القاعد


لَّى  ِنْ صَ تصح صالة القاعد في النافلة وله نصف أجر القائم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
ا  لَّى نَائِمً نْ صَ ، وَمَ ائِمِ رِ الْقَ َجْ فُ أ لَهُ نِصْ ا فَ دً لَّى قَاعِ نْ صَ ، وَمَ لُ َفْضَ وَ أ ا فَهُ قَائِمً
؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  ا لعذر فله األجر كامالً »(١)، وإن صلى قاعدً دِ اعِ رِ الْقَ َجْ فُ أ لَهُ نِصْ فَ

ا»(٢). يحً حِ ا صَ يمً قِ لُ مُ مَ انَ يَعْ ا كَ ثْلُ مَ تِبَ لَهُ مِ رَ كُ افَ َوْ سَ بْدُ أ رِضَ الْعَ ِذَا مَ «إ


ال تصح صالة القاعد في الفريضة إن كان قادرا على الوقوف.

رواه البخاري.  (١)

رواه البخاري.  (٢)

أحكام الصالةأحكام الصالة

المحتويـــــــات
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٢- النية


١- ال يجوز قطع النية أثناء الصالة، فمن نوى أن يقطع الصالة انقطعت صالته، ووجب عليه االبتداء من أولها.  

٢- من أحرم بصالة نفل لم يجز له أن يحولها في أثنائها إِلى صالة فريضة.
ــه إلى نافلة ويكملها ركعتين، ثم  ٣- مــن أحرم منفــردا بصالة فريضة، ثم جاءت جماعة فإنه يجوز له أن يحول نيت

يسلم ويصلي مع الجماعة.

٣- قراءة الفاتحة
نَّا  : «كُ تِ  قَالَ امِ ــن الصَّ بَادَةَ بْ نْ عُ ــو كان مأموما في صالة جهرية؛ فعَ ــراءة الفاتحة على المصلي حتى ول تجــب ق
رَءُونَ  مْ َتقْ لَّكُ رَغَ قَال ملسو هيلع هللا ىلص: لَعَ ا فَ رَاءَةُ، فَلَمَّ لَيْهِ  الْقِ لَتْ عَ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فَثَقُ َ رَسُ رَأ رِ، فَقَ جْ ةِ الفَ الَ ــول اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي صَ لْفَ رَسُ خَ
ا»(١). ْ بِهَ رَأ نْ لَمْ يَقْ ةَ لِمَ الَ إِنَّهُ الَ صَ ، فَ تَابِ ةِ الْكِ اتِحَ ِالَّ بِفَ لُوا إ عَ ولَ اهللا. قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص : الَ تَفْ ا يَا رَسُ ذَ ، هَ مْ لْنَا: نَعَ ؟ قُ مْ كُ امِ ِمَ لْفَ إ خَ

٤- التأمين
، سواء اإلمام، أو المأموم، أو المنفرد، أو المفترض، أو المتنفل،  التأمين: قول المصلي: «آمين» وهو سنة لكل مصلٍّ

سواء في الصالة السرية، أو الجهرية، ويسر به في السرية ويجهر في الجهرية.
نْ ذَنْبِه»(٢). مَ مِ دَّ رَ لهُ ما تَقَ فِ ةِ غُ الئِكَ ينَ المَ ينُهُ تَأْمِ نْ وافَقَ تَأْمِ إنَّهُ مَ نُوا، فَ امُ فَأمِّ نَ اإلِمَ ودليله قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «إذا أمَّ

٥- سكتات ا�مام
١- سكتة بين التكبير والقراءة ألجل دعاء االستفتاح.

٢- لم يثبت في السنة سكتة لإلمام بين قراءة الفاتحة والسورة بعدها .
٣- سكتة بعد االنتهاء من القراءة قبل الركوع.

٦- الجهر حال قضاء الفرض وفي النوافل
إذا فاتته الصالة وأراد قضاءها فهل يسر أم يجهر؟ العبرة بالصالة ال بوقت القضاء، فلو قضى الصالة الجهرية نهارًا جهر.

والسنة اإلسرار في النوافل إال ما ورد فيه دليل بالجهر، كالتراويح والخسوف.

٧- رفع اليدين
ترفع اليدين في المواضع التالية:

١-تكبيرة اإلحرام.

٢-تكبيرة الركوع.
٨- إدراك الركعة

.(٣)« ةَ عَ َدْرَكَ الرَّكْ دْ أ وعَ فَقَ َدْرَكَ الرُّكُ نْ أ  إذا أدرك المأموم الركوع مع اإلمام فقد أدرك الركعة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ومَ
رواه أبو داود.  (١)

رواه البخاري.  (٢)
رواه أبو داود.   (٣)



٣-عند القيام من الركوع.
٤-عند القيام بعد التشهد األول.



 كتاب الصالة ۷۸

٩- الطمأنينة
ــولَ اهللا  َنَّ رَسُ رَيْرَةَ  أ َبِى هُ نْ أ الطمأنينة في جميع أركان الصالة ركن من األركان ال تصح الصالة بدونها؛ لما روي عَ
عْ  : «ارْجِ ، وقَالَ مَ الَ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ رَدَّ رَسُ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَ لَى رَسُ ــلَّمَ عَ اءَ فَسَ لَّى، ثُمَّ جَ لٌ فَصَ لَ رَجُ خَ ، فَدَ ــجدَ سْ لَ الْمَ ملسو هيلع هللا ىلص دَخَ
ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  الَ رَسُ ، فَقَ لَيْهِ لَّمَ عَ ِلَى النَّبِىِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَسَ اءَ إ لَّى، ثُمَّ جَ انَ صَ ا كَ مَ لَّى كَ لُ فَصَ عَ الرَّجُ ». فَرَجَ لِّ ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَ لِّ فَصَ

.« لِّ إِنَّكَ لَمْ تُصَ ، فَ لِّ عْ فَصَ : «ارْجِ ». ثُمَّ قَالَ مُ الَ لَيْكَ السَّ «وَعَ
ةِ  الَ ِلَى الصَّ تَ إ ِذَا قُمْ : «إ نِي. قَالَ لِّمْ ا، عَ ذَ يْرَ هَ ــنُ غَ سِ ا أُحْ قِّ مَ ثَكَ بِالْحَ : وَالَّذِى بَعَ لُ الَ الرَّجُ ، فَقَ رَّاتٍ ثَ مَ لَ ذَلِكَ ثَالَ تَّى فَعَ  حَ
تَّى  دْ حَ ــجُ ا، ثُمَّ اسْ لَ قَائِمً تَدِ تَّى تَعْ ا، ثُمَّ ارْفَعْ حَ عً ئِنَّ رَاكِ مَ تَّى تَطْ عْ حَ ، ثُمَّ ارْكَ رْآنِ نَ الْقُ كَ مِ عَ ــرَ مَ ا تَيَسَّ ْ مَ رَأ بِّرْ، ثُمَّ اقْ فَكَ

لِّها»(١). التِك كُ لْ ذَلِكَ فِي صَ ا، وافْعَ السً مئِنَّ جَ ا، ثمّ ارْفَعْ حتَّى تَطْ دً اجِ ئِنَّ سَ مَ تَطْ

١٠-  تحريك اللسان
ال يكفي في قراءة القرآن والتكبيرات واألذكار مجرد القراءة القلبية، بل ال بد من النطق بذلك، وأقله تحريك اللسان 

والشفتين بالقراءة.

١١- هيئة السجود
.(٢)« اهُ مَ بَتَاهُ، وَقَدَ اهُ، وَرُكْ فَّ ، وَكَ هُ هُ : وَجْ رَافٍ ةُ أَطْ بْعَ هُ سَ عَ دَ مَ جَ بْدُ سَ دَ الْعَ جَ ِذَا سَ السجود يكون على سبعة أعظم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

رواه البخاري.  (١)
متفق عليه.  (٢)





۷۹كتاب الصالة 


-الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة اإلِحرام.

- زيادة لفظه ((والشكر)) عند قولهم : ((ربنا ولك الحمد)) وهذه الزّيادة لم تثبت عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

الة. الة على رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص في الصّ - زيادة لفظ ((سيدنا)) في  التّشهد ،أو في الصّ

- عند التسليم اإلشارة باليد اليمنى جهة اليمين، و باليسرى للجهة الثانية.

ا، ونحو ذلك. ا. واآلخر: جمعً -مصافحة المصلين بعضهم بعضا وقول أحدهم: حرمً

- ما يفعله البعض بعد الصالة من قراءة أحدهم آية الكرسي،  ثم يقول: سبحان اهللا فيسبحون....الخ.

 - مسح الوجه بعد الدعاء والذكر.

١٢- ا�شارة با-صبع
ا»(١). و بِهَ عُ ا، يَدْ هَ رِّكُ َيْتُهُ يُحَ رَأ هُ فَ بَعَ ر ٍ «ثُمَّ رَفَعَ إِصْ جْ السنة اإلشارة باألصبع في التشهد؛ لحديث وَائِلَ بْنَ حُ

رواه النسائي.  (١)



۸۰


 

 
أ- أن ال يتذكر أنه ترك هذا الركن إال بعد وصوله إلى موضعه من الركعة التالية، وهنا ال يعتد بالركعة السابقة التى 

ترك فيها هذا الركن، ويقيم هذه الركعة مقام التي سها فيها، ثم يسجد للسهو.
مثاله: رجل تذكر في الركعة الثانية عند قراءته للفاتحة أنه سها عن الفاتحة  في الركعة األولى، فهنا يجعل هذه 

الركعة الركعة األولى له، ويلغي الركعة السابقة.
ب- أن يتذكر أنه نســي ركنًا من الركعة قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التالية، وهنا يجب عليه أن يعود فور 

تذكره ليأتي بهذا الركن.
مثاله: رجل نسي أن يركع، ثم سجد حين أكمل قراءته، ثم تذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فهنا يجب عليه أن يقوم 

فيركع، ثم يكمل صالته.

ثانًيا: واجبات الصالة

١- تكبيرات االنتقال بين هيئات الصالة.
٢- قول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع.

٣- قول: «سمع اهللا لمن حمده» لإلِمام والمنفرد، 
وليست مشروعة للمأموم.

٤- قول: «ربنا ولك الحمد» في االعتدال من الركوع.
٥- قول: «سبحان ربي األعلى» في السجود.

٦.- قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين.
٧- الجلوس للتشهد األول.

٨- التشهد األول.

٨٨

أوًلا: أركان الصالة

١- النية.
٢- القيام في الفرض مع القدرة.

٣- تكبيرة اإلِحرام.
٤- قراءة الفاتحة.

٥- الركوع.
٦- االعتدال من الركوع.

٧- السجود على األعضاء السبعة.
٨- الجلوس بين السجدتين.

٩- الجلوس للتشهد األخير.
١٠- قراءة التشهد األخير.

١١- الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص في
      التشهد األخير.

١٢- التسليم.
١٣- الطمأنينة في جميع األركان.

١٤- الترتيب بين األركان.

أركان الصالة وواجباتها وسننهاأركان الصالة وواجباتها وسننها

المحتويـــــــات

 






أجزاؤها األساسية التي تتكون منها، بحيث
     ال يجوز تركها بحال من األحوال، فال تسقط

ا  إِال في حالة العجز، ا  وال سهوً      عمدً

.التي يجبرها سجود السهو وتسقط بالنسيان 



۸۱ كتاب الصالة


١- من تركه عمدا بطلت صالته، وعليه إعادتها.

٢- من تركه سهوا فصالته صحيحة، ويسجد سجدتي سهو .

ثالًثا: سنن الصالة
كل ما عدا شــروط الصالة وأركانها وواجباتها مما ذكر في صفة الصالة فهو ســنّة، ال يؤثر تركه في صحة الصالة، 

وال يجب لتركه سجود سهو.
 : وسنن الصالة نوعان 

 
وهي كثيرة، منها:

١- االستفتاح: وهو الدعاء الذي يقال قبل قراءة الفاتحة.
٢- التعوذ: وهو قول : «أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم».

٣- البسملة: وهي قول : «بسم اهللا الرحمن الرحيم».
٤- ما زاد على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود.

٥- ما زاد على الواحدة في قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين.
٦- ما زاد على قول: «ربنا ولك الحمد» بعد الرفع من الركوع.

٧- ما زاد على الفاتحة من القراءة.
 

وهي كثيرة، منها:
ــع اليدين مع تكبيرة اإلِحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام  ١- رف

٢- وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء القيام قبل الركوع وبعده.إِلى الركعة الثالثة.
٣- النظر إِلى موضع السجود.

٤- مباعدة اليدين عن البطن والجنب أثناء السجود.
ــالً أصابعها للقبلة،  ــراش: وهــو الجلوس ناصبًا  القــدم اليمنى وجاع ٥- االفت
ا  عليها. ويسن في جميع جلسات الصالة إِال  ــا  الرجل اليسرى جالسً مفترشً

في التشهد األخير من صالة تزيد على ركعتين.
ــورك: وهــو الجلوس ناصبًا  القدم اليمنى جاعال أصابعها للقبلة، وجعل القدم اليســرى تحت ســاق اليمنى  ٦- الت
ا  على الورك األيســر، ويســن هذا الجلوس للتشــهد  األخير من صالة تزيد على ركعتين.وإِخراجها من جهة اليمين، والجلوس على المقعدة معتمدً



اشاالفتراش االفت

التورك



۸۲

٩٩

أوًال: مباحات الصالة
المشي في الصالة لعلة تحدث شرط عدم االنحراف عن القبلة كفتح   ٠١

باب تجاه القبلة.
حمل األطفال في الصالة.  ٠٢

قتل الحية والعقرب في الصالة.  ٠٣
االلتفات في الصالة لحاجة.  ٠٤

البكاء في الصالة.  ٠٥
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.  ٠٦

الفتح على اإلمام.  ٠٧
اإلشــارة في الصالة لرد السالم باألصبع أو باليد( فيجعل كف يده إلى   ٠٨

األرض وظهرها إلى أعلى).
٠٩  اإلشارة المفهمة عن المصلي للحاجة تعرض.

١٠. حمد اهللا تعالى إذا رأى ما يستدعيه.
١١. البصق والتنخم في الصالة عن شماله.

١٢. منع المرور بين يدي المصلي.

ثانيًا : مكروهات الصالة
دخول المرء في الصالة وهو مشــوش الفكر أو عنده أو أمامه ما يلهيه   .١
عن صالته، كاحتباس البول، أو الغائط، أو الريح، أو حالة جوع أو عطش، 

أو بحضرة طعام يشتهيه، أو ينظر إِلى شيء يلهيه عن صالته.
ــا ينافي الخشــوع واالطمئنان فــي الصالة مثل:  ــث، وهو فعل م العب  .٢
الحركة بدون حاجة، والعبث باللحية والثوب والغترة والساعة، وفرقعة 

األصابع وتشبيكها، ونحو ذلك.
االلتفــات بالوجه في الصالة لغير حاجة بشــرط عدم تحول البدن عن   .٣

القبلة وإال بطلت الصالة .
رَة، وهي وســط اإلنســان  عُ الرجل يده على الخاصِ : وهــو: وَضْ ــرُ صُّ التَخَ  .٤

ستَدقّ فوق الوركين؛ ألنه من فعل اليهود.  المُ
تغطية  الفم واألنف في الصالة.  .٥
تشمير الثوب والكم ونحو ذلك.  ٠٦

مباحات الصالة ومكروهاتها ومبطالتهامباحات الصالة ومكروهاتها ومبطالتها

المحتويـــــــات






۸۲

٩٩

أوًال: مباحات الصالة
المشي في الصالة لعلة تحدث شرط عدم االنحراف عن القبلة كفتح   ٠١

باب تجاه القبلة.
حمل األطفال في الصالة.  ٠٢

قتل الحية والعقرب في الصالة.  ٠٣
االلتفات في الصالة لحاجة.  ٠٤

البكاء في الصالة.  ٠٥
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.  ٠٦

الفتح على اإلمام.  ٠٧
اإلشــارة في الصالة لرد السالم باألصبع أو باليد( فيجعل كف يده إلى   ٠٨

األرض وظهرها إلى أعلى).
٠٩  اإلشارة المفهمة عن المصلي للحاجة تعرض.

١٠. حمد اهللا تعالى إذا رأى ما يستدعيه.
١١. البصق والتنخم في الصالة عن شماله.

١٢. منع المرور بين يدي المصلي.

ثانيًا : مكروهات الصالة
دخول المرء في الصالة وهو مشــوش الفكر أو عنده أو أمامه ما يلهيه   .١
عن صالته، كاحتباس البول، أو الغائط، أو الريح، أو حالة جوع أو عطش، 

أو بحضرة طعام يشتهيه، أو ينظر إِلى شيء يلهيه عن صالته.
ــا ينافي الخشــوع واالطمئنان فــي الصالة مثل:  ــث، وهو فعل م العب  .٢
الحركة بدون حاجة، والعبث باللحية والثوب والغترة والساعة، وفرقعة 

األصابع وتشبيكها، ونحو ذلك.
االلتفــات بالوجه في الصالة لغير حاجة بشــرط عدم تحول البدن عن   .٣

القبلة وإال بطلت الصالة .
رَة، وهي وســط اإلنســان  عُ الرجل يده على الخاصِ : وهــو: وَضْ ــرُ صُّ التَخَ  .٤

ستَدقّ فوق الوركين؛ ألنه من فعل اليهود.  المُ
تغطية  الفم واألنف في الصالة.  .٥
تشمير الثوب والكم ونحو ذلك.  ٠٦

مباحات الصالة ومكروهاتها ومبطالتهامباحات الصالة ومكروهاتها ومبطالتها

المحتويـــــــات






۸۳ كتاب الصالة

ا بالمكتوف الذي ربط يده خلفه، فإذا سجد ال يسجد شعره  كف الشعر وجمعه وضفره للرجال، فيكون شبيهً  ٠٧
معه. 

التنخم تجاه القبلة أو عن يمين المصلي.  ٠٨
رفع البصر إِلى السماء.  ٠٩

١٠. تغميض العينين إِال لحاجة.
١١. افتراش الذراعين في السجود.

ثالثًا: مبطالت الصالة
اإلِتيان بما ينافي شرطاً من شروط الصالة؛ كحصول ما يبطل الطهارة، أو تعمد كشف العورة، أو االنحراف عن   .١

القبلة بجميع بدنه، أو قطع النيّة.
تعمد ترك ركن أو واجب في الصالة.  .٢

ِذا كان من غير جنس الصالة، وكان لغير ضرورة؛ كالمشي وكثرة الحركة. العمل الكثير فيها إ  .٣
الضحك والقهقهة.  .٤

الكالم المتعمد.  .٥
.ً األكل والشرب عمدا  .٦

.ً زيادة ركعة أو ركن عمدا  .٧
ً قبل إِمامه. سالم المأموم عمدا  .٨



.ً زيادة ركعة أو ركن عمدا  .٧
ِِمممماااااااممممهههه... ًًً ققققببببللللللل إإإإإإإ سسالالالالالممم اااااللللممأأأأأممووووووممممممممم  ععععععمممممممددااا  ..٨٨٨٨٨٨



أو-: سجود السهو۸٤


أسباب سجود السهو ثالثة: الشك والزيادة والنقص.



والشك بالنسبة للصالة ينقسم إلى قسمين:


وهذا الشك ال يُلتفت إليه.
ــن أم ثالثا؟ فهذا ال  مثاله: رجل شــك بعد صــالة الفجر أصالها ركعتي

يَلتفت إلى هذا الشك، إال أن يتيقن فيعمل بما تيقن.


وهذا الشك ال يخلو من حالتين:


وهنا يعمل بما ترجح عنده، ويسجد للسهو بعد السالم.
مثاله: رجل يصلي الظهر فشــك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، 
لكن ترجــح عنده أنها الثالثة، فهذا يجعلهــا الثالثة، ويتم صالته، ثم 

يسجد للسهو بعد السالم.
رَّ  لْيَتَحَ التِهِ فَ مْ فِي صَ كُ دُ َحَ ــكَّ أ ِذَا شَ والدليل على ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

 .(١)« تَيْنِ دَ جْ دْ سَ جُ ، ثُمَّ لْيَسْ لِّمْ ، ثُمَّ لْيُسَ وَابَ الصَّ


وهنا يبني على األقل، فيتم صالته ويسجد للسهو قبل السالم.

مثاله: رجل يصلي الظهر فشــك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، 
ــى األقل، ويعتبرها الثانية، ويتم  ولم يترجح لديه شــيء؟ فهذا يبني عل

صالته، ويسجد للسهو قبل السالم. 
رِ  تِهِ فَلَمْ يَدْ الَ مْ فِي صَ كُ دُ َحَ ــكَّ أ والدليل على ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إذَا شَ
، ثُمَّ  نَ ــتَيْقَ ا اسْ لَى مَ ، وَلْيَبْنِ عَ ــكَّ رَحِ الشَّ ا، فَلْيَطْ َرْبَعً ثًا أمْ أ لَّى، ثَالَ ــمْ صَ كَ

.(٢)« لِّمَ َنْ يُسَ ، قَبْلَ أ تَيْنِ دَ جْ دُ سَ جُ يَسْ

رواه ابن حبان.  (١)
رواه مسلم.  (٢)

سجود السهو والشكر والتالوةسجود السهو والشكر والتالوة ١٠١٠

المحتويـــــــات
















عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي؛

   لجبر الخلل الحاصل في صالته من أجل السهو.

.وهو التردد بين شيئين أيهما الذي وقع

يسلم يسجد للسهو



۸٥ كتاب الصالة

مثاله: رجل نســي الركوع في الركعــة األولى، ثم تذكر 
في الركعة الثانية وهو في الركوع أنه نســي الركوع في 
ــر تلك الركعة الركعة األولى،  الركعة األولى، فهذا يعتب
ــد بالركعــة الســابقة، ويتم صالته، ثم يســجد  وال يعت

للسهو بعد السالم.


ــروك فيأتي به  ــه أن يعود إلى الركن المت ــا يجب علي وهن
وبما بعده، ويتم صالته، ثم يسجد للسهو بعد السالم.

ــوس قبلها  مثاله: رجل نســي الســجدة الثانية والجل
ــام من الركوع  مــن الركعة األولى، فذكــر ذلك بعد أن ق
في الركعة الثانية، فإنه يعود ويجلس ويســجد، ثم يتم 

صالته، ثم يسجد للسهو بعد السالم.


إذا نسي المصلي واجبا من واجبات الصالة فإنه ال يخلو 
من ثالث حاالت:


و هنا يأتي به وال شيء عليه.




ــا يرجع فيأتي به، ثم يتم صالته، ويســجد للســهو  وهن
بعد السالم.


وهنا يســتمر في صالته،وال يرجع إليه، ويسجد للسهو 

قبل السالم.
مثاله: رجل رفع من الســجود الثاني في الركعة الثانية 
ــة ناســيًا  التشــهد األول، فذكر قبل  ليقــوم إلى الثالث
ــا   أن ينهــض أنه نســي التشــهد، فهذا يســتقر جالسً

فيتشهد، ثم يكمل صالته وال شيء عليه.


وهي أن يزيد المصلي في صالته ركوعا أو سجودا.... إلخ.

والزيادة ال تخلو من حالين:


ــا يجب عليه الرجوع عنها، ويتم صالته، ثم يســجد  وهن
للسهو بعد السالم.

ــه: رجل يصلي الظهر وقام ليأتي بركعة خامســة،  مثال
ــه الجلوس فورا،  ــاء الركعة، وهنا يجب علي ثم تذكر أثن

ويتم صالته، ثم يسجد للسهو بعد السالم.


وهنا يتم صالته، ثم يسجد للسهو بعد السالم.
لَّى  ــي ملسو هيلع هللا ىلص صَ َنَّ النب ــل ذلك حديث ابن مســعود  أ ودلي
ا  : وَمَ الَ ةِ؟ فَقَ ــالَ َزِيدَ فِي الصَّ : «أ يلَ لَهُ ــا، فَقِ سً مْ ــرَ خَ هْ الظُّ
ا  دَ مَ تَيْنِ بَعْ دَ ــجْ دَ سَ ــجَ ــا». فَسَ سً مْ لَّيْتَ خَ : صَ ؟ قَالَ ذَاكَ

.(١) لَّمَ سَ


وهو أن ينقص المصلي ركنا أو واجبا من أركان أو واجبات الصالة.


إذا كان هــذا الركن هو تكبيرة اإلحرام فإن الصالة باطلة؛ 
ألنها لم تنعقد أصال، وإن كان الركن غير تكبيرة اإلحرام 

فإنه ال يخلو من حالتين:



ــا يلغي الركعــة التي ترك منها هــذا الركن، ويقيم  وهن

التي تليها مقامها.
رواه البخاري.  (١)

يسلمم يسجد للسهو



يسجد للسهويسلمم



 كتاب الصالة ۸٦


١- إذا ســلم المصلي قبل تمام الصالة ولم يذكر إال بعد 
ــد، وإن ذكر بعد زمن  زمــن طويل أعاد الصالة من جدي
ــل كدقيقتين وثالث فإنه يكمل صالته، ويســجد  قلي

للسهو بعد الصالة.
٢- يجب على المأموم متابعة اإلمام في ســجود السهو 

حتى ولو أدركه بعد السهو.
٣- إذا اجتمع على المصلي سهوان، موضع أحدهما قبل 
الســالم، وموضع الثاني بعد الســالم، فإنه يســجد 

للسهو مرة واحدة قبل السالم.

ا  رجع فجلس  فإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائمً
وتشهد، ثم يكمل صالته، ويسجد للسهو بعد السالم.

ا  ســقط عنه التشــهد  ــإن ذكر بعد أن اســتتم قائمً ف
فال يرجع إليه، ويكمل صالته، ويســجد للســهو قبل أن 

يسلم.
َنَّ النَّبِيَّ  يْنَةَ  أ والدليل على ذلك حديث عبد اهللا بن بُحَ
ُولَيَيْنِ لَمْ  ــنِ األْ تَيْ عَ امَ فِي الرَّكْ رَ فَقَ هْ ــمُ الظَّ لَّى بِهِ ملسو هيلع هللا ىلص صَ
رَ  ةَ وَانْتَظَ الَ ى الصَّ ِذَا قَضَ تَّى إ ، حَ هُ عَ امَ النَّاسُ مَ ، فَقَ ــسْ لِ يَجْ
تَيْنِ قَبْلَ  دَ جْ دَ سَ جَ ، فَسَ الِسٌ وَ جَ بَّرَ وَهُ هُ كَ ــلِيمَ النَّاسُ تَسْ

 .(١) لَّمَ ، ثُمَّ سَ لِّمَ َنْ يُسَ أ
ما ســبق يتبين لنا أن سجود السهو يكون قبل السالم، 

وبعد السالم.


سجود السهو كالسجود في صلب الصالة؛ في التكبير 
عند الســجود، والرفع منه، وما يقال فيه حال السجود، 

وبين السجدتين .
رواه البخاري.  (١)

موضع سجود السهو

بعد السالمقبل السالم

أ- عند الزيادة.
ب- عند الشك الذي

ترجح فيه أحد األمرين
املشكوك فيهما.

ج-عند نقص ركن 
تذكره املصلي قبل 
وصوله إلى موضعه
من الركعة التالية.
د-عند نقص واجب 
تذكره بعد أن يفارق
محله من الصالة

وقبل وصوله للركن 
الذي يليه.

أ-عند نقص واجب 
تذكره املصلي بعد 

وصوله للركن الذي يليه.
ب- عند الشك الذي لم 
يترجح فيه أحد األمرين 

املشكوك فيهما.

يسجد للسهو

تكبيرة اإلحرام



۸۷كتاب الصالة

ــي بها وزرًا،  «اللهــم اكتب لي بهــا عندك أجرًا، وضع عن
واجعلها لي عندك ذُخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من 

عبدك داود»(٤).  
-ثم يكبر ويرفع من السجود -إِن كان في صالة- وإِن لم 

يكن في صالة رفع من غير تكبير وال تسليم.


ســورة الرعــد آية رقــم: (١٥) سورة األعراف آية رقم: (٢٠٦)
سورة اإلسراء آية رقم: (١٠٧) ــة رقم: (٤٩) ســورة النحل آي
ســورة الحــج آية رقــم: (١٨) ــم آية رقــم: (٥٨) ســورة مري
ســورة الفرقان آية رقم: (٦٠) ســورة الحج آية رقــم: (٧٧)
سورة السجدة آية رقم: (١٥) ســورة النمل آية رقــم: (٢٥)
ــة رقم: (٣٧) ســورة فصلت آي (٢٤) رقــم:  ــة  آي ص  ســورة 
سورة االنشقاق آية رقم: (٢١) ــة رقم: (٦٢) ســورة النجم آي

ســورة العلق آية رقــم: (١٩)


١- المســافر على الراحلة إذا قرأ آية سجدة ينزل من 
ــه، ويســجد للتالوة، فإن لم يتيســر له ذلك  راحلت

أومأ برأسه للسجود.
٢- إذا كــرر القارئ آية الســجدة أجزأه أن يســجد مرة 

واحدة.
٣- ال حرج في السجود للتالوة في األوقات المنهي عن 

الصالة فيها.
٤- إذا لم يســجد القارئ لم يســجد المستمع؛ ألنه 

تَدٍ به تابع له في التالوة. قْ مُ
٥- السامع للقارئ من غير قصد لالستماع، كأن يكون 
مارًّا به، أو منشغال عنه، فال يتابعه على السجود؛ 

ألنه لم يأتم ويقتدِ به في التالوة.

رواه الترمذي.  (٤)

ثانًيا: سجود الشكر

ودليل مشــروعية سجود الشكر: حديث أبي بكرة  أن 
ا   ــر به خرّ ساجدً ِذا جاءه أمر ســرور أو بُشّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إ

شاكرًا  هللا(١).  


ال يشترط الوضوء لسجود الشــكر، وإنما يكبر ساجدا، 
ويقول: «ســبحان ربي األعلى» ويحمد اهللا ويشكره على 
ــه، ثم يقوم مــن ســجوده، وال يُكبِّر وال  ــا أنعم به علي م

يُسلِّم.

ثالًثا: سجود التالوة

رَ  مَ ــنِ عُ نِ ابْ ــا ثبت عَ ودليل مشــروعية ســجود التالوة م
ةُ  دَ ــجْ ا السَّ ــورَةَ فِيهَ لَيْنَا السُّ ُ عَ رَأ انَ النَّبِيُّ  يَقْ : «كَ  قَالَ

 .(٢)« دُ جُ دُ وَنَسْ جُ فَيَسْ
ِذا مرّ القــارئ بآية فيها ســجدة في  ويكــون الســجود إ
ــة - أو خارجهــا، وال  الصــالة- ســواء الســرية أو الجهري

يشترط له الوضوء.


ــر القارئ أو المســتمع للقــرآن للســجود، ويقول:  -يكب
«سبحان ربي األعلى»، ويدعو بقوله: «سجد وجهي للذي 

خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته»(٣).  

رواه أبو داود.  (١)
رواه البخاري.  (٢)
رواه الترمذي.  (٣)



 هي سجدة يسجدها القارئ إذا
مر بآية فيها سجدة.


الســجود شــكرًا هللا عند حصول
ــع مكروه، نعمــة أو أمر ســار أو دف

ونحو ذلك.



۸۸

١١١١

حكم صالة الجماعة
ــن حال اإلِقامة والســفر دون  ــى الرجال القادري صــالة الجماعــة واجبة عل

النساء؛ ألدلة كثيرة منها: 
١- قوله  في صالة الخــوف: (! " # $ % & ' 
) () [النساء:١٠٢]، حيث أمر اهللا تبارك وتعالى بالجماعة في حال 

الخوف والسفر، فحال األمن واإلقامة أولى.
لَى  ةٍ عَ ــالَ ــلَ صَ َثْقَ ِنَّ أ ــال: «إ ــرة  أن رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ق ــي هري ــث أب ٢- حدي
ا وَلَوْ  مَ ا ألَتَوْهُ مَ ا فِيهِ ونَ مَ لَمُ رِ، وَلَوْ يَعْ جْ ةُ الْفَ الَ اءِ وَصَ شَ ةُ الْعِ الَ ينَ صَ نَافِقِ الْمُ
 ، لِّي بِالنَّاسِ الً فَيُصَ رَ رَجُ ، ثُمَّ آمُ ــامَ ةِ فَتُقَ الَ رَ بِالصَّ َنْ آمُ تُ أ مْ مَ دْ هَ ا(١)، وَلَقَ ــوً بْ حَ
ةَ  الَ ونَ الصَّ دُ ــهَ ِلَى قَوْم الَ يَشْ بٍ إ طَ نْ حَ زَمٌ مِ مْ حُ هُ عَ الٍ مَ لِقَ معي بِرِجَ َنْطَ ثُمَّ أ
مّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتحريق المتخلفين عن  مْ بِالنَّارِ»(٢)وال يهُ مْ بُيُوتَهُ لَيْهِ ــرِّقَ عَ أُحَ فَ
الجماعــة إِال ألنها واجبة، وهكذا ال يوصف المتخلفــون عنها بالنفاق إِال 

لوجوبها.
ــث األعمى لما اســتأذن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أن يصلي فــي بيته –وال قائد له–  ٣- حدي
(٣).« بْ أَجِ . قَالَ «فَ مْ الَ :نَعَ ةِ؟». فَقَ الَ اءَ بِالصَّ عُ النِّدَ مَ لْ تَسْ الَ له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «هَ فَقَ

ا  لِمً سْ ا مُ دً ى اهللا غَ َنْ يَلْقَ رَّهُ أ نْ سَ ٤- ما ثبت عن ابن مسعود أنه قال: «مَ
مْ  عَ لِنَبِيِّكُ ــرَ إِنَّ اهللاَ شَ ، فَ نَّ يْثُ يُنَادَى بِهِ لَوَاتِ حَ ءِ الصَّ الَ ــؤُ لَى هَ ــظْ عَ افِ فَلْيُحَ
مْ  لَّيْتُمْ في بُيُوتِكُ ــمْ صَ َنَّكُ ى، وَلَوْ أ دَ ــنَنِ الْهُ نْ سُ نَّ مِ ِنَّهُ ى، وَإ دَ ــنَنَ الْهُ ملسو هيلع هللا ىلص سُ
نَّةَ  تُمْ سُ ، وَلَوْ تَرَكْ مْ نَّةَ نَبِيِّكُ تُمْ سُ لِّفُ في بَيْتِهِ لَتَرَكْ تَخَ ا الْمُ ذَ لِّي هَ ا يُصَ مَ كَ
ِلَى  دُ إ مِ ــمَّ يَعْ ورَ، ثُ هُ ــنُ الطُّ سِ رُ فَيُحْ هَّ لٍ يَتَطَ نْ رَجُ ا مِ ، وَمَ ــمْ لَلْتُ ــمْ لَضَ نَبِيِّكُ
 ، نَةً سَ ا حَ وهَ طُ ةٍ يَخْ وَ طْ لِّ خَ تَبَ اهللا لَهُ بِكُ ِالَّ كَ دِ إ اجِ سَ هِ الْمَ ذِ نْ هَ دٍ مِ ــجِ مَسْ
ا  نْهَ لّفُ عَ ا يَتَخَ ــا وَمَ َيْتُنَ دْ رَأ ، وَلَقَ ــيِّئَةً ا سَ نْهُ بهَ طُّ عَ ، وَيَحُ ةً ا دَرَجَ ــهُ بِهَ وَيَرْفَعُ
لَيْنِ -أي  ادَى بَيْنَ الرَّجُ لُ يُؤْتَى بِهِ يُهَ انَ الرَّجُ دْ كَ ، وَلَقَ اقِ لُومُ النِّفَ عْ ــقٌ مَ نَافِ ِالَّ مُ إ

.(٤)« فِّ امَ في الصَّ تَّى يُقَ يمشي معتمدا عليهما- حَ

حبوا: أي زحفا.  (١)
متفق عليه.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)
رواه مسلم.  (٤)

صالة الجماعةصالة الجماعة

المحتويـــــــات





















۸۹ كتاب الصالة

حكمة صالة الجماعة وفضلها
١- تعــارف اإلخوة واألَحبَّة في اهللا على بعضهم، وتوثيق 
ــر اإليمان إال بها،  أواصــر المحبَّة بينهــم، والتي ال يتيسّ
فإنّه ال سبيل لإليمان وال إلى الجنّة إالّ بالمحبة في اهللا 

تعالى.
٢- براءة العبد من النفاق والنَّار لمن أدرك تكبيرة اإلحرام 
ــا  متصلة؛ لما رواه أنس  عن رســول اهللا  ــن يومً أربعي
رِكُ  ةٍ يُدْ اعَ مَ ا فِي جَ ينَ يَوْمً َرْبَعِ ِ أ لَّى هللاِ نْ صَ ــه قال: «مَ ملسو هيلع هللا ىلص أن
نَ  نَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِ : بَرَاءَةٌ مِ تِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بِيرَةَ األُولَى كُ التَّكْ

.(١)« اقِ النِّفَ
٣- اجتمــاع شــمل المســلمين، وتأليــف قلوبهم على 

الخير والصالح.
٤- تكافل المسلمين وتعاونهم فيما بينهم.

٥- إظهار شعائر الدين وقوته.
٦- توحيد قلوب المســلمين، حيــث يجتمع في الصف 
الواحــد األبيض واألســود، والعربي والعجمــي، والكبير 
والصغير، والغني والفقير، جنبًا  إلى جنب في مســجد 
واحــد، وراء إمام واحــد، وفي وقت واحــد، متوجهين إلى 

قبلة واحدة، واتجاه واحد.
٧- إغاظــة أعــداء اهللا؛ ألن المســلمين ال يزالون في قوة 

ومنعة ما داموا محافظين على الصالة في المساجد، 
َنَّ  رَيْرَةَ  أ ــي هُ َبِ نْ أ ٨- محــو الخطايا ورفع الدرجات، فعَ
و اهللا بِهِ  حُ ــا يَمْ لَى مَ مْ عَ َدُلُّكُ َالَ أ : «أ ــالَ ــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ رَسُ
 . ــولَ اهللاِ ؟. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُ اتِ رَجَ ــهِ الدَّ ــا وَيَرْفَعُ ب ايَ طَ الْخَ
ِلَى  ا إ طَ ــرَةُ الْخُ ثْ ِ وَكَ ارِه، ــكَ لَى الْمَ وءِ عَ ــبَاغُ الْوُضُ : إِسْ ــالَ قَ
.(٢)« مُ الرِّبَاطُ لِكُ ِ فَذَ ة، الَ دَ الصَّ ةِ بَعْ الَ ارُ الصَّ ، وَانْتِظَ دِ اجِ سَ الْمَ

٩- صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرين 
 : ــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ َنَّ رَسُ رَ  أ مَ بْدِ اهللاِ بْنِ عُ نْ عَ درجــة، فعَ
ــرِينَ  شْ ــبْعٍ وَعِ ذِّ بِسَ ةَ الْفَ الَ لُ صَ ضُ ــةِ تَفْ اعَ مَ ةُ الْجَ ــالَ «صَ

(٣)« ةً دَرَجَ
رواه الترمذي.  (١)
رواه مسلم.  (٢)

رواه البخاري.  (٣)


تدرك صالة الجماعة بإِدراك ركعة من الصالة مع اإلِمام، 
فإِن أدرك أقل من ركعة فال يعتبر مدركاً للجماعة، ولكن 
يدخــل مع اإلِمام فيما أدرك وله أجر على ذلك، إِال إِن كان 
يغلب على ظنه حضــور جماعة أخرى فاألولى أن ينتظر 

لكي يدرك الجماعة من أولها.


تدرك الركعة بإِدراك الركوع، فإِذا أدرك المســبوق إِمامه 
ــرة اإلِحرام وهــو واقف، ثم  ــاً: فيجــب أن يكبر تكبي راكع
يركــع، واألفضل أن يكبّر للركوع، وإِن اقتصر على تكبيرة 

اإلِحرام حال قيامه أجزأته عن تكبيرة الركوع.


المرض الذي فيه مشقة  غير محتملة.  .١
مدافعة البول أو الغائط، لما يترتب على مدافعتهما   .٢
من ذهاب الخشــوع في الصــالة، ولما فيه من الضرر 

على البدن.
ِليه، على أال يتخذ عادة أو  حضور طعام ونفسه تتوق إ  .٣

حيلة للتخلف.
الخوف المحقــق على النفس أو غيرها،  كمن يخاف   .٤

.ً ً يترصده ويريد به شرا عدوا


ــام على حــالٍ أن يكبر  ِذا جــاء واإلِم ــى المســلم إ عل  .١

ويتابعه في تلك الحال وال ينتظره حتى يقوم.
مــن تخلف عن صــالة الجماعة في المســجد لعذر   .٢

ِذا تيسر له ذلك. فإِنه يصليها جماعة إ





۹۰

ا�مامة واالئتماما�مامة واالئتمام ١٢١٢

المحتويـــــــات








ا-حق با�مامة
على الترتيب:

: األقرأ لكتاب اهللا: وهو األحفظ له واألفقه ألحكامه. أوالً
ثانيًا: األعلم بالسنة: وهو األدرى بمعانيها وأحكامها.

ــالد الكفر إِلى بالد  ــدم هجرة: أي من تقدم فــي الهجرة من ب ــا  : األق ثالثً
اإلِسالم، وإِن لم يكن هناك هجرة فاألقدم توبة وهجرة للمعاصي.

ا: األكبر سنًّا: وهذا عند االستواء فيما سبق. رابعً
ــولُ اهللاِ  : قَالَ رَسُ ودٍ األنصاري  قَالَ ــعُ َبِي مَسْ  ودليل ما ســبق حديث أ
اءً  ــوَ رَاءَةِ سَ انُوا في الْقِ ــابِ اهللاِ، فَإنْ كَ تَ مْ لِكِ رَؤُهُ َقْ مَ أ وْ مُّ الْقَ ــؤُ ملسو هيلع هللا ىلص : «يَ
إِنْ  رَةً، فَ جْ مْ هِ هُ مُ أَقْدَ اءً فَ وَ نَّةِ سَ انُوا في السُّ إِنْ كَ ، فَ نَّةِ مْ بِالسُّ هُ لَمُ أَعْ فَ

ا(١)».(٢) لْمً مْ سِ هُ مُ أَقْدَ اءً فَ وَ رَةِ سَ جْ انُوا في الْهِ كَ
ِرادة تولية إِمام للمسجد، أو في جماعة ليس  ويراعى هذا الترتيب عند إ
ــام المعيَّن للصالة في المســجد براتب)، أما  لهــم إِمام راتب (وهو اإلِم
ــام راتب، أو كان اإلمام صاحــب البيت، أو كان ممن  ِم ِذا كان للجماعــة إ إ
لَ في  لُ الرَّجُ نَّ الرَّجُ ــه األمر(٣) فهو مقدم على غيره؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَالَ يَؤُمَّ ل

(٥).« ِالَّ بِإِذْنِهِ (٤) إ تِهِ رِمَ لَى تَكْ دْ في بَيْتِهِ عَ عُ ، وَالَ يَقْ انِهِ لْطَ سُ

موقف ا�مام والمأمومين
ا: فالسنة أن يقف عن يمين اإلِمام محاذيًا  له،  ١- إِذا كان المأموم واحدً
نْ  تُ عَ مْ عَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُ لَّيْتُ مَ : «صَ بَّاسٍ  قَالَ لحديث ابْنِ عَ
(٦).« ينِهِ نْ يَمِ لَنِي عَ عَ نْ وَرَائِي فَجَ ي مِ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص بِرَأْسِ ذَ رَسُ أَخَ ارِهِ، فَ يَسَ

ا، وفي رواية «سنًّا». ا: أي إِسالمً سلمً  (١)
رواه مسلم.  (٢)

كأن يكون سلطانا أو أميرا أو رئيسا ملكان ونحو ذلك.  (٣)
التكرمة: ما يعد للضيف للجلوس عليه.  (٤)

رواه مسلم.  (٥)
متفق عليه.  (٦)



۹۱ كتاب الصالة

هُ  ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَ عَ النَّبِ لِّي مَ اذٌ يُصَ عَ انَ مُ : «كَ ــالَ قَ
.(٣)« مْ لِّي بِهِ فَيُصَ

مسابقة ا�مام
ــأن يفعل الفعل  ١- المشــروع للمأموم متابعة إمامه ب
لَ  عِ ــا جُ ِنَّمَ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ بعــد إمامه مباشــرة؛ لقول النب
وا،  عُ عَ فَارْكَ ِذَا رَكَ وا، وَإ ــرُ بِّ بَّرَ فَكَ إِذَا كَ ، فَ تَمَّ بِهِ ــامُ لِيُؤْ اإلمَ

وا»(٤). دُ جُ دَ فَاسْ جَ ِذَا سَ وَإ
د فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ــام محرمة، وقد شــدَّ ٢- مســابقة اإلِم
امِ  هُ قَبْلَ اإلِمَ ِذَا رَفَعَ رَأْسَ مْ إ كُ دُ َحَ ــى أ شَ ا يَخْ َمَ فقال: «أ
ورَتَهُ  لَ اهللا صُ عَ َوْ يَجْ ارٍ، أ مَ ــهُ رَأْسَ حِ لَ اهللا رَأْسَ عَ َنْ يَجْ أ

ارٍ»(٥). مَ ورَةَ حِ صُ
٣- من سبق إِمامه ساهيًا  وجب عليه أن يرجع فيتابعه.

رواه البخاري.  (٣)
متفق عليه.  (٤)
متفق عليه.  (٥)

٢- إِذا كان الجماعة اثنين فأكثر: فيقف اإلِمام أمامهم 
ــار  أن أحدهما  ــث جابر وجب ا  الصف؛ لحدي متوســطً
وقف عــن يمين رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص واآلخر عن يســاره، قال 
تَّى  نَا حَ فَعَ ا فَدَ يعً مِ يْنَا جَ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص بِيَدَ ذَ رَسُ أَخَ جابر: «فَ

(١).« هُ لْفَ نَا خَ َقَامَ أ
٣- صــالة المنفرد خلف الصف، ال تصح إالّ لعذر كما لو 

تم الصف، ولم يجد فرجة فيه.

موقف النساء
١- إذا صلى النســاء جماعة فالسنّة 
أن تقــف إِمامتهن وســط صفهن 

وال تتقدم عليهن.
ها،  ِذا أمّ ٢- تقف المرأة خلــف الرجل إ
ِذا صلت مــع الرجال تقف خلف  وإ

الصف.
ــى جماعــة من النســاء مع  ٣- إذا صل
الرجــال فالســنة أن يتأخــرن عن 
الرجال، وتكون صفوفهن كصفوف 
رَيْرَةَ  أن  ــي هُ َبِ نْ أ الرجال، فعن عَ
وفِ  فُ يْرُ صُ ــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «خَ رَسُ

ا»(٢). َوَّلُهَ ا أ رُّهَ ا، وَشَ رُهَ اءِ آخِ النِّسَ

من أحكام االقتداء با�مام
ــداء باإلِمام لمن هو فــي بيته من خالل  ١- ال يصــح االقت
سماع صوته في المكبر، أو من خالل سماع المذياع.
ِذا اتصلت  ٢- يصح االقتداء باإلِمام من خارج المســجد إ

الصفوف.
٣- يصح اقتداء المأمومين باإلِمام وإِن 
كانوا في سطح المسجد أو كانوا 

ِذا سمعوا صوته. أنزل منه إ
٤- يصح اقتداء مــن يؤدي صالة فرض 
بمــن يؤدي صالة نفــل، أو العكس، 
ــل: صالة العشــاء خلــف إِمام  مث

ــه الفريضة  ــح، أو الصالة مع من فاتت ــي التراوي يصل
  ِبْدِ اهللا ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ ليحصــل له أجر الجماعة، فعَ

رواه مسلم.  (١)
رواه ابن ماجه.  (٢)

صالة النساء

المرأة بجوار الرجال

االقتداء من خارج 
المسجد

 الصالة خلف المحدث
ال تصح الصــالة خلف المحــِدْث(١)، ِإال ِإذا لم 
ُيعلم بالَحَدث ِإال بعــد نهاية الصالة، وفي 
هــذه الحالة تصح صــالة المأمــوم، وعلى 

اِ'مام اِ'عادة.
احملدث: من ليس على طهارة.  (١)





۹۲

صالة أصحاب ا-عذارصالة أصحاب ا-عذار ١٣١٣

المحتويـــــــات















١- صالة المريض
يلزم المريض أن يؤدي الصالة على قدر اســتطاعته فإِن كان يســتطيع 

أداءها كالصحيح لزمه ذلك، وإِن كان ال يستطيع فبحسب قدرته.
ا  إِن قدر على القيام،فإِن لم يســتطع  فيجب على المريض الصالة قائمً
ا، فإِن لم يســتطع القعــود فإِنه يصلي على  ــه يصلي قاعدً ــام فإِن القي
ــى القبلة، فإِن لم يســتطع الصالة على جنبه  ِل ــه، ويكون وجهه إ جنب
فعلى ظهره، وتكون رجاله إِلى القبلة إِن ســهل عليه، وإِال فعلى حسب 

حاله.
ــن:١٦]، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص  ودليل ما تقــدم قوله : (z y x w) [التغاب
إِنْ لَمْ  ا، فَ ــدً اعِ عْ فَقَ ــتَطِ إِنْ لَمْ تَسْ ا، فَ لِّ قَائِمً لعمــران بن حصين : «صَ

.(١)« نْبٍ لَى جَ عْ فَعَ تَطِ تَسْ


ا  واستطاع السجود وجب عليه السجود. ِذا صلى المريض قاعدً ١- إ
ــهِ بالركوع  نِ ا  وعجــز عن الســجود فإِنه يشــير ببَدَ ــدً ــى قاع ِذا صل ٢- إ
والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، فإِن شق عليه اإلشارة 

. ، وكذا إذا صلَّى على ظهره أشار برأسهِ نِهِ أشار برأسهِ بِبَدَ
ــكل صالة، أو تشــق عليه  ــى المريــض التطهــر ل ٣- إذا كان يشــق عل
ــوات في أوقاتهــا، فله الجمع بين صالة الظهــر والعصر، وبين  الصل

المغرب والعشاء في وقت األولى أو الثانية على حسب األرفق به.
ا  ما دام عقله معه، فال ينبغي على  ٤- ال تسقط الصالة عن المريض أبدً
المريض أن يتهاون في صالته بدعوى المرض، وليجتهد ما استطاع في 

أداء الصالة.
ِفاقته  ــق فإِنه يصلي حال إ ا  ثم يفي ِذا كان المريــض يغمــى عليه أيامً ٥- إ
حسب استطاعته، وليس عليه قضاء الصلوات التي مرت حال إِغمائه، 
- فعليه القضاء متى  ولكن إِن كان إِغماؤه يسيرًا  كيوم  أو يومين -مثالً

تيسر له ذلك.

رواه البخاري.  (١)

.المرض، والسفر، والخوف



۹۳ كتاب الصالة 

التكبير

الركوع





القراءة

السجود







 كتاب الصالة ۹٤


١- يجوز للمســافر والمريض الجمع بين الظهر والعصر 
ــا، وبين المغرب والعشــاء في وقت  في وقت أحدهم
ــا، فإذا جمع في وقت الصالة األولى كان جمع  أحدهم
ــم، وإذا جمع في وقــت الصالة الثانية كان جمع  تقدي

تأخير.
٢- يجوز لمن يصلي في المسجد الجمع لحصول مطر 
تلحق بسببه مشــقة وحرج، أما من يصلي في بيته 

كالنساء فال يرخص لهن الجمع.
ــا، فقد يجمع  ــزم أن يكــون الجمــع والقصر معً ٣- ال يل

ويقصر، وقد يجمع وال يقصر.



ــا  بعــذر وبغير عذر؛ لمــا ثبت أن  تصــح الصــالة، مطلقً
ــه حيث  ــى راحلت ــة عل ــي النافل الرســول ملسو هيلع هللا ىلصكان يصل

توجهت به(٢).


ــزول للصالة على  تصــح الصالة إذا كان ال يســتطيع الن
األرض، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخاف على نفســه 

من عدو، ونحو ذلك، وله عدة صور، منها:
أ- أن يســتطيع اســتقبال القبلة ويستطيع الركوع   
ِذا كان في ســفينة، فيلزمه الصالة  والســجود كما إ

بكيفيتها المعتادة؛ ألنه يستطيع.
ب- أن يستطيع استقبال القبلة، وال يستطيع الركوع   
والسجودفيلزمه االســتقبال عند تكبيرة اإلِحرام ثم 
يصلي حسب ما تتوجه به الحافلة ويوميء بالركوع 

والسجود.

رواه البخاري.  (٢)

٢- صالة المسافر
يشرع للمســافر قصر الصالة الرباعية (الظهر والعصر 

 Ò Ñ Ð Ï) : ــه والعشــاء) إلى ركعتين، لقول
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

ç æ å ä ã â á à ß) [النساء:١٠١]
ــولِ  عَ رَسُ نَا مَ رَجْ الِك  قَالَ : «خَ َنَسِ بْنِ مَ نْ أ ولما ثبت عَ
لِّي بِنَا  انَ يُصَ ــكَ ، فَ ــةَ كَّ ــى مَ ِلَ ــةِ إ ينَ دِ ــنَ الْمَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص مِ

نَا» (١). عْ تَّى رَجَ تَيْنِ حَ عَ رَكْ


كل ما يطلق عليه عرفا كلمة ســفر، فهو ســفر تقصر 
فيه الصالة. 


١. يبدأ القصر للمســافر بعد مغادرته لمســاكن البلد 
ــذي يســكنه، وال يجوز له القصر وهو فــي دار اإلقامة؛  ال

ألنه لم يثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قصر إال بعد خروجه.
ا  وأراد اإلِقامــة بها أربعة أيام  ِذا وصــل المســافر بلدً ٢.  إ
ــه اإلِتمام، وإِن نوى اإلِقامة أقل من  فأكثر، فإِنه يجب علي
ــو إِقامة معينة بل  ــه القصر، وإِن لم ين أربعــة أيام جاز ل
ــه غرض متى انتهى رجع، فهذا يجوز له القصر حتى  لدي

يرجع، ولو زادت المدة على أربعة أيام.
ــى خلف إمام مقيم ولو  ِذا صل ٣. يلزم المســافر اإلِتمام إ

لم يدرك معه إِال ركعة واحدة.
ــى المقيم خلف مســافر يقصر الصالة، وجب  ِذا صل عليه أن يتم صالته بعد تسليم اإلِمام.٤. إ

رواه النسائي.  (١)



۹٥كتاب الصالة

٣- صالة الخوف
ــال مباح، فــي الحضر  صــالة الخوف تشــرع في كل قت

والسفر، ويدل على مشروعيتها الكتاب والسنة:
 % $ # " !) : ــه ١- فمــن الكتاب قول
 -  ,  +  *  )  (  '  &
 4  3  2  1  0  /  .
 (;  :  9  8  7  6  5

[النساء:١٠٢].
٢- ومن الســنة فعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حيث صالها بأصحابه، 

وصالها صحابته  من بعده.


ــر للخوف على عدد الركعــات، فإِن كانت في الحضر  ال تأثي
لِّيت قصرًا،  ــي على هيئتها، وإِن كانت في الســفر، صُ لَّ تُصَ
ِنما الذي يختلف صفتها، وقد ورد في صفتها وجوه متعددة  وإ

كلها جائزة.
والخوف الموجب لهذه الصالة ال يخلو من حالتين:


ــى أي كيفية من الكيفيات الواردة عن  تصلى الصالة عل
ة  ثْمَ ل بن أبي حَ هْ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأشهرها ما ورد في حديث سَ
ــن، طائفة تقوم  ــام طائفتي ، وهــي: أن يجعلهــم اإلِم
تجاه العدو تحرس، والطائفة األخرى تصلي معه ركعة، 
ــة تنوي مفارقته وتتم  ــإِذا قام اإلِمام إِلى الركعة الثاني لنفسها، وتسلم، ثم تذهب تجاه العدو للحراسة وتأتي ف
الطائفة األولى، فتصلي مــع اإلِمام الركعة الثانية، فإِذا 
جلس للتشــهد قاموا وأتموا ألنفسهم وهو ينتظرهم، 

فإِذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم(١).

رواه البخاري.  (١)

ِذا كانت الصالة في السفر، أوفي الحضر  وهذه الكيفية فيما إ
ِذا كانت في الحضــر أوفي المغرب   ــا إ في صــالة الفجر، أم
فيصلي  باألولى ركعتين ثم تنوي مفارقته، وتتم لنفسها 
ما بقي وتســلم، ثم تذهب وتجيء الثانية فيصلي بهم ما 
ِذا جلس للتشــهد األخير  وتتم لنفسها  بقي، ثم تفارقه إ

ِذا جلسوا للتشهد األخير سلم بهم. وينتظرهم، حتى إ



ــى القبلة إِن  ــون رجاالً وركبانًا  إل وفــي هذه الحالة يصل
تمكنوا، وإِال فإِلى أي جهة، كما قال ابن عمر : «فإِذا كان 
ا  على أقدامهم  خوف هو أشــد من ذلك صلَّوا رجاالً قيامً
ــة أو غير مســتقبليها»(٢)،  ــا، مســتقبلي القبل بانً أو رُكْ
ئون بالركوع والســجود، فيصلي وهــو ماشٍ أو وهو  ويُومِ
ــه أو دبابته على حســب حاله، كما في  راكــب في طائرت
ــر ذلك مما ال  ــة قيام المعركة وشــدة القتال، أو غي حال
ــى هيئتها،ويدل عليها قوله  يتمكن معه من الصالة عل

: (* + , - . /) [البقرة:٢٣٩]. 

رواه البخاري.  (٢)

يصلي في الطائرة يصلي في السفينة يصلي في الدبابة

يسر الشريعة
من أهم الميزات التي تميزت بها الشريعة 
ا'سالمية الســماحة، واليسر، ورفع الحرج، 

وهذه قاعدة عامة في الشريعة
«المشقة تجلب التيسير».





۹٦

صالة الجمعةصالة الجمعة ١٤١٤

المحتويـــــــات


















حكم صالة الجمعة
صالة الجمعة فرض عين على كل مســلم 

بالغ عاقل مستوطن ال عذر له في تركها.
ويدل على ذلك:

 % $ # " !) : ــه ١- قول
 -  ,  +  *  )  (  '  &

. / 0) [الجمعة:٩].
مُ  هِ ــنْ وَدْعِ َقْوَامٌ عَ ــنَّ أ يَ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «لَيَنْتَهِ ٢- قول
 ، مْ لُوبِهِ لَى قُ نَّ اهللا عَ تِمَ َوْ لَيَخْ ، أ اتِ عَ مُ الْجُ

.(١)« افِلِينَ نَ الْغَ ونُنَّ مِ ثُمَّ لَيَكُ


ال تجب على المرأة، والصغير، والمســافر، 
ــر  غي مشــقة  تلحقــه  ــذي  ال والمريــض 
ــة بحضــوره لها، ولكــن تصح من  محتمل
هؤالء فإِذا حضروها مــع غيرهم أجزأتهم، 

وإن لم يحضروها صلوا ظهرًا.

رواه مسلم   (١)

المريض

المسافر

الصغير

المرأة



۹۷ كتاب الصالة

العيد والجمعــة ، في يوم واحد ، يقرأ بهما أيضا في 
الصالتين»(٥)،  

٦- خير يوم طلعت فيه الشــمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم 
ة(٦) يوم الجمعة  يخَ سِ الساعة وما من دابة إال وهي مُ
مــن حين تصبــح حتى تطلع الشــمس شــفقا من 
الســاعة إال الجن واإلنــس وفيه ســاعة ال يصادفها 
عبد مســلم وهو يصلي يســأل اهللا حاجة إال أعطاه 
ــا، قال كعب: ذلك في كل ســنة يوم؟ فقلت: بل  إياه
فــي كل جمعة، قال: فقرأ كعــب التوراة فقال: صدق 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد اهللا بن سالم 
ــد اهللا بن  ــه بمجلســي مع كعــب، فقال عب فحدثت
سالم: قد علمت أية ساعة هي، قال أبو هريرة: فقلت 
ــه: فأخبرني بهــا فقال عبد اهللا بن ســالم: هي آخر  ل
ساعة من يوم الجمعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة 
من يوم الجمعة وقد قال رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ال يصلي فيها؟ 
فقال عبد اهللا بن ســالم: ألم يقل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من 
جلس مجلســا ينتظــر الصالة فهو فــي صالة حتى 

يصلي؟ قال: فقلت: بلى، قال: هو ذاك»(٧) . 
ــوم الجمعة فأكثروا علي من  ٧- إن مــن أفضل أيامكم ي
الصالة فيه فإن صالتكــم معروضة علي قال فقالوا 
يا رســول اهللا وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ 
ــارك وتعالى حرم  ــال: يقولون بليت، قال: «إن اهللا تب ق

على األرض أجساد األنبياء» صلى اهللا عليهم(٨)
رواه مسلم.  (٥)

ة أي: مُصغية يخَ سِ مُ  (٦)
رواه ابوداود  (٧)
رواه ابوداود  (٨)

فضل يوم الجمعة
يوم الجمعة هو أفضل أيام األســبوع، خص اهللا به هذه 
األمة بعد أن ضلت عنه ســائر األمم، وقد جاء في فضله 

أحاديث كثيرة، منها: 
مُ  سُ يَوْ ــمْ ــهِ الشَّ لَيْ ــتْ عَ لَعَ ــوْم طَ ــرُ يَ يْ ــه ملسو هيلع هللا ىلص : «خَ ١-قول
رِجَ  ، وَفِيهِ أُخْ نَّةَ لَ الْجَ ُدْخِ ، وَفِيهِ أ لِقَ آدَمُ ، فِيهِ خُ ةِ عَ مُ الْجُ

ا»(١). نْهَ مِ
ــلَ ثُمَّ  تَسَ نِ اغْ : «مَ نِ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ رَيْرَةَ  عَ َبِي هُ نْ أ ٢- عَ
رُغَ  تَّى يَفْ تَ حَ َنْصَ ، ثُمَّ أ رَ لَهُ ا قُدِّ لَّى مَ ، فَصَ ةَ عَ مُ َتَى الْجُ أ
ــا بَيْنَهُ وَبَيْنَ  رَ لَهُ مَ فِ ، غُ هُ عَ لِّيَ مَ ــمَّ يُصَ ، ثُ بَتِهِ طْ ــنْ خُ مِ

َيَّام»(٢). ثَةِ أ لَ ثَالَ رَى وَفَضْ ةِ األُخْ عَ مُ الْجُ
 : ــولُ انَ يَقُ ــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص كَ َنَّ رَسُ ــرَةَ  أ رَيْ ــي هُ َبِ ــنْ أ ٣- عَ
انُ  ضَ ، وَرَمَ ةِ عَ مُ ِلَى الْجُ ةُ إ عَ مُ ، وَالْجُ سُ مْ لَوَاتُ الْخَ «الصَّ
بَائِرَ»(٣). تَنَبَ الْكَ ِذَا اجْ نَّ إ ا بَيْنَهُ رَاتٌ مَ فِّ كَ ، مُ انَ ِلَى رَمَضَ إ

٤- عن حذيفة بن اليمان أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أضل اهللا 
عن الجمعة من كان قبلنا . فكان لليهود يوم السبت 
ــوم األحد . فجــاء اهللا بنا . فهدانا  . وكان للنصــارى ي
اهللا ليوم الجمعة . فجعل الجمعة والسبت واألحد 
ــوم القيامة . نحن اآلخرون من  ــك هم تبع لنا ي . وكذل
ــوم القيامة المقضي لهم قبل  أهل الدنيا واألولون ي

الخالئق»(٤)، 
ــال: «كان رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٥- عــن النعمــان بن بشــير ق
يقرأ ، في العيدين وفي الجمعة ، بســبح اســم ربك 
األعلى ، وهل أتاك حديث الغاشــية. قال : وإذا اجتمع 

رواه مسلم   (١)
رواه مسلم.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)
رواه مسلم.  (٤)





 كتاب الصالة ۹۸


ــة الجمعة ليس لهــا أركان، بل تحصــل بما يقع  خطب
ــه اســم الخطبة عرفا، لكن من كمــال الخطبة أن  علي

يأتي الخطيب بما يلي:
١- حمد اهللا.

٢- الشهادتان.
٣- الصالة على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

٤- الوصية بتقوى اهللا.
٥- قراءة شيء من القرآن. 

٦- الموعظة.


١- الخطبة على منبر.
٢- سالم الخطيب على الناس عند صعوده.
٣- الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

٤- تقصيرهما. 
٥- الدعاء فيهما.

ما ينهى عنه في صالة الجمعة
١- يحــرم الكالم واإلِمام يخطب يوم الجمعة؛ لقولهملسو هيلع هللا ىلص: 
امُ  » وَاإلِمَ تْ َنْصِ : «أ ــةِ عَ مُ مَ الْجُ ــكَ يَوْ بِ احِ ــتَ لِصَ لْ ِذَا قُ «إ

(٢).« وْتَ دْ لَغَ بُ فَقَ طُ يَخْ
ا، أو يتخطى  ِمامً ِذا كان إ ٢- يكره تخطي رقاب الناس، إِال إ

ِليه إِال بذلك. إِلى مكان خالٍ ال يصل إ

رواه البخاري   (٢)

شروط صحة الجمعة
ــل وقتها وال بعد خروجه كبقية  ١- الوقت: فال تصح قب

الصلوات المفروضة، ووقتها كوقت صالة الظهر.
ــرد، وأقل  ــة: فــال تصح من منف ــا جماع ٢- أن يحضره

الجماعة ثالثة.
ــة مبنية  ال يرحل  ٣- االســتيطان: و هــو اإلقامة في قري
ا  و ال شتاء،  عنها صيفا وال شتاء، ال يُرحل عنها صيفً
ــام الرحل فتصــح منهم وال  أما أهــل البوادي والخي

تجب عليهم.
٤- أن يتقدمها خطبتان: لمواظبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليهما.

صفة صالة الجمعة
صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويســن أن 
يقرأ فــي الركعة األولى- بعد الفاتحة- ســورة الجمعة 
وفي الثانية- بعد الفاتحة- المنافقون، أو يقرأ في األولى 

األعلى، وفي الثانية الغاشية.(١)

الخطبتان


ــان، وهمــا شــرط لصحــة الجمعة،  ــان واجبت الخطبت
ــب الحضور ممن  ويخطبان باللغــة العربية إن كان غال
يفهمــون اللغة العربية ويدركــون معانيها في الجملة؛ 
ــم اللغة العربية، وعــدم مخالفة هدي  ــا على تعل حرصً
ــي ملسو هيلع هللا ىلص وإن كان معظــم الحضور ممــن ال يفهمون  النب
اللغــة العربية فــال بأس مــن إلقائها باللغــات األخرى، 
فاألصــل في الخطبة التعليم والتوجيه ال مجرد اإللقاء، 
مــع مراعاة ذكر اآليات باللغة العربية –إن أمكن- ثم ترجمة  

معناها.

رواه مسلم   (١)

أهل البوادي وقت الجمعةتصلى في جماعة



۹۹كتاب الصالة

ــة معرفة دخول الوقت ميســرة، فانتفت علة  ألن إمكاني
ــه- حيث كان يؤذن  مشــروعية أذان عثمان- رضي اهللا عن

بسوق المدينة ليعلم الناس بدخول الوقت
ــي ركعتين  ــي واإلمام يخطب يصل ٣- إذا حضــر المصل
اءَ  ِذا جَ ــىِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ ــل أن يجلس؛ لقول النَّبِ خفيفتين قب
ــعْ  لْيَرْكَ ــب فَ طُ ــامُ يخْ ــةِ و اإلم عَ مُ ــومَ الجُ كــم يَ دُ أحَ

ا»(٤). مَ زْ فِيْهِ وَّ ، و لْيَتَجَ تَينِ عَ ركْ
٤- يدعو الخطيب بإصبعه الســبابة، وال يرفع يديه حال 
اء أو الدعاء بكف المطر، فعن  قَ تِسْ الدعاء إال في االسْ
حصين بن عبد الرحمن قال: «رأيت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وهــو يخطــب إذا دعا يقول هكــذا- وأشــار بإصبعه 

السبابة-»(٥).
٥- ليس لصالة الجمعة ســنة قبلية، لكن يستحب له 
ــلَ  تَسَ نِ اغْ التطوع المطلق قبل األذان؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص «مَ
نَ  رٍ، ثُمَّ ادَّهَ هْ نْ طُ اعَ مِ تَطَ ا اسْ رَ بِمَ هَّ ةِ فَتَطَ عَ مُ مَ الْجُ يَوْ
رِّقْ بَيْنَ  ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَ يبِ بَيْتِهِ نْ طِ سَّ مِ َوْ مَ ، أ نِهِ نْ دُهْ مِ
رَ  فِ ، غُ تَ َنْصَ امُ أ رَجَ اإلِمَ إِذَا خَ ، فَ تِبَ لَهُ ا كُ لَّى مَ ، وَصَ اثْنَيْنِ

رَى»(٦). ةِ األُخْ عَ مُ ا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُ لَهُ مَ
 ٦- تصلى الســنة البعدية ركعتين؛ لما رواه ابن عمر
ــةِ  عَ مُ ــدَ الْجُ ــي بَعْ لِّ انَ رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يُصَ ــال: «كَ ق
نْ  »(٧)، أو أربع؛ لقــول النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــهِ ــنِ فِى بَيْتِ تَيْ عَ رَكْ
ا»(٨)،  َرْبَعً ــلِّ أ ةِ فَلْيُصَ عَ مُ دَ الْجُ ــا بَعْ لِّيً صَ مْ مُ نْكُ انَ مِ كَ

واألفضل صالتها في بيته.
ــد والجمعة فاألحوط أن يصلي العيد  ٧- إذا اجتمع العي
ــد أن يصلي الظهر  والجمعــة، فإن صلى العيد فال ب
ــى األقل، ويرخص ألهل األمصــار البعيدة إذا صلوا  عل
َبِي  ِيَاسِ بْنِ أ نْ إ ــد أن ال يعودوا لصالة الجمعة، فعَ العي
 : َرْقَمَ أَلَ زَيْدَ بْنَ أ اوِيَةَ سَ عَ تُ مُ هدْ : «شَ يِّ قَالَ امِ لَةَ الشَّ رَمْ
 ، مْ : نَعَ ا؟ قَالَ عَ تَمَ يْنِ اجْ يدَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عِ عَ رَسُ تَ مَ دْ هِ شَ
 : الَ ، فَقَ ةِ عَ مُ صَ فِي الْجُ ارِ، ثُمَّ رَخَّ َوَّلَ النَّهَ يدَ أ لَّى الْعِ صَ

.(٩)« عْ مِّ عَ فَلْيُجَ مِّ َنْ يُجَ اءَ أ نْ شَ مَ

رواه ابن خزمية.  (٤)
رواه أحمد.  (٥)

رواه الدارمي.  (٦)
رواه اجلماعة.  (٧)
رواه مسلم.  (٨)

رواه أحمد.  (٩)

إدراك الجمعة
ِليها،  على المسلم أن يبادر إِلى صالة الجمعة وأن يبكر إ
ــإِن تأخر عن الصالة وأدرك الركوع مع اإلِمام في الركعة  ف
ــدرك الركعة الثانية فإِنه  الثانية أتمها جمعة، وإِن لم ي
يتمهــا ظهرًا، وكذا من فاتته الجمعة لنوم أو غيره فإِنه 

يصليها ظهرًا  -أي يصليها أربع ركعات-.

ما يستحب يوم الجمعة
ــراءة ســورة الكهف يوم الجمعة؛ لقــول النَّبِىِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ١- ق
نَ  اءَ لَهُ مِ ةِ أَضَ عَ مُ مِ الْجُ فِ في يَوْ هْ ــورَةَ الْكَ َ سُ رَأ نْ قَ «مَ

.(١)« تَيْنِ عَ مُ ا بَيْنَ الْجُ النُّورِ مَ
ود  ــعُ َبِي مَسْ نْ أ ــار من الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فعَ ٢- اإلكث
الةَ  لَيَّ الصَّ ثِرُوا عَ َكْ : «أ نِ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ ــارِيِّ  عَ األَنْصَ
مَ  لَيَّ يَوْ ــي عَ لِّ د يُصَ ــهُ لَيْسَ أحَ ؛ فَإن ةِ عَ مُ مِ الْجُ ــوْ ــي يَ فِ

.(٢)« التُهُ تْ علَيَّ صَ رِضَ عةِ إال عُ مُ الجُ
لٌ  ــلُ رَجُ تَسِ ــب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : «الَ يَغْ ٣- االغتســال والتطي
نُ  هِ ر، وَيَدَّ هْ نْ طُ اعَ مِ ــتَطَ ا اسْ رُ مَ هَّ ، وَيَتَطَ ةِ عَ مُ مَ الْجُ يَوْ
رِّقُ  رُجُ فَالَ يُفَ ، ثُمَّ يَخْ يبِ بَيْتِهِ نْ طِ سُّ مِ َوْ يَمَ ، أ نِهِ ــنْ دُهْ مِ
لَّمَ  ِذَا تَكَ تُ إ ، ثُمَّ يُنْصِ تِبَ لَهُ ا كُ لِّي مَ ــنَ اثْنَيْن، ثُمَّ يُصَ بَيْ

رَى»(٣). ُخْ ةِ األْ عَ مُ ا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُ رَ لَهُ مَ فِ ِالَّ غُ ، إ امُ ِمَ اإلْ


ــالث درجات، تأســيًا بمنبر  ١- الســنة أن يكــون المنبر ث
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

٢-ليس من الســنة ما يسمى بسورة الجمعة، حيث يجلس 
ــون قبل الجمعة يســتمعون لقــارئ يتلو عيهم  المصل

القــرآن  ــات  آي بعــض 
ــؤذن للجمعة،  إلى أن ي
واألذكار  األناشــيد  أو 
الجماعية في مكبرات 

الصوت. 
يشــرع أذان واحد إذا جلس 
اإلمام على المنبر كما 
كان في عهد الرســول 
ــى اهللا عليه  اهللا -صل
وسلم- وأبي بكر وعمر 
- رضــي اهللا عنهما- ؛ 

رواه احلاكم.  (١)

رواه احلاكم.  (٢)
رواه البخاري. درجاتمنبر ثالث درجات(٣)  ثالث منبر

يشير بإصبعه





۱۰۰

صالة التطوعصالة التطوع ١٥١٥

المحتويـــــــات




 








   






فضل صالة التطوع
ــده، فقد ورد فــي الحديث  ــة اهللا لعب ١- صــالة التطــوع ســبب لمحب
تَّى  افِلِ حَ ِلَىَّ بِالنَّوَ رَّبُ إ بْدِي يَتَقَ ا يَزَالُ عَ القدسي أن اهللا تعالى يقول: «وَمَ
 ، رُ بِهِ رَهُ الَّذِي يُبْصِ ، وَبَصَ عُ بِهِ مَ هُ الَّذِي يَسْ عَ ــمْ نْتُ سَ بَبْتُهُ كُ َحْ ، فَإذَا أ بَّهُ أُحِ
 ، يَنَّهُ طِ ــأَلَنِي ألُعْ ِنْ سَ ا، وَإ ــي بِهَ شِ لَهُ الَّتي يَمْ ا وَرِجْ شُ بِهَ هُ الَّتي يَبْطُ ــدَ وَيَ

.(١)« نَّهُ يذَ اذَنِي ألعِ تَعَ وَلَئِنِ اسْ
ا  َوَّلَ مَ ِنَّ أ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ ــالَ النَّبِ ــض، قَ ٢- صــالة التطــوع تجبر نقــص الفرائ
زَّ  لَّ وَعَ ولُ رَبُّنَا جَ ةُ، يَقُ الَ مُ الصَّ الِهِ مَ َعْ نْ أ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ بُ النَّاسُ بِهِ يَوْ اسَ يُحَ
إِنْ  ا؟ فَ هَ صَ َمْ نَقَ ــا أ هَ َتَمَّ بْدِي أ ةِ عَ الَ رُوا فِي صَ -: انْظُ ــمُ لَ َعْ وَ أ - وَهُ ــهِ تِ ئِكَ الَ لِمَ
لْ  رُوا هَ : انْظُ ئًا قَالَ ــيْ ا شَ نْهَ صَ مِ انَ انْتَقَ ِنْ كَ ، وَإ ةً تِبَتْ لَهُ تَامَّ ةً كُ انَتْ تَامَّ كَ
نْ  تَهُ مِ بْدِي فَرِيضَ ــوا لِعَ َتِمُّ : «أ عٌ قَالَ وُّ انَ لَهُ تَطَ ــإِنْ كَ ؟ فَ وُّعٍ نْ تَطَ ــدِي مِ بْ لِعَ

.(٢)« مْ لَى ذَاكُ الُ عَ مَ ذُ األَعْ » ثُمَّ تُؤْخَ هِ وُّعِ تَطَ


صالة التطوع في البيوت أفضل من المســاجد، إال ما شــرع فيه 
لَ  َفْضَ إِنَّ أ الجماعة كصالة التروايح في رمضان، قَالَ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ

.(٣)« تُوبَةَ كْ ةَ الْمَ الَ ِالَّ الصَّ ، إ رْءِ فِي بَيْتِهِ ةِ الْمَ الَ صَ

رواه البخاري.  (١)
رواه أبو داود.  (٢)

رواه البخاري.  (٣)

.الصالة المشروعة غير الواجبة



۱۰۱ كتاب الصالة

أنواع صالة التطوع
لصالة التطوع أنواع كثيرة، من أهمها ما يلي:

 
وهي السنن التابعة للفرائض، وهي سنة مؤكدة

وجملة السنن الرواتب عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة، وهي:
-ركعتان قبل الفجر. 

-ركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعدها.
-ركعتان بعد المغرب.

تُ  ظْ فِ : «حَ رَ  قَالَ مَ ــنِ عُ نِ ابْ -ركعتان بعد العشــاء.، فعَ
تَيْنِ  عَ رِ، وَرَكْ هْ تَيْنِ قَبْلَ الظُّ عَ : رَكْ اتٍ عَ رَ رَكَ شْ نْ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ مِ
دَ  تَيْنِ بَعْ عَ ، وَرَكْ ــهِ رِبِ فِي بَيْتِ غْ دَ الْمَ تَيْنِ بَعْ عَ ــا، وَرَكْ هَ دَ بَعْ
»(٢) وثبت  بْحِ ةِ الصُّ ــالَ تَيْنِ قَبْلَ صَ عَ ، وَرَكْ ــاءِ فِي بَيْتِهِ شَ الْعِ
نحوه عن عائشــة-رضي اهللا عنهــا- إال أنها ذكرت قبل 

ا(٣). الظهر أربعً




















وأفضل الســنن الرواتب والتي حافــظ النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عليها 
يَ  - رَضِ ةَ ائِشَ في الحضر والسفر ركعتا الفجر؛ لحديث عَ
نَ  ءٍ مِ ــيْ لَى شَ ــن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عَ : «لَمْ يَكُ ــا- قَالَتْ نْهَ اهللا عَ

رِ»(٤). جْ تَيِ الْفَ عَ لَى رَكْ ا عَ دً اهُ نْهُ تَعَ دَّ مِ افِلِ أَشَ النَّوَ
ويســن فيها التخفيف دون اإلخــالل بواجباتها؛ لما ثبت 
فُ  فِّ انَ ملسو هيلع هللا ىلص يُخَ :«كَ ــتْ ا- قَالَ نْهَ يَ اهللا عَ -رَضِ ــةَ ائِشَ ــنْ عَ عَ
لْ  َقُولُ هَ ِنِّي ألَ تَّى إ بْحِ حَ ةِ الصُّ ــالَ تَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَ عَ الرَّكْ

؟»(٥) تَابِ َ بِأُمِّ الْكِ رَأ قَ

الرواتب: جمع راتبة، وهي الشيء الثابت الدائم.  (١)
متفق عليه.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)
متفق عليه.  (٤)
رواه البخاري.  (٥)



 مسائل
-ثبــت فضيلة أربــع ركعات بعــد الظهر؛ 
ْهــِر أَْرَبًعا  لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: « َمــْن َصلَّى َقْبــَل الظ�

اِر» (١). ُه َعَلى النَّ َمُه  اللَّ َوَبْعَدَها أَْرَبًعا َحرَّ

-من السنن المستحبة غير المؤكدة أربع 
ُه  ركعــات قبل العصر؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: « َرِحَم اللَّ

اْمَرأً َصلَّى َقْبَل اْلَعْصِر أَْرَبًعا» (٢).

-تشــرع الصالة- كســنن غيــر مؤكدة- 
قبل العصر والمغرب والعشاء ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
« َبْيــَن ُكلِّ أََذاَنْيــِن َصَالٌة - َقاَلَهــا َثَالًثا َقاَل 
اِلَثِة - ِلَمْن َشاَء» (٣). والمراد با(ذانين:  في الثَّ

ا(ذان وا'قامة.

-يجوز قضاء السنن إذا انشغل عنها بنوم 
أو نسيان، ولو في أوقات الكراهة؛ لما ثبت 
أن النبيملسو هيلع هللا ىلص صلى ســنة الظهر البعدية لما 

شغل عنها بعد صالة العصر.
رواه أبو داود.  (١)
رواه أبو داود.  (٢)
متفق عليه.  (٣)

يجوز قضاء سنة الفجر:
نْ قَيْسِ  ١- بعــد صالة الصبح  إذا لم يصليها؛ لما ثبت عَ
دَ  لِّى بَعْ ــالً يُصَ ِ ملسو هيلع هللا ىلصرَجُ ــولُ اهللاَّ : رَأَى رَسُ ــالَ رٍو قَ مْ ــنِ عَ بْ
الَةُ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص:«صَ ــولُ اهللاَّ الَ رَسُ تَيْنِ فَقَ عَ ــحِ رَكْ بْ الَةِ الصُّ صَ
لَّيْتُ  نْ صَ َكُ ِنِّي لَمْ أ : إ لُ ــالَ الرَّجُ »(٦). فَقَ تَانِ عَ بْحِ رَكْ الصُّ
تَ  ــكَ . فَسَ ا اآلنَ مَ لَّيْتُهُ ا فَصَ مَ ــنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُ تَيْ عَ الرَّكْ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص . ولُ اهللاَّ رَسُ
تَي  عَ لِّ رَكْ نْ لَمْ يُصَ ٢- بعد طلوع الشمس؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

(٧)« سُ مْ لُعُ الشَّ ا تَطْ دَ مَ ا بَعْ مَ لِّهِ رِ فَلْيُصَ جْ الْفَ

رواه أبو داود.  (٦)
رواه الترمذي.  (٧)



 كتاب الصالة ۱۰۲

وقني شــر ما قضيت، فإِنك تقضي وال يقضي عليك، 
ــت، وال يعز من عاديت، تباركت ربنا  ِنه ال يذل من والي إ

وتعاليت»(٨). 
ويقنــت اإلمام ويؤمن من خلفــه في دعاء الطلب دون   -
ــاء على اهللا نحو : إنك تقضي بالحق  فيســكت  الثن

المأموم.


١- الســنة أن يقول بعد صالة الوتر: «ســبحان الملك 
ــه ويرفعه في  ــرات، يمد صوت ــالث م القــدوس»(٩) ث

الثالة، وله أن يزيد «رب المالئكة والروح»(١٠).
٢-ال يشرع مسح الوجه بعد الدعاء ال في الوتر وال في 

غيره لعدم وروده عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ــوت جائز طــوال العام وال يختــص بالنصف  ٣- والقن
األخير من رمضان، ويستحب القنوت في الفرائض 

كلها عند النوازل في جميع الصلوات.
-دعاء ختم القرآن في الصالة غير مشروع.

رواه الترمذي.  (٨)
رواه أحمد.  (٩)

رواه الدارقطني بإسناد صحيح.  (١٠)

 


أَوْتِرُوا  تْرَ، فَ بُّ الْوِ ِنَّ اهللا وِتْرٌ يُحِ الوتر سنة مؤكدة، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
»(١). :وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يحافظ على الوتر  رْآنِ لَ الْقُ َهْ يَا أ

في الحضر والسفر.


١- أقــل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إِحدى عشــرة أو ثالث 
ــن، ثم يصلي واحدة  عشــرة، يصليها ركعتين ركعتي

يوتر بها.
 ٢- وأدنى الكمال ثالث ركعات: يصلي ركعتين ثم يسلم، 
ــه أن يصليها  ــي ركعــة واحدة ويســلم، ول ثم يصل
متصلة بتشــهد واحد، ويســتحب أن يقرأ في األولى 
بعــد الفاتحــة: ســورة األعلى، وفــي الثانية: ســورة 
نْ  الكافرون، وفي الثالثة: ســورة اإلِخالص؛ لما ثبت عَ
ُ فِي  رَأ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَقْ انَ رَسُ عْب  قال: «كَ ــيِّ بْنِ كَ ُبَ أ
لَى»  َعْ مَ رَبِّكَ األْ حِ اسْ ــبِّ تْرِ بـ «سَ نَ الْوِ ُولَى مِ ةِ األْ عَ الرَّكْ
» وَفِي الثَّالِثَةِ بـ  افِرُونَ ــا الْكَ َيُّهَ ــي الثَّانِيَةِ بـ «قُلْ يَا أ وَفِ

.(٢)« دٌ َحَ وَ اهللا أ «قُلْ هُ


من بعد صالة العشاء إِلى طلوع الفجر، وأداؤه في الثلث 
ــر: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ــث جاب ــر مــن الليل أفضــل؛ لحدي األخي
 ،(٣)« َوَّلَهُ لْيُوتِرْ أ ــلِ فَ رِ اللَّيْ نْ آخِ ومَ مِ َنْ الَ يَقُ افَ أ ــنْ خَ قال::«مَ

 ، (٤)« وال يوتر ثانية؛ لقولهملسو هيلع هللا ىلص:«الَ وِتْرَانِ فِى لَيْلَةٍ
رِ  ةَ آخِ الَ إِنَّ صَ ، فَ رَ اللَّيْلِ لْيُوتِرْ آخِ رَهُ فَ ومَ آخِ َنْ يَقُ عَ أ مِ نْ طَ «وَمَ

(٥)« لُ َفْضَ ودَةٌ، وَذَلِكَ أ هُ اللَّيْلِ مَشْ


 يشرع الدعاء في الوتر في الركعة األخيرة قبل الركوع(٦) 
ــه ويدعو بما ورد، ومن  أو بعــد الرفع منه(٧)، فيرفع يدي
ــت، وعافني فيمن  ــك: «اللهــم اهدني فيمــن هدي ذل
عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، 

رواه أبو داود.  (١)
رواه النسائي.  (٢)

رواه مسلم.  (٣)

رواه أبو داود.  (٤)

رواه مسلم.  (٥)

رواه أبو داود.  (٦)
رواه البخاري.  (٧)

قضاء الوتر نهارا
يشــرع قضاء الوتر نهارا وتقضى شــفًعا؛ لما 
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِإَذا  ثبــت َعــْن َعاِئَشــَة أَنَّ َرُســوَل اللَّ
ْيِل ِمْن َوَجٍع أَْو َغْيِرِه َصلَّى  َلاُة ِمَن اللَّ َفاَتْتُه الصَّ

َهاِر ِثْنَتي َعْشَرَة َرْكَعًة(١). ِمَن النَّ

رواه مسلم.  (١)



۱۰۳كتاب الصالة

»(٤) ويكره ترك ما اعتاد المرء من  ُذُنِهِ انُ فِي أ ــيْطَ «بَالَ الشَّ
اص  قال:  ــرِو بْنِ الْعَ مْ بْد اهللاِ بْنِ عَ نْ عَ ــل؛ فعَ قيام اللي
انَ  ، كَ نٍ نْ بِمثل فُالَ بْدَ اهللاِ الَ تَكُ ملسو هيلع هللا ىلص : «يَا عَ ــولُ اهللاِ قَالَ رَسُ

 .« ومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ يَقُ

ــوي عند نومه قيام الليل، ويســن لمن  ٢.يســتحب أن ين
ــواردة عند االنتباه من  اســتيقظ أن يذكر اهللا باألذكار ال
نْ  ــوم عن وجهه، وأن يتســوك؛ فعَ النوم، وأن يمســح الن
نَ اللَّيْلِ  ــامَ مِ ِذَا قَ انَ إ ِ ملسو هيلع هللا ىلص كَ ــولَ اهللاَّ َنَّ رَسُ --  أ ــةَ يْفَ ذَ حُ
(٦)، وأن ينظر في السماء، وأن يقرأ  وَاكِ اهُ بِالسِّ (٥) فَ ــوصُ يَشُ
العشــر الخواتم من آل عمران، فعن ابن عباس- - قال: 
رْضِ  تُ فِي عَ عْ جَ طَ - فَاضْ ــهُ الَتُ يَ خَ - وَهِ ونَةَ يْمُ ــدَ مَ نْ بت عِ
ا فَنَامَ  ولِهَ لُهُ فِي طُ َهْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص وَأ عَ رَسُ جَ طَ ــادَةٍ، وَاضْ وِسَ
ــحُ  سَ ظَ يَمْ ــتَيْقَ ، فَاسْ نْهُ رِيبًا مِ َوْ قَ ــفَ اللَّيْلُ أ ــى انْتَصَ تَّ حَ
- وفي رواية: قعد فنظر إلى الســماء- ثُمَّ  هِ هِ نْ وَجْ مَ عَ النَّوْ
- وفي رواية: ثم قرأ العشــر  رَانَ مْ نْ آلِ عِ ــرَ آيَاتٍ مِ شْ َ عَ رَأ قَ

اآليات الخواتيم من سورة آل عمران .(٧)،

يســتحب للرجل إذا استيقظ لصالة الليل أن يوقظ لها 
ظَ  َيْقَ ِذَا أ وله ملسو هيلع هللا ىلص: «إ امرأته، وكذا المرأة أن توقظ زوجها؛ لقَ
ا  يعً مِ تَيْنِ جَ عَ لَّى- رَكْ َوْ صَ لَّيَا -أ نَ اللَّيْلِ فَصَ لَهُ مِ َهْ ــلُ أ الرَّجُ

.(٨)« رَاتِ اكِ رِينَ وَالذَّ اكِ تِبَا فِي الذَّ كُ
٠٣من غلبه النوم في صــالة الليل فليتركها، وليرقد 
َنَّ  - رضي اهللا عنها-  أ ةَ ائِشَ نْ عَ حتى يذهب عنه النوم،فعَ
تَّى  دْ حَ لْيَرْقُ ةِ فَ الَ مْ فِي الصَّ كُ دُ َحَ سَ أ ِذَا نَعَ : «إ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ
لَّهُ  سٌ لَعَ وَ نَاعِ لَّى وَهُ ِذَا صَ مْ إ كُ دَ َحَ ــإِنَّ أ مُ فَ نْهُ النَّوْ بَ عَ هَ يَذْ

.(٩)« هُ سَ بُّ نَفْ رُ فَيَسُ فِ تَغْ بُ يَسْ هَ يَذْ
٠٤ يستحب االستغفار والدعاء في الثلث األخير من 
ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:«يَنْزِلُ  : قَالَ رَسُ رَيْرَة  قَالَ َبو هُ الليل؛ لما رواه أ
نْ  : مَ ولُ ــرِ فَيَقُ ــثِ اللَّيْلِ اآلخِ نْيَا لِثُلُ اءِ الدُّ ــمَ ــي السَّ اهللا فِ
، وَمن  يَهُ طِ أُعْ ــأَلُنِي فَ ــنْ يَسْ ؟ وَمَ يبَ لَهُ ــتَجِ ــي فَأَسْ ونِ عُ يَدْ

يستغفرني فأغفرَ له؟»(١٠).

متفق عليه..  (٤)
يشوص : يمره على أسنانه ويدلكها به..  (٥)

متفق عليه..  (٦)
متفق عليه.  (٧)
رواه أبو داود.  (٨)
متفق عليه.  (٩)
متفق عليه.  (١٠)

 
والتراويح: هي صالة الليل في رمضان.

 وســميت بالتراويح؛ ألنهم كانوا يســتريحون فيها بين 
كل أربع ركعات؛ لطول الصالة.


رَ لَهُ  فِ ــابًا غُ تِسَ انًا وَاحْ ِيمَ انَ إ ضَ نْ قَامَ رَمَ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

نْ ذَنْبِه»(١). مَ مِ دَّ ا تَقَ مَ


التراويح ســنة مؤكدة شرعها رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص في شهر 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه في  رمضــان المبارك، حيــث صالها النب
ــرك ذلك خوفًا  مــن أن تفرض  ، ثم ت المســجد عــدة ليالٍ

عليهم، وفعلها الصحابة  بعده ملسو هيلع هللا ىلص (٢).


األفضل فيها إِحدى عشــرة ركعة؛ ألنه أكثر فعل النبي 
يْفَ  ــةَ - رضي اهللا عنها- لما سئلت: كَ ائِشَ ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول عَ
انَ  ا كَ : «مَ ؟ قَالَتْ انَ ــي رَمَضَ ــولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فِ ةُ رَسُ الَ انَتْ صَ كَ
دَى  لَى إِحْ يْرِهِ عَ ــانَ وَالَ فِي غَ ضَ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَزِيدُ فِي رَمَ رَسُ

.(٣)« ةً عَ رَةَ رَكْ شْ عَ


١. قيام الليل ســنة مؤكدة في العام 
بْدِ  نْ عَ كله، ويكره ترك قيام الليل؛ فعَ
نْدَ  رَ عِ ــالَ ذُكِ ِ بن مســعود -- قَ اهللاَّ
تَّى  ا حَ ا زَالَ نَائِمً يلَ مَ لٌ فَقِ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص رَجُ
الَ ملسو هيلع هللا ىلص :  الَةِ . فَقَ ِلَى الصَّ ا قَامَ إ ــحَ مَ بَ أَصْ

متفق عليه.  (١)
رواه مسلم.  (٢)
متفق عليه.  (٣)

االستيقاظ للصالة

    صالة التراويح بنية العشاء
من تأخــر عن صالة العشــاء وحضــر والناس 
يصلون التراويح فليدخــل معهم بنية صالة 
العشاء، وِإذا سلم اِ'مام قام ليكمل صالته.





 كتاب الصالة ۱۰٤


 وهي ركعتان تشرعان لمن دخل المسجد قبل أن يجلس. 

وحكمها أنها سنة مؤكدة ودليلها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
َنْ تَيْنِ قَبْلَ أ عَ عْ رَكْ لْيَرْكَ دَ فَ جِ سْ مُ الْمَ كُ دُ َحَ لَ أ ِذَا دَخَ «إ

.(٩)« لِسَ يَجْ
أو  ــة  الراتب الســنة  عنهمــا  ويجــزئ 

الفريضة، فمن دخل
لصــالة الظهــر -مثال- فصلى ســنة 

الظهر أجزأت عنه،
وليس عليه صالة لتحية المسجد.
 

تشرع صالة االستخارة ركعتين يصليها العبد إذا تحير
في أمر من  األمور االختيارية للعباد قبل أن يمضي فيه،

ويشــرع الدعاء بعدها، وكان  ملسو هيلع هللا ىلص يعلمها الصحابة كما 
يعلمهم السورة من القرآن.


نْ  تَيْنِ مِ عَ عْ رَكْ لْيَرْكَ رِ فَ مْ بِاألَمْ كُ دُ َحَ مَّ أ ِذَا هَ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
 ، كَ لْمِ يرُكَ بِعِ خِ ــتَ ِنِّي أَسْ مَّ إ : «اللَّهُ لِ ، ثُمَّ لِيَقُ ةِ رِيضَ يْرِ الْفَ غَ
إِنَّكَ  ، فَ يمِ ظِ لِكَ الْعَ نْ فَضْ أَلُكَ مِ ، وَأَسْ رَتِكَ دْ رُكَ بِقُ دِ تَقْ وَأَسْ
مَّ  ، اللَّهُ يُوبِ مُ الْغُ الَّ َنْتَ عَ ، وَأ لَمُ َعْ لَمُ وَالَ أ رُ، وَتَعْ َقْدِ رُ وَالَ أ ــدِ تَقْ
ــي  اشِ عَ يْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَ رَ خَ ا األَمْ ذَ َنَّ هَ ــمُ أ لَ ــتَ تَعْ نْ ِنْ كُ إ
رْهُ لِي،  ــدُ - فَاقْ لِهِ ــرِي وَآجِ َمْ لِ أ اجِ َوْ قَالَ عَ ــرِي -أ َمْ ــةِ أ بَ اقِ وَعَ
رَ  ا األَمْ ذَ َنَّ هَ لَمُ أ نْتَ تَعْ ِنْ كُ ،وَإ ــهِ ــرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي وَيَسِّ
لِ  اجِ َوْ قَالَ فِي عَ رِي -أ َمْ اقِبَةِ أ ي، وَعَ اشِ عَ رٌّ لِي فِي دِينِي، وَمَ شَ
يْرَ  رْ لِي الْخَ ، وَاقْدُ نْهُ رِفْنِي عَ نِّي وَاصْ رِفْهُ عَ - فَاصْ لِهِ رِي وَآجِ َمْ أ

.(١٠)« تَهُ اجَ ى حَ مِّ - وَيُسَ نِي -قَالَ َرْضِ ، ثُمَّ أ انَ يْثُ كَ حَ

متفق عليه..  (٩)

رواه البخاري.  (١٠)


وهي صالة تشرع وقت الضحى،

ووقت الضحى: من طلوع الشمس وارتفاعه قيد رمح-
ويكون هذا االرتفاع في حدود الثلث ساعة تقريبًا- إلى
قبيل زوال الشمس بنحو ربع أو ثلث ساعة ، وأفضل

الَةُ األَوَّابِينَ وقتها حين يبدأ اشتداد الحر لقولهملسو هيلع هللا ىلص: «صَ
.(٣)« ال(٢)ُ صَ (١) الْفِ ينَ تَرْمَضُ حِ


لِّ لِي  ، صَ قال اهللا تعالى في الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ

 .(٤)« رَهُ كَ آخِ فِ َكْ ارِ أ َوَّلِ النَّهَ اتٍ فِي أ عَ َرْبَعَ رَكَ أ


ا، أوستًّا، أوثمانية ركعات، يجوز أن تصلى ركعتين، أوأربعً
والصحيح أن تصلى كل ركعتين بتسليم لفعل

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك. 
ملسو هيلع هللا ىلص:  -وهي مما يجزئ عن صدقته على كل سالمي(٥)، قَالَ
لُّ  ، فَكُ ــةٌ قَ دَ مْ صَ كُ دِ َحَ ــنْ أ ــالَمَي مِ لِّ سُ ــى كُ لَ ــحُ عَ بِ «يُصْ
لِيلَةٍ  لُّ تَهْ ، وَكُ ــةٌ قَ دَ ةٍ صَ ــدَ ي مِ لُّ تَحْ ، وَكُ قَةٌ دَ ةٍ صَ ــبِيحَ تَسْ
ىٌ  ، وَنَهْ قَةٌ دَ رُوفِ صَ عْ رٌ بِالْمَ َمْ ، وَأ قَةٌ دَ بِيرَةٍ صَ لُّ تَكْ ، وَكُ قَةٌ دَ صَ
نَ  ا مِ مَ هُ عُ تَانِ يَرْكَ عَ نْ ذَلِكَ رَكْ زِئُ مِ ، وَيُجْ قَةٌ دَ رِ صَ نْكَ نِ الْمُ عَ

ى»(٦) . حَ الضُّ
ارٍ  مَّ ــمِ بْنِ هَ يْ نْ نُعَ ا كفاه اهللا يومه،فعَ ــا أربعً -ومن صاله
َنَّهُ  الَى أ نْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص، عَ ولِ اهللاَّ نْ رَسُ انِيِّ ، عَ فَ طَ الْغَ
كَ  فِ َكْ ارِ أ َوَّلِ النَّهَ اتٍ فِي أ عَ َرْبَعَ رَكَ لِّ لِي أ قَالَ :«يَا ابْنَ آدَمَ ، صَ

.(٧)« رَهُ آخِ
-أن مــن صالها بعــد أن صلى الصبح فــي جماعة وذكر 
اهللا حتى تطلع الشــمس فله أجر حج وعمرة تامة، قَالَ 
دَ  ــةٍ ثُمَّ قَعَ اعَ مَ اةَ فِى جَ دَ ــى الْغَ لَّ نْ صَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص:«مَ ــولُ اهللاَّ رَسُ
انَتْ  تَيْنِ كَ عَ لَّى رَكْ سُ ثُمَّ صَ ــمْ لُعَ الشَّ تَّى تَطْ َ حَ رُ اهللاَّ كُ يَذْ
ةٍ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص: «تَامَّ ــولُ اهللاَّ ». قَالَ قَالَ رَسُ رَةٍ مْ ةٍ وَعُ جَّ ــرِ حَ أَجْ لَهُ كَ

. (٨)« ةٍ ةٍ تَامَّ تَامَّ

ترمض : حتترق أخفاف صغار اإلبل من شدة حر الرمل.  (١)
الفصال : جمع الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه.  (٢)

رواه مسلم.  (٣)

رواه مسلم.  (٤)
السالمي:  أصله عظام األصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام   (٥)

البدن ومفاصله.
رواه مسلم.  (٦)

رواه أحمد في مسنده.  (٧)
رواه الترمذي وصححه األلباني في صحيح اجلامع(٦٣٤٦).  (٨)

تحية المسجد



۱۰٥كتاب الصالة

 
نْدَ  لٍ عِ ــال لِبِالَ َنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ق رَيْرَةَ  أ ــي هُ َبِ نْ أ لمــا ثبت عَ
لْتَهُ فِي  مِ ــلٍ عَ مَ ى عَ ثْنِي بِأَرْجَ دِّ لُ حَ ــالَ ــرِ: «يَا بِ جْ ةِ الْفَ ــالَ صَ
 « نَّةِ يَّ فِي الْجَ (١) بَيْنَ يَدَ لَيْكَ تُ دَفَّ نَعْ عْ مِ إِنِّي سَ ، فَ مِ ــالَ ِسْ اإلْ
رْ  هَّ َتَطَ ــمْ أ َنِّي لَ نْدِي من أ ــى عِ َرْجَ الً أ مَ ــتُ عَ لْ مِ ا عَ : «مَ ــالَ قَ
ا  ورِ مَ هُ لِكَ الطُّ لَّيْتُ بِذَ ِالَّ صَ ارٍ إ َوْ نَهَ ةِ لَيْلٍ أ اعَ ورًا فِي سَ هُ طَ

.(٢)« لِّيَ َنْ أُصَ تِبَ لِي أ كُ

 
وهو ما ليس مقيدا بزمن وال بسبب.

 وصالة التطوع المطلق مشــروعة فــي كل وقت إال في 
األوقات المنهي عن الصالة فيها.




ةُ  الَ ــةِ صَ رِيضَ ــدَ الْفَ ةِ بَعْ الَ ــلُ الصَّ َفْضَ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «أ ــال النب ق
.(٣)« اللَّيْلِ

ا،  ونِهَ نْ بُطُ ا مِ ورُهَ هُ ــرَى ظُ رَفًا تُ نَّةِ غُ ِنَّ فِي الْجَ ــال ملسو هيلع هللا ىلص: «إ وق
يَ يَا  نْ هِ : لِمَ الَ ، فَقَ رَابِيٌّ َعْ امَ أ ا. فَقَ ورِهَ هُ نْ ظُ ا مِ ونُهَ وَبُطُ
 ، امَ عَ مَ الطَّ عَ ، وَأَطْ مَ الَ ابَ الْكَ نْ أَطَ : لِمَ ِ؟ قَالَ ــولَ اهللاَّ رَسُ

.(٤)« ِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ لَّى هللاِ ، وَصَ يَامَ َدَامَ الصِّ وَأ

دف نعليك:أي صوت نعليك.  (١)
رواه البخاري.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)

رواه الترمذي.  (٤)

عالمة االستخارة
ال بأس بتكرار االســتخارة، وليس شــرًطا  أن 
يــرى المســتخير رؤيــا تبيــن لــه ا(مــر الذي 
اســتخار له، وإنما عليه أن يمضي في ا(مر 
الذي اختاره واســتخار اJ فيــه، ولم يكن 
فيــه إثم أو قطيعة الرحــم، فإن تم فهو 

الخير، وإن لم يتم فهذا هو الخير.

أوقات النهي عن الصالة
١- من بعد صالة الفجر إِلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها 

قيد رمح وعادة ما يكون في حدود الثلث ساعة.
٢- من تعامد الشمس حتى تميل.

٣- من صالة العصر حتى تغرب الشمس.
انَ  اتٍ كَ ــاعَ ثُ سَ ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر قال: «ثَالَ
نَّ  بُرَ(١) فِيهِ َنْ نَقْ َوْ أ ، أ نَّ لِّيَ فِيهِ َنْ نُصَ انَا أ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَنْهَ رَسُ
ينَ  ، وَحِ عَ ــى تَرْتَفِ تَّ (٢) حَ ةً سُ بَازغَ ــمْ لُعُ الشَّ ينَ تَطْ ــا: حِ تَانَ وْ مَ
 (٣) يَّفُ ينَ تَضَ ، وَحِ سُ ــمْ يلَ الشَّ تَّى تَمِ يرَةِ حَ هِ ومُ قَائِمُ الظَّ يَقُ

 .(٤)« رُبَ تَّى تَغْ رُوبِ حَ سُ لِلْغُ مْ الشَّ
نقبر: ندفن.  (١)

بازغة: واضحة.  (٢)
تضيف: متيل.  (٣)
رواه مسلم.  (٤)

الصلوات ذوات ا-سباب 
في أوقات النهي

يجوز أن تصلى الصلوات ذوات ا(سباب -أي 
التــي لها ســبب كتحية المســجد، وصالة 

الجنازة- ولو في أوقات النهي.

   قيام الليل في الطب
يــؤدي قيام الليــل إلى تقليل إفــراز هرمون 
الطبيعــي  الكورتيــزون  وهــو  الكورتيــزول 
للجســد) خصوصا قبــل االســتيقاظ بعدة 
ســاعات، وهو مــا يتوافــق زمنيا مــع وقت 
الســحر (الثلث ا(خيــر من الليــل)، مما يقي 
من الزيــادة المفاجئة في مســتوى ســكر 
الدم، والذي يشــكل خطــورة على مرضى 

السكر.



۱۰٦

١٦١٦

يا من اهللا تعالى عند الجفاف قْ طلب السُّ
    وقلة المطر.

دليل مشروعية صالة االْسِتْسَقاء
بْدِ اهللاِ  اء سنة مؤكدة؛ لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما في حديث عَ ــقَ تِسْ صالة االسْ
 ، بْلَةَ بَلَ الْقِ تَقْ ى، فَاسْ ــقَ تَسْ لَّى فَاسْ صَ ِلَى الْمُ رَجَ إ َنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خَ بْن زَيْدٍ  أ

.(١) تَيْنِ عَ لَّى رَكْ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَ
وقت صالة االْسِتْسَقاء

بس المطر، أو قلت مياه العيون  اء إذا جفت األرض، وحُ قَ تِسْ تشرع صالة االسْ
واآلبار، أو جفت األنهار، ونحو ذلك، ويســتحب أن تكون بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح، ويكون تقريبًا بعدطلوع الشمس بثلث ساعة كصالة 

العيد.

موضع صالة االْسِتْسَقاء
لَّى، وليس في المســجد؛ لفعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، إِال  صَ الســنّة أن تُؤَدَّى في الْمُ

عند الحاجة.

متفق عليه.  (١)

صالة االْسِتْسَقاءصالة االْسِتْسَقاء

المحتويـــــــات
    

    
    
    
    

    




۱۰۷ كتاب الصالة

صفة صالة االْسِتْسَقاء
ِقامة، يُجهر  ــال أذان وال إ اء ركعتان ب ــقَ تِسْ ١- صــالة االسْ

فيهما بالقراءة.
ــر المصلي في الركعة األولى بعد تكبيرة اإلِحرام   ٢-يكب
ــرات، وفي الركعــة الثانية خمــس تكبيرات  ســبع تكبي

سوى تكبيرة القيام من السجود.
 ٣- يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، ويحمد اهللا ويثني 

عليه، ويصلي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بين التكبيرات.
ــام خطبة واحدة يكثر فيها  ٤- بعــد الصالة يخطب اإلم
من االســتغفار وتالوة القرآن، ثم يدعو ويكثر من األدعية 
ــاء وإِظهــار الخضوع  ــورة، مــع اإلِلحــاح فــي الدع المأث
واالفتقار والمســكنة إِلى اهللا تعالى، ويرفع يديه ويبالغ 

في ذلك.
٥-  يستقبل اإلمام القبلة، ويحول رداءه، فيجعل ما على 
اليمين على اليسار، وما على اليسار على اليمين، ويظل 

يدعو بينه وبين ربه.
    

١- أن يتقدمهــا موعظة وتذكير الناس بما يُلَيِّن قلوبهم 
من ذكــر التوبة مــن المعاصي، والخروج مــن المظالم 
ــى مســتحقيها؛ ألن المعاصــي ســبب لمنع  ــا إل بردِّه
المطر، والتوبة واالستغفار والتقوى سبب إلجابة الدعاء 
وســبب للخير والبركة، ويحثهم على الصدقة؛ ألن ذلك 
ــومٌ للخروج إليهــا؛ ليكون الناس  ســبب الرحمة.٢- يحدد ي

على استعداد لذلك.

ِليها بخضوع وخشوع وتضرع وتذلُّل،  ٣- يســن الخروج إ
ــى اهللا؛ ولهذا ال يشــرع التجمل  ِل مــع إظهــار االفتقار إ
والتطيــب لها. قال ابن عباس  في وصف خروج النبي 
 (١) الً ــذِّ تَبَ ــرَجَ مُ ــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص خَ ِنَّ رَسُ ملسو هيلع هللا ىلص لالستســقاء: «إ

لَّى»(٢). صَ َتَى الْمُ تَّى أ ا حَ رِّعً تَضَ ا مُ عً تَوَاضِ مُ
اء من االستغفار والدعاء  قَ تِسْ ٤- اإلِكثار في خطبة االسْ

مع رفع اليدين.

المستحب عند نزول المطر
يستحب الوقوف في أول نزول المطر والتعرض له؛ لفعل 
عَ  نُ مَ ابَنَا وَنَحْ ــي ملسو هيلع هللا ىلص كما في حديث أنس قال: «أَصَ النب
بَهُ  ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلصثَوْ ــرَ رَسُ سَ َ فَحَ . قَال: رٌ طَ ــولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص مَ رَسُ
تَ  نَعْ ِ لِمَ صَ ولَ اهللا، لْنَا: يَا رَسُ رِ. فَقُ طَ نَ الْمَ ابَهُ مِ تَّى أَصَ حَ

الَى»(٣). دٍ بِرَبِّهِ تَعَ هْ يثُ عَ دِ ا؟ قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص: ألَنه حَ ذَ هَ

املتبذل: هو التارك للزينة والهيئة احلسنة.  (١)
رواه أبو داود.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)

المطر فضل من اc وحده
 Jينبغــي أن يعتقــد المســلم أن المطر ينــزل بفضل ا

ورحمته بعباده، وليس كما يقول البعض: «مطرنا بنجم 

.-Jكذا وكذا» فهذا شرك -والعياذ با





۱۰۸

١٧١٧

.ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار

.ذهاب نور القمر أو بعضه في الليل

الحكمة من الكسوف والخسوف
أنهما آيتان من آيات اهللا يخوف اهللا بهما عبادة حتى يرجعوا إليه، قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص 
ا آيَتَانِ  مَ نَّهُ ، وَلَكِ يَاتِهِ دٍ وَالَ لِحَ َحَ وْتِ أ انِ لِمَ ــفَ سِ رَ الَ يَنْكَ مَ سَ وَالْقَ ــمْ ِنَّ الشَّ : «إ

.(١)« ةِ الَ ِلَى الصَّ وا إ ا فَافْزَعُ فَ سِ إِذَا كُ بَادَهُ، فَ ا عِ مَ وِّفُ بِهِ نْ آيَاتِ اهللاِ  يُخَ مِ

صالة الكسوف والخسوف


ــاتِ اهللاِ، الَ  نْ آيَ ــانِ مِ رَ آيَتَ مَ سَ وَالْقَ ــمْ ِنَّ الشَّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «إ ســنة مؤكــدة؛ لقول
لُّوا  بِّرُوا وَصَ وا اهللاَ وَكَ َيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُ إِذَا رَأ ، فَ يَاتِهِ دٍ وَالَ لِحَ َحَ وْتِ أ انِ لِمَ ــفَ سِ يَخْ

قُوا»(٢).  دَّ وَتَصَ


- وقت الصالة من ابتداء الكسوف أو الخسوف إِلى نهايته.
- ويتم المصلي صالته حتى لو ذهب الخسوف أو الكسوف، وال تعاد الصالة 
لو انتهى منها ولم يذهب الخســوف أو الكســوف بل يستمر المسلمون 

في الدعاء واالستغفار.


ملسو هيلع هللا ىلص  ــولِ اهللاِ دِ رَسُ هْ سُ فِي عَ ــمْ تِ الشَّ ــفَ سَ : «خَ ا قَالَتْ َنَّهَ ــةَ  أ ائِشَ نْ عَ عَ
 ، وعَ الَ الرُّكُ عَ فَأَطَ ، ثُمَّ رَكَ يَامَ الَ الْقِ امَ فَأَطَ ، فَقَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص بِالنَّاسِ لَّى رَسُ فَصَ
وَ  وعَ وَهُ ــالَ الرُّكُ أَطَ عَ فَ ، ثُمَّ رَكَ َوَّلِ يَامِ األْ ــوَ دُونَ الْقِ يَامَ وَهُ ــالَ الْقِ أَطَ ــمَّ قَامَ فَ ثُ
ةِ الثَّانِيَةِ  عَ لَ فِي الرَّكْ ودَ، ثُمَّ فَعَ ــجُ الَ السُّ دَ فَأَطَ ــجَ ، ثُمَّ سَ وع األَوَّلِ دُونَ الرُّكُ
بَ النَّاسَ  طَ ، فَخَ سُ ــمْ لَتِ الشَّ رَفَ وَقَدِ انْجَ ولَى، ثُمَّ انْصَ لَ فِي األْ ا فَعَ ــلَ مَ ثْ مِ
نْ آيَاتِ اهللاِ الَ  رَ آيَتَانِ مِ مَ سَ وَالْقَ ــمْ : إنَّ الشَّ ، ثُمَّ قَالَ لَيْهِ َثْنَى عَ ــدَ اهللا وَأ مِ فَحَ
لُّوا  بِّرُوا وَصَ وا اهللا وَكَ َيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُ إِذَا رَأ ، فَ يَاتِهِ دٍ وَالَ لِحَ َحَ وْتِ أ انِ لِمَ ــفَ سِ يَخْ

قُوا»(٣). دَّ وَتَصَ

رواه أبو داود.  (١)
متفق عليه.  (٢)
رواه البخاري.  (٣)

المحتويـــــــات










صالة الكسوف والخسوفصالة الكسوف والخسوف



شكل رسومي يوضح خسوف القمر الكلي

طبقه ا�وزون في الكره ا�رضية

القمر

الشمس

ا�رض

توجيهات
١- ال ُتقضى الصالة إذا لم ُيعلم بالخسوف أو الكسوف ِإال 

بعد ذهابهما.

٢- معرفة العلم الحديث لســبب الخســوف والكسوف 

ال يلغــي أنهما آيتان من آيــات ا3 ليخوف ا3 بهما عباده، 

فينبغي على المســلم أن يشــتغل بالعبادة والتضرع إلى 

ا3، ال أن ينشــغل بالنظر والرصد للخســوف والكســوف، 

فعن أبي بكرة  قال: «خسفت الشمس على عهد رسول 

ا3 ملسو هيلع هللا ىلص فخرج يجر رداءه...» داللة على شدة خوفه ملسو هيلع هللا ىلص.

٣- ِإدراك الركعة في صالة الكسوف يكون بِإدراك الركوع 

اVول، فمــن فاتــه الركــوع اVول وأدرك الثانــي فقد فاتته 

الركعة، وعليه أن يقضيها بعد سالم اXِمام على صفتها.

٤- تصلى صالة الكسوف حتى في أوقات النهي.

٥- ال تشــرع صالة الكسوف أو الخســوف بمجرد الخبر، بل 

حتى ُيرى ذلك عياًنا.

ِذا حصل كسوف أو خسوف: وعلى ذلك إ
١- ينادى للصالة بقول: «الصالة جامعة».

 ٢- فإِذا اجتمع الناس صلى بهم اإلِمام ركعتين طويلتين، 
يجهــر فيهما بالقراءة، يقرأ فــي الركعة األولى الفاتحة 
 : ثم سورة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع قائالً
«سمع اهللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ثم يقرأ الفاتحة 
وســورة طويلة أقصر من األولى، ثم يركع ويطيل الركوع 
: «ســمع اهللا لمن حمده،  أقصــر من األول، ثم يرفع قائالً
ِلخ، ثم يســجد سجدتين طويلتين،  ربنا ولك الحمد»... إ
يجلس بينهما وال يطيل الجلوس، ثم يرفع من السجدة 
الثانية مكبرًا، ويصلي الركعــة الثانية كالركعة األولى 
بقيامها وركوعها وسجودها، ولكنها دُوْنَها في المقدار، 

ثم يجلس ويتشهد ويسلم.


ليت فرادى فال بأس. ١- أن تصلى في جماعة، وإِن صُ

 ٢- أن تكون في المسجد، وال مانع من خروج النساء لها.
ِذا  ٣- التطويل في الصالة، بقيامها وركوعها وســجودها، إِال إ

انجلى الكسوف أو الخسوف فيتمها خفيفة.
٤- أن الركعة الثانية أقصر من األولى بقيامها وركوعها 

وسجودها.
ــا، وتذكير الناس بقــدرة اهللا، وبيان  ٥- الموعظــة بعده
ــى فعل الطاعــات وترك  حكمــة الكســوف، والحث عل

المنكرات.
٦- كثرة الدعاء والتضرع واالستغفار والصدقة وغير ذلك 

من األعمال الصالحة؛ حتى يكشف اهللا ما بالناس.
ــع اليدين في الدعاء في الكســوف؛ لحديث  ٧- يجــوز رف
عبد الرحمن بن سمرة قال: «فأتيته ملسو هيلع هللا ىلص وهو قائم في 

الصالة رافع يديه»(١).

رواه مسلم.  (١)

۱۰۹ كتاب الصالة



۱۱۰

صالة العيدينصالة العيدين ١٨١٨

المحتويـــــــات












مظاهر العيد
أعياد المســلمين عيدان: عيد الفطر بعد شهر رمضان، وعيد األضحى 
بعــد يوم عرفة، وقد أبدلنا اهللا بهما عــن أعياد الجاهلية وعن كل عيد 
انِ فِي  لِيَّةِ يَوْمَ اهِ لِ الْجَ انَ ألَهْ : كَ الِكٍ  قَالَ َنَسِ بْنِ مَ نْ أ مســتحدث، فعَ
مْ   انَ لَكُ : «كَ ينَةَ  قَالَ دِ مَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الْمَ ا قَدِ ا، فَلَمَّ مَ بُونَ فِيهِ ــنَةٍ يَلْعَ لِّ سَ كُ
رِ،  طْ مَ الْفِ ا : يَوْ مَ نْهُ يْرًا مِ ا خَ مَ مُ اهللا بِهِ لَكُ َبْدَ ا، وَقَدْ أ مَ ــونَ فِيهِ بُ انِ تَلْعَ يَوْمَ
ــى».(١) وال يجوز االحتفال أو المشــاركة فــي أعياد الكفار؛  حَ مَ األَضْ ــوْ وَيَ

 a) :إذ هــي أظهر عالمات أي دين وأظهر شــرائعه ومنهاجــه. قال تعالى
   (o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

[المائدة:٤٨]

وقد شرع اهللا تعالى في العيدين صالة تسمى صالة العيد، وهي مظهر 
من أهم مظاهره.

حكم صالة العيدين
ِذا قام بها من يكفي ســقط اإلِثم عــن الباقين، -وإن كان  فــرض كفاية إ
ا- فقد أمر النبيملسو هيلع هللا ىلص بأدائها، بل أمر بإخراج النســاء  ا  جدًّ األمر بها مؤكدً
الصغــار منهن والكبار، بل حتى الحيض منهــن، ولو لم يصلين؛ وذلك 

لفضل الصالة والتأكيد عليها، والدليل على فرضيتها ما يلي:
١- قوله : (Z ] \ [) [الكوثر:٢].

يَّةَ -رضي اهللا  طِ ُمِّ عَ ر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بها، حتى أمر بها النساء؛ لحديث أ ٢- أمْ
ى:  حَ رِ وَاألَضْ طْ نَّ فِى الْفِ هُ رِجَ َنْ نُخْ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أ رَنَا رَسُ َمَ : «أ عنها- قَالَتْ
ةَ،  الَ تَزِلْنَ الصَّ يَّضُ فَيَعْ ا الْحُ أَمَّ ورِ(٤)، فَ دُ (٣) وَذَوَاتِ الْخُ يَّضَ (٢) وَالْحُ اتِقَ وَ الْعَ

(٥).« ينَ لِمِ سْ ةَ الْمُ وَ يْرَ وَدَعْ نَ الْخَ دْ هَ وَيَشْ

وقت صالة العيدين:
ــد من ارتفاع الشــمس قدر رمح فــي نظر العين  ــدأ وقــت صالة العي يب

ومقداره: ربع ساعة بعد طلوع الشمس، إِلى زوالها.

رواه النسائي.  (١)
العواتق: جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تبلغ.  (٢)

احليَّض: حمع حائض.  (٣)
ذوات اخلدور: اجلارية البِكر.  (٤)

رواه البخاري.  (٥)



۱۱۱ كتاب الصالة

مســتحقها، أما صالة عيد األضحى فيستحب فيها 
التبكير.

من أحكام العيدين
١- يكره التنفل قبل صــالة العيد وبعدها في موضعها؛ 
إال إذا أديت في المســجد فتؤدى تحية المسجد عند 

الدخول.
٢- يســن لمن فاتته صالة العيد أوفاته بعضها: قضاؤها 
ــن بتكبيراتها، وما  ــى صفتها؛ بأن يصليها ركعتي عل

فاته يتمه على صفته.
ــر، اهللا أكبر، ال إله  ــر  ويكــون بلفظ «اهللا أكب ٣- التكبي
ــر، وهللا الحمد»، وكذلك  ــر، اهللا أكب إال اهللا، واهللا أكب

بلفظ: «اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر كبيرا». 
ــر للرجال، أما النســاء  ــع الصــوت بالتكبي ٤-  يســن رف

فيسررن به؛ ألن المرأة مأمورة بخفض صوتها.
ــد الفطر: من فجــر يوم العيد  ــدأ التكبير في عي ٥- ييب
صبح يوم عرفة إِلى غروب شــمس آخر أيام التشريق إِلى خــروج اإلمام للصالة، ويبدأ في عيد األضحى من 
(اليوم الثالث عشر)، فيكبر في الطريق إِلى المصلى 
وأثناء جلوسه فيه حتى حضور اإلِمام، وأدبار الصلوات 
المفروضة المؤداة في جماعة، وفي األسواق والبيوت 

وغيرها.

توجيهات
١- يســتحب أن يهنئ المســلمون بعضهم بالعيد، فيقال: 

تقبل اهللا منا ومنك.
ــد وإظهار هــذا الفــرح وأن يهنئ  ٢- يســتحب الفــرح بالعي

المسلم أقاربه وأحبابه وإخوانه المسلمين.
٣- العيد فرصة يجب اغتنامها في وصل األرحام المنقطعة، 

واإلِصالح بين األنفس المتخاصمة.
ــل هو مخالف لما في  ٤- ال يشــرع في العيد زيارة المقابر، ب

العيد من البهجة والسرور.
ــال في الملبس  ٥- يشــرع في العيدين التوســعة على العي
والمــأكل والترفيه مما أحل اهللا، فالعيدان أيام فرح وســرور 

 g f e d c b a) :ــى ــال تعال وبهجة، ق
k j i h) [يونس:٥٨]

٦-ال يجوز أن تشــتمل أفراح المسلمين في العيد على منكر 
ــالط، أو تضييع  يتنافــى مــع تعاليم اإلِســالم وآدابه؛ من اخت
ــوات، أو لهوٍ محرم، أو اســتماع لألغاني، أو غير ذلك من  الصل

المحرمات. 

ــد األضحــى ليتســع وقت  ــم صــالة عي والســنة تقدي
التضحية، وتأخير صالة عيد الفطر ليتســع وقت إِخراج 

زكاة الفطر.

صفة صالة العيدين
ِقامــة يجهر فيهما  ــان بال أذان وال إ صــالة العيدين ركعت

بالقراءة، وصفتها كالتالي:
ــرة اإلِحــرام  ــى بعــد تكبي ــر فــي الركعــة األول ١- يكب

واالستفتاح وقبل التعوذ والقراءة سبع تكبيرات.
٢- يتعوذ ويبســمل ويشــرع في قراءة الفاتحة وســورة 
بعدها،ويســن أن يقرأ فــي الركعتين بعــد الفاتحة 
ســورة (األعلى) في األولى، (والغاشية) في الثانية، أو 

سورة (ق) في األولى (والقمر) في الثانية.
٣- يكبر في الركعــة الثانية بعد تكبيرة االنتقال خمس 
تكبيرات، والصحيح أنه ال يرفع يديه مع كل تكبيرة.

ــى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بين  ٤- يحمــد اهللا ويثني عليه، ويصلي عل
التكبيرات.

ِذا ســلم من الصالة صعد المنبر فخطب خطبتين،  يجلس بينهما جلسة خفيفة.٥- إ
٦- يتناول الخطيب في خطبتي عيد الفطر ما يناســب 
ــي عيد األضحى، أحكام األضاحي  الحال، وفي خطبت

وما يناسب المقام.

موضع صالة العيدين
السنة إِقامة صالة العيدين في المصلّى ال في المسجد، 
فإن صليت في المسجد فال بأس -إن كان ذلك لحاجة-.

مستحبات صالة العيدين
١- أن يتجمــل الرجــل بلبس أحســن ثيابه، أما النســاء 

فيخرجن إِلى الصالة غير متجمالت وال متطيبات.
٢- أن يبكر المأموم فــي الحضور، ويتقدم إِلى الصفوف 

األولى.
٣- أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ماشيًا  على 
انَ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص  : «كَ ابِر  قَالَ نْ جَ »(١).قدميه -إِن تيسر-؛ فعَ رِيقَ الَفَ الطَّ يدٍ خَ مُ عِ انَ يَوْ ِذَا كَ ٤- أن يأكل قبل الخروج لصالة عيد الفطر تمرات عددهن إ
ــأكل في األضحى  ــالث أو خمس تمــرات)، وأال ي وتر (ث

حتى يرجع.
٥- يســتحب التأخير في صالة عيد الفطــر؛ من أجل أن 
ــع زكاة الفطر ووصولها إلى  يتمكن المســلم من دف

رواه البخاري.  (١)





۱۱۲

صالة الجنازةصالة الجنازة ١٩١٩

المحتويـــــــات




















تجهيز الميت
يستحب الحضور عند من بدت عليه عالمات الموت وتذكيره بقول: «ال 

ِالَّ اهللا»(١). ِلَهَ إ مْ الَ إ تَاكُ وْ نُوا مَ إِله إِال اهللا»؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «لَقِّ
ــإِذا مات غمضت عيناه، وغطي بثوب، وعجــل بتجهيزه والصالة عليه  ف

ودفنه.


ِذا  تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله، والصالة عليه، ودفنه فرض كفاية، إ
قام به من يكفي سقط اإلِثم عن الباقين.


١- ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل أمين عارف بأحكام 

الغسل.
٢- يقدم في التغســيل من أوصى له الميت، ثم األقرب فاألقرب، إذا كان 

عارفًا بأحكام الغسل، وإال قدم غيره ممن هو عالم بذلك.
٣- يغسل الرجل الرجال، وتغسل المرأة النساء، ولكل واحد من الزوجين 
رَّكِ  ا ضَ تغسيل اآلخر؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة -رضي اهللا عنها- : «مَ
 ،(٢)« ــمَّ دَفَنْتُكِ ، ثُ لَيْكِ لَّيْتُ عَ ، وَصَ ــكِ نْتُ فَّ ، وَكَ ــلْتُكِ سَّ تِّ قَبْلِي فَغَ ــوْ مُ لَ
ولكل من الرجال والنســاء تغســيل األطفال دون سن السابعة، وال 
يجوز للمســلم -رجالً كان أو امرأة- تغسيل الكافر، وال حمل جنازته 

وال تكفينه، وال الصالة عليه، ولو كان قريبًا  كاألب.
٤- ال يغسل شهيد المعركة، وال يكفن، وال يصلى عليه، بل يدفن بثيابه.
طُ -وهو الولد يســقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكرًا   ــقْ ٥- إذا بلغ السِّ
ل، وكفن، وصلي عليه؛ ألنه بعد أربعة  سِّ كان أو أنثى- أربعة أشهر غُ

أشهر يكون إنسانًا.
ا، وأن  ٦- يشــترط أن يكــون الماء الذي يغســل به الميت طهــورًا  مباحً
نْ ال عالقة له بتغسيل  يغسل في مكان مستور، وال ينبغي حضور مَ

الميت.
رواه مسلم.   (١)

رواه ابن ماجه.  (٢)



۱۱۳ كتاب الصالة


١- أن يوضع الميت على سرير غسله، ثم يستر عورته، ثم يجرده من ثيابه، ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها.

٢- يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة حال التغسيل.
٣- يرفع الغاســل رأس الميت إلى قرب جلوســه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف القبل والدبر، فيغسل 

ما عليهما من نجاسة.
٤- ينوي الغسل، ويسمي.

٥- يوضئ الغاسل الميت كوضوء الصالة، إال في المضمضة واالستنشاق، فيكفي المسح على الفم واألنف. 
٦- يغسل رأس الميت ولحيته بماء السدر، أو صابون، أو غير ذلك.

٧- يغسل الجزء األيمن ثم الجزء األيسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم. 
٨- يستحب أن يجعل في الغسلة األخيرة كافورًا.

٩- ينشف الميت.
١٠- يضفر شعر المرأة، ويُجعل من ورائها. 


- الواجب غسلة واحدة إذا حصل بها التنظيف، والمستحب ثالث غسالت وإن حصل التنظيف.

- إذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء، أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه، فإنه ييمم بالتراب.
- يستحب لمن غسل ميتًا  أن يغتسل بعد تغسيله.





 كتاب الصالة ۱۱٤

يلف الغاسل يده بخرقةيوضع الميت على سرير غسله

يضغط الغاسل بيده على بطن الميت ويعصرهايرفع الغاسل رأس الميت

بغسل رأس الميت ولحيته بماء وسدريوضئ الغاسل الميت كوضوء الصالة

ينشف الميتيغسل الجزء األيمن ثم الجزء األيسر 



۱۱٥كتاب الصالة


١- السنة تكفين الرجل في ثالث لفائف بيض من قطن، 
من ثوب ال يصف البشــرة، ســاتر لجميع بدنه وال يغالي 

فيه.
 واألنثى في خمســة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص 

ولفافتين.
ــي في ثوب واحد، ويباح فــي ثالثة، والصغيرة في   والصب

قميص ولفافتين.

ِذَا  ٢- يؤتى باللفائف الثالث، وتبخر بالبخور؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
أَوْتِرُوا»(٢). يِّتَ فَ (١) الْمَ رْتُمُ مَّ جَ

٣-تفرد هذه اللفائــف بعضها فوق بعض، ويجعل بينها 
أخالط من طيب كالعنبر والكافور والمســك ونحوه- إال 
ر ثوبه بالبخور، وال يمس  مَّ ا، فال يُجَ رمً حْ أن يكون الميت مُ

يبًا»(٣). وهُ طِ سُّ بالطيب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَالَ تَمَ

جمر: أي بخر بالطيب.  (١)
رواه ابن حبان.  (٢)
رواه البخاري.  (٣)

٤-يوضــع الميت مســتلقيًا  على هــذه اللفائف، ثم يرد 
طرف العليا من الجانب األيســر على شــقه األيمن، ثم 
ــم الثالثة، ثم  طرفهــا األيمن على األيســر، ثم الثانية، ث
ــال تتفرق،  ــم يعقد برباط لئ يجعــل الزائد عند رأســه، ث

وتُحل عند الدفن. 

٥- الواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إال ثوب قصير 
عل على رجليه  ال يكفــي لجميع البدن غطي رأســه، وجُ
ء من اإلذخر(١)؛ لقول خباب في قصة تكفين مصعب  شيْ
لَ  عَ ، وَنَجْ ــهُ يَ رَأْسَ طِّ َنْ نُغَ رَنَا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أ أَمَ بن عمير : «فَ

رِ»(٢). ِذْخِ نْ اإلْ يْئًا مِ لَيْهِ شَ لَى رِجْ عَ

ا في  ٦- يكفــن مــن مــات محرمً
ــا، وال  ــذي أحــرم فيهم ــه ال ثوبي
كــر؛  الذَّ المحــرم  رأس  يغطــى 
رٍ،  دْ اءٍ وَسِ ــلُوهُ بِمَ سِ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:«اغْ
 ،(٣) وهُ نِّطُ ، وَالَ تُحَ بَيْنِ نُوهُ في ثَوْ فِّ وَكَ
ثُ  إِنَّهُ يُبْعَ (٤)، فَ ــهُ وا رَأْسَ ــرُ مِّ وَالَ تُخَ

لَبِّيًا(٥)»(٦). ةِ مُ يَامَ مَ الْقِ يَوْ

اإلذخر : نبت طيب الرائحة.  (١)
رواه البخاري.  (٢)

احلنوط: هو ما يخلط من الطيب ألكفان املوتى.  (٣)
ال تخمروا رأسه: ال تغطو رأسه.  (٤)
ملبيا: يقول: لبيك اللهم لبيك.  (٥)

رواه البخاري.  (٦)

وضع الطيب على اللفائف

يوضع الميت مستلقيًا

ستر جميع البدن





 كتاب الصالة ۱۱٦

صالة الجنازة


١- القيام مع القدرة.
٢- التكبيرات األربع.

٣- قراءة الفاتحة.
٤- الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

٥- الدعاء للميت.
٦- الترتيب.

٧- التسليم.


١- االستعاذة قبل القراءة.

٢- الدعاء لنفسه وللمسلمين.
٤- تكثير الصفوف، بأن تكون ثالثة فأكثر.٣- اإلِسرار في القراءة.


ــام عند رأس الميت إن كان رجال، وعند وســط  يقف اإلم
ــرأة، ويقف المأمومــون خلفه كبقية  الميــت إن كان ام

الصلوات، ثم يكبر أربع تكبيرات تفصيلها كالتالي:
١- يكبر التكبيرة األولى، وهي تكبيرة اإلِحرام، ويستعيذ 

ويسمي وال يقول دعاء االستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة.
٢- يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما في 

صفة الصالة عليه في التشهد األخير.
ــة، ويدعــو للميت ولنفســه  ــرة الثالث ــر التكبي ٣- يكب
 ، هُ مْ ــهُ وَارْحَ رْ لَ فِ مَّ اغْ ــك:  «اللَّهُ وللمســلمين، ومن ذل
 ، لَهُ خَ دْ ــعْ مُ ، وَوَسِّ ــهُ ــرِمْ نُزُلَ َكْ ، وَأ ــهُ نْ ــفُ عَ ــهِ وَاعْ افِ وَعَ
ا  مَ ايَا كَ طَ نَ الْخَ هِ مِ اءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ لْهُ بالْمَ سِ وَاغْ
نْ  يْرًا مِ لْهُ دَارًا خَ َبْدِ ، وَأ نَسِ ــنَ الدَّ َبْيضَ مِ يْتَ الثَّوْبَ األْ نَقَّ
لْهُ  َدْخِ ، وَأ هِ نْ زَوْجِ يْرًا مِ ا خَ ، وَزَوْجً لِهِ َهْ نْ أ يْرًا مِ الً خَ َهْ دَارِهِ، وَأ
ِذا  ابِ النَّارِ»(١) وإ ذَ نْ عَ َوْ مِ بْرِ، أ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ هُ مِ ذْ َعِ نَّةَ وَأ الْجَ

كان الميت أنثى أنَّث الضمير في الدعاء.
ــال: « اللهم اجعله  ا(٢) ق طً ــقْ وإِن كان الميت طفالً أو سِ

ا  مجابًا»(٤). ا(٣)، وأجرًا، وشفيعً ذخرًا  لوالديه، وفَرَطً
ــه موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه  اللهم ثقل ب
ِبراهيم،  ــة إ بصالح ســلف المؤمنين، واجعله في كفال

وقه برحمتك عذاب الجحيم».
، ثم  ــا قليالً ــرة الرابعة، ويســكت بعده ــر التكبي ٤- يكب

يسلم تسليمة واحدة عن يمينه أو تسليمتين.
حمل الميت وتشييعه ودفنه

إذا انتهت الصالة على الميت فالســنة المبادرة بحمله 
ــره أن يقول: إِلى قبره، ويســتحب لمــن تبع الجنازة المشــاركة في  حملها. ويســن لمــن يُدخــل الميت في قب
«بسم اهللا، وعلى ملة رسول اهللا»(٥) ويضعه في اللحد(٦) 
ــم يفك عقد  ــى القبلة، ث ِل ــه األيمن ووجهه إ ــى جنب عل

الكفن، ثم تغطى فتحة اللحد بالطين.

رواه مسلم.  (١)
السقط: اجلنني يسقط من بطن أمه قبل متامه.  (٢)

رَط: السابق واملتقدم. الفَ  (٣)
رواه البخاري.  (٤)
رواه الترمذي.  (٥)

، ثم مييل باحلفر إلى  اللحــد: أن يحفر في األرض الصلبة إلى األســفل طوالً  (٦)
جهة القبلة.

ِ

ر ون ن

رجل

رأس الميت

وسط الميت

امرأة



۱۱۷كتاب الصالة

ــه بالتراب ويلقيه  ويســن لمن حضر الدفن أن يمأل كفي
ــر بالتراب، ويرفع  ــرات، ثم يغطي القب ــى القبر ثالث م عل
قدر شــبر مــن األرض، ويوضع عليه الحصــى والحجارة، 
ويرش بالماء، وال بأس بوضع صخرة على أحد طرفي القبر 

أوكليهما لتكون عالمة عليه.
التعزية

ــك من تطييب  ــة أهل الميــت لما في ذل يســتحب تعزي
ــة عليهــم، وحثهم على  ــن المصيب نفوســهم، وتهوي

الصبر.
 والتعزية تصح بكل لفظ يؤدي غرضها، كأن يقول: «هللا 
ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شــيء عنده بأجل مســمى 

فلتصبر ولتحتسب»(١) 
أو يقال: «أعظم اهللا أجرك، وأحسن عزاءك وغفر لميتك» 

ونحو ذلك.

زيارة المقابر
ــر للرجال بقصــد االتعــاظ والدعاء  ــارة المقاب تســن زي
بُورِ  ــارَةِ الْقُ نْ زِيَ مْ عَ يْتُكُ ــي ملسو هيلع هللا ىلص : «نَهَ ــوات؛ لقــول النب لألم

رَة»(٢). م اآلخِ كرُكُ ا؛ فَإنَّها تُذَ فَزُورُوهَ
ومما ورد من الدعاء عند زيارتها: «السالم عليكم دار قوم 

ِنا إِن شاء اهللا بكم الحقون»(٣). أو: «الســالم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، مؤمنين، وإ
ِنا إِن شاء  ويرحم اهللا المستقدمين منا والمستأخرين، وإ

اهللا بكم لالحقون»(٤).
«أسأل اهللا لنا ولكم العافية»(٥).

ولو دعا لهم بالرحمة والمغفرة ونحوها جاز ذلك.

رواه البخاري.  (١)
رواه مسلم.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)
رواه مسلم.  (٤)
رواه مسلم.  (٥)

المشاركة في حمل الجنازة

اللحد

يمأل كفيه بالتراب ويلقي على القبر

عالمة على القبر

خروج النساء مع الجنائز
خروج النســاء مع الجنائز أمر  غير  مشروع؛ 
ــَة -رضي اJ عنها-  لما ثبــت عن ُأمِّ َعِطيَّ
َباِع اْلَجَناِئــِز، َوَلْم ُيْعَزْم  َقاَلــْت: «ُنِهيَنا َعِن اتِّ

َعَلْيَنا»(١).
رواه ابن ماجه.  (١)





 كتاب الصالة ۱۱۸

محظورات الجنائز
١- الندب والنياحة(١)، وإِظهار الجزع، والتسخط من قضاء 
ا،  تِهَ وْ ِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَ ةُ إ ــال ملسو هيلع هللا ىلص : «النَّائِحَ اهللا وقدره.ق

.(٣)«(٢) رَانٍ نْ قَطِ رْبَالٌ مِ ا سِ لَيْهَ ةِ وَعَ يَامَ مَ الْقِ امُ يَوْ تُقَ
٢- شــق الثياب، ولطم الخدود والصراخ، ونتف الشعر أو 

حلقه.
قَّ  َوْ شَ ودَ، أ دُ رَبَ الْخُ نْ ضَ نَّا مَ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص : «لَيْسَ مِ قَالَ رَسُ

.(٤)« لِيَّةِ اهِ وَى الْجَ عْ ا بِدَ َوْ دَعَ ، أ يُوبَ الْجُ
ِنارة القبور.  ٣- إ

ــولُ  نَ رَسُ : «لَعَ بَّاس  قَالَ ــنِ عَ نْ ابْ عَ
ينَ  ذِ تَّخِ بُورِ، وَالْمُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص زَائِرَاتِ الْقُ

.(٦)«(٥) رُجَ دَ وَالسُّ اجِ سَ ا الْمَ لَيْهَ عَ
ــوس على القبور، أو دهانها، أو  ٤- الجل

البناء عليها.
ــولُ اهللاِ  ى رَسُ : «نَهَ ــالَ ابِرٍ  قَ ــنْ جَ عَ

َنْ يُبْنَى  ، وَأ ــهِ لَيْ دَ عَ عَ َنْ يُقْ ــرُ، وَأ بْ (٧) الْقَ ــصَ صَّ َنْ يُجَ ملسو هيلع هللا ىلص أ
.(٨)« لَيْهِ عَ

ــرك بالقبور والطواف بها، ودعاء الموتى، فهذا من  ٥- التب
الشرك إن اعتقد أنها تنفعه أو تضره؛ ألنه ال أحد ينفع 

أو يضر إال اهللا، قال تعالى: (! " # $ % & 
' ) ( * +)  [األعراف:١٨٨] 

ــاء  بن أو  المســاجد،  فــي  ــن  الدف  -٦
المســاجد على القبور، أو الصالة 

ِليها. إ
ودَ  نَ اهللا الْيَهُ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : «لَعَ
مْ  َنْبِيَائِهِ ــورَ أ بُ وا قُ ذُ ــارَى، اتَّخَ وَالنَّصَ

ا»(٩). دً جِ مَسْ

ــكاء، والنياحة: هــي رفع الصوت  ــدب: هوتعداد محاســن امليت مع الب الن  (١)
بالبكاء على امليت.

قطران: قميص من النحاس املذاب.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)
رواه مسلم.  (٤)

السرج: املصابيح.  (٥)
رواه الترمذي.  (٦)

يجصص: يدهن.  (٧)
رواه مسلم.  (٨)

رواه البخاري.  (٩)


١- من فاتته الصالة على الجنازة صلى عليها عند القبر 
ــل الدفن أو بعده؛ لما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قصة  قب
المرأة التي كانت تنظف المسجد أنه ملسو هيلع هللا ىلص صلى على 

قبرها(١٠).
٢- يستحب أن يعد طعامٌ ألهل الميت؛ 
ألنهم مشغولون بمصيبتهم عن 

إِعداد الطعام.
لمــا روي أن آل جعفــر مــات عندهــم 
وا  نَعُ ــي  ملسو هيلع هللا ىلص : «اصْ ميت، فقال النب

(١١)« مْ لَهُ غَ رٌ شَ َمْ مْ أ َتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أ ا، فَ امً عَ رٍ طَ فَ عْ لِ جَ آلِ
ــى الميت بدون تســخط وال رفع صوت وال  ــكاء عل ٣- الب
يْنَ  ِنَّ الْعَ ِبراهيم-: «إ ندب جائز، قال ملسو هيلع هللا ىلص -لما مات ابنه إ
ِنَّا  ى رَبُّنَا، وَإ ــا يَرْضَ ِالَّ مَ ولُ إ ، وَالَ نَقُ زَنُ ــبَ يَحْ لْ عُ وَالْقَ مَ تَدْ

.(١٢)« زُونُونَ حْ يمُ لَمَ ِبْرَاهِ رَاقِكَ يَا إ بِفِ
ــن في ثيابه  ٤- شــهيد المعركة يدف
التي استشــهد فيها، وال يغسل، 
ــى عليه؛ لما ثبت أن النبي  وال يصل
ــد فِي  اءِ أُحُ دَ ــهَ ــنِ شُ فْ ــرَ بِدَ َمَ ملسو هيلع هللا ىلص أ

لُوا(١٣). سَّ ، وَلَمْ يُغَ مْ ائِهِ دِمَ
ِذا مات المحرم بحج أو عمرة فإِنه  ٥- إ

يُغسل وال يطيب، وال يُغطى رأسه، ويصلى عليه.
لما ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال في الرجل الذي مات وهو محرم 
، وَالَ  بَيْنِ نُوهُ فِي ثَوْ فِّ رٍ، وَكَ ــدْ اءٍ وَسِ لُوهُ بِمَ سِ بالحج: «اغْ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ ثُ يَوْ إِنَّهُ يُبْعَ ، فَ ــهُ رُوا رَأْسَ مِّ وهُ، وَالَ تُخَ نِّطُ تُحَ

لَبِّيًا»(١٤). مُ

رواه البخاري.  (١٠)
رواه أبو داود   (١١)

رواه البخاري   (١٢)
رواه البخاري   (١٣)
رواه البخاري   (١٤)

ال يجوز الطواف 
بالقبور

 ال يجوز إنارة
 القبور ودهانها

يدفن الشهيد
 في ثيابه

إعداد الطعام 
ألهل الميت



فضل الصيام وحكمه                          (١)





أركان الصيام وستحباته ومكروهاته ومفسداته        (٢)




أعذار الفطر في رمضان وقضاء الصيام (٣)




صيام التطوع                                         (٤)






ليلة القدر                                                 (٥)




االعتكاف                                                   (٦)







۱۲۲

فضل الصيام
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º ¹ ¸ ¶ μ)   [البقرة:١٨٥:١٨٣] 
للصيام فضل عظيم وثواب جزيل مضاعف فقد أضاف اهللا الصيام إليه 
: قَالَ  ــرَةَ  قَالَ رَيْ َبِى هُ نْ أ ا، ففي الحديث القدســي عَ ا وتعظيمً تشــريفً
ِلَى  ا إ ثَالِهَ َمْ رُ أ شْ ــنَةُ عَ سَ ، الْحَ فُ اعَ لِ ابْنِ آدَمَ يُضَ مَ لُّ عَ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ رَسُ
عُ  ، يَدَ زِي بِهِ َجْ َنَا أ إِنَّهُ لِي، وَأ الصيام، فَ ِالَّ : إ لَّ زَّ وَجَ . قَالَ اهللا عَ فٍ عْ ائةِ ضِ مِ بْعِ سَ
ةٌ  رِهِ، وَفَرْحَ نْدَ فِطْ ــةٌ عِ : فَرْحَ تَانِ ائِمِ فَرْحَ لِي. لِلصَّ َجْ نْ أ هُ مِ امَ عَ تَهُ وَطَ وَ ــهْ شَ

.(٢)« كِ سْ نْ رِيحِ الْمِ ِ مِ نْدَ اهللاَّ يَبُ عِ (١) فِيهِ أَطْ لُوفُ . وَلَخُ اءِ رَبِّهِ نْدَ لِقَ عِ
حكمة مشروعية الصيام

 : ــق تقــوى اهللا في االســتجابة ألمره واالنقياد لشــرعه، قال ١- تحقي
(? @ A)   [البقرة:١٨٣].

٢- تعويد النفس على الصبر، وتقوية اإل رادة في التغلب على الشهوات.
٣-تعويد اإلنســان على اإلحسان، والشــفقة على المحتاجين والفقراء؛ 
ــإن ذلك يرقق قلبه  وشــعوره نحو إخوانه  ــه إذا ذاق طعم الجوع ف ألن

المحتاجين .
٤-تحقيق راحة الجسم وعافيته في الصيام.

(١)  اخللوف: تغير رائحة الفم.
(٢)  متفق عليه.

فضل الصيام وحكمهفضل الصيام وحكمه ١١

المحتويـــــــات














. اإلمساك واالمتناع عن الشيء

 
التعبد هللا تعالى باإلِمساك عن الطعام والشراب والجماع من

     طلوع الفجر إلى غروب الشمس.



۱۲۳ كتاب الصيام 

حكم الصيام
ينقسم الصيام الذي شرعه اهللا إلى: 


وهو نوعان:

ــد، وهو صيام  ــداء على العب ــه اهللا ابت ــام أوجب أ-صي
رمضان، وهو ركن من أركان اإلسالم.

ب-صيام يكون العبد ســببًا في إيجابه على نفسه، 
كصيام النذر، وصيام الكفارات.


وهو كل صيام استحب الشارع فعله، كصيام االثنين 
ــام ثالثة أيام من كل شــهر، وصيام  والخميس، وصي
يوم عاشــوراء، وصيام العشــر األوائل من ذي الحجة، 

وصيام يوم عرفة.

شروط وجوب الصيام
١-اإلِسالم: فال يجب على الكافر.

ــى الصغير، ولكــن يؤمر به  ــوغ: فــال يجب عل ٢-البل
ِذا أطاقه؛ ليتعود عليه. الصبي إ

٣-العقل: فال يجب على مجنون.
٤-القدرة: فال يجب على العاجز عنه.

صيام رمضان
صيام رمضان ركن من أركان اإلِسالم، وفريضة فرضها 

اهللا على عباده.

ــى: (3 4 5 6 7 8  قال تعال
 (A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
لَى  الَمُ عَ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: « بُنِيَ   اإلِسْ [البقرة:١٨٣] وقال  رَسُ

.« انَ ضَ يَامِ رَمَ سٍ »(١). وذكر منها: « صِ مْ خَ

(١)  رواه البخاري.

من فضائل رمضان
صيام وقيام رمضان يغفر ما تقدم من الذنوب قال   .١
رَ لَهُ  فِ ــابًا  غُ تِسَ انًا  وَاحْ ِيمَ انَ إ ضَ امَ رَمَ ــنْ صَ ملسو هيلع هللا ىلص «مَ
انَ  ضَ نْ قَامَ رَمَ نْ ذَنْبِهِ »(٢)   وقال ملسو هيلع هللا ىلص « مَ مَ مِ دَّ ــا تَقَ مَ

  (٣) « نْ ذَنْبِهِ مَ مِ دَّ ا تَقَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا غُ تِسَ انًا وَاحْ ِيمَ إ
ــة القدر غفــر له ما تقدم مــن ذنبه،  مــن قام ليل  .٢
رَ  فِ ــابًا غُ تِسَ انًا وَاحْ ِيمَ انَ إ ضَ امَ رَمَ نْ صَ قال ملسو هيلع هللا ىلص  «مَ
انًا  ِيمَ رِ إ دْ ــةَ الْقَ نْ قَامَ لَيْلَ نْ ذَنْبِهِ وَمَ مَ مِ ــدَّ ا تَقَ لَهُ مَ

.(٤)« نْ ذَنْبِهِ مَ مِ دَّ ا تَقَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا غُ تِسَ وَاحْ
٠٣   عمــرة في رمضــان تعدل حجة مــع النبي، ملسو هيلع هللا ىلص، 
ةً  جَّ َوْ حَ ةً - أ جَّ لُ حَ دِ انَ تَعْ ضَ رَةٌ في رَمَ مْ ــال ملسو هيلع هللا ىلص «عُ ق

ي»(٥). عِ مَ
ــة، وتغلق  ــواب الجن ٠٤شــهر رمضان تفتــح فيه أب
ــه أبواب النار، وتصفد فيه الشــياطين، وتقبل  في
لَ  ِذَا دَخَ ــال ملسو هيلع هللا ىلص «إ ــر، ق ــى فعــل الخي النفــس عل
تْ  لِّقَ اءِ ، وَغُ ــمَ ــوَابُ السَّ َبْ تْ أ ــانَ فُتِّحَ ضَ رُ رَمَ ــهْ شَ
» (٦)، فعلى  ينُ ــيَاطِ ــلَتِ الشَّ لْسِ نَّمَ ، وَسُ هَ َبْوَابُ جَ أ
المســلم المبادرة إلى التوبة، والبعد عن مقارفة 

المنكرات، واإلِقبال على اهللا تعالى.
٠٥ شــهر رمضان شــهر القرآن فينبغــي اإلكثار من 

 k j i h) : ــال ــه ق ــه في تالوت
 r  q  p  o  n  m  l

s)   [البقرة:١٨٥]
نِ  ٠٦ شهر رمضان شهر الجود واإلنفاق والصدقة، عَ
دَ النَّاسِ  وَ َجْ ِ ملسو هيلع هللا ىلص أ ولُ اهللاَّ انَ رَسُ بَّاسٍ   قَالَ كَ ابْنِ عَ
ِنَّ  انَ إ ضَ رِ رَمَ ــهْ ونُ فِى شَ ا يَكُ دَ مَ وَ َجْ انَ أ ــرِ وَكَ يْ بِالْخَ
انَ  ضَ ــنَةٍ فِى رَمَ لِّ سَ اهُ فِى كُ انَ يَلْقَ ــلَ  كَ بْرِي جِ
رْآنَ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص الْقُ ولُ اهللاَّ لَيْهِ رَسُ رِضُ عَ لِخَ فَيَعْ تَّى يَنْسَ حَ
يْرِ  دَ بِالْخَ وَ َجْ ِ ملسو هيلع هللا ىلص أ ولُ اهللاَّ انَ رَسُ بْرِيلُ كَ يَهُ جِ إِذَا لَقِ فَ

 . لَة(٧)ِ رْسَ نَ الرِّيحِ الْمُ مِ

(٢) متفق عليه. 
(٣) متفق عليه. 
(٤) متفق عليه. 
(٥) رواه. مسلم

(٦) متفق عليه. 
(٧) متفق عليه. 



 كتاب الصيام ۱۲٤

 بم يثبت دخول رمضان ؟

يثبت دخول شــهر رمضان برؤية الهــالل، فإِذا رُؤي الهالل 
بعد غروب شــمس اليوم التاســع والعشــرين من شهر 
ــإذا لم ير  شــعبان، فإِنه قد دخل بذلك شــهر رمضان، ف
الهالل بعد غروب الشــمس ليلة الثالثين من شعبان، أو 
حال دون رؤيته غيم، أو غبار، أو دخان، أكمل شهر شعبان 
 ، رُوا لِرُؤْيَتِهِ َفْطِ ، وَأ ا ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «صوموا لِرُؤْيَتِهِ ثالثين يومً

.(١)« ثِينَ وا ثَالَ دُّ رُ فَعُ هْ مْ الشَّ لَيْكُ يَ عَ مِّ إِنْ غُ فَ

ا-فطارفى رمضان
اإلفطــار في رمضان محرم ومن كبائر الذنوب، ومن أفطر 
ــا بال عذر ولم يتب لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه؛  يومً
يْرِ  ــانَ فِي غَ ضَ نْ رَمَ ــا مِ رَ يَوْمً َفْطَ ــنْ أ لقــول النبي ملسو هيلع هللا ىلص «مَ
رِ»(٢)،  هْ يَامُ الدَّ ــهُ صِ نْ ضِ عَ ا اهللا لَهُ لَمْ يَقْ هَ صَ ــةٍ رَخَّ صَ رُخْ
 ،  ، ُّلِي ةَ الْبَاهِ امَ ــة اإلفطار عظيمة، فعن أَبي أُمَ وعقوب
ِذْ  َنَا نَائِمٌ إ ولُ : « بَيْنَا(٣)  أ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ، يَقُ تُ رَسُ عْ ــمِ قَالَ : سَ
االَ لِي  رًا فَقَ بَالً وَعْ أَتَيَا بِي جَ (٤)  فَ يَّ بْعَ ا بِضَ ذَ أَخَ الَنِ فَ َتَانِي رَجُ أ
لُهُ لَكَ  ــهِّ نُسَ ِنَّا سَ االَ : إ هُ ، فَقَ يقُ ِنِّي الَ أُطِ لْتُ : إ دْ فَقُ عَ : اصْ
وَاتٍ  َنَا بِأَصْ ِذَا أ بَلِ إ اءِ الْجَ ــوَ نْتُ فِي سَ ِذَا كُ تَّى إ تُ حَ ــدْ عِ فَصَ
لِ  َهْ (٥)  أ اءُ وَ ا عُ ذَ وَاتُ ؟ قَالُوا : هَ هِ األَصْ ذِ ا هَ لْتُ : مَ ةٍ فَقُ يدَ دِ شَ
  (٦) مْ رَاقِيبِهِ ينَ بِعَ لَّقِ عَ مٍ مُ وْ َنَا بِقَ ذَا أ ــإِ لَقَ بِي فَ النَّارِ ، ثُمَّ انْطَ
ا ، قَالَ :  مْ دَمً اقُهُ ــدَ ــيلُ أَشْ (٧)  تَسِ مْ اقُهُ ــدَ ةُ أَشْ قَ ــقَّ شَ مُ
لَّةِ  رُونَ قَبْلَ تَحِ طِ ينَ يُفْ الَءِ الَّذِ ــؤُ الَءِ ؟ قَالَ : هَ ؤُ نْ هَ ــتُ : مَ لْ قُ

.(٩)«(٨) مْ هِ وْمِ صَ

(١)  متفق عليه.
(٢)  رواه أبو داود.
(٣)  بينا: بينما

(٤)  الضبع: العضد، والعضد ما بني املرفق والكتف.
(٥)  عواء: صراخ.

(٦)  بعراقيبهم: جمع عرقوب، وهو الوتر الذي خلف الكعبني.
(٧)  أشداقهم: جوانب فمهم.

(٨)  قبل حتلة صومهم: يفطرون قبل متام صومهم.
(٩)  رواه ابن حبان.

 حال السلف في رمضان

ملسو هيلع هللا ىلص
ــى-: «وكان من هديه  ــم -رحمــه اهللا تعال ــال ابن القي ق
ملسو هيلع هللا ىلص في شــهر رمضان: اإلكثار مــن أنواع  العبادات، فكان 
ــل  يدارســه القرآن في رمضــان، وكان إذا لقيه  جبري
ــر من  الريح المرســلة، وكان أجـود  ــل  أجود بالخي جبري
الناس، وأجود ما يكــون في رمضان، يكثر فيـه الصدقة، 
واإلحســان، وتالوة القــرآن والصالة والذكــر، واالعتكاف. 
وكان يخــص رمضان من العبادة ما ال يخص غيره به من 
الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحياناً ليوفر ساعات 

ليله ونهاره على العبادة"(١٠)


يستحب في األوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا 
ــار من تالوة  ــي التي يطلب فيهــا ليلة القدر اإلكث الليال

القرآن اغتناما للزمان.

 فهذا اإلمام البخــاري -رحمه اهللا- كان إذا كان أول ليلة 
ــه فيصلي بهم  من شــهر رمضــان، يجتمع إليه أصحاب
ــك إلى أن يختم  ويقرأ في كل ركعة عشــرين آية، وكذل
القرآن. وكان يقرأ في الســحر ما بين النصف إلى الثلث 
من القرآن، فيختم عند اإلفطار كل ليلة ويقول: عند كل 

الختم؛ دعوة مستجابة(١١). 

ــه كان يختم في رمضان ســتين  وروي عن الشــافعي أن
ختمة سوى ما يقرأ في الصالة(١٢). 

(١٠)  زاد املعاد في هدي خير العباد(٣٠/٢).
(١١)  صفة الصفوة(١٧٠/٤).

(١٢)  صفة الصفوة(٢٥٥/٢). 



۱۲٥كتاب الصيام 


 " : " قَالَ ةً عَ ــرِينَ رَكْ شْ انَ  بِعِ ضَ رِ رَمَ ــهْ ابِ  فِي شَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ دِ عُ هْ لَى عَ ونَ عَ ومُ انُوا يَقُ : «كَ ــائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ نِ السَّ عَ

  .(٢)« يَامِ ةِ الْقِ دَّ نْ شِ انَ   مِ فَّ انَ بْنِ عَ ثْمَ دِ عُ هْ مْ فِي عَ يِّهِ صِ لَى عِ ئُونَ عَ انُوا يَتَوَكَّ (١)، وَكَ ئِينِ رَءُونَ بِالْمَ انُوا يَقْ وَكَ

افَةَ  خَ امِ مَ عَ مَ بِالطَّ دَ لُ الْخَ جِ عْ ــتَ ، فَنَسْ انَ رِفُ فِي رَمَضَ نَّا نَنْصَ : «كُ ولُ َبِي يَقُ تُ أ عْ ــمِ : سَ رٍ،  قَالَ َبِي بَكْ ِ بْنِ أ بْدِ اهللاَّ نْ عَ عَ
رِ»(٣). جْ الْفَ

ِدَاوَةً  ذَ إ َخَ دِ أ ــجِ سْ نَ الْمَ رَفَ النَّاسُ مِ إِذَا انْصَ انَ فَ ضَ رِ رَمَ ــهْ ومُ فِي بَيْتِهِ فِي شَ انَ يَقُ َنَّهُ كَ رَ «أ مَ بْدِ اهللاِ بْنِ عُ نْ عَ ، عَ نْ نَافِعٍ عَ
 (٤)« بْحَ لِّيَ فِيهِ الصُّ تَّى يُصَ نْهُ حَ رُجُ مِ ، ثُمَّ الَ يَخْ لَّمَ لَيْهِ وَسَ لَّى اهللاُ عَ ولِ اهللاِ صَ دِ رَسُ جِ ِلَى مَسْ رُجُ إ اءٍ، ثُمَّ يَخْ نْ مَ مِ

 . ائَةِ آيَةٍ لَى مِ ا عَ نْهَ لٌّ مِ رِ الَّتِي يَزِيدُ كُ وَ َيْ : بِالسُّ (١)  أ
(٢)  أخرجه البيهقي في  السنن الكبرى (٢/ ٦٩٩). 

(٣)  موطأ مالك ت عبد الباقي (١/ ١١٦). 
أخرجه البيهقي في  السنن الكبرى (٢/ ٦٩٦)   (٤)



۱۲٦

أركان الصيام ومباحاته ومستحباته ومكروهاته ومفسداتهأركان الصيام ومباحاته ومستحباته ومكروهاته ومفسداته٢٢

أركان الصيام


 M L K J I H G F E D C) :ــى لقوله تعال
راد بالخيط األبيض، والخيط  U T S R Q P O N)   [البقرة:١٨٧] والمُ

األسود: بياض النهار، وسواد الليل.


ــادة اهللا عز وجل؛  ــأن يقصد الصائم بهذا اإلمســاك عن المفطرات عب  ب

ا نَوَى»(١) رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ ِنَّمَ ، وَإ الُ بِالنِّيَّاتِ مَ ا األَعْ ِنَّمَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

مباحات الصيام
١-االغتسال، والجلوس في الماء للتبرد.

٢-بلع الريق، والنخامة.
٣-ذوق الطعام باللسان فقط، بشرط أال يَدخل  شيء منه إلى حلقه.

٤-شم الروائح، ومعطرات الجو.


يشــرع استعمال الســواك في أي وقت، ســواء أكان قبل الزوال أم بعده، 
ــا، لكن يحذر الصائم إن كان السواك  وســواء أكان السواك رطبًا أم يابسً

رطبا أن يصل إلى حلقه شئ؛ ألنه يفطر بذلك.

(١) متفق عليه. 

المحتويـــــــات










  النية في الصيام
ــام واجبا، أما  ــل إذا كان هذا الصي ــام من اللي يجــب تبييت نية الصي
ــة من النهار إن لم  إذا كان نفــال فــال يجب، فيصح أن يصام النفل بني
لَ   : «دَخَ نِينَ قَالَتْ ؤْمِ ُمِّ الْمُ ــةَ أ ائِشَ نْ عَ يكــن قد تناول مفطرًا؛ لما روي عَ
إِنِّي  : فَ ، قَالَ لْنَا: الَ ءٌ؟ قُ ــيْ مْ شَ كُ نْدَ لْ عِ : هَ الَ ، فَقَ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ذَاتَ يَوْمٍ رَسُ

(١)« ائِمٌ ِذًا صَ إ
(١)  رواه مسلم.



۱۲۷ كتاب الصيام

  من أفطر خطأ
ــم ظانًّا غروب الشــمس، أو عدم طلوع   إذا أكل الصائ
الفجر، ثم تبين له خالف ظنه، فال يجب عليه القضاء؛ 

 {  z  y  x  w  v) ــى:  تعال ــه  لقول
   (¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
أَ،  طَ تِي الْخَ نْ أُمَّ عَ عَ ِنَّ اهللاَ وَضَ ــه  ملسو هيلع هللا ىلصَ:« إ [األحزاب:٥]ولقول

.(١)« لَيْهِ وا عَ رِهُ تُكْ ا اسْ ، وَمَ يَانَ وَالنِّسْ
(١)  رواه ابن ماجه.



مستحبات الصيام

  
.(١)« ةً ورِ بَرَكَ حُ إِنَّ فِى السَّ رُوا؛ فَ حَّ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «تَسَ

ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء؛ 
رَعَ  َنْ يَجْ وهُ، وَلَوْ أ عُ ، فَالتَدَ ةٌ لُهُ بَرَكَ َكْ ورُ أ ــحُ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «السَُّ
لَى  لُّونَ عَ تَهُ  يُصَ الَئِكَ إِنَّ اهللا وَمَ ــاءٍ، فَ نْ مَ ةً مِ رْعَ مْ جَ كُ دُ َحَ أ

.(٢)« رِينَ حِّ تَسَ المُ
ــت  قال:  ويســتحب تأخير الســحور؛ فعــن زيد بن ثاب
. قال  الةِ «تَســحرنا مع رســولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص، ثم قمنا إِلى الصَّ
رُ  ــا بينَهما؟ قال: قَدْ رُ م : كم كان قَدْ ــن مالك: قلتُ أنس ب

خمسين آية»(٣).


ــده فله أن يشــرب حتى  إذا ســمع األذان وشــرابه فــي ي
ِ -صلى اهللا  ــولُ اهللاَّ : قَالَ رَسُ رَيْرَةَ قَالَ َبِى هُ نْ أ ينتهــي، فعَ
هِ  لَى يَدِ اءَ وَاإلِنَاءُ عَ مُ النِّدَ كُ دُ َحَ عَ أ ــمِ ِذَا سَ عليه وسلم-: «إ
»(٤) .وحمل العلماء  نْهُ ــهُ مِ تَ اجَ ىَ حَ ضِ تَّى يَقْ هُ حَ عْ فَالَ يَضَ
ــا إذا تأكد  الحديث على من شــك فــي طلوع الفجر، أم
ــوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشــرب فإن فعل  من طل
بعــد التأكد من طلوع الفجر فقــد بطل صومه ويلزمه 

القضاء.


ــى تأكد من غروب  يســتحب للصائم تعجيل الفطر مت
لُوا  جَّ ــا عَ يْرٍ مَ ــزَالُ النَّاسُ بِخَ ــه ملسو هيلع هللا ىلصَ: « الَ يَ الشــمس؛ لقول
بَات، فإن لم يجد  ــى رُطَ رَ»(٥)، ويســتحب اإلفطار عل طْ الْفِ
فتمــرات، وأن تكون وترًا، فإن لم يجــد فعلى جرعات من 
رُ  طِ انَ النبي ملسو هيلع هللا ىلصَ يُفْ : «كَ الِكٍ   قَالَ َنَسِ بْنِ مَ ماء؛ لحديث أ
 ، يْرَاتٍ بَاتٌ فَتُمَ نْ رُطَ إِنْ لَمْ تَكُ ، فَ بَاتٍ لَى رُطَ لِّيَ عَ َنْ يُصَ قَبْلَ أ
»(٧)، فإن لم  اءٍ نْ مَ وَاتٍ مِ سَ ــا(٦) حَ سَ يْرَاتٌ حَ نْ تُمَ إِنْ لَمْ تَكُ فَ

يجد شيئًا نوى الفطر بقلْبه، ويكفيه ذلك.

(١)  متفق عليه.
(٢)  رواه أحمد.

(٣)  متفق عليه.
(٤)    رواه أبو داود
(٥)  رواه أبو داود.
حسا: شرب.  (٦)

(٧)  رواه الترمذي.


بَ  :«ذَهَ ــرَ قَالَ َفْطَ ِذَا أ ــولَ اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصَ  كان إ  لمــا ثبــت أن رَسُ
ــاءَ اهللا»(٨). وقال  ِنْ شَ رُ إ ، وَثَبَتَ األَجْ رُوقُ أُ، وَابْتَلَّتِ الْعُ مَ الظَّ

ا تُرَدُّ»(٩).    ةً مَ وَ عْ رِهِ لَدَ نْدَ فِطْ ائِمِ عِ ِنَّ لِلصَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ


(١٠)،وَالَ  مْ فَالَ يَرْفُثْ كُ دِ َحَ مِ أ ــوْ مُ صَ انَ يَوْ ِذَا كَ ــه  ملسو هيلع هللا ىلصََ: «وَإ  لقول
رُؤٌ  ِنِّى امْ : إ ــلْ لْيَقُ اتَلَهُ فَ َوْ قَ ، أ ــدٌ َحَ ــابَّهُ أ إِنْ سَ ــبْ (١١)، فَ خَ يَصْ
نْ لَمْ  ــلَّمَ -:«مَ لَيْهِ وَسَ ُ عَ لَّى اهللاَّ ــه - صَ »(١٢)؛ ولقول ــمٌ ائِ صَ
عَ  َنْ يَدَ ــةٌ فِى أ اجَ ِ حَ َّ لَ بِهِ فَلَيْسَ هللاِ مَ ــزُّورِ وَالْعَ لَ ال عْ قَوْ ــدَ يَ

.(١٣)« رَابَهُ هُ وَشَ امَ عَ طَ


 كقراءة القرآن، وذكر اهللا، وصــالة التراويح، وقيام الليل، 
ــب، والصدقة، والجود  ــام ليلة القدر، والســنن الروات وقي
والبذل في سبل الخير، وتفطير الصائمين، والعمرة؛ فإن 
 : بَّاسٍ قَالَ نِ ابْنِ عَ الحسنات في رمضان مضاعفة، فعَ
ونُ  ا يَكُ دَ مَ ــوَ َجْ انَ أ ، وَكَ دَ النَّاسِ ــوَ َجْ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أ انَ رَسُ «كَ
لِّ  اهُ في كُ بْرِيلُ يَلْقَ انَ جِ ، وَكَ بْرِيلُ اهُ جِ ينَ يَلْقَ انَ حِ ضَ في رَمَ

(٨)    رواه أبو داود.
(٩)    رواه ابن ماجه.

ــكالم الفاحش، ويطلق أيضــا على اجلماع وعلى  (١٠) يرفــث: من الرفث، وهو ال
مقدماته .

(١١) يصخب: من الصخب، وهو اخلصام والصياح.
(١٢) متفق عليه.
(١٣) رواه أبو داود.



 كتاب الصيام ۱۲۸

ينَ  ملسو هيلع هللا ىلص حِ ولُ اهللاِ ، فَلَرَسُ رْآنَ هُ الْقُ ارِسُ ، فَيُدَ انَ نْ رَمَضَ لَيْلَةٍ مِ
.(١)« لَةِ رْسَ نَ الرِّيحِ الْمُ يْرِ مِ دُ بِالْخَ وَ َجْ بْرِيلُ أ اهُ جِ يَلْقَ



انَ النبي -ملسو هيلع هللا ىلص-  ــةَ - رضي اهللا عنها - قَالَتْ :«كَ ائِشَ نْ عَ عَ
 (٤)«(٣) لَهُ َهْ ظَ أ َيْقَ يَا لَيْلَهُ  وَأ َحْ (٢)، وَأ ئْزَرَهُ دَّ مِ رُ شَ شْ لَ الْعَ ِذَا دَخَ إ

مكروهات الصيام


وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَبَالِغْ 

ا »(٥). ائِمً ونَ صَ َنْ تَكُ أ ِالَّ اقِ إ تِنْشَ في االِسْ


ــزال المني أو  فتكــره للصائم إن خشــي على نفســه إن
ثوران الشــهوة.  وعلى الصائم تجنب كل ما من شــأنه 
إثارة شــهوته وتحريكها، فإن أمن على نفسه من فساد 
انَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  : ” كَ ــةَ  قَالَتْ ائِشَ نْ عَ صومه فال بأس؛ فعَ
(٦)»(٧) ؛ولهذا  مْ إلِرْبِهِ كُ لَكَ َمْ انَ أ ، وَكَ ائِمٌ وَ صَ رُ وَهُ ، وَيُبَاشِ بِّلُ يُقَ
  َرَيْرَة َبِي هُ نْ أ تكره المباشرة للشاب دون الشــيخ، فعَ
صَ  ، فَرَخَّ ائِمِ رَةِ لِلصَّ بَاشَ نِ الْمُ لَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عَ ــأَ الً سَ َنَّ رَجُ «أ
 ، ــيْخٌ صَ لَهُ شَ إِذَا الذي رَخَّ اهُ، فَ ، فَنَهَ ــأَلَهُ رُ فَسَ َتَاهُ آخَ ، وَأ لَهُ

.(٨)« ابٌّ اهُ شَ والذي نَهَ
مفسدات الصيام

 
 J I H G F E D C) :لقوله تعالى 

U T S R Q P O N M L K) [البقرة:١٨٧]
(١) رواه البخاري.

(٢) ( شــد مئزره ) هو كناية عن االجتهاد في العبادة زيادة عن املعتاد. وقيل: هو 
مــن ألطف الكنايات عن اعتزال النســاء وترك اجلمــاع، واملئزر: اإلزار وهو ما 

يلبس من الثياب أسفل البدن .
(٣) ( أيقظ أهله ): نبههن للعبادة وحثهن عليها.

(٤) رواه البخاري.
(٥) رواه أبو داود.

(٦) إربه: أي: حاجته.
(٧) متفق عليه.
(٨) رواه أبو داود.


  من أكل أو شرب ناسيًا فصيامه صحيح، ويجب عليه 
ائِمٌ  وَ صَ ــيَ وَهُ نْ نَسِ ر؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:«مَ اإلمســاك إذا تذكَّ
هُ اهللا  مَ عَ ــا أطْ إِنَّمَ ، فَ هُ وْمَ ــمَّ صَ لْيُتِ ، فَ ــرِبَ َوْ شَ لَ أ ــأَكَ فَ

.(٩)« اهُ قَ وَسَ
ــى الجوف عن طريق    يفســد الصيام بكل ما يصل إل
الفــم أو األنف، مما هــو في معنى األكل والشــرب، 
ِبر  ــل: إ ــر المغذية، مث ــا اإلِبر غي ــة. أم ــر المغذي ــم؛ ألنها كاإلب ــرُ بها الصائ طِ ــا، فال يُفْ البنســلين ونحوه

ليست أكالً وال شربًا، وال بمعناهما.

ــق الفم للحاجة  ــا يدخل عن طري   م
من منظار وبخاخة الربو ونحو ذلك 

ال يفسد الصيام.

  الكحــل، والقطرة فــي العين واألذن  
ونحوهمــا ال تفطر الصائم؛ ألنه ال دليل على فســاد 

ــام بهما؛ وألن العين ليســت  الصي
ــاد للطعام والشــراب،  بمنفذ معت
ــك قطــرة األذن واألنف، لكن  وكذل
األولى فــي قطــرة األنــف االحتراز 
ــه ملسو هيلع هللا ىلص عن المبالغة في  منها؛ لنهي
وألنهــا  ــم(١٠)،  للصائ االستنشــاق 

منفذ للجوف.
(٩)  رواه مسلم.

(١٠)  رواه الترمذي.

الفطر من أجل العمل
من يعمل في ا�فران وا�عمال الشاقة ال يباح 

لهم الفطر؛ �نهم مكلفون كغيرهم بالصيام.

بخاخة الربو ال تفطر

طالكحل ال يفطر

تفطإبرة بنسلين ال تفطر ال ن طالدواء المغذي يفطر



۱۲۹كتاب الصيام

ــه أو يضره،  ــا ال يُتغذى ب ــاول م   إذا تن
كالســجائر فإنه يفطر؛ ألنه تناوله 
من المنفذ المعتاد، وهو الفم، كما 

أنه في معنى األكل والشرب.

ــام ممــا ال يمكــن    ال يفســد الصي
ــار الطريق، وما  ــه، كغب االحتراز من

تبقى من الطعام بين األسنان.


 &  %  $  #  "  !) ــى  تعال ــه  لقول  
ــنْ جامــع  ')) [البقرة:١٨٧]والرفــث: الجمــاع، فمَ
ــه، وعليه قضــاء اليوم الذي  وهــو صائم بطل صيام
ــارة مغلظة، وهي  جامــع فيه، وعليه مع القضاء كف
عتق رقبة، فإن لم يجد صام شــهرين متتابعين، فإن 
نْ  لم يســتطع أطعم ســتين مســكيناً؛ لما ثبت عَ
 : الَ ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَقَ ِلَى النَّب لٌ إ اءَ رَجُ : «جَ ــالَ رَيْرَةَ  قَ ــي هُ َبِ أ
َتِي  رَأ لَى امْ ــتُ عَ : وَقَعْ ؟ . قَالَ ــأْنُكَ ا شَ :  مَ . قَالَ ــتُ لَكْ هَ
 : : الَ. قَالَ ؟. قَالَ تِقُ رَقَبَةً يعُ تُعْ ــتَطِ : تَسْ انَ . قَالَ ضَ فِي رَمَ
: الَ .  ؟. قَالَ يْنِ تَتَابِعَ رَيْنِ مُ هْ ومَ شَ َنْ تَصُ يعُ أ تَطِ لْ تَسْ فَهَ
 : ينًا؟  قَالَ كِ تِّينَ مِسْ مَ سِ عِ َنْ تُطْ يعُ أ تَطِ لْ تَسْ : فَهَ قَالَ
(١) فِيهِ  رَقٍ ــيَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِعَ أُتِ ، فَ لَسَ .  فَجَ لِسْ : اجْ ــالَ الَ .قَ
نَّا ؟!  ر مِ َفْقَ لَى أ َعَ : أ . قَالَ قْ بِهِ دَّ ا، فَتَصَ ذَ ذْ هَ : خُ رٌ . قَالَ تَمْ
هُ  مْ عِ : أَطْ الَ هُ، فقَ ذُ تْ نَوَاجِ ــدَ تَّى بَ كَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حَ حِ فَضَ
»(٢). وتكــون الكفارة على الترتيــب الوارد، فال  ــكَ يَالَ عِ
يطعم إال إذا لم يقو على الصيام، وال يصوم إال إذا لم 

يقو على العتق . 
ويجب على المرأة كفارة إن طاوعت الرجل على الجماع. 
فإذا أكرهها زوجها على الجماع فإن صومها قد بطل 

وعليها القضاء فقط دون الكفارة.

مُ  خْ تَلُ الضَّ ِكْ : املْ رَقُ (١)    الْعَ
(٢)  متفق عليه.

ــإذا أنزل  ــي اختيارا؛ ف - وفــي معنى الجمــاع: إنزال المن
ً بتقبيل، أو لمس، أو اســتمناء، أو غير  الصائم مختارا
ذلك فســد صومه؛ ألن ذلك من الشهوة التي تناقض 
ــارة؛ ألن الكفارة ال  ــه القضاء دون الكف الصوم، وعلي

تلزم إال بالجماع فقط، لورود النص خاصاً به.
- إذا باشر أو لمس أو فكر فأمذى فصيامه صحيح؛ لعدم 

ورود دليل على فساد الصوم بالمذي.
- إذا نام الصائم فاحتلم، أو أنزل من غير شــهوة كمن به 

مرض، فال يبطل صيامه؛ ألنه ال اختيار له في ذلك.
- إذا أصبح جنبًا من جماع قبل الفجر أو احتالم فصومه 
ــه أن يغتســل إلدراك صــالة الصبــح  ــح، وعلي صحي
َنَّ  ــةَ –رضي اهللا عنها-  أ ائِشَ جماعــة؛  لما ثبت عن عَ
هُ  رِكُ انَ يُدْ ــى اهللا عليه وســلم - كَ ِ - صل ــولَ اهللاَّ رَسُ

ومُ .  لُ وَيَصُ تَسِ لِهِ ، ثُمَّ يَغْ َهْ نْ أ نُبٌ مِ وَ جُ رُ وَهُ جْ الْفَ


 وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شــراب عن طريق 
ــه بغير  ــا إذا غلبه القــيء وخرج من ً، أم الفــم عمــدا
لَيْهِ  ُ عَ لَّى اهللاَّ اختياره، فال يؤثر في صيامه؛ لقوله - صَ
نِ  اءٌ وَمَ لَيْهِ قَضَ ءُ فَلَيْسَ عَ ــيْ هُ  الْقَ نْ ذَرَعَ ــلَّمَ -: « مَ وَسَ

ضِ » . ا فَلْيَقْ دً مْ اءَ عَ تَقَ اسْ


فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس- ولو في اللحظة 
األخيرة قبل غروب الشــمس- أفطــرت، ووجب عليها 

القضاء.


-الراجح أن الحجامة- وهي إخراج الدم من الجســد بآلة 
خاصة- ال تفســد الصوم؛ ألن النبي، صلى اهللا عليه 
يدٍ الخدري-  عِ َبِي سَ نْ أ وسلم، احتجم وهو صائم ، فعَ
ــولُ اهللاِ صلى اهللا  صَ رَسُ : رَخَّ ــالَ رضــي اهللا عنه- قَ
ةِ ، لكنها  امَ جَ ائِمِ وَالْحِ بْلَةِ لِلصَّ عليه وســلم فِي الْقُ
الِكٍ - رضي  ــنَ مَ َنَسَ بْ تكره من أجــل الضعف، فعن أ
؟  ائِمِ ةَ لِلصَّ امَ جَ ونَ الْحِ رَهُ نْتُمْ تَكْ َكُ اهللا عنه – ســئل:أ

فِ . عْ لِ الضَّ َجْ نْ أ ِالَّ مِ : الَ ، إ قَالَ
-ال يضر خروج الدم بالجرح، أو قلع الضرس، أو خروجه من 
أنفــه، أو عن طريق الحقــن ألخذ عينات أو للتبرع بها 

وال يفسد صومه بذلك.

السجائر تفطر

بقايا الطعام ال تفطر
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أعذار الفطر في رمضان وقضاء الصيامأعذار الفطر في رمضان وقضاء الصيام ٣٣

أعذار الفطر في رمضان


 H G F ED) :ــاح للمريض الفطر في رمضان؛ لقوله تعالى  يب
P O N M L K J I)   [البقرة:١٨٤].

ــذي يرخص معــه في الفطر هــو المرض الذي يشــق على  * والمــرض ال
المريض الصيام بسببه، أو يتضرر به .


إذا أفطــر المريــض- وكان المرض مما يرجى شــفاؤه - وجب عليه قضاء 

 H G F ED) :األيام التي أفطرها متى شفي؛ لقوله تعالى
P O N M L K J I)   [البقرة:١٨٤].

ا مزمنًا، أو كان كبيرًا   وإذا كان المرض مما ال يُرجى شفاؤه -بأن كان مرضً
عاجزًا عن الصيام عجزًا مستمرًّا- يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف 

صاع(١) من أرز، أو نحوه من قوت البلد.


 D) :يباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء؛ لقوله تعالى 
P O N M L K J I H G F E) [البقرة:١٨٤].

والســفر المبيح للفطر هــو ما تقصر فيه الصالة، وهــو ما يطلق عليه 
ا، فإن كان ســفر معصية، أو  ا، بشرط أن يكون ســفرًا مباحً الســفر عرفً

سفرًا يُراد به التحايل على الفطر لم يجز له الفطر بهذا السفر.
 : الِكٍ  قَالَ ــنِ مَ َنَسِ بْ حَّ صومه وأجــزأه؛ لحديث أ وإن صــام المســافر صَ
رُ  طِ فْ رِ، وَالَ الْمُ طِ فْ ــى الْمُ لَ ائِمُ عَ بِ الصَّ عَ النَّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص فَلَمْ يَعِ رُ مَ ــافِ نَّا نُسَ «كُ
»(٢) ولكن بشــرط أال يشق عليه الصيام في السفر، فإن شقَّ  ائِمِ لَى الصَّ عَ
ــرَّ به، فالفطر في حقه أفضل؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأى في الســفر  ــه، أو أضَ علي
لِّلَ عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  ا قد ظُ رجالً صائمً

رِ»(٣).  فَ يَامُ فِي السَّ نَ الْبِرِّ الصِّ «لَيْسَ مِ

(١) ومقدار الصاع: أربع أكف من يد الرجل املتوســط. ومقــدار الصاع كيلوان وربع تقريباً (٢٫٢٥ كجم)، 
فيكون اإلطعام عن كل يوم: كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراماً (١١٢٥ جرام) تقريباً.

(٢)  رواه البخاري.

(٣)  رواه البخاري.

المحتويـــــــات







۱۳۱ كتاب الصيام


ِنَّ اهللا  رر مع الصيام أفطرت، وقضــت كالمريض؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:« إ  فالحامــل أوالمرضع إِن خافت على نفســها من الضَّ
عِ الصيام»(١)  وإِن خافت على الولد فقط  رْضِ َوِ الْمُ لِ أ امِ نِ الْحَ الَةِ، وَعَ رَ الصَّ ــطْ رِ الصيام، وَشَ ــافِ سَ نِ الْمُ عَ عَ الَى وَضَ تَعَ
لَى  بْلَى إذا خافَتَا عَ عُ والحُ رْضِ دون النفس أفطرت، وقضت، وأطعمت عن كل يوم مسكينًا؛ لقول ابن عباس : « والمُ

تا»(٢). مَ عَ رَتا، وأطْ ما أفْطَ َوْالدِهِ أ


ــام، ولو صامت لم يصح منها،  فالمــرأة التي أتاها الحيــض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبًا، ويحرم عليها الصي
يبُنَا  انَ يُصِ : «كَ وعليها القضاء؛ لما ثبت عن عائشــة  لما ســئلت عن قضاء الحائض الصيام دون  الصالة- قَالَتْ

.(٣)« الَةِ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ اءِ الصيام، وَالَ نُؤْمَ ضَ رُ بِقَ ذَلِكَ فَنُؤْمَ

قضاء الصيام
ــه أن يتوب إلى اهللا، ويســتغفره؛ ألن ذلك جرم عظيم،  ــاً من رمضان بغير عذر، وجب علي إذا أفطر المســلم يوم  -
ومنكــر كبير، ويجب عليه مع التوبة واالســتغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضــان، ووجوب القضاء هنا على 

الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، ألنه غير مرخَّص له في الفطر، واألصل أن يؤديه في وقته.
وإذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من األعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء،   -
يَ  - رَضِ ــةَ ائِشَ ــى التراخي إلى رمضان اآلخر، لحديث عَ ــام، وال يجب على الفور، بل عل ً عــن الصي إال إن كان عاجــزا
ولِ  نْ رَسُ لُ مِ غْ بَانَ الشُّ ــعْ ِالَّ فِي شَ يَهُ إ َقْضِ َنْ أ يعُ أ طِ ــتَ ا أَسْ انَ فَمَ ضَ نْ رَمَ مُ مِ وْ لَيَّ الصَّ ونُ عَ انَ يَكُ : «كَ ولُ ا-تَقُ نْهَ ُ عَ اهللاَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص»(٤)،لكن يندب له، ويســتحب التعجيل بالقضاء، ألن فيه إسراعاً في إبراء الذمة، وألنه  ــولِ اهللاَّ َوْ بِرَسُ ملسو هيلع هللا ىلص أ ِ اهللاَّ

أحوط للعبد؛ فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه.
ره حتى رمضان الثاني، وكان له عذر في تأخيره، كأن استمر عذره، فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. فإن أخَّ  -

ــره إلى رمضــان الثاني بغير عذر، فعليه-عند جمهور الفقهاء- مع القضاء إطعام مســكين عن كل يوم  -  وإن أخَّ
نصف صاع من قوت البلد، وعند الحنفية والظاهرية ال فدية عليه.

 L K J I H G F E D) :وال يشترط في القضاء التتابع، بل يصح متتابعاً ومتفرقاً؛ لقوله تعالى  -
P O N M) [البقرة:١٨٤] فلم يشترط سبحانه في هذه األيام التتابع، ولو كان شرطاً لبيَّنه سبحانه وتعالى.

ــدأ بالقضاء قبل التطوع؛ ألن الفرض مقدم، لكن لو صام تطوعاً قبل أن  مــن كان عليه قضاء من رمضان فإِنه يب  -
يقضي جاز له ذلك، وبخاصة إذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت؛ كيوم العاشــر من محرم، ويوم عرفة و صيام 

ستٍ من شوال وغيرها، ألن وقت القضاء موسع، وإن كان األولى أن يقضي ما عليه أوالً.  
مُ عنه لكل  عَ من ترك القضاء حتى مات فإِن كان لعذر فال شيء عليه؛ ألنه لم يفرط، وإن كان لغير عذر؛ فإِنه يُطْ  -
يوم مســكين في صيام رمضان، أما إن كان صوم نذر فيصوم عنه وليه، ورأى بعض أهل العام أن من مات وعليه 
ــةَ - رضي اهللا  ائِشَ صوم صام عنه وليه، ســواء كان صومه عن فرض رمضان أو صوم نذر ونحوه؛ لعموم  حديث عَ
لٌ  اءَ رَجُ بَّاسٍ -- قَالَ جَ »(٥) ؛ وحديث ابْنِ عَ نْهُ وَلِيُّهُ امَ عَ يَامٌ صَ لَيْهِ صِ اتَ وَعَ نْ مَ ِ -ملسو هيلع هللا ىلص- قَالَ «مَ ــولَ اهللاَّ َنَّ رَسُ عنها - أ
يْنُ  مْ - قَالَ - فَدَ ا قَالَ «نَعَ نْهَ يهِ عَ أَقْضِ َفَ رٍ ، أ ــهْ مُ شَ وْ ا صَ لَيْهَ اتَتْ ، وَعَ ِنَّ أمي مَ ِ إ

ــولَ اهللاَّ الَ يَا رَسُ ِلَى النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- فَقَ إ
ى» (٦). ضَ َنْ يُقْ قُّ أ َحَ ِ أ اهللاَّ

(١)  رواه الترمذي
(٢)  رواه أبو داود.
(٣)  متفق عليه.
(٤)  متفق عليه.
(٥)  متفق عليه.
(٦)  متفق عليه.
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ــم وأجر كبير، ففي الحديث القدســي  ــام التطــوع فيه فضل عظي وصي
 ، فُ اعَ ــنِ آدَمَ يُضَ لِ ابْ مَ لُّ عَ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ : قَالَ رَسُ رَيْرَةَ  قَالَ َبِي هُ ــنْ أ عَ
الصيام،  ِالَّ . قَالَ اهللا َ: إ فٍ عْ ائَةِ ضِ مِ ــبْعِ ِلَى سَ ا إ ثَالِهَ َمْ ــرُ أ شْ ــنَةُ عَ سَ الْحَ

 .(١)« زِي بِهِ َجْ َنَا أ إِنَّهُ لي، وَأ فَ
أيام ُيَسّن صيامها


هُ  َتْبَعَ ، ثُمَّ أ انَ امَ رَمَضَ نْ صَ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
رِ»(٢) . سواء  هْ يَامِ الدَّ صِ انَ كَ وَّال، كَ نْ شَ تًّا مِ سِ

صامها متتالية أم متفرقة.


هِ  ذِ نْ هَ ِلَى اهللاِ مِ بُّ إ ا أَحَ الِحُ فِيهَ لُ الصَّ مَ َيَّام الْعَ ــنْ أ ا مِ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
بِيلِ اهللاِ؟  ادُ فِي سَ هَ ولَ اهللاِ،  وَالَ الْجِ رِ-  قَالُوا: يَا رَسُ شْ َيَّامَ الْعَ نِي أ - يَعْ عْ األَيَّامِ ، فَلَمْ يَرْجِ الِهِ ــهِ وَمَ سِ رَجَ بِنَفْ لٌ خَ رَجُ ِالَّ ــبِيلِ اهللاِ،  إ ادُ فِي سَ هَ :«وَالَ الْجِ قَالَ
»(٣)، ويســن االجتهاد فيها بالعبادة، مــن الذكر والتهليل  ءٍ ــيْ نْ ذَلِكَ بِشَ مِ
ــراءة القرآن والصدقة، وصيامها ما عدا يوم العيد، وآكد هذه األيام يوم  وق
ول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص:  عرفة لغير الحاج -وهو اليوم التاســع مــن ذي الحجة- ؛ لقَ

رَ  فِّ َنْ يُكَ لَى اهللاِ أ بُ عَ تَسِ َحْ رَفَةَ أ مِ عَ يَامُ يَوْ «صِ
.(٤)« هُ دَ نَةَ التي بَعْ ، وَالسَّ نَةَ التي قَبْلَهُ السَّ

(١)  متفق عليه.
رواه مسلم.  (٢)

(٣)  رواه البخاري.
رواه مسلم.  (٤)

صيام التطوعصيام التطوع ٤٤

.كل صيام ليس بواجب يقوم به اإلنسان تقربا إلى اهللا تعالى

المحتويـــــــات

  









   











۱۳۳ كتاب الصيام



. (١)« بْلَهُ نَةَ التي قَ رَ السَّ فِّ َنْ يُكَ لَى اهللاِ أ بُ عَ تَسِ َحْ ورَاءَ أ اشُ مِ عَ يَامُ يَوْ لقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: «وَصِ
ــورَاءَ،  اشُ مَ عَ ومُ يَوْ ودَ تَصُ رَأَى الْيَهُ ينَةَ فَ دِ مَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الْمَ ــال: «قَدِ وســبب صيامــه ما ثبت عن عبد اهللا بن عباس  ق
قُّ  َحَ أَنَا أ : فَ ــى، قَالَ وسَ هُ مُ امَ ، فَصَ مْ وِّهِ دُ نْ عَ ــرَائِيلَ مِ ى اهللا بَنِي إِسْ مٌ نَجَّ ا يَوْ ذَ ، هَ الِحٌ مٌ صَ ا يَوْ ذَ ا؟ قَالُوا: هَ ــذَ ا هَ : مَ ــالَ فَقَ
»(٢)، ويســتحب كذلك صيام اليوم التاســع؛ لما ورد في رواية مسلم قال ملسو هيلع هللا ىلص:  هِ يَامِ رَ بِصِ َمَ هُ وَأ امَ ، فَصَ مْ نْكُ ــى مِ وسَ بِمُ

«لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع»(٣).
 

 ، يَامِ البِيضِ مْ بِصِ رُهُ ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَأْمُ انَ النَّبِ : كَ الَ عَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَقَ انَ مَ ــهُ كَ َنَّ : أ َبِيهِ نْ أ الِ عَ نْهَ لِكِ بْنِ الْمِ بْد الْمَ لمــا ثبت عــن عَ
رِ»(٤). هْ يَامُ الدَّ يَ صِ : «هِ ولُ وَيَقُ



َنَا  رَضَ عملي وَأ َنْ يُعْ بُّ أ أُحِ ، فَ يسِ مِ مَ اإلِثْنَيْنِ وَالْخَ الُ يَوْ مَ رَضُ األَعْ : «تُعْ ــولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ َنَّ رَسُ رَيْرَةَ  أ َبِي هُ نْ أ لما روي عَ
.(٥)« ائِمٌ صَ


: قَالَ  رو   قَالَ مْ بْدِ اهللاِ بْنِ عَ نْ عَ ــا؛ فعَ ا ويفطر يومً أفضــل صيام التطوع صيام داود -عليه الســالم- كان يصوم يومً

ا»(٦). رُ يَوْمً طِ ا، وَيُفْ انَ يَصوم يَوْمً يَامُ دَاوُدَ، وَكَ ِلَى اهللاِ صِ يَامِ إ بَّ الصِّ ِنَّ أَحَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ رَسُ

(١)  رواه مسلم.
(٢)  رواه البخاري.
(٣)  رواه مسلم.

(٤)  رواه ابن حبان.
رواه الترمذي.  (٥)

(٦)  رواه النسائي.

.هو اليوم العاشر من شهر اهللا المحرم


هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر عربي، وسميت 

   البيض؛ ألن لياليها بيضاء من إضاءة القمر.





 كتاب الصيام ۱۳٤


.(١)« رَّمُ حَ رُ اهللاِ الْمُ هْ انَ شَ ضَ دَ رَمَ يَامِ بَعْ لُ الصِّ َفْضَ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «أ : قَالَ رَسُ رَيْرَةَ   قَالَ َبِي هُ نْ أ  فعَ


َرَكَ تَصوم  ولَ اهللاِ، لَمْ أ : «يَا رَسُ لْتُ : قُ ة بْنُ زَيْدٍ قَالَ ــامَ كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص- يصوم في شــعبان ما ال يصوم في غيره،  عن أُسَ
رٌ تُرْفَعُ فِيهِ  هْ وَ شَ ، وَهُ انَ ب وَرَمَضَ نْهُ بَيْنَ رَجَ لُ النَّاسُ عَ فُ رٌ يَغْ ــهْ : ذَلِكَ شَ . قَالَ بَانَ عْ نْ شَ ا تَصوم مِ ورِ مَ ــهُ نَ الشُّ رًا مِ ــهْ شَ

.(٢)« ائِمٌ َنَا صَ لِي وَأ مَ َنْ يُرْفَعَ عَ بُّ أ ، فَأحِ ينَ الَمِ الُ إلَى رَبِّ الْعَ مَ األَعْ

»(٣) فمحمول إما على اختصاص  انَ ضَ تَّى رَمَ وا حَ ومُ بَانُ فَالَ تَصُ عْ فَ شَ ِذَا انْتَصَ أما النهي الوارد في حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص «إ
النصف األخير بالصيام أو عدم وصل شــعبان برمضان ، فأما من صام في أوله ولم يخص آخره ولم يصله برمضان 

فال حرج في صيامه.

ما يحرم صومه وما يكره


رِ(٤). طْ مِ الْفِ ى وَيَوْ حَ مِ األَضْ : يَوْ يْنِ يَامِ يَوْمَ نْ صِ ى عَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص نَهَ َنَّ رَسُ رَيْرَةَ  أ َبِى هُ نْ أ يحرم صوم يومي العيدين؛ عَ  .١

لٍ  َكْ َيَّامُ أ ــرِيقِ أ َيَّامُ التَّشْ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «أ ــام أيام التشــريق، وهي ثالثة أيام بعد يوم عيد األضحى؛ قَالَ رَسُ يحــرم صي  .٢
 Ø × Ö Õ Ô) :ــاً ولم يجد الهدي؛ لقوله تعالى »(٥)، ولكن يجوز صيامها للحاج إذا كان متمتعاً أو قارن ــرْبٍ وَشُ

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù) [البقرة:١٩٦].
ِذا كانت ليلته ليلة غيم أو غبار يحول دون رؤية الهالل؛ لقول  يحرم صيام يوم الشك، وهو يوم الثالثين من شعبان إ  .٣

مِ ملسو هيلع هللا ىلص»(٦). اسِ َبَا الْقَ ى أ دْ عَصَ كِّ فَقَ مَ الشَّ امَ يَوْ نْ صَ عمار   :«مَ


ِفراد شهر رجب بالصوم؛ ألنه من شعائر الجاهلية تعظيم شهر رجب، وفي صيامه إِحياء لشعارهم. يكره إ  .١

مَ  مْ يَوْ كُ دُ َحَ مْ أ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : «الَ يَصُ : قَالَ رَسُ رَيْرَةَ  قَالَ َبِى هُ نْ أ ِفراد يوم الجمعة بالصوم للنهي عن ذلك، عَ يكره إ  .٢
»(٧). إِال إِن كان يوافق عادة له في صيامه فال يكره. هُ دَ ومَ بَعْ َوْ يَصُ بْلَهُ أ ومَ قَ َنْ يَصُ ِالَّ أ ةِ إ عَ مُ الْجُ

رواه مسلم.  (١)
(٢)  رواه النسائي.
رواه ابن خزمية..  (٣)

(٤)  رواه مسلم.

(٥)  رواه مسلم.
(٦)  رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح.

(٧)  رواه مسلم.



۱۳٥كتاب الصيام

بْدِ  نْ عَ ــا؛ ألن النبي نهى عن الوصال، عَ يكــره الوصــال، وهو أن يصل صيام يوم باليوم الذي بعده، وال يفطر بينهم  .٣
مُ  عَ ِنِّي أُطْ ، إ مْ ثْلَكُ ــتُ مِ ِنِّي لَسْ لُ . قَالَ «إ ِنَّكَ تُوَاصِ ــالِ . قَالُوا: إ نِ الْوِصَ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عَ ى رَسُ رَ  قَالَ نَهَ مَ ــنِ عُ اهللا بْ

ى»(١). قَ وَأُسْ

توجيهات
ا لم يخصصه  على المسلم أن يتقيَّد في عبادته بشرع اهللا، فال يصوم ما نهى الشرع عن صيامه أو يحدث صيامً  .١
نْ  صلى اهللا عليه وســلم بصيام كتخصيص يوم الســابع والعشــرين من رجب أو نصف شعبان، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ

.(٢)« وَ رَدٌّ نْهُ فَهُ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ رِنَا هَ َمْ ثَ فِي أ دَ َحْ أ
على المسلم اجتناب تعظيم شعائر الكفار، فال يخص ما يعظمونه بنوع عبادة من صيام أو غير ذلك.  .٢

(١)  متفق عليه.
(٢)  رواه مسلم.

الصيام في نظر الطب

أن الصيام يفيد في عالج ا�مراض الجلدية، والسبب في ذلك أنه يقلل نسبة الماء في الدم 
فتقل نســبته بالتالي في الجلد، مما يعمل على زيادة مناعة الجلد ومقاومة الميكروبات 

وا�مراض المعدية الجرثومية.





۱۳٦

ليلة القدرليلة القدر ٥٥

لماذا سميت بليلة القدر؟
ــى: (! " # $ %) [األنعام:٩١]   ــم، كقوله تعال ــل: للتعظي  ١- قي
ــزول القرآن فيهــا،  ولما يقع فيهــا من تنزل  ــى: أنهــا ذات قدر؛ لن والمعن

المالئكة والبركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر.
 O N M L) :ــى ــق، كقوله تعال ــى التضيي ــل: القدر بمعن ٢- قي
ــى التضييق فيها: إخفاؤها عن العلم  S R Q P)[الطالق:٧] ومعن

بتعيينها، أو ألن األرض تضيق فيها عن المالئكة.
ر، والمعنى: أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة؛  دَ  ٣- وقيل: القدر بمعنى القَ

لقوله تعالى: (0 1 2 3 4 5) [الدخان:٤](١) 
فضل ليلة القدر ومكانتها


ر:١] قال : (! " # $ % &) [القدْ


ر:٣]  قال اهللا  فيها: (- . / 0 1 2 3) [القدْ

أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر.


ر:٤]، والمقصود  قال:(4 5 6 7 8 9 : ; >) [القدْ

. بالروح: جبريل
ةِ  ــابِعَ رِ لَيْلَةُ السَّ دْ ــول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لَيْلَةُ الْقَ : قَالَ رَسُ رَيْرَةَ  قَالَ َبِي هُ نْ أ و عَ
دِ  دَ نْ عَ ثَرُ فِي األَرْضِ مِ َكْ ةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أ الَئِكَ ِنَّ الْمَ ، وَإ رِينَ شْ ةِ وَالعِ ــعَ َوِ التَّاسِ أ

ى»(٢). صَ الْحَ


ــر كلها، ليس فيها  ر:٥]  أي: هي خي ــال :(< ? @ B A) [القــدْ ق
شرّ من أوّلها إلى طلوع الفجر. 

فتح الباري (٢٥٥/٤).  (١)
رواه ابن خزمية.  (٢)

المحتويـــــــات









۱۳۷ كتاب الصيام


 (/ . - , + * ) ( ' &) : ــال  ق

[الدخان:٣] قال ابن عباس: «يعني: ليلة القدر».



 قال تعالى: (0 1 2 3 4 5) [الدخان:٤] 
 

ابًا  تِسَ انًا واحْ ِيمَ رِ إ دْ نْ قَام لَيْلَةَ الْقَ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ قال رَسُ
.(١)« نْ ذَنْبِهِ م مِ دَّ ا تَقَ فرَ لَهُ مَ غُ

أي ليلة هي ليلة القدر ؟

أخفــى اهللا هذه الليلة ليجتهد المســلم في العشــر 
األواخر من رمضان وفي أوتارها خاصة، وهي ليلة ٢١  و٢٣  
رِ فِى  دْ ــةَ الْقَ رَّوْا لَيْلَ ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «تَحَ و٢٥  و٢٧  و٢٩؛ لقــول النب

.(٢) « انَ ضَ نْ رَمَ رِ مِ رِ األَوَاخِ شْ نَ الْعَ تْرِ مِ الْوِ
ــة- أنها تتنقل  ا بين األدل وذكر بعض أهــل العلم -جمعً

بين الليالي.
اRعمال المستحبة في ليلة القدر

١- االعتكاف: وهو في العشــر كلها وليس لليلة القدر 
ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  انَ رَسُ : «كَ ــتْ ــةَ  قَالَ ائِشَ نْ عَ خاصــة، فعَ

.(٣)« انَ ضَ نْ رَمَ رَ مِ رَ األَوَاخِ شْ فُ الْعَ تَكِ يَعْ
نْ  ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ٢- قيام ليلها إيمانًا واحتســابًا: قال رَسُ
.(٤)« نْ ذَنْبِهِ مَ مِ دَّ ا تَقَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا، غُ تِسَ انًا وَاحْ ِيمَ رِ إ دْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَ

٣-الدعاء: عن عائشــة -رضي اهللا عنها- قالت: «قلت: يا 
و به؟ قال: قُولي:  َدْعُ رِ، ما أ دْ تُ ليلةَ القَ رسولَ اهللا، إنْ وَافَقْ

نِّي»(٥). فُ عَ ، فاعْ وَ فْ بُ الْعَ وٌّ تُحِ فُ اللهم إنك عَ
ــةَ -  ائِشَ نْ عَ ــل لالجتهاد في العبادة : عَ ٤- إيقاظ األه
ــرُ  شْ لَ الْعَ ِذَا دَخَ انَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص إ رضي اهللا عنها - قَالَتْ : «كَ

.(٦)« لَهُ َهْ ظَ أ َيْقَ يَا لَيْلَهُ ، وَأ َحْ ئْزَرَهُ، وَأ دَّ مِ شَ
متفق عليه.  (١)
متفق عليه.  (٢)
متفق عليه.  (٣)
متفق عليه.  (٤)

رواه الترمذي.  (٥)
رواه البخاري.  (٦)

عالمات ليلة القدر


ِنِّي  ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إ :قَالَ رَسُ بْدِ اهللا  قَالَ ابِرِ بْنِ عَ ــنْ جَ فعَ
ــرِ  شْ يَ فِي الْعَ ا، وَهِ ــيتُهَ رِ، ثُمَّ نُسِّ دْ ــتُ لَيْلَةَ الْقَ ُرِي ــتُ أ نْ كُ
ارَّةٌ  (٨)، الَ حَ ةٌ (٧)  بَلْجَ ــةٌ لْقَ يَ لَيْلَةٌ طَ ا، وَهِ ــنْ لَيْلَتِهَ رِ مِ األَوَاخِ

.(٩)« وَالَ بَارِدَةٌ


ئل عن أمارتها-: «بِاآليَةِ الَّتِي  بٍ  -لما سُ عْ ُبَيُّ بْنُ كَ قَالَ أ
اعَ  عَ ئِذٍ الَ شُ لُعُ يَوْمَ سَ تَطْ مْ َنَّ الشَّ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  أ بَرَنَا رَسُ َخْ أ

ا»(١٠). اعَ لَهَ عَ اءَ الَ شُ ا». وفي رواية مسلم: «بَيْضَ لَهَ

توجيهات
ــى المســلم أن يكثر في ليالي العشــر األواخر من  ١.عل

أنواع الطاعات إذ هي أفضل ليالي السنة.
ــى المســلم أال يهــدر األوقات الفاضلة ومواســم  ٢.عل
الخير باللهو واللعب والتســوق، وكثرة التجوال فيما 

ال تدعو إليه حاجة.

طلقة: إذا لم يكن فيها حر وال برد يؤذيان.  (٧)
بلجة: مشرقة.  (٨)
رواه ابن خزمية.  (٩)
رواه الترمذي.  (١٠)





۱۳۸

االعتكافاالعتكاف ٦٦

.لزوم الشيء، وحبس النفس عليه

 .لزوم المسجد لعبادة اهللا تعالى

المحتويـــــــات
















مشروعية االعتكاف
ةَ -  ائِشَ نْ عَ االعتكاف عمل من األعمال الفضيلة، والطاعات الجليلة، فعَ
انَ  ضَ نْ رَمَ رَ مِ رَ األَوَاخِ شْ فُ الْعَ تَكِ انَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يَعْ رضي اهللا عنها- قالت: «كَ

اهُ اهللا»(١). تَّى تَوَفَّ حَ
ــى: (« ¼ ½  ــال تعال ــكاف لنا ولمــن قبلنا، ق ــرع االعت وقد شُ
¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À) [البقرة:١٢٥].

حكم االعتكاف
االعتكاف سنّة في كل وقت، وأفضله يكون في العشر األواخر من رمضان؛ 

ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص داوم عليه في العشر األواخر من رمضان(٢).
شروط االعتكاف


ا هللا ؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ــدً  فينوي المعتكف لزوم المســجد قربةً وتعب

.(٣)« الُ بِالنِّيَّاتِ مَ ا  األَعْ ِنَّمَ «إ



 V) :ــى ــر المســجد؛ لقوله تعال فــال يصح فــي غي
[البقــرة:١٨٧]؛   (\  [  Z  Y  X  W
ــلَّمَ - ؛ ألن االعتكاف  ــهِ وَسَ لَيْ ُ عَ ــى اهللاَّ لَّ ــه - صَ ولفعل
في مســجد ال تقام فيه صــالة الجماعة يقتضي ترك 
ــة عليه، أو تكرار خروج المعتكف  الجماعة وهي واجب
ــكاف، أما  ــت، وهــذا ينافــي المقصود من االعت كل وق

المرأة فيصح اعتكافها في كل مســجد ســواء أقيمت فيه الجماعة أم 
ال، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت، 
واألفضل أن يكون المســجد الذي يعتكــف فيه تقام فيه الجمعة، لكن 

ذلك ليس شرطاً لالعتكاف.
(١) واه البخاري

(٢) زاد املعاد.
(٣) متفق عليه.

مسجد جامع



۱۳۹ كتاب الصيام


ســاء؛  ــب، وال الحائض، وال النُّفَ نُ فال يصــح اعتكاف الجُ

لعدم جواز مكث هؤالء في المسجد.

زمان االعتكاف
ــأي مدة، إال أن األفضل أال  يصــح االعتكاف في أي يوم، وب
يقل االعتكاف عن يوم أو ليلة؛ ألنه لم ينقل عن النبيملسو هيلع هللا ىلص 

وال عن أحد من أصحابه االعتكاف فيما دون ذلك.
اعتكاف العشر اRواخر من رمضان

ــةَ  ائِشَ نْ عَ ــات االعتكاف؛ لمــا ثبت عَ * وهــي أفضل أوق
ــرَ  شْ فُ الْعَ تَكِ انَ يَعْ َنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كَ -رضــي اهللا عنها- أ

اهُ اهللا(١). تَّى تَوَفَّ رَ مِن رَمضانَ حَ األَوَاخِ
ــوى اعتكاف العشــر األواخر من رمضــان صلَّى  * ومــن ن
ــوم الحادي والعشــرين في  الفجــر من صبيحــة الي
ــم يدخل في  ــوي االعتكاف فيه، ث المســجد الذي ين
انَ  : «كَ ةَ -رضي اهللا عنها- قَالَتْ ائِشَ نْ عَ اعتكافه، فعَ
لَّى  ِذَا صَ ، وَإ ــانَ ضَ لِّ رَمَ ــفُ فِي كُ تَكِ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَعْ رَسُ

.(٢)« فَ فِيهِ تَكَ انَهُ الَّذِي اعْ كَ لَ مَ اةَ دَخَ دَ الْغَ
* وينتهي االعتكاف بغروب شــمس آخر يوم من رمضان، 
ــوم العيد، وهو  واألفضــل أن يكون الخروج صبيحة ي

الثابت عن كثيرمن السلف.

(١) رواه البخاري.

(٢) رواه البخاري.

الصيام ليس بشرط لالعتكاف

 ال ُيعد الصيام شــرطا فــي االعتكاف؛ لما 
ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُروي َعــِن اْبِن ُعَمــَر  أَنَّ ُعَمَر َســَأَل النَّ
ِة أَْن أَْعَتِكَف  فَقاَل: ُكْنُت َنَذْرُت ِفي اْلَجاِهِليَّ
َلْيَلًة ِفي اْلَمْســِجِد اْلَحَراِم، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «َفَأْوِف 
ِبَنــْذِرَك»(١)، فلو كان الصوم شــرطا لما صح 
اعتكافــه فــي الليــل؛ �نــه ال صيــام فيه، 
وثبــت -أيضــا- أن َرُســوَل اِ] ملسو هيلع هللا ىلص اْعَتَكــَف 
اٍل(٢)، وفيها أيام العيد  اْلَعْشَر اُ�َوَل ِمْن َشوَّ
التــي ال يجوز صيامها، كمــا أنهما عبادتان 
منفصلتان، فــال يشــترط cحداهما وجود 

ا�خرى.
(١) رواه البخاري.
(٢) رواه مسلم.





 كتاب الصيام ۱٤۰


الحكمــة من االعتكاف االنقطاعُ عــن الدنيا،  وعن 
االنشــغال بها  وبأهلها،  والتفرغ للعبادة، فينبغي 

على المعتكف تفريغ قلبه لذلك. 
ما يباح للمعتكف

١- الخروج من المســجد لما ال بد منه، كالخروج لألكل 
ــا، والخروج  ــه من يحضرهم ــم يكن ل والشــرب، إذا ل
ــةَ -رضي اهللا  ائِشَ ــنْ عَ لقضــاء الحاجــة؛ لما ثبت عَ
ِلَيَّ  نِي إ ــفَ يُدْ تَكَ ِذَا اعْ انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إ : «كَ ــتْ عنهــا- قَالَ
ةِ  اجَ ِالَّ لِحَ ــتَ إ ــلُ الْبَيْ خُ انَ الَ يَدْ (١)، وَكَ ــهُ لُ ــهُ فأرَجِّ رَأْسَ

.(٢)« انِ ِنْسَ اإلْ
٢- تسريح الشعر وتمشيطه؛ للحديث السابق.

٣- التحدث إلى الناس فيما يفيد، والسؤال عن أحوالهم، 
ولكن ال ينبغي له اإلِكثار من ذلك؛ ألنه ينافي مقصود 

االعتكاف.
٤- زيارة بعــض أهله وأقاربه له، والخــروج من معتكفه 
يَيٍّ -رضي اهللا عنها-  يَّةَ بِنْتِ حُ فِ نْ صَ لتوديعهــم؛ فعَ
َزُورُهُ لَيْالً  ــهُ أ أَتَيْتُ ــا فَ فً تَكِ عْ ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مُ انَ النَّبِ : «كَ ــتْ قَالَ

لِبَنِي(٣)»(٤). يَ لِيَقْ عِ امَ مَ ، فَقَ لِبَ َنْقَ تُ ألِ ، ثُمَّ قُمْ ثْتُهُ دَّ فَحَ
مبطالت االعتكاف

١- الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا -وإن قلَّ وقت 
ــةَ -رضــي اهللا عنها-  ائِشَ نْ عَ الخــروج-؛ لمــا ثبت عَ

(١) أرجله: أسرح شعره.
(٢) رواه مسلم.

(٣) ليقلبني: يردني إلى بيتي.
(٤) متفق عليه.

 ،(٥)« ــانِ ِنْسَ ةِ اإلْ اجَ ِالَّ لِحَ لُ الْبَيْتَ إ خُ انَ الَ يَدْ : «وَكَ ــتْ قَالَ
وألن الخروج يفوت المكــث في المعتكف، وهو ركن 

االعتكاف.
 V) :ــه تعالى - ؛ لقول ــك ليالً ــو كان ذل ٢- الجمــاع -ول
[البقــرة:١٨٧]    (\  [  Z  Y  X  W
ويدخل في حكم الجماع: اإلنزال بشهوة بدون جماع 

كاالستمناء، ومباشرة الزوجة في غير الفرج.
٣- العزم على قطع االعتكاف .

إن نوى المســلم اعتكاف أيام معينة، ثم قطع اعتكافه 
ــةَ -رضي اهللا عنها-  ائِشَ نْ عَ يجوز له قضاؤه؛ لما ثبت عَ
ــى  لَّ ــفَ صَ تَكِ َنْ يَعْ َرَادَ أ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص إذَا أ انَ رَسُ : «كَ ــتْ قَالَ
رِبَ  (٧) فَضُ بَائِهِ ــرَ بِخِ َمَ ِنَّهُ أ (٦)، وَإ ــهُ فَ تَكَ عْ لَ مُ ــرَ ثُمَّ دَخَ جْ الْفَ
رَتْ  أَمَ -، فَ انَ ضَ ــنْ رَمَ رِ مِ واخِ ــرِ األْ شْ افَ فِي الْعَ تِكَ عْ َرَادَ االِ -أ
َزْوَاجِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــنْ أ ا مِ يْرُهَ رَ غَ َمَ ، وَأ ــرِبَ ا فَضُ بَائِهَ ــبُ بِخِ زَيْنَ
ر،  رَ نَظَ جْ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلصَ الْفَ لَّى رَسُ ا صَ ، فَلَمَّ رِبَ ــهِ فَضُ بَائِ بِخِ
 ،(٩) وِّضَ بَائِهِ فَقُ رَ بِخِ أَمَ (٨) ؟ فَ ــرِدْنَ : آلْبِرَّ تُ الَ . فَقَ بِيَةُ َخْ ــإِذَا األْ فَ
فَ فِي  تَكَ ــى اعْ تَّ ــانَ حَ ضَ رِ رَمَ ــهْ افَ فِي شَ تِكَ عْ ــرَكَ االِ وَتَ
»(١٠) وفي رواية: «العشر األواخر من  الٍ وَّ نْ شَ ُوَلِ مِ رِ األْ شْ الْعَ

شوال».
ــازة،  ٤-ال يعــود المعتكــف مريضــاً، وال يشــهد جن

وينقطع لعبادة اهللا في معتكفه.
(٥) رواه مسلم.

(٦) معتكفه: أي موضع اعتكافه في املسجد.
(٧) اخلباء: بناء من وبر أو صوف.كاخليمة.

(٨) خوفًا منه ملسو هيلع هللا ىلص أن يكن غير مخلصات في االعتكاف. 
(٩) قوض: أى هدّ اخلباء. 

(١٠) متفق عليه.



الزكاة حكمها وشروطها               (١)





زكاة الخارج من ا�رض                      (٢)








زكاة النقدين                                       (٣)





زكاة عروض التجارة                          (٤)
    
    
    

     



زكاة بهيمة ا�نعام                         (٥)











أنواع أخرى من الزكوات                   (٦)











أهل الزكاة وإخراج الزكاة               (٧)









زكاة الفطر                                            (٨)









صدقة التطوع                                       (٩)












۱٤٤

منزلة الزكاة
الزكاة فريضة من فرائض اإلســالم، وهي الركن الثالث من أركان اإلِسالم، 
قال اهللا : (h g f e) [النور:٥٦] ، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «بُنِيَ 
 ، ولُهُ هُ وَرَسُ بْدُ ا عَ دً مَّ حَ َنَّ مُ ِالَّ اهللا، وَأ ِلَهَ إ َنْ الَ إ ادَةِ أ ــهَ : شَ سٍ مْ لَى خَ مُ عَ الَ اإلِسْ

(١).« انَ ضَ مِ رَمَ وْ ، وَصَ جِّ الْبَيْتِ اةِ، وَحَ ِيتَاءِ الزَّكَ ةِ، وَإ الَ ِقَامِ الصَّ وَإ

حكم مانع الزكاة
. مانع الزكاة إما أن يمنعها جحودًا(٢)، وإما بخالً


ا بوُجوبها؛  ــد وجوب الزكاة فقد كفر بإجماع األمــة إذا كان عالمً حَ من جَ

لتكذيبه هللا ورسوله.


ــه قهرًا وال يكفر بذلك، وإن كان قد ارتكب  ذَت من مــن منع الزكاة بخالً أُخِ
ــي ملسو هيلع هللا ىلص عن مانع الزكاة:  ا؛ لقول النب ــر وإثما عظيمً ــرة من أكبر الكبائ كبي
ةِ  يَامَ مُ الْقِ انَ يَوْ ِذَا كَ ِالَّ إ ا إ هَ قَّ ا حَ نْهَ ةٍ الَ يُؤَدِّي مِ بٍ وَالَ فِضَّ بِ ذَهَ احِ نْ صَ ا مِ «مَ
ا  وَى بِهَ ، فَيُكْ ــمَ نَّ هَ ا في نَارِ جَ لَيْهَ ــيَ عَ مِ نْ نَارٍ، فَأحْ ائِحُ مِ فَ ــهُ صَ ــتْ لَ حَ فِّ صُ
ينَ  سِ مْ ارُهُ خَ دَ قْ انَ مِ مٍ كَ ، في يَوْ تْ لَهُ يدَ ا بَرَدَتْ أُعِ لَّمَ رُهُ، كُ هْ بِينُهُ وَظَ نْبُهُ وَجَ جَ
ِلَى  ا إ ِمَّ ، وَإ نَّةِ ِلَى الْجَ ا إ ِمَّ ، إ بِيلُهُ بَادِ، فَيُرَى سَ ى بَيْنَ الْعِ ضَ تَّى يُقْ ، حَ نَةٍ َلْفَ سَ أ

النَّارِ»(٣) 

ع ألمر اهللا ، ويؤدي الزكاة؛ لقول اهللا  ضَ ــى يَخْ ــإن قاتل دونها قُوتل حت ف
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨)  :
َنْ  وا أ دُ هَ تَّى يَشْ ُقَاتِلَ النَّاسَ حَ َنْ أ رْتُ أ μ)   [التوبة:٥] ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أُمِ
إِذَا  اةَ، فَ تُوا الزَّكَ ةَ، وَيُؤْ الَ وا الصَّ يمُ ــولُ اهللاِ، وَيُقِ ا رَسُ دً مَّ حَ َنَّ مُ ِالَّ اهللا وَأ الَ إلَهَ إ
مْ  ابُهُ سَ ، وَحِ مِ ــالَ قِّ اإلِسْ ِالَّ بِحَ مْ إ الَهُ وَ َمْ مْ وَأ اءَهُ نِّي دِمَ وا مِ مُ صَ لُوا ذَلِكَ عَ فَعَ

.(٤)« لَى اهللاِ عَ
متفق عليه.  (١)

جحودا: أي: إنكارا لوجوبها.  (٢)
(٣)  رواه مسلم.
متفق عليه.  (٤)

الزكاة حكمها وشروطهاالزكاة حكمها وشروطها ١١

المحتويـــــــات












.النماء والزيادة 

 .عيَّن من المال يُخرَج في وقت معيَّن لطائفة معيَّنة قدر مُ



۱٤٥كتاب الزكاة

اتِلَنَّ  ُقَ وقد قاتل أبو بكر  من منع الزكاة، وقال: «وَاهللاِ ألَ
، وَاهللاِ لَوْ  الِ قُّ الْمَ اةَ حَ اةِ، فَإنَّ الزَّكَ ةِ وَالزَّكَ الَ رَّقَ بَيْنَ الصَّ نْ فَ مَ
مْ  اتَلْتُهُ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص لَقَ ِلَى رَسُ دُّونَهُ إ انُوا يُؤَ االً كَ قَ ونِي عِ نَعُ مَ

(١)« هِ نْعِ لَى مَ عَ
الحكمة في إيجاب الزكاة

ــوب  ــر النفــوس وتزكيتهــا مــن البخــل، والذن ١-تطهي
 n m l k j) : والخطايا، قال اهللا

p o) [التوبة:١٠٣].
ــه، وإحالل البركــة فيه؛ لقول  ــر المــال وتنميت ٢- تطهي

.(٢)« الٍ نْ مَ قَةٌ مِ دَ تْ صَ صَ ا نَقَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
ــر اهللا، وتقديمه حب  ــد في طاعته ألوام ــار العب ٣- اختب

اهللا على حبه للمال.
ــن، مما يَزيد  ــدّ حاجة المحتاجي واســاة الفقير وسَ ٤-مُ
ــة، ويحقق أعلى درجــات التكافل االجتماعي  المحبَّ

بين أفراد المجتمع المسلم. 
 ٥- التعوُّد على البذل واإلنفاق في سبيل اهللا.

فضل الزكاة
 5) : ــال اهللا ــل رحمــة اهللا، ق ١- ســبب لنَيْ
 =  <  ;  :  9  8  7  6

<) [األعراف:١٥٦].
 J) : ٢- شرط الستحقاق نصر اهللا، قال اهللا
 U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K
 (\  [  Z  Y  X  W  V

[الحج:٤٠،٤١].

قَةُ  دَ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَالصَّ ــر الخطايا، قال النب ٣- ســبب لتكفي
اءُ النَّارَ»(٣). ئُ الْمَ فِ ا يُطْ مَ يئَةَ كَ طِ ئُ الْخَ فِ تُطْ

رواه البخاري.  (١)
رواه مسلم.  (٢)

رواه الترمذي.  (٣)





 كتاب الزكاة ۱٤٦










  مقدار معين من المال إذا وصل 
     إليه وجبت فيه الزكاة.

شروط وجوب الزكاة


ــل عمل  بَ ــى ال يَقْ ــر؛ ألن اهللا تعال فــال تصــحُّ مــن الكاف
الكافرين.

  
لْك لسيده. فال تجب على العبد؛ ألن ماله مِ

  

 
ــدا عن الحاجات الضرورية التي ال  أ- أن يكون النِّصاب زائ
نَى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمســكن؛ ألن  غِ
ــزكاة تجب مواســاةً للفقراء، فوجــب أن يكون صاحبُ  ال

المال غيرَ محتاج.
ا  ــن ملكً ا لشــخص معيَّ ب- أن يكــون النِّصــاب مملوكً
ــزكاة في مال غير مملوك لشــخص  ، فال تجب ال ــالً كام
ــل: المال المجمــوع لبناء مســجد، أو المال  ــن، مث عيَّ مُ
ــة، أو األمــوال التي في  ــى المصالح العام الموقــوف عل

صناديق الجمعيات الخيرية.

ا(موال التي تجب فيها الزكاة



۱٤۷ كتاب الزكاة

  

رُوض  ــك بأن يمر على النِّصاب وهو في ملك صاحبه اثنا عشــر شــهرًا قمريًّا. وهذا الشــرط خــاص بالنقدين، وعُ وذل
وْل. التجارة، واإلبل والبقر والغنم، أما الزروع والثمار والمعادن والرِّكاز فال يشترط لها الحَ

وْل: سنة هجرية كاملة.الحَ





۱٤۸

والخارج من األرض نوعان: الحبوب والثمار، والمعادن والرِّكاز.

أوال: الحبوب والثمار


 (¨ § ¦ ¥) : زكاة الحبوب والثمار واجبة؛ لقول اهللا
ثَرِيًّا(١)  انَ عَ َوْ كَ يُونُ أ اءُ وَالْعُ مَ تِ السَّ قَ ا سَ [األنعام:١٤١]؛ ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فِيمَ

رِ»(٣). شْ فُ الْعُ (٢) نِصْ حِ يَ بِالنَّضْ قِ ا سُ رُ، وَمَ شْ الْعُ

ي إما بعروقه أو بواسطة املطر والسيول واألنهار. قْ رب من غير سَ ثَرِيًّا: ما يُشْ عَ  (١)
لُّف في استخراجه. ح املاء والتَّكَ ي بالنضح: أي بنَضْ قِ سُ  (٢)

رواه البخاري.  (٣)

زكاة الخارج من ا(رضزكاة الخارج من ا(رض ٢٢

المحتويـــــــات











 

 
 

 
 





.كل ما خرج من األرض، ويمكن االنتفاع به

ر من شعير، وقمح، وغيرهما.  خَ دَّ كل حب مُ

ر، والزبيب، واللوز. خر كالتَّمْ دَّ كل ثمر مُ



۱٤۹كتاب الزكاة


خرة: ١.أن تكون مدَّ

خرة، وكانت للقوت اليومي فال زكاة دَّ فإِذا لم تكن مُ
خر ال تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من دَّ فيها؛ ألن غير المُ

االنتفاع به في المال.
يلة: كِ ٢.أن تكون مَ

وذلك بأن تكون مقدرة باألوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك
رٍ ، وَالَ تَمْ بٍّ على اعتبارها؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «لَيْسَ فِي حَ

.(٢)«(١) قٍ َوْسُ ةَ أ سَ مْ تَّى يَبْلُغَ خَ قَةٌ حَ دَ صَ
والت، فال زكاة رَاوات، والبُقُ ضْ يْلة كالخَ كِ فإِن لم تكن مَ

فيها.
٣. أن يَنْبُت بإنبات اآلدمي في أرضه:

 فأما النابت بنفسه فال زكاة فيه.
٤. بلوغ النِّصاب:

 ، بٍّ ــسَ فِي حَ  وهو خمســة أوســق؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «لَيْ
» (٣)،  فيكون  ــقٍ َوْسُ ــةَ أ سَ مْ تَّى يَبْلُغَ خَ ــةٌ حَ قَ دَ ــرٍ صَ وَالَ تَمْ
النِّصــاب ثالثمائة صــاع نبوي، ويســاوي: ٦١٢ كجم من 
نْف الواحد من ثمرة العام  م أنواع الصِّ ــرّ الجيد، و تُضَ البُ
ــل النِّصاب؛ كأنواع  الواحــد بعضها إلى بعض في تكمي
؛ ألنها  م إلى البرحــي مثالً ري يُضَ ــكَّ التمــر، فالتمر السُ
نْف إلى آخر في تكميل  م صِ نْف واحــد، وال يُضَ أنواع لصِّ

م البر إلى الشعير، وال البُرّ إلى التمر. النِّصاب، فال يُضَ

الوسق: ستون صاعا.  (١)
رواه مسلم.  (٢)
رواه مسلم.  (٣)


، وفي الثمــار إذا بدا  ــزكاة في الحــب إذا اشــتدَّ تجــب ال
ها، بحيث تصبح ثمرًا طيبًا يؤكل، ومن باع الثمرة  صالحُ
ــزكاة على البائع؛ ألنه  ــبَّ بعد وقت وجوبها فإن ال أو الحَ

المالك لها وقت الوجوب، 


ة،  لْفَ ــر (١٠٪) فيما ســقي بال مؤونة وال كُ شْ ١- يجب العُ
يُون. قى بمياه األمطار، والعُ كالذي يُسْ

لْفة،  يَ بمؤونة وكُ قِ ٢- يجب نصف العشــر (٥٪) فيما سُ
كالذي يسقى بمياه اآلبار.

ي بهما  ــقِ ــاع العشــر (٧٫٥٪) فيما سُ ٣- يجــب ثالثة أرب
ى تارة بمياه األمطــار، وتارة بمياه  ــقَ ــا، كالذي يُسْ جميعً

اآلبار.
 ُ ار، اءُ وَاألَنْهَ ــمَ تِ السَّ ــقَ ا سَ ــه قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فِيمَ ودليل
ــفُ  (٤) نِصْ ــانِيَةِ يَ بِالسَّ ــقِ ــا سُ ــرُ ،وَفِيمَ شْ ــونُ الْعُ يُ وَالْعُ

رِ»(٥). شْ الْعُ

السانية: هو البعير الذي يستقى به املاء من البئر.  (٤)
رواه مسلم.  (٥)





تلف الحبوب والثمار

إذا َتِلفــت الحبــوب أو الثمــار بغيــر إتالف أو 

تفريط منه، فال زكاة عليه، فإن أتلفها بعد 

الوجــوب بتفريطــه أو ُعْدوانه لم تســقط 

عنه الزكاة، ويجب عليه أداؤها.

زكاة العسل

حكــى ابن عبد البر -رحمــه اD- عن الجمهور أنــه ال زكاة فيه، وهو ا@ظهر؛ 

@نه ليس في الكتاب، وال في السنة، دليل صحيح صريح على وجوبها، وا@صل 

براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب.

 كتاب الزكاة ۱٥۰



۱٥۱ كتاب الزكاة

ثانيا المعادن والرِّكاز

،تَخرج من األرض من غير جنسها، كالذهب، والفضة، والحديد، والجواهر، والرصاص ما يُسْ
     وغيرِها من المواد الخام التي تستخرج من األرض.

 .المال المدفون في باطن األرض بفعل اإلنسان، من ذهب، وفضة، ونحوها

 
واجبة؛ لقوله تعالى: (p o n m l k j i h g f e d c) [البقرة:٢٦٧]، وقول 

.(١)« سُ مُ ازِ الْخُ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَفِي الرِّكَ
 

ليس هناك شروط لزكاة الرِّكاز، فإذا ملكها اإلنسان أخرج زكاتها مباشرة.

 
 .(٢)« سُ مُ ازِ الْخُ يجب الخمس في قليلها وكثيرها؛ لعموم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَفِي الرِّكَ

متفق عليه.  (١)

متفق عليه.  (٢)

خام الذهب خام الفضة خام الرصاص

خام احلديد





۱٥۲

زكاة النقدينزكاة النقدين ٣٣

المحتويـــــــات








 
     

     

هما من العمالت ة، وما يقوم مقامَ ضَّ الذَّهب والفِ
    الورقيةالمتداولة اليوم.

حكم زكاة النقدين
 W V U T S R Q) : واجبة؛ لقول اهللا
ا  ) [التوبة:٣٤]؛ ولقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ  ̂] \ [ Z Y X
ةِ  يَامَ مُ الْقِ انَ يَوْ ِذَا كَ ِالَّ إ ــا إ هَ قَّ ا حَ نْهَ ــؤَدِّي مِ ةٍ الَ يُ بٍ وَالَ فِضَّ ــبِ ذَهَ احِ ــنْ صَ مِ
ا  وَى بِهَ ، فَيُكْ ــمَ نَّ هَ ا في نَارِ جَ لَيْهَ يَ عَ مِ أُحْ ــارٍ، فَ نْ نَ ائِحُ مِ فَ ــهُ صَ ــتْ لَ حَ فِّ صُ
ينَ  سِ مْ ارُهُ خَ دَ قْ انَ مِ ، في يَوْم كَ تْ لَهُ يدَ ا بَرَدَتْ أُعِ لَّمَ رُهُ، كُ هْ بِينُهُ وَظَ نْبُهُ وَجَ جَ
ِلَى  ا إ ِمَّ نَّةِ وَإ ِلَى الْجَ ا إ ِمَّ : إ بِيلُهُ بَادِ، فَيُرَى سَ ى بَيْنَ الْعِ ضَ تَّى يُقْ ، حَ ــنَةٍ َلْفَ سَ أ

النَّارِ»(١).
شروط وجوب زكاة النقدين

وْل عليها. ١- مرور الحَ
٢- الملك التام لها.

٣- بلوغ النِّصاب.

نصاب زكاة النقدين
ا) ١-نصاب الذهب عشرون دينارًا (٨٥ جرامً

والدينار من الذهب = أربعة جرامات وربع، فيكون نصاب الذهب بالجرامات 
ا من الذهب الخالص. ٤٫٢٥ × ٢٠= ٨٥جرامً
ا) ٢- نصاب الفضة مائتا درهم (٥٩٥ جرامً

ا، فيكون نصاب الفضة بالجرامات = والدرهم من الفضة = ٢٫٩٧٥ جرامً
ا من الفضة الخالصة.  ٢٫٩٧٥× ٢٠٠ = ٥٩٥ جرامً

ر على أساس قيمة نصاب الذهب أو الفضة ٣- نصاب األوراق النقدية يُقدَّ
 وقت إخراج الزكاة، فإِذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة.
مثال: لو كان جرام الذهب= ٣٠ دوالرًا، فتجب الزكاة إذا كان لديه

 ٨٥×٣٠=٢٥٥٠ دوالرًا.

رواه مسلم.  (١)

ذهبفضةأوراق نقدية



۱٥۳كتاب الزكاة

مقدار زكاة النقدين
ة واألوراق المالية ربع العشر= ٢،٥٪ ضَّ مقدار الزكاة الواجبة في الذَّهب والفِ

ففي كل عشرين دينارًا من الذهب يخرج نصف دينار زكاة، وما زاد فبحسابه قلّ أو كثر.
ائَتَا  انَتْ لَكَ مِ إِذَا كَ وفي كل مائتي درهم من الفضة يخرج خمسة دراهم زكاة، وما زاد فبحسابه؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ
ــرُونَ  شْ ونَ لَكَ عِ تَّى يَكُ بِ حَ هَ نِي- فِي الذَّ ءٌ -يَعْ ــيْ لَيْكَ شَ ، وَلَيْسَ عَ مَ ــةُ دَرَاهِ سَ مْ ا خَ يهَ ، فَفِ وْلُ ا الْحَ لَيْهَ الَ عَ ، وَحَ مٍ دِرْهَ

.(١)« ابِ ذَلِكَ سَ ا زَادَ فَبِحِ فُ دِينَارٍ، فَمَ ا نِصْ يهَ ، فَفِ وْلُ ا الْحَ لَيْهَ الَ عَ رُونَ دِينَارًا، وَحَ شْ انَ لَكَ عِ إِذَا كَ دِينَارًا، فَ


رجل يملك ٩٠٠٠ دوالر، ومر عليها -وهي في ملكه- عام كامل، هل عليه زكاة؟
أوال: نحسب نصاب الزكاة بالنظر إلى الذهب أو الفضة، كالتالي:

النِّصاب= خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص.
=٨٥×سعر جرام الذهب الخالص يوم وجوب الزكاة. ولنفرض أن جرام الذهب= ٣٠دوالرًا.

=  ٨٥ ×٣٠ = ٢٥٥٠ دوالرًا.
النِّصاب=٢٥٥٠ دوالرًا، إذن فقد بلغ مال هذا الرجل النِّصاب، ومر عليها عام، فتجب عليه الزكاة.

ثانيا: نحسب مقدار الزكاة التي يجب عليه إخراجها، كالتالي:
مقدار الزكاة = ٢،٥٪

=٩٠٠٠×٢٫٥÷١٠٠ = ٢٢٥دوالرًا.
إذن يجب على هذا الرجل أن يخرج ٢٢٥ دوالرًا زكاةً عن ماله.

رواه أبو داود.  (١)
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 كتاب الزكاة ۱٥٤


ــه، فيزكى الذهب وحده، وكذلك  ــا وفضة، ولكن كل منهمــا ال يبلغ النصاب ، فالراجح أنه ال زكاة علي إذا ملــك ذهبً
الفضة، وال يضم أحدهما إلى اآلخر في إكمال النصاب؛ ألنهما جنسان مختلفان، ولم يأت دليل بضم أحد النقدين 
»(١)، ومن جمع بين الذهب والفضة قد  قَةٌ دَ َوَاقٍ صَ سِ أ مْ ا دُونَ خَ ــى اآلخــر ليكمل به النصاب، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «لَيْسَ فِيمَ إل

أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة.
زكاة الُحِلّي

ة. ضَّ لِيّ غير الذَّهب والفِ ة، حُ ضَّ لِيّ الذَّهب والفِ لِيّ قسمان: حُ الحُ
     

ذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة. تَّخَ ار والكنز، أو المُ لِيّ المعد لالدِّخَ القسم األول: الحُ
ــت امرأة إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لِيّ المعد لالســتخدام، فاألحــوط إخراج الزكاة فيه إبراءً للذمة، فقد أت القســم الثاني: الحُ
رُّكِ  َيَسُ : «أ . قَالَ : الَ ا» قَالَتْ ذَ اةَ هَ ينَ زَكَ طِ ا: «أتُعْ الَ لَهَ ب، فَقَ نْ ذَهَ تَان مِ لِيظَ (٢) غَ تَانِ كَ ا مَسَ ا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَ ا ابْنَةٌ لَهَ هَ عَ وَمَ
  ِ ا هللاِ مَ : «هُ ِلَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وَقَالَتْ ا إ مَ تْهُ أَلْقَ ا ، فَ مَ تْهُ لَعَ : فَخَ نْ نَارٍ؟» قَالَ ارَيْنِ مِ وَ ةِ سِ يَامَ مَ الْقِ ا يَوْ مَ رَكِ اهللا بهِ وِّ َنْ يُسَ أ

ولِهِ ملسو هيلع هللا ىلص»(٣)  وَلِرَسُ
لِيّ ليس ماالً مرصودًا للنماء، لكنه متاع شــخصيّ يستعمل  لِيّ زكاة؛ ألن هذا الحُ ب في الحُ ومن العلماء من ال يُوجِ
وينتفــع به كالثياب واألثاث والمتاع، وهــو من حاجات المرأة وزينتها، واألصل كون المــال ناميًا، أو قابالً للنماء حتى 

تتحقق فيه الزكاة.
لِيّ المعدّ لالستعمال المباح والزينة؛ ألن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقول النبي  واألحوط إخراج الزكاة على الحُ

.(٤)« ا الَ يَرِيبُكَ ِلَى مَ ا يَرِيبُكَ إ ملسو هيلع هللا ىلص: «دَعْ مَ

(١)  متفق عليه.
مسكتان: سواران.  (٢)

رواه أبو داود.  (٣)
رواه البخاري.  (٤)

يّ الذهب لِ يّ الفضةحُ لِ حُ
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املاس الياقوت اللؤلؤ

     
دَّ للتجارة، فَيَدْخل في  ــت قيمتُه، إال ما أُعِ ــوت، واللؤلؤ، ونحوها، فهذا ال تجب فيه الزكاة مهما بَلَغَ كالمــاس، والياق

عروض التجارة.





۱٥٦

مالبسأخشابسيارةحد يد

زكاة عروض التجارةزكاة عروض التجارة ٤٤

.دَّ للبيع والشراء بقصد الربح كل ما أُعِ

رِض ثم تزول، فإن التاجر ال يريد هذه  يت بذلك: ألنها ال تستقر، بل تَعْ مِّ وسُ
السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين.

رُوض التجارة تشمل جميع أنواع األموال غير النقود، كالسيارات،  وعُ
دَّ للتجارة. والمالبس، واألقمشة، والحديد، واألخشاب، وغيرها مما أُعِ

حكم زكاة عروض التجارة
 g f e d c) :تجب زكاة عروض التجارة؛ لقوله تعالى
j i h) [البقرة:٢٦٧]،فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد 

 (m l k j) :بهذه اآلية: زكاة عروض التجارة؛ ولقوله تعالى
[التوبة:١٠٣]، ومال التجارة من أظهر األموال، فوجبت فيه الزكاة.

شروط وجوب زكاة عروض التجارة
ة. ضَّ ر بقيمة الذَّهب والفِ دَّ ١- أن تبلغ قيمتها النِّصاب، والنِّصاب يُقَ

وْل. ٢- أن يمر عليها الحَ
ــب بها؛ لقول الرسول  سُّ د التَّكَ صِ ة للتجارة، وذلك بأن يَقْ دَّ عَ ٣- أن تكون مُ

.(١)« الُ بِالنِّيَّاتِ مَ ا األَعْ ِنَّمَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

وْل، فإِن عاد إلى نية  فإن غيَّر نيته من التجارة إِلى االســتعمال انقطع الحَ
وْل من جديد، إال أن يقصد التحايل على إســقاط الزكاة،  التجــارة بدأ الحَ

وْل حينئذ. فال ينقطع الحَ
ا في شــهر محرم بنية التجارة، ثم في شــهر  مثال ذلك: لو اشــترى أرضً
وْل ينقطع، ثم في شهر  شــعبان غيَّر نيته إلى بنائها ليسكنها، فإِن الحَ
ِنْ  ا من شــهر شوال، إال إ شــوال عاد إلى نية التجارة، فإِنه يبدأ حوالً جديدً

وْل ال ينقطع. لَ ذلك تحايالً على إسقاط الزكاة فإِن الحَ كان فَعَ

(١)  متفق عليه.

المحتويـــــــات
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كيفية إخراج زكاة ُعُروض التجارة
ــعر الســلع المعروضة للبيع  د وتُسَّ دَّ وْل تُحَ إذا حال الحَ
رج الزكاة منها أو من  بسعرها الحالي في السوق، ثم تُخْ

قيمتها، بحسب احتياج الفقير.
كيف يحسب التاجر زكاة عروض التجارة؟
وِّم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها الحاضرة. ١- يُقَ

ــه من نقود، ســواء اســتخدمها في  ٢- يضيــف ما لدي
التجارة أم ال.

٣- يضيف ما له من ديون يضمن أداءها.
٤- يطرح من هذا المجموع ما عليه من ديون.

رِج الزكاة عن الباقي، وهي ربع العشر (٢٫٥٪)  ٥- يُخْ
ــزكاة الواجبة= (قيمة عروض التجــارة+ النقود+ الديون  ال
ــي يضمن أداءهاـ  الديون التي على التاجر) × (نســبة   الت

الزكاة حسب الحول القمري ٢٫٥٪).
ــى الموجودات الزكوية  - لحســاب زكاة التجارة ينظر إل
ــا وتقويمها يوم وجوب الزكاة، وذلك باالســتعانة  بجرده
ــة - بصرف النظر عن  بقائمة المركــز المالي - الميزاني

وجود ربح أو خسارة في حساب األرباح والخسائر.

ــة ال تقوم على حدة  - المــواد المعدة للتغليف والتعبئ
إذا لم تشــتر بقصد البيع مفردة، أما إذا كانت تستخدم 
ــت تزيد في قيمة  في بيع عــروض التجارة فتقوم إن كان
تلك العروض كاألكياس الخاصة، وإن كانت ال تزيد كورق 

التغليف فال تدخل في التقويم.

- يكــون التقويم لكل تاجر - ســواء أكان تاجر جملة أم 
تاجر تجزئة- بالســعر الذي يمكنه الشــراء به عادة عند 
ــة الحول - القيمة االســتبدالية - وهو يختلف عن  نهاي
سعر البيع - القيمة السوقية - وعن التكلفة التاريخية 

أو الدفترية.(١)

ــزكاة ويوم  ــوم وأخر وجوب ال ــرت األســعار بين ي - إذا تغي
أدائها، فالعبرة بأســعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة 

أو نقصت.

(١)  راجع: توصيات ومقررات الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعاصرة ١٤١٧هـ 
– ١٩٩٧م

ــى مالكها  ــة قبل قبضها عل ــع المنقول - زكاة البضائ
ــكُ في البضاعة المشــتراة على الوصف  لْ ويحصل المِ
ــى الوصف التي في  بالقبض، فالبضاعة المشــتراة عل
الطريق فإن كانت مشتراة - مثال - على أساس التسليم 
فــي ميناء البائع تدخل في الملك بمجرد التســليم إلى 
الشــاحن، وإن كانت مشتراة على أســاس التسليم في 
ــد بلوغها ميناء  ميناء المشــتري تدخل فــي الملك عن

الوصول.

- إذا اشــتملت أمــوال التجارة على عمــالت مختلفة، أو 
ــة المقدار الواجب إخراجه  ذهب أو فضة، فتقوم لمعرف
ــا التاجر لتقويم عــروض تجارته،  ــة التي يتخذه بالعمل

وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.

- السلع التجارية التي عجل المشتري أداء ثمنها ولكنه 
لم يقبض هذه الســلع، فزكاة هــذا الثمن ال تجب على 

المشتري بل تجب على البائع.
زكاة المواد الخام الداخلة في 

الصناعة والمواد المساعدة
ــة - المعدة للدخول في تركيب  ١- المــواد الخام - األولي
المــادة المصنوعــة كالحديد فــي صناعة الســيارات، 
والزيوت في صناعة الصابون - تجب الزكاة فيها بحسب 
قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق 
ــوب والنباتات  ــى الحيوانات ونحوها والحب هذا أيضاً عل

المعدة للتصنيع.

٢- المــواد المســاعدة التي ال تدخل فــي تركيب المادة 
ــود فــي الصناعــات - ال زكاة فيها  المصنوعــة - كالوق

كاألصول الثابتة.

٣-زكاة الســلع غير المصنعة والسلع غير المنتهية 
الصنع:

- تجــب الزكاة في الســلع المصنعة وفي الســلع غير 
المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحســب قيمتها 

في حالتها الراهنة في نهاية الحول.
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- إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالزروع 
تزكى زكاة عروض التجارة(١).

أنواع من المال ال تجب فيها الزكاة
- الخارج مــن البحر؛ كاللؤلؤ والمرجان والســمك إال إذا 

أصبح عروض تجارة.

ة لإلِيجار من عقارات وسيارات وغيرها ال  - العروض المعدّ
زكاة فيهــا. وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً وحال 

عليها الحول.

- الحاجيات التي يستعملها اإلِنسان كسيارته ومنزله.

(١)  قضايا فقهية معاصرة  د/ صالح الصاوي ،ص٥١ وما بعدها.

الزكاة على رأس المال

ى مــن أمــوال التجــارة هــو رأس المال  مــا ُيَزكَّ
ْبح،  المتداول الذي يعد للبيع والشــراء بقصد الرِّ
أما مــا كان من أمــوال ثابتة فال ُيْحَتَســب عند 
الــزكاة، كالرفــوف،  ُتْخــَرج عنــه  التقويــم، وال 
والثالجات التي تحفظ فيها الســلع، والسيارات 
للبضائــع،  الرافعــة  وا`الت  بهــا،  ُتْنَقــل  التــي 

ونحوها.

ملك النِّصاب
هل يشترط ملك النِّصاب في جميع الَحْول 
من أوله إلــى آخره؟ أم  ُيْكَتَفــى باكتماله 
فــي بداية الَحــْول ونهايتــه؟ أم أن العبرة 

بنهايته فقط؟ 
العبــرة باكتمال النِّصــاب فــي أول الَحْول 
وفي نهايته؛ لمشــقة التقويم في جميع 
الَحْول، فاْعُتِبر أوله النعقاد سبب الوجوب، 
وآخره لحلول ميقاته. وا@يسر للمسلم أن 
د موعًدا كشهر رمضان أو غيره يقيِّم  ُيَحدِّ

ي. أمواله في هذا الموعد ويزكِّ



۱٥۹ كتاب الزكاة

زكاة ا(سهم

مثاله: شــركة مســاهمة رأس مالها ثالثة ماليين دوالر، 
جزأت رأس مالها وقت االفتتاح إِلى عشــرة آالف جزء، كل 
جزء (٣٠٠) دوالر، هذا الجزء هو السهم، وصاحب السهم 

شريك في الشركة بقدر ما عنده من األسهم.


ا، أو يترتب عليه  مباح، ما لم يكن عمل الشــركة محرمً
التعامل بالربا.


- تتولى إدارة الشــركة إخراجها نيابة عنهم إذا نص في 
نظامها األساسي على ذلك، أو فوضها صاحب السهم 

في إخراجها.

ــت الشــركة إخراج الزكاة فقــد تبنى المجمع  - وإذا تول
ــع لمنظمة المؤتمر اإلســالمي أن الزكاة  الفقهي التاب
ــط عليهــا باعتبارها شــخصا اعتباريا أخــذا بمبدأ  ترب
ــذي ورد فــي الســنة المطهرة بشــأن زكاة  الخلطــة ال
ــع األموال، أي  األنعــام، وعممه بعــض الفقهاء في جمي
تعتبر جميع أموال المســاهمين بمثابة أموال شــخص 
ــار من حيث  ــزكاة بهــذا االعتب واحــد وتفــرض عليها ال

النصاب ومقدار الزكاة ونحوه.

- وجمهور أهــل العلم على عدم األخــذ بمبدأ الخلطة 
في زكاة الشركات، بل ينظر إلى نصيب كل شريك على 

حدة. 

ومما هو جدير بالذكر أن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث 
اإلسالمية قد ســار على رأي الجمهور في هذه القضية 
فلم يأخذ بمبدأ الخلطة، بل نظر إلى كل مال على حدة؛ 

ولذلك قرر ما يلي:

«في الشركات التي يساهم فيها عدد من األفراد ال ينظر 
في تطبيق هــذه األحكام إلى مجموع أرباح الشــركات، 

وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة».

ــة أن تطرح من  ــى إدارة الشــركة فــي هــذه الحال - وعل
رأس مالها األســهم التي ال تجب فيها الزكاة كأســهم 
الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وأصول أموالها 
الثابتة التي ال زكاة فيهــا كالمباني والمكاتب واألثاثات 
والســيارات الخاصة باالستعمال ونحوه من الموجودات 

غير الزكوية.

ــا إذا لم تقم إدارة الشــركة بإخراج الزكاة فإنه يتعين  أم
ــة األســهم إخراجها بأنفســهم، وذلك على  على حمل

النحو التالي:

١- أسهم الشركات الزراعية تخرج زكاتها كما في زكاة 
الزروع والثمار.

٢- أســهم الشــركات التجارية تخرج زكاتها عن األصل 
والربح جميعا، وتقدر فيها األسهم بقيمتها في السوق 

وقت وجوب الزكاة. 

٣- أســهم الشركات الصناعية تخرج زكاتها عن صافي 
الربح ال عن المعدات والمباني ونحوها:

ــاء الحول ضم  ــاع المســاهم أســهمه فــي أثن ٤- إذا ب
ــه وزكاه معه عندما يجــيء حول زكاته،  ثمنهــا إلى مال
أما المشــتري فيزكي األسهم التي اشتراها على النحو 

السابق(١).

(١)  قضايا فقهية معاصرة  د/ صالح الصاوي ،ص٥٤ وما بعدها.

 جزء من أجزاء متساوية من
   رأس مال الشركة المساهمة.
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زكاة بهيمة ا(نعامزكاة بهيمة ا(نعام ٥٥

.اإلبل، والبقر، والغنم

حكم زكاة بهيمة ا(نعام
، الَ يُؤَدِّي  ــمٍ نَ رٍ، وَالَ غَ ، وَالَ بَقَ ــلٍ ِبِ بِ إ احِ نْ صَ ا مِ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــة؛ لقول النب واجب
ا،  رُونِهَ هُ بِقُ ، تَنْطحُ نَهُ ــمَ انَتْ وَأَسْ ا كَ مَ مَ ظَ َعْ ةِ أ يَامَ مَ الْقِ اءَتْ يَوْ ِالَّ جَ ا إ اتَهَ ى زَكَ ضَ تَّى يُقْ ا، حَ هَ ــهِ أُوالَ لَيْ ادَتْ عَ ا عَ رَاهَ تْ أُخْ دَ ا نَفِ لَّمَ ــا(١)، كُ فِهَ الَ هُ بِأظْ ــؤُ وَتَطَ

.(٢)« بَيْنَ النَّاسِ
شروط وجوب زكاة بهيمة ا(نعام

اةَ  ــد مالكها؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ زَكَ وْل كامل عن - أن يمــر على األنعام حَ
.(٣)« لُ وْ لَيْهِ الْحَ ولَ عَ تَّى يَحُ الٍ حَ فِي مَ

ينَ  َرْبَعِ لِّ أ ةٍ فِي كُ ائِمَ ِبِلٍ سَ لِّ إ ــائِمة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فِي كُ ٢- أن تكون سَ
ــي يكون غذاؤها على الرعي من  »(٤) واإلبل الســائمة: هي الت ابْنَةُ لَبُونٍ
نبات األرض، والكأل المباح -وهو الذي نبت بفعل اهللا ســبحانه دون أن 
دّ سائمة وال زكاة  يزرعه أحد-، أما إن كان غذاؤها مما يزرعه هو فال تُعَ

فيها.
ةً لالســتفادة مــن ألبانها ونســلها، ال أن تكون عاملة،  دَّ عَ  ٣- أن تكــون مُ
ــة: هي التي يســتخدمها صاحبها في حرث أو ســقي  ــل العامل واإلب

األرض، أو نقل المتاع، أو حمل األثقال.
ــزكاة؛ ألنها -حينئذ- تدخــل في حاجات  ــة ال تجب فيها ال ــل العامل واإلب
دَّت للتأجير فإن الزكاة تكون فيما  اإلنسان األصلية كالثياب. أما إذا أُعِ

وْل. يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحَ
٤- أن تبلغ األنعام النِّصاب الشرعي.

الظلف: هو احلافر.  (١)
رواه مسلم.  (٢)

رواه ابن ماجه.  (٣)
رواه النسائي.  (٤)



۱٦۱كتاب الزكاة

النَِّصاب الشرعي لزكاة بهيمة ا(نعام
 

ــق  كتب له:  ــك  أن أبا بكر الصدي عــن أنس بن مال
لَى  ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلصعَ قَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُ دَ ــةُ الصَّ ه فَرِيضَ ــذِ «هَ
رِينَ  شْ َرْبَعٍ وَعِ ، فِي أ ولَهُ ا رَسُ رَ اهللا بِهَ َمَ ، وَالَّتِي أ ينَ لِمِ سْ الْمُ
ِذَا  ــاةٌ، إ سٍ شَ مْ لِّ خَ نْ كُ ، مِ نَمِ نَ الْغَ ا مِ ا دُونَهَ ــلِ فَمَ نَ اإلِبِ مِ
ا بِنْتُ  يهَ ثِينَ فَفِ سٍ وَثَالَ مْ ــرِينَ إِلى خَ شْ ــا وَعِ سً مْ تْ خَ بَلَغَ
ينَ  َرْبَعِ سٍ وَأ مْ ِلَى خَ ثِينَ إ تًّا وَثَالَ تْ سِ إِذَا بَلَغَ (١) أنْثَى، فَ اضٍ خَ مَ
ِلَى  ينَ إ َرْبَعِ ــتًّا وَأ تْ سِ ــإِذَا بَلَغَ ُنْثَى، فَ ــتُ لَبُون(٢) أ ا بِنْ يهَ فَفِ
ةً  دَ تْ وَاحِ ، فَإذَا بَلَغَ ــلِ مَ رُوقَةُ الْجَ (٣) طَ ةٌ قَّ ا حِ يهَ ــتِّينَ فَفِ سِ
نْ  نْ لَمْ يَكُ (٤) وَمَ ةٌ عَ ذَ ا جَ يهَ ينَ فَفِ بْعِ سٍ وَسَ مْ ِلَى خَ تِّينَ إ وَسِ
ــاءَ  َنْ يَشَ ِالَّ أ قَةٌ إ دَ ا صَ ــلِ فَلَيْسَ فِيهَ َرْبَعٌ مِن اإلِبِ ِالَّ أ ــهُ إ عَ مَ

.(٦)«(٥) اةٌ ا شَ يهَ نَ اإلبِلِ فَفِ ا مِ سً مْ تْ خَ إِذَا بَلَغَ ا،  فَ رَبُّهَ
 

بنت ااض:  ما مت لها سنة.  (١)
بنت الَّلبُون: ما مت لها سنتان.  (٢)
ة: ما مت لها ثالث سنني. احلِقَّ  (٣)

ة: ما مت لها أربع سنني. عَ اجلَذَ  (٤)
وال يجــزئ فــي الغنم ارجة إال اجلذع من الضأن وهو ما له ســتة أشــهر،   (٥)

والثَّنِي من املعز وهو ما له سنة.
رواه البخاري.  (٦)

 
 ، نِ ِلَى الْيَمَ ثَنِي النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص إ : « بَعَ بَلٍ  قَالَ اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ عَ
نْ  (٧)، وَمِ ةً َوْ تَبِيعَ ا أ رَةً تَبِيعً ثِينَ بَقَ لِّ ثَالَ نْ كُ ذَ مِ َنْ آخُ رَنِي أ أَمَ فَ

.(٩)«(٨) نَّةً سِ ينَ مُ َرْبَعِ لِّ أ كُ
 

التَّبِيع والتَّبِيعة: ما مت له سنة من البقر.  (٧)
نَّة:ما مت لها سنتان. املسِ  (٨)

(٩)  رواه أبو داود.

مقدار الزكاة الواجب فيهاعدد اإلبل
شاة٥: ٩

شاتان١٠: ١٤
يَاه١٥:  ١٩ ثالث شِ
يَاه٢٠: ٢٤ أربع شِ
بنت مخاض (ما تم لها سنة)٢٥: ٣٥
بنت لبون (ما تم لها سنتان)٣٦: ٤٥
حقة (ما تم لها ثالث سنين)٤٦: ٦٠
جذعة (ما تم لها أربع سنين)٦١: ٧٥

بنتا لبون٧٦: ٩٠ 

حقتان٩١: ١٢٠ 

....:١٢٠
في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل 

خمسين: حقة

مقدار الزكاة الواجب فيهاعدد البقر

تَبِيْع (ما تم له سنة من البقر)٣٠: ٣٩

نَّة (ما تم لها سنتان)٤٠: ٥٩ سِ مُ

تَبِيعان٦٠: ٦٩

تَبِيع ومسنة٧٠: ٧٩





 كتاب الزكاة ۱٦۲

 
إِذَا زَادَتْ  اةٌ، فَ ائَةٍ شَ رِينَ وَمِ شْ ِلَى عِ ينَ إ َرْبَعِ انَتْ أ ِذَا كَ ا إ تِهَ ائِمَ نَمِ فِي سَ قَةِ الْغَ دَ جاء في حديث أنس  السابق: «وَفِي صَ
ي  ائَةٍ فَفِ ثِمِ لَى ثَالَ إِذَا زَادَتْ عَ ، فَ ثٌ ا ثَالَ يهَ ائَةٍ فَفِ ثِمِ ِلَى ثَالَ ائَتَيْنِ إ لَى مِ إِذَا زَادَتْ عَ ، فَ ــاتَانِ ائَتَيْنِ شَ ِلَى مِ ائَةٍ إ ــرِينَ وَمِ شْ لَى عِ عَ

ا»(١).  اءَ رَبُّهَ َنْ يَشَ ِالَّ أ ، إ قَةٌ دَ ا صَ ةً فَلَيْسَ فِيهَ دَ اةً وَاحِ ينَ شَ َرْبَعِ نْ أ ةً مِ لِ نَاقِصَ ةُ الرَّجُ ائِمَ انَتْ سَ إِذَا كَ اة، فَ ائَةٍ شَ لِّ مِ كُ
 

(١)  رواه البخاري.

مقدار الزكاة الواجب فيهاعدد الغنم

شاة٤٠: ١٢٠

شاتان١٢١: ٢٠٠

يَاه (وكلما زادت مائة زادت شاة)٢٠١: ٣٠٠ ثالث شِ



۱٦۳ كتاب الزكاة


الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، ال من خياره، وال من شراره، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، 
ــلّ منها؛ ألنه إضرار بالفقراء، وال يأخذ أعلى منها؛ ألنه إجحاف باألغنياء، وال يأخذ المريضة، والمعيبة،  إذ ال يجــزئ أق
ة لألكل، وال الرُّبى، وهي التي  والكبيرة الهرمة؛ ألنها ال تنفع الفقير، وبالمقابل ال يأخذ األكولة، وهي السمينة المعدّ
ــا العين؛ ألنها من كرائم األموال،  ــا، وال الماخض وهي الحامل، وال حرزات المال، وهي خيارها التي تحرزه ــي ولده ترب

.(١)« مْ الِهِ وَ َمْ رَائِمَ أ إِيَّاكَ وَكَ وأخذها إضرار بالغني؛ لقول رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:«فَ


وهي على نوعين:


لك، مشــاعاً بينهما، لم يتميز نصيب أحدهمــا عن اآلخر، وتكون  وهــي: أن يكــون المال مشــتركاً بين اثنين في المِ

خلطة األعيان باإلرث، وتكون بالشراء.


ً معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط. وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا

ــن نصاباً، وأن يكون الخليطان من  يِّر المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالي وهــي بنوعيهــا تُصَ
ً ال تصح الخلطة، وال تؤثر، وأن يشترك الماالن المختلطان في المراح، وهو  أهل وجوب الزكاة،فلو كان أحدهما كافرا
المبيت والمأوى، ويشــتركا في المســرح فيســرحن جميعاً، ويرجعن جميعاً، والمحلب والمرعى، والفحل، فيكون 
ً مشــتركاً لها جميعاً، فإذا توافرت هذه الشــروط أصبح الماالن كالمال الواحد بتأثير الخلطة؛  فحل الضراب واحدا
انِ  عَ ا يَتَرَاجَ مَ ــنِ ، فَهُ يْ لِيطَ نْ خَ انَ مِ ا كَ قَةِ ، وَمَ دَ ــيَةَ الصَّ شْ عٍ خَ تَمِ جْ رَّقُ بَيْنَ مُ رِّقٍ وَالَ يُفَ تَفَ ــعُ بَيْنَ مُ مَ ــه ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يُجْ لقول

»(٢). فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة األنعام خاصة دون غيرها. يَّةِ وِ ا بِالسَّ مَ بَيْنَهُ

ومثال الجمع بين المتفرق: أشــخاص ثالثة كل واحد منهم يملك أربعين من الغنم، فجميعها مائة وعشــرون، فلو 
اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم ثالث شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فال يكون فيها إال شاة واحدة. فهنا: 

جمعوا بين متفرق؛ لئال يجب عليهم ثالث شياه، بل واحدة.

ومثال التفريق بين مجتمع: شخص عنده أربعون شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل عشرين منها في 
مكان وعشرين في مكان آخر، فال يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة.

(١)  رواه البخاري.
(٢)  رواه ابن خزمية.





۱٦٤

المحتويـــــــات

















أنواع أخرى من الزكواتأنواع أخرى من الزكوات ٦٦

زكاة الديون


ــن مقداره يبلغ النِّصاب أو يقــل عن النِّصاب فال  إذا كان على شــخص دَيْ
ــن ال يَنْقص النِّصاب فإِنه يســقط من  ي ِذا كان الدَّ ــزكاة، وإ تجــب عليه ال

ين، ويزكي على ما بقي. المال بقدر الدَّ
ــد شــخص (١٠٠٠٠ دوالر)، وعليه دين مقــداره(١٠٠٠٠  ــو كان عن ــال: ل مث
رق النِّصاب، وكذا لو كان  ــتَغْ يْن يَسْ ــزكاة؛ ألن الدَّ دوالر)، فــال تجب عليه ال
ــن(٩٩٥٠دوالرًا)، فإِنه ينقص النِّصاب فال تجب الزكاة، أما إن كان دَيْنُه  الدي
ين، فيبقى (٦٠٠٠ دوالر) تجب  م من المال بقدر الدَّ صَ (٤٠٠٠ دوالر)، فإِنه يُخْ

فيها الزكاة.
ــون قد ال يســتعملها المدين في التجارة كما لو اشــترى بيتا  إال أن الدي
بالتقســيط على بضع سنين، أو استخدم الدين في تملك آالت لمشروع 
ضخــم تقــدر بالماليين، فقد يقرر أحد التجار توســعة عمله فيشــتري 
ــاج عنده، فهل تؤدي  ــاج جديد يضيفه لخط إنت ببضعــة ماليين خط إنت
هذه الديون االســتثمارية إلى إســقاط مقابلها من الموجودات الزكوية 

كذلك؟

إن القول بهذا معناه ضياع أموال طائلة من حصيلة الزكاة على الفقراء، 
ــد ينتهي إلى القــول بأن كثيرا مــن تجار العصــر ال زكاة عليهم وقد  وق
ــزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت في  انتهــت الندوة الثانية لقضايا ال

ذي القعدة ١٤٠٩هـ - يونيو ١٩٨٩م إلى ما يلي:

.المال الواجب أداؤه على المدين























 



۱٦٥كتاب الزكاة

أوالً: يحســم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي 
ــد المدين عروض  ــا إذا لم يكن عن تمــول عمال تجاري

قنية- أصول ثابتة- زائدة عن حاجاته األساسية.
ثانياً: يحسم من الموجودات الزكوية الديون االستثمارية 
ــي تمــول مشــروعات صناعية - مســتغالت - إذا  الت
ــدى المدين عروض قنية - أصــول ثابتة ـ  ــم توجد ل ل
ــة، بحيث يمكــن جعلها  ــدة عــن حاجاته األصلي زائ
ــل تلك الديون، وفي حالة كــون هذه الديون  في مقاب
االستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية 
القسط الســنوي المطالب به – الحال – فإذا وجدت 
ــن إذا كانت  ــل الدي تلــك العــروض تجعل فــي مقاب
ــون من الموجودات  تفي به، وحينئـذ ال تحســم الدي
الزكوية، فإن لم تف تلك القروض بالدين يحسم من 

الموجودات الزكوية ما تبقى منه.
ــاً: القروض اإلســكانية المؤجلة والتي تســدد عادة  ثالث
ــن ما تبقى  على أقســاط طويل أجلهــا يزكي المدي
مما بيده من أموال بعد حســم القســط الســنوي 

المطلوب منه إذا كان الباقي نصابا فأكثر .


ين على المفلس  ِذا كان الدين يتعذر وفاؤه كالدَّ إ  .١
ين، فال تجب  ــيء الغني المماطل أو الجاحــد للدَّ أو المل
ِذا قبضه لسنة  ِنما يزكيه إ الزكاة على الدائن كل سنة، إ

واحدة.

ين على المليء غير  ِذا كان ال يتعــذر وفاؤه كالدَّ إ  .٢
المماطل فإِنه يجب على الدائن أن يزكيه كل سنة؛ ألنه 

في حكم الموجود عنده.
زكاة الَسَنَدات

ــا  رب وهــذا 
ــح  ي صر

ــدة، فالســندات بصورتها  ــه دَيْن مقابل فائ حــرَّم؛ ألن ومُ
ــدة صريحة، فعلى من  العامة ال تجــوز؛ ألنها قرض بفائ

يتعامل بها التوبة إلى اهللا تعالى. 


السندات دين مؤجل لحاملها على الجهة التي أصدرتها، 
وبالتالي؛ زكاة الســندات تأخذ حكم زكاة الدين، فتجب 
فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما انضم إليها 
ممــا هو فــي ملك صاحبها مــن نقود أو عــروض تجارة، 
وْل، فيخرج منها ربع العشــر، وإذا كانت  وحال عليها الحَ
الســندات ال يمكن فكها إال بعد مدة زمنية، فإن الزكاة 
رَج عند فكها لكل السنوات  ال تســقط عنها، ولكن تُخْ

الماضية.
زكاة مكافأة نهاية الخدمة 

ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي

 














مبلغ مالي مقطوع، يستحقه
 العامــل على صاحب العمــل في نهاية
 خدمته بمقتضى القوانين واألنظمة، إذا

توافرت الشروط المحددة فيها.

ــه الدولة، أو  ــغ مالي مقطــوع، تؤدي مبل
ــى الموظف  المؤسســات المختصة إل
أو العامل المشــمول بقانون التأمينات 
االجتماعية، إذا لم تتوافر جميع الشروط 

المطلوبة الستحقاق الراتب التقاعدي.

ــزم المصــدر بموجبهــا أن  شــهادة يلت
يدفع لحاملهــا القيمة االســمية عند 
االستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها 

منسوبة إلى القيمة االسمية للسند.

مبلغ مالي يســتحقه شهريا الموظف 
ــى الدولة، أو المؤسســة  أو العامــل عل
المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى 
القوانين واألنظمة، إذا توافرت الشــروط 

المحددة فيها.



 كتاب الزكاة ۱٦٦


ــل، أو الموظــف فــي هذه  ــى العام ــزكاة عل ال تجــب ال
االســتحقاقات طيلة مدة الخدمة؛ لعدم تحقق الملك 
ــام الذي يُشــترط لوجــوب الزكاة، فهو ال يســتطيع  الت
صرفها، وال مباشــرة أي حق من حقــوق الملكية عليها 

طوال مدة الخدمة.
هذه االستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها 
ــى فترات دورية  للموظــف، أو العامل دفعة واحدة، أو عل
ا، ويزكي ما قبضه منها زكاة المال  ه لها تامًّ أصبح ملكُ
ــزكاة األول أن المال  المســتفاد وقد جــاء في مؤتمــر ال
المســتفاد يزكى بضمه إلى ما عند المزكي من األموال 

من حيث النصاب والحول(١).



أهل  اتفــق  وقد 
ــه ال زكاة في أعيانها، وإنمــا تزكى غلتها  ــم على أن العل
ــى أنها تضم في النصاب والحول إلى ما لدى مالكها  عل
من نقود وعروض تجارة ويخرج عنها ربع العشــر شأنها 

شأن زكاة النقود(٢).
زكاة التأمين الذي يدفعه المستأجر

ال تجب زكاتها على المســتأجر؛ ألنها ليست في ملكه، 
ــم يتحقق فيها تمــام الملك، وهو شــرط في وجوب  فل

الزكاة(٣).

قضايا فقهية معاصرة  د/ صالح الصاوي ،ص٥٨.  (١)

قضايا فقهية معاصرة  د/ صالح الصاوي ،ص٥٨.  (٢)
(٣)  قضايا فقهية معاصرة  د/ صالح الصاوي ،ص٦٠.

زكاة الحقوق المعنوية


ــة أصبح لها في العــرف قيمة مالية  الحقــوق المعنوي
معتبرة شــرعا، فيجوز التصرف فيها حســب الضوابط 

الشرعية، وهي مصونة ال يجوز االعتداء عليها.
وال تجــب الزكاة في حقوق التأليــف واالبتكار في ذاتها؛ 
لَّت  ــتُغِ ــزكاة فيها، ولكنها إذا اسْ لعدم توافر شــروط ال

اد(٤). تَفَ سْ يطبق على عائدها حكم المال المُ

زكاة ا(جور، والرواتب، وأرباح المهن الحرة


ال تزكى هذه األموال حين قبضها، بل تضم إلى سائر ما 
ــة األخرى في النصاب  ــد أصحابها من األموال الزكوي عن
ــد تمام الحــول منذ تمام  والحــول، فيزكــى الجميع عن
النصاب، وما اســتفيد منها أثناء الحول فإنه يزكى آخر 
الحول ولو لم يمض حول كامل على كل جزء من أجزائها 
ــى ملكية المزكي لنصاب في  ــا دام قد مضى حول عل م

الجملة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ٢٫٥٪ .

(٤)  قضايا فقهية معاصرة  د/ صالح الصاوي ،ص٦٠.

األموال التي يعجلها المستأجر
    إلى المؤجر للتوثيق.




ما يتقاضاه العامل من مال نظير 
    عمله.






ــا هــو معد لإليجــار وليس  كل م

ــه كالعقارات معدا للتجــارة في أعيان
والسيارات والمصانع اإلنتاجية ونحوه.

سلطة لشخص على شيء غير مادي،
ا ذهنيًا، كحق المؤلف سواء أكان نتاجً
ــة واألدبية، أم في المصنفــات العلمي
براءة اختراع في المخترعات الصناعية،
أم ثمرة لنشــاط تجاري يقوم به التاجر
االســم فــي  كمــا  العمــالء،  لجلــب 

التجاري، والعالمة التجارية. 



۱٦۷ كتاب الزكاة

زكاة المال الحرام


المال الحرام لذاته كالخمر والخنزير ليس محالًّ للزكاة؛ 
ماً في نظر الشرع، ويجب التخلّص  ألنه ليس ماالً متقوّ

منه بالطريقة المقرّرة شرعاً بالنسبة لذلك المال.
- المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شــرعي في كســبه 
ــزكاة فيه على حائزه؛ النتفاء تمام الملك  ـ ال تجب ال
ــاد إلى مالكه وجب  المشــترط لوجوب الزكاة، فإذا ع
يه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على  عليه أن يزكّ

الرأي المختار.
ــى صاحبه وأخرج قدر  ــز المال الحرام إذا لم يردّه إل - حائ
الزكاة منه بقي اإلثم بالنســبة لما بيده منه، ويكون 
ذلك إخراجاً لجزء من الواجب عليه شــرعاً، وال يعتبر 
ــا أخرجه زكاة، وال تبرأ ذمته إال بردّه كله لصاحبه إن  م

ق به عنه إن يئس من معرفته(١). عرفه، أو التصدّ

(١)  قضايا فقهية معاصرة  د/ صالح الصاوي ،ص٦١ وما بعدها.






توجيهات

كيفية التصرف في المال الحرام
ــل في طريق اكتســابه ال  ــز المــال الحرام لخل أ- حائ
ــه ردُّه إلى  ــن، ويجب علي يملكــه مهما طــال الزم
ــه- ، فإن يئس من معرفته  مالكــه، أو وارثه -إن عرف
وجــب عليه صرفه في وجوه الخير؛ للتخلّص منه، 

وبقصد الصدقة عن صاحبه.

ــإن اآلخذ  ب- إذا أخــذ المــال أجرة عــن عمل محرَّم ف
ــوه الخيـر، وال يردُّه إلى من أخذه  يصرفـه فـي وجـ
ــه من اإلعانة على اإلثم،  منه؛ لما يتضمنه رده إلي
ً على عمل محرم  وحتى ال يجمع لمن استأجر أحدا

بين العوض والمعوض..

ــرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرًّا  ج- ال ي
ــذي أدّى إلى حرمة  على التعامل غير المشــروع ال
المال، كالفوائد الربوية، بل يصرف في وجوه الخير 

ا. أيضً

ــه وجب على حائزه  ر رد المال الحرام بعين  د - إذا تعــذّ

ــه إلى صاحبه إن عرفه، وإالَّ صرف  رد مثله، أو قيمت
المثل، أو القيمة في وجوه الخير، وبقصد الصدقة 

عن صاحبه(٢).

(٢)  قضايا فقهية معاصرة  د/ صالح الصاوي ،ص٦١ وما بعدها.

ــاءه، أو هــو كل مــال حظــر الشــرع اقتن
ــت حرمته لما فيه االنتفاع به، ســواء كان
ــة والخمر، أم من ضــرر، أو خبــث كالميت
ــوع خلل فــي طريق ــره، لوق ــه لغي حرمت
ــر إذنه، اكتســابه، ألخذه مــن مالكه بغي
كالغصب، أو ألخـذه منـه بأسلوب ال يقرّه

الشرع ـ ولو بالرّضا ـ كالربا والرشوة.



۱٦۸

أهل الزكاة
أهل الزكاة: هم المستحقون لها، وهم األصناف الثمانية الذين حصرهم 

 v u t s r q p) :ــه اهللا  في قول
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ى من الزكاة ما يكفيه، ويكفي عائلته سنة كاملة. طَ ويُعْ

أهل الزكاة إخراج الزكاةأهل الزكاة إخراج الزكاة ٧٧

المحتويـــــــات


















جمــع فقير، وهو مــن ليس لديه ما يســد حاجته، 
وحاجــة مــن يعــول، مــن طعــام وشــراب وملبس 

ومسكن.



۱٦۹كتاب الزكاة









الذين يجمعون الزكاة من قِبل والة األمر، ويتولون تقسيمها على المحتاجين، 
ويعطون من الزكاة قدر أجرتهم على عملهم، ولو كانوا أغنياء؛ ألن العامل قد 
ون  فَرَّغ نفســه لهذا العمل،  إال إن كان لهم أجرة أو راتب من الدولة فال يعطَ
من الزكاة، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراســتها، 

وتفريقها على مستحقيها.



ــه، أو أكثر من النصف، كمن معه  جمع مســكين، وهو من يجد نصف كفايت
مائة، ويحتاج إلى مائتين. ويعطى تمام كفايته وعائلته من الزكاة لمدة عام.

إعطاء العاملين على الزكاة
ُيعَطى العامل على جمع الزكاة، والغارم -وإن كانوا أغنياء-، والقادر على الكســب -إذا 
 ،Dكان متفرًغا لطلب العلم الشرعي، وليس له مال- ؛ @ن طلب العلم جهاد في سبيل ا
وكذلــك المجاهد والمؤلفة قلوبهم، وأما إن كان القادر على الكســب عابًدا ترك العمل 

للتفرغ لنوافل العبادات فال ُيْعَطى؛ @ن العبادة نفعها قاصر على العابد، بخالف العلم.
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 كتاب الزكاة ۱۷۰



ل به تأليف قلوبهم. صُ وْن من الزكاة بقدر ما يَحْ طَ ويُعْ



ا في المجتمع، ويتمكن من عبادة اهللا تعالى على الوجه األكمل،  ا نافعً ليصبح كل منهم حرًّا نافذ التصرف، وعضوً
ويدخل فيه كذلك فداء أسرى الحروب من المسلمين




فُّ شرهم، هم، أو كَ ى بعطيتهم إسالمُ السادة المطاعون في قومهم، ممن يُرْجَ
    أو قوة إيمانهم، أو أن يدفعوا عن المسلمي



ى بعطيتهم إسالمهم، أو كف شرهم،
ين عدوًّا من أعدائهم.

كاتَب والمكاتَب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده،فيعطى  العبد والمُ
من الزكاة ما يقضي به دين كتابته؛



۱۷۱ كتاب الزكاة 

.الذين يجاهدون في سبيل اهللا

.جمع غارم، وهو من عليه دَيْن



 والغارمون نوعان:
ِذا كان فقيرًا. ي به دينه إ ضِ ى من الزكاة ما يَقْ طَ األول: من عليه دَيْن لحاجةِ نفسه، فيُعْ

ى من الزكاة ما يفي به دَيْنَه، ولو كان غنيًّا. طَ الثاني: من عليه دَيْن بسبب إصالحه بين طائفتين من المسلمين، فَيُعْ



ون ما يكفيهم للجهاد في سبيل اهللا. طَ  فهؤالء يُعْ
د من الصدقة ما تقوم به. دُّ جهادًا في سبيل اهللا ولم تَجِ يَّة التي تُعَ وِ عَ ويدخل فيه كثير من األعمال الدَّ



 كتاب الزكاة ۱۷۲

.المسافر الذي انقطع في سفره، ولم يبق معه مال



ى من الزكاة ما يوصله إِلى بلده، وإن كان غنيًّا فيها. طَ ويُعْ

تنبيهات

١- ال ُتْصَرف الزكاة لغير  ا@صناف الثمانية المذكورة، حتى ولو كان في وجوه البر وِجَهات اoِحسان، كبناء 

المساجد، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من أعمال الخير والتي يمكن صرفها من الصدقات.

٢- ال ُيْشــَتَرط اســتيعاب ا@صناف الثمانية المذكورة عنــد تفريق الزكاة، بل يجــزئ دفعها @ي صنف من 

ا@صناف الثمانية.



۱۷۳ كتاب الزكاة

من ال ُتدفع لهم الزكاة
    

.(١)« بٍ تَسِ كْ وِىٍّ مُ ، وَالَ لِقَ نِىٍّ ا لِغَ ظَّ فِيهَ : «وَالَ حَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ



 فال يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم، كاآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات، واألوالد، وأوالد األوالد؛ 
طها عنه، ومن ثَمَّ يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه  ــقِ نِيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويُسْ ألن دفع الزكاة إلى هؤالء يُغْ

دفعها إلى نفسه.


لَى  ، وَتُرَدُّ عَ مْ نِيَائِهِ َغْ نْ أ ذُ مِ  فــال يجــوز دفع الزكاة إلى الكفار  ما لم يكن المقصود تأليف قلوبهــم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: « تُؤْخَ
»(٢) أي: أغنياء المســلمين وفقرائهم دون غيرهم، وألن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المســلمين، وتوطيد  مْ رَائِهِ فُقَ

دعائم المحبة واإلخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك ال يجوز مع الكفار.

ملسو هيلع هللا ىلصَ
لُّ  ا الَ تَحِ ِنَّهَ ، وَإ اخُ النَّاسِ َوْسَ يَ أ ا هِ ِنَّمَ قَاتِ إ دَ هِ الصَّ ذِ ِنَّ هَ : «إ ا وتشريفا لهم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ  ال تحل الزكاة آلل النبي ملسو هيلع هللا ىلصَ إكرامً

.(٤)« دٍ مَّ حَ ، وَالَ آللِ مُ دٍ مَّ حَ لِمُ

ملسو هيلع هللا ىلص
»(٥)،ومعنى  مْ هِ سِ َنْفُ نْ أ مِ مِ وْ الِيَ الْقَ وَ ِنَّ مَ لُّ لَنَا، وَإ قَةَ الَ تَحِ دَ ِنَّ الصَّ وهم العبيد الذين أعتقهم آل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛لحديث: «إ

(من أنفسهم) أي: فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي بني هاشم.


 ال تدفع الزكاة إلى العبد؛ ألن مال العبد ملك لســيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك ســيده؛ وألن نفقته تلزم 
ى من الزكاة ما يقضي به دَيْن كتابته، والعامل على الزكاة -أيضا -فإذا  طَ تَثْنَى من ذلك المكاتب، فإنه يُعْ سيده، يُسْ

يِّده. ر بإذن سَ تَأْجَ ي منها؛ ألنه كاألجير، والعبد يجوز أن يُسْ طِ كان العبد عامالً على الزكاة أُعْ

(١)  رواه أبو داود.
(٢)  رواه البخاري.

(٣)  آل النبي: هم بنو هاشم.
(٤)  رواه مسلم.

(٥)  رواه الترمذي.





 كتاب الزكاة ۱۷٤

إخراج الزكاة


ً إذا حــلَّ وقت وجوبها مع القدرة، وال يجوز تأخيرها عن وقــت وجوبها إال لضرورة؛ كأن يكون  يجــب إخــراج الزكاة فورا
المال في بالد بعيدة عنه، أو يكون محبوساً، ونحو ذلك.

ً قوله تعالى: (¥ ¦ § ¨) [األنعــام:١٤١]، (h g) [النور:٥٦]،  ــل على وجوب إخراجها فورا و الدلي
.ً واألمر يقتضي المبادرة إِلى الفعل فورا


يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فأقل؛ إذا كان النصاب كامالً حين التعجيل.


األفضــل أن تخــرج الزكاة في أهل البلد الذي فيه المال، إال أنه يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد 
ً، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن  للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا
في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة، وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم 

قوله تعالى: ( t s r q) [التوبة:٦٠] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.


، فال يلزمه إِخراج السمينة أو الحامل أو التيس من بهائمه،  نِه، وال من رديئِهِ سَ يُخرج من الزكاة وسط المال، ال من حَ

وال أجود ثماره؛ إال إذا رضي بذلك وطابت به نفسه.

كما ال يجوز له إِخراج الرديء عن الجيِّد، إِال إِن كان ماله كلُّه من النوع الرديء، أو كانت بهائمه كلها مريضة جاز له 
أن يخرج منها.

رَجُ فِى  ــى: (z y x w v u t s r q p }) [البقرة:٢٦٧]، وفي الحديث: «الَ يُخْ قال تعال
إِيَّاكَ  مَ «لمعاذ: :«فَ ــلَّ لَيْهِ وَسَ ُ عَ لَّى اهللاَّ »(٤)، وقال صَ قُ دِّ صَ ــاءَ الْمُ ا شَ ِالَّ مَ (٣)، إ ارٍ(٢)، وَالَ تَيْسٌ وَ (١)، وَالَ ذَاتُ عَ ــةٌ رِمَ ــةِ هَ قَ دَ الصَّ

.(٥)« مْ الِهِ وَ َمْ رَائِمَ أ وَكَ

(١)  الهرمة : الكبيرة الطاعنة في السن.
(٢)  ذات عوار:أي: ذات عيب ترد فيه في البيع عادة.

(٣)  التيس الذكر من املعز وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فال منفعة فيه لضراب، وال نسل، ونحوه .
(٤)  رواه البخاري.
(٥)  رواه البخاري.



۱۷٥ كتاب الزكاة


لَّى  يجب على المزكي أن يتحرى بزكاته المســتحقين، وال تكون عادة ســنوية يعطيها من ال يســتحقها، لقوله صَ

.(١)« بٍ تَسِ كْ وِىٍّ مُ نِىٍّ وَالَ لِقَ ا لِغَ ظَّ فِيهَ : «وَالَ حَ لَّمَ لَيْهِ وَسَ اهللا عَ

(١)  رواه أبو داود.

ا(حق بالزكاة
ي أن يجتهد في البحث عن ا@حق بالزكاة، وا@شــد حاجة ِإليها، وكلما  ينبغي على المزكِّ

َكُثرت صفات االســتحقاق في شــخص كان أحقَّ بالــزكاة، كفقير قريــب، أو فقير طالب 

علم، وهكذا.





۱۷٦

زكاة الفطرزكاة الفطر ٨٨

المحتويـــــــات











.ملسو هيلع هللا ىلصصدقة فرضها رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عند الفطر من رمضان

يَت زكاة الفطر؛ ألنها تجب بالفطر من رمضان. مِّ و سُ
حكم زكاة الِفْطر

ا من  ــد وليلته صاعً لَكَ يوم العي ــة على كل مســلم مَ زكاة الفطــر واجب
ا عن قوته وقوت عياله. طعام زائدً

ــه، ومن تلزمه  ــزَم المزكــي أن يخــرج زكاة الفطر عن نفســه، وزوجت  ويَلْ
نفقته، ويستحب إِخراجها عن الجنين في بطن أمه.

اةَ  ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص زَكَ : «فَرَضَ رَسُ ــرَ  قَالَ مَ نِ ابْنِ عُ ــل وجوبهــا ما روي عَ ودلي
رِ وَاألُنْثَى،  كَ رِّ، وَالذَّ بْدِ وَالْحُ لَى الْعَ يرٍ عَ عِ نْ شَ ا مِ اعً َوْ صَ رٍ، أ نْ تَمْ ا مِ اعً رِ صَ طْ الْفِ
ِلَى  رُوجِ النَّاسِ إ َنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُ ا أ رَ بِهَ َمَ ، وَأ ينَ ــلِمِ سْ نَ الْمُ بِيرِ مِ يرِ وَالْكَ غِ وَالصَّ

.(١)« ةِ الَ الصَّ

وقت إخراج زكاة الِفْطر
أفضل وقت إلِخــراج زكاة الفطر يوم العيد، بعد طلوع الفجر وقَبْل صالة 
ــل العيد بيوم أو يومين؛ لفعــل الصحابة، وال  ــد، ويجوز تقديمها قب العي
َنْ  ا أ ــرَ بِهَ َمَ ــا عن صالة العيد؛ لحديث ابن عمر الســابق: «وَأ يجــوز تأخيره
ا  َدَّاهَ نْ أ ــاس: «مَ » وفي حديث ابن عب ةِ ــالَ ِلَى الصَّ رُوجِ النَّاسِ إ ــلَ خُ بْ ــؤَدَّى قَ تُ
نَ  قَةٌ مِ دَ يَ صَ ةِ فَهِ الَ ــدَ الصَّ ا بَعْ َدَّاهَ نْ أ ، وَمَ بُولَةٌ قْ اةٌ مَ يَ زَكَ ةِ فَهِ الَ ــلَ الصَّ بْ قَ

.(٢)« قَاتِ دَ الصَّ

(١)  متفق عليه.
(٢)  رواه أبو داود.

شعيرتمر



۱۷۷كتاب الزكاة

مقدار زكاة الِفْطر
رِجُ  نَّا نُخْ : «كُ رِي  قَالَ دْ يدٍ الْخُ عِ َبِى سَ (١) عن كل فرد، ويكون من طعام اآلدميين كاألرز، والتمر، والقمح؛ لحديث أ صاعٌ
 (٢) يرُ وَالزَّبِيبُ وَاألَقِطُ ــعِ نَا الشَّ امَ عَ انَ طَ : «وَكَ يدٍ ــعِ َبُو سَ ».وَقَالَ أ امٍ عَ نْ طَ ا مِ اعً رِ صَ طْ مَ الْفِ ــوْ ــولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ دِ رَسُ هْ فِي عَ

»(٣). والصاع عند الحنفية =٣٫٢٥كجم، وعند الجمهور ٢٫٠٤٠ كجم رُ وَالتَّمْ
فٍّ من الرجل المتوسط. ويقدر أيضا بعدد أربع أَكُ

ا تقريبًا (٢٫٠٤٠جرام). الصاع يساوي من البُرِّ كيلوين وأربعني جرامً  (١)
أقط: لنب مجفف يطبخ به.  (٢)

رواه البخاري.  (٣)


مصارف زكاة الِفْطر

فَع  ــن تُدْ ــاف الثمانية الذي ــة الفطر لألصن رَف صدق تُصْ
 r q) :لهم الزكاة، فهي داخلة في قوله تعالى

s......) [التوبة:٦٠].
الحكمة من زكاة الِفْطر

نِ ابْنِ  و والرَّفَث؛ لمــا رُوِي عَ ــر الصائم مــن اللَّغْ ١- تطهي
رَةً  هْ رِ طُ طْ اةَ الْفِ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص زَكَ  قال: «فَرَضَ رَسُ بَّاسٍ عَ
 (٥)« ينِ ــاكِ سَ ةً لِلْمَ مَ عْ (٤)، وَطُ ــثِ وِ وَالرَّفَ ــنَ اللَّغْ ائِمِ مِ لِلصَّ
ــك أن الصائم فــي الغالب ال يخلو مــن اللهو، ولغو  وذل
دقة  الكالم، وما ال فائدة فيه من القول، فتكون هذه الصَّ
تطهيرًا للصائم مما وقع فيه من هذه األلفاظ المحرمة، 
رِق الصيام.  أو المكروهة، التي تَنْقُص ثواب األعمال، وتَخْ

نَاؤهم يوم  ِغْ ٢- التوســعة على المســاكين، والفقراء، وإ
العيد عن السؤال الذي فيه ذُلّ وهوان في يوم العيد، الذي 
هو فرح وسرور؛ ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد.

معلومات مهمة في الزكاة 


األصــل في الزكاة إخراجها من عين ما وجب، ولكن يجوز 
عند الحاجة أو المصلحة الراجحة أخذ القيمة.

الرَّفَث: هو الساقط من الكالم.  (٤)
رواه أبو داود.  (٥)


األصــل أن زكاة المــال مختصــة بالســلطان، وال تترك 
ين وتقديرهم الشخصي، فإن تقاعست السلطة  للمزكِّ

عن ذلك فإن المسؤولية فردية في عنق كل مسلم.


يجوز اســتثمار أموال الزكاة في مشــاريع ذات نفع يعود 
ــم توجــد وجوه صــرف عاجلة  ــى المســتحقين، إذا ل إل

تقتضي التوزيع الفوري ألموال الزكاة.


ــزكاة هي الحق الدوري المقدر في المال، والذي يجب  * ال

وجوبا عينيا على القادرين.
* وفي المال حقوق أخرى سوى الزكاة، تتسم بأنها طارئة، 
رة بمقدار معلوم، وغير ثابتة ثبوت الزكاة، وهي  دَّ قَ وغير مُ
ال تجب بسبب المال، وإنما تجب بأسباب عارضة، والمال 
ــن و األقارب،  شــرط وجوبها، ومــن أمثلتها نفقة الوالدي
والزوجة، ودفع الضرر عند النوائب، إذا لم تف بذلك موارد 

بيت المال.
ــت عادلة عن الزكاة، فالزكاة  ــي الضريبة ولو كان * ال تغن
ــي، وال يغني  ــادات، والضريبة التزام مدن عبادة مــن العب

أحدهما عن اآلخر.



٤ x



۱۷۸

ــا مما يعطى على وجــه التودد  ــرُج الهدية ونحوه و بهــذا التعريــف تَخْ
ى الصدقة المختصة ببعض األحكام في  ــمَّ سَ ل في مُ خُ والمحبة، فال تَدْ

الشرع.
حكم صدقة التطوع

بَّة في جميع األوقات، وال سيما وقت الحاجة، وقد  تَحَ سْ وُّع مُ صدقة التَّطَ
ثُّ عليها في كتاب اهللا تعالى، وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فمن ذلك: جاء الحَ

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´)  : اهللا  ــول  ق  -
¿) [البقرة:٢٤٥] 

نْ  رَةٍ مِ لِ تَمْ دْ قَ بِعَ دَّ نْ تَصَ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ : قَالَ رَسُ رَيْرَةَ   قَالَ َبِي هُ نْ أ - عَ
، ثُمَّ  ينِهِ ــا بيَمِ بَّلُهَ - فإِنَّ اهللا يَتَقَ ــبَ يِّ ِالَّ الطَّ بَلُ اهللا إ ــبٍ -وَالَ يَقْ يِّ ــبٍ طَ سْ كَ
تَّى  : هو ولد الفرس- حَ لُوّ هُ -والفَ ــوَّ لُ مْ فَ كُ دُ َحَ ا يُرَبِّي أ مَ ، كَ ــهِ بِ احِ ا لِصَ يُرَبِّيهَ

.(١)« بَلِ ثْلَ الْجَ ونَ مِ تَكُ

الَى  مُ اهللا تَعَ لُّهُ ةِ الذين يُظِ بْعَ ــرُّ بصدقته من السَ - عدّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص من يُسَ
ا؛  اهَ فَ أَخْ قَةٍ فَ دَ قَ بِصَ دَّ لٌ تَصَ ــهُ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «وَرَجُ لُّ ِالَّ  ظِ لَّ إ مَ الَ ظِ ، يَوْ لِّهِ ــي ظِ فِ

.(٢)« ينُهُ قُ يَمِ ا تُنْفِ الُهُ مَ مَ لَمَ شِ تَّى الَ تَعْ حَ

ا  مَ يئَةَ كَ طِ ئُ الْخَ فِ قَةُ تُطْ دَ رَةَ  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «وَالصَّ جْ بِ بن عُ عْ - عــن كَ
اءُ النَّارَ»(٣). ئُ الْمَ فِ يُطْ

متفق عليه.  (١)
(٢)  متفق عليه.
رواه الترمذي.  (٣)

م ي ِ ئ ِ و ملسو هيلع هللا ىلص بي ملسو هيلع هللا ىلصن  جر بن بِ ن
ااااءءءءُ ااااللللنننَّاااررررَ»(٣). ئئئئُ ااااللللْممممَ ففففِ »ييييُططططْ

صدقة التطوعصدقة التطوع ٩٩

ى على وجه التقرب إلى اهللا تعالى طَ ما تُعْ
    من غير الفريضة.

المحتويـــــــات












۱۷۹كتاب الزكاة

آداب صدقة التطوع


ا بها وجه اهللا، ال رياء وال سمعة. أ- اإلِخالص هللا تعالى، فيعطي زكاته قاصدً

ب- اجتناب المن واألذى؛ لقول اهللا : (º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²) [البقرة:٢٦٤]


ه النفقة عليهم، كأعمامه، وأخواله، والزوجة  أ- يستحب للمسلم الصدقة على المحتاجين من أقاربه الذين ال تَلْزَمُ
ــال تعالى: (§ ¨ © ª) [البلد:١٥].  ــى زوجها الفقير، وغيرهم، وذلك أفضل من الصدقة على غيرهم، ق عل

.(١)« لَةٌ ، وَصِ قَةٌ دَ : صَ مِ اثْنَتَانِ لَى ذِي الرَّحِ ، وَعَ قَةٌ دَ ينِ صَ كِ سْ لَى الْمِ قَةَ عَ دَ ِنَّ الصَّ وفي الحديث: «إ
ــال تعالى: (! " # $ % & ') ب- االنتقــاء من ماله المال الحالل، الجيد، المحبب إلى نفســه، ق

[آل عمران:٩٢]
ج- اإلِسرار بإخراجها؛ لكون ذلك أقرب لإلخالص، وأبعد عن الرياء والسمعة، وأقرب إِلى إِكرام الفقير، قال تعالى: (2 
3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <?) [البقــرة:٢٧١]، وإذا كان فــي إِظهار الصدقة 
ب إظهارها، مع انتباه المسلم لنيته وتعاهدها. تَحَ مصلحة، كاالقتداء به في اإلِنفاق، وتشجيع الحاضرين، فيُسْ

.(٢)« رَةٍ قِّ تَمْ وا النَّارَ وَلَوْ بِشِ ، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «اتَّقُ د- الصدقة بما تيسر ولو كان قليالً

(١)  رواه النسائي.
(٢)  رواه البخاري.





 كتاب الزكاة ۱۸۰

فوائد صدقة التطوع


١- تطهير للنفس، قال تعالى: (p o n m l k j)   [التوبة:١٠٣] 
ــداء بســيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، فإن مــن أخالقه ملسو هيلع هللا ىلص الجود والكرم، وكان يعطي عطاء من ال يخشــى الفقر، ويقول  ٢-االقت

.(٢)«(١) الً ِقْالَ رْشِ إ نْ ذِي الْعَ شَ مِ ، وَالَ تَخْ لُ قْ بِالَ َنْفِ لبالل: «أ
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î) :٣- يخلف له اهللا تعالى ما أنفقه، وتسمو نفس صاحبها، يقول اهللا تعالى في ذلك

Ø × Ö Õ Ô) [سبأ:٣٩]
رَزَة  قال: كنا في عهد رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص نُســمى السماسرة(٣)،  ٤- تطهير المال من لغط البيع، فعن قيس بن أبي غَ
 ، لْفُ وُ وَالْحَ رُهُ اللَّغْ ضُ ِنَّ الْبَيْعَ يَحْ ارِ، إ رَ التُّجَّ شَ عْ فمر بنا رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «يَا مَ

.(٥)« قَةِ دَ (٤) بِالصَّ وبُوهُ فَشُ
ِالَّ   إ

بَلُ اهللاُ ــبٍ -وَالَ يَقْ يِّ ــبٍ طَ سْ نْ كَ رَةٍ مِ لِ تَمْ دْ قَ بِعَ ــدَّ نْ تَصَ ــوب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــل الحســنات، وتكفير الذن ٥- تحصي
.(٦)« بَلِ ثْلَ الْجَ ونَ مِ تَّى تَكُ هُ حَ لُوَّ مْ فَ كُ دُ َحَ ا يُرَبِّي أ مَ بِهِ كَ احِ ا لِصَ ينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَ ا بِيَمِ بَّلُهَ -فإنَّ اهللاَ يَتَقَ يِّبَ الطَّ

عَ  طَ انُ انْقَ اتَ اإلِنْسَ ِذَا مَ ٦- انتفاع المسلم بصدقته الجارية بعد الموت، فعن أبي هريرة  أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إ
.(٧)« و لَهُ عُ الِحٍ يَدْ َوْ وَلَدٍ صَ ، أ عُ بِهِ لْمٍ يُنْتَفَ َوْ عِ ، أ ارِيَةٍ قَةٍ جَ دَ نْ صَ ِالَّ مِ : إ ثَةٍ نْ ثَالَ ِالَّ مِ لُهُ إ مَ نْهُ عَ عَ

٧- الصدقة ســبب في زيادة المال ونمائه: إذ هي مظهر من مظاهر شــكر المنعم، والشــاكر موعــود بالزيادة، قال 
تعالى: (= < ? @ I H G F E D C B A) [إبراهيم:٧]

 
م رسالة الزكاة بالنسبة للمجتمعات. ١-الصدقة تُتَمِّ

٢- إيجاد التكافل والتعاون واالستقرار والمحبة في المجتمع المسلم.

إقالال: فقرا.  (١)
رواه البزار.  (٢)

السماسرة: يقصد بهم البائعني.  (٣)
رهم بذلك ليكون كفارة ملا يجري بينهم من الكذب وغيره. َمَ وْب مبعنى اخللط، أ فشوبوه: أمر من الشَّ  (٤)

رواه أبو داود.  (٥)
متفق عليه.  (٦)
(٧)  رواه مسلم.



مقدمات تعريفية عن الحج                           (١)




أحكام الحج والعمرة                          (٢)




المواقيت                                                 (٣)




ا#حرام                                                       (٤)




النسك والتلبية                                     (٥)




صفة الحج والعمرة                             (٦)








أركان وواجبات وسنن الحج                         (٧)


أركان وواجبات وسنن العمرة                     (٨)


الفدية والهدي                                      (٩)




ا;ضحية                                                    (١٠)





زيارة المدينة فضلها ومكانتها                  (١١)

ملسو هيلع هللا ىلص





۱۸٤

.اسم مشتق من كلمة (بك) السامية التي تعني الوادي

المحتويات

  





مقدمات تعريفية عن الحجمقدمات تعريفية عن الحج ١١

مكة تاريًخا وواقًعا
 j i h g f) :ــه تعالى ة في قول وَرَد اســم مكة بلفظ بَكَّ

p o n m l k) [آل عمران:٩٦].

ويرجع تاريخ مكة إلى القرن التاسع عشر قبل الميالد في عهد سيدنا 
إبراهيم وإسماعيل -عليهما السالم- حيث كانا أول من سكنها. قال 

 Z Y X W V U T S) :ــم تعالى حكاية عــن إبراهي
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [
ــل  ضْ وبفَ ــم:٣٧]،  [إبراهي  (m  l  k  j  i  h  g
يْ إسماعيل  مَ ر ماء زمزم من تحت قَدَ جَّ دعاء ســيدنا إبراهيم  تَفَ
ر، ومنذ ذلك الحين وفدت  دَ المــاء والطعام من أمه هاجَ  حين نَفِ

القبائل إلى مكان الماء، وبدأت الحياة تَدُب فيها.

وظلت القبائل تتوافد وتتكاثر، وآل األمر إلى قريش لتحكمها، وظلت 
قريش متولية أمرها إلى أن ظهر النبي ملسو هيلع هللا ىلص والذي كان له أكبر األثر في 

تغيير الحياة في مكة المكرمة و في العالم أجمع.

بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص في مكــة، وصارت الكعبة قبلة 
المســلمين ،وأصبحــت مكــة مهد 
الدعوة اإلسالمية، لكن أهلها كانوا 
ــرا عنهــا، وتعذيبا  أشــد الناس تنفي
ــى أن اضطر المســلمون  ألهلهــا، إل
ــورة،  المن ــة  المدين ــى  إل للهجــرة 
وتكونت دولة اإلسالم هناك، ثم رجع 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص فاتحا لمكــة، فأصبحت  النب
منذ ذلك الحين بلدا إســالميا كبيرا 

إلى عصرنا هذا.

ــد لقيت مكة المكرمــة -والحرم  وق
ا من  ــا بالغً المكي خاصــة- اهتمامً
الخلفاء والحكام المسلمين، وقاموا 
ــا وتوســعتها، وجعلها مركزا  بتطويره

يخرج منه نور اإلسالم إلى العالم كله.

بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلصفي مكــة، وصارت
المســلمين ،وأصبحــ
الدعوة اإلسالمية، لك
ــرا ع أشــد الناس تنفي
ــى أن اضط ألهلهــا، إل
المدي ــى  إل للهجــرة 
وتكونت دولة اإلسالم
ملسو هيلع هللا ىلصفاتحا لمك ــي النب
منذ ذلك الحين بلدا إ

إلى عصرنا هذا.

ــد لقيت مكة المك وق
االلللمممككككيييي خاصــة- اهتم

الخلفففاااءءء والحكام المس
ــا وتوســعتها، بتطويييررررههه

يخرج مممننننهه نور اإلسالم إلى الع



۱۸٥كتاب الحج

  
قال تعالى: (® ¯ ° ± ² ³) [البقرة:١٢٥]، 
لُّ  فمن دخل مكة أُمن فيها؛ ولذلك قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَحِ

.(٦)« حَ الَ ةَ السِّ كَّ لَ بِمَ مِ َنْ يَحْ مْ أ كُ دِ َحَ ألِ

 ، ا النَّاسُ هَ رِّمْ ةَ وَلَمْ يُحَ كَّ مَ مَ ــرَّ ِنَّ اهللا حَ وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
ا  كُ بِهَ فِ رِ، أن يَسْ مِ اآلخِ نُ بِاهللاِ وَالْيَوْ انَ يُؤْمِ نْ كَ لُّ لِمَ فَال يَحِ

.(٨)« رَةً جَ ا شَ (٧) بِهَ دَ ضِ ا، وَال يَعْ دَمً


قال تعالى: (/ 0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 : ; >) [التوبة:٢٨].

دَ  جَّ بَعْ ــؤَذَّن: «أن الَ يَحُ نَى أن يُ ــد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهــو بمِ وق
.(٩)« رْيَانٌ وفَ بِالْبَيْتِ عُ ، وَالَ يَطُ رِكٌ شْ امِ مُ الْعَ

     

ةَ  كَّ ــرَّمَ اهللا مَ : «حَ ــنِ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ بَّاسٍ  عَ ــنِ ابْنِ عَ عَ
نْ  ة مِ اعَ لَّتْ لِي سَ ي، أُحِ دِ دٍ بَعْ َحَ دٍ قَبْلِي وَالَ ألِ َحَ لَّ ألِ فَلَمْ تَحِ
 (١٣) رُ ا، وَالَ يُنَفَّ رُهَ جَ (١٢) شَ دُ ضَ ا(١١)، وَالَ يُعْ هَ الَ تَلَى خَ ارٍ الَ يُخْ نَهَ

.(١٤)« رِّفٍ عَ ِالَّ لِمُ ا إ تُهَ طَ طُ لُقَ ا، وَالَ تُلْتَقَ هَ يْدُ صَ
رواه مسلم.  (٦)

د: يقطع. ضِ يَعْ  (٧)
رواه البخاري.  (٨)
رواه البخاري.  (٩)

د وال يعرف صاحبه. اللقطة: ما وُجِ  (١٠)
ع نباتها الرطب. طَ تَلَى خالها: يُقْ يُخْ  (١١)

ع. طَ د: يُقْ ضَ يُعْ  (١٢)
زَّع. ر: يُرَوَّع ويُفَ يُنَفَّ  (١٣)

رواه البخاري.  (١٤)

فضل مكة


رَم  قال تعالى: (z y x w }) [آل عمران:٩٧]، أي: الحَ
ي. كِّ المَ


ةُ  كَّ ينَةُ وَمَ دِ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: «الْمَ : قََالَ النب ــرَةَ  قََالَ رَيْ َبِي هُ ــنْ أ عَ
، الَ  لَكٌ ا مَ نْهَ (١) مِ ــبٍ لِّ نَقْ لَى كُ ، عَ ــةِ ئِكَ الَ ــانِ بِالْمَ تَ وفَ فُ حْ مَ

.(٢)« ونُ اعُ الُ وَالَ الطَّ جَّ ا الدَّ لُهَ خُ يَدْ


رَامِ  دِ الْحَ جِ سْ ةٌ فِي الْمَ الَ : «صَ َنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ نْ جابر  أ عَ
.(٣)« اهُ وَ ا سِ ةٍ فِيمَ الَ َلْفِ صَ ائَةِ أ نْ مِ لُ مِ َفْضَ أ

  
بُّ  َرْضِ اهللاِ، وَأَحَ ــرُ أ يْ ِنَّكِ لَخَ ــال رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «وَاهللاِ إ ق

.(٤)« ِلَى اهللاِ َرْضِ اهللاِ إ أ

أحكام خاصة بمكة والحرم
       

 C B A @ ? > = <) ــى:  تعال قال 
اد: هو كل معصية هللا. E D) [الحج:٢٥] واإلِلْحَ

ِلَى  ضُ النَّاسِ إ َبْغَ : «أ َنّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ ــاسٍ  أ بَّ نِ ابْنِ عَ وعَ
.(٥)« رَمِ دٌ فِي الْحَ لْحِ » وذكر منهم «مُ ثَةٌ اهللاِ ثَالَ

نقب: طريق.  (١)
رواه أحمد.  (٢)

رواه ابن ماجه.  (٣)
رواه الترمذي.  (٤)
رواه البخاري.  (٥)









 كتاب الحج۱۸٦

رات خَ * مسجد الصَّ
رَفَات أســفل جبل الرحمة عـــلى يمين الصاعد  وهو بعَ
رات كبار وقف عندها رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خَ ــه، وفــيه صَ إلي
رَفة، ويجتمع فيه الحجاج في اليوم التاسع من  عشيَّة عَ

شهر ذي الحجة.

 *جبل الرحمة
ــرة، يقع علي  ــر يتكون من حجــارة كبي وهــو جبل صغي
بعد ٢٠ كيلو متر شــرقي مكة، وسطحه مستوٍ واسع، 
ومحيطه ٦٤٠م، ويجتمع عليه الحجاج في اليوم التاسع 

من شهر ذي الحجة.

مشاعر الحج

   
ــات بذلك؛ لتعارف آدم  رَفَة، وســميت عرف رَفَات مفرد عَ عَ

وَّاء فيها، أو ألن الناس يعترفون فيها بذنوبهم. وحَ
ــى الجنوب  ر خــارج حــدود الحــرم، وتقع إل ــعَ وهي مَشْ
الشرقي من المسجد الحرام على بعد ٢٢كم، وإجمالي 
مســاحتها ١٠,٤ كم مربع، ويجتمــع فيها الحجاج في 

اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

رَة * مسجد نَمِ
رَة.  رَة جبل غرب المسجد، وبه يسمى مسجد نَمِ نَمِ

رَنَة وخطب وصلى، فبُنِيَ  وقد نزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ببطن وادي عُ
ــه ملسو هيلع هللا ىلص ببطن وادي  المســجد في موضــع خطبته وصالت
تُه  عَ تْ تَوْسِ رَنَة في أول عهد الخالفة العباسية، وقد تَمَّ عُ
وعمارته في العهد الســعودي، حتى أصبحت مساحته 
ــع، ويجتمع فيه الحجاج في  ــر من ١١٠ ألف متر مرب أكث

اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

 ه الظاهرة التي تميِّز الِمُ عَ مَ
    عبادة الحج.



  

  





۱۸۷ كتاب الحج

يْف * مسجد الخَ
رة  مْ نَى الجنوبي قريبا مــن الجَ ــل مِ ويقع في ســفح جب

رَى. غْ الصُّ

    
رَفة، يبيت فيه الحجاج بعد  نَى وعَ ــة موضع بين مِ زْدَلِفَ مُ

رَفة. وقوفهم بعَ
ر الحرام، وهو الموضع  ــعَ شْ ة المَ زْدَلِفَ ويقع في وســط مُ
تَحب للحجاج أن يقفوا عنده يدعون اهللا تعالى  الذي يُسْ
ويذكرونه ويشكرونه، وهي مبيت الحجاج حين يهبطون 

رَفة بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة. من عَ

 
نَى فيها من الدماء. نَى لما يُمْ سميت مِ

ة على بعد ٧ كم شــمال شــرق  زْدَلِفَ وتقــع بين مكة ومُ
المسجد الحرام، يبيت بها الحجاج ليالي١١-١٢ من ذي 
ر  ــعَ الحجة لمن يتعجل، وليلة ١٣ لمن يتأخر، وهي مَشْ
داخل حــدود الحــرم، وبها مســجد الخيــف والجمرات 

الثالث.

* الجمرات
رة، وهي الحصاة الصغيرة. مْ الجمرات جمع جَ

رَى،  غْ رة الصُّ مْ نَى هي:الجَ  وجمــرات المناسك الثالث بمِ
ى، والعقبة، وهــي عبــارة عن أعمدة حجرية  ــطَ والوُسْ
ــذي ظهر به  وســط أحــواض ثالثة، عالمــة للمــكان ال
الشيطان ورماه سيدنا إبراهيم عليه السالم. والمسافة 
ــر، وبين  ى نحــو ٢٤٧مت ــطَ ــة والوُسْ ــرة العقب مْ ــن جَ بي

رَى نحو ٢٠٠متر. غْ ى والصُّ طَ الوُسْ

رة مْ الجَ
رَى  غْ الصُّ

رة مْ الجَ
ى  طَ الوُسْ

رة مْ الجَ
بْرَى  الكُ







    



 كتاب الحج۱۸۸


وهو بيت اهللا الحرام، وبه عدة معالم ظاهرة أهمها:

* الكعبة المشرفة
بًا،  عَّ كَ تأخذ الكعبة المشرفة شكالً مُ

ر إسماعيل جْ * حِ
ــذي قصرت النفقة  وهــو الجزء الشــمالي من البيت وال
بقريش عن شمول البناء له لما أرادوا بناء البيت، فجعلوا 
ا للتنبيه على أن هذا الجزء من البيت  عليه جدارًا مقوسً

وهذه التسمية تسمية عامية وليست شرعية.

ر األسود جَ * الحَ
ــار باب  ــي للكعبة يَسَ وهــو موجود فــي الركــن الجنوب
ــوَد قد  ــرَّف، وهو من الجنة، والحجر األَسْ شَ الكعبة المُ
ا  تكســر فلم يتبق منه ســوى ثمانِ حصوات صغيرة جدًّ

في حجم التمرات.

انِي * الركن اليَمَ
ــي الغربي، ويســمى بالركن  ــة الجنوب وهــو ركن الكعب
انِي  ن، ومن مميزات الركن اليَمَ ــي؛ ألنه باتجاه اليَمَ انِ اليَمَ
ــه على القواعــد األولى للبيــت التي رفعهــا إبراهيم  أن

وإسماعيل عليهما السالم.

لْتَزَم * المُ
ــاب الكعبة، ومقداره نحو  ر األســود وب جَ وهو ما بين الحَ
ــه الدعاء مع  ــنُّ ب ــن. وهو موضع إجابة الدعاء ويُسَ متري

اق الخدين والصدر والذراعين والكفين. ِلْصَ إ

ر األسودددد جَ * الحَ
ــار باب  ـــي لللكعببةةة ييييَسسسسَ وهــو موجود فــي الركــنننن ااااللللجججننننووبب
ــوَد قد ــرَّف، وهو من ااااللللججججنة، ووواااللللححجر األَسْ شَ الكعبة المُ

ي ي

ا تكســر فلم يتبق منه ســوى ثماانِ حصوات صغيرة جدًّ
في حجم التمرات.

حجر إسماعيل

رَّفة شَ الكعبة المُ

    

  



۱۹۰

المحتويات



      

  
  

   
     

أحكام الحج والُعْمَرةأحكام الحج والُعْمَرة ٢٢
الحج

 
ــاده، قال  الحــج ركــن من أركان اإلِســالم، فرضــه اهللا تعالى على عب

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ــى: (| { ~ ے تعال
» ¬ ® ¯) [آل عمران:٩٧].

َنَّ  ِالَّ اهللاُ وَأ ــهَ إ ِلَ َنْ الَ إ ادَةِ أ ــهَ : شَ سٍ مْ ــى خَ لَ ــالَمُ عَ ــال ملسو هيلع هللا ىلص: «بُنِي اإلِسْ وق
مِ  وْ ، وَصَ جِّ الْبَيْتِ اةِ، وَحَ ِيتَاءِ الزَّكَ الَةِ، وَإ ِقَامِ الصَّ ، وَإ ولُهُ هُ وَرَسُ بْدُ ا عَ دً مَّ حَ مُ

.(١)« انَ ضَ رَمَ
ا  رَ لَهُ مَ فِ (٣)غُ ــقْ سُ (٢)وَلَمْ يَفْ ــجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ نْ حَ ــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ وقَالَ رَسُ

.(٤)« نْ ذَنْبِهِ مَ مِ دَّ تَقَ
والحج واجب في العمر مرة واحدة.




فال يجب على كافر، وال يصح منه.


نِ النَّائِمِ  : عَ ثَةٍ ــنْ ثَالَ لَمُ عَ ــى مجنون؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «رُفِعَ الْقَ فال يجب عل
تَّى  ــونِ حَ نُ جْ نِ الْمَ ، وَعَ ــمَ تَلِ تَّى يَحْ ــيِّ حَ بِ نِ الصَّ ، وَعَ ظَ ــتَيْقِ ــى يَسْ تَّ حَ

.(٥)« لَ قِ يَعْ


ــى صغير، وإن أحرم بالحج صحّ حجه،  فال يجب عل
لكــن ال يجــزئ عن حجــة اإلِســالم، ويكــون نفال؛ 
ــول  ِلَى رَسُ تْ إ َةً رَفَعَ رَأ ــاس  أن امْ ــث ابن عب لحدي
، وَلَكِ  مْ : «نَعَ ؟ قَالَ جٌّ ا حَ ذَ َلِهَ : أ الَتْ بِيًّا، فَقَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص صَ

.(٦)« رٌ َجْ أ
  

ةٌ  جَّ لَيْهِ حَ تِقَ فَعَ جَّ ثُمَّ أُعْ بْدٍ حَ ا عَ َيُّمَ  فال يجب على العبد؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أ
رَى»(٧) أُخْ

(١)  متفق عليه.
ش من القول. حْ الرَّفَث: اسم للفُ  (٢)

الفسوق: املعصية.  (٣)
رواه الترمذي.  (٤)
رواه أبو داود.  (٥)
رواه مسلم.  (٦)

رواه البيهقي.  (٧)

. ه دُ والتَّوَجُّ صْ القَ

 د؛ ألداء مناسك دَّ حَ ة في وقت مُ كَّ د مَ قَصْ
   مخصوصة.






۱۹۱كتاب الحج

الُعْمَرة

   
ــرَة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  مْ العُ
ولُ  ا رَسُ دً مَّ حَ َنَّ مُ ِلَهَ إِال اهللا، وَأ َنْ ال إ دَ أ ــهَ َنْ تَشْ ــالمُ أ «اإلِسْ
ــجَّ الْبَيْتَ  اةَ، وَتَحُ ــزَّكَ ــيَ ال تِ ــالةَ، وَتُؤْ ــمَ الصَّ ي َنْ تُقِ اهللاِ، وَأ
ومَ  وءَ، وَتَصُ َنْ تُتِمَّ الْوُضُ ، وَأ نَابَةِ نَ الْجَ ــلَ مِ تَسِ رَ، وَتَغْ تَمِ وَتَعْ

.(٧)« انَ ضَ رَمَ

ا  ــارَةٌ لِمَ فَّ رَةِ كَ مْ ــى الْعُ ِلَ رَةُ إ مْ ــال رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الْعُ وق
.(٨)« نَّةُ ِالَّ الْجَ زَاءٌ إ بْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَ جُّ الْمَ ا، وَالْحَ مَ بَيْنَهُ

رواه ابن خزمية.  (٧)
متفق عليه.  (٨)

   .الزيارة

    
زيارة البيت الحرام في أي وقت؛

    ألداء مناسك مخصوصة.


ــه تعالى: (| {  ــزاد(١) والراحلة(٢)؛ لقول وهــي وجود ال

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦) [آل عمران:٩٧].
   

بُ  طُ تُ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَخْ عْ ــمِ بَّاسٍ  قال: سَ ــث ابْنِ عَ  لحدي
الَ  لٌ فَقَ امَ رَجُ » فَقَ رَمٍ حْ عَ ذِي مَ ِالَّ مَ َةُ إ رْأ رِ الْمَ افِ : «وَالَ تُسَ ولُ يَقُ
تُتِبْتُ فِي  ِنِّي اكْ ، وَإ ةً اجَّ تْ حَ رَجَ َتِي خَ رَأ ِنَّ امْ : إ ــولَ اهللاِ يَا رَسُ

.(٤)« َتِكَ رَأ عَ امْ جَّ مَ لِقْ فَحُ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «انْطَ ا. فقَ ذَ ا وَكَ ذَ زْوَةِ كَ غَ


رَة لِكبَرٍ، أو  مْ مــن عجز عن الحج والعُ
ى شفاؤه منه، أو لضعف  مرض ال يُرْجَ
فــي جســمه بحيــث ال يســتطيع 
ج عنه  الركوب، لزمه أن يُنيبَ من يَحُ
ــه حتى لو  ــزِئ ذلك عن ويعتمــر، ويُجْ
ــه بالحج أو  يَ بعد أن أحرم نائب ــفِ شُ
  ٍبَّاس ــلِ بْنِ عَ ضْ نِ الْفَ ــرَة، فعَ مْ العُ

تْهُ  َدْرَكَ َبِي أ ِنَّ أ ولَ اهللاِ، إ : يَا رَسُ م قَالَتْ ثْعَ نْ خَ َةً مِ رَأ َنَّ امْ «أ
َنْ  يعُ أ تَطِ بِيرٌ الَ يَسْ يْخٌ كَ وَ شَ ، وَهُ جِّ ةُ اهللاِ فِي الْحَ فَرِيضَ

.(٥)« نْهُ ي عَ جِّ يرِ. قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص: حُ رِ الْبَعِ هْ لَى ظَ تَوِيَ عَ يَسْ

    
١.أن تتحقق فيه شروط الحج السابقة.

جَّ عن نفسه، فإِن حج شخص  ٢.أن يكون النائب قد حَ
ه  ح حجُّ ج عن نفســه لم يَصِ عن غيره وهو لم يَحُ
ــدُّ له حجة  ه لنفســه، وتُعَ جُّ عــن غيره، ويصير حَ
َنَّ  بَّاس  «أ نْ ابْنِ عَ اإلِســالم، ودليل ذلك ما ثبت عَ
 : ، قَالَ ةَ بْرُمَ نْ شُ : لَبَّيْكَ عَ ولُ الً يَقُ عَ رَجُ مِ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سَ
تَ  جْ جَ : حَ َوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ َخٌ لِي، أ : أ ؟ قَالَ ةُ بْرُمَ نْ شُ مَ
جَّ   ، ثُمَّ حُ كَ سِ نْ نَفْ جَّ عَ : حُ ، قَالَ : الَ ؟ قَالَ ــكَ سِ نْ نَفْ عَ

.(٦)« ةَ بْرُمَ نْ شُ عَ

الزاد: ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة.  (١)
لة: هي ما يركبه من سيارة أو طائرة أو سفينة. الرَّاحِ  (٢)

احملرم هو الرجل الذي حترم عليه املرأة بنســب كاألب واألخ، أو بســبب مباح   (٣)
كالزوج وأبي الزوج، وكاألب واألخ من الرضاع ونحوهما.

متفق عليه.   (٤)
رواه الترمذي.  (٥)
رواه أبو داود.  (٦)







۱۹۲

أنواع المواقيت
 

ــا إِال بإِحرام، وهي  ــرَة أن يتجاوزه مْ  فــال يجــوز لمن يريد الحــج أو العُ
خمسة مواقيت(١):

   
 وهــو اآلن في الجهــة الجنوبية من المدينة النبوية، ويســمى (أبيار 

علي)، تبعد عن مكة (٤٢٠ كم تقريبًا).
 وهو ميقات أهل المدينة.

  
وهي قريبة من مدينة رابغ، تبعد عن مكة (١٨٦ كم تقريبًا).

 وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب.

املواقيت وأبعادها، للشيخ عبد اهللا البسام، مجلة مجمع الفقه اإلِسالمي، العدد ٣، اجلزء ٣،   (١)
ص ١٥٥٣.

.الحدّ بين الشيئين


.األماكن التي حددها الشارع لإلحرام منها

 .ما حدده ووقَّته الشارع للعبادة من زمان ومكان

المحتويات






  

  




المواقيتالمواقيت ٣٣

   





۱۹۳كتاب الحج

   
ــة أو الخريبات)، وهي مكان شــرق  وتســمى اآلن (الضريب

مكة تبعد عنها (١٠٠ كم تقريبًا)، وهي اآلن مهجورة.
 وهي ميقات أهل المشرق (العراق وإيران وما وراءهما).

ولُ  : «وَقَّتَ رَسُ  قَالَ بَّاسٍ نِ ابْن عَ ودليل ما سبق ما روي عَ
ــامِ  لِ الشَّ ، وَألَهْ ــةِ لَيْفَ ــةِ ذَا الْحُ ينَ دِ ــلِ الْمَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص ألَهْ
نِ  ــلِ الْيَمَ ، وَألَهْ نَازِلِ ــرْنَ الْمَ ــدٍ قَ لِ نَجْ ، وَألَهْ ــةَ فَ حْ الْجُ
يْرِ  نْ غَ ــنَّ مِ لَيْهِ َتَى عَ نْ أ ــنَّ وَلِمَ نَّ لَهُ : «فَهُ . قَالَ ــمَ لَ يَلَمْ
ــن كان دُونَ ذَلِكَ  رَةَ، وَمَ مْ جَّ وَالْعُ َرَادَ الْحَ ــنْ أ مَّ ــنَّ مِ لِهِ َهْ أ

ة»(١). كَّ نْ مَ ةَ مِ كَّ لُ مَ أ، حتَّى أهْ نْ حيثُ أنْشَ فَمِ
أما ذات عرق فلم يذكر في الحديث الســابق، وإنما حدده 

.(٢) عمر بن الخطاب

متفق عليه.  (١)
رواه البخاري.  (٢)

  
ن إلى مكة، ويســمى  وهــو وادٍ كبير فــي طريق أهل اليَمَ

اليوم: السعدية، ويبعد عن مكة(١٢٠ كم تقريبًا).
ن.  وهو ميقات أهل اليَمَ

   
ويســمى اآلن بالســيل الكبير، يبعد عــن مكة (٧٥ كم 

تقريبًا).
ــى طريق  ــف، وأعاله عل  وهــو ميقــات أهل نجــد والطائ
دَى مكان يســمى: وادي محرم،  الطائف من جهة الهَ
ــي عن طريق  وكالهمــا ميقــات ألهل نجــد، ولمن يأت

الطائف.
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كتاب الحج المواقيت


- من تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، 
وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شــاة يذبحها في مكة، 

ويوزِّعها على مساكين الحرم.
 ً -مــن مرّ على هذه المواقيت من غير أهلها فإِنه يحرم منها، فلو أن أحدا

من أهل نجد جاء من طريق المدينة، فإِنه يحرم من أبيار علي.
-مــن كان منزله دون الميقات من جهة مكة: فإِنه يحرم بالحج والعمرة 

من مكانه، مثل أهل جدة وبحرة والشرائع.
رِم  ً؛ فإِنه يُحْ ً، أو جوا ً، أو بحرا ــرا -مــن جاء من طريق ال يمر على المواقيت ب
نْ  ا مِ وَهَ ذْ ــرُوا حَ ِليه؛ لقــول عمــر: «فَانْظُ ــرب المواقيــت إ ِذا حــاذى أق إ

.(١)« مْ كُ رِيقِ طَ
-من نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيرهم فإِنه يحرم به منها، وأما 
رانة، وهي أماكن  عْ العمرة فيحرم بهــا من أدنى الحل كالتنعيم والجِ

خارج حدود الحرم.

رواه البخاري.  (١)

 


عدة، وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القَ

   
جميع السنة.

.رَة مْ زمان الحج والعُ

۱۹٥



۱۹٦

وال ينعقد اإلِحرام إال بالنية، فال يصير محرماً بمجرد العزم على الحج 
أو العمرة؛ ألنه من حين سفره من بلده وهو عازم على الحج أو العمرة، 

وال يصير محرماً بالتجرد من المخيط أو التلبية من غير نية الدخول 
ا  رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ ِنَّمَ ، وَإ الُ بِالنِّيَّاتِ مَ ا  األَعْ ِنَّمَ في النسك؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:«إ

نَوَى»(١).

مستحبات ا2حرام


َنَّهُ رَأَى  ، أ َبِيهِ نْ أ ، عَ ــتٍ ةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِ ارِجَ ــنْ خَ فعَ

.(٢) لَ تَسَ لِهِ وَاغْ الَ ِهْ رَّدَ إلِ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  تَجَ


وذلك بأخذ شعر إبطيه وعانته، وقص شاربه وأظفاره. 


ولَ اهللا  يِّبُ رَسُ نْتُ أُطَ :«كُ لحديث عائشة  قَالَتْ
يِّب ثيابه؛ لقول  »(٣). وال يُطَ رِمُ ينَ يُحْ هِ حِ رَامِ ِملسو هيلع هللا ىلص إلِحْ
هُ  يْئًا مَسَّ نَ الثِّيَابِ شَ وا مِ الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: «وَالَ تَلْبَسُ

.(٥)«(٤) رْسُ رَانُ وَالَ الْوَ فَ الزَّعْ

متفق عليه.  (١)
رواه الترمذي.  (٢)
متفق عليه.  (٣)

بَغ به. (٤)   الورس: هو نبات أصفر طيب الريح يُصْ
متفق عليه.  (٥)

ا2حراما2حرام ٤٤

.المنع

 .نية الدخول في النسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج



المحتويات
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ونَا  تَّى يَكُ ا حَ مَ هُ عْ طَ ، وَلْيَقْ يْنِ فَّ لْيَلْبَسْ خُ لَيْنِ فَ دْ نَعْ إِنْ لَمْ يَجِ ، فَ لَيْنِ ِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْ مْ فِي إ كُ دُ َحَ رِم أ  لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَلْيُحْ
رِم بما شاءت من الثياب، وليس لها لون معين، لكن تجتنب التشبه بالرجال ولباس  »(٣)، وأما المرأة فتُحْ بَيْنِ إِلى الْكعْ
ــب، فتغطي وجهها حينئذ بأن  ــن(٤)، إال إذا كانت بحضرة رجال أجان ازي فّ ــة، وال تلبــس النِّقاَبَ في اإلِحرام وال القُ الزين
لَيْهِ  لَّى اهللاُ عَ ِ صَ ولِ اهللاَّ عَ رَسُ نُ مَ رُّونَ بِنَا وَنَحْ بَانُ يَمُ انَ الرُّكْ : «كَ ، قَالَتْ ةَ ائِشَ نْ عَ تســدل الثوب من رأســها؛  لما ثبت عَ

(٥)« نَاهُ فْ شَ اوَزُونَا كَ إِذَا جَ ا فَ هَ هِ لَى وَجْ ا عَ هَ نْ رَأْسِ ا مِ لْبَابَهَ انَا جِ دَ ِحْ لَتْ إ دَ اذَوْا بِنَا سَ إِذَا حَ ، فَ اتٌ رِمَ حْ لَّمَ مُ وَسَ
. 

محظورات ا2حرام


ــوا  ــن عمــر  أن رجالً قال: يا رســول اهللا، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تَلْبَسُ ــث اب لحدي
 .(٨)«(٧) (٦)، وَالَ الْبَرَانِسَ رَاوِيالَتِ ، وَالَ السَّ ائِمَ مَ ، وَالَ الْعَ صَ مُ الْقُ

لَبِّيًا» (١٠). ةِ مُ يَامَ مَ الْقِ ثُ يَوْ إِنَّهُ يُبْعَ (٩)؛ فَ هُ رُوا رَأْسَ مِّ و قال ملسو هيلع هللا ىلص في المحرم الذي مات: «وَالَ تُخَ
ا لرأسه، كأن يستعمل مظلة (شمسية)، أو خيمة أو سقف بيت أو سيارة فال إثم عليه.  فإِن لم يكن مالصقً

ايط: هو كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل.  (١)
أما بعد اإلِحرام فيجب عليه التجرد من ايط ألنه من محظورات اإلِحرام.  (٢)

رواه أحمد.  (٣)
القفاز: ما تلبسه املرأة لتغطي يدها.  (٤)

رواه أبو داود.  (٥)
هو ما يعرف بالبنطال.  (٦)

البرانس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به.  (٧)
متفق عليه.  (٨)

(٩)  ال تخمروا رأسه: ال تضعوا له خمارا وهو غطاء الرأس
رواه البخاري.  (١٠)



  



إِ ِ ى ن ِ به ب جِ ِِ إ

 

و إِ رِ م و
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ِ ع



 كتاب الحج۱۹۸


ــن، والجوربين،  ــدن أو بعضه، مثل الثوب، والســراويل، والقميص، والخفي يطَ على قدر الب والمــراد بالمخيــط: ما خِ
، وَالَ  ، وَالَ الْبَرَانِسَ ــرَاوِيالَتِ ، وَالَ السَّ ائِمَ مَ ، وَالَ الْعَ ــصَ مُ ــوا الْقُ ــن ونحوها؛ لحديث ابن عمر المتقدم: «الَ تَلْبَسُ والقفازي

افَ »(١).  فَ الْخِ
رِيد اإلِحرام إزارًا فله أن يلبس الســراويل إلى أن يجد إزارًا (٢)، وإذا لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين؛  فإذا لم يجد مُ

(٣)« بَيْنِ عْ ِلَى الْكَ ونَا إ تَّى يَكُ ا حَ مَ هُ عْ طَ ، وَلْيَقْ يْنِ فَّ لْيَلْبَسْ خُ لَيْنِ فَ دْ نَعْ إِنْ لَمْ يَجِ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ


رَة، وقوله تعالى: (* +  مْ ــى: (®̄  ° ± ² ³) [المائدة:٩٥]، أي: وأنتم محرمون بالحــج والعُ ــه تعال لقول

ا من الحيوانات أو الطيور. , - . / 10) [المائدة:٩٦]. والمراد بصيد البر: ما كان وحشيًّا مباحً
أما الحيوان المســتأنس فليس بصيد، فيجوز للمحرم ذبح الدجاج وبهيمة األنعام ونحوها؛ وأما صيد البحر فجائز، 
ــه كالحية والعقرب فيجوز  ــا الحيوان الذي يحرم أكل ــى: (! " # $ %) [المائدة:٩٦] وأم ــه تعال لقول

قتله، و يجوز للمحرم قتل كل حيوان اعتدى عليه إذا لم يستطع دفعه إال بذلك.

متفق عليه.  (١)
كمن نســي مالبس اإلحرام في حقيبة ســفره في الطائرة أو الباخرة وليس معه إزار، فله أن يخلع ثيابه ويحرم في ســراويله ويلف القميص على صورة لبس   (٢)

الرداء؛ حتى إذا وصل إلى امليناء أخرج مالبس إحرامه ولبسها، وال شيء عليه. 
رواه ابن خزمية.  (٣)

  

  



۱۹۹ كتاب الحج


حُ  ــال: «ال يَنْكِ ــث عثمــان  أن رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ق  لحدي

ب»(٥). طِ ، وال يَخْ حُ ، وال يُنْكِ رِمُ حْ المُ


ــه تعالى: (% & '  وهــو الوطء في الفرج؛ لقول
) ( *) [البقرة:١٩٧]. قال ابن عباس : «هو الجماع» 

وهو أشد محظورات اإلِحرام.


ــه وســيلة للجمــاع وهــو من  ــل واللمــس؛ ألن كالتقبي

محظورات اإلحرام.

رواه مسلم.  (٥)


(¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®) :لقوله تعالى

 [البقــرة:١٩٦]، ويشــمل النهــي  شــعر 
ا على شعر الرأس. البدن كله، قياسً


سواء أظفار يديه أو رجليه.


فيحظــر على المحرم أن يطيب بدنه أو ثوبه بعد دخوله 
ه؛ لحديث ابن عمر  السابق  في اإلحرام، أو يقصد شمّ
رَانُ  فَ ــهُ الزَّعْ سَّ ــيْئًا مَ ــنَ الثِّيَابِ شَ ــوا مِ وفيه: «وَالَ تَلْبَسُ
ــا فقال: « وَالَ  ــث الذي مات محرمً (١)» (٢) ولحدي رْسُ ــوَ وَالَ الْ

وهُ (٣)» (٤). نِّطُ تُحَ

الورس: هو نبات أصفر طيب الريح يصبغ به.  (١)
متفق عليه.  (٢)

حتنطوه: تستعملوا احلنوط:وهو ما يخلط من الطيب بأكفان املوتى.  (٣)
رواه البخاري.  (٤)



ووو





 



محظورات ا2حرام على 
المرأة

المرأة كالرجل في محظورات ا�حرام، 
وتختلف عنه فيما يلي:

١.تلبس المخيط من الثياب.

٢.تغطي رأسها.

٣.ال تلبس النقاب(١) والُقّفازين(٢)؛ لقوله 
تلبــس  وال  المحرمــة،  َتْنَتِقــب  «ال  ملسو هيلع هللا ىلص: 

اَزْين»(٣).  الُقفَّ

و تغطي المــرأة وجهها عنــد الرجال 
اMجانب بغير النقاب بأن تســدل الثوب 
من رأسها ، ويباح لها التحلي بالذهب.

النقاب: ما تغطي به املرأة وجهها.  (١)
القفاز: ما يلبس في اليد   (٢)

رواه البخاري.  (٣)



 كتاب الحج۲۰۰


ى صالة سنة ركعتي اإلحرام، كما لم  مَّ ١- ال أصل لما يُسَ

يشرع التزام دعاء معين عند اإلحرام. 
٢- لو كان المســافر مسافرًا بالطائرة وخشي أال يتمكن 
من لبس مالبس اإلحرام إذا وصل للميقات فيلبســها 
ا بذلك حتى  مــن منزله أو من المطار، وال يكون محرمً

ينوي النسك قبل أن يحاذي الميقات. 

٣- يكشــف بعــض الحجــاج عــن 
كتفــه األيمــن بمجــرد لبســه 
مالبس اإلحرام، وهو ما يســمى 
باالضطباع، وهــذا غير صحيح، 
ــد طواف  ــاع يكون عن فاالضطب
ــا ما عدا ذلك  القدوم فقط، وأم

فيغطي كتفيه.


رَة وجب  مْ إذا عزم المسلم على الســفر إلى الحج أو العُ

عليه اتباع اإلرشادات التالية: 

ــه وأصحابه بتقــوى اهللا عز وجل، وهي  ١- أن يوصــي أهل
فعل أوامره، واجتناب نواهيه. 

ــا عليه من الدين ، ويشــهد على  ــا له وم ٢- أن يكتــب م
ذلك . 

ــة النَّصوح من جميع  ٣- ويجــب عليه المبادرة إلى التوب
ــوب  وتوبوا إلى اهللا جميعا أيهــا المؤمنون لعلكم  الذن

 &  %  $  #  "  !) ــى:   تعال ــال  ق تفلحــون 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '

0 1 2 3 4)   [التحريم:٨] 

٤- إن كان عنده مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إلى 
أصحابها أو تحللهم منها قبل سفره كما صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص 
رْضٍ  َوْ عِ الٍ أ نْ مَ يهِ مِ َخِ ةٌ ألِ لِمَ ظْ هُ مَ نْدَ انَ عِ نْ كَ ــه قال:  «مَ أن
ِنْ  : إ مٌ ــارٌ وَالَ دِرْهَ ونَ دِينَ َنْ الَ يَكُ مَ قَبْلَ أ ــوْ نْهُ الْيَ ــلْ مِ لَّ لْيَتَحَ فَ
نْ  ِنْ لَمْ تَكُ ، وَإ تِهِ لِمَ ظْ رِ مَ دْ نْهُ بِقَ ذَ مِ الِحٌ أُخِ لٌ صَ مَ انَ لَهُ عَ كَ

(١) .« لَيْهِ لَ عَ مِ بِهِ فَحُ احِ يِّئَاتِ صَ نْ سَ ذَ مِ نَاَتٌ أُخِ سَ لَهُ حَ

٥- أن ينتخب لحجــه وعمرته نفقة طيبة من مال حالل 
لما صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: «إن اهللا تعالى طيب ال يقبل إال 
طيبا ، وإن اهللا تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
ــوا من الطيبات واعملوا  فقال تعالى:  يا أيها الرســل كل
ــا أيها الذين آمنوا كلوا من  صالحــا  اآلية. وقال تعالى:  ي
ــات ما رزقناكم واشــكروا اهللا إن كنتم إياه تعبدون   طيب
ثم ذكر الرجل يطيل الســفر أشــعث أغبر يمد يديه إلى 
ــا رب: ومطعمــه حرام ومشــربه حرام.  الســماء يا رب ي
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟!» (٢). 

٦- عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه اهللا والدار اآلخرة 
ــوال واألعمال في  والتقــرب إلى اهللا بمــا يرضيه من األق
تلك المواضع الشريفة ، ويحذر كل الحذر من أن يقصد 
بحجه الدنيا وحطامها. أو الرياء والســمعة والمفاخرة 

بذلك.

ــرَع له في حجه وعمرته  ٩- وينبغــي له أن يتعلم ما يُشْ
ويتفقه في ذلك ويســأل عما أشــكل عليه ليكون على 
بصيرة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الحجاج يذهبون إلى 
الحج دون أن يكون لهم علم بكيفية الحج ، فيضيعون 

عليهم بعض فروضه مما يبطل حجهم.
رواه البخاري.  (١)
رواه مسلم.  (٢)






المحرم إذا سقط من رأسه شعرات عند مسحه في 
ــم يضره وكذلك لو ســقط من  الوضوء أو الغســل ل
شــاربه أو من لحيته أومن أظافره شيء اليضره أيضا 
مالم يتعمد هو إســقاطه ويســتوي فــي ذلك الذكر 

واألنثى إن سقط منها شعر أو ظفر اليضرها.

يجوز للمحــرم أن يضع رباطا على رجله إن احتاج الى 
ذلك أو كانت له مصلحة في ذلك.


من كان به مرض، أو خشي حدوث ما يعيقه عن إكمال 
نسكه اســتحب له أن يشــترط عند اإلِحرام فيقول: 
رَة (أو غيرها) فإِن حبســني حابس  مْ «لبيــك اللهم بعُ
 : ــةَ  قَالَتْ ائِشَ ــنْ عَ لَّي حيث حبســتني»، فعَ حِ فمَ
الَ  ــتِ الزُّبَيْرِ، فَقَ ةَ بِنْ بَاعَ ــى ضُ لَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ِ ــولُ اهللاَّ لَ رَسُ دَخَ
ِالَّ  نِي إ دُ َجِ ِ الَ أ : «وَاهللاَّ ؟». قَالَتْ ــجَّ َرَدْتِ الْحَ لَّكِ أ ا: « لَعَ لَهَ
مَّ  ي،وقُولِي: اللَّهُ ــتَرِطِ ي وَاشْ جِّ ا: «حُ الَ لَهَ (١)»  فَقَ ةً عَ وَجِ
تَنِي »(٢)، فإِذا قال ذلك، وحصل له ما  بَسْ يْثُ حَ لِّي حَ حِ مَ

يعيقه جاز له التحلل بغير شيء.

وجعة: مريضة.  (۱)
(۲)  متفق عليه.

۲۰۱كتاب الحج



۲۰۲

النسك والتلبيةالنسك والتلبية ٥٥
النسك


ِذا فرغ مريد اإلحرام من غســله وتنظفــه، ولَبِسَ ثياب اإلِحرام، وتجرَّد  إ
رَة،  مْ الرجل من المخيط، فإِنه ينوي الدخول في النســك من حج أو عُ
رَة  مْ ــد إرادة العُ ــواه، فيقول عن ويســتحب أن يتلفظ بالنســك الذي ن
ــا بها إلى الحج»  رَة متمتعً مْ ــم التمتع إلى الحج: «لبيــك اللهم عُ ث
ا»، ويقول  ــرَة» ثم عند الحج «لبيك اللهــم حجًّ مْ أو «لبيــك اللهم عُ
رَة: «لبيك  مْ ا»، ويقول القارن بين الحج والعُ القــارن: «لبيك اللهم حجًّ
رَة» لحديث أنس  قال: «ســمعت رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مْ ا وعُ اللهم حجًّ
ا»(١)، فإِن لم ينطق بشــيء كفاه مجرد النية  جًّ رَةً وَحَ مْ يقــول: لَبَّيْكَ عُ

بقلبه.


رَة في أشهر الحج، ويفرغ منها ويتحلل  مْ ١.التمتع: وهو أن يحرم بالعُ
ِذا وصل  من إِحرامه، ثم يحرم بالحج في العام نفســه و المتمتع إ
إِلى مكة عمل أعمال العمرة، وهي: الطواف، والسعي، والحلق، أو 
ــر، ثم يحل من إحرامه ويلبس ثيابه، فإِذا جاء اليوم الثامن  التقصي
مــن ذي الحجة أحرم بالحج، ثم عمل أعمــال الحج. ويجب عليه 

هدي بتمتعه.
ــرَان: أن يحــرم بالحج والعمرة معاً، أو يحــرم بالعمرة ثم يدخل  ٢.القِ
الحج عليها قبل أن يبدأ في طوافها. والقارن يســتمر في إحرامه 

إلى أن ينهي أعمال الحج، ويلزمه هدي بقرانه. 
٣.اإلفراد: وهو أن يحرم بالحج فقطوالمفرِد يستمر في إِحرامه إلى أن 

ينهي أعمال الحج، وليس عليه هدي.
رَان  ــه أصحابه(٢)، ثم القِ -وأفضل األنســاك التمتع ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر ب

ثم اإلِفراد. 
متفق عليه.  (١)

حلديث عائشة في صحيح مسلم.  (٢)

.العبادة

 .ما يقوله ويفعله الحاج أو المعتمر
المحتويات
















۲۰۳كتاب الحج



رَة ثم حج مْ رَة وحجعُ مْ حج فقطعُ


يحرم مرتين، األول 
رَة، ثم يتحلل  مْ للعُ

بعدها، ثم يحرم للحج

يحرم مرة واحدة للحج 
رَة مْ والعُ

يحرم مرة واحدة 
للحج فقط



عند اإلِحرام األول يقول: 
رَة» ثم عند  مْ «لبيك عُ
اإلِحرام بالحج يقول: 
ا» أو يقول:  «لبيك حجًّ
ا  رَة متمتعً مْ «لبيك عُ

بها إلى الحج»

يقول عند اإلِحرام: 
ا». رَة وحجًّ مْ «لبيك عُ

يقول عند اإلِحرام: 
ا».  «لبيك حجًّ

ال يجب فيه هدييجب فيه هدييجب فيه هدي


فيه طوافان، األول 

رَة والثاني للحج مْ للعُ
فيه طواف واحد الزم 

هو طواف الحج
فيه طواف واحد 

الزم هو طواف الحج


فيه سعيان، األول 

رَة والثاني للحج مْ للعُ
فيه سعي واحد فقط 

هو سعي الحج
فيه سعي واحد 
فقط هو سعي 

الحج


التلبية سنة، يرفع بها الرجل صوته، وتخفض بها المرأة 

صوتها؛ مخافة الفتنة.


ــدأ المحرم التلبية عقب إحرامه، ويكثر منها وهو في  يب

طريقه.
 وتتأكد في مواضع كثيرة، منها:

ــا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل  ا، أو هبط واديً ِذا عــال مرتَفعً  إ
ليل أو نهار.

رَة إذا رأى البيت واستلم الحجر،  مْ ويقطع التلبية في العُ
رة العقبة يوم العيد. مْ وفي الحج إذا شرع في رمي جَ

التلبية

ــة رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كانت  ــن عمــر  أن تلبي ــث اب لحدي
كذلك(١).

و معنى «لبيك اللهم لبيك»: إجابة لك بعد إجابة. 
وقد تضمنت التلبية الثناء على اهللا وشكره، واالستجابة 

ألمره، وإظهار توحيده، والبراءة من الشرك.

متفق عليه.  (١)


مَّ قول المحرم: «لَبَّيْكَ اللَّهُ

، رِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ الَ شَ      لَبَّيْكَ
، الَ لْكَ ةَ لَكَ وَالْمُ مَ دَ وَالنِّعْ مْ ِنَّ الْحَ     إ

« رِيكَ لَكَ ِ    شَ























۲۱۲

أركان وواجبات وسنن الحجأركان وواجبات وسنن الحج ٧٧
أركان الحج

ا نَوَى»(١). رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ ِنَّمَ ، وَإ الُ بِالنِّيَّاتِ مَ َعْ ا األْ ِنَّمَ  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
مْ  لَيْكُ تَبَ عَ إِنَّ اهللا كَ ا؛ فَ وْ عَ  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «اسْ

.(٢)« يَ عْ السَّ
(٣)« رَفَةُ جُّ عَ  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الْحَ  

ــى: (¢ £ ¤ ¥)  ــه تعال لقول
[الحج:٢٩].


من ترك ركناً من أركان الحج، فإِن كان اإلِحرام، فإِنه لم ينعقد نسكه؛ 
، وال عبادة إِال بنية، وإِن كان ركناً غيره لم يتم نسكه حتى  ألنه لم ينوِ

يأتي به.
واجبات الحج

 ، نَّ نَّ لَهُ ــه ملسو هيلع هللا ىلص بعدما ذكر المواقيــت: «هُ  لقول
.(٤)« رَةَ مْ جَّ وَالْعُ َرَادَ الْحَ نْ أ مَّ نَّ مِ يْرِهِ نْ غَ نَّ مِ لَيْهِ َتَى عَ نْ أ وَلِمَ

 ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص    
وقف إلى الغروب.

إِنِّي  ا، فَ هَ كَ تِي نُسُ ذْ أُمَّ  ألنه ملسو هيلع هللا ىلص بات بها، وقال: «لِتَأْخُ    
ــه ملسو هيلع هللا ىلص أذن لضعفاء  ا»(٥) وألن ذَ امِي هَ ــدَ عَ ــمْ بَعْ اهُ َلْقَ ــي الَ أ لِّ َدْرِي لَعَ الَ أ
ة  زْدَلِفَ المســلمين بعد منتصف الليل، فدل ذلك على أن المبيت بمُ

ر الحرام. عَ شْ الزم، وقد أمر اهللا بذكره عند المَ
اءِ  صَ لِلرِّعَ  لما ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رَخَّ  
نَى نًى(٦)، وهذا يدل على أن األصل وجوب المبيت بمِ نْ مِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَ

ــى: (! " # $ %  ــه تعال  لقول
& ') [البقرة:٢٠٣] واأليام المعدودات: أيام التشريق. 

لَ  عِ ا جُ ِنَّمَ ورمي الجمــار من ذكر اهللا تعالى؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إ
رِ  ةِ ذِكْ ِقَامَ ارِ إلِ مَ يُ الْجِ رْوَةِ وَرَمْ ا وَ الْمَ فَ ــوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّ الطَّ

.(٧)« اهللاِ
 « ª © ¨):لقوله تعالى 

¬ ® ¯ ° ± ²) [الفتح:٢٧].
َنْ  رَ النَّاسُ أ ُمِ : «أ بَّاسٍ  قَالَ نِ ابْنِ عَ  لما ثبت عَ

.(٨)« ائِضِ نِ الْحَ فَ عَ فِّ َنَّهُ خُ ِالَّ أ مْ بالبيت، إ هِ دِ هْ رُ عَ ونَ آخِ يَكُ
رواه البخاري.  (١)

رواه أحمد.  (٢)
رواه الترمذي.  (٣)
رواه البخاري.  (٤)

رواه ابن ماجه.  (٥)
رواه أبو يعلى في مسنده.  (٦)

رواه أبو داود.  (٧)

رواه مسلم.  (٨)

المحتويات





نى فِي البَيْتوتةِ عن مِ

] (' &
ورمي الجمــار
ــوَافُ بِالْبَيْ الطَّ

ي

.(٧)« اهللاِ


¯ ® ¬

دِ هْ رررُ عَ ونَََ آآآخخخِ يََككُُُُ

خبخبخبخاراري. رواه ال (١١١١١))
أ أأححمد. رواه  (٢)))))

ررررواواه الترمذي. (٣)))
رواه البخاريي. ((٤٤٤)))

م ماجاجه. رواه ابن  (٥)
يعلى في مسنده. بأبوو رواه  (٦)

أ أبو داود. هاه ورو  (٧)

رواه مسلم.  (٨)



سنن الحج
١- االغتسال لإلحرام والتطيب.

٢- لبس إزار ورداء أبيضين.
ــة من حين اإلحــرام إلى رمي جمرة  ٣-التلبي

العقبة.
٤- طواف القدوم للمفرد والقارن.

ــل فــي الثالثة األشــواط األولى من  ٥- الرَّمَ
طواف القدوم.

ــاع في طــواف القــدوم، وهو: أن  ٦-االضطب
يجعل وســط الرداء تحت عاتقه األيمن، 

وطرفيه على عاتقه األيسر.
٧-المبيت بمنى ليلة عرفة.

٨- تقبيل الحجر األسود.
ــن المغرب والعشــاء بمزدلفة  ٩-الجمع بي

تقديماً.
١٠- الوقوف بمزدلفة عند المشــعر الحرام 
من الفجــر إلى الشــروق إن تيســر، وإال 

فمزدلفة كلها موقف.

سنة الحج

تــرك ســنة مــن ســنن  مــن 
الحج فال شــيء عليه، وحجه 

صحيح.

واجب الحج
من تــرك واجًبــا فعليه دم 

يجبر به هذا النقص.

۲۱۳كتاب الحج



۲۱٤

أركان وواجبات وسنن الُعْمَرةأركان وواجبات وسنن الُعْمَرة

المحتويات
   

   
   

أركان الُعْمَرة
 ، ــالُ بِالنِّيَّاتِ مَ َعْ ا األْ ِنَّمَ  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إ

ا نَوَى»(١). رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ ِنَّمَ وَإ

ا؛  وْ عَ  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «اسْ
.(٢)« يَ عْ مْ السَّ لَيْكُ تَبَ عَ إِنَّ اهللا كَ فَ

لقوله تعالى: (¢ £ ¤ ¥) [الحج:٢٩].

رواه البخاري.  (١)
رواه أحمد.  (٢)

٨٨



 

 



۲۱٥كتاب الحج 

واجبات الُعْمَرة

 لقوله ملسو هيلع هللا ىلص بعدما ذكر المواقيت: 
َرَادَ  نْ أ مَّ ــنَّ مِ يْرِهِ نْ غَ ــنَّ مِ لَيْهِ َتَى عَ نْ أ ، وَلِمَ ــنَّ ــنَّ لَهُ «هُ

.(١)« رَةَ مْ جَّ وَالْعُ الْحَ
ــى:(¨ ©  ــه تعال  لقول
 (²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

[الفتح:٢٧].

سنن الُعْمَرة
ما سوى األركان والواجبات فهو سنة، كاآلتي:


رَة لم يتم نسكه حتى  مْ ١- من ترك ركنًا من أركان العُ

يأتي به.
رَة فعليه دم (أي ذبح  مْ ٢- من ترك واجبا من واجبات العُ

بْع بدنة). بْع بقرة، أو سُ شاة، أو سُ
رَة فال شــيء عليه،  مْ ٣- من ترك ســنة من ســنن العُ

وعمرته صحيحة.

رواه البخاري.  (١)









أوال: الفدية۲۱٦

 
ة،  زْدَلِفَ رَة، كمن ترك المبيت بمُ مْ من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العُ

أو الحلق، وغير ذلك لزمته الفدية، وهي دم.
والدم عبارة عن  ســبع بدنة (وهي الناقة أو الجمل)، أو ســبع بقرة، أو 
ــي من المعز(١)، أو جذع من الضــأن(٢) يذبح في الحرم المكي، ويوزع  ثن

بين فقرائه.
فإِن لم يجد صام عشرة أيام، ثالثة أيام في الحج -إن أمكنه-، وسبعة 

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ) :ــى ــه، قال تعال إذا رجــع إلى أهل
 ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß

õ ô ó ò ñ ð) [البقرة:١٩٦]
 

  


يَّر فيها بين ثالثة أشياء:  وهذه يُخَ
أ - صيام ثالثة أيام.

ب - إِطعام ســتة مساكين، لكل مســكين نصف صاع من طعام أرز 
و نحوه.

ج - ذبح شاة.
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯) :ــى ــه تعال ــل قول والدلي
« ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À)   [البقرة:١٩٦]فمن 
ا، أو احتاج  فعل محظورًا من المحظورات الخمسة المذكورة متعمدً
إِلى فعلها ففعلها، كما حصل لكعب  فإِنه يفدي، وتسمى: فدية 

األذى.
و من فعل شيئًا من هذه المحظورات ناسيًا فال شيء عليه.

الثني من املعز: ما أمت سنة.  (١)
اجلذع من الضأن: ما مضى عليه ستة أشهر فأكثر.  (٢)

الفدية والهديالفدية والهدي

المحتويات













ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب
    ترك واجب أو فعل محظور.

٩٩

من احكام الَهْدي 

يجوز للحاج إذا كان قارنًا او متمتعا أن يوكل 

من يقوم بذبح الهدي عنه إذا كان الوكيل 

ثقة أمين واMفضل ان يقوم بها الحاج بنفسه 

لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ال تجــزئ الفديــة عــن اMضحيــة؛ Mن الفدية 

هي للتمتع، أما اMضحية فهي ســنة للحاج 

وغيره





۲۱۷كتاب الحج


 

بع بدنة  ، وهو: شاة أو سُ  يجب على المتمتع والقارن هديٌ
بع بقرة، فإِن لم يجد صام عشرة أيام: ثالثة في الحج  أو سُ
وسبعة إذا رجع الحاج إلى أهله، وهذا إنما يجب على من 
ــإِن كان منهم فــال هدي عليه  لم يكــن من أهل مكة، ف

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë) :وال صيام؛ لقوله تعالى
 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
ì ë ê é è ç æ å ä ã) [البقرة:١٩٦]


ا، أو ما  رِد أو المعتمــر تطوعً فْ وهــو ما يهديه الحــاج المُ
ــى الواجب، أو ما يبعثه  ارِن زيادة عل ــه المتمتع والقَ يهدي
ــح فيها تقربًا إلى اهللا  ــر المحرم هديًا إلى مكة ليُذب غي

.(٣)« نَةٍ ائَةَ بَدَ دَى النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص مِ َهْ تعالى، وقد «أ
ــع والقران: يجوز لصاحبها أن يأكل منها،   وهدي التطوع والتمت
ولُ  رَ رَسُ َمَ ب األكل من هدي التطوع؛ لفعلهملسو هيلع هللا ىلص، حيث «أ تَحَ بل يُسْ

ا»(٤) رَقِهَ نْ مَ رِبَ مِ تْ وَشَ بِخَ ةٍ فَطُ عَ نَةٍ بِبَضْ لِ بَدَ نْ كُ ِ ملسو هيلع هللا ىلص مِ اهللاَّ


ا. رَة أو هما معً مْ اإلِحصار هو المنع عن إتمام الحج أو العُ
ه عدو عن دخول البيت،  رَة فصدّ مْ  فمن أحرم بالحج أو العُ
ــى البيت، فإِنه  أو أصابه حادث فلم يســتطع الوصول إل
ــه؛ لقوله  ــم يتحلل من إحرام ــا في مكانه، ث ــح هديً يذب

تعالى: (¦ § ¨ © ª » ¬ ®) [البقرة:١٩٦]، 
بع بقرة. بع بدنة أو سُ و هدي اإلِحصار: شاة أو سُ


 هدي التمتع والقران والتطوع، يذبح داخل حدود الحرم، ويفرق 

على مساكينه، فإِن ذبحه خارج حدود الحرم لم يجزئه.
و هدي اإلِحصار ينحر في الموضع الذي أُحصر فيه.


 

ــه من بعد صــالة العيد يوم النحــر إلى غروب  ــدأ وقت  يب
شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر.

 
 وقته عند اإلحصار.

رواه البخاري.  (٣)
رواه الترمذي  (٤)




 وهذه كفدية األذى السابقة.


ــة أيام في  ــم يجد، فصيام ثالث ــة(١)، فإِن ل  وهــي ذبح بدن
ِذا رجع إِلى أهله، ويفســد حجه، ويجب  الحج وســبعة إ

عليه أن يكمله، ويقضيه في العام القادم.
   

 وهي شاة. وعمرته فاسدة، وعليه 
قضاؤها.


ثل، فيخير بين  إِن كان الصيد له مِ
إِخــراج المثل، أو تقويمــه بدراهم 
ويقســم  ــا  طعامً بهــا  يشــتري 

ــن(٢)، أو يصوم  يْ دَّ الطعام أمدادًا، يطعم كل مســكين مُ
ا.  يْن يومً دَّ عن كل مُ

و المــراد بالصيد الذي له مثل، أي: له ما يشــابهه بعض 
المشــابهة أو يقاربه، وليس المراد تمام المماثلة؛ ألنها 

غير ممكنة.
ــو صاد نعامــة فإِنه  ــال ذلك: ل مث
يجــب فيهــا واحد مــن اإلِبل، ألن 
ا من اإلِبل، أو يقومها  فيها شــبهً
بالقيمــة  ويشــتري  بقيمتهــا، 
ــر، ويطعم  ــا من األرز أو الب طعامً
ين منه، أو يصوم  كل مسكين مدّ

ا، ولو صاد حمارًا وحشــيًّا ففيه بقرة،  ين يومً عــن كل مدّ
ــل له مــن بهيمة األنعام  ــد ال مث وهكــذا. وإِن كان الصي
كالجرادة والعصفور، فإِنه يخير بين أن يشــتري بقيمته 
يْن  دَّ ــا ويطعمه للمســاكين، أو يصوم عــن كل مُ طعامً

ر قيمته اثنان من أهل الخبرة العدول. دِّ ا. والذي يُقَ يومً

ال يصح عقد النكاح في الحج والعمرة وال فدية فيه.
ثانيا: الهدي

بدنة: ناقة.  (١)
ا تقريبًا. ان: نصف الصاع، يزن ١٠٢٠ جرامً املُدّ  (٢)



جمل




ما يُهدَى إِلى الحرم من بهيمة

باألنعام، تقرباً إِلى اهللا تعالى، أو يجب    
ِ

بسبب تمتع أو قِرَان أو إحصار.



۲۱۸

اZضحيةاZضحية

المحتويات











١٠١٠

ما يذبح من بهيمة األنعام أيام النحر؛ تقربًا
     إلى اهللا تعالى.

حكم اZضحية
سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (Z ] \ [) [الكوثر:٢]، ولحديث 

هِ،  ا بِيَدِ مَ هُ (٢)، ذَبَحَ رَنَيْنِ َقْ (١) أ يْنِ لَحَ َمْ يْنِ أ بْشَ ى بِكَ حَّ أنس أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ضَ
ا(٣)»(٤).  مَ هِ احِ فَ لَى صِ لَهُ عَ عَ رِجْ بَّرَ، وَوَضَ ى وَكَ مَّ وَسَ

وقت ذبح اZضحية
يبدأ وقت الذبح من بعد صالة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من 
آخر أيام التشريق (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من 

شهر ذي الحجة).
المجزئ من اZضحية

١- الواحــدة من الغنم تجزئ عن شــخص واحد، وله أن يشــرك معه من 
مِ اهللاِ،  شاء في األجر؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما أراد أن يذبح أضحيته قال: «بِاسْ

.(٥)« دٍ مَّ حَ ةِ مُ نْ أُمَّ ، وَمِ دٍ مَّ حَ ، وَآلِ مُ دٍ مَّ حَ نْ مُ بَّلْ مِ مَّ تَقَ اللَّهُ
٢- الواحدة من اإلِبل والبقر تجزئ عن سبعة، فيجوز أن يشترك سبعة في 
رِ،  تَرِكَ فِي اإلِبِلِ وَالْبَقَ َنْ نَشْ ملسو هيلع هللا ىلص أ ولُ اهللاِ رَنَا رَسُ أَمَ بدنة أو بقرة؛ لقول جابر: «فَ

.(٧)«(٦) نَةٍ نَّا فِي بَدَ ةٍ مِ بْعَ لُّ سَ كُ
السن المجزئة في اZضحية
عُ من الضأن: وهو ما له ستة أشهر. ذَ -الجَ

-الثَّنِيُّ من المعز: وهو ما له سنة.
 الثَّنِيُّ من البقر: وهو ما له سنتان.

 الثَّنِيُّ من اإلبل: وهو ما له خمس سنوات.
أفضل اZضاحي

لَح: الذي فيه بياض وسواد، ويكون البياض أَكثر. (١) األَمْ
(٢) األقرن: ما له قرون.

(٣) رواه الترمذي.
(٤) صفاحهما: جمع صفحة، وهي جانب العنق، 

(٥) متفق عليه.
(٦) البدنة: هي الناقة، ذكرا كانت أو أنثى.

(٧) رواه مسلم.



۲۱۹كتاب الحج


تْراء: التي ليس لها ذيل. - البَ

اء: التي لم يخلق لها قرن. مَّ - الجَ
: الخروف الذي قطعت خصيته. يّ صِ - الخَ

رْق، أو بقرنه كسر. - ما بأذنه شق أو خَ
زِئ يقال  ــا ال يُجْ زِئ وم ر فــي األضحية ممــا يُجْ ــا ذُكِ م

كذلك في الهدي والفدية.
تقسيم اZضحية

ــث، ويهدي الثلث، ويتصدق  يشــرع أن يأكل صاحبها الثل
بالثلث؛ فإِن تصدق بها كلِّها جاز، وإن أكل أكثرها جاز.


ــه إذا دخلت العشــر ال يجوز له  مــن أراد أن يضحــي فإِن
أن يأخذ من شــعره وظفره وبشرته شــيئاً إلى أن يذبح، 
َنَّ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص  لحديث أم ســلمة -رضي اهللا عنها- قالت: أ
سَّ  ىَ فَالَ يَمَ حِّ َنْ يُضَ مْ أ كُ دُ َحَ َرَادَ أ ــرُ وَأ شْ لَتِ الْعَ ِذَا دَخَ :«إ قَالَ
ى عنه كاألهل  ــيْئًا»(٤)، أما المضحَّ رِهِ شَ رِهِ وَبَشَ ــعَ نْ شَ مِ

والولد فال يحرم عليه أخذ شيء من ذلك.
رواه مسلم  (٤)

أفضلهــا اإلِبل إن أخرجت كاملة؛ ألنهــا أكثر ثمناً وأنفع 
بْع  للفقراء، ثم البقر إن أخرجت كاملة، ثم الغنم، ثم سُ

بْع بقرة. بدنة، ثم سُ
عيوب اZضحية


ر، ويدخل فيها العمياء. وَ رَاء: وهي التي بعينها عَ وْ - العَ

ر أن تمشي. دِ رْجاء: وهي التي ال تَقْ - العَ
خَّ فيها. فاء: وهي الهزيلة التي ال مُ جْ - العَ

ها. - المريضة: البيِّن مرضُ
ــك حديث البراء بن عازب  أن رســول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ــل ذل ودلي
اءُ  رْجَ ا، وَالْعَ رُهَ وَ رَاءُ الْبَيِّنُ عَ وْ ايَا الْعَ حَ نَ الضَّ وزُ مِ قال: «الَ يَجُ
اءُ الَّتِي  فَ جْ ا، وَالْعَ هَ رَضُ ــةُ الْبَيِّنُ مَ رِيضَ ا، وَالْمَ هَ رَجُ الْبَيِّنُ عَ
ي(٢)»(٣)، ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلها أو أقبح  الَ تُنْقِ

منها.

مانعة من اإلجزاء: ال تصح األضحية بها.  (١)
ال تنقي: أي ليس فيها مخ.  (٢)

رواه مسلم.  (٣)

        

   





۲۲۰

زيارة المدينة وفضلها ومكانتهازيارة المدينة وفضلها ومكانتها

المحتويات





ملسو هيلع هللا ىلص 




١١١١

أسماء المدينة النبوية
 ` _ ^ ] \ [ Z) :١. المدينة: قال تعالى

b a) [المنافقون:٨].
ِنَّ  : «إ ولُ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَقُ تُ رَسُ عْ مِ : سَ رَةَ  قَالَ مُ ابِرِ بْنِ سَ نْ جَ ابة: عَ ٢. طَ

.(١)« ابَةَ ينَةَ طَ دِ ى الْمَ مَّ الَى سَ اهللا تَعَ
ي  ، تَنْفِ يْبَةُ ا طَ ِنَّهَ ــال: «إ ــة: عن زيد بن ثابت  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ق يب ٣. طَ

.(٢)« ةِ ضَّ بَثَ الْفِ ي النَّارُ خَ ا تَنْفِ مَ نُوبَ كَ الذُّ
فضل المدينة النبوية

يْرٌ  ينَةُ خَ دِ ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «الْمَ ١. عن ســعد بن أبي وقاص قال: قَالَ رَسُ
ا  لَ اهللا فِيهَ َبْدَ ِالَّ أ ا إ نْهَ بَةً عَ دٌ رَغْ َحَ ا أ هَ عُ ، الَ يَدَ ونَ لَمُ انُوا يَعْ مْ لَوْ كَ لَهُ
نْتُ لَهُ  ِالَّ كُ ا إ هَ دِ هْ ا(٣) وَجَ لَى ألْوَائِهَ دٌ عَ َحَ ، وَالَ يَثْبُتُ أ نْهُ يْرٌ مِ وَ خَ ــنْ هُ مَ

.(٤) « ةِ يَامَ مَ الْقِ ا يَوْ يدً هِ َوْ شَ ا أ يعً فِ شَ

رَى(٦)  لُ الْقُ (٥) تَأْكُ ــةٍ رْيَ رْتُ بِقَ ــرة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «أُمِ ٢. عــن أبي هري
 (٩) يرُ ي الْكِ ــا يَنْفِ مَ (٨) كَ ي النَّاسَ ، تَنْفِ ينَةُ دِ ــىَ الْمَ (٧)، وَهْ ــونَ يَثْرِبُ ولُ يَقُ

.(١١)«(١٠) يدِ دِ بَثَ الْحَ خَ

(١) رواه مسلم.
(٢) متفق عليه.

(٣) الألواء: الشدة وضيق العيش.
(٤) رواه مسلم.

(٥) أمرت بقرية: أمرت بالهجرة إليها والنزول فيها وسكناها.
رَى: يغلب أهلها أهل سائر البالد، وتكون مركز جيوش اإلسالم. (٦) تأكل القُ

ى املدينة،  مَّ (٧) يقولون يثرب: يسميها أهلها في اجلاهلية يثرب، والالئق بها أن تُسَ
(٨) تنفي الناس: تخرج األشرار من بينهم.

ير: ما ينفخ به احلداد في النار. (٩) الكِ
خبث احلديد: وسخه وشوائبه.  (١٠)

متفق عليه.  (١١)



۲۲۱كتاب الحج

نُّ الصالة فيها. ة من رياض الجنة يُسَ ٣. أن فيها رَوْضَ
نْبَرِي  ا بَيْنَ بَيْتِي وَمِ : «مَ نِ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ رَيْرَةَ  عَ َبِى هُ نْ أ  عَ

ي»(٤). وْضِ لَى حَ نْبَرِي عَ ، وَمِ نَّةِ نْ رِيَاضِ الْجَ ةٌ مِ رَوْضَ

ال فــي آخر الزمان، وال  جَّ ــيح الدَّ سِ ٤. أنهــا ال يدخلها المَ
يدخلها الطاعون(٥).

ــولُ اهللا ِملسو هيلع هللا ىلص: «يَأْتِي  ــالَ رَسُ : قَ ــنْ أنــس بن مالك قَالَ  عَ
ا، فَالَ  ــونَهَ رُسُ ةَ يَحْ ئِكَ الَ ــدُ الْمَ ، فَيَجِ ينَةَ دِ ــالُ الْمَ جَّ الدَّ

اءَ اهللا»(٦). ِنْ شَ الُ إ جَّ ونُ وَالَ الدَّ اعُ ا الطَّ لُهَ خُ يَدْ
٥. أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دعا لها بالبركة.

ينَةِ  دِ لْ بِالْمَ عَ مَّ اجْ : «اللَّهُ ــالَ نِ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص قَ  عَ َنَسٍ نْ أ  عَ
.(٧)« ةِ نَ الْبَرَكَ ةَ مِ كَّ لْتَ بِمَ عَ ا جَ يْ مَ فَ عْ ضِ

ــد مكة فيه اإلِثم والجــزاء، وصيد المدينة فيه  ٦. أن صي
ــم المترتب على صيد مكة  ــم دون الجزاء، وأِن اإلِث اإلِث

أعظم من اإلِثم المترتب على صيد المدينة(٨).

متفق عليه.  (٤)
الطاعون: مرض خبيث.  (٥)

رواه الترمذي.  (٦)
متفق عليه.  (٧)

انظر املمتع ج٧ ص ٢٥٧..  (٨)

من خصائص المدينة النبوية
ــوْر -وهما جبالن- فال  يْر وثَ ــن عَ ١. أنهــا حرم آمن فيما بي

ع شجرُها، وال يصاد صيدها. طَ يُقْ
رٍ،  ِلَى ثَوْ يْرٍ إ ــا بَيْنَ عَ رَمٌ مَ ينَةُ حَ دِ  قال رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الْمَ
نَةُ اهللاِ  لَيْهِ لَعْ ثًا فَعَ دِ حْ َوْ آوَى مُ ــا، أ ثً دَ ا حَ ثَ فِيهَ دَ َحْ ــنْ أ فَمَ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ نْهُ يَوْ ُ مِ بَلُ اهللاَّ ينَ الَ يَقْ عِ مَ ةِ وَالنَّاسِ أَجْ الَئِكَ وَالْمَ

الً»(١). دْ رْفًا وَالَ عَ صَ

و لقد حرمها رســول اهللا كما حــرم إبراهيم  مكة، 
  َيم ِبْرَاهِ َنَّ إ ــي ملسو هيلع هللا ىلص «أ نِ النَّبِ ِ بْنِ زَيْدٍ  عَ بْدِ اهللاَّ ــنْ عَ عَ
يمُ  ِبْرَاهِ رَّمَ إ ا حَ مَ ينَةَ كَ دِ تُ الْمَ رَّمْ ا ، وَحَ ا لَهَ ةَ ، وَدَعَ كَّ رَّمَ مَ حَ
ا  ا دَعَ ثْلَ مَ ا ، مِ هَ اعِ ا   وَصَ هَ دِّ ا فِي مُ وْتُ لَهَ ــةَ ، وَدَعَ كَّ  مَ

.(٢)« ةَ كَّ يمُ  لِمَ ِبْرَاهِ إ
والفرق بين حرم مكة وحرم المدينة

ــت بالنص واإلِجمــاع، وحــرم المدينة  أن حــرم مكــة ثاب
مختلف فيه، والصحيح أنه حرم.

فة. ٢. أن الصالة فيها مُضاعَ
الَةٍ  َلْفِ صَ ــنْ أ يْرٌ مِ ا خَ ذَ دِي هَ ــجِ ةٌ فِي مَسْ الَ ــالملسو هيلع هللا ىلص: «صَ  ق

.(٣)« رَامَ دَ الْحَ جِ سْ ِالَّ الْمَ اهُ، إ وَ ا سِ فِيمَ

متفق عليه.  (١)
رواه البخاري.  (٢)
رواه البخاري.  (٣)
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المؤمنين ورحمة اهللا وبركاته، رضي اهللا عنك وجزاك 
عن أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص خيرًا.

ــي الصلوات  ــوي أن يصل ــر المســجد النب ٤. يســن لزائ
ــر فيه من  ــيملسو هيلع هللا ىلص ، ويكث الخمــس فــي مســجد النب
ــه، وصالة النافلة خاصــة في الروضة  ذكر اهللا ودعائ

الشريفة.
ــه، وإن كانت  ــاء للصالة في ــنُّ أن يزور مســجد قُب ٥. يُسَ
 الزيارة يوم الســبت فهي أفضل؛ لحديث ابن عمر
بًا  ــاءٍ رَاكِ بَ دَ قُ ــجِ ــولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَأْتِي مَسْ انَ رَسُ قال: «كَ
انَ يَأْتِي  » وفي لفظ: «كَ تَيْنِ عَ لِّى فِيهِ رَكْ ــيًا فَيُصَ اشِ وَمَ

.(٤) بْتٍ لَّ سَ نِي كُ » يَعْ بَاءً قُ
ــارة قبور البقيع(٥) والشــهداء وقبر حمزة؛ ألن  ــنّ زي ٦. يُسَ
ــيملسو هيلع هللا ىلص كان يزورهم ويدعو لهم، ويقول: «الســالم  النب
ــلَ الديار من المؤمنين والمســلمين، وإنا  عليكم أه
ــا ولكم  حقون، أســأل اهللا لن إن شــاء اهللا بكــم لَالَ

العافية»(٦).
أخطاء وتنبيهات في الزيارة

١.السفر وشد الرحال لقصد زيارة القبر واألماكن األثرية 
بالمدينة، وإنما المشروع شد الرحال لزيارة المسجد 

النبوي والصالة فيه، وتدخل فيه زيارة القبر.
٢.استقبال القبر عند الدعاء.

٣.دعاءُ النبي ملسو هيلع هللا ىلص وطلــب الحوائج منه دون اهللا عز وجل، 
وهذا من الشرك األكبر.

ــح بجدران الحجــرة بقصد البركــة، وهو من  سُّ ٤. التَمَ
البدع المحرمة، ومن وسائل الشرك.

ــد قبر النبيملسو هيلع هللا ىلص وطــول القيام، وتكرار  ــع الصوت عن ٥.رف
نَى على  السالم من بعيد كلما دخل، ووضع اليد اليمِ

اليسرى فوق الصدر أثناء السالم كهيئة الصالة.

رواه مسلم.  (٤)
البقيع: املكان الذي دفن فيه كثير من الصحابة.  (٥)

رواه مسلم.  (٦)

حكم زيارة مسجد النبيملسو هيلع هللا ىلص
ــارة مســجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليســت من شــروط الحج وال  زي

أركانه وال واجباته، إنما هي سنة، وتشرع في أي وقت.
 ويجب أن يكون القصد من الزيارة الصالةَ في المســجد 
ــدُّ  دون القبر، فعن أبي هريرة عن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: «الَ تُشَ
دِ  جِ ، وَمَسْ رَامِ دِ الْحَ جِ سْ د: الْمَ اجِ ثَةِ مَسَ ِلَى ثَالَ ِالَّ إ الُ إ الرِّحَ

ى»(١). دِ األَقْصَ جِ سْ ملسو هيلع هللا ىلص، وَالمَ ولِ الرَّسُ
قال شــيخ اإلِســالم ابن تيمية: «إذا كان قصده بالسفر 
ــارة قبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص دون الصالة في مســجده...... فالذي  زي
عليه األئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشــروع وال مأمور 
ــر النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلها ضعيفة  ــه...... واألحاديث في زيارة قب ب
ــم بالحديث، بل هي موضوعــة، لم يَرْوِ  باتفــاق أهل العل
أحد من أهل الســنن المعتمدة شــيئًا منها، ولم يحتجَّ 

أحد من األئمة بشيء منها»(٢).
أحكام الزيارة وآدابها

نى،  نَّ له أن يقدم رجله اليُمْ ١. إذا وصل الزائر للمسجد سُ
.(٣)« تِكَ مَ َبْوَابَ رَحْ مَّ افْتَحْ لِي أ ويقول: «اللَّهُ

ــة المســجد، وإن صالهما في  ــن تحي ــي ركعتي ٢. يصل
الروضة الشريفة فهو أفضل.

٣. يُسن زيارة قبر النبي وصاحبيه، فيقف تجاه قبر النبي 
بأدب وخفض صوت ووقار ويقول: «السالم عليك أيها 
ــه، صلى اهللا عليك، وجزاك  النبي ورحمة اهللا وبركات

عن أمتك خيرًا».
ــم يخطو بيمينه خطــوة أو خطوتين ليقــف أمام أبي  ث
بكر ، فيســلم عليه قائالً: السالم عليك يا أبا بكر 
خليفة رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   ورحمــة اهللا وبركاته، رضي 

اهللا عنك وجزاك عن أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص خيرًا.
ــن ليقف أمام عمر  ثم يخطــو بيمينه خطوة أو خطوتي
ملسو هيلع هللا ىلص، فيســلم عليه قائالً: الســالم عليك يا عمر أمير 

رواه مسلم.  (١)
مجموع الفتاوى ج ٢٧ ص ٢٦.  (٢)

رواه مسلم.  (٣)
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