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لِ  َشْرحِ  ِفي السَّْلَسِبيل    يلِ الدَّ
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ِِ دِ  م ْصَطَفى ْبنِ  َسِعيدِ  َعْمٍرو ِِلَِبي  َيَا
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ِ  ِكتَ   الصَََّلةِ  ا

ةُ  ُُ:ل غاةُ ُالصََّلا :اهللُالدُّعااء ،ُقاالا ت طاهِّر ه ْمُوات  زاكِّيهُِ}خ ْذُِمْنُأاْموالُُِِت اعااَلا قاةُ  ُْمُصادا واصا ُِِّّعاَاْيِهْمُِِ ََُّّصاَلتا َا ُا ْمُِِ
يٌعُعاَِيٌم{ 1ُُ.ساكاٌنُلا ْمُواالَّه َُسِا

ُأاْيُا دْع ُلا ْم.ُُ{،واصا ُِِّّعاَاْيِهمُْ}ُفقولهُتعاَل:

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاوُا َّمُاُصاَّىُالَّهُ النَِّبُُِّأ ََُُّّراِضيا ُكاا َّاُ» :الُاقُاُعاَاْيِهُواسا ُأاحاد ك ْم،ُف اَْي ِجْب،ُفاِإ َّْ ِِذااُد ِعيا
ُكاا َّاُم ْفِطر ا،ُف اَْياْطعامُْ  2.«صاائِم ا،ُف اَْي صا ِِّّ،ُواِِ َّْ

  ،ُأيُفَيدعوُله.الدُّعااءُاُي اْعِِن:ُ:راِِحاه ُالَّهُ قالُالرتمذيُ
ُ ُ:اْْلاْعشاىواقاالا

ُ ُواقاْد ُبِْنِِت َُل ُم ْرتاُُِتُ ق ارَّبُْت اق ول  ُُُُُُُُ

ُوااْلواجاعاا ***** ُاْْلاْوصاابا ُأاِب نِّْب ُجا ُرابِّ ُياا
ُ

ُفااْغتاِمِضي ُصاَّْيِت ُالَِّذي ُِمْث ِّ  ُعاَاْي َِ
ُُُُُُُ

ُم ْضطاجاع ا ***** ْرِء ُاْلما ُِلِاْنِب ُفاِإ ََّّ ُن اْوم ا
ُ

ٌةُبِالتََّماْص وصاٌةُُواأافْ عاالٌُُأاقْ واالٌُُ:واشاْرع ا ٌةُبِالتَّْسَِيمُِم ْفتاتاحا ُُ.ْكِبرِيَُم ْتاتاما

ةُ وُا ُ.ْشِتمااِلااُعاَاىُالدُّعااءُِِلُُ:َس ِّياْتُصاَلا

 :الصَََّلةِ  فَ ْرض  

ةُ  ْسرااِءُق اْب ِّاُالِْْجراِةُُف رِضاْتُالصََّلا َاةاُاْْلِ َُابُالاي ْ ُ.ْمِ ُِسِن

 :الصَََّلةِ  ل  ضْ فَ 

ةُ  ُُالصََّلا ُب اْعدا ِم ْسَلا ُأارْكاا َُِّاْْلِ ُِآكاد  َْ بابُاملغفرة،ُومنُأعظمُأس، وهيُركنُمنُأركا َُّاْلسَلم ،الشَّهاادات ا
اُت  ْرفاع ُالدرجات،ُوي  تاجااواز ُعنُالزلت،ُ،ُوشعارُاْلسَلم،ُومناطُقبولُاْلعمال ولُخبابُدوأعظمُأسِو

ُاِلنا َُّبعدُتوحيدُاهللُتعاَل.

ُالَّه ُعاْنهُ ُرايْ راةُاعاْنُأاِبُهُ ومماُيدلُعَىُعظيمُفض ُِّالصَلةُيفُاْلسَلم،ُماُثبتُ ُالَِّهُُراِضيا عاُراس ولا أانَّه َُسِا

َّمُا :ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُكُ »ُي اق ول  ُأاراأايْ ت ْمُلاْوُأا ََُّّن اهار اُبِبااِبُأاحادِك ْمُي اْغتاِس ِّ ُِفيِه :ُذاِل َا َاْس ا،ُمااُت اق ول  ُ  َُِّّي اْوم 

                                                           

 301اآلية/ُُسورةُالتوبة:ُ-1ُ
ُُُُِِ-رواهُمسَمُ-2ُ اباِةُالدَّاِعي ُاْْلاْمِرُبِِإجا ُالنِّكااِح،ُبااب  ُداْعواةُ ِكتااب  3313ُُ،ُحديثُرقم:َُلا
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ُدارانِهُِ ُِمْن ُي ُ ُ.«ي  ْبِقي ُلا :قاال وا: ُقاالا ْيئ ا، ُشا ُدارانِِه ُِمْن ُالصََّاوااتُِ»ُْبِقي ُِمْث ِّ  ُِبِهُفاذاِل َا ُالَّه  َُاْح و ُاَخاْمِ ،
  1.«اَخاطااياا

ُالَّه ُعان ْهُ ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْمر ووُا ةاُي اْوم اأانَّه :ُذاكُاَُّمُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُاعاِنُالنَِّبُُِّمااراِضيا ُالصََّلا :ُرا ُف اقاالا
ُُي ااِفْظُعاَاي ْهااَُلاُْ» ُكااناْتُلاه ُن ور ا،ُواب  ْرهاان ا،ُواَناااة ُي اْوماُاْلِقيااماِة،ُواماْنَُلْا ُعاَاي ْهاا ُياُُماْنُحاافاظا ك ْنُلاه ُن وٌر،ُوالا

َُناااٌة،ُواكاا َّاُي اْوماُاْلِقيااماِةُماعاُقاار و َّا،ُواِفْرعاْو َّا،ُواهااماا َّا، َافُ ُواأ ِباُِّْبنُُِب  ْرهاا ٌَّ،ُوالا 2ُُ.«خا

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاوُا َّمُاعاِنُالنَِّبُُِّراِضيا ُاهللُ »ُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُاْلماْسِجِد،ُأاْوُرااحا،ُأاعادَّ اَُِِلا ماْنُغادا

ا،ُأاْوُرااحُا ُك َّمااُغادا ،  3.«لاه ُيفُاِلْانَِّةُن  ز ل 

عاْنهُ ُيْ راةُاعاْنُأاِبُه رُاوُا ُالَّهُ  ُاهلِلُُراِضيا ُراس ول  :ُقاالا َّقاالا ُ»ُ:مُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ماشاىَُِِلا ُيفُب اْيِتِه،ُُث َُّ ماْنُتاطاهَّرا
ِطيئُا ُخا اُه ااُتا طُّ ُكااناْتُخاْطواتااه ُِِْحدا ُفارِيضاة ُِمْنُف ارااِئِضُاهلِل، ُماْنُب  ي وِتُاهلِلُلِي اْقِضيا ،ُوااْْل ْخرا ُت اْرفاع ُةُ ب اْيت 

4ُُ«.داراجاةُ 

ُوُا عاْنهُ عاْنُأاناِ ُْبِنُمااِل َ  ُِعْنداُالنَِّبُُِّراِضياُالَّهُ  ُك ْنت  : عاَايُْقاالا َّمُاصاَّىُالَّهُ  ُُِهُواسا :ُيااُراس ولا راج  ٌُِّف اقاالا اءاهُ  فاجا
:ُواَلاُْ اُفاأاِقْمه ُعاَايَّ،ُقاالا ُحادًّ ُأاصاْبت  :ُواحاضاراِتُالصََّلُاالَِّه،ُِِِّنِّ صاَّىُالَّه ُة ،ُفاصاَّىُماعاُالنَِّبُُِّياْسأاْله ُعاْنه ،ُقاالا

َّمُا َّمُاف اَامَّاُقاضاىُالنَِّبُُُّعاَاْيِهُواسا عاَاْيِهُواسا ُالصََّلاةا،ُقااماُِِلايُُْصاَّىُالَّهُ  ُأاصاْبت  ُالَِّه،ُِِِّنِّ :ُيااُراس ولا ِهُالرَّج  ِّ ُف اقاالا
:حُا ُالَِّه،ُقاالا ُِكتاابا ا،ُفاأاِقْمُيفَّ ُماعاناا»ُدًّ ُقاْدُصاَّْيتا :«ُأالاْي ا :ُن اعاْم،ُقاالا ُلا َُاُ»قاالا ،ُُفاِإ ََُّّالَّهاُقاْدُغافارا ذانْ با َا

:ُحادَّكُا 5ُُ«.أاْوُقاالا

                                                           

ُماوااِقيِتُالصََّلاةُُُِ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُكافَّاراةٌُ،ُُِكتااب  ُاَخاْم   ُُُ-،ُومسَم825ُُ،ُحديثُرقم:ُبااٌب:ُالصََّاواات  ِكتااب 
ةا، ُفاْض ُِِّالصََّاوااِتُاَْخاْمِ ُُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا 666ُُ،ُحديثُرقم:بااب 

 بسندُحسن6866ُحديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-2ُ
ُالبخاريُ-3ُ ُرااحُاُُ-رواه ُواماْن اْسِجِد

ُامل َُِِلا ا ُغادا ُماْن ُفاْض ِِّ ُباب  ُاْلاذاا َِّ، ُُُ-،ُمسَم662ُ،ُحديثُرقم:ِكتااب  ِكتااب 
ةُا ِةُُت ْحاىُبِِهُاَْخاطااياا،ُوات  ْرفاع ُبِهُِ،ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ُالصََّلا ُاْلماْشِيَُِِلا ،ُاُبااب  666ُُحديثُرقم:لدَّراجاات 

ِةُُت ْحاىُبِِهُاَْخاطااياا،ُوات  ْرفاع ُِبِهُالُُ-رواهُمسَمُ-4ُ ُالصََّلا ُاْلماْشِيَُِِلا ةا،ُبااب  ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ،ِكتااب   رقم:ُدَّراجاات 
666 

ُوُاُ-رواهُالبخاريُ-5ُ ُبِاحلادِّ ُِِذااُأاق ارَّ ُاحل د وِدُ،ُبااب  ُعاَاْيهُِِكتااب  ُها ُِِّْلْْلِمااِمُأا َُّْياْست  را ْ َِّ ُي  ب ا ،6521ُُحديثُرقم:ُ،َُلْا
ُالسَّيِّئااِت{ُ]هود:ُ،ُكتابُالت َّْوباةُُُِ-ورواهُمسَم :ُ}ِِ ََُّّاحلْاسانااِتُي ْذِهْْبا ُق اْولِِهُت اعااَلا  2663 ،ُحديثُرقم:ُ[333بااب 
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عاْنهُ ُعاْنُأاِبُباْكِرُْبِنُأاِبُم وساى،ُعاْنُأابِيهُِوُا َّمُاصُاالَِّهُُ،ُأا ََُّّراس ولُاراِضياُالَّهُ  عاَاْيِهُواسا :َُّىُالَّهُ  ُماْنُصاَّى»ُقاالا
 1ُ.«الب اْرداْيِنُداخا ِّاُاِلانَّةُا

ُاهلِلُوُا ُراس ول  :ُقاالا ُْبناُعاْبِدُاهلِل،ُي اق ول  ُج ْندابا ْعت  :َُسِا َّمُاصُاعاْنُأاناِ ُْبِنُِسريِينا،ُقاالا عاَاْيِهُواسا ماْنُ»ُ:َّىُالَّهُ 

ِمْنُِذمَِّتِهُِبشاْيء ُف اي ْدرِكاه ُف اياك بَُّصاَّىُالصُّْبحُا ُياْطَ ب انَّك م ُاهللُ  ُيفُِذمَِّةُاهلِل،ُفاَلا نَّمُاف اه وا  2ُ.«ه ُيفُنااِرُجاها

عاْنهُ عاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُماْسع ود ُوُا عاَاْيِهُواسُاعاِنُالنَِّبُُِّراِضياُالَّهُ  :َُّمُاصاَّىُالَّهُ  ِق ُو»قاالا صاَّيُْتاْرتا ِق و َّا،ُفاِإذاُا ت م ُ َّاُتاْرتا
ُتاُْ ِق و َّا َات ْهاا،ُُث َُّتاْرتا ُغاسا ُالظُّْهرا ،ُفاِإذااُصاَّْيت م  ِق و َّا ُتاْرتا ِق و َّا َات ْهاا،ُُث َُّتاْرتا ُغاسا ُاْلفاْجرا ُاْلعاْصرا ُفاِإذااُصاَّْيت م  ِق و َّا رتا

ُفاِإذُا ِق و َّا ِق و َّاُتاْرتا تاْرتا َات ْهاا،ُُث َُّ تاْرتاُِغاسا َات ْهااُُث َُّ ُغاسا َات ْهاا،ُاُصاَّْيت م ُاْلماْغِربا ُفاِإذااُصاَّْيت م ُاْلِعشااءاُغاسا ِق و َّا ق و َّاُتاْرتا
ُتاْست اْيِقظ وا ُعاَاْيك ْمُحاَّتَّ ُي ْكتاب  ت اناام و َّا،ُفاَلا  3.«ُث َُّ

 (. م ْسِلمٍ َتِجب  َعَلى ك لِّ  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 :الصَََّلةِ ح ْكم  

ةُ  َُ ُف اْرضُ ُالصََّلا ْْجااِعُُعا ُك  ُِِّّم ْسَِمُ بِاْلِكتااِبُواالسُّنَِّةُوااْْلِ َّفُ  عاَاى ُفُاُم كا ُو ج وبا ُأاْصَِي  اِفر  ُكا ُعاَاى ب  َِا ُ َلا
ِتهااُِمْنه ،ُ ِمُِصحَّ نْ يااُِلعادا ُلُاْلنهُيشرتطُلصحةُلك ُِّعبادةُاْلسَلمُ،م طاالاباة ُِِااُيفُالدُّ ُعاَاْيِهُو ج وبا ب  َِا ِكْنُ

مُِ ْسَلا ُبِاْْلِ ا ُِفْعَِها ُِمْن ِنِه ُلِتاماكُّ ُيفُاآْلِخراِة ُعاَاي ْهاا ءُأ َُّالكفارَُماطبو َُّ،ُوالصحيحُمنُأقوالُالعَماِعقااب 
باْتُراِهيناٌةُ)بأصولُالشريعةُوفروعها،ُلقولُاهللُتعاَل:} ُكاسا ُِباا ُاْليُا15ك  ُُِّّن اْف   ُأاْصحاابا ُ)(ُِِلَّ َِ (16ُِم

ُي اتاسااءال و َّاُ) َاُ)30يفُجانَّات  َاكاك ْمُيفُساقاراُ)33(ُعاِنُاْلم ْجرِِم سا َُا32(ُماُا ُِمناُاْلم صاِّ َلاُْنا َ  4ُ.{(ُقاال وُا

ُوْلنهُلُيؤمرُبقضاءُماُفاتهُمنهاُحالُكفرهُِذاُأسَم.
 (.م َكلَّفٍ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُفَلَُبُعَىُالصِبُولُاجملنو َُُّاملكَفُهوُمن عاْنهُ رُاعاْنُعاَِي ُملاُثبتُُ،كا َُّبالغ اُعاقَل  ُالَّهُ  ُالنَِّبَُُّأا ََُُِّّضيا

َّمُا ُياْست اْيِقظا،»ُ:قاالُاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ثاة :ُعاِنُالنَّائِِمُحاَّتَّ ُُياْتاَِمُاُر ِفعاُاْلقاَام ُعاْنُثاَلا ،ُواعاِنُواعاِنُالصَِّبُِّحاَّتَّ

ُي اْعِق ُِّا 5ُُُ.«اْلماْجن و َُِّحاَّتَّ
                                                           

ُماوااِقيِتُالصََّلاةُُُِ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُالفاْجرُُِباابُ ،ُِكتااب  ُُ-،ُورواهُمسَم863ُُ،ُحديثُرقم:ُفاْض ُِِّصاَلاِة ِكتااب 
ُالصُّْبِحُوااْلعاْصِر،ُوااْلم حاافاظاِةُعاَاْيِهماا َتِا ُفاْض ُِِّصاَلا ةا،ُبااب   618ُحديثُرقم:ُ،ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا

ةُاُُ-رواهُمسَمُ-2ُ ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ِةُاْلِعشااِءُواالصُّْبِحُيفُْجاااعاةُ ُباابُ ،ُِكتااب   686ُحديثُرقم:ُ،فاْض ُِِّصاَلا
323ُحديثُرقم:ُُ-،ُوالصغري2223حديثُرقم:ُُ-،ُواْلوسط5616ُُحديثُرقم:ُُ-رواهُالطرباِّنُيفُالكبريُ-3ُ
15ُُ:31ُسورةُاملدثر:ُاآليات/ُُ-4ُ
اُكتابُاحلدود،ُبابُيفُاجملنو َُّيسرقُأوُُ-راوااه ُأاب وُدااو د5ُ ُكتاب1531ُحديثُرقم:ُُ-يصيبُحد  الرجم،ُاجملنونةُ،

 ،ُوصححهُاْللباِّن6306ُُ:حديثُ-تصيبُاحلد
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ُ
ُ
 .(َغْيِر اْلَحاِئِض َوالن َُّفَساءِ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُالَّه ُعان ْهُاُعاْنُعااِئشاةُاملاُثبتُ ،ُساأالاِتُالنَِّبَُُّاراِضيا ُأاِبُح ب اْيش  َّصُاأا ََُّّفااِطماةاُبِْنتا قاالاْت:ُُمُاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
: ،ُأافاأاداع ُالصََّلاةا،ُف اقاالا ُفاَلاُأاْطه ر  ُأ ْستاحااض  ُذاِل َُِِعْرٌق،ُوالاِكْنُداِعيُالصَُّ»ُِِِّنِّ ُاْلايَّاِمُالَِِّتُُلاُِِ ََّّ َلاةاُقاْدرا

اْغتاِسَِيُواصاِّي ُِفيهاا،ُُث َُّ َا يِض  1ُ.«ك ْنِتُتِا
ُم عااذاةُاوُا ُقاالاْت:ُسُاُعاْن ِويَِّة ُت ُااْلعادا ُاحلْااِئِضُت اْقِضيُالصَّْوما،ُوالا ُباال  :ُماا ُف اق َْت  ُعااِئشاةا ةا.ُأاْلت  ْقِضيُالصََّلا

ُقاالاْت: . ُأاْسأال  ُِِبار ورِيَّة ،ُوالاِكِنِّ ُلاْست  : ُأاْنِت؟ُق  َْت  ُأاحار ورِيٌَّة ُبِقاضااِءُكاا»ف اقاالاْت: ُف ان  ْؤمار  ، ُذاِل َا ُي ِصيب  ناا  َّا
ُن  ْؤمُا ةُِالصَّْوِم،ُوالا ُبِقاضااِءُالصََّلا 2ُ.«ر 

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُساِعيد ُاَخ ْدرِيُِّوُا ُالَِّهُُراِضيا :ُخاراجاُراس ول  َّمُاُصاَّىُالَّهُ قاالا ُُعاَاْيِهُواسا يفُأاْضحاىُأاْوُِفْطر َُِِلا
 صُا
ُعاَاىُالنِّسااِء،امل :َُّى،ُفامارَّ ُالنِّسااِءُتاصادَُّ»ُف اقاالا ُأ رِيت كُ يااُماْعشارا ُفاِإِّنِّ ُأاْه ُِِّالنَّارُِْقنا ُأاْكث ارا ف اق َْنا:ُواِِباُيااُ«ُنَّ

ُ: ُالَِّه؟ُقاالا ُأاْذهُا»راس ولا ُواِدين  ُِمْنُنااِقصااِتُعاْق ِّ  ُالعاِشريا،ُمااُراأاْيت  ُالَّْعنا،ُواتاْكف ْر َّا ُالرَّج  ُِِّت ْكِثْر َّا ُِلَ بِّ با
اك نَُّ :ُ،ُق  َْنا:ُوُا«احلاازِِمُِمْنُِِْحدا ُالَِّه؟ُقاالا اْرأاِةُِمْث ِّاُِنْصِفُأاُ»مااُن  ْقصاا َّ ُِديِننااُواعاْقَِنااُيااُراس ولا

ُشاهااداة ُامل لاْي ا
:«ُشاهااداِةُالرَّج  ُِِّ ت صا ُِِّّ»ُق  َْنا:ُب اَاى،ُقاالا ُِِذااُحااضاْتَُلاُْ ا،ُأالاْي ا ها

ِل َُِِمْنُن  ْقصاا َُِّعاْقَِ تاص مُُْفاذا ق  َْنا:ُ«ُواَلاُْ
:ُب اَاى،ُقاا ِل َُِِمْنُن  ْقصاا َُِِّديِنهاا»لا  3ُ.«فاذا

4ُضاء.القُعَيهاُفَي ُحيضتها،ُأيامُيفُعَيهاُصَلةُلُاحلائضُأ َُّعَىُقالُابنُاملنذر:ُأْجعوا

ُوالنفساءُقياساُعَىُاحلائض.

الَّهُ قالُابنُهبريةُ ه،ُعَىُأ َُّالنفاسُمنُأحداثُالنساءُوأنهُُيرمُماُُيرمهُاحليضُويسقطُماُيسقطُ:راِِحاهُ 
ُوالنفساءَُسيتُبذل َُلسيَل َُّالدمُوالدمُيسمىُنفس ا،ُقالُالشاعر:ُقالُأه ُِّالَغة:

ُن فوس نا ُالسُّيوِف ُحادِّ ُعَى ُتاسي ِّ 
ُُُُُُُُ

ُتاسي ُِّ  ***** ُالسُّيوِف ُغارْيِ ُعَى ُولاْي ا
ُ

 (.َتِصحُّ ِمَن اْلم َميِّزِ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
                                                           

ُاحلاْيض -رواهُالبخاريُ-1ُ ُالنِّسااء ُيِفُاحلاْيضُِ،ُِكتااب  ،ُوامااُي صادَّق  ُِحياض  ُثاَلاثا ُِِذااُحااضاْتُيِفُشاْهر  وااحلاْم ِِّ،ُُبااب 
ُاحلاْيضُِ  128،ُحديثُرقم:ُُِفيمااَُ ِْكن ُِمنا

ُاحلْاْيِضُ، -رواهُمسَمُ-2ُ ةُِ ِكتااب  ُو ج وِبُقاضااِءُالصَّْوِمُعاَاىُاحلْااِئِضُد و َّاُالصََّلا  118ثُرقم:ُ،ُحديُبااب 
ُاحلاْيضُ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُت اْرِكُاحلااِئِضُالصَّْومُا،ُِكتااب   103،ُحديثُرقم:ُبااب 
ُ(32)ص:ُُ-اْلْجاعُلبنُاملنذرُ-4ُ
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ي ِّزُ  ُالَُّاْلم ما ُواُي ِْسن ُرادَُّاِلْاواابُِه وا بِفاْهِمُاَخِْطُاولي ُ ،ِذيُي اْفهام ُاَخِْطاابا د ِعياُأاجاابُااْلم راادُ  ِذاُا ُ،ُولكنُاِبُأانَّهُ 
ُعاْنهُ  ِءُفاِهماه ُواأاْحساناُاِلْاواابا ُك ِّماُِبشاْيء ُِمْنُماقااِصِدُاْلع قاَلا ُ.اْلم رااد ُأانَّه ُِذاا

1ُُ.نِزااعُ ُِبَلاُُِمْنه ،ُصاحَّتُُْف اعاَاهااُ:ُلاوُْالَّهُ راِِحاه ُُاملرداويقالُ

 (اع  ب ْ سَ  غَ لَ ب َ  نْ مَ  وَ ه  وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
هُِْلنهُالغالبُيفُالتمييز،ُوملاُصحُ ،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادِّ عاْنهُ رُاُعاْنُعاْمرِوُْبِنُش عاْيب  ُُِضياُالَّهُ  ُراس ول  :ُقاالا قاالا

َّمُاَِّهُال َُا»ُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ْبِعُِسِن ِةُواه ْمُأابْ نااء ُسا داك ْمُبِالصََّلا  2.«..............ُم ر واُأاْولا
امُِب ُِّالراجحُأنهُ ِفُاْْلافْ ها ُبِاْخِتَلا ُي اْنضاِبط ُِبِسن ُبا َُِّْياْتاَِف  بُْال،ُوذكرُلا ُخرجَُمرجُالغالب.ُعُِسا

 .(والثواِ له)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ف اعاَاْيهاُواما}وقدُقالُاهللُتعاَل:ُ ْلهناُطاعةُمنُالطاعات، فاَِن اْفِسِهُواماْنُأاساءُا ُُماْنُعاِم ِّاُصاحِلاُ  ُِبظاَلَّم  رابُّ َا

3ُُ{.ِلَْعاِبيدُِ
ُالَّه ُعان ْهُ ُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ ملاُثبتُُو :ُراف اعاِتُاْمراأاٌةُصُاُمااراِضيا اُحاٌّ؟؟ُِبيًّاُلااا،ُف اقُاقاالا ُاهلِل،ُأاِلاذا الاْت:ُيااُراس ولا

ُ:  4ُُ.«ن اعاْم،ُوالا َُِأاْجرٌُ»قاالا
 .(وَيلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

هُِملاُصحُ ،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادِّ ُالَُّعاْنُعاْمرِوُْبِنُش عاْيب  ُرُاُه ُعاْنهُ راِضيا :ُقاالا ُقاالا ُالَِّه صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُس ول 

َّمُا ،ُوااْضرِب وه ْمُعاَاي ْهاا،ُواه ْمُأابْ نااء ُعاْشر ُوُا»ُ:واسا َا ْبِعُِسِن ِةُواه ْمُأابْ نااء ُسا داك ْمُبِالصََّلا ن اه ْمُيفُم ر واُأاْولا ف ارِّق واُب اي ْ
 5.«اْلماضااِجعُِ

 .(ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدَين)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُي اَْقاوُْلقولُاهللُتعاَل:ُ} ٌَْفُأاضااع واُالصََّلةاُواات َّب اع واُالشَّهاوااِتُفاساْوفا ُِمْنُب اْعِدِهْمُخا َافا 6ُُ{. َّاُغايًّافاخا

ُ)ولقولهُتعاَل:ُ} َا  7ُ{.عاْنُصاَلِِتِْمُساه و َُّاُالَِّذيناُه مُُْ(3ف اواْي ٌُِِّلَْم صاِّ
                                                           

 (3ُ/166)ُ-نصافُيفُمعرفةُالراجحُمنُاَخَلفُلَمرداوياْلُ-1ُ
ِةُ،ُحديثُرقم:ُ -رواهُأبوُداودُ-2ُ م ُبِالصََّلا ُاْلغ َلا ُي  ْؤمار  ُماَّتا ِة،ُبااب   368ِكتاابُالصََّلا
36ُسورةُفصَت:ُاآلية/ُُ-3ُ
ُِصحَِّةُحاٌُِّّالصَِّبُِّواأاْجِرُماْنُحُاُُ-رواهُمسَمُ-ُ-4ُ ُاحلْاٌِّّ،ُبااب  3116ُ ٌَُّّبِِه،ُحديثُرقم:ِكتااب 
ةُِ -،ُأبوُداود6656حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-5ُ م ُبِالصََّلا ُاْلغ َلا ُي  ْؤمار  ُماَّتا ِة،ُبااب  368ُديثُرقم:ُ،ُحُِكتاابُالصََّلا
 86ُسورةُمرمي:ُاآلية/ُُ-6ُ
 3ُ،8سورةُاملاعو َّ:ُاآليات/ُُ-7ُ
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ُ

ُ

عان ْهُ عاْبِدُاهلِلُُْبنُُِجااِبرُُِعانُْوملاُثبتُ اراِضياُالَّهُ  ُاهلِلُُما ُراس ولا ْعت  :َُسِا َّمُاصُاقاالا عاَاْيِهُواسا :َُُّىُالَّهُ  ُا»ي اق ول  َْ ُب ا
ةُِ ُالصََّلا اُالشِّْرِكُوااْلك ْفِرُت اْرك  َْ 1ُُ.«الرَّج  ُِِّواب ا

ةا،ُعاْنُأابِيهُِعاْبِدُالعاْنُوُا عاْنهُ َُِّهُْبِنُب  راْيدا ُالَّهُ  ُالَِّهُُراِضيا ُراس ول  :ُقاالا َّمُاصُاقاالا عاَاْيِهُواسا العاْهد ُالَِّذيُ:ُ»َّىُالَّهُ 

ُكافارُا ة ،ُفاماْنُت اراكاهااُف اقاْد ن اه م ُالصََّلا ن انااُواب اي ْ 2ُُ.«ب اي ْ

ُالع قاْيَِيُِّوُا ُْبِنُشاِقيق  :ُعاْنُعاْبِدُالَِّه ُ»،ُقاالا ُُم امَّد  ُأاْصحااب  َّمُاصاَّىُالَّه ُعُاكاا َّا َُُاْيِهُواسا ْيئ اُِمنا ُشا ُي اراْو َّا لا
ةُِ ُالصََّلا را ُك ْفٌرُغاي ْ 3ُُ.«اْلاْعمااِلُت ارْك ه 

 .(أربعة عشر ال تسقط عمدا وال سهوا وال جهَل الصَََّلةِ  ان  كَ ْر أَ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُ:الصَََّلةِ  ان  كَ ْر أَ 
ُالَّه ُعاْنهُ عاْنُأاِبُه رايْ راةاُ ُالَِّهُُراِضيا ،ُواراس ول  اْسِجدا

ُداخا ِّاُامل َّمُاُصاَّىأا ََُّّراج َل  جااِلٌ ُيفُنااِحياِةُُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ُالَِّهُ ُلاه ُراس ول  َّماُعاَاْيِه،ُف اقاالا اءاُفاسا اْسِجِد،ُفاصاَّىُُث َُّجا

َّمُاُىُالَّهُ صاَّامل ُالسََّلام ،ُاْرِجْعُ»ُ:عاَاْيِهُواسا واعاَاْي َا
َُلاُْت صا ُِِّّ :«ُفاصا ُِِّّفاِإنَّ َا َّما،ُف اقاالا فاسا جااءُا ُا»ُف اراجاعاُفاصاَّىُُث َُّ َُلاُْت صا ُِِّّواعاَاْي َا ُ«لسََّلام ،ُفااْرِجْعُفاصا ِِّّ،ُفاِإنَّ َا

ُيفُالثَّانِياِة،ُأاْوُيفُالَِِّتُب ُا :ف اقاالا ُالَِّه،ُف اقاالا ُالو ض وءا،ُُث َُُِِّ»ْعداهاا:ُعاِّْمِِنُيااُراس ولا ِِ ُالصََّلاِةُفاأاْسِب َُِِلا ذااُق ْمتا
ُرااكُِ ِئنَّ ُتاْطما ُالق ْرآ َِّ،ُُث َُّارْكاْعُحاَّتَّ ُِمنا ُماعا َا ب ِّْر،ُُث َُّاقْ راْأُِبااُت اياسَّرا َاةاُفاكا ُتاْستاِوياُا،ُُث َُّاْرفاْعُحاَّتَُّعُ اْست اْقِب ُِِّالِقب ْ

ئُِ ُتاْطما اْسج ْدُحاَّتَّ ِئنَُّجااِلس ا،ُُث َُّ ُتاْطما اْرفاْعُحاَّتَّ ا،ُُث َُّ ِئنَُّسااِجد  ُتاْطما اْسج ْدُحاَّتَّ اْرفاْعُقاائِم ا،ُُث َُّ ا،ُُث َُّ نَُّسااِجد 
ُك ِّهاا ُيفُصاَلاِت َا افْ عا ُِّْذاِل َا ِئنَُّجااِلس ا،ُُث َُّ ُتاْطما 4ُُ.«حاَّتَّ

                                                           

ُاُ-،ُالرتمذي22616ُحديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-1ُ َّمُاأابْ وااب  َاا َُِّعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُمااُجااءُاُ،ْْلِ بااب 
ِة،ُحديثُرقم:ُ ِة،ُحديثُرقم:ُُُ-،ُوالنسائي2623يفُت اْرِكُالصََّلا ُاحلْ ْكِمُيفُتاارِِكُالصََّلا ِة،ُبااب  ُالصََّلا ،361ُُِكتااب 

ِة،ُواالسُُُّ-وابنُماجه ُِِقااماِةُالصََّلا ةُا،ُنَّة ُِفيهااِكتااب  ُالصََّلا ُمااُجااءاُِفيماْنُت اراكا  3066ُم:حديثُرق،ُبااب 
حديثُرقم:ُ،ُُ-حديثُرقم:ُ،ُوابنُماجهُ-حديثُرقم:ُ،ُوالنسائيُ-حديثُرقم:ُ،ُوالرتمذيُ-رواهُأِحدُ-2ُ

 بسندُصحيح
َاا َُِّعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَُاُ-رواهُالرتمذيُ-3ُ ُاْْلِ ُمااُجااءاُيِفُت ُاأابْ وااب  ُ،ُبااب  َّما ِة،ْيِهُواسا حديثُرقم:ُُْرِكُالصََّلا

2622 
ِّهاا،ُيِفُاحلاضاِرُواالسَّفارُُُِ-رواهُالبخاريُ-4ُ ُك  اْأم وِمُيفُالصََّاوااِت

ُو ج وِبُالِقرااءاِةُِلْْلِمااِمُواامل ُاْلاذاا َِّ،ُبااب  ُِكتااب  ُ ْهار  ،ُوامااُ
ةُُُِ-ومسَمُ،686ُرقم:ُُ،ُحديثِفيهااُوامااَُي اافاتُ  ُالصََّلا ُاْلق ْرآ َُِّ،ُِكتااب  ُِمنا ُماعا َا ُت اياسَّرا ُماا ديثُرقم:ُ،ُحباب:ُاقْ راْأ

166 
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 (.اأحدها: القيام في الفرض على القادر منتصب  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِصانِّاْلمُ ُق اْولُ 
 .القيام في الفرض على القادر :اِْلَوَّل   الرُّْكن  
َا{لقولُ :ُ}واق وم واُِلَِّهُقاانِِت  1ُ.الَِّهُت اعااَلا

ُوُا  َْ ُْبِنُح صا ُالَّه ُعاْنهُ عاْنُِعْمراا َّا اناْتُِبُب اوااُراِضيا ُكا : ُالنَّقاالا ُِسري ،ُفاساأاْلت  َّمُاِبَّ عاِنُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ُ: تاْستاِطْعُف اعاَاىُجاْنبُ »الصََّلاِة،ُف اقاالا ا،ُفاِإ ََُّْلاُْ 2ُُ.«صا ُِِّّقاائِم ا،ُفاِإ ََُّْلاُْتاْستاِطْعُف اقااِعد 

 ( ذر لم تصحَيسمى قائما ، لغير ع، أو مائَل  بحيث ال افإن وقف منحني)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُبِقاائِمُ يعِنَُلُتصحُصَلتهُ ُلاْوُر ِفعاُالوُاُ،ِْلانَّه ُلاْي ا ُكاا َّاُِِباْيث  ُاِلْسِتنااد ُِ َّْ اُُا وز  ُهاذا ُفاَلا سِّنااد َُلاُْياْسق ْطُواِِلَّ

ُاْسماُاْلِقياامُِ ُياْسَ ب  ُ.يفُاْسِتنااد ُلا

 (َواَل ََيض رُّ َخْفض  رَْأِسهِ )ُ:هُ راِِحاه ُالَّفُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ْطرااقُِ ْيئاِةُاْْلِ ُْلنهُلُينايفُالقيام.ُعاَاىُها

 .(لغير عذرَعَلى رِْجٍل َواِحَدٍة وكره قيامه )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ةُ  ُوااِحدا عاْنُوملاُثبتُ ،اشوعُغالبُ َخلكنُيكرهُلهُذل َُْلنهُينايفُافصَلتهَُزئهُُلغريُعذرُلاْوُقااماُعاَاىُرِْج ِّ 

َّمُا،ُعاِنُالنَِّبُِّاحلْ واْيِرثُُِْبنُُِمااِل َُِ :ُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا اُرُا»قاالا ُكاما 3ُُ.«أايْ ت م وِّنُأ صاِّيصاُّوا

ْحَرامِ الثاني: )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.َتْكِبيَرة  اْْلِ
ْحَرامِ َتْكبِ  :يانِ الثَّ  الرُّْكن   ُ.يَرة  اْْلِ

ُملاُثبتُ ُالَّه ُعاْنهُ عاْنُعاَِي  ُالَِّهُُراِضيا ُراس ول  :ُقاالا ،ُ:ُ»َّمُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُاقاالا ُالطُّه ور  ِة ُالصََّلا ِمْفتااح 

اُالتَّْسَِيمُ  َ هااُالتَّْكِبري ،ُواتاَِْيَ ها  4ُ.«واتاِْر
ر َها ىَ هِ وَ )ُ:هُ راِِحاه ُالَّفُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.اللَّه  َأْكبَ ر  اَل َي ْجزِئ ه  َغي ْ

                                                           

 .215سورةُالبقرة:ُاآلية/ُُ-1ُ
ُت اْقِصرِيُالصََّلاةُِ -رواهُالبخاريُ-2ُ اُصاَّىُعاَاىُجاْنبُ ،ُُأابْ وااب  ُْي ِطْقُقااِعد  ُِِذااَُلا  3336ديثُرقم:ُ،ُحُبااب 
ُالبخاريُ-3ُ ُواالصَّْومُِ -رواه ُواالصََّلاِة ُاْلاذاا َِّ ُيِف ُالصَّد وِق ُالوااِحِد ُخارباِ ُِِجاازاِة ُجااءاُيِف ُماا ُبااب  ُاآلحااِد، ُأاْخبااِر ُِكتااب 

 6236ُحديثُرقم:،ُواالفارااِئِضُوااْلاْحكاامُِ
ُف ارُُُْ-،ُوأبوُداود3006حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-4ُ ُ-،ُوالرتمذي63ِضُاْلو ض وِء،ُحديثُرقم:ُِكتاابُالطَّهااراِةُبااب 

ِةُالطُّ أا ََُِّّمْفتااحاُالصََّلا ُمااُجااءُا َّما،ُبااب  عاَاْيِهُواسا عاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّهُ  ُالطَّهااراةُِ ُُ-،ُوابنُماجه1ه ور ُحديثُرقم:ُأابْ وااب 
ةُِ ُِمْفتااح ُالصََّلا ُالطَّهااراِةُواس ناِنهاا،ُبااب  ،ُحديثُرقم:ُُِكتااب  ُ،ُوصححهُاْللباِّن268الطُّه ور 

 



 11 10 

َّمُاُالنَِّبََُُّلاُْي ان ْق  ُِّْأا ََُّّْلنهُ عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُف،ُِبغارْيُِذاِل َُاُالصَلةُاُكاا َّاُياْست اْفِتحُ ُُصاَّىُالَّهُ  عاْنُأاِبُه رايْ راةا:ُأا ََُّّراس ولا
ُ ُداخا ِّا َّما ُواسا ُصاَّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُعاَاىُالنَِّبِّ َّما ُراج  ٌِّ،ُفاصاَّى،ُفاسا ُفاداخا ِّا اْسِجدا
َّما،ُف ارادَُّامل ُواسا ىُاهلل ُعاَاْيِه

ُ: ُت صا ُِِّّ»واقاالا َُلْا َّماُعُا«اْرِجْعُفاصا ِِّّ،ُفاِإنَّ َا جااءا،ُفاسا ُكامااُصاَّى،ُُث َُّ صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهَُاىُالنَِّبُِّ،ُف اراجاعاُي صاِّي
َّمُاوُا :ُُسا ُت صا ُِِّّ»ف اقاالا َُلْا ُبِاحلُا«ُاْرِجْعُفاصا ِِّّ،ُفاِإنَّ َا :ُواالَِّذيُب اعاثا َا ُغاي ْراه ،ُف اعاِّْمِِن،ُثاَلاث ا،ُف اقاالا ُمااُأ ْحِسن  قِّ

ُ: ارْكُا»ف اقاالا ُِمناُالق ْرآ َِّ،ُُث َُّ ُماعا َا اقْ راأُْمااُت اياسَّرا ب ِّْر،ُُث َُّ ُالصََّلاِةُفاكا َُِِلا اْرفاْعُعُِِْذااُق ْمتا ِئنَُّرااِكع ا،ُُث َُّ ُتاْطما ُحاَّتَّ
اِلس ا،ُواافْ عا ُِّْذالُِ ُجا ِئنَّ ُتاْطما ا،ُُث َُّاْرفاْعُحاَّتَّ ُسااِجد  ِئنَّ ُتاْطما ُقااِئم ا،ُُث َُّاْسج ْدُحاَّتَّ ُت اْعِدلا ُيفُصاَلاِت َاُُحاَّتَّ  َا

  1.«ك ِّهاا
 .(فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفَلَيقولها قائما  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُف اقاْطُد و َّاُالن َّْف ُِِّ ُاْلِقيااِمُي  ْفِسد ُاْلفاْرضا ن افُُْ؛ِْلا ََُّّت اْركا ت هُ  ُِبِهُصاَلا َّمُاُواقاالُا،َُل ُف ات ان ْقاَِب  عاَاْيِهُواسا ُّواُُصُا»ُ:صاَّىُاهللُ 
اُراأايْ ت م وِّنُ 2ُ.«أ صاِّيُكاما

 (وتنعقد إن مد الَلم ال إن مد همزة اهلل أو همزة أكبر)ُ:ه ُالَّهُ راِِحُافُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُاْسِتْفهاام اُرُاِْلانَّه ُغاي َُّ ،ُفاصاارا ُ.اْلماْعَنا

 .(أو قال أكبار)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
رْبُ أاْكباار،ُْل َُّ ُكا ُالطَّْب ِّ ،ْجاْعا ُاملراد.َُْماْعَناُلُريٌُيغُْتِْلانَّه ُُوُ،ُواه وا

 .(أو اِلكبر)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ي ُ ُ،لَنصُُِْل َُّالعباداتُتوقيفية،ُوهذاُالَفظُفيهَُمالفةٌُ ُياْست افُْن ْقُاواَلاُْ ُكاا َّا اُبِغارْيُِذاِل َُا ُِّْأانَّه  ُالَفظ.ُِتح ها

 .(فرض   َسه  ْسِمع  نَ فْ ِبَقْدِر َما َي  وواجب  ر ْكنٍ الجهر بها وبكل و )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُه.نفسُاُعُامُِسُْأدِّنُاِلهرُأ َُّيُ ُو،ُْلنهُلُيعدُآتياُبذل َُبدو َُّصوتُوْل َُّالصوتُهوُماُيسمعُ

 (.مرتبةاْلَفاِتَحِة  ِقَراَءة  : ث  الِ الثَّ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُ.مرتبةاْلَفاِتَحِة  ِقَراَءة  : ث  الِ الثَّ  الرُّْكن  

                                                           

هُُ-1ُ  تقدمُختُر
631ُحديثُرقم:ُُ-كتابُاْلذا َّ،ُبابُاْلذا َُّلَمسافرُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ
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ةُُِر ْكٌنُِمْنُأارْكاا َُُِّفااِتاِة،الُُِْقرااءاةُ  ُتاِصحُُّالصََّلا ةُ ،ُلا ُُ،ْنُأاِْحادُاعُاُاْلماْشه ورُ وهذاُهوُُالصََّلا ُق اْول  اِلمهور؛ُواه وا
:ُملاُثبتُ َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُي اقُْ»عاْنُع بااداةاُْبِنُالصَّاِمِت:ُأا ََُّّراس ولا ْنَُلْا راْأُبِفااِتاِةُلاُصاَلاةاُِلما
1ُُ«.الِكتاابُِ

ُوعَىُهذاُفإ َُّالنفيُيفُاحلديثُلألص ِّ.

ُكُاوُا ُماْوِضع  ُِقرااءاة ُآياة ُِمْنُاْلق ْرآ َِّ،ُِمْنُأايِّ َ ْزِئ  ََّ ،ُوا ُت ات اعا ُرِوااياٌةُأ ْخرا ،ُأان َّهااُلا ُأاِبُاعاْنُأاِْحادا اُق اْول   َّا.ُواهاذا
َّماُصاَِّنيفاةا؛ُِلقاْوِلُالنَِّبُِّحُا تِِه:ُىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُِمْنُاْلق ْرآ َُِّ»ِلَْم ِسيِءُيفُصاَلا ُماعا َا اقْ راأُْمااُت اياسَّرا 2ُ.«ُث َُّ

تِهُِيفُوالراجحُالقولُاْلولُأنهُلُُزيءُيفُالصَلةُغريُالفاتة،ُوُيم ُِّاملطَقُيفُحديثُاملسيءُ ُُصاَلا
ُعَىُاملقيدُيفُحديثُعبادةُوأِبُهريرةُوغريُها.

لم َيأت بما ترك فإن ترك واحدة أو حرفا و  إْحَدى َعْشَرَة َتْشِدَيَدة   َوِفيَها)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّْولُ ق ُا
 (.تصح

ُاْلم شادَّداُأ ِقيماُماقااماُحُاُاملصَيُي اَْزامُ  بِِقرااءاِةُاْلفااِتاِةُم رات َّباة ُم شادَّداة ،ُِْلا ََُّّاحلْاْرفا ُِأا َُّْياْأَتُا َْ اُْرف ا ُِفيها َْح و َّ  ُما ،ُغاي ْرا

،ُِمْث ُِّ  ي ِّ ُاْلماْعَنا ن اُُيِ  ة ُِمن ْهاا،ُأاْوُحلااناُحلْا ُت اْرتِيب اهاا،ُأاْوُشادَّ ،ُفاِإ َُّْت اراكا ي ِّ ُاْلماْعَنا ن اُُيِ  (أاُُحلْا ُ)ِيَّاكا ُكاافا ،ُ َُّْياْكِسرا
) ُأاْوُياض مَُّتااءاُ)أانْ عاْمتا ُاْلواْص ُِِّيفُ)اْهدُِ،ُأاْوُي اْفتاحا ُبِِقرااءاتُِناا(أاِلفا ُي اْعتادَّ ُعااِجز اُعاْنُغارْيُِ،َُلْا ُأا َُّْياك و َّا ِه،ُِلَّ

ا.ُ  هاذا

 (.بقدرهاإالَّ آَيَة ، َكرََّرَها فإن لم َيعرف )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ع ا ب ْ ُكارَّراهااُسا ُآياة ، ْيئ اُِمنُْفاِإ ََُّْلاُُْي ْسُُِ،اْلفااِتاةُِبقدرُُِِ ََُّْلاُُْي ِْسْنُِلَّ الت َّعاُّم ُق اْب ِّاُخ ر وِجُْنُشا ناهُ  ُأاْمكا ُاْلق ْرآ َِّ،ُوالا

ُكا َُّحديثُالعهدُباْلسَلمُاْلواْقِت،ُُ ُِلاهاُِكمن ُِلَِّه،ُوالا ُالَِّه،ُوااحلْاْمد  :ُس ْبحاا َّا ُالَّه ،ُلازِماه ُأا َُّْي اق ولا ملاُلَّ
ُالَّه ُعانُُْعاْنُرِفااعاةاُْبِنُرااِفعُ ثبتُ َّهُ راِضيا ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ْسِجِدُ،ُأا ََُّّراس ولا

ا
اِلٌ ُيفُامل ُجا اُه وا ناما ماُب اي ْ

،ُفُا اْنصارافا تاه ،ُُث َُّ ُصاَلا الباداِويِّ،ُفاصاَّىُفاأاخافَّ ُكا اءاه ُراج  ٌِّ ُرِفااعاة ُواَناْن ُماعاه :ُِِْذُجا َّماُعاَاىُالنَِّبُِّي اْوم ا،ُقاالا سا
َّما:ُُصاَّى ُالنَِّبُُّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا َّما،ُف اقاالا ُت صا ُِِّّواعاَُا»الَّه ُعاَاْيِهُواسا َُلْا ،ُفااْرِجْعُفاصا ُِِّّفاِإنَّ َا عاُ،ُف اراجُا«ْي َا

ُ: َّماُعاَاْيِه،ُف اقاالا ت صا ُِِّّ»فاصاَّى،ُُث َُّجااءاُفاسا َُلاُْ ،ُفااْرِجْعُفاصا ُِِّّفاِإنَّ َا ث ا،ُُ،ُف ُا«واعاَاْي َا ُأاْوُثاَلا ِ َْ ُمارَّت ا فاعا ِّاُذاِل َا
َّماُف اي ساِّم ُعاَاىُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُا ُياْأَتُالنَِّبَُّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُالنَِّبُُّصاَّىُالَّه ُك  ُُِّّذاِل َا َّما،ُف اي اق ول 

                                                           

ُك ِّهاا،ُيِفُاحلاضارُُُِ-رواهُالبخاريُ-1ُ اْأم وِمُيفُالصََّاوااِت
ُو ج وِبُالِقرااءاِةُِلْْلِمااِمُواامل ُاْلاذاا َُِّ،ُبااب  ُ ْهار ُوُاُِكتااب  السَّفاِر،ُوامااُ

،ُحديثُرقم:ُ ةُُُِ-،ُومسَم686ِفيهااُوامااَُي اافات  ُالصََّلا ُو ج وِبُِقرااءاِةُاْلفااِتاِةُيفُك  ُِِّّراْكعاة ،ُواِِنَّهُ ُِكتااب  َلاُُْي ِْسِنُُ،ُبااب  ِِذاُا
ُلاه ُمُِ مااُت اياسَّرا ُأاْمكاناه ُت اعاُّم هااُق اراأُا  163ْنُغارْيِهاا،ُحديثُرقم:ُاْلفااِتاةا،ُوالا

هُ-2ُ ُتقدمُختُر
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َّما:ُ ُواسا ُفاصا ُِِّّ»عاَاْيِه ،ُفااْرِجْع ُت صا ُُِِّّواعاَاْي َا َُلْا ب ُ «فاِإنَّ َا ُواكا ُالنَّاس  ُ،ُفاخاافا ُأاخافَّ ُماْن ُياك و َّا ُأا َّْ ُعاَاْيِهْم را
ُواأ ْخِطئُ  :ُفاأاِرِّنُواعاِّْمِِن،ُفاِإَّنَّااُأانااُباشاٌرُأ ِصيب  ُالرَّج  ِّ ُيفُآِخِرُذاِل َا ُي صا ِِّّ،ُف اقاالا تاه َُلْا :ُصاَلا أاجا ُِّْ»،ُف اقاالا

ُا َُِِلا ُق  ْرآ ٌَُّفُاِِذااُق ْمتا ُماعا َا ُكاا َّا ُالَّه ،ُُث َُّتاشاهَّْدُفاأاِقْمُأاْيض ا،ُفاِإ َّْ ُكامااُأاماراكا ِةُف ات اواضَّْأ ُفااِْحاِدُلصََّلا اقْ راْأ،ُواِِلَّ
ُرااِكع ا،ُُث َُّاْعتاِدلُْ ِئنَّ ْعُفااْطما َِّْه ،ُُث َُّارْكا ب ِّْره ُواها ِئنَُّْدُفااْعتادُِقاائِم ا،ُُث َُّاْسجُ ُالَّهاُواكا ا،ُُث َُّاْجَِْ ُفااْطما ْلُسااِجد 

ُِمْنُصُا ْيئ اُانْ ت اقاْصتا ُِمْنه ُشا ،ُواِِ َُّْانْ ت اقاْصتا ت  َا ُف اقاْدُُتاَّْتُصاَلا ُذاِل َا ق ْم،ُفاِإذااُف اعاَْتا ِت َُاجااِلس ا،ُُث َُّ 1ُُ.«َلا

ا ا َصلَّىقَائِم   ِقَراَءت ه   تْ عَ ن َ ت َ امْ  َمنْ وَ  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   .(أَ رَ ق َ وَ  قَاِعد 
ا ِةُقااِئم اُصاَّىُقااِعد  يفُالصََّلا ْتاِنع ُِقرااءات هُ  ُلااا،ُوااْلِقيااماُ؛ُُوِقياامُِْلُاُآكاد ُمنُاِْلا ََُّّاْلِقرااءاةاُُ؛ماْنُُتا ُبادالا ِْلا ََُّّاْلِقرااءاةاُلا

لٌُلهُ ُاْلق ع ود .ُوهوُبادا

 (.بكفيه ر ْكَبتَ ْيهِ نه مس بحيث َيمكالرُّك وع  َوَأقَ لُّه  َأْن َيَ ْنَحِنَي  :الرَّاِبع  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُ.الرُّك وع   الرَّاِبع : الرُّْكن  

َُاالُُِِْْْجااعُ ُالكتابُوالسنةُوف اْرٌضُُودلُعَىُأنههوُالركنُالرابعُمنُأركا َُّالصَلة،ُُالرُّك وعُ  ،ُأماُُ م ْسَِِم
ُتعاَلالكتابُف ُاهلل ُاَخُْاُ:َقول ُواافْ عاَ وا ُرابَّك ْم ُوااْعب د وا ُوااْسج د وا ُارْكاع وا ُآمان وا ُالَِّذينا ُأاي ُّهاا ُلاعاَّك ْمُ}ياا ي ْرا
ُ 2{.ت  ْفَِح و َُّا

َّماُألمرُالنِبُأماُالسنةُفُو عاَاْيِهُواسا َّما،ُعَهُ،ُولفالرُّك وعُِاملسيءُيفُصَلتهُبصاَّىُاهللُ  عاَاْيِهُواسا ُنُْعُافصاَّىُاهللُ 
َّ عاَاْيِهُواسا ُكاا َّاُجااِلس اُماعاُن افار ُِمْنُأاْصحااِبُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ِدُْبِنُعاْمرِوُْبِنُعاطااء ،ُأانَّه  ْرنااُصاَلاةاُُم امَّ ما،ُفاذاكا

ُأاْحفاظُا ُك ْنت  ُأاب وُِح اْيد ُالسَّاِعِديُّ:ُأاناا َّما،ُف اقاالا عاَاْيِهُواسا عاَاْيِهُكُ النَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ْمُِلصاَلاِةُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ 
َّماُ ْيِهُِمْنُر ْكبات اْيِه،ُُث َّ»واسا ُيادا اءاُماْنِكب اْيِه،ُواِِذااُراكاعاُأاْمكانا ْيِهُِحذا ُجاعا ِّاُيادا ب َّرا ُكا ُهاْهراه ،ُفاِإذااُرافاعاُراأايْ ت ه ُِِذاا ُهاصارا

ُك  ُُِّّ ُي اع ودا اْست اوا ُحاَّتَّ قُاُراْأساهُ  ُوالُا ْيِهُغاي ْراُم ْفرتاِش  ساجاداُواضاعاُيادا فاِإذاُا بِأاْطرااِفُف اقاار ُماكااناه ُ، وااْست اْقبا ُِّا اِبِضِهمااُ،
،ُوُا ُالي ْمَنا ُالي ْسرا ،ُواناصابا ُعاَاىُرِْجَِِه َا ا ُجا ِ َْ ُيفُالرَّْكعات ا َا ا َاةا،ُفاِإذااُجا ُالِقب ْ ُيفُأاصااِبِعُرِْجَاْيِه َا ا ِِذااُجا

تِهُِا ُاْل ْخرا ُواق اعاداُعاَاىُماْقعادا 3ُُ.«لرَّْكعاِةُاآلِخراِةُقادَّماُرِْجَاه ُالي ْسرا ،ُواناصابا

                                                           

َْباه ُيِفُالرُّك وِعُواالسُّج وِد،ُحُ-رواهُأبوُداودُ-1ُ ُي ِقيم ُص  ِةُماْنُلا ُصاَلا ِة،ُبااب  ُت اْفرِيِعُاْسِتْفتااِحُالصََّلا ديثُرقم:ُأابْ وااب 
ِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَُّ-،ُوالرتمذي563 ُالصََّلا ُمااُجااءاُيفُواْصفُِأابْ وااب  َّما،ُُبااب  ِة،ُحديثُرقم:ُه ُعاَاْيِهُواسا ُالصََّلا
 ،ُوصححهُاْللباِّن102

 66:ُاآلية/ُس وراة ُاحلْاٌُُِّّ-2ُ
ُس نَُُّ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُاْلاذاا َُِّ،ُبااب  525ُ،ُحديثُرقم:ُِةُاِل َ وِسُيِفُالتَّشاهُّدُِِكتااب 
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ُكا َُّمستطيع اُله  ُلهُيفُتركهُوليُوأْجعُالعَماءُعَىُوجوبُالركوعُوأنهُلَُزيءُصَلةُبغريُركوعُِذا
ُُ.عذرٌُ

ُُو َُ ُْيفُاْلوااِجب  نااء ،ُِباْيث  َُياُْالرُّك وِعُاِلَنِْ لا ْيِه؛ُِْلانَّهُ  ُر ْكبات اْيِهُبِيادا ما ُّ ُبِِه،ُِكن هُ  ُالرُّك وِعُِلَّ ر ج ُعاْنُحادُِّاْلِقيااِمَُِلا
ُي اَْزام ه ُواْضعُ  ْيهُُِوالا ُم سُْعَىُُيادا ُكا َُّلُيص ُِّبتاحابُ؟ر ْكبات اْيِه،ُواَِِّنَّااُذاِل َا يديهَُِلُركبيته،ُفَلُيصحُْلنهُ،ُفإذا

ُاكع ا.لُيكو َُّعندئذ ُُر

 .(َيمد ظهره مستوَيا وَيجعل رأسه حياله َوَأْكَمل ه  َأنْ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
عاْنهُ ُِح اْيد ُالسَّاِعِديُُُّأاِبُلقولُ ُأاْحفاظاك ْمُِلصاَلاِةُراس وِلُالَِّهُصُاراِضياُالَّهُ  ُك ْنت  َّماُ:ُأاناا عاَاْيِهُواسا راأايْ ت ه ُ»َّىُاهللُ 
ُهاْهراهُ ِِذُا هاصارا ْيِهُِمْنُر ْكبات اْيِه،ُُث َُّ ُيادا اءاُماْنِكب اْيِه،ُواِِذااُراكاعاُأاْمكانا ْيِهُِحذا ُجاعا ِّاُيادا ب َّرا ُكا 1ُُ.«ا

ُي اْعتادُِمادَُّي اْعِِنُ ْوِدب اه ُحاَّتَّ ُي اب ْقاىُُم ْدا ،ُوالا ُُ.لا

ُالَّه ُعان ْهُاُعااِئشاةُ ُلقولوُا ُالَِّهُصُا:ُ»اراِضيا ُراس ول  َّمُاكاا َّا ُي صُاَُِّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُي اْرفاْعُراْأساه ،ُواَلْا ُوِّْبهُ ذااُراكاعاَُلْا
اُذاِل َُا َْ 2ُُ.«والاِكْنُب ا

اُأاصاابِِعِه،ُواي اْعتامُِوُا َْ ُب ا ت اْيِهُر ْكبات اْيِه،ُواي  فارِّقا ُأاِْحاد :ُي اْنباِغيُلاه ُِذااُراكاعاُأا َُّْي  َِْقماُرااحا عُاقاالا ُعاَاىُضاب ْ ْيِه،ُدا ْيِهُواسااِعدا
ا ُي  ناكِّساه ،ُواقاْدُجا ُي اْرفاعاُراْأساه ُوالا ،ُعاْنُالنَِّبُِّواي ساوِّياُهاْهراه ،ُوالا َّمُاَّىُالَّه ُعاَُاصُاُءاُاحلْاِديث  ُِذااُُْيِهُواسا ُكاا َّا أانَّه 

ُِلْستُِ .ُواذاِل َا ُكاا َّاُقاداح ُمااء ُعاَاىُهاْهرِِهُمااُتاارَّكا ُ.وااِءُهاْهرِهُِراكاعاُلاْو

 .(يء لم َيكفوال َيقصد غيره فلو رفع فزعا من ش الرَّْفع  ِمْنه  : اْلَخاِمس  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
: الرَّْفع  ِمنْ  الرُّْكن    .الرُّك وعِ  اْلَخاِمس 
َّمُاُالنَِّبَُّملداومةُ عاَاْيِهُواسا َُّصاَّىُالَّهُ هُوْلمُرُ؛عَيهُصاَّىُالَّهُ  ُالنَِّبُُُّفقدُ؛لَمسيءُصَلتهُمُاعاَاْيِهُواسا صاَّىُُقاالا
َّمُاُالَّه ُعاَاْيهُِ تِهُُِواسا ُقااِئم ا»ُ:ِلَْم ِسيِءُيفُصاَلا ُت اْعتاِدلا اْرفاْعُحاَّتَّ  3.«ُث َُّ

 .(السادس: االعتدال قائما وال تبطل إن طال )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُ.الرُّك وعِ  ِمنْ  ا: االعتدال قائم  س  ادِ السَّ  الرُّْكن  

                                                           

هُ-1ُ  تقدمُختُر
ُبِِه،ُواِصفاةاُالرُّك وعُُِِكتاابُ ُ-مسَمرواهُُ-2ُ ُواَي ْتام  ُبِِه ُي  ْفتاتاح  ِةُواماا ُِصفاةاُالصََّلا ُاْماع  ُ ُماا ِة،ُبااب  اِلُِمْنه ،ُُالصََّلا وااِلْعِتدا

ُب ُا ُاِلْ َ وِس ُالرُّبااِعيَِّة،ُواِصفاةا ُِمنا ِ َْ ُراْكعات ا ُك  ِِّّ ُب اْعدا ُواالتَّشاهُِّد ُِمْنه ، اِل ُوااِلْعِتدا ُاواالسُّج وِد ُاْْلاوَِّل،َُْ ِ،ُوايفُالتَّشاهُِّد َْ ت ا ُالسَّْجدا
 365ُحديثُرقم:ُ

هُ-3ُ ُتقدمُختُر
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ُالَّه ُعان ْهُاُعااِئشاةُاملاُثبتُعنُ َّما:ُُالنَِّبَُُّأ َُّاراِضيا ُراْأساه ُِمْنُالرُّك وِعَُلاُْ»صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُِذااُرافاعا كاا َّا
ُياْستاوُِ 1ُُ«.ياُقاائِم اياْسج ْدُحاَّتَّ

ُالنَِّبُُّ َّمُاُىُالَّهُ صاَّواقاالا تِِهُُعاَاْيِهُواسا اْرفاْعُحاَّتَُّ»ِلَْم ِسيِءُيفُصاَلا ُقااِئم اُث َُّ 2ُُ.«ُت اْعتاِدلا
ُ
ُ
 (.السُّج ود  : ع  ابِ السَّ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُ.السُّج ود  : ع  ابِ السَّ  الرُّْكن  

ْْجااعُِ ُوااْْلِ وااِجٌبُبِالنَّصِّ وااْسجُ }ُ،ُقالُاهللُتعاَل:السُّج ودُ  ارْكاع وُا الَِّذيناُآمان وُا ُا أاي ُّها رابَّك ْمُواافْ عاَ واُياُا وااْعب د وُا د وُا
ُلاعاَّك ْمُت  ْفَِح و َُّا ُ 3{.اَخْاي ْرا

تِِه:ُوُا َّماُيفُحاِديِثُاْلم ِسيِءُيفُصاَلا ا ْسجُ »لِقاْوِلُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ِئنَُّسُاُث َُّ ُتاْطما اْدُحاَّتَّ 4ُُ.«اِجد 

ه من محل وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدمي)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 (.سجوده

ُيفُالسُّج وِدُعاَاىُاْْلاْرِضُأا َُّْ ُبُاُوُ،وركبتيهُيهُِهُوكفَُّهُوأنفُاتُاجبهُاُنُاكَُِّ ُااْلكاماال  َاىُعُاُهُ كافَّْيِه،ُواأاصاابِعُاُُنُاطُِاياضاعا
ُ.اْْلاْرِض،ُواي اْرفاعاُِمْرف اقاْيهُِ

 (.وأقله وضع جزء من كل عضو)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُعاَاىُب اْعِضُْقتاصُِي َُّْأقَهُأ ُأاِْحُاُ؛ُْلنهُيقالُعنهُساجد،أاْجزاأاهُ فإ َُّفع ُُِّالعضورا ْيِنُقاالا د :ُِ َُّْواضاعاُِمْنُاْليادا

ِة،ُأاْجزاأُا ُه .بِقاْدِرُاِلْاب ْها

 (.َوَي  ْعَتبَ ر  اْلَمَقرُّ ِِلَْعَضاِء السُّج ودِ ) :راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

                                                           

ه،ُُوراوااه ُم ْسَِمٌُُ-1ُ  تقدمُختُر
هُوراوااه ُالبخاريُوم ْسٌَِم،ُُ-2ُ  تقدمُختُر
 66س وراة ُاحلْاٌُِّّ:ُاآلية/ُُ-3ُ
هُ-4ُ ُتقدمُختُر
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َّما:ُملاُثبتُ ُالنَِّبُُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا :ُقاالا ا،ُقاالا ُالَّه ُعان ْه ما ُراِضيا ُعاَاىُ»عاِنُاْبِنُعابَّاس  ُأا َُّْأاْسج دا أ ِمْرت 
ُعاَُا ب ْعاِةُأاْعظ م  ِ،ُواأاْطرااِفُالقادامُاسا َْ ْيِنُواالرُّْكبات ا ُبِياِدِهُعاَاىُأاْنِفِهُوااليادا ُىُاِلاب ْهاِة،ُواأاشاارا ُالث ِّياابا ُوالاُناْكِفتا ِ َْ

1ُُ.«واالشَّعارُا

َهَته  َعَلى َنْحوِ ) :راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ  ف وٍش  فَ َلْو َوَضَع َجب ْ  (.َلْم َتِصحَّ  سْ َلْم َيَ ْنَكبِ وَ ق ْطٍن َمن ْ
ِمُُتااكُّنُِ ِمُُ،ع ْرف اُالسُّج ودُُِئهُمنأاْعضااُلِعادا ُعاَاْيِه.وجودُواعادا ُمااُياْستاِقرُّ

 (.وَيصح سجوده على كمه وذَيله) :راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ِهُأاْوُذاْيَِهُِ ُك مِّ اماِةُأاْو ُك وِرُاْلِعما ُعاَاى ُاْلقااِضي:ُِذااُساجادا ٌةُرِوااقاالا ة ُصاِحيحا ة .،ُفاالصََّلا ُياة ُوااِحدا

،واالُواطااو ٌس،ُعاطااٌء،ُوااْلب اْردُُِاحلْارُُِّيفُُالث َّْوبُُِعاَاىُالسُّج ودُُِيفُُراخَّصُاُواممَّنُْ ُ ٌَ،واماالُُِوااْْلاْوزااِعيُّ،ُواالشَّْعِبُّ،ُنَّخاِعيُّ
، اماةُُِك ورُُِعاَاىُج ودُِالسُُُّيفُُواراخَّصُا.ُالرَّْأيُُِواأاْصحاابُ ُواِِْسحااق  ُْبنُ ُالرَِّْحانُُِواعاْبدُ ُْكح وٌل،وامُاُاحلْاسان ،ُاْلِعما

2ُُب  ْرن ِسِه.ُعاَاىُش راْيحٌُُواساجادُاُ،يازِيدُا

 (.وَيكره بَل عذر) :راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُِْلاِْحادُالقولُأِبُداود:ُ اماِة؟ُُ:ق  َْت  .السُّج ود ُعاَاىُكاْور ُاْلِعما :ُلا ُقاالا

صاَّوقال:ُ :ُفاماُا ،ُقاالا :ُلا :ُأاْسجاد ُعاَاي ْهاا؟ُقاالا ُق اَاْنس واتِِه،ُف اقاالا ُأاِْحاداُواأاشااراَُِِلا ُساأالا ْعت ُراج َل  ا،َُسِا ْيت ُهاكاذا
ُتاْسج ْدُعاَاي ْهاا. ،ُوالاِكْنُلا :ُلا اُأ ِعيد ؟ُقاالا ُعاَاي ْها ُ 3أاْي:ُساجاْدت 

 (.ومن عجز بالجبهة لم َيلزمه بغيرها) :راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُ ناهُ عنُالسجودُِِ َُّْعاجازا مااُأاْمكا ِةُأاْوماأُا ِةُم ْطَاق اُ،بِاِلْاب ْها ُاِلْاب ْها ُ ْزِئ ُبادال  ُ ِْلا َُّاِلْاب ْهاةُاْلاْص ُِّواغاريهااُتبعُُ،والا

ُلاااُفاِإذاُسقطُاْلاْص ُِّسقطُالتبع.

 .(وَيومئ ما َيمكنه) :ِِحاه ُالَّهُ رُافُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاملاُثبتُ ُاهلِلُُراِضيا ُراس ول  :ُقاالا عاَايُْقاالا َّمُاصاَّىُاهللُ  ِِذااُأاماْرت ك ْمُِبشاْيء ُفاْأت واُ»:ُِهُواسا

ْيت ك ْمُعاْنُشاْيء ُفاداع وهُ   4.«ِمْنه ُمااُاْستاطاْعت ْم،ُواِِذااُن اها

                                                           

ُاْلاذاا َِّ،ُباابُ ُُ-راوااه ُالبخاريُ-1ُ ب ْعاِةُأاْعظ م ،ُحديثُرقم:ُُِكتااب  ةُُُِ-،ُوام ْسَِم530ٌُالسُّج وِدُعاَاىُسا ُالصََّلا ُباابُ ،ُِكتااب 
ِة،ُحديثُرقم:ُ ُالشَّْعِرُواالث َّْوِبُواعاْقِصُالرَّْأِسُيِفُالصََّلا ُكافِّ 360ُأاْعضااِءُالسُّج وِد،ُواالن َّْهِيُعاْن

 (3ُ/162)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
ُ(83)ص:ُُ-أِحدُروايةُأِبُداودُالسجستاِّنُُمسائ ُِّاْلمامُ-3ُ
ُاحلْاٌُُِّّ-رواهُمسَمُ-4ُ ُف اْرِضُاحلْاٌُِّّمارَّة ُيفُاْلع م ِرُ،ُحديثُرقم:،ُُِكتااب   3116 بااب 
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 .(السُّج ودِ  نْ مِ  ع  فْ : الرَّ ن  امِ الثَّ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُ.السُّج ودِ  نْ مِ  ع  فْ : الرَّ ن  امِ الثَّ  الرُّْكن  
َّمُاُلقول عاَاْيِهُواسا ُتاطُْ:ُ»لَمسيءُيفُصَلتهُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  اْرفاْعُحاَّتَّ ِئنَُّجااِلس اُث َُّ  1ُ.«ما

 (.بَ ْيَن السَّْجَدتَ ْينِ  وس  الجل  التاسع: )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 .بَ ْيَن السَّْجَدتَ ْينِ  وس  ل  : الج  ع  اسِ التَّ  الرُّْكن  
َّمُاُلفعَه عاَاْيِهُواسا :ُفُصاَّىُاهللُ  َّماُوار ك وع ه ُوُاُكاا َّاُس ج ود ُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ »عاِنُالب ارااِء،ُقاالا ُعاَاْيِهُواسا ا َْ ق  ع ود ه ُب ا

ُِقارِيب اُِمناُالسَّوااءُِ َْ ت ا   2«.السَّْجدا

  .وْلمرهُلَمسيءُيفُصَلته

 (.وكيف جلس كفى)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُُلألمر.ْلنهُيكو َُّممتثَل ُ

الَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ  َيوجههما إلى و والسنة أن َيجلس مفترشا على رجله اليسرى وَينصب اليمنى )ُ:راِِحاهُ 
 .(القبلة
ُالَّه ُعان ْهُاُعاْنُعااِئشاةُاملاُثبتُ ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسُا»،ُقاالاْت:ُاراِضيا ُراس ول  ُرِْجَاه ُاْلي ْسرا ُكاا َّا ُي اْفِرش  َّما

ُرِْجَاه ُاْلي ْمَناُ 3ُُ«.واي اْنِصب 

 .(وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي ة  الطَُّمْأنِينَ العاشر: )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُ.الطَُّمْأنِيَنة  : ر  اشِ العَ  الرُّْكن  
ْأنِيناةُ وُا ُِمْنُاْْلاْرِضُاْلمُ ُ،السُّك و َُّ ُلغة :ُالطُّما ِئنُّ ِئن؟ُوااْلم ْطما ُم ْطما ُف اه وا ُِذااُساكانا أا ََّّ ُِْلانَّه ُاْسٌمُِمْنُاْطما ْنخاِفض 

ْأنِيناِةُواِمْنهُ  ِئن؟.ُماْوِضع ُالطُّما ا ٌَُّم ْطما 4ماكا
 ُ

                                                           

هُ-1ُ ُتقدمُختُر
ُِ،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ َْ ت ا ُالسَّْجدا ا َْ  ْكِثُب ا

ُامل ُاْلاذاا َِّ،ُبااب  ِة،ِكتُاُُ-،ُومسَم520ُِكتااب  ُالصََّلا ُُاب  بااب 
ُ،ُحديثُرقم:ُ ِةُواختاِْفيِفهااُيِفُُتااام  اِلُأارْكاا َُِّالصََّلا 363ُاْعِتدا

ُبِِه،ُواِصفاةاُالرُّك وِعُوااُ-رواهُمسَمُ-3ُ ُواَي ْتام  ُبِِه ُي  ْفتاتاح  ِةُواماا ُِصفاةاُالصََّلا ُاْماع  ُ ُماا ِة،ُبااب  ُالصََّلا اِلُِمْنه ،ُِكتااب  ِلْعِتدا
ُالواال ا َْ ُالرُّبااِعيَِّة،ُواِصفاةاُاِلْ َ وِسُب ا ُِمنا ِ َْ ُراْكعات ا ُك  ِِّّ ُب اْعدا اِلُِمْنه ،ُواالتَّشاهُِّد ُوااِلْعِتدا ُاْْلاوَِّلُ،ُسَُّسُّج وِد ِ،ُوايِفُالتَّشاهُِّد َْ ت ا ْجدا

365ُحديثُرقم:ُ
 (263)ص:ُُ-املغربُيفُترتيبُاملعربُُ-4ُ
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ارُاْلقارار:ُاعُ رُْواشُا ةُأارْكاا َُّيفُُالتسبيحةُِمْقدا 1ُ.الصََّلا
ُالنَِّبَُُّحلديثُاملسيءُيفُصَلتهُوفيه َّمُاأا ََّّ ب ِّْر،ُُث َُّ»ُ:لهُقاالُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُالصََّلاِة،ُفاكا َُِِلا ِِذااُق ْمتا

ُِمنُا ُماعا َا ُت اياسَّرا ُماا ُقُاُاقْ راْأ ُت اْعتاِدلا ُرااِكع ا،ُُث َُّاْرفاْعُحاَّتَّ ِئنَّ ُتاْطما ُالق ْرآ َِّ،ُُث َُّارْكاْعُحاَّتَّ اِئم ا،ُُث َُّاْسج ْدُحاَّتَّ
ا،ُُث َُّافْ عا ُِّْذالُِ ُسااِجد  ِئنَّ ُتاْطما اِلس ا،ُُث َُّاْسج ْدُحاَّتَّ ُجا ِئنَّ ُتاْطما ا،ُُث َُّاْرفاْعُحاَّتَّ ُسااِجد  ِئنَّ ُيفُصاَلُاتاْطما ِت َاُُ َا

2ُُ«.ك ِّهاا

الَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ  ما الحادي عشر: التشهد اِلخير وهو: اللهم صل على محمد بعد اْلتيان ب)ُ:راِِحاهُ 
 (.َيجزئ من التشهد اِلول

ُ.الحادي عشر: التشهد اِلخير الرُّْكن  
ُالَّه ُعاْنهُ ْبِنُماْسع ود ُُعاْبِدُالَّهُِعاْنُملاُثبتُ ُكُ ُراِضيا : ةُِقاالا ُيفُالصََّلا م ُنَّاُن اق ول  ُالتَّشاهُّد :ُالسََّلا ُق اْب ِّاُأا َُّْي  ْفراضا

ُالَِّهُصاَّ ُراس ول  م ُعاَاىُِجرْبِي ِّاُواِميكاائِي ِّا،ُف اقاالا َّما:ُ ىُاهلل ُعُاعاَاىُالَِّه،ُالسََّلا ا،ُفاِإ َََُّّاْيِهُواسا ُت اق ول واُهاكاذا لا
مُ  ُالسََّلا ُواجا َُِّّه وا مُ الَّهاُعازَّ ،ُالسََّلا ُواالطَّيِّباات  ُِلَِّهُواالصََّاواات  ُأاي ُّهااُالنَِّبُُّواراِْحاة ُ،ُوالاِكْنُق ول وا:ُالتَِّحيَّات  ُعاَاْي َا

ُالَّه ،ُوُا ُِِلاهاُِِلَّ ُأا َُّْلا ،ُأاْشهاد  َا ُالصَّاحلِِ ُالَِّه نااُواعاَاىُِعبااِد م ُعاَاي ْ ُأاشُْالَِّهُواب اراكاات ه ،ُالسََّلا ُأا ََّّ اُعاْبد ه ُهاد  ُم امَّد 
ُ 3«.واراس ول هُ 

ةُِ َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُِّعاَاىُرويُعنُاْلمامُأِحدُيفُالصََّلا ثَلثُروايات،ُاْلوَلُُاْْلاِخريُِهُِّدُالتَّشُاُيفُُواسا
السابق،ُُْبِنُماْسع ودُ ُعاْبِدُالَّهُُِحلديثُأان َّهااُر ْكنٌُاجحُ،ُوالُرس نَّةٌُُأان َّهاا،ُوالثالثةُأان َّهااُر ْكنٌُُوالثانيةُ،أان َّهااُوااِجباةٌُ

، ُاْلماْذهاب  ُُواِهيا ُُِأاصاحُِّواِهيا َْ ُُاْْلاْكثاِر.ُيارُ اْختُا،ُُوالرِّوااي ات ا

َا ُاُِذااقالُابنُقدامة:ُ تِهُُِآِخرُُِيفُُجا ُصاَّىُالنَِّبُُِّعاَاىُِّيي صُاُُث َُّْرنااه ،ذاكُاُالَِّذيُبِالتَّشاهُّدُُِي اتاشاهَّدُ ُفاِإنَّهُ ُصاَلا
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ  رُاُكامااُواسا ،ُذاكا ُواعانُْ.ُواِِْسحااقُاُالشَّاِفِعيُُِّق اْولُ ُه وُاوُاُاْلماْذهاِب،ُصاِحيحُُِيفُُوااِجباةٌُُواِهيُاُاَخِْراِقيِّ
رُ ُأان َّهااُأاِْحادُا ةُاُت اراكُاُراج َل ُُأا ََُُّّلاوُْ:ُي اق ولُ ُهُِرااْهوايُُْاْبنُاُِ ََُّّ.ُهُِالَُّعاْبدُُِِْلاِبُُِقي ُِّا:ُاْلمارُّوِذيُُُّقاالُا.ُوااِجباةُ ُغاي ْ ُالصََّلا
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُِّعاَاى ت هُ ُباطاَاتُُْالتَّشاهُِّد،ُيفُُواسا اُأاق ولُاُأا َُُّْأاْجرتاِئُ ُماا:ُالُاقُا.ُصاَلا ُ:ماْوِضعُ ُيفُُواقاالُا.ُهاذا
ا ا.ُش ذ وذٌُُهاذا 4ُُ.ي وِجب ْهااَُلاُُْأانَّهُ ُعاَاىُياد لُُُّواهاذا

                                                           

ُ(858)ص:ُُ-الكَياتُُ-1ُ
هتقدمُُ-2ُ ُختُر
ُالتَّشاهُِّدُيفُاآلِخراةُِ،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُاْلاذاا َِّ،ُبااب  ُالتَّشهُِّدُُُ-،ُومسَم513ِكتااب  ِة،ُُبااب  ُالصََّلا ِكتااب 

ِة،ُحديثُرقم:ُ 302ُيفُالصََّلا
ُ(3ُ/155)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-4ُ
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،ُأات اهايَّبُ ُك ْنتُ :ُقاالُاُأانَّهُ ُأاِْحادا،ُعانُُْالدِّماْشِقيَُُّز ْرعاةُاُأاب وُن اقا ُِّاوُا ،ت ُاُُث َُّذاِل َا ةُ ُفاِإذااُب اي َّْنت  قالُابنُ.ُوااِجباةٌُُالصََّلا
اُفاظااِهرُ قدامة:ُ اَُِلاُُاْْلاوَّلُُِق اْولِهُُِعانُُْراجاعُاُأانَّهُ ُهاذا 1ُ.هاذا

عاَاىُالنَِّبُِّوقالُاملرداوي:ُُ ةُ  َّمُاصاَُّ)واالصََّلا عاَاْيِهُواسا وااِجباةٌُيفُالتَّشاهُِّدُاْْلاِخرِي،ُيفُماْوِضِعهاا(ُي ُاُىُالَّهُ  ُا ْعِِنُأان َّها
ِة،ُوااْلااِدي ُجازاماُبِِهُيفُاْلع ْمدا مااِمُأاِْحادا ُِْحدا ُالرِّواايااِتُعاْنُاْْلِ ،ُوااْلماْجد ُيفُ،ُوااْلواِجيِزُوُاواه وا اْختااراهااُاَخِْراِقيُّ

ا ُيفُاْلم ْغِِن:ُهاذا ِبرِيُقاالا ُيفُتاْذِكراتِِهُواصاحَّحاهااُيفُالنَّْظِم،ُوااحلْااِويُاْلكا ُاْلماْذهاِبُُشاْرِحِه،ُوااْبن ُعاْبد وس  هااِهر 
ُ.واقادَّماه ُيفُاْلفااِئقُِ

ُر ْكٌن، ُاْْلاْصحاابُُِواعاْنه ُأان َّهاا ُأاْكث ار  ،ُواعاَاْيِه ُاْلماْذهاب  ُيفُُر ْكنٌُ:ُالذَّهابُُِماْسب وكُِوُاُاْلم ْذهاِب،ُيفُُقاالُا،ُواِهيا
ُُِأاصاحُِّ َْ َْغاةُُِيفُُقاالُاُالرِّوااي ات ا ُيفُُقاالُاُاْْلاصاحُُِّيفُُر ْكنٌُ:ُاْلغااياةُُِْدرااكُُِِيفُُقاالُاُالرِّواايااتُُِأاصاحُُِّيفُُر ْكنٌُ:ُِهيُاُاْلب  
ِذهُِ:ُاْلباْحراْينَُُِماْماعُِ ُيفُُبِهُُِواجازامُاُاْْلاْكث ارُ ُاْختااراهُ ُْنهُ عُاُاْْلاْشهارُُِعاَاىُر ْكٌن،:ُاْلف ر وعُُِيفُُقاالُاُالرِّواايااتُُِأاْههارُ ُها
اياِة، صاِة،ُاْْلاِْحاِد،ُوااْلماْذهابُُِالِْدا ِ،ُرَّرُِاْلم حُاوُاُاْلف ر وِع،ُيفُُواقادَّماهُ ُوااْلم ن اوِّرُُِوااَْخ َلا َْ ُُِواالرِّعااي ات ا َْ ُوااْختااراهُ ُوااحلْااِوي ا

2ُ.واغاي ْر ُه ااُوااآْلِمِديُُُّالزَّاغ وِّنِّ،ُاْبنُ 

اُواعاْنهُ  اُس نَّةٌُُأان َّها ِة،ُكاخاارِجُُِاْلعازِيزُُِعاْبدُ ُباْكرُ ُأاب وُاْختااراها ِذهُُِعانُُْر ج وعاهُ :ُز ْرعاةُاُوأابُ ُوان اقا ُِّاُالصََّلا ُرِّوااياِة،الُها
َِْخيصُُِاْلم ْست اْوِعِب،ُيفُُواأاْطَاقاه نَُّ ُ.ُواالت َّ

ةُ ُوات سانُُّ):ُالقناعُيفُكشافوقالُ َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُِّعاَاىُالصََّلا ةُُِغارْيُُِيفُُواسا ا(ُالصََّلا ُيفُُر ْكنٌُُفاِإن َّها
3ُُ.اْْلاِخريُُِالتَّشاهُّدُِ

وبركاته يُّ َوَرْحَمة  اللَِّه التَِّحيَّات  ِللَِّه، السَََّلم  َعَلْيك َأَي َُّها النَّبِ والمجزئ منه )ُ:ه ُالَّهُ راِِحُافُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ا َرس  سَ  َنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحيَن، َأْشَهد  َأْن اَل إَلَه إالَّ اللَّه  َوَأْشَهد  َأنَّ م َحمَّد   .(ل  اللَّهِ و ََلم  َعَلي ْ

ْرِويَِّةُْل َُّالصيُِالواردةُيفُ اِتُاْلما َّمُاُالنَِّبُِّعنُالتَّشاهُّدا عاَاْيِهُواسا اْلِقرااءااِتُاْلم ْختاَِفاِةُكمهاُحكمُحُصاَّىُاهللُ 
ُلاْفظاة ُِهياُسااِقطاٌةُيفُب اْعِضُالتَّشاهُّدااتُُِفَوُ،الَِِّتُاْشتاما ِّاُعاَاي ْهااُاْلم ْصحافُ  ْرِويَُّأاْسقاطا ُ.ِةُصاحَُّتاشاهُّد هُ اْلما

 .(والكامل مشهور)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُالَّه ُعاْنهُ ْبِنُماْسع ود ُُعاْنُعاْبِدُالَّهُِوهوُماُثبتُ :ُراِضيا ُاُُقاالا َْفا َّماُك نَّاُن صاِّيُخا لنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا

:ُالسََّلام ُعاَاىُالَِّه،ُف ُا ُالنَِّبُُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُوُاف ان اق ول  َّما:ُ قاالا ُالسا ََّّ ُِِ ُالسََّلام ،ُوالاِكْنُق ول وا:ُالتَِّحيَّات  َّهاُه وا

                                                           

ُ(3ُ/156)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-1ُ
ُ(2ُ/336)ُ-الراجحُمنُاَخَلفُلَمرداويُُاْلنصافُيفُمعرفةُ-2ُ
ُ(3ُ/186)ُ-كشافُالقناعُعنُمنتُاْلقناعُُ-3ُ
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ُ ُالسََّلام  ُواب اراكاات ه ، ُالَِّه ُواراِْحاة  ُالنَِّبُّ ا ُأاي ُّها ُعاَاْي َا ُالسََّلام  ، ُواالطَّيِّباات  ُواالصََّاواات  ُواعاَُاعُاِلَِّه ناا ُالَِّهَُاي ْ ُِعبااِد ى
ُالَّه ،ُواأاْشهاد ُأا ََُّّ ِِلاهاُِِلَّ ،ُأاْشهاد ُأا َُّْلُا َا اُعاْبد ه ُواراس ول هُ الصَّاحلِِ   1«.ُم امَّد 

اُو ُُهاذا ُِعْندا ُالتَّشاهُّد ُاْلم ْختاار  ُأاْه ُِِّاْلِعَِْمُِمْنُأُاُأِحدُماامُِاْله وا صاَّىُاهللُ ُالنَِّبُِّْصحااِبُراِِحاه ُالَّه ،ُواعاَاْيِهُأاْكث ار 

َّمُا ُ.عاَاْيِهُواسا

 .(اْلج ل وس  َله  َولِلتَّْسِليَمتَ ْينِ  :الثَّاِني َعَشرَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُ.اْلج ل وس  َله  َولِلتَّْسِليَمتَ ْينِ  :الثَّاِني َعَشرَ  الرُّْكن  

ُ ُاْْلاِخريُِلاِلْ َ وس  ُِوالَِتَّْسَِيَُتَّشاهُِّد َْ ت ا اوامُاُركنُمنُأركا َُّالصَلةُما ُالنِبِلم دا ُعاَاىُُة َّما ُواسا ُعاَاْيِه صاَّىُالَّه 
ُ.اِلْ َ وِسُِلذاِل َُا

ثبتُ عاْنهُ ُمااِل َُِْبِنُاحل واْيِرثُُِعانُْوملُا النَِّبَُّصاَّىُاهللُ راِضياُالَّهُ  ناُا :ُأات اي ْ َّما،ُواَناْن ُشاباباةٌُم ت اقُاُ،ُقاالا ،ُارُِعاَاْيِهُواسا ب و َّا
:ُُوفيه ُكامااُراأايْ ت م وِّنُأ صاِّي»ف اقاالا  2ُ.«صاُّوا

الَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   .(حفلو تشهد غير جالس أو سلم اِلولى جالسا والثانية غير جالس لم تص)ُ:راِِحاهُ 
فُِ ُالثَّاِّنُر ْكٌن،ُِبَِلا ُلَِتَّشاهُِّد ُاِلْ َ وسا ُاُِْلا ََّّ ُفاِإنَّه ُوااِجبٌُْْلاوَّلُِالتَّشاهُِّد ُالرُّْكنُُِ، ُِمْن ُأاخافُّ ُفَوُتركُواه وا ُ،

ُلَِتَّشاهُِّدُالثَّاِّنُ ُ.يكو َُّقدُتركُركناُمنُأركا َُّالصَلةُاِلْ َ وسا

 (.نِ التَّْسِليَمتَ ا :َعَشرَ  ِلثَ الثَّا)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُ.نِ التَّْسِليَمتَ ا: َعَشرَ  ِلثَ الثَّا الرُّْكن  
َّما:ُاُثبتُمل ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  :ُقاالا ُالَّه ُعاْنه ،ُقاالا ُراِضيا ي 

،ُ»عاْنُعاَِ ِةُالطُّه ور  ُالصََّلا ِمْفتااح 

اُالتَّْسَِيمُ  َ هااُالتَّْكِبري ،ُواتاَِْيَ ها  3ُ.«واتاِْر

 (.: السَلم عليكم ورحمة اهللوهو أن َيقول مرتين)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُبِِه،ُواقُا َُيِ  ُِّّ ُوالا تِِه،ُواي ِدمي ُذاِل َا ُِمْنُصاَلا ُي ساِّم  ُكاا َّا َّما ُواسا ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِه ُالنَِّبَّ :ُِْلا ََّّ ُكامااُ»ْدُقاالا صاُّوا
4ُ.«راأايْ ت م وِّنُأ صاِّي

                                                           

هُ-1ُ ُتقدمُختُر
هُ-2ُ ُتقدمُختُر
هُ-3ُ ُتقدمُختُر
هُ-4ُ ُتقدمُختُر
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ُْبِنُماْسع ود ُُعاْنُعاْبِدُالَّهُِملاُثبتُ َّماُأانَّه ُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَايُُْالَّه ُعاْنهُ راِضيا ِيِنِه،ُ»ِهُواسا كاا َّاُي ساِّم ُعاْنَُا
م ُعاَاْيك مُْ م ُعاَاْيك ْمُواراِْحاة ُالَِّه،ُالسََّلا  1ُ.«واراِْحاة ُالَّهُُِواعاْنُياساارِِه:ُالسََّلا

اِبِرُْبِنَُسا راةُاُوملاُثبت ُالُعاْنُجا نااُماعاُراس وِلُاهلِلُصُاَّه ُعاْنهُ راِضيا َّي ْ ُك نَّاُِِذااُصا : َّماُق  َْناا:ُ،ُقاالا عاَاْيِهُواسا َّىُاهللُ 
ِ،ُف اقاا َْ ُاِلْاانِب ا ُبِياِدِهَُِِلا م ُعاَاْيك ْمُواراِْحاة ُاهلِل،ُواأاشاارا م ُعاَاْيك ْمُواراِْحاة ُاهلِلُالسََّلا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ لُاالسََّلا ُُراس ول 

َّما:ُ ؟َُِِّنَّااُياْكِفيُأاحاداك ْمُأا َُّْياضُا»عاَاْيِهُواسا ُُش ْ   ُخاْي ِّ  ُكاأان َّهااُأاْذنااب  ماُت وِمئ و َّاُبِأاْيِديك ْم عاَاىُفاِخِذِهُعاَلا هُ  عاُيادا
ِيِنِه،ُواُِشااِلهُِ ي ساِّم ُعاَاىُأاِخيِهُماْنُعاَاىَُا 2ُُ.«ُث َُّ

ُالَِّهُملاُثبتُعاْنُعامَّاِرُْبِنُيااسُِ ُراس ول  ُكاا َّا : َّمُار ،ُقاالا ِيِنِه،ُواعاْنُياساارِِه،ُ»ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ي ساِّم ُعاْنَُا
م ُعاَاْيك ْمُواراِْحاة ُالَّهُِ م ُعاَاْيك ْمُواراِْحاة ُالَِّه،ُالسََّلا ِه،ُالسََّلا ُخادِّ ُي  را ُب ايااض  3ُُ.«حاَّتَّ

ُ

 .(واِلولى أن ال َيزَيد: وبركاته )ُ:الَّهُ ُراِِحاهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
عاَايُْفيهُنظرُملاُثبتُ ُماعاُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  :ُصاَّْيت  ،ُعاْنُأابِيِه،ُقاالا ةاُْبِنُوااِئ ِّ  ُي ساِّم ُعاْنُعاَْقاما َّما،ُفاكاا َّا ِهُواسا

ِيِنِه:ُ م ُعاَاْيك ْمُواراِْحاة ُالَِّهُواب اراكاات هُ »عاْنَُا مُ »،ُواعاْنُُِشاالِِه:ُ«السََّلا  4ُ.«ُعاَاْيك ْمُواراِْحاة ُالَّهُِالسََّلا

 (.واحدة َتْسِليَمة  النفل وَيكفي في  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُُثبتُملا ُاْبِنُع مارا ُالَّه ُعان ْهُ عاْن :ُُمااراِضيا ُواسُا»قاالا ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُراس ول  ُي ُاكاا َّا ُاْلواْتِرَُّما ا َْ ُب ا ْفِص ِّ 

5ُُ.«واالشَّْفِعُبِتاْسَِيماة ُواي ْسِمع نااهاا

 .(وكذا في الجنازة) ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ةُ  وااِحدا تاْسَِيماةُ  أا َُّْي ساِّماُعاَاىُاِْلِناازاةُِ ،ُوُاُهذار ِوياُُ،السُّنَّةُ  ،ُوااْبِنُع مارا ،ُعاْنُعاَِي  اِبر ُواأاِبُه رايْ راةا،ُاْبِنُعابَّاس  واجا
،ُواوااثَِاةاُْبِنُاْْلاْسقاِع. ،ُوااْبِنُأاِبُأاْوَفا ُواأاناِ ُْبِنُمااِل َ 

                                                           

ُمااُجااءاُيِفُُ-رواهُالرتمذيُ-1ُ َّما،ُبااب  ِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُالصََّلا ِة،ُأابْ وااب  حديثُ التَّْسَِيِمُيِفُالصََّلا
ُأاْكثاِرُأاْه ُِِّالِعَِْمُِمْنُأاْصحااِبُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه 268ُرقم:ُ َّما،ُعُا،ُوقال:ُ)حاِديٌثُحاساٌنُصاِحيٌحُواالعاما ِّ ُعاَاْيِهُِعْندا َاْيِهُواسا

 واماْنُب اْعداه ْم(.
ةُُِ-رواهُمسَمُ-2ُ ُالصََّلا ُاْْلُا،ُِكتااب  ِة،ُواالن َّْهِيُعاِنُاْْلِشااراِةُبِاْلياِد،ُواراْفِعهُابااب  ِم،ُواُِْتااِمُْمِرُبِالسُّك و َُِّيفُالصََّلا اُِعْنداُالسََّلا

ُِفيهااُوااْْلاْمِرُبِاِلْجِتمااعُِ  313،ُحديثُرقم:ُالصُّف وِفُاْْل واِلُواالت َّرااصِّ
ِة،ُواالسُُّ -رواهُابنُماجهُ-3ُ ُِِقااماِةُالصََّلا ُالتَّْسَِيِمُحديثُرقم:ِكتااب  ُ،ُبسندُصحيحُلغريه636 نَّة ُِفيهاا،ُبااب 
ِمُ،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُأبوُداودُ-4ُ ِة،ُبااٌبُيفُالسََّلا ُبسندُصحيح666ُِكتاابُالصََّلا
ُ،ُبسندُصحيح8363حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-5ُ
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ُاهلِلُُُعنهرضيُاهللُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاوُا :ُصاَّىُراس ول  َّمُاقاالا ُعاَاي ْهااُأاْرب اع اَُاىُِجناازاةُ عُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ب َّرا ،ُفاكا
َّ 1ُُماُتاْسَِيماة ُوااِحداة .واسا
َّمُاُمانُْ:ُاْلم بااراكُُِاْبنُ ُقاالُا ُُِاِْلِناازاةُُِعاَاىُسا َْ ت ا اِه ٌُُِّجااِه ٌُُِّف اه وُاُتاْسَِيما 2ُُ.جا

ُفيهُمبالغةُزائدة.ُاْلم بااراكُُِولُش َُأ َُّهذاُمنُعبدُاهللُْبن

َّمُالكنُوردُعنُالنِبُ عاَاْيِهُواسا َّمُاأنهُُصاَّىُاهللُ  ُِتاْسَُُِسا َْ ت ا :ُعاْنُعاْبِدُاهللُِفُيما ُْبِنُماْسع ود ُرضيُاهللُعنهُُقاالا
ُكاا َّاُراس ولُ  ُِخَلال  َّمُاُاهللُُِثاَلاث  عاَاْيِهُواسا ،ُصاَّىُاهللُ  اه نَُّالتَّْسَِيم ُعاَاىُاِلْاناازاِةُِمْث ِّاُُي اْفعاَ ه نَُّت اراكاه نَُّالنَّاس  ِِْحدا
3ُُالتَّْسَِيِمُيفُالصََّلاِة.

ُ

  (.نارْ كَ َما ذَ كتَ ْرتِيب  اِْلَرَْكاِن   :الرَّاِبَع َعَشرَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّْولُ ق ُا
ُ.تَ ْرتِيب  اِْلَرَْكانِ  :الرَّاِبَع َعَشرَ  الرُّْكن  
َّمُاُالنَِّبَُُِّْلا ََُّّ عاَاْيِهُواسا ِلَْم ِسيِءُيفُُصاَّىُاهللُ  ُا واعاَّماها ِعبااداةٌُت اْبط  ِّ ُُكاا َّاُي صاِّيهااُم رات َّباةُ  ُا بِث مَُّواِْلان َّها تِِهُم رات َّباةُ  صاَلا

ُالت َّرُْ ُفاكاا َّا ُكاغارْيِهُِبِاحلْاداِث، ُر ْكن ا ا ُِفيها ُتِيب  ُعاَاْيهُِوُا، ُصاَّىُالَّه  ُالنَِّبَّ ُِْلا ََّّ : ُقاالا َّما ُراأايْ ت م وِّنُ»ُواسا ا ُكاما صاُّوا
ُ 4.«أ صاِّي
ُالَّهُ راِِحُافُِاْلم صانُِّق اْولُ  م فلو سجد مثَل قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ث)ُ:ه 

 .(َيسجد
ُق اْب ِّاُفُامنُأتىُبركنُقب ُِّركنُلزمهُأ َُّيرجعُليأَتُبه،ُفإ ََُّلُيرجعُليأَتُِباُفاتهُبطَتُصَلته،ُ ماْنُساجادا

ُلُُِو ج وب اُي اْرِجعُالزمهُأ َُُّساْهو اُعُاكاُْرُأ َُّي ُُث َُّياْسج دا ذاُُ،َاىُواْجِههُِياْأَتاُبِالت َّْرتِيِبُعُالِي ارْكاعا ُر ك وعُِِو ُق اْب ِّا ِهُساجادا
ِلِهُبِالت َّْرتِيِب. ت ه ،ُِْلِْخَلا ا،ُباطاَاْتُصاَلا ُعاْمد 

                                                           

ُاِلْاناائِزُِ-،ُوالدارقطِن3112حديثُرقم:ُ–رواهُاحلاكمُُ-1ُ ِةُعاَاىُاْلقارْبِ،ُحديثُرقم:ُِكتااب  ُالصََّلا ،3532ُُ،ُبااب 
 وحسنهُاْللباِّن

 (2ُ/166)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
ُي ساِّم ُعُاُ-رواهُالبيهقيُ-3ُ ُماْنُقاالا ،ُبااب  الِِهُاْلقاب ْرا ُبِِإْدخا ِيِنِهُواعُاْج َّاع ُأابْ وااِبُالتَّْكِبرِيُعاَاىُاِلْاناائِِزُواماْنُأاْوَلا ْنُُِشاالِِه،ُْنَُا

 6656حديثُرقم:ُ
هُ-4ُ  تقدمُختُر
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 ل  صْ فَ 

 (.سهوا وجهَل : تبطل الصَلة بتركها عمدا وتسقطاِجَبات  َها ثََمانَِية  وَ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

 :الصَََّلةِ  ت  َواِجَبا

ةُُِوااِجبااتُ  ُ.جهَلُوأسهواُكتُِذاُترُُوااِجبااتُ هذهُالوتسقطُُ،تبط ُِّالصَلةُبرتكهاُعمدا،َُثااانِياةٌُُالصََّلا

دحُويعقبَُِبيثُيثابُفاعَهُُوُعَىُسبي ُِِّاحلْتِمُواْللزامُِالواجبُهو:ُماأمرُبهُالشارعُأمر اُقدمناُأ َُّ
ُتاركهُويذم.

أ َُّالركنُلُيسقطُس وجهَل،ُواملستحبُيسقطُوقدمنُا ولُجهَلُولُعمدا،ُوأ َُّالواجبُيسقطُسهوُا هوُا
ُسهواُوجهَلُوعمدا.

ْحَرامِ  َغْيرِ ل التَّْكِبير  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.اْْلِ
ْحَرامِ  َغْيرِ ل التَّْكِبير   اِلول  :اْْلِ

ُاْْلُُِالتَّْكِبريُ ُوااِجبااتُِأولُهذهُال ُتاْكِبرياِة َّمُاُالنَِّبَُُِّْلا ََُّّْحرااِمُيفُاْْلاصاحِّ،ُغاي ْرا ،ُُُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ب ِّر  ُي كا كاا َّا
ُ: اُراأايْ ت م وِّنُأ صاِّي»واقاالا ُكاما 1ُُ.«صاُّوا

َْفُاُصاَّْيتُ :ُقاالُاُالَِّه،ُعاْبدُُِْبنُُِم طارِّفُُِعانُْف ُا َْ ،ُْبنُ ُواِعْمراا َُّ ُأانااُعاْنهُ ُالَّهُ ُيُاراضُُِطااِلبُ ُأاِبُُْبنُُِعاَِيُُِّخا ُح صا
،ُساجادُاُِِذااُفاكاا َُّا» ب َّرا ب َّرُاُراْأساهُ ُرافاعُاُواِِذااُكا ُُِِمنُاُن اهاضُاُواِِذااُكا َْ ب َُُّالرَّْكعات ا ُبِياِديُأاخاذُاُالصََّلاةُاُقاضاىُف اَامَّاُ،«رُاكا

،ُْبنُ ُِعْمراا َُّ   َْ اُذاكَّراِّنُُقادُْ:ُف اقاالُاُح صا َّمُاوُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُُم امَّدُ ُصاَلاةُاُهاذا ُصاَلاةُاُبِنااُصاَّىُلاقادُْ:ُقاالُاُأاوُُْ،سا
َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُُم امَّدُ  2ُُ.ُواسا

اِءُاِلنِْتقااِلُواانِْتهاائِِهُِْلانَّه ُُماا ُِِّّويكو َُّهذاُ اُاْبِتدا َْ اُب ا ُ.تَّْكِبريُِالُالتَّْكِبرياُِفيما

ْحَراِم س نَّة  ا َتْكِبيَرةِ التي بعد  المسبوقِ  َتْكِبيَرة   نْ كِ لَ  )ُ:الَّهُ ُراِِحاهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.ْْلِ
ُتاْكِبرياة ُ
ا
ُِمااماه ُرااِكع اُُالذيُْأم ومُِامل ُرااِم.اْْلِحُُْعان ْهااُتاْكِبرياةُ ُهناُُزيءس نٌَّةُِْلُأاْدراكا

ُ

ُ

                                                           

هُ-1ُ ُتقدمُختُر
ُُِِْتااِمُالتَّْكِبرِيُيِفُالسُّج ودُُُِ-رواهُالبخاريُ-2ُ ُاْلاذاا َِّ،ُبااب  ُُُ-،ُومسَم656،ُحديثُرقم:ُِكتااب  ِة،ُبااب  ُالصََّلا ِكتااب 

ِةُ ُيفُالصََّلا ،ُواراْفع  ُك  ُِِّّخاْفض  :ُِفيِهَُساُِِِثْ بااِتُالتَّْكِبرِيُيِف ُالرُّك وِعُف اي اق ول  ُرافْ عاه ُِمنا داه ،ُحديثُرقم:ُِِلَّ ِلماْنُِحِا 161ُعاُاهللُ 
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َفرِ ال، وَ َمامِ للِ لَّه  ِلَمْن َحِمَده  َسِمَع ال: ل  وْ ق َ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.ال للمأموم دِ م ن ْ
 .َسِمَع اللَّه  ِلَمْن َحِمَده   ل  وْ ق َ  :الثاني

هُ :ُ)ق اْولُ الصَلةُُوااِجبااتُِالثاِّنُمنُ دا ُالَّه ُِلماْنُِحِا عا ُُ(َسِا  ُوُاُماامُِاْلُِيفُحاقِّ
،ُأا ََُّّف ُاُ،رِدُِن ْفُاامل عاْنُأاناِ ُْبِنُمااِل َ 

ُا :ُ َُِِّنَّااُج ِع ِّاُاِْلماام ُلِي  ْؤَتاَُّبِِه،ُفاِإذااُصاَّىُقاائِم ا،ُفُاراس ولا َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا صاُّواُِقياام ا،ُفاِإذااُراكاعا،ُلَِّهُصاَّىُاهللُ 
داه ،ُف اق ول وا:ُراب َّ عاُالَّه ُِلماْنُِحِا :َُسِا ُاحلاْمدُ نُافاارْكاع واُواِِذااُرافاعا،ُفااْرف اع وا،ُواِِذااُقاالا  1ُ.«اُوالا َا

 (.للكل رَب ََّنا َوَلَك الَحْمد  وقول  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 .رَب ََّنا َوَلَك الَحْمد   ل  وْ ق َ الثالث: 

ُاحلاْمدُ :ُ)ق اْولُ ُكذل َُُالصَلةُوااِجبااتُِمنُُو  ُ،ُوُاماامُِلْلُِ(ُراب َّنااُوالا َا
ُالرُّك وعُِالرَّْفِعُمُُِيفُُملأمومواُ،ن ْفارِدُِامل ُ.نا

عاْنهُ ُأاِبُه رايْ راةُاعاْنُف عاَاْيِهُوُاراِضياُالَّهُ  ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  َّمُا،ُأا ََُّّراس ولا :ُ سا داه ،ُُقاالا ِلماْنُِحِا عاُاهللُ  ماام َُسِا ُاْْلِ قاالا ِِذاُا
ُق اْول ه ُق اوُْ ُاحلْاْمد ،ُفاِإنَّه ُماْنُواافاقا ُلُاف اق ول وا:ُالَه مَُّراب َّنااُلا َا ِئكاِة،ُغ ِفرا ُاْلماَلا 2ُُ.«ه ُمااُت اقادَّماُِمْنُذانِْبهُِلا

عاْنهُ ُاْْلاْشعارِيُُِّأاِبُم وساىعاْنُوُا ُالَّهُ  ُناِبُُّالَِّهُصاَُّراِضيا :ُقاالا َّما:ُ ىُاهللُ قاالا ِلماْنُُعاَاْيِهُواسا عاُالَّهُ  :َُسِا واِِذااُقاالا
ُا داه ،ُف اق ول وا:ُراب َّنااُلا َا ِعُالَّه ُلاك ْمُ ِحِا 3ُُ.حلْاْمد ،ُياْسما

 (.مرة في الركوع س ْبَحاَن رَبَِّي اْلَعِظيمِ : ل  وْ ق َ وَ  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 .في الركوع س ْبَحاَن رَبَِّي اْلَعِظيمِ  ل  وْ ق َ  الرابع:
َّمُاُلفع ِّ عاَاْيِهُواسا يْ فاةُافُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُالَّه ُعاْنهُ رُاُعاْنُح ذا َّماُ،ُقاالُاِضيا عاَاْيِهُواسا ُماعاُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  :ُصاَّْيت 

َاة ،ُ ُلاي ْ :ُُوفيهذااتا راكاعا،ُفاجاعا ِّاُي اق ول  4ُُ.«س ْبحاا َّاُراِبِّاُاْلعاِظيمُِ»ُث َُّ

ُ

                                                           

ُالصََّلاِةُيِفُالسُّط وِحُوااملِْنرباُِوااَخاشاِبُ،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُالصََّلاِة،ُبااب  ُُُ–،ُومسَم165ُِكتااب  ِكتااب 
اِمُاْلماأُْ ُاْئِتما ِةُ،ُبااب  مااِم،ُحديثُرقم:ُالصََّلا  333م وِمُبِاْْلِ

َُِ،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُمسَمُ-2ُ ُالتَّْسِميِع،ُواالتَّْحِميِد،ُواالتَّْأِم ِة،ُبااب  ُالصََّلا  306ِكتااب 
ةُُُِ-رواهُمسَمُ-3ُ ُالصََّلا ِة،ُحديثُرقم:ُ،ُُِكتااب  ُالتَّشهُِّدُيِفُالصََّلا 303ُُبااب 
ِةُالُُُْ-رواهُمسَمُ-4ُ ُصاَلا ِةُالَّْي ِِّ،ُحديِكتااب  ُاْسِتْحبااِبُتاْطوِي ُِِّاْلِقرااءاِةُيِفُصاَلا 662ُثُرقم:ُم سااِفرِيناُواقاْصرِهاا،ُبااب 
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ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُع ْقباةاُْبِنُعااِمرُ وُا :ُلامَّاُن ازالاْت:ُ}فاسابِّراِضيا 63ُُاْلعاِظيِم{ُ]الواقعة:ُْحُبِاْسِمُرابِّ َُا،ُقاالا [،ُقاالا
َّما:ُ عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  يفُر ك وِعك مُْ»راس ول  ن ازالاْتُ}سُا«اْجعاَ وهاُا ُا ُاْْلاْعَاى{ُ]اْلعَى:ُ،ُف اَامَّ بِِّحُاْسماُرابِّ َا

3ُ:  1ُ.«اْجعاَ وهااُيفُس ج ودِك مُْ»[،ُقاالا

 (.مرة في السجود س ْبَحاَن رَبَِّي اِْلَْعَلىوَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 .في السجود س ْبَحاَن رَبَِّي اِْلَْعَلى ل  وْ ق َ الخامس: 

َّمُاُلفع ِّ يْ فاةُافأيض اُُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُح ذا ُالنَِّبُِّصاَُّ،راِضيا ُماعا :ُصاَّْيت  ُىُاهلل ُعاَاْيهُِقاالا
َاة ، ُلاي ْ َّماُذااتا :ُُوفيه:ُواسا ساجادا،ُف اقاالا 2ُُ.«س ْبحاا َّاُراِبِّاُاْْلاْعَاى»ُث َُّ

ُعااِمرُ ُوحلديث ُْبِن ُوفيهاملُع ْقباةا ُتقدم ُ]اْلعَى»: ُاْْلاْعَاى{ ُرابِّ َا ُاْسما ُ}سابِِّح ُن ازالاْت ُف اَامَّا :3ُ: ُقاالا ،]
 3ُ.«اْجعاَ وهااُيفُس ج ودِك مُْ»

ُكا َُّممتثَلُاْلمر،ُوماُزادُعَىُاملرةُفهوُنافَة. ذاُأتىُِاُمرةُواحدة ُِو

ِِّ اْغِفْر ِلي)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.بين السجدتين َر
ِِّ اْغِفْر ِليالسادس: قول   .السجدتين َر

يْ فاةُاملاُثبتُ ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُح ذا عُاُ،ُأانَّه ُصاَّىُماعاُراس ولُِراِضيا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُف اقاالا ُف اراكاعا َّماُيفُراماضاا َّا َاْيِهُواسا
:ُ«ُس ْبحاا َّاُراِبِّاُاْلعاِظيمُِ»يفُر ك وِعِه:ُ ُي اق ول  َا ا جا ُكاا َّاُقااِئم ا،ُُث َُّ ُاْغِفْرُِلُ»ِمْث ِّاُماا ُاْغِفْرُِل،ُرابِّ 4ُُ.«رابِّ

 .(اِلول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له والتشهد)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

 .التشهد اِلولالسابع: 

                                                           

،ُحديثُُ-،ُوأبوُداود36333حديثُرقم:ُُُ-رواهُأِحدُ-1ُ ُالرَّج  ِّ ُيفُر ك وِعِهُواس ج وِدهُِ ُمااُي اق ول  ِة،ُبااب  ُِكتاابُالصََّلا
ُالتَّْسِبيِحُيفُالرُّك وِعُواالسُّج وِد،ُُِكتاابُ ُُ-وابنُماجه566ُرقم:ُ ِة،ُواالسُّنَّة ُِفيهاا،ُبااب  ُالصََّلا ،ُحديثُرقم:556ُُُِِقااماِة

 بسندُفيهُضعف
هُ-رواهُمسَمُ-2ُ  وتقدمُختُر
هُ-3ُ ُتقدمُختُر
ُتاْسوِياِةُاْلقُُُِ-رواهُالنسائيُ-4ُ ُِقيااِمُالَّْي ُِِّواتاطاوُِّعُالن َّهااِر،ُبااب  ُالرُّك وِع،ُواالسُّج وِدُوااِلْ َ وِسُيااِمُواالرُّك وِع،ُوااْلقُِِكتااب  يااِمُب اْعدا

ِةُالَّْي ُِِّ،ُحديثُرقم:ُ ُِيِفُصاَلا َْ ت ا ُالسَّْجدا ا َْ ُ،ُبسندُصحيح3668ب ا
ُ
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َّمُاصاَُِّْلانَّهُ  عاَاْيِهُواسا وادااواماُعاَاىُِفْعَِِهُواأاماراُبِِهُواساجاداُلَِسَّْهِوُحُُِىُالَّهُ  ُف اعاَاهُ  اْلم ْعتاماد  ه واُاْْلاْص ُِّ  ُا واهاذا َُناِسياهُ 

اُبِالسُّج ودُِعاَاْيِهُيفُساائِِرُاْلوُا باارها ُ.اِجبااِتُِلس ق وِطهااُبِالسَّْهِوُوااَنِْ

 .(والجلوس له)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 الثامن: الجلوس للتشهد اِلول.

َّمُاصاَُّهَُُِِعُْلِفُِ ُلَِسَّْهِوُِحَُناِسياهُ ُِْلانَّهُ ُوُاُىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا  .ساجادا
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ُةِ ََل الصَّ  نَ نَ س  

 (.ا ولو عمداوال تبطل الصَلة بترك شيء منه َأقْ َوال  َوَأفْ َعال  وسننها: )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّْولُ ق ُا
سقطُقدمناُأ َُّالسننُتالسنةُهناُماُيقاب ُِّالفرضُوالواجب،ُوهيُِذاُتكو َُّمرادفةُلَمستحب،ُوقدُ

ُكا َُّحَّتُولُتبط ُِّالصَلةُبرتكُشيءُمنهاسهواُوجهَلُوعمدا،ُ ُعمدا.ُلو

 .(وَيباح السجود لسهوه )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُالَّه ُعاْنهُ ُْبِنُماْسع ودُ ُعاْنُعاْبِدُاهللُِملاُثبتُ ُاهلِلُصاَّىُاهللُ ُراِضيا ُراس ول  :ُقاالا َّما:ُقاالا َِِّنَّااُأانااُباشاٌرُ»ُعاَاْيِهُواسا

اُت اْنساْو َّا،ُفاِإذُا ُجااِل ٌُِمثْ َ ك ْمُأاْنساىُكاما ُِواه وا َْ ت ا ُأاحاد ك ْمُف اَْياْسج ْدُساْجدا 1ُُ.«اُناِسيا
ُُ.فْ عاالُ اْلُاوُاُقْ واالُ اْلُاوهذاُعامُيدخ ُِّفيهُ

"سبحانك اللهم  -بعد تكبيرة اْلحرام  -فسنن اِلقوال أحد عشر: قوله )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 (."وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إله غيرك

ُالَّه ُعان ْهُاُعاْنُعااِئشاةُاملاُثبتُ َّمُااراِضيا ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  ُكاا َّا ةا،ُُ،ُقاالاْت: ُالصََّلا ِِذااُاْست اْفتاحا
ُ: ُِِلاهاُغاي ْراكُا»قاالا ،ُوالا ُجادُّكا ُوات اعااَلا ُاَْس  َا ،ُوات ابااراكا ُالَّه مَُّواِباْمِدكا 2ُُ.«س ْبحاانا َا

عاْنهُ ُعاْنُأاِبُساِعيد ُاَْخ ْدرِيُِّاُثبتُمل ُالَّهُ  ُالَِّهُصاَّىُاهللُ راِضيا ُكاا َّاُراس ول  : َّماُِِذااُقااماُِمناُالَّْي ُُِِّ،ُقاالا ُعاَاْيِهُواسا
ُ: ي اق ول  ،ُُث َُّ ب َّرا ،ُوالاُ»كا ُجادُّكا ،ُوات اعااَلا ُاَْس  َا ُوات ابااراكا ُالَّه مَُّواِِباْمِدكا 3ُُ.«ِِلاهاُغاي ْراكُاُس ْبحاانا َا

 (.والتعوذ)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُاْلق ْرآ َّاُفااْستاِعْذُبِالَِّهُِمناُالشَّْيطاا َُِّالرَِّجيِم{لعمومُقولهُتعاَل:ُ 4ُُ.}فاِإذااُق اراْأتا

عاْنهُ أ مااماةاُاْلبااِهَِيَُُّأاِبُوعنُ ُكاا َُّاُراِضياُالَّهُ  : عاَايُْناِبُُّاهلِلُُقاالا ُصاَّىُاهللُ  ثا ب َّراُثاَلا ُكا ِة ُالصََّلا قااماَُِِلا َّماُِِذاُا ِهُواسا
ُ: ،ُُث َُّقاالا ُاهللُ »مارَّات  ُِِلاهاُِِلَّ ُمارَّاُلا ثا ُاهلِلُواِباْمِدهُُِتُ ثاَلا ثُا،ُواس ْبحاا َّا :ثاَلا ،ُُث َُّقاالا ُُُمارَّات  أاع وذ ُبِاهلِلُِمنا

5ُُ.«زِِهُوان اْفِخِهُوان اْفِثهُُِهاُُْالشَّْيطاا َُِّالرَِّجيِمُِمنُْ
                                                           

ةُاُُ-رواهُمسَمُ-1ُ ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ِةُواالسُّج وِدُ،ُِكتااب  ُالسَّْهِوُيفُالصََّلا  862ُحديثُرقم:ُ،لاهُ بااب 
ةُُُِ-رواهُأبوُداودُ-2ُ ُالَّه مَُّواِِباْمِدكُا،ُِكتاابُالصََّلا ُماْنُراأا ُاِلْسِتْفتااحاُِبس ْبحاانا َا بسند666ُُُحديثُرقم:ُ،ُبااب 

 صحيح
ةُُِ-رواهُأبوُداودُ-3ُ ُواِِبُا،ُِكتاابُالصََّلا ُالَّه مَّ ُِبس ْبحاانا َا ُماْنُراأا ُاِلْسِتْفتااحا بسند668ُُُُحديثُرقم:،ُْمِدكُابااب 

 صحيح
 65سورةُالنَّْح ِِّ:ُاآلية/ُُ-4ُ
 بسندُحسن22366ُُحديثُرقم:ُ-رواهُأِحدُ-5ُ
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ُ

ُ

 (.والبسملة)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
َاماةُاعاْنُأُ ملاُثبتُ ُالَّه ُعان ْهُاُمُِّسا َّما،ُف اقاالاْت:ُ ُُأان َّهااُس ِئَاْتُعاْنُِقرااءاِةُراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ ،ُاراِضيا ُعاَاْيِهُواسا

ُي  قاطِّع ُِقرااءاتُا ُالُْ*ُُاهلِلُالرَِّْحاِنُالرَِّحيمُُِ}ِبْسمُِ»ه ُآياة ُآياة :ُكاا َّا َُااحلْاْمد ُِلَِّهُرابِّ مااِل َُِ*ُُالرَِّْحاِنُالرَِّحيمُِ*ُُعاالاِم
يِن{ 1ُُ.«ي اْوِمُالدِّ

َاماةُاويفُروايةُ ُالَّه ُعان ْهُاُعاْنُأ مُِّسا َّمُااراِضيا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  أُاُ:،ُأا ََُّّراس ولا بِأ مُِّاْلق ْرآ َُِّبادا ُِِذااُق اراأُا ُكاا َّا  
َا{ُي اع دُّهُا ُاْلعاالاِم ق اراأا:ُ}احلْاْمد ُِلَِّهُرابِّ اُآياة ،ُُث َُّ ُآيااتُ ِب:ُ}ِبْسِمُالَِّهُالرَِّْحاِنُالرَِّحيِم{.ُي اع دُّها 2ُُ.«اُِستَّ

 (.وقول: آمين)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
َّمُاصاَّلقولهُ عاَاْيِهُواسا َّمُاذل َ،ُوْلمرهُُىُاهللُ  عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُبالتأمَُفُصاَّىُاهللُ  عاْنُأاِبُه رايْ راةاُأا ََُّّراس ولا

ُ: ُقاالا َّما ُاْلماَلاُ»اهلل ُعاَاْيِهُواسا َا ُتاْأِمين ه ُتاْأِم ماام ُفاأامِّن وا،ُفاِإنَّه ُماْنُواافاقا ُاْْلِ ُلاه ُمااُت اقادَّماُِمْنُئُِِِذااُأامَّنا كاِة،ُغ ِفرا
:ُ«ُذانِْبهُِ َّماُي اق ول  عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُكاا َّاُراس ول  ُاْبن ُِشهااب  َُا»قاالا 3ُُ.«آِم

 (.وقراءة السورة بعد الفاتحة)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
:ُُملاُثبت ُالنَّ»عاْنُأاِبُق اتااداةا،ُقاالا يفُالرَّْكعُاكاا َّا َّماُي اْقراأُ  عاَاْيِهُواسا ُِمْنُصاَلاِةُالظُّْهِرُِبُُّصاَّىُاهللُ  ِ َْ ُاْل ولاي ا ِ َْ ت ا

ُاآلياةاُأاْحياان ا،ُواكُا ُيفُالثَّانِياِةُواي ْسِمع  ،ُواي  قاصِّر  ُيفُاْل وَلا ُي طاوِّل  ِ َْ ُي اْقراأ ُيفُالعاْصرُِبِفااِتاِةُالِكتااِب،ُواس ورات ا ُا َّا
ُِمْنُصاَلاِةُ ُيفُالرَّْكعاِةُاْل وَلا ُي طاوِّل  ،ُواكاا َّا ُيفُاْل وَلا ُي طاوِّل  ِ،ُواكاا َّا َْ ُابِفااِتاِةُالِكتااِبُواس ورات ا لصُّْبِح،ُواي  قاصِّر 

4ُ.«يفُالثَّانِياةُِ
اِبرُْبنُُِعانُْملاُثبتُوُا ُالَّه ُعان ْهُ ُعاْبِدُالَّهُُِجا ُالنَِّبَُّمااراِضيا َّمُاَّىُاهللُ صُاُ:ُأا ََّّ يااُم عااذ ،ُأاف اتَّا ٌَُّ»:ُقاالُاُُعاَاْيِهُواسا

ُ ُاْلاْعَاىُواَناْواهااُاقْ راْأ:ُواالشَّْمِ ُواض حااهااُواسابِِّحُاْسمُاُ-ثاَلاث اُُ-أاْنتا ُ 5.«رابِّ َا
                                                           

3003ُُِكتاابُاحلْ ر وِفُوااْلِقرااءااِت،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُأبوُداودُُ-1ُ
ِة،ُِبْسِمُالَِّهُالرَِّْحاِنُُ-رواهُالبيهقيُيفُالسننُواآلثارُ-2ُ ُالصََّلا ُاْلفااِتُاِكتااب   1036ُِةُ،ُحديثُرقم:الرَِّحيِم،ُآياٌةُِمنا
َِ،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُبِالتَّْأِم ْهِرُاِْلمااِم ُجا ُاْلاذاا َُِّ،ُبااب  ِةُ،ُبابُُُ-،ُومسَم650ُِكتااب  ُالصََّلا ِكتااب 

330ُُفض ُِّقولُاملأمومُآمَ،ُحديثُرقم:
ُُُ-رواهُالبخاريُ-4ُ ُاْلاذاا َِّ،ُبااب  ُالِقرااءاِةُيفُُُ-،ُومسَم686ُالِقرااءاِةُيفُالظُّْهِر،ُحديثُرقم:ِكتااب  كتابُالصَلة،ُبااب 

383ُالظُّْهِر،ُحديثُرقم:ُ
ُ،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبخاريُ-5ُ ُجااِهَل  ُأاْو ُم تاأاوِّل  ُذاِل َا ُقاالا ُماْن ُِِْكفاارا ُي ارا ُماْنَُلْا ُاْلاداِب،ُبااب  ،6306ُُُِكتااب 

368ُُة،ُبابُالقراءةُيفُالعشاء،ُحديثُرقم:كتابُالصَلُ-ومسَم
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ُ
ُ

ُالَّه ُعاْنهُ بنُمسعودُُعاْنُعاْبِدُالَّهُِوُا ُالق رانااءُا»ُ:قاالُاُراِضيا اْحفاظ  ُْلا عاَاْيِهُُُالَِِّتُُِِِّنِّ ُالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ  ِِِنَّ ُي اْقراأُ  كاا َّا
ُِِمْنُآِلُحم َْ  فاصَّ ِِّ،ُواس ورات ا

َّما،َُثاااِّناُعاْشراةاُس وراة ُِمناُامل  1ُ.«واسا
ُاُن اْعَامُ ُلاُقالُابنُقدامة:ُ َْ ف اُاْلِعَْمُُِأاْه ُُِِّب ا ُُِيفُُْلفااِتاةُِاُعُامُاُس وراةُ ُِقرااءاةُ ُي سانُُُّأانَّهُ ُيفُُِخَلا َْ ُُِالرَّْكعات ا َْ ُنُْمُُِاْْل ولاي ا

ةُ ُك  ُِِّّ 2ُُ.صاَلا

  .(والجهر بالقراءة للمام وَيكره للمأموم وَيخير المنفرد)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
يسنُلْلمامُاِلهر َُاْلوليَُمنُاملغربُوالعشاءُويفُاِلمعة،ُوفيهُا القراءة،ُبُاِلهرُبالقراءةُيفُالفجرُالركعت

لفع ُِّالنِبُصَىُاهللُعَيهُوسَم،ُوْل َُّقراءتهُقراءةُلَمأمومَ،ُويكرهُلَمأمومُاِلهرُحيثُلُمقتضىُ
ُلَجهر،ُوْلنهُمأمورُباْلنصات،ُوَيريُاملنفردُبَُاِلهرُواْلسرارُيفُالصَواتُاِلهرية.

ُاُن اْعَامُ ُلاُوتقدمُمعناُقولُابنُقدامة:ُ َْ فُ ُاْلِعَْمُُِأاْه ُُِِّب ا ُُِيفُُاْلفااِتاةُُِماعُاُس وراةُ ُةُ ِقرااءُاُي سانُُُّأانَّهُ ُيفُُاِخَلا َْ ُالرَّْكعات ا
ُِ َْ ة ،ُك  ُُِِِّّمنُُْاْْل ولاي ا ُاْهارُ ُصاَلا اُِِااُوا  .ِفيهُُِِِااُي ِسرُُُِّفيمااُواي ِسرُُُّبِاْلفااِتاِة،ُِفيهُُُِاْهارُ ُِفيما

َماَواِت، َوِمْلء  اِْلَْرِض ِمْلء  السَّ » - يدِ مِ حْ التَّ  دَ عْ ب َ  - ومِ أم  مَ الْ  يرِ غَ  قَ ْول  وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 (.«َوِمْلء  َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَ ْعد  

هُ ُأاِبُساِعيد ُاَْخ ْدرِيُِّوُا عاِنُاْبِنُأاِبُأاْوَفُاملاُثبتُ ُالَّه ُعان ْ اراِضيا ُكُاقاالاُُما عاَُا: ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  َّما،ُا َّاُراس ول  ْيِهُواسا
ُ: ِمناُالرُّك وِع،ُقاالا رافاعاُهاْهراهُ  السَُّ»ِِذاُا ُاحلْاْمد ،ُِم ِّْءُ  ه ،ُالَه مَُّراب َّنااُلا َا دا ِلماْنُِحِا عاُاهللُ  اْْلاْرِضَُسِا مااوااِت،ُواِم ِّْءُ 
ُِمْنُشاْيء ُب اْعدُ  مااُِشْئتا 3ُُ.«واِم ِّْءُ 

عان ْهُ ُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ وُا ُكاا َّاُِِذااُرافاعُاُامُاراِضياُالَّهُ  َّما عاَاْيِهُواسا :ُُأا ََُّّالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  ِمناُالرُّك وِع،ُقاالا الَه مَُّ»راْأساهُ 
ُب اْعد ،ُ ُِمْنُشاْيء  ا،ُواِم ِّْء ُمااُِشْئتا ن اه ما ُاحلْاْمد ،ُِم ِّْء ُالسَّمااوااِتُواِم ِّْء ُاْْلاْرِض،ُوامااُب اي ْ ْه ِّاُالث َّنااِءُأُاراب َّنااُلا َا

ُاِلْادُُّ ُِمْن َا ُي ان ْفاع ُذااُاِلْادِّ ،ُوالا اُمان اْعتا ُِلما ُم ْعِطيا ،ُوالا اُأاْعطاْيتا ُمااِنعاُِلما 4ُُ.«وااْلماْجِد،ُلا

ُ.(ومُِأمُ مُاالُُْريُِغُاُق اْولُ وُا)ُ:فُِاْلم صانُِّق اْولُ وُا

                                                           

ُالت َّْرتِي ُِِّيِفُالِقرااءاِةُ،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُفاضاائ ُِِِّالق ْرآ َِّ،ُبااب   8031ُِكتااب 
ُ(3ُ/183)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
ُالرُُُُّ-رواهُمسَمُ-3ُ ُِِذااُرافاعاُراْأساه ُِمنا ُمااُي اق ول  ِة،ُبااب  ُالصََّلا  366ُك وِعُ،ُحديثُرقم:ِكتااب 
ُالرُّك وِعُ،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُمسَمُ-4ُ ُِِذااُرافاعاُراْأساه ُِمنا ُمااُي اق ول  ِة،ُبااب  ُالصََّلا  365ُِكتااب 
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ُُوٌعُيفُِْلانَّه ُذِْكٌرُماْشرُ فيهُنظرُب ُِّيستحبُذل َُلْلمامُواملأمومُواملنفردُعَىُالسواء،ُ ِة،ُأاْشباهاُساائِرا الصََّلا
َّناُقالُذل َُْلنهُ،ُاْْلاذْكاارُِ ُاْلماْذهابُِِو واالَِّذيُُ:حلروايةُابنُأِبُالفض ُِّصاأِحدُيفُفقدُقالُاْلمامُُ،هااِهر 

ا َّاُكُاَُُناْتاارُأا َُّي اق ولُرابنااُوالا َُاحلْامدُم ِّْءُالسَّمااوااتُوم ِّءُاْلاْرضُوم ِّءُمااُِشْئتُمنُشاْيءُبعدُواِِذا
ُيزِيد ُرابنااُوالا َُاحلْامدُف اقاطُلا َّماُصاَّىُالَّه ُعاَايُُْ-ِْلا ََُّّالنَِّبَُّوُا .خَفُاِْلماامُقاالا ُعاَاىُأاْمرِِهْمُُ-ِهُواسا اقْ تاصارا

َّمُاُالنَِّبُِّوقولُ،ُُ«راب َّنااُوالا َُاحلْاْمدُ »بِقاْوِل:ُ :َُساُِواِِذااُقاا»:ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا داه ،ُف اق ول وا:ُلا ُالَّه ُِلماْنُِحِا عا
ُاحلاْمدُ  1ُُ.«راب َّنااُوالا َا

ُاماُثبتُاملنعُمنُالزيادةُعَىُذل َُبدلي ُُِّيفهمُمنُاحلديثلُونقولُ :ُ ُُعاْنُرِفااعاةاُْبِنُرااِفع  ،ُقاالا لزُّراِقيِّ

َّمُا ُاك نَّاُي اْوم اُن صاِّيُوارااءاُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراْأساه ُِمنا داه ُ ،ُ،ُف اَامَّاُرافاعا ُالَّه ُِلماْنُِحِا عا :َُسِا لرَّْكعاِةُقاالا
ُ: ،ُقاالا ِثري اُطايِّب اُم بااراك اُِفيِه،ُف اَامَّاُاْنصارافا ُكا ا ُاحلاْمد ُِحاْد  ُراج  ٌُِّوارااءاه :ُراب َّنااُوالا َا ِّمُ »قاالا  تاكا

:ُأاناا،ُ«ُماِنُامل قاالا
ُ: ُماَاك اُي اْبتاِدر ون اهااُأاي ُّه ْمُياْكت ب  هااُأاوَّلُ ُراأاْيتُ »قاالا َا 2ُُ«.ِبْضعاة ُواثاَلاِث

اُاْْلاثْ رام ،ُوااْختاارُاعنُاْلمامُأِحدُُرِوااياٌةُُهذاُالذيُذكرتهوُا ُذل َُشيخُاْلسَلمُرِحهُاهلل.ُن اقاَاها

ِِّ اْغِفْر ِلي َتْسِبيِح الرُّك وِع َوالسُّج وِد، يفِ َوَما زَاَد َعَلى اْلَمرَِّة )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.َوَر
رَِّةُ ُُِِمنُْمااُزااداُعاَاىُاْلما َْ ت ا ُالسَّْجدا ا َْ ُاْغِفْرُِلُب ا ستحبُْل َُّامتثالُاْلمرُمُتاْسِبيِحُالرُّك وِعُواالسُّج وِد،ُوارابِّ

ِنُج ب ارْي ُ،ُذل َُماُثبتُعاْنُساِعيِدُبُُِْمنُِْةُمااُزااداُعاَاىُاْلمارَّيكو َُّبقولُذل َُمرةُواحدة،ُودلي ُِّاستحبابُ
ُ ُمااِل َ  ُْبنا ُأانا ا ْعت  :َُسِا ُالَّه ُعاْنهُ قاالا ة ُِبصاَلاُُراِضيا اُأاْشباهاُصاَلا ُأاحاد  :ُمااُراأاْيت  ِةُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ ي اق ول 

ُْبناُعاْبدُِ ُي اْعِِنُع مارا اُاْلفاَّتا َّماُِمْنُهاذا ُيفُر كُ »اْلعازِيِزُفاحازاْرنااُُعاَاْيِهُواسا ،ُوايفُس ج وِدِهُعاْشرا ُتاْسِبيحاات  وِعِهُعاْشرا
3ُُ«.تاْسِبيحااتُ 

ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ  م والبركة عليه على آله عليه السَل -في التشهد اِلخير  - الصَََّلة  وَ )ُ:راِِحاه 
 (.وعليهم

ُع ْجراةُاملاُثبتُعنُُ ُْبن  ُاُكاْعب  اُمُِلَّه ُعاْنهُ راِضيا ْعت  ها ِديَّة َُسِا ُها :ُأالاُأ ْهِديُلا َا ُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُ،ُف اقاالا نا
َْناا:ُيُا َّماُف اق  عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  أاْلنااُراس ولا :ُسا :ُب اَاى،ُفاأاْهِدهااُِل،ُف اقاالا َّما؟ُف اق َْت  ُواسا ُكاْيفا ُالَِّه، اُراس ولا

:ُ ُق ول وا:ُالَّه مَُّال ُن ساِّم ُعاَاْيك ْم؟ُقاالا ُكاْيفا ناا ُالَّهاُقاْدُعاَّما صا ُِِّّعاَاىُُم امَّد ُُصََّلاة ُعاَاْيك ْمُأاْه ِّاُالب اْيِت،ُفاِإ ََّّ

                                                           

هُ-1ُ ُتقدمُختُر
ُاحلاْمد ،ُُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ ُفاْض ُِِّالَّه مَُّراب َّنااُلا َا ُاْلاذاا َِّ،ُبااب   666ُحديثُرقم:ِكتااب 
اِرُالرُّك وِعُواالسُّج وِدُ،ُحديثُرقم:ُ-بوُداودرواهُأُ-3ُ ُِمْقدا ِة،ُبااب  ِكتاابُالتَّْطِبيِق،ُُُ-،ُوالنسائي555ُِكتاابُالصََّلا

د ُالتَّْسِبيِحُيفُالسُّج وِد،ُ  ،ُبسندُحسن3313حديثُرقم:ُعادا
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يدٌُ يٌدَُمِا ُِحِا ُعاَاىُِِبْ رااِهيما،ُواعاَاىُآِلُِِبْ رااِهيما،ُِِنَّ َا اُصاَّْيتا ُكاما ُباارِْكُعاَاىُُم امَّد ُُ،واعاَاىُآِلُُم امَّد ، الَّه مَّ
يٌدُ  يٌدَُمِا ُِحِا ُعاَاىُِِبْ رااِهيما،ُواعاَاىُآِلُِِبْ رااِهيماُِِنَّ َا اُبااراْكتا ُكاما   1.واعاَاىُآِلُُم امَّد ،

 .(والدعاء بعده )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
عاْنهُ ُه رايْ راةُاُأاِبُملاُثبتُعنُ ُالَّهُ  ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيهُُِ،راِضيا ُراس ول  :ُقاالا َّما:ُُُي اق ول  ِِذااُف اراغاُأاحاد ك ْمُِمناُ»واسا

اِبُاْلقارْبِ،ُواِمْنُِفت ُْ نَّما،ُواِمْنُعاذا اِبُجاها :ُِمْنُعاذا ْحيااُوااْلمامااِت،ُنُاالتَّشاهُِّدُاآْلِخِر،ُف اَْيات اعاوَّْذُبِالَِّهُِمْنُأاْرباع  ِةُاْلما
ُاْلماِسيِحُالدَّجَّالُِوامُِ 2ُُ«.ْنُشارِّ

                                                           

ُأاحااِديِثُاْلانِْبيااِء،ُبااٌب،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ ِةُعاَاىُُ-م،ُومس1160َُِكتااب  ُالصََّلا ِة،ُبااب  ُالصََّلا ِكتااب 
ُالتَّشهُِّدُ،ُحديثُرقم:ُ َّماُبْعدا عاَاْيِهُواسا 306ُالنَِِّبُِّصاَّىُاهللُ 

ِةُ،ُحديثُرقم:ُ-رواهُمسَمُ-2ُ ُمااُي ْست اعااذ ُِمْنه ُيفُالصََّلا ةا،ُبااب  ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا 855ُُِكتااب 

 



 31 31 

ُاِْلَفْ َعالِ  س َنن  

(ى مْ سَ ت  وَ  اِْلَفْ َعالِ  َوس َنن  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ    .اْلَهْيَئات 
ْيئاة ،َُس ِّياتُْ اُها ْيئاةٌُُفاِهيُا:ُق اْولُ ُأاوُُْ،ِلِفْع ُِّ ُِصفاةُ ُأاوُُْص وراة ،ُفاك  ُُُِّّغارْيِهاا،ُيفُُِصفاةٌُُِْلان َّها ُص وارُ ُِهيُاُاْلاْيئااتُ فُاُ،ها
اُاْْلافْ عاالُِ ت  ها َُاَُاْ ُ َُِلُالعَماءُبعضُوأوصَهاُواحاالا ْيئاةُ ُواأاْرباِع ُ.ها

ه وحطهما عقب مع تكبيرة اْلحرام وعند الركوع وعند الرفع من اْلَيَدَْينِ  رَْفع  ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
 (.ذلك

ه ماا،ُالَّهُ ُراِضيُاُع مارُاُْبنُُِالَّهُُِدُِعابُُْعانُْملاُثبتُ َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُراأاْيتُ :ُ قاالُاُعان ْ ُيفُُقاامُاُِِذااُواسا
ْيهُُِرافاعُاُالصََّلاةُِ َُاُذاِل َُاُي اْفعا ُِّ ُواكاا َُّاُماْنِكب اْيِه،ُحاْذوُاُياك ونااُحاَّتَُُّيادا ب ِّرُ ي ُُِح ُْأساهُ رُاُرافاعُاُِِذااُذاِل َُاُ ُِّ واي اْفعُاُلَِرُّك وِع،ُكا

عُا:ُواي اق ولُ ُالرُّك وِع،ُِمنُا داه ،ُِلمانُُْالَّهُ َُسِا 1ُُ. السُّج ودُُِيفُُذاِل َُاُي اْفعا ُِّ ُوالُاُِحِا

 (.الِ مَ الشِ  َعَلى اْلَيِمينِ  َوَوْضع  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ْيِهُحُِعاْنُوااِئ ُِِّْبِنُح ْجر :ُأانَّه ُراأُاُثبتُملا ُيادا ُرافاعا َّما ُ،ُ ُالنَِّبَُّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ب َّرا ُكا ُداخا ِّاُيفُالصََّلاِة َا

ُعاَاىُاْلي ْسرا ُ،ُف اَامَّاُأُا ه ُاْلي ْمَنا ُبِث اْوبِِه،ُُث َُّواضاعاُيادا ُأ ذ ن اْيِهُ،ُُث َُّاْلتاحافا ُُهاَّاٌمُِحياالا رااداُأا َُّْي ارْكاعاُأاْخراجاُواصافا
ُيادُا ه ُرافاعا دا ُالَّه ُِلماْنُِحِا عا :َُسِا ُف اراكاعا،ُف اَامَّاُقاالا ب َّرا ُكا ُالث َّْوِب،ُُث َُّراف اعاه ماا،ُُث َّ ْيِهُِمنا ُيادا ُساجادا ْيِهُف اَامَّا،ُساجادا

ُكافَّْيِه. ا َْ 2ُُب ا
 (.س رَّتِهِ  َتْحتَ  َوَجْعل ه َما)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ةُُِيفُُالسُّنَّةُُِِمنُُِِْ ََُُّّقاالُاُعاْنهُ ُالَّهُ ُراِضيُاُعاَِيُ ُنُْملاُرويُعُا 3ُُ .السُّرَّةُُِتاْتُاُاْْلاك فُُِّعاَاىُاْْلاك فُُِّواْضعُ ُالصََّلا

َُاْيهُِعُاُالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِس ولُِرُاُماعُاُصاَّْيتُ »ُ:قاالُاُح ْجرُ ُْبنُُِوااِئ ُُِِّعانُْملاُثبتُُصاْدرِهُُِعاَاىاْلوَلُأ َُُّعَهماُُو
َّما، هُ ُواواضاعُاُواسا 4ُُ.«صاْدرِهُُِعاَاىُاْلي ْسرا ُياِدهُُِعاَاىُاْلي ْمَناُُيادا

ُ
                                                           

ُواِِذااُراكاعاُواِِذااُرافاعاُ،ُحديثُرقم:ُُ-اريرواهُالبخُ-1ُ ب َّرا ُكا ْيِنُِِذاا ُاْلاذاا َِّ،ُبابُراْفِعُاْليادا  616ُِكتااب 
ُف ُاُُ-رواهُمسَمُ-2ُ ُصاْدرِِه ُتاْتا ْحرااِم ُاْْلِ ُتاْكِبرياِة ُعاَاىُاْلي ْسرا ُب اْعدا ُاْلي ْمَنا ُياِدِه ُواْضِع ُ،ُبااب  ِة ُالصََّلا ُس رَّتِِه،ِكتااب  ُْوقا

ُماْنِكب اْيِهُ،ُحديثُرقم:  303ُواواْضِعِهمااُيِفُالسُّج وِدُعاَاىُاْْلاْرِضُحاْذوا
ِة،ُحديثُ–وأبوُداودُ،568ُحديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ ُعاَاىُاْلي ْسرا ُيِفُالصََّلا ُواْضِعُاْلي ْمَنا ِة،ُبااب  ُِكتاابُالصََّلا

ُ،ُويفُسندُضعف686رقم:ُ
ةُ-4ُ ُاُ-رواهُابنُخَز ُاْلِقرااءاةُِِكتااب  ُاْفِتتااِح ُق اْب ِّا ِة ُعاَاىُالشِّمااِلُيِفُالصََّلا َِ ُاْلياِم ُواْضِع ِة،ُبااب  ُحديثُرقم:ُ،ُلصََّلا

 ،ُوضعفهُاْللباِّن366
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ُاْلماْسِجدُُِهعانُْويفُروايةُ َُِِلا ُن اهاضا َا َّماُِِذااُأاْوُِح عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُراس ولا :ُحاضاْرت  ُفاداخا ِّاُقاالا
ْيِهُبُِ رافاعاُيادا ،ُُث َُّ ِيناه ُعاَاىُي ْسرااه ُعاَاىُصاْدرِِهُ اْلِمْحراابا واضاعاَُا 1ُُ.التَّْكِبرِي،ُُث َُّ

َّماُملاُثبتُوُا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  ُكاا َّا : ،ُقاالا ُعاَاىُياِدِهُاْلي ْسرا ،ُُث َُّياضاع ُيُا»عاْنُطااو س  ه ُاْلي ْمَنا دا

اُعاَاىُصاْدرِِهُواه وُا ن اه ما ةُُِياش دُُّب اي ْ  2. «يفُالصََّلا

َّما،ُواالقالُالرتمذي:ُ ُأاْه ُِِّالِعَِْمُِمْنُأاْصحااِبُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا اُِعْندا ،ُواماْنُواالعاما ِّ ُعاَاىُهاذا َا تَّابِِع
ِة،ُواراأُا ِيناه ُعاَاىُُِشااِلِهُيفُالصََّلا ُالرَّج  ِّ َُا ُأا َُّْياضاعا ه ْم،ُي اراْو َّا ُالسُّرَِّة،ُواراأا ُ ُب اْعضُ ب اْعدا اُف اْوقا ه ْمُأا َُّْياضاعاه ما
ه ْم. ُوااِسٌعُِعْندا ُالسُّرَِّة،ُواك  ُُِّّذاِل َا 3ُُب اْعض ه ْم:ُأا َُّْياضاعاه مااُتاْتا

 (.س ج وِدهِ  َمْوِضعِ  إَلى َوَنَظر ه  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
َّمُاوُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُأا ََُُّّعاْنه ،ُلَّهُ اُراِضيُاُه رايْ راةُاُأاِبُُملاُوردُعانُْ َُِِلاُُباصاراهُ ُرافاعُاُصاَّىُِِذااُكاا َُّا»ُ:سا
ِِتِمُُْيفُُه مُُْالَِّذينُا}ُف ان ازالاتُُْالسَّمااءُِ 4ُُ.«راْأساهُ ُفاطاْأطاأُا[2ُ:ُاملؤمنو َّ{ُ]خااِشع و َُّاُصاَلا

ِِتِمُُْيفُُه مُُْالَِّذينُا}قولهُتعاَل:ُيفُتفسريُُِسريِينُاُْبنُُُِم امَّدُُِعانُْوُا ُكاان وا:ُقاالُاُ[2:ُاملؤمنو َّ]ُ،{اِشع و َُّاخُاُصاَلا
ِذهُُِن ازالاتُُْحاَّتَُُّصاَلِِتِمُُْيفُُي اَْتاِفت و َُّا ُ 5.س ج وِدهُُِماْوِضعَُُِِِلاُُي اْنظ رُ ُأاحاداه مُُْ ََُّّفاكاأُا،ُأاْبصااراه مُُْف اغاضُّواُاآلياة ،ُها

 (.ام  ائِ قَ  َقَدَمْيهِ  بَ ْينَ  َوتَ ْفرِقَ ت ه  )ُ:ه ُالَّهُ راِِحُافُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُواْضعُادمَ،ُْل َُّالسنةُالتفريقُبَُالقُ:اختَفُالعَماءُيفُالتفريقُبَُالقدمَُوصفهماُفقالُبعضهم

ْينُِ ُُِعاَاىُاْليادا َْ َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ َُّىصُاُالنَِّبُُِّعانُُِجااءاتُُْالسُّنَّةُاُأا َُّْوُا.ُت اْفرِيق ه مااُِفيهُُِالرُّْكبات ا ُلرُّك وعُِاُيفُُبِالتَّجاايفُُواسا
اُيفُُاْْلاْعضااءُُِا َُّت اْفرِيقُ فك،ُاْْلاْعضااءُُِت اْفرِيقُُِِمنُُْذاِل َُاُفاكاا َُّاُذاِل َُاُعاَاىُاْلم ْسَِم و َُّاُواأاْْجاعُا،ُواالسُّج ودُِ ،ُهاذا
ُُ.بِب اْعضُ ُب اْعِضهااُِِْلصااقُُِِمنُُْأاْوَلاُُب اْعضُ ُِمنُُْب اْعض هاا

ةُاُأاِبُُعانُْومماُيدلُعَىُذل َُماُرويُ ُالَّه ُعاْنهُ ُالَّهُُِعاْبدُُِعانُُْع ب اْيدا ُاُصافَُُّراج َلُ ُأا رُاُأانَّهُ :ُراِضيا َْ ُقاداماْيهُُِب ا
ُ.َُِِلاَُُّأاحابَُُّكاا َُّاُرااواحُاُلاوُُِِْنَّهُ ُأامَّاُالسُّنَّةا،ُأاْخطاأُا:ُف اقاالُاُالصََّلاةَُُِِفُُي اْعَِنُ

                                                           

ُالسُّنَّ -رواهُالبيهقيُُ-1ُ ِةُِمنا ْيِنُعاَاىُالصَّْدِرُيِفُالصََّلا ُواْضِعُاْليادا ِة،ُبااب  ُ،ُحديثُرقم:ُةُِْج َّاع ُأابْ وااِبُِصفاِةُالصََّلا
2118 

ِة،ُ -رواهُأبوُداودُ-2ُ ُعاَاىُاْلي ْسرا ُيِفُالصََّلا ُواْضِعُاْلي ْمَنا ِة،ُبااب  ُت اْفرِيِعُاْسِتْفتااِحُالصََّلا ُ،686ُديثُرقم:ُحأابْ وااب 
ُوصححهُاْللباِّن

ُ(2ُ/11)ُُ-سننُالرتمذيُُ-3ُ
 1351حديثُرقم:ُُ-رواهُاحلاكمُيفُاملستدركُ-4ُ
 (3ُ/161)ُ-ُبنُسَلمُتفسريُُيىيُ-5ُ
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ُُِوقالُبعضهمُصافُُّ َْ ما اُالقادا ُ.السُّنَّةُُِنُامُِأوَلُمنُالتفريقُبينهماُوهوُُالصََّلاةَُُِِفُُواضامَّه ما

هُ ُالزُّب ارْيُُِْبنُُِالَّهُُِعاْبدُُِعانُْثبتُُماُذل َُعَىُيدلُمماوُا ماْيهُُِفَُّصُاُأانَّهُ ُمااراِضياُالَّه ُعان ْ ،ُالصََّلاةَُُِِفُُواضامَّه مااُقادا
ُُِصافُُّ:ُواقاالُا َْ ُ.السُّنَّةُُِِمنُاُاْليادُُِعاَاىُاْليادُُِواواْضعُ ُاْلقاداما

ُاُي  فارِّجُ ُلاُُع مارُاُاْبنُ ُواكاا َُّا َْ ماْيِه،ُب ا اُه ااَُاا ُُُّوالاُُقادا ُاب ُاُوالاِكنُُْبِاْْل ْخرا ،ُِْحدا َُْ، ُ.ي  بااِعدُ ُوالاُُي  قااِربُ ُلاُُذاِل َا

رُاُْبنُُِالَّهُُِعاْبدُِولع ُِّفع ُِّ عاْنهُ ُع ما َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ َُّىصُاهوُاْلوَلُواْلقربُلديُالنِبُُراِضياُالَّهُ  ُيفُالصَلة.ُواسا

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاَِيُ ُعانُْوُا َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُالنَِّبُُُّكا َُّا:ُقاالُاُ،راِضيا ُاُرااوِحُ ي ُ :ُواسا َْ ماْيهُُِب ا ُرِْج ُِّ ُك  ُُِِّّعاَاىُي اق ومُ ُقادا
1ُُ.{لِتاْشقاىُاْلق ْرآ َُّاَُاْي َُاعُاُأانْ زاْلنااُماا}ُن ازالاتُُْحاَّتَُّ

 (.هك وعِ ر   ِع ِفياِْلََصابِ  م َفرََّجَتيْ  بَِيَدَْيهِ  ر ْكَبتَ ْيهِ  َوقَ ْبض  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُاُواف ارَّجُاُر ْكبات اْيهُُِِمنُُْكافَّْيهُُِأاْمكانُاُراكاعُاُفاِإذاا:ُ»قاالُاُوفيهُِح اْيدُ ُأاِبُُحلديث َْ 2ُُ.«ِعهُِأاصاابُُِب ا

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْمر وُْبنُُِع ْقباةُاُعنُثبتُملاُو ةُاُأ رِيك مُُْأالاُ:ُراِضيا َّما؟ُعاَاْيهُُِاهللُ َُّىصُاُالَّهُُِراس ولُُِصاَلا :ُقاالُاوفيهُُواسا
،ُف اقاامُا» ب َّرا ْيِه،ُفاجااَفُاُراكاعا،ُُث َُّفاكا ْيهُُِواواضاعُاُيادا ُاُف ارَّجُاوُاُر ْكبات اْيِه،ُعاَاىُيادا َْ ُاْست اقارََُُّّتَُّحُاُر ْكبات اْيِه،ُوارااءُُِِمنُُْأاصاابِِعهُُِب ا
،ُأاْرباعُاُفاصاَّى:ُقاالُا.ُ«ِمْنهُ ُشاْيءُ ُك  ُُِّّ ا:ُقاالُاُُث َُّراكاعاات  َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُهُِالَُّراس ولُاُراأاْيتُ ُهاكاذا ُي صاِّيُواسا
اُأاوُْ َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُ ُبِنااُي صاِّيُكاا َُّاُهاكاذا ُ.ُُواسا

 .(ِحَياَله   رَْأَسه   ه  َوَجْعل   ،ِفيهِ  َظْهرِهِ  َوَمدُّ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
:املتقدمُُِح اْيدُ ُأاِبُُحلديث هُُِصااِفحُ ُوالُاُراْأساهُ ُم ْقِنعُ ُغاي ْرُاُهاْهراهُ ُهاصارُاُُث َّ»ُوفيهُقاالا َُِفُُق اعادُاُافاِإذُاُواقاالُاُِبادِّ
ُِ َْ ِمهُُِباْطنُُِعاَاىُق اعادُاُالرَّْكعات ا ا َُّاُفاِإذااُاْلي ْمَناُُواناصابُاُاْلي ْسرا ُقادا ُضُِاْلارَُُِِْلاُُاْلي ْسرا ُِبوارِِكهُُِأاْفضاىُلرَّابِعاةُِاَُِفُُكا

ةُ ُنااِحياةُ ُِمنُُْقاداماْيهُُِواأاْخراجُا 3ُُ«.وااِحدا

َهِتهِ  َيََدَْيهِ  ث مَّ  ر ْكَبتَ ْيهِ  ِبَوْضعِ  س ج وِدهِ  ِفي الَبَداَءة  وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.َوَأْنِفهِ  ث مَّ َجب ْ
ُالَّه ُعاْنهُ ُح ْجرُ ُْبنُُِوااِئ ُُِِّعانُْملاُوردُ َّمُاُهُِعاَايُُْالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُأا ََُُّّ:راِضيا ْيهُِياُُق اْب ُِّاُر ْكبات اْيهُُِياضاعُ ُكاا َُّاُواسا ُدا
ُ.جادُاسُاُِِذاا

ُ

                                                           

 626حديثُرقم:ُُ-،ُواحلديثُرواهُالبزار2سورةُطه:ُاآلية/ُُ-1ُ
هُ-2ُ ُتقدمُختُر
ةُُِ-رواهُأبوُداودُ-3ُ ُاْفِتتااِحُا ِكتاابُالصََّلا ِة،ُحديثُرقم:ُ،ُبااب   ،ُبسندُصحيح613لصََّلا
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َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبَُُّراأاْيتُ :ُيفُروايةوُا دُاُِِذااُواسا ْيهُُِق اْب ُِّاُر ْكبات اْيهُُِواضاعُاُساجا ُ 1.يادا

ُالَّه ُعاْنهُ ُه رايْ راةُاُأاِبُُعانُْوُا َّمُاوُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُ ُقاالُاُ:قاالُاُراِضيا دُاُِِذاا»ُ:سا ُي اب ْر كُُْفاَلُاُك مُْأاحادُ ُساجا
ا ْيهُُِواْلياضاعُُْاْلباِعريُ ُي اب ْر كُ ُكاما 2ُُ«.ر ْكبات اْيهُُِق اْب ُِّاُيادا

رُاُاْبنُُِعانُِوُا هُ ُع ما ُالَّه ُعان ْ ْيهُُِياضاعُ ُكاا َُّاُأانَّهُ ُ:مااراِضيا ُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُ ُكاا َُّا:ُقاالُاوُاُر ْكبات اْيِه،ُق اْب ُِّاُيادا

َّمُا ُ 3.ذاِل َُاُعا ُِّ ي افُُْواسا

ْينُُِناضاعُ ُك نَّا:قاالُاُساْعدُ ُعانُْوُا ُُِق اْب ُِّاُاْليادا َْ ُُِفاأ ِمْرنااُالرُّْكبات ا َْ ْينُُِْب ُِّاق ُاُبِالرُّْكبات ا 4ُُ.اْليادا

ْينُُِعُ والراجحُوضُْ ُُِق اْب ُِّاُاْليادا َْ ْينُُِوْضعُِ،ُلصحةُحديثُابنُعمرُوضعفُأحاديثُالرُّْكبات ا ُِق اْب ِّاُاْليادا َْ ُالرُّْكبات ا
ُوبالتاِلُعدمُثبوتُدعو ُالنسخ،ُوهيُمنُمسائ ُِّاْلختَلفُالسائِ.

ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ  ى وَ سِ  ج ودِ اْلسُّ  لِ حَ مَ ا لِ هَ ت   رَ اشَ بَ وم   اِْلَْرضِ ِمْن  اْلسُّج ودِ  َأْعَضاءِ  َوَتْمِكين  )ُ:راِِحاه 
 (.ه  رَ كْ ي  ف َ  ر ْكَبتَ ْينِ ال

،ُعانُُْثبتُِلمااذل َُُِنُوجوبُا،ُيعاْلسُّج ودُُِحمل ُِّومباشرِتاقوله:ُ ُالَّهُ ُخابَّاب  :ُُعاْنهُ ُراِضيا ُ»قاالا ْونااَُِِلا شاكا
ةاُيفُالرَّْمضااِء،ُف اَاْمُي ْشِكناا َّماُالصََّلا عاَاْيِهُواسا  5ُ.«راس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ 

اماِة؟ُك ورُُِعاَاىُالسُّج ودُُِعانُُْالرَِّْحانُُِعاْبدُُِأابااُساأاْلت:ُقاالُاُاْْلاثْ رام ،ُراوا وُا ُك ورِهاا،ُعاَاىُياْسج دُ ُلاُ:ُقاالُاف ُاُاْلِعما
اماةُاُُياْس رُ ُوالاِكنُْ ُ.اْلِعما

                                                           

ةُ-1ُ ُاْلباْدِءُِبواْضِعُالرُُّ -رواهُابنُخَز ِة،ُبااب  ْيِنُِِذُاِكتاابُالصََّلا ُاْليادا ُعاَاىُاْْلاْرِضُق اْب ِّا ِ َْ اُْكبات ا ُاْلم صاِّي،ُِِْذُهاذا اُساجادا
َّماُوااْْلاْمِرُبِِه،ُحد اُاْلِفْع ِّاُِمْنُِفْع ُِِّالنَِِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُهاذا 626ُُثُرقم:ياْلِفْع ِّ ُنااِسٌخُِلمااُخاالافا

ةُُِ-رواهُأبوُداودُ-2ُ يِْه،ُحديثُرقم:ِكتاابُالصََّلا ُياضاع ُر ْكبات اْيِهُق اْب ِّاُيادا ُكاْيفا  530ُ،ُبااب 
ةُ-3ُ ِةُ، -رواهُابنُخَز ُالصََّلا َّماُيِفُبادُْ ِكتااب  ُعاِنُالنَِِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُِذْكِرُخاربا ُر ِويا ْيِنُق اْب ِّاُبااب  ئِِهُِبواْضِعُاْليادا

ُِِْهواا ُِعْندا ِ َْ ُي اْفهاْمُِمْنُأاْه ُِِّاْلعُِالرُّْكبات ا ُماْنَُلْا ُب اْعض  ُيفُاِلْحِتجااِجُبِِه ،ُغاَِطا ُالسُّج وِدُماْنس وخ  َُِِلا َِْمُأانَّه ُماْنس وٌخ،ُف اراأا ُئِِه
،ُِ َْ ْيِنُعاَاىُاْْلاْرِضُق اْب ِّاُالرُّْكبات ا ُاَْخارباُِوااْلباْدءاُِبواْضِعُاْليادا ُصحيحُ،ُِسناده626ُحديثُرقم: اْسِتْعماالا

ةُ-4ُ ُِعْندُاُُ-رواهُابنُخَز ِ َْ ْيِنُق اْب ِّاُالرُّْكبات ا ُِبواْضِعُاْليادا ُاْْلاْمرا لِي ُِِّعاَاىُأا ََّّ ُذِْكِرُالدَّ ِة،ُبااب  ُالصََّلا السُّج وِدُماْنس وٌخ،ُُِكتااب 
ُِبواْضِعُالُْ ُاْْلاْمر  ُكاا َّا ْيِنُنااِسٌخ،ُِِْذ ُق اْب ِّاُاْليادا ِ َْ ُِواأا ََُّّواْضعاُالرُّْكبات ا َْ ْيِنُق اْب ِّاُالرُّْكبات ا ْيِنُيادا ُق اْب ِّاُاْليادا ِ َْ ُِبواْضِعُالرُّْكبات ا ُم قادَّم ا،ُوااْْلاْمر 
ُنااِسٌخُ،ُحديثُرقم:  ،ُِسنادهُضعيفُجدًّا625ُم ؤاخَّر ا،ُفااْلم قادَّم ُماْنس وٌخ،ُوااْلم ؤاخَّر 

ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصَُّ -راوااه ُم ْسَِمٌُُ-5ُ ةُاِكتااب  ُاْسِتْحبااِبُت اْقِدمِيُالظُّْهِرُيِفُأاوَِّلُاْلواقُُْ،َُلا ُِشدَِّةُاحلْارُِّبااب  ،ُِتُيِفُغارْيِ
 636ُحديثُرقم:
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ُُواالراجحُجوازُذل َ
ا
ُُعانُْثبتُُامل ُالَّه ُعاْنهُ أانا   َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُِّماعُاُن صاِّيُك نَّا:ُ»قاالُاُراِضيا ُواسا

ةُُِِمنُُْالث َّْوبُُِطارافُاُأاحاد نااُف اياضاعُ  1ُُ.«السُّج ودُُِماكاا َُُِّيفُُاحلْارُُِِّشدَّ

ُالَّه ُعاْنهُ ُالصَّاِمتُُِْبنُُِثااِبتُُِواعانُْ َّمُاُْيهُِعاَُاُالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُأا ََُّّ»ُ:راِضيا ُ،اْْلاْشها ُُِِّعاْبدُُِباِِنُُيفُُصاَّىُواسا
َْتافُ؟ُِكسااءٌُُواعاَاْيهُِ يُُْياضاعُ ُِبهُُِم  2ُُ.«احلْاصاىُب اْردُاُياِقيهُُِعاَاْيِه،ُهُِيادا

اماةُُِعاَاىُياْسج د و َُّاُاْلقاْومُ ُكاا َُّا:ُاحلْاسانُ ُواقاالُا َاْنس واِة.ُاْلِعما ُوااْلقا

الَّهُ ُقالُابنُقدامة بُ ُوالاُ:ُراِِحاهُ  ِذهُُِِمنُُِْبشاْيءُ ُاْلم صاِّيُم بااشاراةُ َُِا ُعاَاىُساجادُاُِذاا:ُاْلقااِضيُقاالُاُءُِاْْلاْعضااُها
اماةُُِك ورُِ ةُ ُذاْيَِِه،ُأاوُْ ك مِّهُُِأاوُُْاْلِعما ةٌُُفاالصََّلا ةُ ُرِوااياةُ ُصاِحيحا ا.ُوااِحدا ،مُاُماْذهابُ ُواهاذا ِنيفاةُاُواأاِبُُاِل َ  ُواممَّنُْ.ُحا
،ُواطااو ٌس،ُعاطااٌء،ُوااْلب اْردُُِاحلْارُُِّيفُُالث َّْوبُُِعاَاىُالسُّج ودُُِيفُُراخَّصُا ُوامااِل ٌَ،ُوااْْلاْوزااِعيُّ،ُالشَّْعِبُّ،وُاُواالنَّخاِعيُّ

، اماةُُِك ورُُِعاَاىُالسُّج ودُُِيفُُواراخَّصُا.ُالرَّْأيُُِواأاْصحاابُ ُواِِْسحااق  ُْبنُ ُالرَِّْحانُُِواعاْبدُ ُْكح وٌل،وامُاُاحلْاسان ،ُاْلِعما
بُ ُلاُ:ُاَخْاطَّابُُِأاب وُواقاالُاُب  ْرن ِسِه،ُعاَاىُش راْيحٌُُواساجادُا.ُيازِيدُا ُالسُّج ودُُِأاْعضااءُُِِمنُُِْبشاْيءُ ُْلم صاِّياُم بااشاراةُ ُُِا
ُُِعاَاىُفاِإن َّهااُاِلْاب ْهاةا،ُِلَُّ َْ ُ 3.رِوااي ات ا

 (.ن ساقيهعن فخذَيه وفخذَيه ع ومجافاة عضدَيه عن جنبيه وبطنه)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْمر وُْبنُُِع ْقباةُاُاْْلاْنصاارِيُُِّماْسع ودُ ُأاِبُعنُُملاُثبت ةُاُأ رِيك مُُْلاُأُا:ُقاالُاُراِضيا ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُُِصاَلا
َّما؟ُعاَاْيهُُِاهللُ  ،ُف اقاامُا:ُ»قاالُاُواسا ب َّرا ْيِه،ُفاجااَفُاُراكاعا،ُُث َُّفاكا ْيهُِياُُواواضاعُاُيادا ُاُواف ارَّجُاُر ْكبات اْيِه،ُعاَاىُدا َْ ُِمنُُِْعهُِأاصاابُُِب ا
ُفاجااَفُاُساجادُاُُث َُِّمْنه ،ُشاْيءُ ُك  ُُُِّّاْست اقارَُُّحاَّتَُُّف اقااما،ُراْأساهُ ُرافاعُاُُث َُِّمْنه ،ُشاْيءُ ُك  ُُُِّّاْست اقارَُُّحاَّتَُُّر ْكبات اْيِه،ُوارااءُِ
،ُأاْرباعُاُفاصاَّى:ُقاالُا.ُ«ِمْنهُ ُشاْيءُ ُك  ُُُِّّاْست اقارَُُّحاَّتَُّ ا:ُقاالُاُُث َُّراكاعاات  ُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُتُ أايُْرُاُهاكاذا

َّمُا اُأاوُُْي صاِّيُواسا َُّعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُ ُبِنااُي صاِّيُكاا َُّاُهاكاذا 4ُُ.مُاواسا

ِلرض مفرقة ن أصابعهما على اوإقامة قدميه وجعل بطو  ر ْكَبتَ ْيهِ  بَ ْينَ  َوتَ ْفرَيق ه  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 (.حذو منكبيه مبسوطة مضمومة اِلصابع َيََدَْيهِ ووضع 

                                                           

ُالصََّلاةُُِ-راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-1ُ ُالسُّج وِدُعاَاىُالث َّْوِبُيفُِشدَِّةُاحلارُِّ،ُُِكتااب  ُُُ-،ُوام ْسَِم158ٌُُم:،ُحديثُرقبااب  ِكتااب 

ُاْسِتْحبااِبُت اْقِدمِيُالظُّْهِرُيفُأاوَِّلُاْلواْقِتُيِفُغارْيُِِشدَِّةُاحلْارُِّاْلماسُا ةا،ُبااب  636ُُحديثُرقم:ُ،اِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا
ِة،ُواالسُّنَّة ُِفيهااُُ-راوااه ُاْبن ُمااجاهُُْ-2ُ ُِِقااماِةُالصََّلا ُالسُّج وِدُعاَاىُالث ِّيااِبُيِفُاحلُْا،ُِكتااب  ،ُحديثُرقم:ُُُوااْلب اْردُِرُِّبااب 

3012ُ
 (3ُ/162)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-3ُ
36053ُحديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-4ُ

 



 36 36 

ُالَّه ُعاْنهُ حلْاِديِثُأاِبُِح اْيد ُ :ُوفيهُُراِضيا ْيِهُغُا»قاالا ُفاِخذا ا َْ ُب ا ُف ارَّجا ُباْطناه ُعاَاىُشاْيء ُِمْنُواِِذااُساجادا اِم ِّ  ُحا ي ْرا
ْيهُِ 1ُُ.«فاِخذا

 (.ورفع َيدَيه أوال في قيامه إلى الركعة)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُالَّه ُعاْنهُ ُح ْجرُ ُْبنُُِوااِئ ُِِّملفهومُحديثُ َّمُاَُاْيهُِعُاُالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُأا ََُّّ»ُ:راِضيا ُْب ُِّاق ُاُر ْكبات اْيهُُِياضاعُ ُكاا َُّاُواسا

ْيهُِ ُ 2.«ساجادُاُِِذااُيادا
َّناُقالُذل َُبناء ُعَىُأ َُّالراجحُ َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُأا ََُِّّو ْيهُُِق اْب ُِّاُر ْكبات اْيهُُِضاعُ ياُُكاا َُّاُواسا ُِِذااُيادا

ْيهُُِياضاعُ ُكاا َُّاُأانَّهُ ،ُوقدمناُأ َُّالراجحُساجادُا ير ُشيخُاْلسَلمُابنُتيميةُُوُحلديثُابنُعمر،ُر ْكبات اْيهُُِق اْب ُِّاُيادا
ُ.اَخَلفُالسائِ،ُوكماُقَناُهذاُمنُجوازُاْلمرينُراِِحاه ُالَّهُ 

 (.َيَدَْيهِ ب تَ ْيهِ ر ْكبَ واعتماده على  َقَدَمْيهِ  ص د ورِ  َعَلى َوِقَيام ه  : )راِِحاه ُالَّهُ  اْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاملاُرويُ :ُُراِضيا ُالنَِّبُُّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُا»،ُقاالا ُيفُاكاا َّا ُي ان ْهاض  ِةُعاَاىَُّما لصََّلا

ماْيهُِ 3ُُ.«ص د وِرُقادا

ُأاِبُه رايْ راةاُُوقالُالرتمذي: ُالَّه ُعاْنهُ حاِديث  ُأاْه ُِِّالِعَِْم:َُياُُْراِضيا ُالرَّج  ِّ ُيفُعاَاْيِهُالعاما ِّ ُِعْندا تاار و َّاُأا َُّْي ان ْهاضا
ماْيِه. ِةُعاَاىُص د وِرُقادا 4ُالصََّلا

ةُُِيفُُي ان ْهاضُ ُعاَِي؟،ُكاا َُّا:ُ»قاالُاُاِلْاْعدُُِأاِبُُْبنُُِع ب اْيدُُِعانُُْو 5ُُ.«قاداماْيهُُِرُِص د ُوُعاَاىُالصََّلا

ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ  في  واالفتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد اِلول والتورك)ُ:راِِحاه 
 (.الثاني
ُِالرَّْكعُاَُِفُُق اعادُاُفاِإذاا:ُ»قاالُاُوفيهُاملتقدمُِح اْيدُ ُأاِبُُحلديث َْ ِمهُُِْطنُِباُُعاَاىُق اعادُاُت ا ُِإذاافُاُاْلي ْمَناُُواناصابُاُاْلي ْسرا ُقادا
ةُ ُياةُ نااحُُِِمنُُْقاداماْيهُُِواأاْخراجُاُاْلاْرضَُُِِِلاُُاْلي ْسرا ُِبوارِِكهُُِأاْفضاىُالرَّابِعاةَُُِِفُُكاا َُّا 6ُُ.«وااِحدا

الَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.اِلصابع بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الَفِخَذَْينِ على  وَوْضع  الَيَدَْينِ )ُ:راِِحاهُ 
                                                           

ِة،ُحديثُرقم:ُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُاُ-1ُ ُاْفِتتااِحُالصََّلا ِة،ُبااب  ُالصََّلا  ويفُسندهُضعف618ُُِكتااب 
هُ-2ُ  تقدمُختُر
ِةُُ-رواهُالرتمذيُ-3ُ ُالصََّلا ُِمْنه ُأاْيض اُ،ُحديثُرقم:ُأابْ وااب  َّماُبااب  بسند255ُُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

 ضعيف
ُاملصدرُالسابق.ُ-4ُ
ِة،ُُُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-5ُ ُالصََّلا ماْيِه،ُحديثُرقم:ِكتااب  ُعاَاىُص د وِرُقادا ُكاا َّاُي ان ْهاض  3000ُُماْن
ه.ُ-6ُ ُتقدمُختُر
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ُالَّه ُعان ْهُ ُعاِنُاْبِنُع مارُاُثبتُملا ُُِِ:ُ»مااراِضيا ُكاا َّا َّما ُالنَِّبَُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ِةُواضاعاُأا ََّّ ُيفُالصََّلا َا ا ذااُجا
ْيِهُعاَاىُر ْكبات اْيهُِ 1ُُ.«يادا

ُ

ُ

ُ

إبهامها  وكذا في التشهد إال انه َيقبض من اليمنى الخنصر والبنصر وَيلحق)ُ:ه ُالَّهُ راِِحُافُِاْلم صانُِّق اْولُ 
 (.مع الوسطى وَيشير بسبابتها عند ذكر اهلل

ُالَّه ُعان ْهُ ُعاِنُاْبِنُع مارُاملاُثبتُ ُُِِ:ُ»مااراِضيا ُكاا َّا َّما ُالنَِّبَُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ةُِأا ََّّ ُيفُالصََّلا َا ا واضاعاُُذااُجا
اْلي ْسرا ُعُا هُ  وايادا ِِاُا عاُا اما،ُفادا بْ ها ُالَِِّتُتاَِيُاْْلِ اْلي ْمَنا ْيِهُعاَاىُر ْكبات اْيِه،ُوارافاعاُِِْصب اعاهُ  عاَاي ْهاايادا ُا 2ُُ.«َاىُر ْكباِتِهُبااِسطاها

ُِِذااُق ُا:ُ»هعانُْيفُروايةُُو ُكاا َّا َّما عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ه ُاْلي ْسرا ُعاَاىُر ْكباِتِهُعاداُيفُالتَّشُاأا ََُّّراس ولا هُِّدُواضاعاُيادا
ُبِالسَّبَّاباةُِ ،ُواأاشاارا َا َاِْس ثاة ُوا ،ُواعاقاداُثاَلا ُعاَاىُر ْكباِتِهُاْلي ْمَنا ه ُاْلي ْمَنا 3ُُ.«اْلي ْسرا ،ُواواضاعاُيادا

  (.ن الصَلة في تسليمه ونيته به الخرو  ما وشماال  والتفاته َيمين   )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
:ُملاُثبتُ عاَاْيهُِ»عاْنُعااِمِرُْبِنُساْعد ،ُعاْنُأابِيِه،ُقاالا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُأارا ُراس ولا ِيِنِه،ُُك ْنت  َّماُي ساِّم ُعاْنَُا واسا

هُِ ُخادِّ ُأارا ُب ايااضا 4ُُ.«واعاْنُياساارِِه،ُحاَّتَّ

 .(اْلِتَفاتٍ  ِفي اْلَيِمينِ  َعَلى الشَِّمالِ  َوتَ ْفِضيل  )ُ:ه ُالَّهُ راِِحُافُِاْلم صانُِّق اْولُ 
هُِ»املتقدمُوفيه:ُساْعد ُحلديثُ ُخادِّ ُأارا ُب ايااضا 5ُُ.«حاَّتَّ

                                                           

ْيِفيَّتُُُِ-رواهُمسَمُ-1ُ ِةُِعْنداُف ارااِغهااُواكا ِمُلَِتَّْحَِي ُِِِّمناُالصََّلا ُالسََّلا ةا،ُبااب  ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ِه،ُحديثُرقم:ُِكتااب 
850 

ِةُِعْندُاُُ-رواهُمسَمُ-2ُ ِمُلَِتَّْحَِي ُِِِّمناُالصََّلا ُالسََّلا ةا،ُبااب  ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ْيِفيَِّتِه،ُحديثُرقم:ُف ُاُِكتااب  رااِغهااُواكا
850 

ْيِفيَّتُُُِ-رواهُمسَمُ-3ُ ِةُِعْنداُف ارااِغهااُواكا ِمُلَِتَّْحَِي ُِِِّمناُالصََّلا ُالسََّلا ةا،ُبااب  ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ُِه،ُحديثُرقم:ِكتااب 
850ُ

ةُاُُ-رواهُمسَمُ-4ُ ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ِةُِعْنداُف ارااِغهااُواُِكتااب  ِمُلَِتَّْحَِي ُِِِّمناُالصََّلا ُالسََّلا ْيِفيَِّتِه،ُحديثُرقم:،ُبااب  ُكا
852ُ

هُ-5ُ ُرواهُمسَمُوتقدمُختُر
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 ةِ ََل ي الصَّ فِ  َي ْكَره  ا يمَ فِ  ل  صْ فَ 

 (.اقتصاره على الفاتحةَي ْكَره  لِْلم َصلِّي )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

َّمُاِْلا ََُّّالنَِّبَُّصُا يفُصُاَُُّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُم عااذ اُأا َُّْي اْقراأُا ا،ُواأامارا .كاا َّاُي صاِّيُهاكاذا ِل َا ُكاذا تِِه َُلا

 .(َوَتْكَرار َها)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ِلَْم صاِّيُاْلفااِتاةُُِتاْكرِيرُايعِنُأ َُّ ،ُوالقولُهااتاْكراارُِبُالعَماءُيبط ُِّالصَلةُ،ُوبعضْكِنُق اْوِلُُّر ُُةُااْلفااِتُاْل َُّ،ُي ْكراهُ 

ُُ.بالكراهةُخروج اُمنُخَلفُمنُيبط ُِّالصَلةُبتكرارها،ُوالراجحُعدمُالكراهةُلعدمُالدلي ُِّعَيها

 (.والتفاته بَل حاجة )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ةُِالُيفُُي اَْتاِفتُاُلَمصَيُأا َُُّْي ْكراهُ  ِة،الُعانُُْياْشغا ُِّ ُِْلا ََُّّذل َُحااجاة ؛ُِلغارْيُُِصََّلا ا.ُأاْوَلاُُت ارْك هُ ُفاكاا َُّاُصََّلا ثبتُُِلما
»قاالاتُُْعان ْهااُالَّهُ ُراِضيُاُعااِئشاةُاُعن َّمُاوُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُساأاْلتُ: ِة،.ُيفُُالرَّج  ُُِِّاْلِتفااتُُِعانُُْسا ُالصََّلا
سٌُُه وُاُ:ف اقاالُا ةُُِِمنُُْالشَّْيطاا َُّ َُياْتاَِس هُ ُاْخِتَلا 1ُُ.«اْلعاْبدُُِصاَلا

عاْنهُ ُذارُ ُأاِبُُملاُثبتُأيض اُعانُْوُا ُالَّهُ  َّمُاُعاَاْيهُُِهُ الَُّصاَّىُالَّهُُِراس ولُ ُقاالُا:ُقاالُاُ،راِضيا َُل ُم ْقبُُِالَّهُ ُي ازاالُ ُلاُ:ُ»واسا
تِهُُِيفُُواه وُاُاْلعاْبدُُِعاَاى 2ُُ.«عاْنهُ ُاْنصارافُاُاْلت افاتُاُفاِإذااُي اَْتاِفْت،َُلاُُْمااُ،صاَلا

ةُ اْللتفاتُُكاا َُّاُفاِإ َُّْ َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبَُُِّْلا ََُُّّي ْكراْه؛َُلاُُْحلِااجا ُ:قاالُاُاحلْاْنظاَِيَِّة،ُْبنُُِساْه ُُِِّعانُْف اعاَاه ُفُواسا
ِة،ُث  وِّبُا» َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُلَّهُِاُراس ولُ ُفاجاعا ُِّاُبِالصََّلا ُدااو دُأاب وُقاالُاُ.«الشِّْعبَُُِِلاُُي اَْتاِفتُ ُه وُاوُاُي صاِّيُواسا
3ُُ.ُياْر سُ ُالشِّْعبَُُِِلاُُفاارِس اُأاْرسا ُِّاُواكاا َُّا

ُ.ياِسري اُكاا َُّاُِذااُةُاالصََّلاُُي  ْفِسدُ ُلاُُاِلْلِتفااتُاُأا ََُُّّعاَاىُاْلف قاهااءُُِواْج ْه ورُ :ُاْلب ارُُِّعاْبدُُِاْبنُ ُقاالُا

 (.وتغميض عينيه )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ُ.وااْْلاْوزااِعيُُِّواالث َّْورِيِّ،َُم ااِهد ،ُعانُُْذاِل َُاُوار ِويُاُس ْفياا َّ ،ُقاالُاُاْلي اه وِد،ُواكاذاِل َُاُِفْع ُِّ ُه وُا:ُواقاالُاُأاِْحاد ؛ُعاَاْيهُُِناصَُّ

ُ.كارااهاةُ ُغارْيُُِِمنُُْجاوااز هُ ُاحلْاسانُُِعانُُْوار ِويُا

 (.وحمل مشغل له )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

                                                           

ُاِلْلِتفااِتُيفُالصََّلاِة،ُحديثُرقم:ُ -رواهُالبخاريُ-1ُ ُاْلاذاا َِّ،ُبااب  683ُِكتااب 
ةُِ -راوااه ُأاب وُدااو دُُ-2ُ ِةُ،ُحديثُرقم:ُِكتاابُالصََّلا ُاِلْلِتفااِتُيِفُالصََّلا  606 ،ُبااب 
،ُحديثُرقم: -راوااه ُأاب وُدااو دُ-3ُ ُالرُّْخصاِةُيِفُذاِل َا ِةُ،ُبااب  636ُ ِكتاابُالصََّلا
ُ
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ُفيهُمنُذهابُلَخشوع.ملاُ

 (.وافتراش ذراعيه ساجدا )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ثبتُ عان ْهُاُعاْنُعااِئشاةُاملُا ُاهللُِصاَّاراِضياُالَّهُ  ُكاا َّاُراس ول  قاالاْت: عاَاْيهُُِ، َّماُىُاهللُ  بِالتَّْكِبرِي.ُ»ُواسا ةُا ياْست اْفِتح ُالصََّلا

َُا)وااْلِقرااءاِة،ُِبُ ُاْلعاالاِم ُ،ُواكاا َّاُِِذااُراكاعاَُلاُْي ْشِخْصُراْأساه ،ُواَلاُْي صاوُِّ(احلْاْمد ُِلَِّهُرابِّ ،ُواكاا َّا اُذاِل َا َْ والاِكْنُب ا ْبهُ 
ُالرُُّ ُالسَّجُِِْذااُرافاعاُراْأساه ُِمنا ُِِذااُرافاعاُراْأساه ُِمنا ُقااِئم ا،ُواكاا َّا ُياْستاِويا ُياْسج ْد،ُحاَّتَّ ُك وِعَُلْا ُياْسج ْدُحاَّتَّ ِة،َُلْا دا

ُرُِ ُرِْجَاه ُاْلي ْسرا ُواي اْنِصب  ُي اْفِرش  ُالتَِّحيَّةا،ُواكاا َّا ِ َْ ُيفُك  ُِِّّراْكعات ا ُي اق ول  ُْجَاه ُاْليُ ياْستاِوياُجااِلس ا،ُواكاا َّا ،ُواكاا َّا ْمَنا
ُالسَّب ِع،ُواكاا َّاَُياِْتم ُال ُالرَّج  ِّ ُِذرااعاْيِهُاْفرتااشا ةاُبِالتَّْسَِيمُِي ان ْهاىُعاْنُع ْقباِةُالشَّْيطاا َِّ.ُواي ان ْهاىُأا َُّْي اْفرتاِشا 1ُُ.«صََّلا

 (.والعبث )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

ةُُِيفُاْلعاباثُ ُي ْكراهُ  ةُُِعانُُْواياْشغا ُِّ اَخ ش وِعُُينايف،ُْلنهُالصََّلا ،ُأانَّه ُراأا ُُملاُثبتُ؛الصََّلا عاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُع مارا
ُت ارِِّكُاحلُْا عاْبد ُالَِّه:ُلا ُلاهُ  ،ُقاالا ِة،ُف اَامَّاُاْنصارافا ُيفُالصََّلا ُاحلْاصاىُبِياِدِهُواه وا ُُي ارِّك  ِةُصُاراج َل  ُيفُالصََّلا ىُواأاْنتا

:فاإُِ ُياْصناع ،ُقاالا َّما ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  ُكاا َّا ُكاماا ُالشَّْيطاا َِّ،ُوالاِكِنُاْصناْع ُِمنا ُذاِل َا ََّّ ُُ ُكاا َّا واكاْيفا
بْ هُا ُبِأ ْصب ِعِهُالَِِّتُتاَِيُاْْلِ ،ُواأاشاارا ُعاَاىُفاِخِذِهُاْلي ْمَنا ه ُاْلي ْمَنا :ُف اواضاعاُيادا َاِة،ُواراماىُبِباصارِِهُاياْصناع ؟ُقاالا ماُيفُاْلِقب ْ

ُ: قاالا َّماُياْصناعُ »ِِلاي ْهااُأاْوَُناِْوهاا،ُُث َُّ عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ولا اُراأاْيت  2ُُ.«هاكاذا

ُّه ،ُاْلعاباثُ ُي ْكراهُ قالُابنُقدامة:ُ ةُُِعانُُْياْشغا ُِّ ُوامااُك  ُاُن اْعَامُ ُلاُوُاُِب ش وِعهاا،ُواياْذهابُ ُالصََّلا َْ ُيفُُاْلِعَْمُُِأاْه ُُِِّب ا
اُكارااهاةُِ ف اُك ِّهُُِهاذا 3ُُ.اْخِتَلا

ُ(.والتخصر):ُراِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

اِصراتِهُُِعاَاىُواياد هُ ُي صاِّيُأا َُُّْي ْكراهُ  ُالَّهُ ُه رايْ راةُاُأاِبُُعانُْ؛ُملاُثبتُخا َُّمُاواسُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُىصاَُّالنَِّبُُِّعانُُِ،عاْنهُ ُراِضيا
4ُُ.«َم ْتاِصر اُالرَّج  ُِّ ُي صاِّيُاُأا َُُّْن اهاى»ُ:أانَّهُ 

                                                           

ُبِِه،ُُ-رواهُمسَمُ-1ُ ُواَي ْتام  ُبِِه ُي  ْفتاتاح  ُواماا ِة ُِصفاةاُالصََّلا ُاْماع  ُ ُماا ِة،ُبااب  ُالصََّلا ُِمْنه ،ُوُاُِكتااب  اِل ُالرُّك وِعُوااِلْعِتدا ِصفاةا
ُا َْ ُالرُّبااِعيَِّة،ُواِصفاةاُاِلْ َ وِسُب ا ُِمنا ِ َْ ُراْكعات ا ُك  ِِّّ ُب اْعدا اِلُِمْنه ،ُواالتَّشاهُِّد ُوااِلْعِتدا ُاْْلاوَِّلُ،ُُواالسُّج وِد ِ،ُوايِفُالتَّشاهُِّد َْ ت ا السَّْجدا

365ُحديثُرقم:ُ
ُماْوِضِعُاْلباصاِرُيفُالتَّشاهُِّد،ُحديثُرقم:ُِكتُاُُ-رواهُالنسائيُ-2ُ ُالتَّْطِبيِق،ُبااب  ُبسندُصحيح336ُاب 
ُ(2ُ/6)ُ-املغِنُلبنُقدامةُ-3ُ
ُاَخاْصِرُيِفُالصََّلاِةُ،ُحديثُرقم:ُ -راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-4ُ ُالعاما ُِِّيفُالصََّلاِة،ُبااب  ُُُ-،ُوام ْسَِم3220ٌُُأابْ وااب  ِكتااب 

ِةُ،ُحديثُرقم:ُاْلماساا ِةُاْلْخِتصااِرُيِفُالصََّلا ُكارااها ةا،ُبااب  838ُِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا
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،ُص ب اْيحُ ُْبنُُِزِياادُُِواعانُْ ،ُاْبنُُِجاْنبَُُِِلاُُصاَّْيت :ُقاالُاُاحلْاناِفيِّ ُف اَامَّاصاَّىُخااِصراَتاَّ،ُعاَاىُيادايَُُّتُ ف اواضاعُُْع مارا
ا:ُقاالُا ِة،الصَُُّيفُُالصََّْبُ ُهاذا َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُ ُواكاا َُّاَُلا 1ُُ .عاْنهُ ُن ْهاىي ُاُواسا

هُ ُياضاعُ ُي اْعِِنُ):ُدااو دُاُأاب وُقاالُا 2(.خااِصراتِهُُِعاَاىُيادا
 ُ

ُ(.والتمطي):ُراِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُْلنهُينايفُاَخشوع.

 (.َشْيئ ا ِفيهِ  َوَوْضِعهِ  َفِمهِ  وفَ ْتح  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
نعُاَخشوع،ُيذهبُْلنه ُ.احلروفُكمالَُو

 (.ص ورَةٍ  واْسِتْقَبال  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُملاُفيهُمنُالتشبهُبعبادةُاْلوثا َّ.

 (.آَدِمي   وَوْجهِ ) :راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُا.لبعدهُعنُاَخشوعُغالب

 (.ومتحدث ونائم )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
هُ ُعابَّاسُ ُْبنُُِالَّهُُِملاُثبتُعْنُعاْبدُِ ُالَّه ُعان ْ َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُالنَِّبَُُّأا ََُُّّ،مااراِضيا َْفُاُت صاُّواُلاُ:ُ»قاالُاُواسا ُخا

3ُُ.«اْلم تاحادِّثُُِوالاُُالنَّائِمُِ

ُملتحدثُتذهبُاَخشوع.وْل َُّالصَلةُخَفُا

 (.ونَارٍ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُ.باجملوسُتشبهُْل َُّفيه

ُ

ُ

 (.وما َيلهيه)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

                                                           

قْ عااِء،ُحديثُرقم:ُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-1ُ ِة،ُبااٌبُيفُالتَّخاصُِّرُوااْْلِ ُالصََّلا  601 ِكتااب 
 636ُ-سننُأِبُداودُ-2ُ
ُاُُ-رواهُأبوُداودُ-3ُ ِة،ُبااب  ُواالن ِّيااِمُ،ُحديثُرقم:ُِكتاابُالصََّلا َا ِث ُاْلم تاحادِّ ِةَُِِلا  بسندُحسن663ُلصََّلا
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ُالَّه ُعان ْهُاُعاْنُعااِئشاةُاملاُثبتُ َّماُصاَّىُيفُاراِضيا ُالنَِّبَُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا يصُاُ،ُأا ََّّ َُِا َُِِلا ة ُلاااُأاْعَلاٌم،ُف اناظارا
ُ: ُقاالا اُناْظراة ،ُف اَامَّاُاْنصارافا ُواأْت وِّنُبُِ»أاْعَلاِمها ُأاِبُجاْهم  ِذِهَُِِلا ب واُِباِميصاِِتُها اُاْذها ،ُفاِإن َّها انِيَِّةُأاِبُجاْهم  أانِْبجا

1ُُ.«أاْلاْتِِنُآنِف اُعاْنُصاَلاَتُ

ِِ  َوَتْسِوَيَة   اْلَحَصى وَمسُّ )ُ:الَّهُ راِِحاه ُفُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.ع ْذرٍ  ِبََل  الت َُّرا
ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُذارُ ملاُرويُ َّما:ُُراِضيا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  :ُقاالا ِةُ»قاالا ِِذااُقااماُأاحاد ك ْمُيفُالصََّلا

َُاْساِحُاحلْاصاى،ُفاِإ ََُّّالرَِّْحاةُا  2ُ.«ت  وااِجه هُ ُفاَلا

ُالَّه ُعاْنهُ ُم عاْيِقيبُ ُواعانُْ َّمُاوُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُ ُقاالُا:ُقاالُاُ،راِضيا ةُُِيفُُاحلْاصااُماْسحُُِيفُُسا ُِ َُّْ:ُ»الصََّلا
ةُ ُفامارَّةُ ُفااِعَل ُُك ْنت 3ُُ«.وااِحدا

 (.ْرَوَحةٍ ِبمِ  وتَ َروُّح  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُك نَّاُن ساِّم ُعاَاىُالنَِّبُِّْلنهُنوعُمنُالعبث،ُوملاُثبتُ : عاْنه ،ُقاالا َّماُعاْنُعاْبِدُالَِّهُراِضياُالَّهُ  عاَاْيِهُواسا ُصاَّىُاهللُ 

َّْمنااُ ُسا ْعنااُِمْنُِعْنِدُالنَّجااِشيِّ ناا،ُف اَامَّاُراجا ُيفُالصََّلاِة،ُف اي ار دُُّعاَاي ْ :ُعُاواه وا ناا،ُواقاالا ُيفُ»َاْيِه،ُف اَاْمُي ار دَُّعاَاي ْ ََّّ ِِ
4ُُ.«ش ْغَل ُُالصََّلاةُِ

ِة،ُيفُُالت َّراوُّحُاُأاِْحادُ ُواكارِهُاقالُابنُقدامة:ُ 5ُُ.الشَِّديدُُِاْلغامُُِِّمنُُِْلَُُّالصََّلا

 (.َهاَوَتْشِبيك   َأَصابِِعهِ  وفَ ْرقَ َعة  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 

                                                           

ُعاَاِمهااُ،ُحديثُرقم:ُ -رواهُالبخاريُ-1ُ َُِِلا أاْعَلاٌمُواناظارا ُلاهُ  ُِِذااُصاَّىُيِفُث اْوب  ُالصََّلاِة،ُبااب  ُ-،ُومسَم161ُِكتااب 
ةا،ُبااب ُُ ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا مٌُِكتااب  ُلاه ُأاْعَلا ِةُيفُث اْوب   886،ُحديثُرقم:ُكارااهاِةُالصََّلا

ِةُ،ُحديثُرقم:ُُُ-،ُوأبوُداود23110حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-2ُ ِة،ُبااٌبُيِفُماْسِحُاحلْاصاىُيفُالصََّلا ِكتاابُالصََّلا
عاَايُُْ-،ُُوالرتمذي638 ِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّهُ  ُالصََّلا يفُكارُاأابْ وااب  ُمااُجااءُا َّما،ُبااب  ِةُِهُواسا اِهياِةُماْسِحُاحلاصاىُيِفُالصََّلا

ُ،ُحديثُرقم:ُُُُ-والنسائي166ُ،ُحديثُرقم:ُ ِة ُعاْنُماْسِحُاحلْاصاىُيِفُالصََّلا ُالسَّْهِو،ُالن َّْهي  ،ُوابن3363ُِكتااب 
ُُُ–ماجهُ ِة،ُواالسُّنَّة ُِفيهااُ،ُبااب  ُِِقااماِةُالصََّلا ِةُ،ُحديثُرقم:ُِكتااب  ُ،ُويفُسندهُضعف3026ماْسِحُاحلْاصاىُيفُالصََّلا

ُماْسِحُاحلاصااُيِفُالصََّلاِة،ُحديثُرقم:ُُ-راوااه ُالبخاريُ-3ُ ُالعاما ُِِّيفُالصََّلاِة،ُبااب  ُُُ-،ُوم ْسَِم3206ٌُأابْ وااب  ِكتااب 
ِةُماْسِحُاحلْاصُا ُكارااها ةا،ُبااب  ِة،ُحديثُرقم:ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا 836ُىُواتاْسوِياِةُالت ُّرااِبُيفُالصََّلا

ِمناُالكاَلاِمُيِفُالصََّلاِة،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبخاريُ-4ُ ُمااُي  ن ْهاىُعاْنهُ  ُالعاما ُِِّيِفُالصََّلاِة،ُبااب  ُُ-،ُوم ْسَِم3366ٌُأابْ وااب 
ُتاْرمِِيُالُْ ةا،ُبااب  ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ِتِه،ُحدِكتااب  ُكاا َّاُِمْنُِِبااحا ِة،ُواناْسِخُماا ِمُيِفُالصََّلا 815ُيثُرقم:ُكاَلا

 (2ُ/166)ُ-املغِنُلبنُقدامةُ-5ُ

 



 42 42 

ُالَّه ُعاْنهُ ُاُرويُعاْنُعاَِيُ مل :ُراِضيا َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ولا ُيفُ»،ُأا ََّّ ُواأاْنتا ُت  فاقِّْعُأاصااِبعا َا لا
ةُِ  1ُ.«الصََّلا

ْعِبُْبِنُع ْجراةُا ُكا ُالَّه ُعاْنهُ ُملاُرويُعاْن ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَايُْراِضيا ُراس ولا َّما:ُهُِ،ُأا ََّّ ُ»ُواسا ُقاْدُشابَّ َا راأا ُراج َل 
اُأاصااِبِعهُِ َْ َّماُب ا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ِة،ُف افارَّجاُراس ول  2ُُ.«أاصاابِعاه ُيفُالصََّلا

:عاْنَُِِْسااِعي ِّاُْبِنُأ مايَّةا،ُوملاُثبتُ ُم شُاُقاالا ُنااِفع ا،ُعاِنُالرَّج  ُِِّي صاِّي،ُواه وا ُاْبن ُبِّساأاْلت  :ُقاالا ْيِه،ُقاالا  ٌَُيادا
ُ: ة ُاْلماْغض وِبُعاَاْيِهمُْ»ع مارا ُصاَلا 3ُُ.«تَِْ َا

ُ.ومث ُِّهذاُلُيقالُمنُقبي ُِّالرأي

 (.ْمس  ِلْحَيِتهِ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُي ُاوُا،ُِْلانَّه ُِمْنُاْلعاباثُِ ُواه وا ُاْلم سايِِّبُراج َل  ُْبن  ُِبَِْحياِتِهُيفُراأا ُساِعيد  :ُُْعباث  ِة،ُف اقاالا ُ»الصََّلا ُق اَْب  لاْوُخاشاعا

ا،َُخااشاعاْتُجاواارِح هُ  4ُُ.«هاذا

 (.ثَ ْوبِهِ  وََكفُّ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
عان ْهُ ُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ ملاُثبتُ َّمُاُمااراِضياُالَّهُ  عاَاْيِهُواسا :ُقُاُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  عاِةُ»الا ب ْ ُأا َُّْأاْسج داُعاَاىُسا أ ِمْرت 

ُشاْعر ا ُث اْوب اُوالا ُأاك فَّ ،ُوالا 5ُُ.«أاْعظ م 

ُِكفاات ا.ُأاْحيااء ُواأاْمواات ا{. َناْعا ُِِّاْلاْرضا 6ُُوالكفت:ُالضمُواِلمع،ُومنهُقولهُتعاَل:ُ}أاَلاُْ

ُك ُافةُالناسُأ ُْجاعتهمأ َُمعُوتضمُالناسَُفُحياِتمُوموِتم،ُوالكفُِبعناه،ُومنه

 (.ومتى كثر ذلك عرفا بطلت )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُيفُالصَلةُبغريُحاجةُيؤديَُِلُبطَلهنا.العم ُِّكثرةُْل َُُّ

                                                           

ِةُ،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُابنُماجهُ-1ُ ُمااُي ْكراه ُيفُالصََّلا ِفيهاا،ُبااب  ِةُواالسُّنَّةُ  ُِِقااماِةُالصََّلا  ،ُبسندُفيهُضعف668ِكتااب 
ِةُ،ُحديثُرقم:ُُُ-جهرواهُابنُماُ-2ُ ُمااُي ْكراه ُيفُالصََّلا ِفيهاا،ُبااب  ِةُواالسُّنَّةُ  ُِِقااماِةُالصََّلا ُ،ُبسندُفيهُضعف666ِكتااب 
ِة،ُحديثُرقم:ُ -رواهُأبوُداودُ-3ُ ُكارااِهياِةُاِلْعِتمااِدُعاَاىُاْلياِدُيِفُالصََّلا ِة،ُبااب  ُبسندُصحيح661ُُِكتاابُالصََّلا
ِة،ُحُُ-أِبُشيبةرواهُابنُُ-4ُ ُالِّْحياِةُيِفُالصََّلا مااماِةُواأابْ وااٌبُم ت افارِّقاٌة،ُيفُما ِّ ِةُالتَّطاوُِّعُوااْْلِ ُصاَلا ديثُرقم:ُِكتااب 

6656 
ُالشَّْعِرُواالث َّْوِبُواعاْقِصُالرَُُّ-رواهُمسَمُ-5ُ ُكافِّ ُأاْعضااِءُالسُّج وِد،ُواالن َّْهِيُعاْن ِة،ُبااب  ُالصََّلا ِة،ُأُِْكتااب  ِسُيفُالصََّلا

 360حديثُرقم:ُ
 28ُ،26ُسورةُاملرسَلت:ُُ-6ُ
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ُ

َهَته   ََيخ صَّ  وَأنْ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ   (.َعَلْيهِ  ََيْسج د   ِبَما َجب ْ
ُض.افُوالُرُبدعمنُذل َُْل َُّ

 (.س ج وِدهِ  ِفيَها َأثَ رَ  َوَأْن َيْمَسحَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّْولُ ق ُا
ا ُالَّه ُعاْنهُ ُماْسع ودُ ُاْبنُُِعانُُْر وا ُِلما ُالرَّجُ :ُ»قاالُاُراِضيا ُماْسحا ُاِلْافااِء،ُفاذاكارا ُِمنا ُأاْرباٌع ُواه وا ُس ج وِدِه ُأاث ارا ِِّ 
1ُُ.«ي صاِّي

 .(ما استند إليه بطلت أ زَيلَ  َلوْ استند بحيث َيقع  فَِإنْ  َحاَجةٍ  ِبََل وأن َيستند )ُ:ه ُالَّهُ راِِحُافُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُبِْنتُُِمُِّأُ صحتُصَلتهُبغريُكراهةُملاُثبتُعنُُملنافاةُذل َُلَقيامُاملأمورُبهُشرع ا،ُفإ َُّاستندُحلاجة ُق اْي  

عاْنهُ ُُِمْصانُ  ُالَّهُ  ُالَِّهُصاَّ»ُ:راِضيا َّماُلامَّاُأاسانَُّواِحاا ُِّاأا ََُّّراس ولا عاَاْيِهُواسا ه ُُىُاهللُ  الَّْحما،ُاختَّاذاُعام ود اُيفُم صاَلَّ
  2«.ي اْعتاِمد ُعاَاْيهُِ

 .(وحمده إذا عطس أو وجد ماَيسره واسترجاعه إذا وجد ما َيغمه)ُ:راِِحاه ُالَّهُ فُِاْلم صانُِّق اْولُ 
ُالَّهُ ُعاْنُعاْبِدُاهللُِملاُثبتُ عُاعاْنهُ ُراِضيا ُك نَّاُن ساِّم ُعاَاىُراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ  : ِة،ُ،ُقاالا ُيفُالصََّلا َّماُواه وا َاْيِهُواسا

َْناا:ُيُا ناا،ُف اق  عاَاْيِهُف اَاْمُي ار دَُّعاَاي ْ َّْمناُا ،ُسا ْعنااُِمْنُِعْنِدُالنَّجااِشيِّ راجا ناا،ُف اَامَُّا ُك نَّاف اي ار دُُّعاَاي ْ ُاهلِل ُُاُراس ولا ن ساِّم ُعاَاْي َا
ُ: ناا،ُف اقاالا ِةُف ات ار دُُّعاَاي ْ ِةُش ْغَل ُ»يفُالصََّلا 3ُُ.«ِِ ََُّّيفُالصََّلا

ُُةُاعااِمِرُْبِنُرابِيعُاُعانُْفإ َُّفع ُِّكرهُلهُذل َ،ُْلنهُلي ُمنُشأ َُّالصَلة،ُوقي ُِّلُيكرهُملاُرويُ :ُعاطا ا قاالا
ُراس وِلُالَِّهُصُا َْفا ُاْْلاْنصااِرُخا ُِمنا :شااب؟ ِة،ُف اقاالا ُيفُالصََّلا ُواه وا َّما ِثري اَُُّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُكا ا ُِلَِّهُِحاْد  احلْاْمد 

نْ يااُوااآْلِخراِة،ُف اَامَّاُاْنصارُا مااُي اْرضاىُِمْنُأاْمِرُالدُّ ُي اْرضاىُراب ُّناا،ُواب اْعدا اُِفيِه،ُحاَّتَّ ُالَِّهُصاَّىُفُاطايِّب اُم بااراك  ُراس ول 
عُا :ُاهللُ  َّما،ُقاالا ةُا»َاْيِهُواسا َِما :ُ«ماِنُاْلقااِئ ِّ ُاْلكا قاالا ،ُُث َُّ ُالشَّابُّ :ُفاساكاتا َِماةا،ُفاِإنَّه َُلاُْ»،ُقاالا ماِنُاْلقااِئ ِّ ُاْلكا

:ُ«ي اق  ُِّْباْأس ا ي ْر ا،ُقاالا ُخا ُالَِّه،ُأانااُق  َْت  هااَُلاُْأ رِْدُِِااُِِلَّ :ُيااُراس ولا ُمااُت انااهُا»،ُف اقاالا ْتُد و َّاُعاْرِشُالرَِّْحاِنُت ابااراكا
ُ 4.«وات اعااَلاُ

                                                           

ُ(1ُ/266)ُ-اْلوسطُيفُالسننُواْلْجاعُوالختَلفُُ-1ُ
ِةُعاَاىُعاص اُ،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُأبوُداودُ-2ُ ُالرَّج  ُِِّي اْعتاِمد ُيِفُالصََّلا ِة،ُبااب  ُبسندُصحيح635ُِكتاابُالصََّلا
ُالبخاريُ-3ُ ُُأابْ واابُ ُ-رواه ُ،ُحديثُرقم: ُيفُالصََّلاِة ُالكاَلاِم ُي  ن ْهاىُعاْنه ُِمنا ُماا ُبااب  ُيفُالصََّلاِة، ،3366ُُالعاما ِِّ

ِتِه،ُُُ-ومسَم ُكاا َّاُِمْنُِِبااحا ِة،ُواناْسِخُماا ِمُيِفُالصََّلا ُتاْرمِِيُاْلكاَلا ةا،ُبااب  ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا 815ُديثُرقم:ُحِكتااب 
ُالدُّعااِءُحديثُرقم:ُُُ-أبوُداودرواهُُ-4ُ ة ُِمنا ُمااُي ْست اْفتاح ُبِِهُالصََّلا ِة،ُبااب  ُوضعفهُاْللباِّن661ُِكتاابُالصََّلا
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ُعاَِيُ  ُالَّه ُعاْنهُ ُواعاْن ُف اناادُاراِضيا اِة، ُاْلغادا ِة ُيفُصاَلا ُاَخْاواارِِج،ُواه وا ُِمْن ُلاه ُراج  ٌِّ ُأانَّه ُقاالا ،ُ ُأاْشراْكتا ُ}لاِئْن اه :
ُوالاتاك ونانَُِّمناُاَخْااِسرِينا{ َ  َا 1ُُ.لاياْحباطانَُّعاما

ُالَِّهُحاق؟ُوالُياْستُا ِة:ُ}فااْصربُِِْ ََُّّواْعدا ُيفُالصََّلا أاجااباه ُواه وا ُفاِهما،ُُث َُّ ُلاه ُحاَّتَّ :ُفاأاْنصاتا ُلُقاالا ُالَِّذينا ِخفَّنَّ َا
2ُُ.ي وِقن و َّا{

:ُات َّفاقاُاِلْاِميع ،ُعاْنُأاِبُعاْبِدُالَِّه،ُعاَاىُأانَّه ُ ل  ُاَخْاَلَّ ُُ-قاالا ُي اْرفاع ُصاْوتاهُ ُ-هُ ي اْرفاع ُصاْوتُالا ُلا ُ-ي اْعِِن:ُاْلعااِط  
لِي ُِِّحاِديِثُاْْلاْنصاارِيِّ. ؛ُِبدا ُباْأسا 3ُُبِاحلْاْمِد،ُواِِ َُّْرافاعاُفاَلا

وْل َُِّحدهُواسرتجاعهُمنُذكرُاهللُتعاَل،ُوالراجحُكراهيةُذل َُواحلمدُواْلسرتجاعُِو َُّكا َُّمنُذكرُاهللُ
ُُمَهُالصَلة.تعاَلُِلُأنهُلي ُ

ةُ ُت اْبط  ُِّ ُوالاُ ،ُِباِميعُُِالصََّلا اْلعاباِث،ُِمن ْهااُكاا َُّاُمااُِلَُُّذاِل َا ،كا ث  رُاُِذااُْْلاصااِبِع،اُواف اْرق اعاةُُِِفْعَل  وكا َُُّم ت اواالِي ا،ُكا
ةُاُي  ْبِط ُِّ ُفاِإنَّهُ ِبيثُلوُرآهُأحدُجزمُبأنهُلي ُيفُصَلة،ُ  .الصََّلا

                                                           

68ُسورةُالزمر:ُاآلية/ُُ-1ُ
 راوااه ُأاب وُباْكر ُالنَّجَّادُ 60ُسورةُالروم:ُاآلية/ُُ-2ُ
 (2ُ/33)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-3ُ
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 ََلةَ َي  ْبِطل  الصَّ ا يمَ فِ  ل  صْ فَ 

 (.َيبطلها ما أبطل الطهارة) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

عاْنهُ ُْلهناُشرطُيفُصحةُالصَلة،ُوملاُثبتُعاْنُأاِبُه رايْ راةُا ُالَّهُ  :ُ،ُعاِنُالنَِّبُِّراِضيا َّما،ُقاالا عاَاْيِهُواسا ُصاَّىُاهللُ 
ي اْقبا ِّ ُالَّه ُصاَلاةاُأاحادِك ْمُِِذااُأُا» ُي ات اواضَّأُالُا ُحاَّتَّ  1ُ«.ْحداثا
ُالَّه ُعاْنهُ عاْنُأاِبُه رايْ راةاُوُا َّما:ُُراِضيا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  :ُقاالا ُ»قاالا ُو ض وءاُلاه ،ُوالا ةاُِلماْنُلا ُصاَلا لا

ياْذك ِرُاْسماُالَِّهُعاَاْيهُِ 2ُُ«.و ض وءاُِلماْنَُلاُْ

 (.وكشف العورة عمدا) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
:ُاهللُُِلِقاْولُِوُاشرطُيفُصحةُالصَلة،ُُسرتهاُْل َّ ُكُ ُت اعااَلا 3ُُ. ُِِّّماْسِجد {}يااُباِِنُآداماُخ ذ واُزِيناتاك ْمُِعْندا

 (.ال إن كشفها نحو رَيح فسترها في الحال) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ت اْبط  ِّْ؛ُِْلانَّه ُياِسرٌيُِمْنُالزَّماا َِّ،ُأاْشباهاُاْلياسُِِِ َُّْاْنكاشافاْتُعاوُْ ت اراهااُيفُاحلْااِل،َُلاُْ ُُ.رياُيفُاْلقاْدرُِرات ه ُفاسا

 (.أو ال وكان المكشوف ال َيفحش في النظر) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

ُِعااداةاُعاَاْيِه؛ُحلِاِديِثُعاْمرِوُْبنُِواقْ ت اُوااْستات اراْتُواقْ ت ا،ُفُاِِ َُّْاْنكاشافاْتُعاْورات هُ  َاماةُاَلا ُالنَّاِس،ُُُسا ُك نَّاُِبااء ُمماارَّ : قاالا
اُالرَّج  ِّ ؟ُف اي اق ول و َّا:ُي اْزع م ُ ُبِنااُالرُّْكباا َّ ُف اناْسأال  ْم:ُمااُلَِنَّاِس،ُمااُلَِنَّاِس؟ُمااُهاذا َُا رُّ َاه ،ُأاْوحاىُأُاواكاا َّا ُالَّهاُأاْرسا ََّّ 

واكااناِتُالعارُاُِِ ي  قارُُّيفُصاْدرِيُ، واكاأاَّنَّاُا ُالكاَلاماُ، فاك ْنت ُأاْحفاظ ُذاِل َا اُ، ِبكاذا أاْوحاىُالَّهُ  أاْوُ: بِِإْسَلاِمِهم ُبُ لاْيِهُ، ُت اَاوَّمُ 
ُناِب؟ُصااِدقٌُ ُعاَاْيِهْمُف اه وا اناْتُواقْ عاة ُأاْه ُِِّالفاْتِح،ُبااداراُُُ،الفاْتحا،ُف اي اق ول و َّا:ُاتْ ر ك وه ُواق اْوماه ،ُفاِإنَّه ُِِ َُّْهاهارا ُكا ف اَامَّا

:ُِجْئت ك ْمُواالَِّهُِمْنُِعْندُِ ُأاِبُق اْوِميُبِِإْسَلاِمِهْم،ُف اَامَّاُقاِدماُقاالا ُبِِإْسَلاِمِهْم،ُوابادارا عاَاْيِهُاُك  ُُِّّق اْوم  لنَِّبُِّصاَّىُاهللُ 
ُ: َّماُحاقًّا،ُف اقاالا ا،ُفاِإذُاُُصاُّواُصاَلاةُا»واسا ُكاذا َِ اُيفُِح ُكاذا ا،ُواصاُّواُصاَلاةا ُكاذا َِ اُيفُِح اُحاضاراِتُالصََّلاة ُكاذا

َْي  ؤاذِّ َُّْأاحاد ك ْم،ُواْلي اؤ مَّك ْمُأاْكث ار ك ْمُق  ْرآن ا ُق  ْرآن ا«.ُف ا ٌدُأاْكث ارا ُف اَاْمُياك ْنُأاحا ُُف اناظار وا ُأات اَاقَّىُِمنا ُك ْنت  ا ،ُِلما ِمِنِّ
ُُِِالرُّْكباا ُك ْنت  ،ُواكااناْتُعاَايَُّب  ْرداٌة، َا ْبِعُِسِن ُأاْوُسا اْبن ُِست  اُأاْيِديِهْم،ُواأاناُا َْ ُت اقاَّصاْتُ َِّ،ُف اقادَّم وِّنُب ا ساجاْدت  ذاُا

ُقاارِِئك ْم؟ُفااْشت اراْواُف اقاطاع واُِلُقامُِ ت  غاطُّواُعانَّاُاْستا :ُأالُا ُاحلايِّ ،ُف اقاالاِتُاْمراأاٌةُِمنا ُِبشاْيء ُيعاِنِّ اُفارِْحت  ص ا،ُفاما
ُالقاِميِص. 4ُُف اراِحيُِبذاِل َا

                                                           

ُالبخاريُ-1ُ ُُُ-رواه ُِكتااب  ُو ج وِبُُُ-،ُومسَم6683ُاحلِيا ِِّ،ُبااٌبُيفُالصََّلاِة،ُحديثُرقم: ُبااب  ِكتااِبُالطَّهااراِة،
ِةحديثُرقم:ُ 228ُالطَّهااراِةُلَِصََّلا

ُمااُجااءاُيِفُالتَّْسِمياِةُيفُاْلو ض وِء،ُحديثُرقم:ُ -رواهُابنُماجهُ-2ُ ُالطَّهااراِةُواس ناِنهاا،ُبااب   بسندُحسن165ُِكتااب 
13ُسورةُاْْلاْعرااِف:ُاآلية/ُُ-3ُ
اغاازِي،ُُ-رواهُالبخاريُ-4ُ

ُامل 3102ُحديثُرقم:ُُبااٌب،ُِكتااب 
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ُكا َُّاْنكاشافُاوهذاُُيم ُِّعَىُأ َُّ ُا.ياِسريُ ُازامانُ ها

 (.واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُكُ ُاهللُُِلِقاْولُِْلنهُشرطُمنُشروطُصحةُالصَلة؛ُ ُماا :ُ}واحاْيث   1.ْمُشاْطراه {ْنت ْمُف اوالُّواُو ج وهاكُ ت اعااَلا

َّمُاوملاُثبتُمنُقولهُ عاَاْيِهُواسا ُالصََّلاِةُفُا:ُ»لَمسيءُصَلتهُصاَّىُاهللُ  َُِِلا اْست اْقِب ُِِِِّذااُق ْمتا ُالو ض وءا،ُُث َُّ ِِ أاْسِب
ب ِّرُْ َاةاُفاكا 2ُُ.«....ُالِقب ْ

 (.جاسة به إن لم َيزلها في الحالواتصال الن ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ٌةُيااِبساٌةُف ان افاضاهااُيفُاحلْااِلُأاْوُراْطباٌةُفاأاْلقاىُث اْوباه ُيفُاحلْااِلُفاصاَلاُمنُ ،ُملاُثبتُت ه ُصاِحيحاةٌُواق اعاْتُعاَاْيِهَُناااسا

عاْنهُ ُعاْنُأاِبُساِعيد ُاَْخ ْدرِيُِّ ُالَّهُ  ُاهلِلُصاَّىُراِضيا عاَاْيِهُواسُا:ُأا ََُّّراس ولا ُاهللُ  َاعاُالنَّاس  َاعاُن اْعَاْيِه،ُفاخا َّماُصاَّىُفاخا
ُ: ،ُقاالا اُاْنصارافا َاْعت ْمُنِعاالاك ْم؟نِعاالا ْمُف اَامَّ خا ُاهلِل،ُراأايْ نااكُا َِلُا :ُ ُ ُف اقاال وا:ُيااُراس ولا َاْعناا،ُقاالا ُفاخا َاْعتا ِِ ََُّّخا
َْي اْقَِْبُن اْعَاه ،ُِجرْبِي ِّاُأاتااِّنُفاأاْخب اراِّنُأا ََُّّ ،ُف ا باث اُفاِإذااُجااءاُأاحاد ك م ُاْلماْسِجدا اُخا َْي اْنظ ْرُِفيهاا،ُفاِإ َُّْراأا ُِِااُُِِِما ف ا

باث اُف اَْي ِمسَّه ُبِاْْلُا لِي صا ُِِِّّفيِهمااخا  3ُ. ْرِض،ُُث َُّ

 (.ير ضرورةوالعمل الكثير عادة من غير جنسها لغ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

ِثريُ ُاْلعاما ُِّ  ةُُُِاْلكا ُكاا َُّاكُايفُالصََّلا ُفساْهو اُُاْلعاما ُِّ هذاُُاَْخ ط وااِتُِذاا اي ُ َلا عاْنُأاِبُملاُثبتُ،َُىُالصحيحعُْبِطَ ها
ُالَّه ُعاْنهُ ُه رايْ راةُا ُِِْحدا ُصاَلُاراِضيا َّما ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا :ُصاَّىُبِنااُراس ول  ُفاصاَّىُبِنااُ،ُقاالا ُالعاِشيِّ َتِا

ُكاأانَّه ُغاْضباا َّ ،ُواوُا عاَاي ْهاا اْسِجِد،ُفااتَّكاأُا
باة ُماْعر وضاة ُيفُامل ُخاشا َّما،ُف اقااماَُِِلا سا ِ،ُُث َُّ َْ ُعاَاىُراْكعات ا ه ُالي ْمَنا ضاعاُيادا

ُعُا ُخادَّه ُاْلاَْانا ُأاصاابِِعِه،ُواواضاعا ا َْ ُب ا ُكافِِّهُالي ْسرا ،الي ْسرا ،ُواشابَّ َا ُِمْنُأابْ وااِبَُُاىُهاْهِر واخاراجاِتُالسَّراعاا َّ 
ِّمااه ،ُوايفُالقاْوِمُ ،ُف اهاابااُأا َُّْي كا ُواع مار  ُأاب وُباْكر  اْسِجِد،ُف اقاال وا:ُقاص راِتُالصََّلاة ؟ُوايفُالقاْوِم

ْيِهُرُاامل ج  ٌُِّيفُيادا
ْيِن،ُقاالُا ُلاه :ُذ وُاليادا :ُط وٌل،ُي  قاال  ُأاْمُقاص راِتُالصََّلاة ؟ُقاالا ُالَِّه،ُأاناِسيتا ُت  ْقصارُْ»:ُيااُراس ولا ُواَلْا ُأاْن ا «َُلْا

ُ: ْينُِ»ف اقاالا ُذ وُاليادا اُي اق ول  َّما،ُُث َُّكُا«ُأاكاما سا ،ُُث َُّ ب َّراُواساجاداُِمْث ِّاُس ج وِدِهُف اقاال وا:ُن اعاْم،ُف ات اقادَّماُفاصاَّىُمااُت اراكا

ب َُّأاْوُأاْطوُا ُراْأساه ُواكا ،ُُث َُّرافاعا ُِمْث ِّاُس ج وِدِهُأاْوُأاْطوالا ُواساجادا ب َّرا ُكا ،ُُث َّ ب َّرا ُراْأساه ُواكا ،ُُث َُّرافاعا ،ُف ار ِبَّااُساأال وه :ُُث َُّلا را

َّمُا سا :ُُث َُّ َْ ،ُقاالا ُأا ََُِّّعْمراا َّاُْبناُح صا :ُن  بِّْئت  َّما؟ُف اي اق ول   4ُ.سا

                                                           

333ُسورةُالبقرة:ُاآلية/ُُ-1ُ
ُالبخاريُ-2ُ ُالصَلةُُ-رواه ُأبوابُصفة َّمُابابُأمرُالنِبُُ-كتابُاْلذا َّ، ُواسا لُيتمُركوعه،ُُالذيُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه

 626ُحديث:ُُ-تابُالصَلة،ُبابُوجوبُقراءةُالفاتةُيفُك ُِّركعةُكُ-،ُومسَم662حديث:ُ
ُبسندُصحيح33381ُُحديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ
ُرواهُالبخاريُ-4ُ
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ِثريُ ُما ُِّ اْلعُاهذاُِو َُّكا َُُّ اُفإماُأ َُّيكو َُُّاْلكا ةُِعمد  ةُِِمْنُغارْيُِِجْن ُِ،ُأوُيكو َُِّمْنُِجْنِ ُالصََّلا فإ َُُُّ،ُالصََّلا
ةُُِكا َّ كرفعُاْليديُوالركوعُوالسجودُوالرفعُمنهماُفالصَلةُصحيحةُقولُواحدا،ُِو َُُُُِّمْنُِجْنِ ُالصََّلا
ةُُِكا َّ ُكا َُِّبيثُِذاُرآهِمْنُغارْيُِِجْنِ ُالصََّلا ُكثرُِنسا َُّجزمُبأنهُلي ُيفُصَلةُفالصَلةُباطَُ،ُفإ َّ ة،

ُالعم ُِّأوُق ِّ.

 (.واالستناد قوَيا لغير عذر) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
َا{لقولهُتعاَل:ُ 1ُُ.}واق وم واُِلَِّهُقاانِِت

اناْتُِبُب اوُاوملاُثبتُ ُكا : عاْنه ،ُقاالا ُالَّهُ  َْ ُراِضيا َّماُاِسري ،ُفُاعاْنُِعْمراا َّاُْبِنُح صا عاَاْيِهُواسا ُالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  ساأاْلت 
ُ: تاْستاِطْعُف اعاَاىُجاْنبُ »عاِنُالصََّلاِة،ُف اقاالا ا،ُفاِإ ََُّْلاُْ  2ُ.«صا ُِِّّقااِئم ا،ُفاِإ ََُّْلاُْتاْستاِطْعُف اقااِعد 

ُعاَاىُعاص اُِِبُا ُأاْوُاْعتامادا ار ُأاْوُِْنساا َّ  ُِجدا َُِلا ُف اَاْوُاْست انادا ُلاْوُر ِفعاُلاساقاطا ُِلاْيهُِلُاْيث  تاِصحَُُّْوُأ زِي ِّاُمااُاْست انادا َلاُْ
ت ه ُِْلانَّه ُِباْنزِلاِةُغارْيُِاْلقاائِِم. ُصاَلا

ُبِْنتُُِأ مُِّصحتُصَلتهُبغريُكراهةُملاُثبتُعنُُحلاجةُاْست انادُافإ َُّ ُ»ُضيُاهللُعنه:ُرُُِمْصانُ ُق اْي   أا ََُّّراس ولا
ه ُي اْعتاِمد ُعاَُاُالَِّهُصاَّىُاهللُ  َّماُلامَّاُأاسانَُّواِحاا ِّاُالَّْحما،ُاختَّاذاُعام ود اُيفُم صاَلَّ ُ 3«.ْيهُِعاَاْيِهُواسا

 .(ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد اِلول بعد الشروع في القراءة ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُُعاِنُاْلم ِغرياِةُْبِنُش ْعباةُاملاُثبتُ ُالَِّهُصاَّىُاهللُ الَّه ُعاْنهُ راِضيا ُراس ول  :ُقاالا َّما:ُ،ُقاالا ماام ُ»ُعاَاْيِهُواسا ِِذااُقااماُاْْلِ

ُاَِْْ ،ُوُا ُ اُفاَلا اُف اَْياْجَِْ ،ُفاِإ َُِّاْست اوا ُقاائِم  ُقاائِم  ُأا َُّْياْستاِويا ُق اْب ِّا را ِ،ُفاِإ َُّْذاكا َْ ُيفُالرَّْكعات ا ياْسج ْدُساْجداَتِا
4ُُ.«السَّْهوُِ

 (.زَيَاَدِة ر ْكٍن ِفْعِلي   تَ َعمُّدوَ ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

ُواس ج ودُ ُت اعامُِّدُزِيااداِةُر ْكن ُِفْعَِيُ  ر ك وع  ةُ ُت اْبط  ِّ ُبِهُُِكا ةُِي ُ ُل َذُِْلا ََُِّّْجاع ا؛ُُُالصََّلا ُناْظماُالصََّلا ُُ.غاي ِّر 

 (.تقدَيم بعض اِلركان على بعض تَ َعمُّدوَ ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

                                                           

 215سورةُالبقرة:ُاآلية/ُُ-1ُ
،ُحديثُ-رواهُالبخاريُ-2ُ اُصاَّىُعاَاىُجاْنب  ُْي ِطْقُقااِعد  ُِِذااَُلا ُت اْقِصرِيُالصََّلاِةُ،ُبااب  3336ُقم:ُُرُأابْ وااب 
هُ-3ُ ُتقدمُختُر
ُجااِلٌ ،ُحديثُرقم:ُ -رواهُأبوُداودُ-4ُ ُواه وا ُأا َُّْي اتاشاهَّدا ُماْنُناِسيا ِة،ُبااب  ُبسندُصحيح3016ُِكتاابُالصََّلا
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َّمُاصاَّىُاهللُ ،ُْل َُّذل ََُمالفُليئةُالصَلةُالواردةُعنُالنِبُر ك وعُِالق اْب ِّاُُس ج ودُِالُتقدميك وقدُقالُُُعاَاْيِهُواسا

َّمُا عاَاْيِهُواسا ُكماُرأيتموِّنُأصَي»:ُصاَّىُاهللُ  1ُُ.«صَوا

 (.قَ ْبَل إْتَماِمَها َسََلمِ ال تَ َعمُّدِ وَ ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُولعدمُمتابعتهُلْلمام.لنقصاهنا،ُ

 (.إحالة المعنى في القراءة تَ َعمُّدِ وَ ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
َُّ ُِ ُكافارا ُف افااِسٌق،ُواِِ َُّْف اعاَاه ُِعنااد ا ُماعاُماْعرِفاِتِهُالصَّواابا الاةاُاْلماْعَنا ت ه ،ُواِِ َُّْف اعاَاه ُِمْنُغارْيُِوُاقاصاداُِحا باطاَاْتُصاَلا

،ُفاِإ َُّْواقاعاُساْهو ا،ُأاْوُِنْسياان اُ الاِةُاْلماْعَنا ُكا َُّيفقاْصد ُِْلِحا ،ُفإ َُّوافقُالَحنُْلفااِتاةُِاُفصَلتهُصحيحة،ُِو َّ
ت هُ مث ُِّمَ َُبدلُمنُمال َ،ُوالسراطُبدلُمنُالصراط،ُ،ُمتواترةُ ُقراءةُ  ا َُّالَحنُلُِو َُّكصحيحة،ُُفاصاَلا

ُكمنُقرأ:) ُعاَاْيِهمُُْيوافقُقراءةُمتواترة ُعاَاْيِهمُْ(ُيفُموضع:ُ}أانْ عاْمت  ت ه ُباطُا{،ُأانْ عاْمتا ويستويُيفَُاْتُصاَلا
ُي اْفعا ُُِّْتداركُذل َُصحتُصَلته،ُفاِإ َُّْ،ُساْهو ا،ُأاْوُِنْسياان اُأاوُْاُعمدُ ِِ َُّْواقاعاُذل َُ ت ه ُبااِطَاةٌُواِِ ََُّْلْا ُ،ُفاصاَلا

ُأ مِّي؟. ائِزاٌةُواه وا ت ه ُلِن اْفِسِهُجا ُفاصاَلا ُواِِ ََُّْلاَُْ ِْكْنه ُالصَّوااب 

َرٍة بَِعيَدٍة ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ   (.ع ْرَيَان   وَ ه  وَ ِبو ج وِد س ت ْ
ِثرياة ُواِِ َُّْانْ تاظارُُِىِ َُّْماضُاْلنهُ ُكا ُأافْ عاال  َُِلا باطاَاْتُف ُاضاْتُم دَّة ُيفُالتَّكاشُِّفُمُاُِقيهااُِلاْيهُِماْنُي  َُُِْلاي ْهااُاْحتااجا
ت هُ  ُ.صاَلا

 .)ِبَفْسِخ الن ِّيَِّة( :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ةُُِِْلا ََُّّالن ِّيَّةاُشاْرٌطُيفُ يِعهاا،ُواقاْدُقاطاعاهااُالصََّلا ُف ارااغُِ،ُْجِا ُح ْكِمهاا،َُِلا ُ.ْرطٌُُك  ُِِِّّعبااداة ُشُااْسِتْصحااب 

 (.وبالعزم عليه ِفي اْلَفْسخِ  الت ََّردُّدِ وب) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ةُِصحةُُمنُشروطُشاْرطُ َي ُِّبُوالعزمُعَيهُيفُالن ِّيَّةُُِالت َّرادُّدُاْل َُّ ُ.الصََّلا

 (.وبشكه: هل نوى فعمل مع الشك عمَل) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ةُأوُيفُتكبريةُاْلحرام،ُوَلُيأتُبشيءُمنُأعمالُالصَلة؛ُفالواجبُعَيهاُأ َُّيبدأهاُمنُمنُش َُيفُالني

ُستئنافها،اُلزمهُل؟ُأمُنواهاُه ُِّالصَلةُأثناءُيفُش َُقالُابنُقدامة:ُومَّتأولا؛ُْل َُّاْلص ُِّفيهاُالعدم،ُ
2ُُ.عدمهاُاْلص ُِّْل َّ

                                                           

هُ-1ُ  تقدمُختُر
ُ(3ُ/233)ُ-الكايفُيفُفقهُاْلمامُأِحدُُ-2ُ
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 (.الدنياوبالدعاء بمَلذ ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ِمُالنَّاسُِْل َُّذل َُمث ُُِّ َاِميُِّملاُثبتُ،ُُوكاَلا ُالَّه ُعُاُعاْنُم عااِوياةاُْبِنُاحلْاكاِمُالسَّ :ُقاالُاْنهُ راِضيا ُالَِّهُُ،ُقاالا راس ول 

َّما:ُ عاَاْيِهُواسا ِمُالنَّاِس،َُِِّنَُّا»صاَّىُاهللُ  ُكاَلا ُياْصَ ح ُِفيهااُشاْيٌءُِمْن ِذِهُلا ت انااُها ُالتَّْسِبيح ُواالتَّْكِبري ،ُِِ ََُّّصاَلا اُه وا
واة ُاْلق ْرآ َُِّ 1ُُ.«واِتَلا

 (.وباْلتيان بكاف الخطاِ لغير اهلل ورسوله أحمد) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُكَلمُوهوُمنهيُعنُالكَلمُيفُالصَلة، ُُْلنه

 (.اْلَقْهَقَهةِ بِ وَ ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُبِالتَّبُاُالصَلةُوهيُأوَلُبفسادهاُمنُناايفُت ُ ُاْلقاْهقاهاةُاُ ََُِّّْلُا ُت اْفس د  ُاْْلاْكثاِرُخطابُاآْلداِميَّ،ُوالا ُق اْول  سُِّم،ُواه وا

ُحاكااه ُاْبن ُاْلم ْنِذِر.

 (.وبالكَلم ولو سهوا) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُالَّه ُعاْنهُ ُماْسع ودُ ُْبنُُِعاْنُعاْبِدُالَّهُِملاُثبتُ ةُِراِضيا ِّم ُيفُالصََّلا ُك نَّاُن سا : ُعاَاىُ،ُقاالا ِتناا،ُف اقاِدْمت  ُِِبااجا ُواناْأم ر 

ما،ُفاأُا ُالسََّلا ُف اَاْمُي ار دَُّعاَايَّ ُعاَاْيِه َّْمت  ُي صاِّي،ُفاسا ُواه وا َّما خاذاِّنُمااُقاد ماُوامااُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا
ُ: ةاُقاالا َّماُالصََّلا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ،ُف اَامَّاُقاضاىُراس ول  ُِمْنُأاْمرِِهُمااُياشااء ،ُواِِ ََُِِّّ ََُّّال»حاد ثا َّهاُُي ِْدث 

ةُِ َّم واُيفُالصََّلا ُتاكا ُِمْنُأاْمرِِهُأا َُّْلا ُقاْدُأاْحداثا ُالسَُّ«الَّهاُجا َُِّّواعازَّ ما.،ُف ارادَُّعاَايَّ 2َُُلا

حاُصُا ُي رِيد ُصاَلا اُواه وا تِِهُعااِمد  َّماُيفُصاَلا ُاْبن ُاْلم ْنِذِر:ُأاْْجاعاُأاْه ِّ ُاْلِعَِْمُعاَاىُأا ََُّّماْنُتاكا تاه ُقاالا تِِه،ُأا ََُّّصاَلا َلا
ُ.فااِسداةٌُ

 (.وبتقدم المأموم على إمامه) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

ُالَّه ُعاْنهُعاْنُأاِبُه رايْ راةُااُبه،ُوملاُثبتُْلنهُلُيكو َُّمؤُتُ  َّما:ُ ُ راِضيا ُالنَِّبُُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا :ُقاالا ،ُقاالا
3ُُ .َِِّنَّااُج ِع ِّاُاِْلماام ُلِي  ْؤَتاَُّبِهُِ

                                                           

م ُيِفُالصََّلاُُُ-رواهُالنسائيُ-1ُ ُالسَّْهِو،ُاْلكاَلا ُبسندُصحيح3235ُِةُ،ُحديثُرقم:ُِكتااب 
ُالت َّْوِحيدُُُِ-رواهُالبخاريُتعَيقاُ-2ُ ُيفُشاْأ َّ {ُ]الرِحن:ُ،ُِكتااب  ُه وا :ُ}ك  َُِّّي اْوم  ُق اْوِلُالَِّهُت اعااَلا ُُ-وأبوُداودُ،[26بااب 

ةُِ ةُُِ،ِكتاابُالصََّلا ِمُيِفُالصََّلا ُرادُِّالسََّلا  بسندُصحيح623ُ،ُحديثُرقم:ُُبااب 
هتقدُ-3ُ  مُختُر

 



 51 50 

ُ

ُ

 (.بطَلن صَلة إمامهبو ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُبَُصَلةُاْلمامُواملأمومُببطَل َُّولُصحة.فيهُنظرُوالصحيحُأنهُلُتعَقُ

 (.وبسَلمه عمدا قبل إمامه) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُلتعمدُعدمُاملتابعة،ُومسابقةُاْلمام.

 (.أو سهوا ولم َيعده بعده) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُْل َُّالواجبُمتابعةُاْلمام.

 (.وباِلكل وبالشِر) :ه ُالَّهُ راِِحُاُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ث  رُاماْنُ ُكا ت ه ،ُقا َُِّّأاْو اُباطاَاْتُصاَلا ُعاْمد  ُمانُُْعاَاىُأا ََُُّّاْلِعَْمُُِأاْه ُُِِِّمنُُْْنهُ عُاَُناْفاظُ ُمانُُْك  ُُُِّّ،ُواأاْْجاعُاأاكا ِّاُأاْوُشاِربا

ةُُِيفُُشاِربُاُأاوُُْأاكا ُِّا اُالصََّلا عااداةُاُعااِمد  1ُ.اْْلِ

 (.سوى اليسير عرفا لناس وجاهل) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ةُُِيفُُشاِربُاُِِذاا:ُي اق ولُ ُعاطااءٌُ تاه ،ُأاَتاَُّنااِسي اُالصََّلا اُشاِربُاُواِِ َُُّْْهِو،السَُُّساْجداَتاُُِواساجادُاُصاَلا ُواقاالُاُأاعاادا،ُعااِمد 

ةُُِيفُُواالشَّاِربُُِاآْلِك ُُِِّيفُُالرَّْأيُُِواأاْصحاابُ ُاْْلاْوزااِعيُّ، 2ُُ.الشَّاِفِعيُُِّماْذهابُاُواي ْشِبهُ ُ،ياْستاْأِنفُ :ُنااِسي اُالصََّلا

 .(وال تبطل إن بلع ما بين أسنانه بَل مضغ) :راِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ِذاُدخَتُبقاياُالطعامُالِتُبَُاْلسنا َُّمعُالريق،ُفَلُيضرهُذل َُْلنهُلي ُأكَلُوْل َُّذل َُمماُيشقُ

ُمنه.ُُالتحرز
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

ُ(1ُ/235)ُ-اْلوسطُيفُالسننُواْلْجاعُوالختَلفُُ-1ُ
 (1ُ/235)ُ-اْلوسطُيفُالسننُواْلْجاعُوالختَلفُُ-2ُ
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ِ  اْلج م َعةِ   بَا

ُ.ِذِهُاْْل مَّةُِاِلْ م عاة ُِبضامُِّاْلِميِمُواِِْسكااهِنااُواف اْتِحهااُقاالاه ُاْلوااِحِديُُّعاْنُاْلفارَّاِءُوااِلْ م عاة ُِمْنُخاصااِئِصُهُا

ُآدُاوُا َِ ِثريا،ُواِقي ِّا:ُِلِاْمِعُِط ُاْلكا اُاَخْاَْقا َْق هُ ُماُِفيهاا،ُواِقي ِّا:َس ِّياْتُْج  عاة ُِلِاْمِعها عاُخا ُي اْومُ ُواكاا َُّاِفيهااُُِْلا ََُّّآداماُْجِ 
ُ.اْلع ر وباةُُِي اْومُاُاِلْااِهَِيَّةُُِيفُُي سامَّىُاِلْ م عاةُِ

: ُالشَّاِعر  ُقاالا

َاط وا ُخا ُه م  ُِْلاقْ واام  اء  ُاْلِفدا ُن اْفِسي ُُُُُُُُُُُُُ

ُبِأاْزوُا ***** ُأاْزوااد ا ُاْلع ر وباِة ُادُ ي اْوما
ُ

 :اْلج م َعةِ  َيَ ْومِ  َفْضل  
ُالَّه ُعاْنهُ ُالث َّقاِفيُُُّأاْوسُ ُْبنُُِأاْوسُِعاْنُ ْعتُ ُقاالُاُراِضيا َّمُاصاَّىُالَّهُ ُالنَِّبََُُّسِا ُي اْومُاُغاسَّ ُِّاُمانُْ»:ُي اق ولُ ُُعاَاْيِهُواسا
،ُواباكَّرُاُوااْغتاسا ِّا،ُاِلْ م عاةُِ مااِم،ُِمنُاُدانااوُاُي ارْكاْب،ُواَلاُُْواماشاىُواابْ تاكارا ِ ،ُواَلاُُْماعُافااْستُاُاْْلِ ُخاْطواةُ ُِبك  ُُِِّّلاهُ ُكاا َُّاُي اَْ

اُأاْجرُ ُساناة ،ُعاما ُِّ  1ُُ.«واِقيااِمهااُِصيااِمها

عاْنهُ ُه رايْ راةُاُأاِبُُعانُْوُا َّمُاُاهللُُِراس ولُاُأا ََُُّّراِضياُالَّهُ  عاَاْيِهُواسا ،ُالصََّاوااتُ »ُ:ي اق ولُ ُا َُّاكُاُصاَّىُالَّهُ  ُوااِلْ ْمعاةُ ُاَخْاْم  
ن اه نَُُّمااُم كافِّرااتٌُُراماضاا َّا،َُِِلاُُواراماضاا َُّ ُاِلْ ْمعاِة،َُِِلاُ باائِرُاُاْجت انابُاُِِذااُب اي ْ 2ُُ.«اْلكا

ُالَّه ُعاْنهُ ُه رايْ راةُاُأاِبُُعانُْوُا َّمُاُاهللُُِراس ولُاُأا ََُُّّراِضيا رُ »ُ:الُاقُاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ي ْ ُالشَّْم ُ ُعاَاْيهُُِطاَاعاتُُْمُ ي اوُُْخا
َِقُاُِفيهُُِاِلْ م عاِة،ُي اْومُ  اُأ ْخرِجُاُواِفيهُُِاِلْانَّةا،ُأ ْدِخ ُِّاُواِفيهُُِآدام ،ُخ  3ُُ.«ِمن ْها

ُالَّه ُعاْنهُ ُه رايْ راةُاُأاِبُُعانُْوُا ُالَِّهُُراِضيا ُراس ولا عا :َُُّمُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُاأانَّه َُسِا َُُناْنُ »ي اق ول  ُالسَّابِق و َّا اآلِخر و َّا
ُعاَاْيِهْم،ُفااخُْ اُي اْوم ه م ُالَِّذيُف ِرضا ُِمْنُق اْبَِناا،ُُث َُّهاذا ُأان َّه ْمُأ وت واُالِكتاابا انااُي اْوماُالِقيااماِة،ُب اْيدا ت اَاف واُِفيِه،ُف اهادا

ُ ا،ُواالنَّصاارا ُب اْعدا ُلانااُِفيِهُت اباٌعُالي اه ود ُغاد    4.«غادُ الَّه ،ُفاالنَّاس 

                                                           

كتابُُُ-،ُوابنُماجه365ُحديث:ُُ-أبوابُاِلمعة،ُبابُماُجاءُيفُفض ُِّالغس ُِّيومُاِلمعةُُ-رواهُالرتمذيُُ-1ُ
ُوصححهُاْللباِّن،3051ُحديث:ُُ-بابُماُجاءُيفُالغس ُِّيومُاِلمعةُِقامةُالصَلة،ُ

160ُحديث:ُُ-كتابُالطهارة،ُبابُالصَواتُاَخم ُواِلمعةَُِلُاِلمعةُُُُ-رواهُم ْسَِمٌُُ-2ُ
3388ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُفض ُِّيومُاِلمعةُُُ-رواهُم ْسٌَِمُُ-3ُ
معة،ُبابُهدايةُهذهُاْلمةُكتابُاِلُُ-،ُومسَم580حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُفرضُاِلمعةُُ-رواهُالبخاريُ-4ُ

 3360حديث:ُُ–ليومُاِلمعةُ
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ُ

ُ

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاوُا ُاهلِل:ُراِضيا ُراس ول  :ُقاالا ُاْلوُ »ُقاالا نااُماْنُت اواضَّأاُفاأاْحسانا ض وءا،ُُث َُّأاتاىُاِلْ م عاةا،ُفادا
اُاِلْ م عاِةُاْْل ْخرا ،ُوازِيااداة ُثاَلاُ َْ ناه ُواب ا ُلاه ُمااُب اي ْ ُوااْستاماعا،ُغ ِفرا ُاحلْاصاىُف اقاْدُلاغااثُاواأاْنصاتا ،ُواماْنُما َّ 1ُ.«ِةُأايَّام 

 (. َتِجب  َعَلى ك لِّ ذََكرٍ  ):راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ةُ  ُ ُف اْرضُ ُاِلْ م عاةُُِصاَلا َْ يفُف اْرِضُاِلْ م عاِةُاْلِكتاابُ وُاُعا ْْجااع .ُأامَُّاوااُ،واالسُّنَّةُ ُ،اْْلاْص ُِّ  ت اعُاْْلِ ُف اقاْول هُ  :اْلِكتااب  يااُ}اَلا
ُذِْكِرُالَِّهُواذار واُاْلب اْيعُا 2ُ.{أاي ُّهااُالَِّذيناُآمان واُِِذااُن وِدياُلَِصََّلِةُِمْنُي اْوِمُاِلْ م عاِةُفااْسعاْواَُِِلا

ُُ ُبِالسَّْعِي،ُوااْْلاْمر  ُاْلوااِجِب.ُي اْقتاِضيُفاأامارا َُِلا ُالسَّْعي ُِلَّ ب  ُِا ُ ،ُوالا ُاْلو ج وبا

اُن اهاىُعاْنُاْلب اْيِعُِمْنُأاجُُْوان اهاىُعانُْ تاك ْنُوااِجباة ُلاما ُياْشتاِغ ِّاُبِِهُعان ْهاا،ُف اَاْوَُلاُْ ا،ُوااْلم رااد ُبِالسَّْعِيُاْلب اْيِع؛ُلِئاَلَّ َِها

ْسرااعُ  ُاْْلِ ُِلاي ْهاا،ُلا ُُ.هااه نااُالذَّهااب 

ُ.ِفيهُُِأايُُْ{اِلْ م عاةُُِي اْومُُِِمنُْ}ُومعَن:

ُالَّه ُعُاُعاْنُحاْفصاةُاف،ُواأامَّاُالسُّنَّةُ  ُالنَِّبََُُّّمُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُازاْوِجُالنَِّبُُِّان ْهُاراِضيا َّمُاأا ََّّ ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ُ: 3ُُ.«راوااح ُاِلْ م عاِةُوااِجٌبُعاَاىُك  ُُِِّّم ْتاَِمُ »قاالا

ُالنَِّبُِّ َّف اقاْول  ُأاقْ وااٌمُعاْنُواْدِعِهْمُاِلْ م عااتُِ»ُ:مُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا َّ َا ُالَّه ُعاَاىُق  َ وِِِْم،ُُث َُُّلاي اْنتاِه أاْوُلاياْخِتمانَّ
َُالُا 4ُُ.«ياك ون نَُِّمْنُاْلغااِفَِ

ُالَّه ُعاْنهُ ُواعاْنُأاِبُاِلْاْعِدُالضَّْمرِيُِّ ُالَِّهُُراِضيا ُراس ولا :َُّمُاسُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُوُاأا ََّّ ُ»ُقاالا ُْج اع  ثا ُثاَلا ماْنُت اراكا
َِْبهُِ 5ُ.«ت اهااو ن اُطاباعاُالَّه ُعاَاىُق ا

                                                           

3368ُحديث:ُ–كتابُاِلمعة،ُبابُفض ُِّمنُاستمعُوأنصتُيفُاَخطبةُُُ-ُرواهُم ْسَِمٌُُ-1ُ
6ُُسورةُاِلمعة:ُاآلية/ُُ-2ُ
ُِّفُعاِنُاِلْ ْمعاِة،ُحديُُ-رواهُالنسائيُُ-3ُ ُالتَّْشِديِدُيفُالتَّخا ُاِلْ ْمعاِة،ُبااب  ُ،ُوصححهُاْللباِّن3163ثُرقم:ُِكتااب 
 3365حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُالتغَيظُيفُتركُاِلمعةُُُ-رواهُمسَمُ-4ُ
،ُوصححه603ُُبابُالتشديدُيفُتركُاِلمعة،ُحديث:ُُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-5ُ

ُاْللباِّن
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ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُطاارِِقُْبِنُِشهاابُ وُا ُالَِّهُُ:قاالُاُراِضيا ُراس ول  َّمُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيهُِقاالا ُوااِجٌبُ»ُ:ُواسا اِلْ م عاة ُحاق؟
ُأُا ،ُِلَّ 1ُُ.«ٌة،ُأاْوُصاِب؟،ُأاْوُمارِيضٌُْرب اعاة :ُعاْبٌدُمماَْ وٌك،ُأاْوُاْمراأُاعاَاىُك  ُِِّّم ْسَِم 

ُواأاْْجاعاُاْلم ْسَِم و َّاُعاَاىُو ج وِبُاِلْ م عاِة.

ُ

ُعذرُلُالذيُاملقيمَُالبالغَُاْلحرارُعَىُواجبةُاِلمعةُأ َُّعَىُ:ُ)وأْجعواراِِحاه ُالَّهُ قالُابنُاملنذرُ
2ُ.لم(

 ُاملتقدم.ُطاارِِقُْبِنُِشهاابُ ُحلديثعَىُالنساءَُلَُبُاِلمعةُف
 (.م ْسِلمٍ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ُعُا ب  َِا ِمُِصحَِّتهااُِمْنه ،ُلاِكْنُ نْ يااُِلعادا ُم طاالاباة ُِِااُيفُالدُّ ُو ج وبا اِفر ُأاْصَِي  ُعاَاىُكا ب  َِا ُ ُفاَلا ُِعقااب  َاْيِهُو ج وبا
مُِعاَاي ْهااُيفُاآْلِخرُا ْسَلا ُبِاْْلِ ُِفْعَِهاا ُِمْن ِنِه ُلِتاماكُّ ُن افُْ،ُلقولُاهللُتعاَل:}ِة ُ)ك  ُِّّ باْتُراِهيناٌة ُكاسا ُِباا   15ُ (ُِِلَّ
(َُِ ُاْلياِم ُي اتاسااءال و َّاُ)16أاْصحاابا َاُ)30(ُيفُجانَّات  َاكاك ْمُيفُساقاراُ)33(ُعاِنُاْلم ْجرِِم (ُقاال وا32ُ(ُمااُسا
ُالُْ ُِمنا َُاَلاُْنا َ  3ُ{.م صاِّ

ُوْلنهُلُيؤمرُبقضاءُماُفاتهُمنهاُحالُكفرهُِذاُأسَم.

 (. م َكلَّفٍ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ُفواملكَفُهوُمنُكا َُّبالغُ  ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُعاَِيُ ملاُثبتُعنُولُاجملنو ََُُّلَُبُعَىُالصِباُعاقَل  ُأا ََُُّّراِضيا
َّمُاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيهُُِالنَِّبَُّ ُيُاُ»:قاالُاُواسا ثاة :ُعاِنُالنَّائِِمُحاَّتَّ ُُياْتاَِما،ُر ِفعاُاْلقاَام ُعاْنُثاَلا ْست اْيِقظا،ُواعاِنُالصَِّبُِّحاَّتَّ

ُي اْعِق ُِّا 4ُُُ.«واعاِنُاْلماْجن و َُِّحاَّتَّ

 (.ح ر  ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

                                                           

،ُوصححه633ُُبابُاِلمعةُلَممَوكُواملرأة،ُحديث:ُُ-عُأبوابُاِلمعةُكتابُالصَلة،ُتفريُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-1ُ
 اْللباِّن

ُ(30)ص:ُُ-اْلْجاعُلبنُاملنذرُُ-2ُ
15ُُ:31ُسورةُاملدثر:ُاآليات/ُُ-3ُ
اُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-4ُ ُكتابُالرجم،ُاجملنونة1531ُحديث:ُُ-كتابُاحلدود،ُبابُيفُاجملنو َُّيسرقُأوُيصيبُحد  ،

 ،ُوصححهُاْللباِّن6306ُُحديثُ:ُ-دتصيبُاحل
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ُالَّه ُعاْنهُ ُطاارِِقُْبِنُِشهاابُ  العبدُحلديث ولَُبُاِلمعةُعَى ُراسُ ُ:قاالُاُراِضيا ُالَِّهُقاالا صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُول 

َّمُا ُأاْرب اعاة :ُعاْبٌدُمماَْ وٌك،ُأاْوُاْمراأاٌة،ُأاْوُصاِب؟،ُأاْوُمارُِ»ُ:واسا ،ُِلَّ 1ُُ«.يضٌُاِلْ م عاة ُحاق؟ُوااِجٌبُعاَاىُك  ُِِّّم ْسَِم 

ُاَل:امهُباِلمعةُتكَيفُلهُِباُلي ُيفُطاقته،ُوقدُقالُاهللُتع،ُفإلُزوْل َُّالعبدُموقوفُعَىُخدمةُسيده
ُالَّهُ  ُي كاِّف  ُو ْسعاهااُ}لا 2ُُ.{ن اْفس اُِِلَّ

ُن اْفٌ ُِِلُو ْسعاهاا{وقالُتعاَل:ُ َّف  3ُُ.}لُت كا

ُو ْسعاهاا{ُوُا ُن اْفٌ ُِِلَّ َّف  ُت كا ُق اْولِِهُ}لا ُن اْف ٌُماْعَنا َّف  ُت كا ُمااُي ُاُلا ُتَّسُِِِلَّ ُياِضيق  ُك ِّفاْتُباْذلاه ،ُفاَلا ُماا ع ُلاااُباْذل 
ُ ُتم ُِّفوقُطاقتها.عاَاي ْهاا،ُوالا

 .(اَل ع ْذَر َله  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُ ُاجتمعتُمنُعَىَُبُاِلمعة ُله ُكا َّ ُالصفاتُِذا ُلاهُ هذه ُع ْذرا ُمنُحضورهاُلا ُيَنعه ُأو تضررُ،
عاْنهُ  عابَّاسُ ُعاِنُاْبنُِملاُثبتُ،ُِبضورها ُالَّهُ  َّمُاعاِنُالنَِّبُِّ راِضيا عاَاْيِهُواسا :ُصاَّىُالَّهُ  اءاُف اَاْمُ»ُقاالا عاُالنِّدا ماْنَُسِا

ُِمْنُع ْذرُ  ةاُلاه ،ُِِلَّ ُصاَلا 4ُ.«ياْأتِِه،ُفاَلا

عاْنهُ ُعاِنُاْلم ِغرياِةُْبِنُش ْعباةُاوُا ُالَّهُ  ُث وم اُُث َُّراِضيا َْت  :ُأاكا ُم صاَُّقاالا َّمُاىُالنَِّبُِّأات اْيت  عاَاْيِهُواسا واجاْدت ه ُف ُاُصاَّىُالَّهُ 
: ُأاْقِضيُواجاداُرِيحاُالثُّوِمُف اقاالا اُق ْمت  ب اقاِِنُِبراْكعاة ،ُف اَامَّ نااُماْنُأاكا ِّاُِمْنُهُا»ُقاْدُسا ُي اْقرابانَُّماْسِجدا ِذِهُاْلب اْقَاِة،ُفاَلا

ُرُي هاا ُياْذهابا ُالَّقُاُ.«حاَّتَّ :ُيااُراس ولا ةاُأات اْيت ه ُف اق َْت  ُالصََّلا ُاْلم ِغرياة :ُف اَامَّاُقاضاْيت  ُِلُع ْذر اُف انااِوْلِِنُالا ِه،ُِِ ََّّ
ماْعص وب ا،ُف اقاالُا هُ  ُصاْدرِيُف اواجادا َْت  هااُيفُك مِّيَُِِلا ُفاأاْدخا واالَِّهُساْهَل  ْدت هُ  ُف انااوالاِِنُف اواجا 5ُُ«.ع ْذر اُِِ ََُّّلا َُا:ُ»ياداكا

                                                           

،ُوصححه633ُُبابُاِلمعةُلَممَوكُواملرأة،ُحديث:ُُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-1ُ
 اْللباِّن

 256سورةُالبقرة:ُاآلية/ُُ-2ُ
211ُسورةُالبقرة:ُاآلية/ُُ-3ُ
ُِّفُعاِنُاِلْامااعاِةُُكتابُاملساجدُواِلماعات،ُباابُ ُُ-رواهُابنُماجهُُ-4ُ ،ُواحلاكم661ُيثُ:حدُ-الت َّْغَِيِظُيِفُالتَّخا

كتابُالصَلة،ُبابُاحلثُُُ-،ُوالدارقطِن2063حديث:ُُ-،ُوابنُحبا َُّيفُصحيحه533ُحديث:ُ-يفُاملستدركُ
ُ،ُوصححهُاْللباِّن3183ُحديث:ُُ-ِلارُاملسجدُعَىُالصَلةُفيهُ

وصححهُاْللباِّن،ُوأصَهُيف2068ُُحديثُرقم:ُُ-حبا َُّيفُصحيحهُ،ُوابن35208حديث:ُُ–رواهُأِحدُُ-5ُ
 الصحيحَ
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ُالَّه ُعاْنهُ ُعاِنُاْلم ِغرياِةُْبِنُش ْعباةُاوملاُثبتُ ُالَِّهُُراِضيا ُراس ول  :ُقاالا َّمُاصُاقاالا ُ»ُ:َّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُشاْخصا لا
،ُم باشِّرِيناُوامُ  َا َِ اْلم ْرسا ُاهللُ  ُب اعاثا ُاهلِل،ُِمْنُأاْج ُِِّذاِل َا ُِمنا ُِِلاْيِهُاْلع ْذر   1ُ.«ِذرِينُانُْأاحابُّ

ُأاب وُه رايْ راةُاوُا ُالَّه ُعاْنهُ ُقاالا ُأا ََُّّاِلْ م عاةاُت اف وتُ :ُ»راِضيا ُالن ِّعاِم،ُوالا ُأا ََُِّّلُِح ْرا ُِمْنُع ْذرُ مااُأ ِحبُّ 2ُُ.«ِِن،ُِِلَّ

                                                           

َّمُاكتابُالتوحيد،ُبابُقولُالنِبُُُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ عاَاْيِهُواسا ُُ-،ُومسَم6002ث:ُحديُ-:ُ لُشخص ُصاَّىُالَّهُ 
2511ُكتابُالَعا َّ،ُحديث:ُ

 8386حديث:ُُ-وتركهاُكتابُاِلمعة،ُيفُتفريطُاِلمعةُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-2ُ
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ُلِتَ ْرِك اْلج م َعةِ  اْلم ِبيَحة   اِْلَْعَذار  

ُُ:اْلَمَرض   -1

ُعاَاىُاْلُاُتعاَل:ُاهللُقولل عاَاىُاْلمارِيِضُحاراٌج{}لاْي ا عاَاىُاْلاْعراِجُحاراٌجُوالُا 1ُُ.ْعماىُحاراٌجُوالُا

َّمُاُِْلانَّهُ وُا :ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُعاْنُاْلماْسِجِد،ُواقاالا ُختااَّفا 2ُُ.«ر واُأابااُباْكر ُف اَْي صا ُِِّّبِالنَّاسُِمُ ُ»لامَّاُماِرضا

 :اْلَخْوف   -2
عاْنهُ رُا عاِنُاْبِنُعابَّاسُ ف َّمُاعاِنُالنَِّبُِّ ِضياُالَّهُ  عاَاْيِهُواسا :ُصاَّىُالَّهُ  عاُاْلم ناا»ُقاالا ِمناُات ِّبااِعِه،ُماْنَُسِا ْن اْعهُ  ِدياُف اَاْمَُا

:ُ«ُع ْذرٌُ ؟،ُقاالا ة ُالَِِّتُصاَّى»،ُقاال وا:ُوامااُاْلع ْذر  ت  ْقبا ُِِّْمْنه ُالصََّلا 3ُُ.«خاْوٌفُأاْوُماراٌض،َُلاُْ

ُالَّه ُعان ْهُ ُعاْنُعاْبِدُاهلِلُْبِنُعابَّاسُ فومنُذل َُخوفُالضررُبسبُاملطرُوالطَُ ُلُُِامُاراِضيا م ؤاذِّنِِهُيفُأانَّه ُقاالا
ُماِطري : ُ»ُي اْوم  ُت اق  ِّْ:ُحايَّ ُاهلِل،ُفاَلا اُراس ول  ُاهلل ،ُأاْشهاد ُأا ََُُّّم امَّد  ُِِلاهاُِِلَّ ُأا َُّْلا :ُأاْشهاد  ةُِعُاِِذااُق  َْتا ،َُاىُالصََّلا

:«ق  ِّْ:ُصاُّواُيفُب  ي وِتك مُْ ،ُف اقاالا ُاْست اْنكار واُذااكا ُالنَّاسا :ُفاكاأا ََّّ بُ ُ»،ُقاالا ُأات اْعجا ُِمْنُذاا،ُقاْدُف اعا ِّاُذااُماْنُه وا و َّا
ُأا َُّْأ ْحرِجاك ْمُف اتاْمش واُيفُالطِّ ُكارِْهت  ،ُِِ ََُّّاِلْ م عاةاُعاْزماٌة،ُواِِِّنِّ ٌرُِمِنِّ ي ْ 4ُُ.«ُواالدَّْحضَُُِِخا

 السفر: -3
ارُُِمن ُالسفرُوذل َُملاُثبتُُلِت اْرِكُاِلْ م عاةُُِاْلم ِبيحاةُُِاْْلاْعذا ُالَّعاِنُاْبِنُع مارا اه ُعان ْهُ راِضيا ُْج  عاةاُ:»ُقاالُاُما لا

5ُ.«عاَاىُم سااِفرُ 

ُوسيأَتُالكَلمُعنُأحكامُاملسافرُبالنسبةُلَجمعةُقريب ا.

ُ

ُ

                                                           

36ُسورةُالفتح:ُاآلية/ُُ-1ُ
باب:ُحدُاملريضُأ َُّيشهدُاِلماعة،ُحديث:ُُ-كتابُاْلذا َّ،ُأبوابُصَلةُاِلماعةُواْلمامةُُُ-رواهُالبخاريُُ-2ُ

 666حديث:ُُ-كتابُالصَلة،ُبابُاستخَلفُاْلمامُِذاُعرضُلهُعذرُمنُمرضُوسفرُُُ-ومسَم،633ُ
ُكتاُ-3ُ بسند531ُُحديث:ُُ-،ُواحلاكم366ُحديث:ُُ-بُالصَلة،ُبابُيفُالتشديدُيفُتركُاِلماعةُرواهُأبوُداود

 صحيح
كتابُصَلةُُُ-،ومسَم563ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُالرخصةُِ ََُّلُُيضرُاِلمعةُيفُاملطرُُُ-رواهُالبخاريُ-4ُ

 3361حديث:ُُ-املسافرينُوقصرها،ُبابُالصَلةُيفُالرحالُيفُاملطرُ
 8286ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُمنُلُتَزمهُاِلمعةُُُ-واهُالبيهقيُرُ-5ُ
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ُ

ُ

 :َبثَ ْينِ اِْلَخْ  ة  عَ م َداف َ  -4

ُاهلِلُُان ْهُاراِضياُالَّه ُعُاعاْنُعااِئشاةاُملاُثبتُ ُراس ولا ْعت  عاَُاقاالاْت:َُسِا َّمُاصاَّىُالَّهُ  :ُْيِهُواسا ةاُِباْضراِةُ»ي اق ول  ُصاَلا لا
اِفع ه ُاْْلاْخباثاا َُِّ ُي دا ُه وا   1.«ُالطَّعااِم،ُوالا

ُذاهااِبُخ ش وِعهُِذل َُِِ َُّْأادَّ ُِلمعةُفعذرُيبيحُالتأخرُعنُاَُُِاْْلاْخباثُاُأماُمدافعة يهاُوهذاُتستويُفَُِِلا
،ُواهُ فيهُاِلمعةُواِلماعة؛ُف ُي اؤ مُّه ْم،ُف اَامَّاُُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُاْْلاْرقاِم،ُأانَّه ُخاراجاُحااجًّا،ُأاْوُم ْعتاِمر اُواماعاه ُالنَّاس  وا

ةُا ةا،ُصاَلا ُأاقااماُالصََّلا ُي اْوم  ءُُِكاا َّاُذااتا ُاَخْاَلا َُِِلا ْمُأاحاد ك ْمُواذاهابا :ُلِيات اقادَّ قاالا ُالصُّْبِح،ُُث َُّ ُراس ولا ْعت  َُسِا ،ُفاِإِّنِّ
َّمُاالَِّهُ :ُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ءاُواقااماِتُالصَُّ»ي اق ول  ُاَخْاَلا ءُِِِذااُأارااداُأاحاد ك ْمُأا َُّْياْذهابا بِاَخْاَلا أُْ ة ،ُف اَْياْبدا 2ُُ«.َلا

عاْنهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاوُا ُاهلِلُُراِضياُالَّهُ  َّمُاأا ََُّّراس ولا عاَاْيِهُواسا :ُقُاُصاَّىُالَّهُ  ُ»الا ُأا َُّْي صاِّيا ُأاْوُِلْمرِئ  ُُيِا ُُِِّّلراج  ِّ  لا
ُي اتاخافَّفُا ُحااِقٌنُحاَّتَّ 3ُُ«.واه وا

ُوه ُِّيعذرُبرتكُاِلمعةُلَطعام؟

ةاُِباْضراِةُالطَّعاامُِ:»ْل َُّاحلديثمعةُلَطعام،ُيعذرُبرتكُاِلُلالراجحُأنهُُو ُصاَلا اُقي ُِّيفُالصَواتَُِّن «لا
ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاناِ ُْبِنُمااِل َُ ملاُثبتُ؛ُاملكتوبةُولي ُيفُصَلةُاِلمعة ُالَِّهُأا ََُُّّراِضيا صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُُراس ولا

َّمُا :ُُواسا ماُالعاشااء ،ُفاا»قاالا َ واُعُاِِذااُق دِّ ت اْعجا اْغِرِب،ُوالُا
4ُُ«.ْنُعاشااِئك مُْْبداء واُبِِهُق اْب ِّاُأا َُّْت صاُّواُصاَلاةاُامل

ُالَّه ُعاْنهُ ُساْه ُِِّْبِنُساْعدُ بدلي ُِّقولُوأيضاُ :ُراِضيا ُن ات اغادَُّ»ُقاالا ُك نَّاُن ِقي ِّ ُوالا ُاِلْ م عاِةُيفُعاْهِدُُيماا ُب اْعدا ِلَّ
َّمُاصاَّىُالراس وِلُالَِّهُ 5ُُ«.َّه ُعاَاْيِهُواسا

ُ

ُ
                                                           

ُ-كتابُاملساجدُومواضعُالصَلة،ُبابُكراهةُالصَلةُِبضرةُالطعامُالذيُيريدُأكَهُيفُاحلالُوكراهةُُ-راوااه ُم ْسٌَِمُُ-1ُ
 603ُحديث:ُ

ُحااِقٌن؟ُحديثُرقم:ُبااٌبُأاي صاِّيُالرَّجُ ،ُُِكتاابُالطَّهااراةُُِ–رواهُأبوُداودُُ-2ُ  ،ُوصححهُاْللباِّن55ُ ِّ ُواه وا
ُ،ُوصححهُاْللباِّن8136حديثُرقم:ُُُ-رواهُالبيهقيُيفُالسننُالكرب ُ-3ُ
ُالطَّعاام ُواأ ِقيماِتُالصََّلاة ،ُحديثُرقمُ:ُُُ-رواهُالبخاريُُ-4ُ ُاْلاذاا َِّ،ُبااٌب:ُِِذااُحاضارا  662ِكتااب 
،633ُحديث:ُُ-اِلمعة،ُبابُقولُاهللُتعاَل:ُفإذاُقضيتُالصَلةُفانتشرواُيفُاْلرضُكتابُُُ-راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-5ُ

3365ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُصَلةُاِلمعةُحَُتزولُالشم ُُُ-واراوااه ُم ْسَِمٌُ
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ُ

َْبُِ ُاْلقا ُاْشِتغااِل ُِمِن ُِفيِه ا ُِلما ُأاْكَاه  ُالَِّذيُي رِيد  ُالطَّعااِم ُِباْضراِة ِة ُالصََّلا ُكارااهاة  ُالن َّواِويُّ: ُكامااِلُوُاُقاالا ذاهااِب
ِ،ُواي اَْحاقُ  َْ اف اعاِةُاْْلاْخباث ا ت  هااُماعاُم دا ُكارااها ُمااُيفُماْعنُاُاَْخ ش وِع،ُواكاذاِل َا ِل َا ُكاا َّاُيفُاْلواْقِتُساعاٌة،ُِبذا اُِِذاا اه ،ُواهاذا
الِِهُح ْرماة ُِلَْواْقِت. ِةُعاَاىُحا ُاْشت اغا ِّاُبِالصََّلا ُ 1ف اَاْوُتاضايَّقا

ُوهذاُيفُصَلةُاِلماعةُوقياسهُعَىُاِلمعةُقياسُمعُالفارق.

ُالَُّساْه ُِِّْبِنُساْعدُ ودلُعَىُذل َُأيض اُقولُ :ُه ُعاْنهُ راِضيا ُن ات ُا»ُقاالا ُك نَّاُن ِقي ِّ ُوالا ُب اْعداُاِلْ م عاِةُيفُُيغادَُّماا ِلَّ
َّمُاعاْهِدُراس وِلُالَِّهُ 2ُُ«.صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

 

                                                           

ُ(8ُ/36)ُ-شرحُالنوويُعَىُمسَمُُ-1ُ
،633ُُحديث:ُ-{ُذااُق ِضياِتُالصََّلة ُفاانْ تاِشر واُيِفُاْلْرضُِكتابُاِلمعة،ُبابُقولُاهللُتعاَل:ُ}فاإُُُِ-راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-2ُ

3365ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُصَلةُاِلمعةُحَُتزولُالشم ُُُ-واراوااه ُم ْسَِمٌُ
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 التحذَير من التفرَيط في الجمعة لمن وجبت عليه:
رُاُاهلِلُْبنُُِعاْنُعاْبدُِ ُالَّه ُعان ْهُ ُع ما اراِضيا ُالَّه ُعاْنهُ ُيْ راةُاه رُاُواأاِباُُما ُاهلِلُأان َُّراِضيا عااُراس ولا صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُه مااَُسِا

َّمُا ِِه:ُواسا ُعاَاىُأاْعوااِدُِمْنربا َُّأاقْ وااٌمُعاْنُواْدِعِهْمُاِلْ م عااِتُأاْوُلاياْخِتمُا» ي اق ول  َا لاياك ون نَُّلاي اْنتاِه عاَاىُق  َ وِِِْم،ُُث َُّ نَُّالَّهُ 
َُامُِ 1ُُ«.ْنُاْلغااِفَِ

ُالَّه ُعاْنهُ ُواعاْنُأاِبُاِلْاْعِدُالضَّْمرِيُِّ ُالَِّهُُراِضيا ُراس ولا َّمُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُوُاأا ََّّ :ُسا ُ»ُقاالا ُْج اع  ثا ُثاَلا ماْنُت اراكا
َِْبهُِ 2ُ.«ت اهااو ن اُطاباعاُالَّه ُعاَاىُق ا

ُأاب وُه رايْ راةُاوُا ُالَّه ُعُاُقاالا ُأا ََُّّاِلْ م عاةاُت اف وتُ :ُ»ْنهُ راِضيا ُالن ِّعاِم،ُوالا ُأا ََُِّّلُِح ْرا ُِمْنُع ْذرُ مااُأ ِحبُّ 3ُُ.«ِِن،ُِِلَّ

 .(اَل َي  َباح  َله  اْلَقْصر   َعَلى م َساِفرٍ  اذَ كَ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُ
 
اْلقاْصرُ ُالذيُسااِفرُ امل ُي  بااح ُلاهُ  دو َُُّلا ُف اْرساخ اِستَّةاُعُاأوُُ،ب  ر دُ ُْرب اعاةُِأُاهوُمنُسافرُسفر ُا عَىُاعتبارُ،ُُوشارا هذُا

اأوُأاْرب اعاة ُب  ر د ،ُوهيُ تقديرُاملسافةُالِتُلُُوزُلهُالقصرُدوهنا، ُف اْرساخ  ُكماُذكرناِستَّةاُعاشارا ،.ُ 
ُشيخُاْلسَلمُابنُتيمية الَّهُ قاالا ُأاب وراِِحاهُ  ُِلَُُّم سااِفرُ ُِلك  ُُِِّّاْلقاْصرُاُأابااحُاُمانُُْماعُاُاحلْ جَّةُ :ُاملقدسيُُم امَّدُ ُ:ُقاالا

عاِقدُاُأا َُّْ ْْجااعُ ُي ان ْ ِفهُُِعاَاىُاْْلِ ْعَ ومُ .ُِخَلا ْْجااعُاُأا ََُُّّوااْلما عاِقدَُُْلاُُْاْْلِ ِفهُِخُُِعاَاىُي ان ْ ُع َامااءُُِِمنُُْطاائِفاةُ ُاْخِتياارُ ُواه وُاَُلا
ةُاالصَُُّي اْقص رُ ُب اْعض ه مُُْكاا َُّا:ُأاِْحادُأاْصحاابُِ اُبارِيدُ ُماِسرياةُُِيفَُُلا ِفهُُِاْلقاْولُ ُُا وزُ ُلاُُالَِّذيُابُ الصَّوُاُه وُاُواهاذا ُِبَِلا
ُاُِلمانُْ ََّ ب َّراهااُالسُّنَّةُاُت اب ا اُعاَِمُاُِسيااق اهااوُاُاْلوادااعُُِِحجَّةُُِيفُُاْْلاحااِديثُاُتاأامَّ ُِّاُمانُُْفاِإ ََُّّ.ُواتادا ُالَِّذينُاُأا ََُُّّياِقين اُِعَْم 
َّمُاُالنَِّبُُِّماعُاُن واكاا تِهُِِبُُصاَّْواُواغارْيِِهمُُْماكَّةُاُأاْه ُُِِِّمنُُْصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا فُاُي اْفعاَ واُواَلاُُْواْجاْع اُقاْصر اُصاَلا ُِخَلا
4ُ.ذاِل َُا

ُالراجحُأ َُّماُيطَقُعَيهُعرفاُسفر اُُوزُفيهُالقصرُوالفطرُطالُأوُقصر.وعَىُهذاُف

ُوالثاِّنُممنُ ُلاه ُاْلقاْصرُ لا ُت  نااط ُُلَقاعدُالفقهية:ُيفُالسفرُهوُمنُسافرُسفرُمعصية؛ُي  بااح  ُلا الرُّخاص 
ُكقصرُ،السفربُالِتُتتعَقُرخصالُمنُاشيئُ ُيستبيحُُوزُلهُأ َُّلفاملسافرُسفرُمعصيةُ؛ُ بِاْلماعااِصي
باحةُالرخصُ،ُوسببُعدمُاستمعةاِلُوتركُ،الراحَةُعَىُوالتنف ُِّ،اثَلثُ ُواملسحُ،والفطرُ،واِلمعالصَلة،ُ

                                                           

 3365حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُالتغَيظُيفُتركُاِلمعةُُُ-رواهُمسَمُ-1ُ
ُُ–،ُوالنسائي603ُبابُالتشديدُيفُتركُاِلمعة،ُحديث:ُُ-أبوابُاِلمعةُُكتابُالصَلة،ُتفريعُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-2ُ

ُِّفُعاِنُاِلْ ْمعاِة،ُحديثُرقم:ُ ُالتَّْشِديِدُيِفُالتَّخا ُاِلْ ْمعاِة،ُبااب  ُ،ُوصححهُاْللباِّن3166ِكتااب 
 8386حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُيفُتفريطُاِلمعةُوتركهاُُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-3ُ
ُ(23ُ/33)ُ-الفتاو َُُمموعُ-4ُ
ُ
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ذاُاملعصية،ُعَىُِعانةُ ُالرخصةُكانتُمعصية ،ُالسَّفرُكا َُّفإذاُالسَّفر،ُعَىُِعانةُالرخصةُأ ََُّّ ُيكنَُلُِو
1ُ.املعصيةُعَىُِعانةُعَيهُاْلعانةُتكنُنفسه،َلُيفُمعصيةُ ُالسَّفر

الَّهُ قولُاملصنفُ َنه  إِ  اْلبَ َلد  َ َخارِ  يمٍ م قِ  ىلَ عَ وَ )ُ:راِِحاهُ   .(َوْقَت ِفْعِلَها فَ ْرَسخ  فََأَقلَّ  م َعةِ َوبَ ْيَن اْلج   َذا َكاَن بَ ي ْ
؟ُمانُُْعاَاىُ:اِلْ م عاةُُِاْلمامُأاِْحاد ُعانُُِس ِئ ُِّا .تديدهُلَمسافةُبفرسخُفأق ُِّْلنهُمظنةَُساعُالنداء ب  :ُقاالُاَُِا

عُاُمانُُْعاَاىُأامَّا اءا،َُسِا ُِ وُا:ُقاالُاُعاَاْيِه،ُأانَّهُ ُشاْيءٌُُهُ مانُُْن اْفِسيُيفُُف اَاْي ُاُالنِّدا  َ اءُا:ُي اْعِِنُُف اْرساٌخ،ُي اب ْ 2ُ.النِّدا
ثاة ُأاْمياالُ   ُُ.وااْلفاْرساخ :ُثاَلا

هُِعاْنُعاْمرُِف ،ُعاْنُأابِيه،ُعاْنُجادِّ ُالَّه ُعاْنهُ ُوُْبِنُش عاْيب  َّمُاصُاعاْنُراس وِلُالَِّهُُراِضيا :َُّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا َِِّنَّااُ»ُقاالا

اءُا عاُالنِّدا 3ُُ.«اِلْ م عاة ُعاَاىُماْنَُسِا

ُالَّه ُعان ْهُ ُقاالاْتُعااِئشاةُ وُا ُي اْنتااب و َّاُاِلْ م عاةاُِمْنُماناازِلِِْمُوااْلعاوااِلُمااراِضيا ُالنَّاس  ُكاا َّا :.4ُ 
ُ(.َي  َباح  َله  اْلَقْصر  ى َمْن لَ  َتِجب  عَ اَل وَ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ُملاُثبتُ ُالَّه ُعان ْهُ عاِنُاْبِنُع مارا ُْج  عاةاُعاَاىُم سااِفرُ :»ُقاالُاُمااراِضيا 5ُُ.«لا

:عاْنُِِبْ رُاُو ُِ»ُاِهيماُقاالا َْ ُراْكعات ا ُي صاُّو َّاُِِلَّ ُ امِّع و َّاُيفُسافار ،ُوالا ُ 6ُُ.«كاان واُلا

َّمُاِْلا ََُّّالنَِّبَُّوُا ُكاان واُي سااِفر و َّاُيفُاحلْاٌُِّّواغاريُِْواأُاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا اباه  ه م ُاِلْ م عاةاُِفيِهُْصحا ٌدُِمن ْ ِه،ُف اَاْمُي صا ُِِّّأاحا
ِثريُِ ُ.ماعاُاْجِتمااِعُاَخْاَِْقُاْلكا

 (.امرَأةٍ وَ  ،م بَ عَّضٍ وَ  ،َعْبدٍ َعَلى  اَل وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ويتصورُُ،ضهُعبدمنُبعضهُحرُوبعُب اعَّضُ مُ الُْ،ُُوب اعَّضُِمُ َىُالُْلَُبُاِلمعةُعَىُالعبدُولَُبُكذل َُع

ُقيته،ولُُدُماُيعتقُبُ،ُثُيعتقُواحدُمنهمُنصيبهُفيهُ،ذل َُبأ َُّيشرتكُْجاعةُيفُشراءُعبد

اُممَوك ا،ُوشرطُيفُوجوبُاِلمعةُاحلرية.وذل َُْلنهُلي ُحر ا ُُ،ُب ُِّهوُمازالُعبد 

                                                           

66ُ،65ُصُ:ُُ–انظرُلَكَلمُعنُهذهُالقاعدةُ)العقودُالفضيةُشرحُمنظومةُالقواعدُالفقهية(ُلَمؤلفُُ-1ُ
ُ(52مسائ ُِّاْلمامُأِحدُروايةُأِبُداودُالسجستاِّنُ)ص:ُُ-2ُ
 3166حديث:ُُ-أولُكتابُاِلمعة،ُُبابُاِلمعةُعَىُمنَُسعُالنداءُُ-رواهُالدارقطِنُ-3ُ
بُ ُُ–رواهُالبخاريُُ-4ُ َِا ُت  ْؤتاىُاِل م عاة ،ُواعاَاىُماْنُ ُِمْنُأاْينا ُاِل م عاِة،ُبااب  ُكتاب602ُم:ُحديثُرقُ-ِكتااب  ،ُومسَم

536ُاِلمعة،ُبابُوجوبُغس ُِّاِلمعةُعَىُك ُِّبالُِمنُالرجالُحديثُرقم:ُ
 8286حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُمنُلُتَزمهُاِلمعةُُُ-رواهُالبيهقيُ-5ُ
 8038حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُمنَُبُعَيهُاِلمعةُُُ-رواهُعبدُالرزاقُ-6ُ
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ُالَّه ُعاْنهُ ُِشهاابُ ُطاارِِقُْبنُُِحديثيفُُذل َُتقدمُودلي ِّ ُالَّهُُِ:قاالُاُراِضيا ُراس ول  َّمُاُقاالا عاَاْيِهُواسا ُ:صاَّىُاهللُ 
ُأاْرب اعاة :ُعاْبٌدُمماَْ وٌك،ُأاْوُاْمراأاٌة،ُأاْوُصاِب؟،ُأاْوُمارِيضٌُ» ،ُِلَّ 1ُُ«.اِلْ م عاة ُحاق؟ُوااِجٌبُعاَاىُك  ُِِّّم ْسَِم 

ه ْم َأْجَزَأْته  وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  (. َمْن َحَضَرَها ِمن ْ
ُنفيُاِلواز،ُ ُسقطتُْل َُّاِلمعةُُوْل َُّنفيُالوجوبُلُيستَزم ُععنهمُختفيفُ َِّنا ذاُحضروهاُإهمُفَيا

ُكاملريض ُ.ِْجاع اُأجزأِتم

ُأ َُّمعهُفصََُاْلمام،ُحضر َُِّ َُّأهننُعَىُالنساء،ُوأْجعواُعَىُْجعةُلُأ َُّعَىُقالُابنُاملنذر:ُأْجعوا
2ُُعنهن.ُُزئُذل َ

 (.ْربَِعينَ اِْلَ  ِد ِمنَ لَ ب َ ِمْن َأهِل الْ  سَ يْ  َمْن لَ اَل وَ  وَ ال َي ْحَسب  ه  وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
 احلديثُعنهُقريب ا.ُسيأَتفاشرتاطُاْلربعَُيفُاِلمعةَُلَُبُعَيهم،ُأماُُفيهُنظر،ُْلهناُتصحُمنهمُولو

 .(ايهَ فِ  ه مت   امَ ِصحُّ ِإمَ تَ  اَل وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
اِبِرُْبِنُعاْبِدُالَِّهُعُاوذل َُملاُرويُِبالُُياِصحُُّأا َُّْتؤمُالرجالُفأماُِمامةُاملرأةُفاَلاُُ،منُالتفصي ِّفيهُلبدُ ْنُجا

ُالَّه ُعان ْهُ  ُالَِّهُُمااراِضيا ُراس ول  :ُقاالا َّمُاقاالا ُت ُا:ُ»صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُلا 3ُُ«.نَُّاْمراأاٌةُراج َل ُؤ مَُّأالا

ُنااِفَاة .ُوُا ُت اؤ مُُّيفُفارِيضاة ُوالا َاْيماا َّ ُْبن ُياساار :ُلا ُاحلْاسان ،ُواس  ُقاالا

ُاِلُْا ُد عااٌءَُِلا ا،ُِْلانَّه ُي ْكراه ُلاااُاْْلاذاا َّ ،ُواه وا ْرأاِةُأا َُّْت اؤ مَُّأاحاد  ُي اْنباِغيُِلَْما ُمااِل ٌَ:ُلا فاك رِهاُلاااُمااُي  رااد ُمااعاِة،ُواقاالا
ُاْْلاذاا َّ ُلاه .

اماةُاوُا ُاْبن ُق دا ْرأاةُ ُ:ُواأامَّاراِِحاه ُالَّهُ قاالا ،ِِبُاُالرَّج  ُِّ ُِِااُياْأَتاَُّأا َُُّْياِصحُُُّفاَلاُُاْلما ُةُِعاامَُُّق اْولُُِيفُُنااِفَاة ،ُوالاُُف اْرضُ ُيفُُال 
4ُاْلف قاهااِء.

ُ

ُ

                                                           

،ُوصححه633ُُُبابُاِلمعةُلَممَوكُواملرأة،ُحديث:ُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-1ُ
 اْللباِّن

30ُص:ُُ-اْلْجاعُلبنُاملنذرُُ-2ُ
بسندُضعيفُولكنُعَيهُالعم 3066ُُُِّحديث:ُ-بابُيفُفرضُاِلمعةُُكتابُِقامةُالصَلةُ،ُُ-رواهُابنُماجهُ-3ُ

 عندُأه ُِّالعَم
ُ(2ُ/336)ُُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-4ُ
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َمقيمَُوالراجحُجوازُِمامةُاملسافرُوالعبدُلُ،لَعَماءُُهاُروايتا َُّعنُأِحدُوأماُاملسافرُوالعبدُفعَىُقولَ
َّمُالعمومُقولُالنِبُ 1ُُ.«ي اؤ مُُّاْلقاْوماُأاقْ راؤ ه ْمُِلِكتااِبُاهللُِ»ُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

اُعاةٌُْج ُ ُلا مااُكااناتُُْعاةُااِلْ مُ ُحاضارااُِذااُوااْلعاْبدُاُاْلم سااِفرُاُ:ُِ ََُّّراِِحاه ُالَّهُ قالُابنُحزمُ ُاُاْلفاْرقُ ُفاما َْ اُب ا ُاُهاذا َْ ُواب ا
َّمُاُالنَِّبُُِّق اْولُُِماعُاُِفيهااُِمااماِتِهمااُجاواازُِ ُ؟ُ«أاقْ راؤ ه مُُْاْلقاْومُاُي اؤ مُُّ»ُوُاُ«أاْكب ار ك مُُْواْلي اؤ مَّك مُْ»ُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
اُوالاُُم سااِفر ا،ُوالاُُغارْيِهاا،ُِمنُُْْج  عاةُ ُ-ُمُ السََّلاُُعاَاْيهُُِ-َُيا صَُُّف اَامُْ ،ُرُ حُ ُِمنُُْعاْبد  اءُاُوالاُُم ِقيم  ُأاحادُ ُعانُُْقاطُُُّجا
مااماةُُِِمنُُْاْلعاْبدُُِماْنعُ ُالصَّحااباةُُِِمنُْ ُالَّه ُعاْنهُ ُْثماا َُّاِلعُ ُعاْبدٌُُكاا َُّاُأانَّهُ ُصاحَُُّقادُُْبا ُُِِّْفيِهماا،ُاْْلِ ُمماَْ وكٌُُأاْسوادُ ُراِضيا
ةُاُعاَاىُلاهُ ُأاِمري ا َْفاهُ ُي صاِّيُالرَّباذا ُالَّه ُعاْنهُ ُذارُ ُأاب وُخا ا؛ُاِلْ م عاةُاُالصَّحااباةُُِِمنُُْواغاي ْر هُ ُراِضيا ةُاُِْلا ََُُّّواغاي ْراها ُاُِِاُالرَّباذا
2ُْج  عاٌة.

 ْصحافُِ»واكااناْتُعااِئشاة :ُ
ُامل اُذاْكواا َّ ُِمنا 3ُُ.«ي اؤ مُّهااُعاْبد ها

َاماةُاوأماُصحةُصَلةُالصِبُفيدلُعَيهاُماُثبتُ ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُعاْمرِوُْبِنُسا ُالنَّاِس،ُقُاُراِضيا ُك نَّاُِبااء ُمماارَّ : الا
اُالرَّج  ِّ ؟ُف اي اق ول و َّا:ُي اْزع م ُ ُبِنااُالرُّْكباا َّ ُف اناْسأال  ْم:ُمااُلَِنَّاِس،ُمااُلَِنَّاِس؟ُمااُهاذا َُا رُّ َاه ،ُأاْوحاىُأُاواكاا َّا ُالَّهاُأاْرسا ََّّ 
واكااناِتُالعُا ي  قارُُّيفُصاْدرِيُ، واكاأاَّنَّاُا ُالكاَلاماُ، فاك ْنت ُأاْحفاظ ُذاِل َا اُ، ِبكاذا أاْوحاىُالَّهُ  أاْوُ: بِِإْسَلاِمِهم ُرُاِِلاْيِهُ، ب ُت اَاوَّمُ 

ُناِب؟ُصااِدٌق،ُف ُاُالفاْتحا،ُف اي اق ول و َّا:ُاتْ ر ك وه ُواق اْوماه ،ُفاِإنَّه ُِِ َُّْهاهارُا اناْتُواقْ عاة ُأاْه ُِِّالفاْتِح،ُبااداراُُعاَاْيِهْمُف اه وا ُكا َامَّا
:ُِجْئت ك ْمُواالَِّهُِمْنُِعْندُِ ُأاِبُق اْوِميُبِِإْسَلاِمِهْم،ُف اَامَّاُقاِدماُقاالا ُبِِإْسَلاِمِهْم،ُوابادارا عاَاْيِهُلنَِّبُِّاُك  ُُِّّق اْوم  صاَّىُالَّهُ 

:ُمُاواساَّ ا،ُفاِإذااُحاضُا»حاقًّا،ُف اقاالا ُكاذا َِ اُيفُِح ُكاذا ا،ُواصاُّواُصاَلاةا ُكاذا َِ اُيفُِح ُكاذا راِتُالصََّلاة ُصاُّواُصاَلاةا
َْي  ؤاذِّ َُّْأاحاد ك ْم،ُواْلي اؤ مَّك ْمُأاْكث ار ك ْمُق  ْرآن ا ُق  ْرآن ا«.ُف ا ٌدُأاْكث ارا ُف اَاْمُياك ْنُأاحا ،ُِلمُاُف اناظار وا ُِمِنِّ ُأات اَاقَّىُِمنا ُك ْنت  ا

ُُِِ ُك ْنت  ،ُواكااناْتُعاَايَُّب  ْرداٌة، َا ْبِعُِسِن ُأاْوُسا اْبن ُِست  اُأاْيِديِهْم،ُواأاناُا َْ ُت اقاَّصاْتُالرُّْكباا َِّ،ُف اقادَّم وِّنُب ا ساجاْدت  ذاُا
ُقاارِِئكُ  ت  غاطُّواُعانَّاُاْستا :ُأالُا ُاحلايِّ ،ُف اقاالاِتُاْمراأاٌةُِمنا ُِبشاْيء ُْم؟ُفااْشت اراْواُف اقاطاع ُوعاِنِّ اُفارِْحت  اُِلُقاِميص ا،ُفاما

ُالقاِميصُِ  4.ف اراِحيُِبذاِل َا
ه ْمُواِِ ََُّْلاُْت اَْزامُُْاِلْ م عاةُاأ َُُّالراجحُ فُا ُالصَِّبُِّوااْلعاْبِدُوااْلم سااِفِرُِلِصحَِّتهااُِمن ْ َْفا ُه ْم.تاِصحُُّخا

                                                           

ُومسَمُ-1ُ ُُُ-رواه ُباْلمامة ُبابُمنُأحق ُالصَلة، ُومواضع 3331ُحديث:ُ-كتابُاملساجد ُأاِبُماْسع ود ُ، عاْن
ُ،ُوالبخاريُتعَيق اُاْْلاْنصاارِيُِّ

 (1ُُ/288ُ،286)ُ-آلثارُاحملَىُباُ-2ُ
 رواهُالبخاريُتعَيق اُ-3ُ
3062ُكتابُاملغازي،ُبابُ،ُحديث:ُُُ-رواهُالبخاريُُ-4ُ
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الَّهُ قولُاملصنفُ ِة اْلج م َعةِ  رطَ ش  وَ )ُ:راِِحاهُ   َوْقِت اْلِعيدِ  َأوَّلِ  هو ِمنْ وَ  َأْربَ َعة  ش ر وٍط: َأَحد َها: اْلَوْقت   ِلِصحَّ
 .(ل  ضَ وبَ ْعَده َأفْ  بِالزََّوالِ  وتجب آِخر  َوْقِت الظُّْهرِ  لىإِ 

 :ش ر وط  ِصحَّة اْلج م َعةِ 
ُواْقِتُالظُّْهرَُُِلُُِِِعيدُِواْقِتُالُُْأاوَّلُُِهوُِمنُْوُاُ،اْلَوْقت  ُ:الشَّْرط  اِْلَوَّل   ُمُُِ،آِخر   .ْنُم ْفرادااِتُاْلماْذهابُِواه وا

 أدلة من قال بذلك:

: :ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبنُِماُرويُُأوال  ،ُقاالا ُالسَُِّّميِّ ا َّا ُأاِبُباكُْ»ُِسيدا ُاِلْ م عاةاُماعا يِق،شاِهْدت  ُالصِّدِّ فاكااناْتُُر 
ُِنصُْ ت ه ُق اْب ِّا ت هُ خ ْطبات ه ُواصاَلا ُفاكااناْتُخ ْطبات ه ُواصاَلا ، ُع مارا ُماعا ُِفُالن َّهااِر،ُُث َُّشاِهْدناا ُت اناصَّفا ُأاق ولا ُأا َّْ َُِِلا

اُراأايُْ ،ُفاما ُالن َّهاار  ُزاالا ُأا َُّْأاق ول  َِِلا ت هُ  واصاَلا شاِهْدنااُماعاُع ْثماا َّا،ُفاكااناْتُخ ْطبات هُ  ،ُُث َُّ ُذاِل َُاالن َّهاار  عاابا ُا ُأاحاد  ُت 
ُأاْنكاراهُ  1ُُ.«والا

ثبتُُثاني ا: اِبِرُْبنُِعنُمُا عان ْهُ ُعاْبِدُالَّهُُِجا :ُمااراِضياُالَّهُ  ُالَّهُِ»قاالا َّمُاُكاا َّاُراس ول  عاَاْيِهُواسا ُ-ي صاِّيُصاَّىُالَّهُ 
ُِْجاالِنااُف ان رُُِ-ُي اْعِِنُاِلْ م عاةُا َُِلا ناْذهاب  ُالشَّْم ُ ُث َُّ ُت از ولا  2ُ.«ُي هااُحاَّتَّ

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُساْه ُِِّْبِنُساْعدُ ماُثبتُُثالث ا: :ُراِضيا ُن ات اغادَُّ»قاالا ُك نَّاُن ِقي ِّ ُوالا ُاِلْ م عاِةُيفُعاْهِدُُيماا ُب اْعدا ِلَّ
َّمُاراس وِلُالَِّهُ 3ُُ«.صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

ُقاائُِ اٌء،ُوالا ُي سامَّىُغادا ُاْبن ُق  ت اْيباةا:ُلا ُالزَّوااِل.ُقاالا َُاٌةُب اْعدا

َاماةُاُرابع ا: ُالَّه ُعاْنهُ ُْبِنُاْلاْكواعُُِعاْنُسا :ُراِضيا َّمُاصُاك نَّاُن صاِّيُماعاُراس وِلُالَِّهُ»قاالا اِلْ م عاةا،َُُّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ن اْنصارُِ ءٌُُث َُّ ُِلَِْحيطاا َُِّيفْا ُوالاْي ا 4ُ«.ف 

ُأاْه ُِِّاْلعَُِْ ُأاْكث ار  ُت اْعِجيَ هااُيفُأاوَِّلُواْقِتهُاواقاالا ُأانَّه ُي ْستاحابُّ ُالظُّْهِر،ُِلَّ ُ.اِم:ُواقْ ت  هااُواْقت 

 

                                                           

كتابُُُ-،ُوابنُأِبُشيبة3332حديث:ُ-أولُكتابُاِلمعة،ُبابُصَلةُاِلمعةُقب ُِّنصفُالنهارُ-رواهُالدارقطِنُ-1ُ
ُبابُوقتُاِلمعة ُوابنُاملنذرُيفُاْل8081حديث:ُ-اِلمعة، ُكتابُاملواقيتُُ-وسط، ذكرُوقتُُ-كتابُالصَلة،

ُبسندُضعيف686ُُاِلمعة،ُحديث:
 3366حديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُصَلةُاِلمعةُحَُتزولُالشم ُُُ-رواهُم ْسَِمٌُُ-2ُ
،633ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُقولُاهللُتعاَلُ:ُفإذاُقضيتُالصَلةُفانتشرواُيفُاْلرضُُُ-راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-3ُ

3365ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُصَلةُاِلمعةُحَُتزولُالشم ُُُ-واراوااه ُم ْسَِمٌُ
ُ،ُوصححهُاْللباِّن610بابُيفُوقتُاِلمعة،ُحديث:ُُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-4ُ
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 أدلة الجمهور:

َاماةُااستدلُاِلمهورُِباُثبتُ ُالَّه ُعاْنهُ ُْبِنُاْلاْكواعُُِعاْنُسا ُالنَِّبُِّ:»قاالُاُ راِضيا َّه ُعاَاْيِهُصاَّىُالك نَّاَُن امِّع ُماعا
َّ ن اْرِجع ُن اتاتابَّع ُاْلفاْيءُاُمُاواسا ،ُُث َُّ  1ُُ«.ُِذااُزاالاْتُالشَّْم  

َّمُاُالنَِّبُُِّماعُاُن صاِّيُك نَّا»ورواهُالبخاريُبَفظ: ،ُُث َُّعاةُااِل مُ ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُُِه ُِّ؟ُِلَِْحيطاا َُُِّوالاْي ُاُن اْنصاِرف 
 2.«ِفيهُُِناْستاِظ ُُِّّ

َّمُا ُِّبه،ُوهذاُيدلُعَىُأنهُيعِنُهَلُيصَحُْل َُّيستظ ُصَيهاُيفُأولُوقتها.كا َُّيُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ُالَّه ُعاْنهُ ُواعاْنُأانا ُ  َّمُاأا ََُّّالنَِّبَُُّ راِضيا َُا»ُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ِي ِّ ُالشَّْم ُ كاا َّاُي صاِّيُاِلْ م عاةاُِح 3ُ«.ُُتا

ْنطُاوُا ُالَّه ُعاْنهُ ُبُ عاِنُاْلم طََِِّبُْبِنُحا ُُراِضيا ُالنَِّبَّ َّأا ََّّ ُفااءاُ»ُ:مُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُِِذاا ُي صاِّيُاِلْ م عاةا كاا َّا
ُأاْوَُناْوِهُِ ُِذرااع  قاْدرا 4ُ.«اْلفاْيءُ 

ُوقدُأجابُاِلمهورُعنُأدلةُاحلنابَة،ُِباُيَي:

: َِّميُُِّأثرُأوال  ا َّاُالسُّ ُ.كماُقالُالنوويُا َُّاعاْبِدُالَِّهُْبِنُِسيدُافضاِعيٌفُلضاْعِفُُعاْبِدُالَِّهُْبِنُِسيدا
ا َُّاعنُ«ُالتاريخُالكبري»وقالُالبخاريُيفُ 5ُُ.«يثهحدُيفُي تاباعُ ُل»:عاْبِدُالَِّهُْبِنُِسيدا

ُجااِبر ُُثاني ا: ُالَّه ُعاْنهُ حاِديث  ُِْجااُراِضيا ةاُواالرَّوااحاَُِلا ةاُلُِِِفيِهُِْخبااٌرُأا ََُّّالصََّلا ُأا ََُّّالصََّلا ُالزَّوااِلُلا َا ُكاانااُِح ْم
َاهُ  ُ.ق اب ْ

عاْنهُ ُساْه ُِِّْبِنُساْعدُ ُِديثُ حُاُثالث ا: ُالَّهُ  :ُراِضيا ُن ات اغادَُّ»ُقاالا ُك نَّاُن ِقي ِّ ُوالا ُب اْعداُاِلْ م عاِةُيفُعاْهِدُراس وِلُُيماا ِلَّ
َّمُاالَِّهُ عاَاْيِهُواسا ان واُي  ؤاخِّر و َّاُالقكماُقالُالنووي:ُنااه ُُفاماعُْ .«صاَّىُالَّهُ  ُكا ُأان َّه ْم اُاْلي اْوِمَُِلا يَولةُوالغداءُيفُهاذا

ِةُاِلمعةُْل َُاُيءريُِليهاُفَوُاشتغَواُبشكبهنمُندبواَُِلُالتمااُب اْعداُصاَلا ُق اب ْ ُِمْنُذاِل َا هااُخااف واُف اْوت اهااُأاْوُف اْوتا
ُْبنُُِريُِلاي ْهااُواممَّاُي  ؤايِّدُ كبالت اُمااُراوااه ُمااِل ٌَُيفُاْلم واطَِّأُبِِإْسنااِدِهُالصَِّحيِحُعاْنُع مارا ُُهاذا ْه ُِِّْبِنُمااِل َ  أاِبُسا

اِرُاْلماسُْ:عاْنُأابِيِهُقاالُا ُِجدا ُي اْوماُاِلْ م عاِةَُِلا ُت ْطراح  ُك ْنتُأارا ُط ن ْف ساة ُِلعاِقي ُِِّْبِنُأاِبُطااِلب  اُِجِدُاْلغاْرِبُِّفاِإذُا 
                                                           

3366ُُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُصَلةُاِلمعةُحَُتزولُالشم ُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُُ-1ُ
1636ُحديث:ُ-كتابُاملغازي،ُبابُغزوةُاحلديبيةُُ-راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-2ُ
566ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُوقتُاِلمعةُِذاُزالتُالشم ُُ-رواهُاْلب خاارِيُُُّ-3ُ
تُِلمعة،ُوقكتابُاُُ-،ُوالبيهقيُيفُمعرفةُالسننُواآلثار233ُومنُكتابُُِابُاِلمعةُحديث:ُ-رواهُالشافعيُ-4ُ

3626ُحديث:ُُ-اِلمعة
 (8ُ/330)ُ-التاريخُالكبريُلَبخاريُُ-5ُ
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ُاَخْاطَّاِبُ ُْبن  ُع مار  اِرُخاراجا اُِه ُُِّّاِلِْدا ُك َّها ُالطُّن ْف ساةا ُالَّه ُعاْنهُ غاِشيا ِةُاِلْ م عاِةُف اناِقي ِّ ُُث َُّراِضيا ُصاَلا ُب اْعدا َُناْر ج 
1ُ.قاائَِاةاُالضُّحاى

ُفاِتمُُفكانت ُمما َلُالصَلةُُِبالسعىُتبكريهموقتهُمنُأج ُُِّيفقائَتهمُوغداءهمُبعدُاِلمعةُعوض ا
ُ.والتهجريَُِلُاِلمعة

ُالراجح:

هوُوقتُصَلةُالظهرُلقوةُاْلدلةُعَىُذل َ،ُوخروج اُمنُُ،والراجحُقولُاِلمهورُوهوُأ َُّوقتُاِلمعة
َّىُصُامنُقالُبالقولُاْلولُمنُاحلنابَةُأ َُّالنِبُ،ُوغايةُماُتدلُعَيهُاْلحاديثُالِتُيستدلُِاُاَخَلف

َّمُا ُمبارُُكا َُُّالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُقَيَل  ُكا َُّكَلمهُفصَل  ُكا َُّيطي ُِّاَخطبة،َُِّنا ا.ُيفعَهاُيفُأولُوقتها،ُوما ُُك 

اماةُا ُق دا ُاْبن  اُفاالصَِّحيحُ ُالن َّهااِر،ُأاوَّلُُِيفُُواأامَّا)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قاالا ُواِْلا ََُُّّاْلِعَِْم،ُأاْه ُُِِّأاْكث ارُ ُذاكاراهُ ُِلمااُ،َا وزُ ُلاُُأان َّها
،ُِلَُُّي اْثب تُ ُلاُُالت َّْوِقيتُا لِي ِّ  ،ُِمنُُِْبدا َّمُاُالنَِّبُُِّنُْعُاُث اباتُاُوامااُماقااماه ،ُي اق ومُ ُمااُأاوُُْناص  ُلاُوُاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
َافاائِِه،ُعانُْ اُأان َّه مُُْخ  لِي ُُِِّم ْقتاضاىُواِْلا ََُُّّالن َّهااِر،ُأاوَّلُُِيفُُصاَّْوها 2ُُالظُّْهِر(.ُواْقتُاُْقِتهااوُاُكاْو َُّ ُالدَّ

                                                           

ُ(3ُ/832)ُ-اجملموعُشرحُاملهذبُُ-1ُ
ُ(2ُ/268)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
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اَل  ،ن  َها َأْربَ ع وَن اْسِتيطَاَن إقَاَمةٍ ََيْستَ ْوطِ  ،َوَلْو ِمْن َقَصبٍ  َقْرَيَةِ ب ك ونَ تَ َأْن : الثَّاِني)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ف ا َواَل ِشَتاء   ََيْظَعن ونَ   (.َصي ْ

ُ.َقْرَيَةِ ب ك ونَ تَ َأْن : الشَّْرط  الثَّاِني

ُ َُبُاِلمعةُوُالا ُلاُلا ْل َُّوذل َُُ،ْدُِلَِلْسِتيطاا َُِّغاالِب اي  ْقصُاُتاِصحُُِّمْنُأاْه ُِِّاَْخِيااِمُواب  ي وِتُالشِّْعِر؛ُِْلا ََُّّذاِل َا
ُكا َُّ ُياْأم ْره ْمُ،ُاْلعارابُُِق ابااِئ ُُِِّمنُحولُاملدينةمن َّمُاالنِبَُلْا ُكا َُّيَزمهمُِقامةُاُِِاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ،ُولو

ُ.مُِاُْل َُّتأخريُالبيا َُّعنُوقتُاحلاجةُلُُوزاِلمعةُْلمره

اُأاْوطاان ا فَوُُُْسِتيطاا َُِّْلُاالعربةُيفُذل َُبوجبتُعَيهمُاِلمعةُوصحتُمنهمُعَىُالراجحُفإ َُُّوالاِوُاختَّاذ وها
َُاُكاان وا ف اُوالاُُِشتااءُ ُعاْنهُ ُياْظعان و َُّاُلاُُم ت اقااِربُ ُبِِبنااءُ ُم ْست اْوِطِن ُهُِِبُُجاراتُُِْبااُماْبِنيًّاُكاا َُّاُِِذااُاِلْ م عاةُ ُهُِِفيُامُ ت  قُاُصاي ْ
رُ ُِمنُْ:ُعاادات  ه مُْ ُتاْأِثريُاُلاُُواماادَّتاهُ ُاْلِبنااءُُِْجزااءُاأاُُفاِإ ََُّّ.ُذاِل َُاُغارْيُُِأاوُُْساعافُ ُأاوُُْجارِيدُ ُأاوُُْقاصابُ ُأاوُُْأاْوُخاشابُ ُمادا
َُاُياك ون واُأا َُُّْاْْلاْص ُِّ َُِّنَّااُذاِل َُاُيفُُلااا ُماوااِقعُاُاْلغااِلبُُِيفُُي اْنتاِجع و َُّاُالَِّذينُاُ ُِِّوااحلْ َُاُاَْخِياامُُِكاأاْه ُُِِّلاْيس واُم ْست اْوِطِن

ق َ و َُّاُاْلِبقااعُُِيفُُواي ات ان اقََّ و َُّاُاْلقاْطرُِ َ وا.ُِذااُماعاه مُُْب  ي وت اه مُُْواي ان ْ 1ُانْ ت اقا

ُياك و َّ ُسااق ه ُأاناابُِ:ُه واُُاْلقاصابُ وُا ُُ.يبُاك  ُُِّّن اباات 

ُوأماُاشرتاطُاْلربعَُفسيأَتُِبثهُيفُالشرطُالثالث.

َيان  ِمْن الصَّْحَراءِ  ح  صِ تَ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ َِ اْلب  ن ْ  .(ِفيَما قَاَر
هُ لفع ُِّالصحابةُ عان ْ ُالَّهُ  ،ُواكاا َّاُقُاملاُثبتُُمراِضيا ْعِبُْبِنُمااِل َ  ُكا ُاِئداُأُاعاْنُعاْبِدُالرَِّْحاِنُْبِن بِيِهُب اْعداُمااُذاهابا

ُكاْعِبُْبِنُمااِل َُ  ُالَّه ُعاْنهُ ُباصار ه ،ُعاْنُأابِيِه اءاُي اْوماُاُراِضيا ُالنِّدا عا ُِِذااَُسِا ُكاا َّا ُْبِنُز رااراةُاأانَّه  ُِْلاْسعادا ُِلْ م عاِةُت اراحَّما
ُالَّه ُعاْنهُ  اءاُت اراِحَّْتُاُراِضيا ُالنِّدا ْعتا ُلاه :ُِِذااَُسِا :ُف اق َْت  ُْبِنُز رااراةا،ُقاالا ْزِمُ ُِْلاْسعادا ُبِنااُيفُها ُماْنُْجاَّعا ِْلانَّه ُأاوَّل 

،ُي  قُا ُلاه :ُناِقيع ُاَخْاضامااتُِالنَِّبيِتُِمْنُحارَِّةُباِِنُب ايااضاةاُيفُناِقيع  :ُ ،ُق ُ ال  ْمُأانْ ت ْمُي اْوماِئذ ،ُقاالا ُكا : 2ُُ.«أاْرب اع و َُّا»َْت 

ُاَخْاطَّاِبُّ:ُحُا ِديناِة.قاالا ُاْلما ُِمنا ُرَّة ُباِِنُب ايااضاةاُعاَاىُِمي ِّ 

                                                           

ُ(23ُ/366)ُ-َمموعُالفتاو ُ-1ُ
كتابُُُ-نُاِلارود،ُواب636بابُاِلمعةُيفُالقر ،ُحديث:ُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-رواهُأبوُداودُ-2ُ

ُالصَلة
ُ،ُوحسنهُاْللباِّن252ُحديث:ُ-بابُاِلمعةُُ
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 .(َتْأنَ ف وا ظ ْهر افَِإْن نَ َقص وا قَ ْبَل ِإْتَماِمَها اسْ  ح ض ور  َأْربَِعينَ : الثَّاِلث  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
 .ح ض ور  َأْربَِعينَ  :الشَّْرط  الثَّاِلث  
ُِبَلاُقالُاملرداوي:ُ ُاْلماْذهاب  ُاْْلاْصحااِب.واه وا .ُواعاَاْيِهُأاْكث ار  1ُُراْيب 

ُذل َُحُا ُمااِل َُ ُيثُ دُِودلي ِّ ُْبِن ْعِب ُُكا ُقول ُوفيه ُكُااملتقدم : ُق  َْت  ُكاْعِب ُْبِن ُالرَِّْحاِن ُي اْوماِئذ ،ُمُْعاْبِد ُأانْ ت ْم
: 2ُ.«أاْرب اع و َُّا»قاالا

ُالَّه ُعان ْهُ ر ِوياُعاْنُجااِبر ُملاُوُا :ُمااراِضيا َُامُا»ُأانَّه ُقاالا ُك  ُِِّّأاْرباِع ُْج  عاٌةُواِفْطٌرُضاِتُالسُّنَّة ُأا ََُّّيفا ُذاِل َا اُف اْوق  ُفاما
3ُ.«واأاْضحاى

ثاة .ُُاأان َّهُااْلمامُأِحدُُواعانُْ ُبِثاَلا عاِقد  اْلسَلمُابنُتيميةُوهوُْيخ ُشُاُاْختااراهُ وُاوهوُقولُالَيث،ُوأِبُحنيفة،ُت ان ْ
ُالراجح.

:}ق اْول ه ُت اعُاودلي ُِّهذاُالروايةُ ُذِْكِرُالَّهُِاَلا 4ُُ.{فااْسعاْواَُِِلا

ُاِلمع ُوهوُ،بصيغة ُثَلثة، ُاِلمع ُاِلمعةُبهُفانعقدتُيتناولهُاِلمعُاسمُْل َُّاْلوزاعيُقولُوأق ِّ
5ُ.كاْلربعَ

ابُعنُ ِديِثُُُو ْعِبُْبِنُمااِل َُ حا ُ.بأنهُحكايةُحالُكا

عاَُاوأماُقولهُوقدُسئ ُِّأكا َُّذل َُبأمرُرسولُاهللُ َّمُاصاَّىُالَّهُ  أ َُّذل َُُيتم ُِِّلوابُا؟ُفقال:ُنعم.ُُْيِهُواسا
َّمُاأ َُّيكو َُّبأمرُالنِبُ َغوه،ُوُيتم ُِّأ َُّيقيمواُاِلمعةُمطَق اُبَغواُهذاُالعددُأوَُلُيبُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

ُأ َُّيكو َُِّذاُبَغتمُأربعَُفأقيمواُاِلمعة،ُوالدلي ُِِّذاُتطرقُِليهُالحتمالُسقطُبهُالستدلل.

اِبرُ ُأثرُوأما ُالَّه ُعاْنهُ ُجا :ُراِضيا ُ.ُقومُبهُحجةفهوُأثرُضعيفُلُت. «......ماضاِتُالسُّنَّة ُ»ُأانَّه ُقاالا

ُي اْنباِغيُأا َُُّْي ْتاٌَُّّبِِه.قالُالبيهقي:ُ ِديٌثُضاِعيٌفُلا اُحا 6ُواهاذا

                                                           

 (2ُ/165)ُ-اْلنصافُيفُمعرفةُالراجحُمنُاَخَلفُلَمرداويُ-1ُ
هُ-2ُ  تقدمُختُر
ُكتابُُ-،ُوالبيهقيُيفُالسننُالكربي3162ُحديث:ُ-أولُكتابُاِلمعة،ُذكرُالعددُيفُاِلمعةُُ-رواهُالدارقطِنُُ-3ُ

ُكانواُيفُقريةُوجبتُعَيهمُاِلمعةُاِلمعة،ُبابُ ُ،ُبسندُضعيف8223ُُحديث:ُ-العددُالذينُِذا
6ُُسورةُاِلمعة:ُاآلية/ُُ-4ُ
ُ(2ُ/366)ُ-الشرحُالكبريُعَىُمنتُاملقنعُُ-5ُ
ُكانواُيفُقريةُوجبتُعَيهمُاِلمعةُُ-السننُالكربيُ-6ُ ُكتابُاِلمعة،ُبابُالعددُالذينُِذا
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  .)الرَّاِبع : تَ َقدُّم  خ ْطَبتَ ْيِن(ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
 .الرَّاِبع : تَ َقدُّم  خ ْطَبتَ ْينِ  ط  الشَّرْ 
:ُاهللُلِقاْولُِ ُذِْكِرُالَّهُِ}ُت اعااَلا 1ُُ.{فااْسعاْواَُِِلا

ُبِالسَّْعِيُِلاْيِهُدالِي ِّ ُو ج وبِِه. ُاَْخ ْطباة ،ُوااْْلاْمر  :ُه وا ُواالذِّْكر 

ُملاُثبتُ هُ عاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُع مارا ُالَّه ُعان ْ :ُمااراِضيا ُالنَِّبُُّ»ُقاالا َّمُاُصاَّىكاا َّا ُُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ِ َْ ُخ ْطبات ا َياْط ب 
ن اه ماا  2ُ.«ي اْقع د ُب اي ْ

َّمُاُواقاالُا اُراأايْ ت م وِّنُأ صاِّي»ُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُكاما 3ُ.«صاُّوا

ُ ُالَّه ُعاْنهُ واعاْنُع مارا :أنهُُراِضيا ة ُِمْنُ»ُقاالا 4ُ.«أاْج ُِِّاَْخ ْطباةُِقاص راْتُالصََّلا

ِ،ُواَلاُْوُا َْ ُيفُي اْوماُاِلْ م عاِة،ُفاصاَّىُِِماام ه ْمُراْكعات ا ُحااجًّا،ُف اقاِدماُت اب وكا ،ُأانَّه ُاْنطاَاقا ُعاْنُماْكح ول  َُياْط ْب،ُف اقاالا
ُواُِِ»ُماْكح وٌل: َُياْط ْب، ُواَلْا ُاْلقاْوِم ةا ُصاَلا ُالَِّذيُن اقاصا ا، ُهاذا ُالَّه  ُق صِّراتُْقااتا ِّا ُأاْج َُِِّّنَّاا ُِمْن ُاِلْ م عاِة ة  ُصاَلا
5ُ.«اَْخ ْطباةُِ

ِة،ُِلِفْعَِِهُ َ ه مااُعاَاىُالصََّلا ُت اْقِد َّمُاوااْشرت ِطا ا؛ُِْلان َّهااُشاْرٌطُيفُِصحَِّةُاِلْ م عاِة،ُِبَِلاُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ِفُغارْيِها
ٌم. ُُواالشَّْرط ُم قادَّ

                                                           

6ُُسورةُاِلمعة:ُاآلية/ُُ-1ُ
600ُُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُالقعدةُبَُاَخطبتَُيومُاِلمعةُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ
631ُُحديث:ُ-كتابُاْلذا َّ،ُبابُاْلذا َُّلَمسافرُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ
8286ُُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُالرج ُِّتفوتهُاَخطبةُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-4ُ
8200ُُحديث:ُ-َلَُيطبُيومُاِلمعةُكتابُاِلمعة،ُاْلمامُِذاُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-5ُ
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 (.اْلَوْقت  : َخْمَسة  َأْشَياءَ  ِمْن َشْرِط ِصحَِّتِهَما) :ِِحاه ُالَّهُ رُاقولُاملصنفُ
 .اْلَوْقت  : الشَّْرط  اِْلَوَّل  

:ُْلهنماُمنُالصَلةُوقدُقالُاهلل ُلَِصََّلِةُِمْنُي اْوِمُاِلْ م عُاُت اعااَلا ُآمان واُِِذااُن وِديا اُالَِّذينا ُ}يااُأاي ُّها ِةُفااْسعاْواَُِِلا
1ُ.ِه{ذِْكِرُالَّ

ةُاُِِ ََُّّ:}ق اْولِهُُِيفُُبينهُاهللُتعاَلُ-شأهناُشأ َُّبقيةُالصَواتُ-ُمددُُتواِلمعةُلاُوق اناتُُْالصََّلا ُعاَاىُكا
َُا 2ُُ.{ماْوق وت اُِكتااب اُاْلم ْؤِمِن

ةُاولي ُْلهناُبدلُركعتَُْل َُّ َلا رُ ُراْكعاتاا َُُِّتااامٌُُاِلْ م عاةُُِص    ا رُ ُغاي ْ ُعانُْلعَماء،ُفمنُأقوالُاُعَىُالص    حيحُقاص    ْ

ُالَّه ُعاْنهُ ُع مارُا ةُ »ُ:قاالُاُراِضيا ةُ ُراْكعاتاا َِّ،ُاْْلاْضحاىُصاَلا ةُ ُ،راْكعاتاا َُُِّاِلْ م عاةُُِواصاَلا ةُ ُراْكعاتاا َِّ،ُاْلِفْطرُُِواصاَلا ُواصاَلا
رُ ُُتااامٌُُراْكعاتاا َُُِّاْلم سااِفرُِ 3ُُ.«را ت ُااف ُُْمانُُِخاابُاُواقادُُْناِبيِّك ْم،ُِلساا َُُِّعاَاىُقاْصرُ ُغاي ْ

ُالَّه ُعاْنهُ ُاَخْاطَّابُُِْبنُُِع مارُاُعانُْوأماُماُرويُ يا ُُِفاج ِعَاتُُْا،أاْرب اعُ ُاِلْ م عاةُ ُكااناتُِ»:قاالُاُأنهُراض         ِ َْ ُُِمنُُْراْكعات ا
4ُُُ.«أاْرب اع اُف اَْي صا ُُِِّّاَْخ ْطباةُ ُفاات اْتهُ ُفامانُُْاَْخ ْطباِة،ُأاْج ُِِّ

َّمُاصُافَلُيصحُْلنهُمعارضُِباُثبتُعنُالنِبُ ُالَّه ُعان ْهُ ُمارُاعُ ُاْبنُُِعانُِف ُاَُّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُقاالُا:ُقاالُاُمااراِضيا
َّمُاُالَّهُُِراس ولُ  ةُُِِمنُُْراْكعاةُ ُأاْدراكُاُمانُْ»ُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ةُاُأاْدراكُاُف اقادُُْغارْيِهاا،ُأاوُُْاِلْ م عاةُُِصاَلا  5ُُ.«الصََّلا

بربُومعارضُأيضُ  عاْنهُ ُع مارُاُا ةُ »:السابقُراِضياُالَّهُ  رُ ُامٌُُتاُاُراْكعاتاا َِّ،ُاِلْ م عاةُُِصاَلا 6ُ.«ناِبيِّك مُُِْلساا َُُِّعاَاىُقاْصرُ ُغاي ْ

وقدُفصَناُل َُالقولُيفُوقتُاِلمعةُِباُيغِنُعنُِعادته،ُوالقولُيفُاَخطبتَُتابعُلَقولُيفُالصَلة،ُ
ُ.ُعٌُالتَّاِبع ُتاابُُِوُ،ْلهنماُتابعتا َُّلَصَلة

ُ
                                                           

6ُُاآلية/ُُسورةُاِلمعة:ُ-1ُ
 301اآلية/ُُسورةُالنساء:ُ-2ُ
ة356ُُحديث:ُ-كتابُالصَلة،ُعددُصَلةُالفطرُوصَلةُالنحرُُُ-رواهُالنسائيُيفُالسننُالكرب ُ-3ُ ُ-،وابنُخَز

ُبابُعددُركعاتُصَلةُالعيدين،ُحديث:ُُ-ْجاعُأبوابُذكرُالوترُوماُفيهُمنُالسنن،ُْجاعُأبوابُصَلةُالعيدينُ
اِلمعة،ُُذكرُعددُصَلةُُ-كتابُصفةُالصَلة،ُْجاعُأبوابُالصَلةُقب ُِّصَلةُاِلمعةُُ-،ُوابنُاملنذرُيفُاْلوسط3115
 وصححهُاْللباِّن3502ُُحديث:

8236ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُالرج ُِّتفوتهُاَخطبةُُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-4ُ
وصححه3336ُُُحديث:ُ-تابُِقامةُالصَلةُ،ُبابُماُجاءُفيمنُأدركُمنُاِلمعةُركعةُُكُ-رواهُابنُماجهُ-5ُ

ُاْللباِّن
هُ-6ُ ُتقدمُختُر
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 (.َوالن ِّيَّة  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
 .َية  الن ِّ : الشَّْرط  الثَّاِني

ُالَّه ُعاْنهُ ُع مارُافعنُُْل َُّك ُِّعم ُِّيفتقرَُِلُنية ْعتُ :ُقاالُاُراِضيا َّمُاصُاُالَّهُُِراس ولُاَُسِا ُ:ي اق ولُ َُّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
  1.«ن اوا ُمااُاْمرِئُ ُِلك  َُُِِِِّّّنَّااوُاُبِالن ِّيَّاِت،ُاْلاْعماالُ َُِِّنَّاا»

  (.اَحَضر   ه َماو ق وع  وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

 .اَحَضر   ه َماو ق وع   :الشَّْرط  الثَّاِلث  
فيهُنظرُْل َُّاْلقامةُشرطُوجوبُلُشرطُصحة،ُفَوُصَىُمسافرو َُّاِلمعةُصحتُمنهمُوأجزأِتمُعنُ

َّمُاصاَّىُاالظهر،ُوَلُيصَهاُالنِبُ ُُُُاُعَىُأمته.يفُالسفرُختفيفُ ُلَّه ُعاَاْيِهُواسا

 (. ْربَِعينَ اِلَ ح ض ور  وَ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
 .الرَّاِبع : ح ض ور  َأْربَِعينَ  الشَّْرط  
َُااْلُاتقدمُالكَلمُعَىُاشرتاطُوقدُفيهُنظرُ ُ.ْرباِع

ُُ.(ايهَ فِ  ْن َتِصحُّ إَماَمت ه  ِممَّ  اَأْن ََيك ونَ وَ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
 .ايهَ فِ  ِممَّْن َتِصحُّ إَماَمت ه   ا: َأْن ََيك ونَ َخاِمس  ال الشَّْرط  

ُ.الكَلمُعَىُذل َُموقدُتقدالرجال،ُفَلُتصحُمنُامرأة،ُلعدمُصحةُأمامتهاُ

ْل َُّاَخطبةُتابعةُنهم؛ُطبةُمامتهمُفتصحُاَخفقدُقدمناُأ َُّالراجحُصحةُأمُ،وااْلم سااِفرُ ُ،وااْلعاْبدُ ُ،الصَِّبُُّأماُ
ُ.ُُالتَّاِبع ُتااِبعٌُُلَصَلةُيفُالوجود،ُفكانتُتابعةُلاُيفُاحلكمُلَقاعدةُالفقهية:ُ

ُُُ

                                                           

َّمُاكتابُاْلمارة،ُبابُقولهُُُ-،ُومسَم3بابُبدءُالوحيُ،ُحديث:ُ-ُ-رواهُالبخاريُ-1ُ  َُِّناُُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
 1623حديث:ُ-اْلعمالُبالنيةُ
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 (. اهللِ  د  مْ حَ : ِستَّة   امَ َأرَْكان  ه  ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
اِبرُ ُعانُْملاُثبتُ عاْنهُ ُجا َُّاهللُُِراس ولُ ُكاا َُّا:ُقاالُاُراِضياُالَّهُ  عاَاْيِهُواسا ،َُياْط بُ ُمُاصاَّىُالَّهُ  ُواي  ْثِِنُُاهللُاُُياْمادُ ُالنَّاسا
1ُُ.«أاْهَ هُ ُه وُاُِبااُعاَاْيهُِ
ُالَّه ُعاْنهُ ُكاْعبُ ُعانُْوُا َّمُاُالنَِّبُُِّعانُُِراِضيا أُ ُلاُُباالُ ُِذيُأامارُ ُ ُُِّّكُ »:ُقاالُاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُدُِبِاحلْامُُِْفيهُُِي  ْبدا

2ُ.«أاْجزامُ ُأاوُُْأاْقطاعُ 

ُُ(.اهللِ  َرس ولِ  َعَلى َوالصَََّلة  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
َّمُاصاَّىُالَُّناِبيِّهُُِذِْكرَُُِِلاُُافْ ت اقاراتُْاهللُُذِْكرَُُِِلاُُافْ ت اقاراتُُِْعبااداةُ ُك  َُُِِّّْلا ََُّّ اْْلاذاا َُُِّه ُعاَاْيِهُواسا ُ ُكا ََّ ُلاْفظُ ُواي ات اعا
مُُِلاُُةُِالصََّلاُ   .السََّلا

ِِ اللَّهِ آَيٍَة  َوِقَراَءة  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ ُُ(.ِمْن ِكَتا
اِمَاةُ ُآياةُ ُِقرااءاةُايعِنُ ُالَّه ُعاْنهُ َُسا راةُاُْبنُُِجااِبرُُِحلِاِديثُُِكا َّمُاُالنَِّبُُُّكاا َُّا»ُ:راِضيا ُيااتُِاآْلُُي اْقراأُ ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
3ُُ.«النَّاسُاُكِّرُ واي ذُا

  .(اللَّهِ  بِتَ ْقَوى َواْلَوِصيَّة  ):ُراِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ا لُ ُُا زُُْف اَامُُْاَْخ ْطباةُُِِمنُُْاْلماْقص وداةُ ُِْلان َّها ْخَلا ُ ُلاُ،ُُوِِااُاْْلِ ََّ ُ،ُب ُِّبأيُلفظُيدلُعَيها.اْلواِصيَّةُُِأايُُْالاْفظ هُاُي ات اعا

  .(ةِ صَََّل ا َمَع الْ ت  ه مَ وااَل م  وَ )ُ:هُ راِِحاه ُالَّقولُاملصنفُ

َّمُاْل َُّهذهُصفةُصَلةُالنِبُ اُراأايْ ت م وِّنُ»ُ:َّمُاصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُاُواقاالُاوقدُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُكاما صاُّوا
4ُ.«أ صاِّي

ُ

ُ

ُ

                                                           

3353ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُختفيفُالصَلةُواَخطبةُُُ-اه ُم ْسَِمٌُراوُاُ-1ُ
ابنُماجهُ-2ُ بابُخطبةُالنكاحُُُ-رواُه ُبسندُضعيف38566ُحديث:ُُ-،ُالطرباِّن3560حديث:ُ-كتابُالنكاحُ،
3362ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُذكرُاَخطبتَُقب ُِّالصَلةُوماُفيهماُمنُاِلَسةُُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-3ُ
هُ-4ُ ُتقدمُختُر
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ُ.( َماِنعَ  اَل  َحْيث   اْلم ْعَتبَ ر   َدد  اْلعَ  ََيْسَمع   ِبَحْيث   َواْلَجْهر  ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ِةُُوُْأاُُ،ب اْعِضِهمُُْصامامُُِأاوُْ،ُن اْومُ ُوُْ،ُأُاكاغاْفَاةُ َُساااِعهُُِِمنُُْلا مُُْمااِنعُاُلاُُحاْيثُ ُأي َُلاُُِِْ َُّْوُاُراْعد ،ُوُْأاُُ،طارُ مُاِشدا
مُُِتاِصحَّ،َُلاُُْصاْوتِِه،َُِخاْفضُُِياْسماع وا، ُ.اْلماْقص ودُُِح ص ولُُِِلعادا

ُالَّه ُعان ْهُ ُاهللُُِعاْبدُُِْبنُُِجااِبرُُِعانُْثبتُملاُُو َّمُاصُاُاهللُُِراس ولُ ُكاا َُّا»ُ:قاالُاُمااراِضيا ُُخاطابُاُِِذااَُّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
نااه ،ُاِْحارَّتُْ 1ُُ.«صاْوت هُ ُواعاَلاُُعاي ْ

ُ

                                                           

3353ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُُبابُختفيفُالصَلةُواَخطبةُُُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-1ُ
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ةِ ْلخ ْطبَ ا س َنن    
ر  اْلَعْورَةِ  ،ة  طََّهارَ الْ : َهاَوس نَ ن   )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  (.ةِ النََّجاسَ  َوِإزَاَلة   ،َوَست ْ

ُكاأاذاانِِهُواتاْرُُِلاُ ُخ ْطباة ُج ن ب  ِثُوااِلْانااباِةُف اتاِصحُّ اراتاا َُِِّمْنُاحلْادا ُالطَّها ِ َْ ُِلَْخ ْطبات ا ُي ْشت اراط  مي ُل ْبِثِهُبِاْلماْسِجِدُلا
ُلاه ُِبوااِجِبُاْلِعبااداِةُ ُ.ةُِهُااِلُُِْاكُِكُافُِنُِْلُت اعاُّقا

ُاْلعاْوراةُِ ت ْر  ُي ْشت اراط ُأاْيض اُسا ِثُواأاْوَلاُُُ،ِزاالاة ُالنَّجااساةُُِوالاُُ،والا اراِةُاحلْادا ُ.كاطاها

َّمُاْلنهَُلُيثبتُعنُالنِبُ ُالُُْ،طَّهااراةُِالُُْاطُ رتُااشُُْصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ت ْر  ُكو َُّ،ُودليالنَّجااساةُُِواِِزاالاةُ ُ،عاْوراةُِواسا ِّ 
َّمُاذل َُمنُسننُاَخطبةُأ َُّالنِبُ ُكا ََُّيطبُكذل َ.ُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

 (.لِْلم ْسِلِمينَ  اء  عَ د  الْ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ُداعااُاِلْ م عاةُُِي اْومُاُخاطابُاُِِذااُمُاساَّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُوُاُاهللُُِراس ولُ ُكاا َُّاُ»:قاالُاُأانَّهُ ُراِِحاه ُالَّهُ ُالزُّْهرِيُُِّعانُُِيُاوُِملاُرُ 

1ُُ.«ُالنَّاسُ ُواأامَّنُاُبِأ ْصب ِعهُُِفاأاشاارُا

ه َما وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  (.َواِحد   الصَََّلةِ  عَ مَ َأْن َيَ تَ َوالَّ
ُه ااُوااِحدٌُ ُي ْشت اراط ُأا َُّْي ات اوالَّ ُواآخار ُالثَُّ،لا ُوااِحٌدُاْْل وَلا قااماةُِزاأُاأاجُُْانِياةُاف اَاْوُخاطابا اْْلاذاا َُِّوااْْلِ ُكا واهاِذهُاْلماْسأالاةُ،ُتاا

ُِ َْ ةُبدنيةُُماْضاةُتصحُمنُاثْ ن ا ِااُف اي  قاالُعبااداةُوااِحدا ُ.يعاىيُ
ُأاْيض ا ُي ْشت اراط  ةُاُوالا ُالصََّلا ُه ااُماْنُي ات اواَلَّ اُِعبااداٌةُِبُ ُ؛أا َُّْي ات اوالَّ ه ما ُِمن ْ ُك َلًّ ا،ْفرُاِْلا ََّّ ُُِدها ُأاْيض اُح ض ور  ُي ْشت اراط  والا

ِةُاَْخ ْطباةُامُ  ُالصََّلا ُياْض ْرُاَْخ ْطباةاُِِِمُُْ،ت اواِلِّ ُ.ف اتاِصحُُِّمااماة ُماْنَُلاُْ
،ُلُبأسُِذاُحضرُاْلمريُاَخطبةُ:أِحدُيفُاْلمامَُيطبُيومُاِلمعة،ُويصَيُاْلمريُبالناسُاْلمامُقال

َُمُيشرتطُأ َُّيتولُهاُواحدُكصَلتَ.ْلنهُلُيشرتطُاتصالاُِا،ُف

 (.ةِ اقَ طَ الْ  بَ سَ حَ  امَ رَْفع  الصَّْوِت ِبهِ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
َّمُالفعَهُ اِبِرُْبِنُعاْبدُِولتحص ُِّالغايةُمنُاَخطبة،ُف ُاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُالَّه ُعان ْهُ ُاهللُُِعاْنُجا ُ:قاالُاُمااراِضيا
َّمُاُاهللُُِراس ولُ ُكاا َُّا» نااه ،ُاِْحارَّتُُْخاطابُاُِِذااُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُكاأانَّهُ ُحاَّتَُُّغاضاب ه ،ُوااْشتادَُُّْوت ه ،صُاُواعاَلاُُعاي ْ
2ُُُ.«واماسَّاك مُُْصابَّحاك مُْ»:ُي اق ولُ ُجاْيشُ ُم ْنِذرُ 

ُ

                                                           

ُالبيهقيُ-1ُ ُاَخطبةُُ-رواه ُآداب ُأبواب ُْجاع ُاِلمعة، ُخطبته،ُُ-كتاب ُيف ُيدعو ُأنه ُعَى ُبه ُيستدل ُما باب
ُوهوُمرس 8163ُِّحديث:

3353ُحديث:ُ-فُالصَلةُواَخطبةُكتابُاِلمعة،ُُبابُختفيُُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-2ُ
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ا ََيْخط بَ  َوَأنْ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  (.قَائِم 
ااراةُ ُراأاْواُواِِذاا}ُتعاَل:لقولُاهللُ ْو اُأاوَُُِْ اُانْ فاضُّواُلا 1ُُ.{قاائِم اُوات اراك وكُاُِِلاي ْها

اءُ  اِبرُاُعانُْفَُْخ ْطبُاُبِهُُِوااْقِتدا ُالَّه ُعاْنهُ َُسا راةُاُْبنُُِجا يا ولُاُأا ََُّّ»:ُراض  ِ َّمُاُاهللُُِراس    َّىُالَّه ُعاَاْيِهُواس  ا َُُياْط بُ ُكاا َُّاُص  ا
،ُُث َُّقاائِم ا،   

اَُياْط بُ ُكاا َُّاُأانَّهُ ُن ابَّأاكُاُفامانُُْقاائِم ا،ُف اياْخط بُ ُي اق ومُ ُُث َُُّاَِْ ،ُف اقادُُْجااِلس          ُوااهللُُِف اقادُُْكاذابا
ةُ ُأاْلفايُُِْمنُُْأاْكث ارُاُماعاهُ ُصاَّْيتُ     2.«صاَلا

ُعاَاىُِمْنربا ُِلمااُراوا ُساْه ِّ ُْبن ُساْعدُ  ُأا ََُّْياْط با ُالُواي سانُّ ُاَُّه ُعاْنهُ راِضيا َّمُاُلنَِّبَُّأا ََّّ  ِّاُأاْرسُاُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ُاْمراأاة ُِمْنُاْْلاْنصاارُِ َّمُْ»ُ:َِلا ُكا اُِذاا ُعاَاي ْها   

ُي اْعما ُِّْأاْعوااد اُأاْجَِ ما َُالنَّجَّارا 3ُُ.«ُالنَّاسُاتُ أا َُّْم رِيُغ َلا

ُِمْنُأاْث ُِِّالُْ»ُ:وايفُالصَِّحيحُِ ُي اْرتاِقيُعاَاْيهُِأانَّه ُع ِم ِّا ُاختُِّا«ُغااباِةُفاكاا َّا ُِمْنُالِْْجراِةُواِقي ِّا:ُواكاا َّا ْبع  اذ ه ُيفُساناِةُسا
ُد راجُ  ثا ُواكاا َّاُثاَلا ُدارُاُ،ساناةاَُثااا َّ  ُزااداه ُماْرواا َّ ُيفُزاماِنُم عااِوياةاُِستَّ َِهُِواَلاُْي ازاْلُعاَاْيِهُحاَّتَّ ُِمْنُأاْسفا ُِمْنب ُاُ،ج  ر اُواَس ِّيا

ُاِلْرتِفااعُ  ُ.ِلْرتِفااِعِهُِمْنُالنَّرْبُِواه وا

4ُُعاَاي ْهاا.َُم ْماعٌُُس نَّةٌُُواه وُاُاْلِمْنرباُُِاختِّااذُُِ:ُعانراِِحاه ُالَّهُ قالُالنوويُ

 (.َعَلى م ْرتَِفعٍ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُ،ُويسمعُصوته.لري ُمكانه

ا َعَلى َسْيٍف َأْو َعص ام ْعتَ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  .(ِمد 
َّمُاَلُيثبتُعنهُُِْلانَّهُ فيهُنظرُ اُعاَاىُسُاأنهُخطبُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ومنُحكىُأ َُّذل َُمنُُْيفُ م ْعتاِمد 
َّمُاِفْعَِِهُ ْز َُّ ُقاالُافقدُوهم،ُفقدُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا َاِفيُُُّاحلْاكام ُْبن ُحا ُُِِاْلك  ُراس وِلُالَِّهُ:ُوافاْدت  صاَّىُالَّه َُلا

َّمُا ب ْعاة ُُعاَاْيِهُواسا َْناا:ُيااُراس ُوُ-أاْوُتااِسعاُِتْسعاة ُُ-سااِبعاُسا َْنااُعاَاْيِه،ُف اق  ُفاادْع ُالَّهاُلانااُِبارْي ،ُفاداخا ُالَِّه،ُز ْرنااكا لا
ُالتَّْمِر،ُواا ُلانااُِبشاْيء ُِمنا ُبِناا،ُأاْوُأامارا ُد و ٌَّ،ُفاأاقاْمنااُِِااُأايَّام اُشاِهدُْفاأامارا نااُِفيهااُاِلْ م عاةاُماعاُراس وِلُلشَّْأ َّ ُِِْذُذااكا

ُ َّمُاالَِّه ُالَّهاُواأاثْ َناُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ،ُفاحاِمدا ئ اُعاَاىُعاص ا،ُأاْوُق اْوس  ُم ت اواكِّ ُُف اقااما ُخاِفيفاات  َِماات  ُكا عاَاْيِه،

                                                           

 33سورةُاِلمعة:اآلية/ُُ-1ُ
3361ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُذكرُاَخطبتَُقب ُِّالصَلةُوماُفيهماُمنُاِلَسةُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-2ُ
كتابُاملساجدُومواضعُالصَلة،ُُ-،ُومسَم560حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُاَخطبةُعَىُاملنربُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ

566ُحديث:ُُ-بابُجوازُاَخطوةُواَخطوتَُيفُالصَلةُ
 (6ُ/382)ُ-شرحُالنوويُعَىُمسَمُُ-4ُ
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ُمُ  :ُطايِّباات  قاالا ،ُُث َُّ ،ُِِنَّك ْمُلاْنُت ِطيق واُ»بااراكاات  ك  َُِّّمااُأ ِمْرَت ُْبِِه،ُوالاِكْنُسادِّد وا،ُُُ-ُاأاْوُلاْنُت اْفعاَ ُوُ-أاي ُّهااُالنَّاس 
1ُُ.«واأاْبِشر وا

اُعاَاىُساْيفُ ُقااِئم اَُياْط بُاُواأا َُّْ]ُومنُاَخطأُقولُبعضُالفقهاء: ُأا ََُُّّم ْعتاِمد  يناُف ِتحاُبِهُِِِشااراة َُِلا اُالدِّ ُ.[ُهاذا
الَّهُ قالُابنُالقيمُ عُا:ُراِِحاهُ  ت اواكَّأُا أانَّهُ  ،ُواَلاُُْي ْفاْظُعاْنهُ  عاَاىُق اْوس  ي ات اواكَّأُ  َاةُِواكاا َّاُأاْحياان ُا ِثريٌُِمناُاِلْاها ،ُواكا ُ َاىُساْيف 

ينُاُأا َََُُِِّّلاُُراةُ ِِشااُاْلِمْنرباُُِعاَاىُالسَّْيفُاَُ ِْس َُ ُكاا َُّاُأانَّهُ ُياظ نُُّ اُالسَّْيِف،ِبُُقاامُاَُِِّنَّااُالدِّ ُُِِمنُُْقاِبيحٌُُجاْه ٌُُِّواهاذا َْ ُ:واْجها
َّمُاُأانَّهُ ُاْلماْحف وظُاُأا ََُُّّ:َأَحد ه َما عاَاْيِهُواسا ُ.اْلقاْوسَُُِاىواعُاُاْلعاصااُعاَاىُت اواكَّأُاُصاَّىُاهللُ 

ينُاُأا ََُُّّ:الثَّاِني لُُِأاْه ُُِِّفاَِماْحقُُِالسَّْيفُ ُواأامَّاُواْحِي،بِالُُْقاامُاَُِِّنَّااُالدِّ عاَاْيهُُِالنَِّبُُِّواماِديناةُ ُالشِّْرِك،وُاُالضََّلا ُصاَّىُاهللُ 

َّمُا 2ُ.فُِبِالسَّيُُْت  ْفتاحُُْواَلاُُْبِاْلق ْرآ َُُِّف ِتحاتَُُِِّْنَّااُِفيهااَُياْط بُ ُكاا َُّاُالَِِّتُُواسا

نَ ه َما ِلسَ ََيجْ  نْ أَ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  .(يَل  لِ قَ  بَ ي ْ
اِبِرُْبِنَُسا راةُاملاُثبتُ :ُُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُجا اناْتُلَِنَِّبُِّ»قاالا عُاكا َّمُاصاَّىُاهللُ  اَُُاْيِهُواسا ن اه ما ُب اي ْ   

ُاَِْ خ ْطباتاا َُِّ

ُالنَّاسُا اْلق ْرآ َّا،ُواي ذاكِّر  3ُ.«ي اْقراأُ 

نَ ه َما َبى َأْو َخَطَب َجاِلس ا َفَصلَ فَِإْن أَ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  .(ةٍ ِبَسْكتَ  بَ ي ْ
ُاَِْ ُْ اُف اَاْمُ ُقاائِم  ُِِبساْكتاة ،ُأاوُُْ،ِ َُّْخاطابا َْ اُاَْخ ْطبات ا َْ اِلس اُِلع ْذر ُفاصا ِّاُب ا ُجا ن اه ماا،ُُياْحص  ِّاُالتَّْمِييزُ ِلُُخاطابا ب اي ْ

رُ  اُغاي ْ ن اه ما ُب اي ْ ُاِلْ َ وسا ُِمْنه :ُأا ََّّ :ُراأاْيتُ وملاُ ،وااِجبُ ُواع َِما ،ُقاالا ُعاْنُأاِبُِِْسحااقا ُراِضيُاهللُعانهُ عاَِيًّاُُر ِويا
ُف اراغا. ُاَِْْ ُحاَّتَّ ُعاَاىُاْلِمْنرباِ،ُف اَاْمُ 4َُُياْط ب 

ُالنَِّبُِّ َ وس  َّمُاواج  عاَاْيِهُواسا ُِلَِلْسرتااحاِة،ُُصاَّىُاهللُ  ُفُِوهيُكاا َّا َْساٌةُلاْي ا ُ.ماْشر وٌعُف اَاْمُتاك ْنُوااِجباةُ ُيهااُذِْكرٌُجا

.ُ:ُأاِْحادُ ُاْلمامُقاالُا ُكاْعب   قاْدُساراداُاَْخ ْطباةاُْجاااعاٌة،ُِمن ْه ْمُاْلم ِغرياة ُْبن ُش ْعباةا،ُواأ ِباُُّْبن 
 .(الثَّانَِيِة َأْقَصرَ وَ  ،َوس نَّ ِقَصر ه َما)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

                                                           

بابُالرج َُِّيطبُعَىُقوس،ُُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُ-،ُوأبوُداود36836حديث:ُ-رواهُأِحدُ-1ُ
ُوحسنهُاْللباِّن616ُحديث:ُ

ُ(3ُ/351)ُ-زادُاملعادُيفُهديُخريُالعبادُ-2ُ
 3362حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُذكرُاَخطبتَُقب ُِّالصَلةُوماُفيهماُمنُاِلَسةُُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-3ُ
 8306حديث:ُُ-كتابُاِلمعةُ،ُمنُكا ََُّيطبُقائماُُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-4ُ
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ُالَِّهُُمااراِضيُاهللُعانهُ ُِنُيااِسرُ عاْنُعامَّاِرُبُْملاُثبتُ ُراس ولا ْعت  :َُسِا َّمُاصاَّىُاقاالا :ُهلل ُعاَاْيِهُواسا ِِ ََُّّ»ُي اق ول 
ُاَْخ ْطباةا، ُوااْقص ر وا ةا ُالصََّلا ُفاأاِطيَ وا ُالرَّج  ِِّ، ُِفْقِه ُِمْن ُماِئنٌَّة ُخ ْطباِتِه ُواقاصَّرا ُالرَّج  ِِّ ِة ُصاَلا ُاْلب ُاوُاُط ولا ُِمنا ياا َُِِِّ ََّّ

1ُُ.«ِسْحر ا

ُ

 (.َأْن ََيْخط َب ِمْن َصِحيَفةٍ  بأس وال)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
. ِةُِمْنُم ْصحاف  ُكاِقرااءاة ُيفُالصََّلا

                                                           

 3351حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُختفيفُالصَلةُواَخطبةُُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-1ُ
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 فصل
َمام  ََيْخط ب  وَ  ََيْحر م  اْلَكََلم  ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ   (. اْْلِ
ُالَِّهُُراِضيُاهللُعانهُ ُأاِبُه رايْ راةُاعاْنُملاُثبتُ َّمُاأا ََُّّراس ولا عاَاْيِهُواسا ُي اْوماُ»:قاالُاُصاَّىُاهللُ  ُِلصااِحِب َا ِِذااُق  َْتا

،ُف اقاْدُلاغاْوتُا 1ُُ.«اِل م عاِة:ُأاْنِصْت،ُوااِْلماام َُياْط ب 
ُوه ُِّتبط ُِّصَلةُمنُتكَمُ؟ُ

عاَاْيهُِاِلوابُاِلمعةَُمزئةُعنهُولكنُلُأجرُله؛ُلقولُالنِبُ َّمُاُصاَّىُاهللُ  ُوُاُ»ُ:واسا ماْنُلاغااُواختااطَّىُرِقاابا
ُكااناْتُلاه ُه ْهر ا  2.«النَّاِس

ُ ُأاب وُع مارا يِعُاْْلاْمصااِرُي اق ول و َّاُِِ ََُّّْج  عاتاه َُم ْزِياٌةُعُاْلف قاهااءُ  ابنُعبدُالرب:قاالا  3.انهُولُيصَيُأربعُ يفُْجِا
ُوُا ُلِعاطااء ُها ُِّْت ُااقاالا ُق  َْت  ُعاَايُْبنُج راْيٌّ  با ُِا ُ ْنساا َُِّحاَّتَّ ْيئ اُي اْقطاع ُْج  عاةاُاْْلِ ُْعَام ُشا م  ُكاَلا ُأاْرب اع اُِمْن ِهُأا َُّْي صاِّيا

ُلاُ ُقاالا ُ.أاْوُختااطِّيُرِقااِبُالنَّاِسُأاْوُغارْيُِذاِل َا
َّمُاواْل َُّالنِبُ ُكاْعبُ ْبُُعاْنُأ ِباَُِّلُيأمرُمنُتكَمُبإعادةُالصَلةُف ُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُالَّه ُعاْنهُ ُِن ،ُأا ََُّّراِضيا
ُالَِّهُ َّمُاراس ولا عاَاْيِهُواسا ُقاائٌِم،ُفاذاكَّرانُا»ُ:صاَّىُاهللُ  ،ُواه وا ي اْوماُاِلْ م عاِةُت ابااراكا ،ُواأاب وُالدَّْردااِءُأاْوُ«ُاُبِأايَّاِمُالَّهُِق اراأُا

ُأ ْنزِلاتُْ :ُماَّتا ُي اْغِمز ِّن،ُف اقاالا ُُُِِأاب وُذار  ُاآْل َّا،ُفاأاشاارا ُأاَْساْعهااُِِلَّ َُلْا ُالسُّوراة ؟ُِِِّنِّ ِذِه لاْيِه،ُأا َُِّاْسك ْت،ُف اَامَّاُها
ُِمْنُصاَلاُ ُلا َا ُأ ِبا؟:ُلاْي ا ِذِهُالسُّوراة ُف اَاْمُخت ْربِّْن؟ُف اقاالا ُأ ْنزِلاْتُها ُماَّتا :ُساأاْلت  َا ُمااُاْنصاراف وا،ُقاالا ُاْلي اْوماُِِلَّ ِت َا

ُراس وِلُالَِّهُلاغُا َُِِلا ،ُفاذاهابا َّمُاْوتا ُلاه ،ُواأاْخب ُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُذاِل َا ُفاذاكارا ُراس ول  ُأ ِبا؟،ُف اقاالا راه ُبِالَِّذيُقاالا
َّمُاالَِّهُ عاَاْيِهُواسا ُأ ِباُ؟»ُ:صاَّىُاهللُ   4ُ.«صاداقا
ُاْبنُاوُا ُأا ََّّ ُالَِّه: ُعاْبِد ُْبِن ةا ُعاَْقاما ُعان ْهُ ُع مارُاُعاْن ُالَّه  ُصُاُمااراِضيا َّما ُكا ُِلراج  ِّ  ماام ُقاالا ُوااْْلِ ُاِلْ م عاِة ُي اْوما اِحباه 

: ُْج  عاةاُلاهُ ُ»َياْط ب  ُفاَلا اٌر،ُواأامَّاُصااِحب  َا ُفاِحما 5ُ.«أامَّاُأاْنتا

                                                           

كتابُاِلمعةُُُ-،ُومسَم606حديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُبابُاْلنصاتُيومُاِلمعةُواْلمامَُيطبُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ
 3336حديث:ُ-بابُيفُاْلنصاتُيومُاِلمعةُيفُاَخطبةُ

ة266حديث:ُُ-كتابُالطهارة،ُبابُيفُالغس ُِّيومُاِلمعةُُُ-رواهُأبوُداودُُ-2ُ كتابُاِلمعة،ُْجاعُُُ-،ُوابنُخَز
،ُوالبيهقيُيف3666ُبابُذكرُاَخربُاملفسرُلَفظةُاجملمَةُالِتُذكرِتاُ،ُحديث:ُُ-يفُاِلمعةُُأبوابُاْلذا َُّواَخطبة

،8368ُباب:ُلُيتخطىُرقابُالناس،ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُْجاعُأبوابُالتبكريَُِلُاِلمعةُوغريُذل َُُُ-السنن
ُ،ُوصححهُاْللباِّنُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْمرِوُْبِنُاْلعااصُِ

ُ(2ُ/22)ُ-الستذكارُُ-3ُ
اْبن ُمااجاهُُْ-4ُ واْلنصاتُلاُُ-راوااهُ  يفُالستماعُلَخطبُة جاُء بابُمُا الصَلةُ، وصححه3306ُحديثُ:ُ-كتابُِقامُة ،ُ

 اْللباِّن
28866ُحديث:ُُ-كتابُاْلدب،ُُماُيكرهُأ َُّيقولُالرج ُِّْلخيهُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُُ-5ُ
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ُ

ُ

ُالَّهُ قولُاملصنفُ نَ ه َما َأْو َشَرَع ِفي ا َسَكَت اْلَخِطيَوَي  َباح  إذَ  ه  ع  مَ سْ َيَ  ث  يْ حَ بِ  ه  نْ مِ  وَ ه  وَ )ُ:راِِحاه  ب  بَ ي ْ
ُ.(د َعاءٍ 

ُكا َُّيسمعُاَخطيبُأوُلُيسمعهُُبُعَيهُاْلنصات،ُ ُاْبن ُقُافيهُنظرُلعمومُالنهيُعنُالكَلم،ُفسواء الا
اماةُا ْرنااه ،ُواقُا:ُراِِحاه ُالَّهُ ق دا ُاْلقارِيِبُوااْلباِعيِد؛ُِلع م وِمُمااُذاكا ا َْ ُب ا ُف اْرقا ُدُْوالا ُعاْنُع ْثماا َّا أانَّه ُُراِضيُاهللُعانهُ ُر ِويا

ُياْسماع ُِمنُْ ُِلَْم ْنِصِتُالَِّذيُلا ؛ُفاِإ ََّّ اُي  ْنِصت  ُباِعيد  ُكاا َّا ُواماْن ُقارِيب اُياْسماع ُواي  ْنِصت  ُكاا َّا :ُماْن ُمااُاُقاالا حلْاظِّ
1ُ.لَِسَّاِمعُِ
َّمُاعاِنُالنَِّبُُِّامُاراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْمر وُو :قُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ثاة ُن افار ،ُ»الا ُاِلْ م عاةاُثاَلا ُياْض ر 

ُواجا َُِِِّّ َُّْشُا ُراج  ٌُِّداعااُالَّهاُعازَّ اُياْدع و،ُف اه وا ُحاظُّه ُِمن ْهاا،ُواراج  ٌُِّحاضاراها اُي اَْغ وُواه وا اءاُأاْعطااه ،ُراج  ٌُِّحاضاراها
اُفُاواِِ َُّْشااءاُمان اعُا ُي  ْؤِذُأاحاد  ،ُواَلْا ُراق اباةاُم ْسَِم  ُي اتاخاطَّ ،ُواَلْا ُواس ك وت  اُبِِإْنصاات  ُه ،ُواراج  ٌُِّحاضاراها ُكافَّاراٌةَُِِلا ِهيا

: ُي اق ول  ُواجا َِّّ ُعازَّ ُالَّها ُبِأا ََّّ ُواذاِل َا ، ُأايَّام  ثاِة ُثاَلا ُوازِيااداِة ُتاَِيهاا، ُالَِِّت ُبِاحلُْا}ُاِلْ م عاِة ُجااءا ُماْن ُعاْشر  ُف اَاه  ناِة سا
 2ُ.«أاْمثااِلاا{

الَّهُ قولُاملصنفُ  (.ِمَن البلِد ِإال لحاَجةٍ  عٍ ِفي َأْكثَ َر ِمْن َمْوضِ  اْلِعيدِ  إقَاَمة  و  اْلج م َعةِ  َوَتْحر م إقَاَمة  )ُ:راِِحاهُ 
ُ:ِمَن البلدِ  ِفي َأْكثَ َر ِمْن َمْوِضعٍ  اْلِعيدِ  إقَاَمة  و  اْلج م َعةِ  إقَاَمة  حكم 

ُ ُالنَِّبَّ َّمُاِْلا ََّّ ُواسا ُاَْخُ ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُواكاذاِل َا ُوااِحد  ُيفُماْسِجد  ُِلَّ ُ امِّع  ُ ُياك ْن َُلاَُْلْا ه ،ُوالاْوُجاازا َافااء ُب اْعدا
ُ.ي  عاطَِّ واُاْلماسااِجدُا

ِبري ا،ُياش قُُّعاَاىُأاْهَِِهُاِلجُْالراجحُوُا ُكا ُكاا َّا ُِِذاا ُلِتابااع ِدُأاْقطاارِِه،ُِتمااع ُيفُماْسِجد ُوااِحد ،ُواي ُاأا ََُّّاْلب اَادا ُذاِل َا ت اعاذَّر 
ا اعاِةُِفيمااُُي ْتااج ُِلاْيِهُِمْنُجاوااِمِعها ُ.أاْوُِضيِقُماْسِجِدِهُعاْنُأاْهَِِه،ُجاازاْتُِقااماة ُاِلْاما

ُالنَِّبُِّ َّمُافاأامَّاُت اْرك  اُه ُاِقااماةاُْج ُ ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ،ُفاَِِغنااه ْمُعاْنُِْحدا ِ َْ َُساااعاُعات ا ان واُي اراْو َّا ُكا ُأاْصحااباه  ا،ُواِْلا ََّّ
،ُواشاارِع ُاْْلُا ُت اعااَلا ُالَِّه ُعاْن  ِ ْتُماناازِل  ْم،ُِْلانَّه ُاْلم ب اِّ ُب اع دا ُْج  عاِتِه،ُواِِ َّْ اِم،ُوالامَّاُداعاْتُخ ْطباِتِه،ُواش ه ودا ْحكا

ُِْْجااع ا.احلْااجاة َُِلاُ ْر،ُفاصاارا ي  ْنكا ُيفُاْْلاْمصااِرُص ِّياْتُيفُأامااِكنا،ُواَلاُْ ُُذاِل َا

 (.َكِضيقٍ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
                                                           

ُ(2ُ/215)ُُ-املغِنُلبنُقدامةُ-1ُ
تفريعُأبوابُاِلمعةُُ-،ُوأبوُداود6816حديث:ُُ-،ُواحلديثُرواهُأِحد360سورةُاْلنعام:اآلية/ُُ-2ُ ُ-كتابُالصَلُة

 ،ُوحسنهُاْللباِّن682ُبابُالكَلمُواْلمامَُيطب،ُحديث:ُ
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ُ
ا
ثرةُأعدادُالناس،ُلسيماُيفُزمانناُهذا،ُلكُأوُأه ُِّالقريةُْجيع ا،ُْه ُِِّاْلب اَادُِفَلُيتسعُْلُاْسِجِدُيعِنُيفُامل

ُُيتصورُذل َُِلُفيماُنأ ُمنُالقر .ُُوتعددُاِلوامع،ُولُ

  (.وب  ْعدٍ ):راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
اِمِعُعاْنُطاائِفاة ُِمْنُاْلب اَادُِيعِنُ َاِدُوات ابااع ِدُأاْقطاارِهُِبسبُ،ُِلَْجا ُ.ُِسعاِةُاْلب ا

َنةٍ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ   (.َوَخْوِف ِفت ْ

اُأاْه ُِِّاْلب ُا َْ اِعِهْمُيفُماْسِجد ُوااِحدُ بِأا َُّْياك و َّاُب ا ناِةُبِاْجِتما اْلِفت ْ اواٌة،ُف اي ْخشاىُِثااراةُ  ف اتاِصحُُِّحيناِئذ ُالسَّابِقاة ُ. َاِدُعادا
ُِْْجُا ِحقاة ؛ُِْلان َّهااُت  ْفعا ِّ ُبِاْْلاْمصااِرُاْلعاِظيماِةُيفُأامااِكناُم ت اعادِّداة ُِمْنُغارْيُِناِكري ،ُفاكاا َّا  اع ا.واالَلَّ

ُ(.الصَِّحيَحة   يَ هِ  امِ رَ باِْلحْ  السَّابَِقة  فَ  كَ لِ ذَ  يرِ غَ لِ  تَ َعدََّدتْ  نْ إِ فَ ) :راِِحاه ُالَّهُ ملصنفُقولُا
ةُ ُيُاهُِفيهُنظرُولوُقالُفاِلمعةُيفُاِلامعُالعتيقُ ُلكا َُّأوَل.ُالصَِّحيحا

الَّهُ قولُاملصنفُ َماِم رَكْ َأدْ وَ  اهَ تِ قْ وَ  يفِ  َأْحَرَم بِاْلج م َعةِ  نْ مَ وَ )ُ:راِِحاهُ   َوِإْن َأْدَرَك َأَقلَّ  َأَتمَّ ج م َعة   َعة  َرَك َمَع اْْلِ
 (.ظ ْهر ا ىوَ ن َ 

يُاهللُعانهُ ُع مارُاُاْبنُُِعانُِملاُثبتُ ولُ ُقاالُا:ُقاالُاُمااراض   ِ عاَاْيِهُوُاُالَّهُُِراس     َّىُاهللُ  َّمُاص   ا ُُِمنُُْراْكعاةُ ُأاْدراكُاُمانُْ»ُ:س   ا
ةُِ ةُاُأاْدراكُاُف اقادُُْهاا،غاريُُِْأاوُُْاِلْ م عاةُُِصاَلا  1ُُ.«الصََّلا

َّمُاأا ََُّّالنَِّبَُُّراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاوُا عاَاْيِهُواسا :ُُصاَّىُاهللُ  ُِمناُاِلْ م عاِةُراْكعاة ُف اَْياِص ُِّْ»قاالا ماْنُأاْدراكا
 2.«ِِلاي ْهااُأ ْخرا 
 (.ِستَّة   َوَأْكثَ ر َها رَْكَعَتانِ  بَ ْعَدَها َأَقلُّ السُّنَّةِ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

َاهااُس نَّةٌَُُِج م عاةُِلُي لُا اأمااُُ،رااتِباةٌُق اب ْ رُاملاُثبتُُ،أاقا ُُِّّالسُّنَِّةُالرَّاتِباِةُراْكعاتاا َُِّفُاُب اْعداها ُمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاِنُاْبِنُع ما
ُ: ُالَِّهُ»قاالا عاَاْيِهُواسُاكاا َّاُراس ول  ُِيفَُُّمُاصاَّىُاهللُ  َْ 3ُ.«ُب اْيِتهُِي صاِّيُب اْعداُاِلْ م عاِةُراْكعات ا

                                                           

ُكتابُِقامةُالصَلةُ،ُُ-،ُوابنُماجه886ُحديث:ُ-كتابُاملواقيتُمنُأدركُركعةُمنُالصَلةُُُ-رواهُالنسائيُ-1ُ
ُ،ُوصححهُاْللباِّن3336حديث:ُ-بابُماُجاءُفيمنُأدركُمنُاِلمعةُركعة

وصححه3336ُُحديث:ُ-كتابُِقامةُالصَلةُ،ُبابُماُجاءُفيمنُأدركُمنُاِلمعةُركعةُُُ-رواهُابنُماجهُ-2ُ
 اْللباِّن

3805ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُالصَلةُبعدُاِلمعةُُُ-رواهُمسَمُ-3ُ
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رُا عاْنُعاطااء ،وُا اراِضيُاهللُعانهُ ُعاِنُاْبِنُع ما ُِباكَّةاُفاصاَّىُاِلْ م عاةا،ُت اقُاُما ُكاا َّا ُِِذاا ُكاا َّا : ،ُقاالا ِ َْ ماُفاصاَّىُراْكعات ا دَّ
ُكاا َُّا ُواِِذاا ُفاصاَّىُأاْرب اع ا، ُفُاُُث َُّت اقادَّما ُب اْيِتِه َُِِلا ُُث َُّراجاعا ُصاَّىُاِلْ م عاةا، ُيفُبِاْلماِديناِة ُي صا ِِّّ ُواَلْا ،ِ َْ صاَّىُراْكعات ا
ُ: ُالَِّهُ»اْلماْسِجِد،ُفاِقي ِّاُلاه ،ُف اقاالا َّمُاكاا َّاُراس ول  عاَاْيِهُواسا  1ُ.«عا ِّ ُذاِل َُاي افُُْصاَّىُاهللُ 

ُ

 (.ِفي َيَ ْوِمَهاُاْلَكْهفِ  س ورَةِ  ِقَراَءة   َوَي َسنُّ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
عاَاْيِهُوُاأا ََُّّالنَِّبَُُّراِضيُاهللُعانهُ عاْنُأاِبُساِعيد ُاَْخ ْدرِيُِّملاُثبتُ َّمُاصاَّىُاهللُ  :ُسا س وراةاُاْلكاْهِفُ»ُقاالا ِِ ََُّّماْنُق اراأُا

اُاِلُْ  َْ ُالنُّوِرُمااُب ا ُِي اْوماُاِلْ م عاِةُأاضااءاُلاه ُِمنا َْ 2ُُ.«م عات ا

 (.{َأَتى َهلْ } الثانية وفي ، السَّْجَدةَ { لما: }َهاَأْن َيَ ْقَرَأ ِفي َفْجرِ وَ ):ُراِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
:ُراِضيُاهللُعانهُ عاْنُأاِبُه رايْ راةاُملاُوردُ َّمُاكاا َّاُالنَِّبُُّ»ُقاالا عاَاْيِهُواسا يفُاِل م عاِةُيفُُصاَّىُاهللُ  ُصاَلاِةُالفاْجِرُي اْقراأُ 

ٌَُِمناُالدَّْهرُِ   3.«اَلُت اْنزِي ِّ ُالسَّْجداةا،ُواها ُِّْأاتاىُعاَاىُاِْلْنساا َُِِّح

ُشُا ُقاالا َِْقُالسَّمااوااِتُوااْْلاْرضُِراِِحاه ُالَّهُ اْلسَلمُْيخ  اءاُخا اُابِْتدا ِنِهما ُلِتاضامُّ ُذاِل َا ْنساا َُِّ:ُوااْست ِحبَّ َِْقُاْْلِ ُواخا
ُأا َُّْيُا ُ.ْدخ  ِّاُاِلْانَّةاُأاِوُالنَّارُاَِِلا

 (.َعَلْيِهَما َوت ْكَره  م َداَوَمت ه  ):ُراِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ 

ُأاِْحادُ  ماام  ُاْْلِ ُعاَاْيِه ُاْْلاْصحُا،ُُوناصَّ ُِمْن ُْجاااعاٌة ُِبساْجداة ،ُواقاالا ُم فاضََّاٌة ُأان َّهاا ُي ظانَّ :ُلِئاَلَّ ُي ظانَُّقاالا اِب:ُلِئاَلَّ
 وب  هاا.و جُ 

ُشُا ُقاالا ُْيخ  ُالَّهُ اْلسَلم ُراِِحاه  اواماةُ ُي اْنباِغيُلاُ: تاارِكاهااُ واأا ََُُّّوااِجباٌة،ُأان َّهااُِلْ هَّالُ اُي ات اواهَّمُ ُِِباْيثُ ُعاَاي ْهاا،ُاْلم دا
ِمُو ج وِِاا اُأاْحياان اُِلعادا ُ.م ِسيٌء،ُبا ُِّْي اْنباِغيُت ارْك ها

                                                           

 وصححهُاْللباِّن665ُبابُالصَلةُبعدُاِلمعة،ُحديث:ُُ-بُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُكتاُُ-رواهُأبوُداودُ-1ُ
كتابُاِلمعة،ُومنُْجاعُُُ-،والبيهقي1128ُحديث:ُ-كتابُالتفسري،ُتفسريُسورةُالكهفُُُ-ُ-رواهُاحلاكمُ-2ُ

ُبابُماُيؤمرُبهُيفُليَةُاِلمعةُويومهاُُ-أبوابُاليئةُلَجمعةُ
ُاْللباِّنُوصححه8601ُحديث:ُ
كتابُاِلمعة،ُُُ-،ُومسَم568حديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُماُيقرأُيفُصَلةُالفجرُيومُاِلمعةُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ

3801ُحديث:ُُ-بابُماُيقرأُيفُيومُاِلمعةُ

 



 81 81 

اُاِلْ هَّالُُِت اواهَّمُافإذاُأمنُ اواماةُِفَلُمانعُمنُُوااِجباةٌُُأان َّها ُعاْبِدُالَِّهُْبِنُماْسع ود ُعانُْوذل َُملاُوردُُ؛عاَاي ْهااُاْلم دا
َّمُاأا ََُّّالنَِّبَُُّراِضيُاهللُعانهُ  عاَاْيِهُواسا ِةُالصُّبُْ»ُ:صاَّىُاهللُ  يفُصاَلا ُي اْقراأُ  ِحُي اْوماُاِلْ م عاِةُاَلُت اْنزِي ِّ ُالسَّْجداةا،ُكاا َّا

ْنساا َُِّي ِدمي ُذاِل َُا ُ 1.«واها ُِّْأاتاىُعاَاىُاْْلِ

ُشُا ُ 2.واي ْكراه ُتاارِّيُساْجداة ُغارْيِهااُ:راِِحاه ُالَّهُ اْلسَلمُْيخ ُقاالا

 
 

 :الغ ْسل  َيَ ْوَم الج م َعةِ 
املصنفُرِحهُاهللُمعُاحلاجةُِليها ي اْوماُاِل م عاةُُِومنُالسننُالِتَُلُيتكَمُعَيهُا ُ َُاِلُذُاكُااْلغ ْس ِّ ُُُسانُُّيُ ف ُاُ،الغ ْس ُِّ 

َّعاِنُالنَِّبُُِّراِضيُاهللُعانهُ ُاَخ ْدرِيُُِّحلِاِديِثُأاِبُساِعيد ُ عاَاْيِهُواسا :ُُمُاصاَّىُاهللُ  الغ ْس ِّ ُي اْوماُاِل م عاِةُوااِجٌبُ»قاالا
3ُُ.«عاَاىُك  ُُِِّّم ْتاَِمُ 

ُوحلديثُ ُالَِّهُُأا ََُُّّمااراِضيُاهللُعانهُ عاْبِدُالَِّهُْبِنُع مارا َّمُاصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُوُاراس ولا :ُُسا ِِذااُجااءاُأاحاد ك م ُ»قاالا
َْي اْغتاِس ُِّْ  4ُ.«اِل م عاةا،ُف ا

َّمُاواق اْول ه ُ عاَاْيِهُواسا ُأاْيُم تاأاكِّد ُاِلْسِتْحبااِب.ُ«وااِجبٌُ»ُ:صاَّىُاهللُ 

ِمُو ج وبِِهُمااُراوا ُاحلْاسان ُعاْنَُساُ  ُِلعادا ُواياد لُّ َّمُاه ُأانَُّراِضيُاهللُعانهُ راةاُْبِنُج ْند ب  عاَاْيِهُواسا :ُصاَّىُاهللُ  ماْنُ»ُقاالا

ي اْوماُاِلْ م عاِةُفاِبهااُوانِْعماْت.ُواماْنُاْغتاسا ِّاُفااْلغ ْس ِّ ُأاْفضا ُِّ  5ُُ.«ت اواضَّأُا

                                                           

651ُُحديث:ُُ-رواهُالطرباِّنُ-1ُ
 (8ُ/186)ُ-الفتاو ُالكرب ُلبنُتيميةُُ-2ُ
كتابُاِلمعة،ُُُ-،ُومسَم513ُبابُوضوءُالصبيا َُّ،ُحديث:ُ-أبوابُصفةُالصَلةكتابُاْلذا َّ،ُُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ

3332ُحديث:ُُ-بابُوجوبُغس ُِّاِلمعةُعَىُك ُِّبالُِمنُالرجالُ
 3316كتابُاِلمعة،ُحديث:ُُُ-رواهُمسَمُُ-4ُ
كتابُُُ-،ُوالنسائي101ُحديث:ُُ-كتابُالطهارة،ُبابُيفُالرخصةُيفُتركُالغس ُِّيومُاِلمعةُُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-5ُ

 ،ُوحسنهُاْللباِّن3166حديث:ُُ-اِلمعة،ُبابُالرخصةُيفُتركُالغس ُِّيومُاِلمعةُ
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ِ  َصََلِة اْلِعيَدَْينِ  ُبَا
ر ُِمْنُعاادُاُل غاة :ُمااُاْعتااداك،ُأاْيُت ارادَّدُاُاْلِعيدُ  ُأ ْخرا ُاْسم ُماْصدا ُُوُ،عاَاْي َُمارَّة ُب اْعدا اَس ِّيا ؛ُِْلانَّه ُي اع ود ُالعيدُعيد 

،ُلِي اع ودُا بِاْلفاراِحُواالسُّر وِر،ُواِقي ِّا:َُس ِّياُِبِهُت افااؤ ل  ي اع ودُ  اْلقااِفَاِة،ُوُاثاُُواي اتاكارَّر ُِْلاْوقااتِِه،ُواِقي ِّا:ُِْلانَّهُ  ُكا أاْعيااد ُُِمعُ اِلُْ انِياة 
اُأاْعوااِدُاَخْاشاِب. َْ ناه ُواب ا ُِلَ ز وِمهااُيفُاْلوااِحِد،ُواِقي ِّا:ُِلَْفاْرِقُب اي ْ ُبِاْليااِء،ُواأاْصَ ه ُاْلوااو 

 .(َوِهَي فَ ْرض  ِكَفاَيَةٍ ):ُراِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُ:ح ْكم  َصََلِة اْلِعيَدَْينِ 

اْلِعيِدُف اْرٌضُعاَاىُاْلكُِ ةُ  َُافااياِة،ُيفُهااِهِرُاْلماْذهاِب،ُِذااُقااماُِِااُماْنُياْكِفيُساقاطاْتُعاْنُاصاَلا ُأهناودلي ُِّ،ُْلبااِق
ةاُْبنُِماُثبتُ،ُف اْرٌضُعاَاىُاْلِكفااياةُِ :ُراِضيُاهللُعانهُ ُع ب اْيِدُاهللُُِعاْنُطاَْحا ُراس وِلُاهلِلُُقاالا صاَّىُجااءاُراج  ٌَُِِِّلا
ُحاَّتَُُّمُااهلل ُعاَاْيِهُواساَّ ُن اْفقاه ُمااُي اق ول  ُصاْوتِِه،ُوالا ُداِويَّ ُالرَّْأِس،ُناْسماع  ُثاائِر  ُدانااُِمْنُراس وِلُاهلِلُِمْنُأاْه َُِِّناْد 

َّمُا عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  ِم،ُف اقاالا ْسَلا ُعاِنُاْْلِ ُياْسأال  َّمُاصاَّفاِإذااُه وا عاَاْيِهُواسا ُ»ُ:ىُاهللُ  ُصاَاواات  َاْ  
َاةُِ :ُ«ُيفُاْلي اْوِم،ُواالَّي ْ :ُها ُِّْعاَايَُّغاي ْر ه نَّ؟ُقاالا ُأا َُّْتاطَّوَّعُا»ف اقاالا ،ُِِلَّ 1ُُ.«لا

يِنُالظَّاِهراِة،ُ ِمُالدِّ ماامُ واِْلان َّهااُِمْنُأاْعَلا ُأاْه ِّ ُب اَاد ُعاَاىُت ارِْكهااُقاات اَاه ْمُاْْلِ َاُِوُاُواِِ َُّْات َّفاقا ُ ُلاْوَُلْا ْبُِقتاال  ُِا ُ ْبَُلْا
ُ.تاارِِكيهاا
ْْجااع ؛ُأامَّاُاْلِكتُاُو ُواالسُّنَّة ُوااْْلِ ِةُاْلِعيِدُاْلِكتااب  ُالَّهُِاْْلاْص ِّ ُيفُصاَلا ُف اقاْول  :ُاب  ُوااَْناْر{ت اعااَلا 2ُُ.}فاصا ُِِِّّلرابِّ َا

ُُ.واق اتااداةُ ُواعاطااءٌُُِعْكرِماةُ قالُ ة ُاْلِعيِد.ُِهيا ُصاَلا
ُالَِّهُواأامَُّ ُبِالت َّواات ِرُأا ََُّّراس ولا َّمُااُالسُّنَّة ُف اثاباتا عاَاْيِهُواسا :ُكُاُُصاَّىُاهللُ  ُاْبن ُعابَّاس  ْيِن.ُقاالا ةاُاْلِعيدا ُي صاِّيُصاَلا ا َّا
اْلِفْطِرُماعاُراس وِلُالَّهُِ» ةُا َّمُاشاِهْدت ُصاَلا عاَاْيهُِواسا وُاُصاَّىُاهللُ  فاك ُّه مُْع مارُاواأاِبُباْكر ُ، اَْخ ْطباةُُُِ، ق اْب ُِّا ُا 3ُُ.«ي صاِّيها

َّمُاأا ََُّّالنَِّبَُّ»ُ:واعاْنهُ  عاَاْيِهُواسا ُُِصاَّىُاهللُ  ُوالا ُِبغارْيُِأاذاا َّ  4ُُ.«اماةُ قُاصاَّىُاْلِعيدا

ْيِن.ُ ِةُاْلِعيدا ُواأاْْجاعاُاْلم ْسَِم و َّاُعاَاىُصاَلا

ُ

                                                           

كتابُاْلَا َّ،ُبابُبيا َُُُّ-،ُومسَم3503حديث:ُ-كتابُالصوم،ُبابُوجوبُصومُرمضا َُُُّ-رواهُالبخاريُ-1ُ
 16حديث:ُُ-الصَواتُالِتُهيُأحدُأركا َُّاْلسَلم

2ُُة/ُسورةُالكوثر:ُاآليُ-2ُ
ُُ-،ُومسَم3636بابُِذاُجاءكُاملؤمناتُيبايعن َ،ُحديث:ُ-كتابُتفسريُالقرآ َّ،ُسورةُالبقرةُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ

 3833كتابُصَلةُالعيدين،ُحديث:ُ
 3833كتابُصَلةُالعيدين،ُحديث:ُُُ-رواهُمسَمُ-4ُ
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 .(اْلخ ْطَبتَ ْينِ  ادَ عَ  امَ  َكاْلج م َعةِ  َهاَوش ر وط  ):ُراِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
دُِيعِنُمنُحيثُ،ُي ْشت اراط ُِلو ج وِِااُش ر وط ُاِلْ م عاةُِ ُُ.الواْقتُِ،ُُواِلْسِتيطاا َُُِّو،ُاْلعادا

ُِلِصحَِّتهاا،ُِْلان َّهااُتاِصحُُِّمْنُاْلوااِحِدُيفُاْلقاضااءُِ ُي ْشت اراط ُشاْيٌءُِمْنُذاِل َا ُ.ِضيُاهللُعانهُ رُالفع ُِّأن ُُ،والا

اماةُا ُق دا ُاْبن  ُالَّهُ قاالا ُراِِحاه  ُكاَلاُ: ُاْلقااِضي: ُواقاالا ُرِوااي اتاا َِّ. ُك ِِّه ُيفُذاِل َا ُاَخْاطَّاِب ُأاب و ُي اْقتاِضيُواقاالا ُأاِْحادا م 
اُماْذهُا ُت  قاام ُاِلْ م عاة ُواهاذا ُحاْيث  ُِلَّ ُي  قاام ُاْلِعيد  اُه اا،ُلا ِ:ُِْحدا َْ ُأاِبُحُارِوااي ات ا ُب  ُِلَّ ُي ارا ُذاِل َا ُأانَّه ُلا ِنيفاةاُِلَّ

واالُْ اْلم ن ْفارِدُ  ُا .ُواالثَّانِياة ،ُي صاِّيها اِمع  ُيفُِمْصر ُجا ُتاْشرِيقاُِلَّ ُْج  عاةُوالا ،ُوااْلعاْبد ُواالنِّسااء ،ُمُ يفُِمْصر ،ُِلقاْولِِه:ُلا سااِفر 
. 1ُعاَاىُك  ُِِّّحاال 

شاْيٌء،ُوالاكُُِواِقي ِّاُِْلاِْحادُا ُا يفُهاذا ب اَاغاناُا :ُماُا ِعيد ؟ُقاالا ةُ  ْرأاِةُصاَلا :ُعاَاىُاْلما ،ُيفُرِوااياِةُاْبِنُهااِنئ  ْنُأارا ُأا َُّْت صاِّيا
ُ.واعاَاي ْهااُمااُعاَاىُالرِّجاالُِ

يدلُعَيه،ُوسيأَتُوالراجحُأ َُّصَلةُالعيدُ ِلُالوقت،ُلورودُمُا ُاحلديثُيفالكَلمُعَىُذل َُلُيشرتطُلُا
ُعنُالوقت.ُ

 .(َوت َسنُّ ِفي الصَّْحَراءِ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
:ُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُساِعيد ُاَخ ْدرِيُِّملاُثبتُ ُالَِّهُ»قاالا ُراس ول  َّمُاصاَّىُاكاا َّا عاَاْيِهُواسا َياْر ج ُي اْوماُالِفْطِرُُهللُ 

 صاَّى
ُامل 2ُُ.«وااْلاْضحاىَُِِلا

ُوُا ُماشاقَُّفع ُِّكاذاِل َا والا يِنُ، واأاْههار ُِلِشعااِرُالدِّ ِمُ، ْسَلا اْْلِ أاْوقاع ُِلاْيباةُِ واِْلانَّهُ  ه ُ، ب اْعدا ِمُتاكارُّرِهاا،ُاَْخ َافااءُ  ُِلعادا يفُذاِل َا ةُا
ِفُاِلْ م عاةُِ ُ.ِبَِلا

 .( لىالمص مفارقة قبل وبعدها قبلها النفل وَيكره) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
َّمُاْلنهَُلُيثبتُعنُالنِبُ عاَاْيِهُواسا راِضيُاهللُُِنُاْبِنُعابَّاسُ عُايفُذل َُشيءُوالعباداتُتوقيفية،ُفُصاَّىُاهللُ 

:ُمااعانهُ  َّمُاأا ََُّّالنَِّبَُّ»ُقاالا عاَاْيِهُواسا َاهااخاراجاُي اْوماُالِفْطِر،ُفاصاَّىُراْكعُاُصاَّىُاهللُ  َُِلاُْي صا ُِِّّق اب ْ َْ اُُت ا ها ب اْعدا  3«.والُا
ُ

ُ

                                                           

ُ(2ُ/263املغِنُلبنُقدامةُ)ُ-1ُ
626ُبابُاَخروجَُِلُاملصَىُبغريُمنرب،ُحديث:ُُ-عيدينكتابُاِلمعة،ُأبوابُالُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ
كتابُُُ-،ُومسَم686بابُالصَلةُقب ُِّالعيدُوبعدها،ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالعيدينُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ

3821ُحديث:ُُ-صَلةُالعيدين،ُبابُتركُالصَلةُقب ُِّالعيدُوبعدهاُيفُاملصَىُ
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 .(الضحى كصَلة: ووقتها)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُ ُاْبناُالزُّب ارْيُِِباكَّةاُواه وا ُكاْيساا َّا: ُشاِهْدت  ُْبن  ُواْهب  ُي اْوم ُِفْطرُ قاالا ُُ-أاْوُأاْضح ىُ-أاِمرٌيُف اواافاقا ي اْوماُاِلْ م عاِةُفاأاخَّرا

ُاْرت افاعاُالن َُّ ُِاَْخ ر وجاُحاَّتَّ َْ صاَّىُراْكعات ا ،ُُث َُّ ُواأاطاالا ،ُفاخاطابا ُاْلِمْنب ارا ُفاخاراجاُواصاِعدا ُهاار  ي صا ُِِّّاِلْ م عاةاُف اعاابا ،ُواَلاُْ
ُاْبن ُالزُّب ارْيُِال ُأاصاابا ،ُف اقاالا ُاْبناُعابَّاس  ِاُذاِل َا َا ،ُف اب ا ُ.نَّةُاسُُّعاَاْيِهُنااٌسُِمْنُباِِنُأ مايَّةاُاْبِنُعاْبِدُُشاْ  

ُاليسنُالتبكريُلاُلسيماُصَلةُالفطرُملاُثبتُوُا ُماعا ُْبِنُب ْسر ،ُأانَّه ُخاراجا ُأاْوُعاْنُعاْبِدُالَِّه ُِفْطر  نَّاِسُي اْوما
: مااِم،ُواقاالا ُِِْبطااءاُاْْلِ ُالتَّسُْ»أاْضحاى،ُفاأاْنكارا َا ُِح ِذِهُواذاِل َا ُك نَّاُلاقاْدُف اراْغنااُسااعات انااُها  1ُ.«ِبيحُِِِ َّْ

ُالنَِّبَُّوُا ُأا ََّّ َّمُاعاِنُاحلْاساِنُاْلباْصرِيِّ ُاْْلُاُُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُي اْغد وَُِِلا ُكاا َّا ُتاْطَ ع ُالشَّْم   َا ْضحاىُوااْلِفْطِرُِح
2ُُ.ف اياتاتاامُُّط َ وع هاا

 .( اء  ضَ قَ َن اْلَغِد مِ  وال  صَ اِل، )فَِإْن َلْم َيَ ْعَلْم بِاْلِعيِد ِإالَّ بَ ْعَد الزَّوَ ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُاْْلاْنصااِرُِمْنُأاْصحااِبُراس وِلُاهلِلُملاُثبتُ ثاِِنُع م وماٌةُِلُِمنا :ُحادَّ ،ُقاالا ُْبِنُأانا   رْيِ َّىُاهللُ صُاعاْنُأاِبُع ما

َّمُا ،ُفاأاْصباْحنااُِصياام ا،ُفُا»ُُ:قاالُاُعاَاْيِهُواسا ُشاوَّال  ل  نااُِهَلا اِر،ُفاشاِهد واُِعْنداُجااءاُراْكٌبُمُِغ مَُّعاَاي ْ ْنُآِخِرُالن َّها
َّمُاراس وِلُاهلِلُ عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  ُبِاْْلاْمِ ،ُفاأامارا لا َّمُاصُاأان َّه ْمُراأاْواُالَِْلا عاَاْيِهُواسا ُأا ََُُّّْىُاهللُ  الناسا

3ُُ.«ِمناُاْلغادُِلِِعيِدِهْمُي  ْفِطر واُِمْنُي اْوِمِهْم،ُواأا ََُّْياْر ج واُ

 (.المأموم تبكير وسن) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
مااِمُي ُ ْل َُّ ُ.هالدنوُمنُاْلمام،ُوانتظارُالصَلة،ُفيكثرُثوابَُمأمومليحص ُِّلُوُ،ُي اْنتاِظرُ ُ،ُولرُ ْنتاظُااْْلِ

 .(الصَلة وقت إلى اْلمام وتأخر)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
:ُراِضيُاهللُعانهُ ُأاِبُساِعيد ُاَخ ْدرِيُُِّعانُْملاُثبتُ ُالَِّهُ»ُقاالا َّمُاصاَّىُاكاا َّاُراس ول  عاَاْيِهُواسا َياْر ج ُي اْوماُالِفْطِرُُهللُ 

ِبِهُالصََّلاةُ  أُ  ُشاْيء ُي اْبدا  صاَّى،ُفاأاوَّل 
ُامل 4ُُ«.وااْلاْضحاىَُِِلا

ُ

                                                           

ُُ-وابنُماجه661ُبابُوقتُاَخروجَُِلُالعيد،ُحديث:ُُ-فريعُأبوابُاِلمعةُكتابُالصَلة،ُتُُ-رواهُأبوُداودُ-1ُ
كتابُاِلمعة،ُأبوابُالعيدينُُُ-،ُوالبخاريُتعَيق ا3131حديث:ُ-كتابُِقامةُالصَلة،ُُبابُيفُوقتُصَلةُالعيدينُ

 وصححهُاْللباِّن
 8682حديث:ُ-كتابُصَلةُالعيدين،ُبابُالغدوَُِلُالعيدينُُُ-رواهُالبيهقيُ-2ُ
ذكرُقبولُشهادةُْجاعةُعَىُرؤيةُُُ-كتابُالصوم،ُبابُرؤيةُالَللُُ-،ُوابنُحبا 20068َُّحديث:ُ-رواهُأِحدُ-3ُ

ُبإسنادُجيد1838ُالَللُلَعيد،ُحديث:ُ
هُ-4ُ  رواهُالبخاري،ُومسَمُ،ُوتقدمُختُر

 



 85 85 

ُ

 .(الجمعة وكذا أخرى في َيرجع طرَيق في مضى وإذا) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
اِبِرُْبِنُعاْبِدُالَِّهُملاُثبتُ :ُمااراِضيُاهللُعانهُ عاْنُجا ُالنَِّبُُّ»ُقاالا َّمُاصاَّىُاهللُ كاا َّا ُي اْوم ُِعيد ُُُعاَاْيِهُواسا ُكاا َّا ِِذاا

ُالطَّرِيقُا 1ُ.«خاالافا

ُاهلِلُ»ُ:مااراِضيُاهللُعانهُ ُعانُاْبِنُع ماروُا َّمُاصاَّىُأا َُّراسولا عاَاْيِهُواسا ر ج ُِمْنُطارِيِقُالشَّجاراِةُواي اْرِجع ُكاا َّاَُياُُْاهللُ 
2ُ«.ِمْنُطارِيِقُاْلم عارَّسُِ

 (.رَْكَعَتانِ  ِعيدِ الْ  َوَصََلة  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
يُاهللُعانهُ ُع مارُاُعانُْملاُثبتُ ةُ »ُ:قاالُاُراض   ِ َلا حاىُص   ا ةُ ُراْكعاتاا َِّ،ُاْْلاض   ْ َلا ةُ ُراْكعاتاا َِّ،ُةُِِلْ م عُااُواص   ا َلا ُاْلِفْطرُُِواص   ا
ةُ ُراْكعاتاا َِّ، رُ ُُتااامٌُُراْكعاتاا َُُِّاْلم سااِفرُُِواصاَلا 3ُُُ.«افْ ت ارا ُمانُُِخاابُاُقادُْوُاُناِبيِّك ْم،ُِلساا َُُِّعاَاىُقاْصرُ ُغاي ْ

الَّهُ قولُاملصنفُ ْحَرامِ )ُ:راِِحاهُ   َوِفي الثَّانَِيِة قَ ْبَل اْلِقَراَءةِ  الت ََّعوُِّذ ِستًّا َوقَ ْبلَ  َي َكب ِّر  ِفي اِْل وَلى بَ ْعَد َتْكِبيَرِة اْْلِ
 (.َخْمس ا
ُالُمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْمرِوُْبِنُاْلعااصُِملاُثبتُُ ُناِبُّ :ُقاالا َّمُاَِّهُقاالا ُ:ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا
ُِكَْت اْيهُِالتَّْكِبري ُيفُاْلِفْطِرُساْبٌعُيفُ» َاٌْ ُيفُاآْلِخراِة،ُوااْلِقرااءاة ُب اْعداُه اا ،ُوا   4.«مااُاْْل وَلا

ْعدُُِْبنُُِالرَِّْحانُُِعاْبدُِوعنُ ْعدُ ُْبنُُِعامَّارُُِْبنُُِس   ا ولُُِم ؤاذِّ َُُِّس   ا عُاُالَّهُُِراس     َّىُاهللُ  َّمُاص   ا ثاِِنُ:ُقاالُاَُاْيِهُواس   ا ُُأاِب،ُحادَّ
ِه،ُعانُُْأابِيِه،ُعانُْ ولُاُ ََُّّأاُُجادِّ َّمُاُالَّهُُِراس     عاَاْيِهُواس   ا َّىُاهللُ  ب ِّرُ ُكاا َُّا»ُ:ص   ا ْينُُِيفُُي كا ب ْع اُاْْل وَلاُُيفُُاْلِعيدا ُق اْب ُِّاُس   ا

 5ُ.«اْلِقرااءاةُُِق اْب ُِّاَُاْس اُاآْلِخراةُُِوايفُُاْلِقرااءاِة،

ُالَِّهُ»ُ:اراِضيُاهللُعانهُاُعاْنُعااِئشاةُاوُا ُراس ولا َّمُاصاَّىُاهلل ُعاَُاأا ََّّ ُيُ ُْيِهُواسا ُيفُاْلِفْطِرُوااْْلاْضحاى،ُيفُكاا َّا ب ِّر  كا
َاْس ا ،ُوايفُالثَّانِياِةُ ْبعاُتاْكِبرياات  ُسا  6.«اْْل وَلا

                                                           

686ُيومُالعيد،ُحديث:بابُمنُخالفُالطريقُِذاُرجعُُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالعيدينُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ
2265ُ:حديثُ-كتابُاحلٌّ،ُبابُاستحبابُدخولُمكةُمنُالثنيةُالعَياُواَخروجُمنهاُمنُالثنيةُُُ-رواهُمسَمُ-2ُ
هُ-3ُ  تقدمُختُر
 بسندُحسن653ُبابُالتكبريُيفُالعيدين،ُحديث:ُُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-رواهُأبوُداودُ-4ُ
ُابنُماجهُ-5ُ ُالعيدينُُ-رواه ُكمُيكربُاْلمامُيفُصَلة ُجاءُيف ُالصَلة،ُبابُما 3261ُحديث:ُ-كتابُِقامة

ُوصححهُاْللباِّن
 وصححهُاْللباِّن651ُبابُالتكبريُيفُالعيدين،ُحديث:ُُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-رواهُأبوُداودُ-6ُ



 86 86 

 .)َيَ ْرَفع  َيََدَْيِه َمَع ك لِّ َتْكِبيَرٍة( :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
رُاملاُثبتُ ُالَِّهُ»ُ:قاالُاُمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُع ما ُراس ول  َّمُاصاَّكاا َّا ُُىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ِِذااُقااماَُِِلا

ُف اي ارْكاع ،ُُث َُِِّذااُأاراادُا ِل َا ُكاذا ُواُه اا ب َّرا ُكا ُماْنِكب اْيِه،ُُث َّ ُحاْذوا ُتاك و َّا ْيِهُحاَّتَّ ُيادا ِةُرافاعا اُأاُُالصََّلا  َُّْي اْرفاعاُص َْباه ُراف اعاه ما
ُتاك و َُّا ْيِهُيفُالسُّج وِدُوُاُحاَّتَّ ُي اْرفاع ُيادا ه ُوالا دا عاُالَّه ُِلماْنُِحِا :َُسِا قاالا ُماْنِكب اْيِه،ُُث َُّ ي اْرف اع ه مااُيفُك  ُِِّّتاْكِبرياة ُحاْذوا

ب ِّر هااُق اْب ِّاُالرُّكُ  ت هُ ي كا ُت ان ْقاِضياُصاَلا  1.«وِعُحاَّتَّ
الَّهُ قولُاملصنفُ ، َأْكبَ ر  َكِبير ا َواْلَحْمد  لِلَِّه َكِثير ا، وَ  اللَّه  : بينهما وَيقول)ُ:راِِحاهُ  س ْبَحاَن اللَِّه ب ْكَرة  َوَأِصيَل 

 (اير  ثِ كَ  َوَصلَّى اللَّه  َعَلى م َحمٍَّد النَِّبيِّ َوآِلِه َوَسلِّْم َتْسِليم ا
ْبن ُعااِمر ُ اُراوا ُع ْقباةُ  ُاْبناُماْسع ود ُُراِضيُاهللُعانهُ ِلما :ُساأاْلت  ب ُاقاالا :ُُياْماد ُعامَّاُي اق ول هُ  ْعداُتاْكِبريااِتُاْلِعيِد؟ُقاالا

َّمُاالَّها،ُواي  ْثِِنُعَيه،ُويصَيُعاَاىُالنَِّبُِّ عاَاْيِهُواسا  .رام ُواحاْرٌب،ُوااْحتاٌَُّّبِِهُأاِْحادُ راوااه ُاْْلاث ُُْصاَّىُاهللُ 
ُالذِّ ُِْلا ََُّّاْلغاراضا ُذاِل َا را ُغاي ْ ُقاالا ِمُوُ واِِ َُّْأاحابَّ ُذِْكٌرَُماْص وٌصُِلعادا ُالتَّْكِبرِي،ُلا ُب اْعدا ُ.ر وِدهُِْكر 

 .(الثَّانَِيةِ  يفِ  َواْلَغاِشَيةِ  ِفي اِْل وَلى حْ َسبِّ  مَّ ث   َجْهر ا اْلَفاِتَحةَ  مَّ ََيْسَتِعيذ  ث مَّ َيَ ْقَرأ  ث  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
2ُ.{الرَِّجيمُُِالشَّْيطاا َُُِِّمنُاُبِالَّهُُِفااْستاِعذُُْآ َُّااْلق رُُْق اراْأتُاُفاِإذاا}ُلقولُاهللُتعاَل:

ا َُِّْبِنُباِشريُ ملاُثبتُ ُالَِّهُُراِضيُاهللُعانهُ ُعاِنُالن ُّْعما ُراس ولا عاَايُْأا ََّّ َّمُاصاَّىُاهللُ  ْيِنُ»ُ:ِهُواسا يفُاْلِعيدا ُي اْقراأُ  كاا َّا
ُحادُِ ُاْْلاْعَاى،ُواها ُِّْأاتااكا ُاْلغااِشياةُِِبسابِِّحُاْسماُرابِّ َا  3ُ.«يث 

 (.َخَطَب خ ْطَبتَ ْينِ  فَِإَذا َسلَّمَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
:ُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُساِعيد ُاَخ ْدرِيُِّملاُثبتُ ُالَِّهُ»قاالا ُراس ول  َّمُاصاَّىُاكاا َّا عاَاْيِهُواسا َياْر ج ُي اْوماُالِفْطِرُُهللُ 

 صُا
ُامل ،ُف اي اق وم ُم قااِب ِّاُالنَّاسُِوااْلاْضحاىَُِِلا ي اْنصاِرف  بِِهُالصََّلاة ،ُُث َُّ أُ  ُشاْيء ُي اْبدا َ وٌسُعاَاىَُّى،ُفاأاوَّل  ُج  ،ُواالنَّاس 

ُبُِ ُب اْعث اُقاطاعاه ،ُأاْوُياْأم را ُأا َُّْي اْقطاعا ُي رِيد  ُكاا َّا ُأُاشُاص ف وِفِهْمُف اياِعظ ه ْم،ُواي وِصيِهْم،ُواياْأم ر ه ْم،ُفاِإ َّْ ُبِِه،ُُث َُّْيء  مارا
4ُ«.ي اْنصاِرفُ 

                                                           

أبوُداودُ-1ُ وصححه626ُُبابُرفعُاليدينُيفُالصَلة،ُحديث:ُُ-كتابُالصَلة،ُأبوابُتفريعُاستفتاحُالصَلُةُُ-رواُه
ُاْللباِّن

 65سورةُالنح ِّ:ُاآلية/ُ-2ُ
3366ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُماُيقرأُيفُصَلةُاِلمعةُُُ-رواهُمسَمُ-3ُ
هُ-4ُ  رواهُالبخاري،ُومسَم،ُوتقدمُختُر
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:ُُمااراِضيُاهللُعانهُ ُاْبِنُع مارُاُولقول ُالَِّهُ»قاالا ُراس ول  َّمُاكاا َّا عاَاْيِهُواسا راِضيُاهللُأاب وُباْكر ،ُواع مارُ وُاُصاَّىُاهللُ 
ْيِنُق اْب ِّاُاَخ ْطباةُُِمااعانهُ   1.«ي صاُّو َّاُالِعيدا

 (.ج م َعةِ الْ َكخ ْطَبَتْي  َكام ه َماَوَأحْ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ُ.م فاصََّل ُذل َُت اقادَّماُُواقادُْن،ُس نُاال،ُوُارْكاا َّاْلُاُيثُ حُاُنُُْمُِِِنُعُْي ُا

اِبِرُْبِنُعاْبِدُاهللُلقول ُراس وِلُاهلِلُُمااراِضيُاهللُعانهُ ُجا ُماعا :ُشاِهْدت  َّمُاصاَّىُاهللُ قاالا ةاُي اْوماُُُعاَاْيِهُواسا الصََّلا
،ُفاأُااْلِعيدُِ ل  ئ اُعاَاىُِبَلا ُِِقااماة ،ُُث َُّقااماُم ت اواكِّ ُوالا ُأاذاا َّ  ِةُق اْب ِّاُاَْخ ْطباِة،ُبِغارْيِ أاُبِالصََّلا ُ،ُف ابادا ُبِت اْقوا ُاهلِل،ُواحاثَّ مارا

ُواذاكَّراه مُْ ُالنَّاسا 2ُ.«عاَاىُطااعاِتِه،ُواواعاظا

 .(َوالثَّانَِيَة ِبَسْبعٍ  وَلى بِِتْسِع َتْكِبيَراتٍ اِْل   ْستَ ْفِتحَ َأْن َيَ َي َسنُّ  نْ كِ لَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
:لقولُ ُبِِتْسِعُالسُّنَّة ُالتَّْكِبري ُعاَاىُاْلِمْنرباُِ»ُع ب اْيِدُالَِّهُْبِنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُع ْتباةاُقاالا خ ْطباتاه ُاْْل وَلا أُ  ُي اْوماُاْلِعيِد،ُي اْبدا

ُق اْب ِّاُأا َُّْ اآْلِخراةاُِبساْبعُ ُتاْكِبرياات  أُ  ،ُواي اْبدا 3ُُ«.َُياْط با
ي  ن ْقا ُِّْعاْنُالنَِّبُِّْجع اُبَُاْلدلة،ُُوُاحلْاْمدُِلكنُالراجحُأ َُّذل َُبعدُ َّمُاصاَِّْلانَّه َُلاُْ عاَاْيِهُواسا أانَّه ُافْ تاتاحاُُىُاهللُ 

ُُ.احلْاْمدُُِخ ْطباة ُِبغارْيُِ
ُي  ن ْقا ُِّْعُاُْست اْفِتحُ وايُا:ُراِِحاه ُالَّهُ قالُشيخُاْلسَلمُ اُبِاحلْاْمِدُِلَِّه؛ُِْلانَّه َُلْا َّمُاْنُالنَِّبُِّخ ْطبات اها عاَاْيِهُواسا ُصاَّىُاهللُ 

ُأانَّه ُافْ تاتاحاُخ ْطباة ُِبغارْيِهاا.

ُ ُاملصنف ُالَّهُ قول نَ ه َمازَّوَ التَّْكِبيَرات  ال ِلن حَّ صَ  َكالنَّاِفَلةِ  َصلَّى اْلِعيدَ  نْ إِ وَ ) :راِِحاه   ائِد  َوالذِّْكر  بَ ي ْ
 .(س نَّة   والخطبتين

َاِةُوااْلِقرااءاِةُأاْشباهاُد عااءاُاِلْسِتْفتااحُِ ُالتَّْحِر ا َْ ُ،ُِْلانَّه ُذِْكٌرُماْشر وٌعُب ا

 .(الزوال بعد ولو َقَضاؤ َها َوس نَّ ِلَمْن فَاتَ ْته  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

                                                           

كتابُصَلةُُُ-،ُومسَم613حديث:ُبابُاَخطبةُبعدُالعيد،ُُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالعيدينُُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ
ُالعيدين

 3835حديث:ُ
3833ُكتابُصَلةُالعيدين،ُحديث:ُُ-رواهُمسَمُ-2ُ
 8368حديث:ُ-كتابُصَلةُالعيدين،ُبابُالتكبريُيفُاَخطبةُُُ-رواهُعاْبد ُالرَّزَّاِقُيفُمصنفهُ-3ُ
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َّمُاصُاُلعمومُقولُالنِبوذل َُ عاَاْيِهُواسا اُأاْدراْكت ْمُفاصاُّوا»ُ:َّىُاهللُ  1ُُ.«ك ْمُفااْقض وا،ُوامااُفااتُافاما

َّمُاُوأيض اُلعمومُقولُالنِب عاَاْيِهُواسا ة ُأاْوُناِسي اهااُف اَْي صُا»ُ:صاَّىُاهللُ  اماْنُنااماُعاْنُصاَلا اُِِذااُذاكاراها 2ُُ.«ِّها

ُياك و َّ ُيفُماْنزِلِِهُبِالزَّاِوياِة،ُفُا»ُ:ِضيُاهللُعانهُ رُاُأاناِ ُْبِنُمااِل َُ وأيض اُلفع ُِّ ُكاا َّا ُبِاْلباْصراِةُأانَّه  ِدُاْلِعيدا ياْشها ِإذااَُلاُْ
ُالَِّهُْبناُأاِبُع ْتباةاُفاصاَّىُِِِْمُراْكعات ُا ه ُعاْبدا ُماْولا ياْأم ر  ُِْجااعاُأاْهَاه ُواوالاداه ُواماواالِياه ،ُُث َُّ َْ».3ُ

ُ

ُ

                                                           

ُُ-،ُومسَم635حديث:ُ-ُالصَلةكتابُاْلذا َّ،ُبابُلُيسعىَُِلُُ-،ُوالبخاري30331حديث:ُ-رواهُأِحدُ-1ُ
ُأاِبُه رايْ راةُامنُحديث666ُُحديث:ُ-كتابُاملساجدُومواضعُالصَلة،ُبابُاستحبابُِتيا َُّالصَلةُبوقارُوسكينةُُ

 «.وامااُفااتاك ْمُفاأاُتُّوا»ُبَفظ:
ُ،ُبسندُصحيح1003ُحديث:ُ-رواهُأبوُيعَىُ-2ُ
8666ُحديث:ُ-عيدين،ُبابُه ُِّيصَيهاُأه ُِّالباديةُكتابُصَلةُالُُ-رواهُعبدُالرزاقُيفُمصنفهُ-3ُ



 89 89 

 ل  صْ فَ 
َلَتْي الْ  في به والجهر س نَّ التَّْكِبير  اْلم ْطَلق  َيَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ ِفي   وَ  الخطبة فراغ إلى ِعيَدَْينِ لَي ْ

 .(ك لِّ َعْشِر ِذي اْلِحجَّةِ 
ُك  ُُِِّّالتَّْكِبري ُاْلم ْطَاقُ منُالسنةُ تدُُ،احلجةُذيُعشر يف رُاُاْبنُُِعانُْ بتملاُث ،عرفةُيومُفجرَُِلَو راِضيُُع ما
َّمُاُالنَِّبُُِّعانُُِماااهللُعانهُ  عاَاْيِهُواسا ُِمنُُِْفيِهنَُُّاْلعاما ُِّ ُِِلاْيهُُِأاحابُُُّوالاُُاهللُُِِعْندُاُأاْعظامُ ُأايَّامُ ُِمنُُْماا: ُقاالُاُصاَّىُاهللُ 
1ُ. ُواالتَّْحِميدُُِواالتَّْكِبريُُِالت َّْهَِي ُُِِِّمنُاُِفيِهنَُُّفاأاْكِثر واُاْلعاْشِر،ُاْْلايَّامُُِهاِذهُِ
،ُاْبنُ ُواكاا َُّا:ُاْلب خاارِيُُُّقاالُا وقَُُِِلاَُُياْر جاا َُُِّه رايْ راةا،ُواأاب وُع مارا ِر،اُأايَّامُُِيفُُالس      ُّ ب ِّراا َِّ،ُْلعاش      ْ ب ِّرُ ُي كا ُالنَّاسُ ُواي كا

2ُُ.بِتاْكِبريُِِهاا
ِة،ُالذِّْكِر،ُِمنُُِْر،اْلعاشُُْأايَّامُُِيفُُاَخْارْيُُِعاما ُُِِّيفُُاِلْجِتهاادُ ُواي ْستاحابُُّ قاِة،ُواالصِّيااِم،ُواالصََّلا ُُأاْعماالُُِواساائِرُُِواالصَّدا

يُاهللُعانهُ ُعابَّاسُ ُاْبنُ ُراوا ُِلماا،ُاْلربُِّ َُّالنَِّبُُِّعانُُْ،مااراض ِ عاَاْيِهُواس ا َّىُاهللُ  ُأاْفض ا ُِّاُأايَّامُ ُيفُُاْلعاما ُِّ ُماا»:قاالُاُمُاص ا
ِبي ُُِِّيفُُاِلِْهاادُ ُوالاُ:ُقاال واُيَّامُِاْْلُاُهاِذهُُِيفُُِمن ْهاا هَُُِي ااِطرُ ُخاراجُاُراج  ٌُُِّلَُُِّاِلِْهااد ،ُوالاُ:ُقاالُاُالَِّه؟ُس   ا ُُوامااِلهُُِبِن اْفس   ِ
3ُُ.«ِبشاْيءُ ُي اْرِجعُُْف اَامُْ

 .(جماعة في َلهاص فرَيضة كل عقب اِلضحى فيالتَّْكِبير  اْلم َقيَّد  وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
4ُُ.{ماْعد ودااتُ ُأايَّامُ ُيفُُالَّهُاُوااذْك ر وا:ُ}تعاَلُاهللُقولل
َّمُاُالَّهُُِراس ولُ ُقاالُا:ُقاالُاُاْل ذاِلُُِّن  ب اْيشاةُاُعانُْملاُثبتُُو ُواش ْربُ ُأاْك ُِّ ُأايَّامُ ُالتَّْشرِيقُُِأايَّامُ »ُ:صاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا

5ُ.«ِلَّهُُِواذِْكرُ 

ُكاا َّاُُم قايَّدُ التَّْكِبري ُالُْوُا ُُُُُ.اْلفارااِئضُُِعاِقيبُاماا
اماةُا ُاْبن ُق دا ُراِِحاه ُالَّهُ قاالا ر وعُ : ُُيفُُاِلْامااعااِت،ُيفُُاْلفارااِئضُُِبُاعاِقيُالتَّْكِبريُ ُراِِحاه ُالَّهُ ُِمااِمنااُِعْندُاُاْلماش              ْ
ه ورُِ ،عُ ُاْبنُُِِفْع َُُِِِّلاُُأاْذهابُ :ُهُِالَُّعاْبدُُِِْلاِبُُق  َْت:ُاْْلاثْ رامُ ُقاالُا.ُعاْنهُ ُاْلماش    ْ ب ِّرُ ُلاُُكاا َُّاُأانَّهُ ُمارا َّىُِذااُي كا ُص    ا
6ُُُ.ن اعامُْ:ُأاِْحادُ ُقاالُاُواْحداه ؟

                                                           

8658ُحديث:ُ-رواهُأِحدُ-1ُ
ُتعَيقاُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالعيدين-رواهُالبخاريُُ-2ُ
 630بابُفض ُِّالعم ُِّيفُأيامُالتشريق،ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالعيدينُُُ-رواهُاْلب خاارِيُُُّ-3ُ
201ُسورةُالبقرة:اآلية/ُُ-4ُ
3663ُحديث:ُ-كتابُالصيام،ُبابُترميُصومُأيامُالتشريقُُُ-هُمسَمرواُ-5ُ
ُ(2ُ/261)ُ-املغِنُلبنُقدامةُ-6ُ
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ُُِاْلوااِحدُُِعاَاىُلاْي ُا:ُماْسع ودُ ُاْبنُ ُواقاالُا َْ    1.اعاةُ ْجاُاُيفُُصاَّىُمانُُْعاَاىُالتَّْكِبريُ َُّنَّااِالتَّْشرِيِق،ُُأايَّامُاُتاْكِبريٌُُوااِلثْ ن ا
 (.تَّْشرَيقِ ال َأَيَّامِ  آِخرِ  َعْصرِ  ىلَ إَ  ِمْن َصََلِة َفْجِر َيَ ْوَم َعَرَفةَ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ِرُِمنُا ِةُاْلعاص    ْ َلا ُص    ا ِةُاْلفاْجِرُي اْوماُعارافاةا،َُِِلا َلا ُِمْنُص    ا ب ِّر  ُعاْبد ُالَِّه،ُي كا ُكاا َّا : واِد،ُقاالا :ُُلنَّْحرُِاُعاِنُاْْلاس    ْ ي اق ول 
،ُواِلَّ» ،ُالَّه ُأاْكب ار  ُالَّه ،ُواالَّه ُأاْكب ار  ُِِلاهاُِِلَّ ،ُلا ،ُالَّه ُأاْكب ار  ،ُالَّه ُأاْكب ار  2ُُُ.«ِهُاحلْاْمدُ الَّه ُأاْكب ار 

 .(الناس تقبلمس اْلمام وَيكبر النحر َيوم ظهر صَلة من فيكبر المحرم إال)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُعبدُاهللُبنُمسعودُاملتقدم،ْلثرُ

، اَل إَله إالَّ اللَّه  : َوِصَفت ه  َشْفع ا)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  َواَللَّه  َأْكبَ ر  اللَّه  َأْكبَ ر  َوِللَِّه اللَّه  َأْكبَ ر  اللَّه  َأْكبَ ر 
 .(اْلَحْمد  
ُ.مرتَُ،،ُأي:ُمرتَشاْفع اأ َُّيقولُهذاُالتكبريُالواردُُالتكبريُةُ واِصفُا

 .(تَ َقبََّل اللَّه  ِمنَّا َوِمْنك :ِلَغْيرِهِ  َواَل بَْأَس بَِقْوِلهِ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُراس وِلُالَِّهُُُ:قاالُاُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُج ب ارْيُِْبِنُن  فارْيُ ملاُوردُ َّمُاصُاكاا َّاُأاْصحااب  عاَاْيِهُواسا ُِِذااُاْلت اقاْواُي اْومُاَُّىُاهللُ 
ُب اْعض ه ْمُلِب اْعضُ اْلعُِ ُ 3.«ت اقابَّ ِّاُالَّه ُِمنَّاُواِمْن َُا»ُ:يِدُي اق ول 
ُ

                                                           

ُاْلم ْنِذرُُِ-1ُ 2383ُحديث:ُ-كتابُالعيدين،ُذكرُتكبريُمنُصَىُوحدهُيفُأيامُالتشريقُُُ-راوااه ُاْبن 
ُكتابُصَلةُالعيدين،ُالتكبريُمنُأُراوااهُ ُ-2ُ ْيباةا، قالُالزيَعي:8882ُُحديث:ُ-يُيومُهوَُِلُأيُساعةُاْبِنُأاِبُشا

يِّدُ   ِسنادهُجا
ُ-فتحُالباري،ُانظرُقالُاحلافظُابنُحجر:ُِسنادهُحسنو ،2ُُ/326ُ-رواهُاحملامَيُيفُ كتابُصَلةُالعيدين ُ-3ُ
2/336ُ
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ِ  َصََلِة اْلك س وفِ  ُُبَا

ِدُالن َّي ِّراْينُُِ:اْلك س وفِ تعرَيف  ُضاْوِءُأاحا ُذاهااب  ُب اْعِضهُُِه وا ُ.أاْوُذاهااب 
: ،ُي  قاال  ُلُِبِفاْتِحُاْلكااِف،ُواضامِّهاا،ُواكاذُاُكاسافاْتُالشَّْم   ُا:ُخاسافاْت.ُواِقي ِّا:ُاْلك س وف  َشَّْمِ .ُوااَْخ س وف 

ِر،ُواِقي ِّاُعاْكس ه .ُ ُاْلقامار {ُوهوُمردودِلَْقاما :}واخاسافا 1ُُ.بِقاْولِِهُت اعااَلا
ُِلذاهااِبُب اْعِضُضاْوئِِه،ُوااَْخُ  ُيفُآِخرِِه.ُواِقي ِّا:ُاْلك س وف  ُيفُأاوَّلِِه،ُوااَْخ س وف  ُِلذاهااِبُُسُ واِقي ِّا:ُاْلك س وف  وف 

ُك ِِّه.

ُُذاهاابُِعَىُُاْلك س وفُ واي ْطَاق ُ ُ.ُْلقامارُِوااضاْوِءُالشَّْم  

 (.س نَّة   يَ هِ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ةُ  ةٌُُاْلك س وفُُِصاَلا ُِْْجااع ا،،ُس نٌَّةُم ؤاكَّدا راةاُواالن َّواِويُّ ُه ب اي ْ اْنكاسافاْتُُ»:ش ْعباةاُُِغرياِةُْبنُِحلِاِديِثُاْلمُ ُحاكااه ُاْبن 
ُ ُالَِّه ُراس وِل ُعاَاىُعاْهِد َّمُاالشَّْم   ُواسا ُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُف اقاالا ُِبْ رااِهيم  ُمااتا ُاْنكاسافاْتُِلماْوِتُي اْوما : لنَّاس 

ُالنَِّبُُّ َّمُاِبْ رااِهيما،ُف اقاالا ُآي اتُاصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا را ُوااْلقاما ُالشَّْم ا ُي اْنكاِسفاا َُِّا:ُِ ََّّ ،ُلا  َُِِّمْنُآيااِتُالَِّهُت اعااَلا

يُا
َِ ُي اْنجا ُحلِايااتِِهُفاِإذااُراأايْ ت م وُه ااُفااْدع وااُالَّها،ُواصاُّواُحاَّتَّ 2ُُ.«ِلماْوِتُأاحاد ُوالا

 (خ ْطَبةٍ  يرِ غَ  نْ مِ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
عاَاْيِهُواسُاْلنهَُلُيردُعنهُ اُهاُاْلمامُأنهُخطبُلا،ُولُبأسُِبوعظةُبعدُالصَلةُيبَُفيَُّمُاصاَّىُاهللُ  واِِن َّه ما

َُياِْسفاا َُِّ،ُآي اتاا َُِِّمْنُآيااِتُاهللُِ اِبِرُْبنُُِملاُثبتأحد ُولُحلياتِه،ُِلماْوِتُُلا ُمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاْبِدُاهللُُِعاْنُجا
ُعاَاىُعاْهِدُراس وِلُاهللُِ ُكاسافاِتُالشَّْم   : َّمُاُقاالا ُاهلِلُيفُي اْومُ ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ،ُفاصاَّىُراس ول  ُشاِديِدُاحلْارِّ

َّمُا عاَاْيِهُواسا اِبِه،ُُصاَّىُاهللُ  ُواالُُْ»:قاالُاُثُبِأاْصحا :ُِِ ََُّّالشَّْم ا ُكاان واُي اق ول و َّا ُِلماْوِتُواِِن َّه ْم َُياِْسفاا َُِِِّلَّ ُلا قامارا
،ُواِِن َّه مُا يُاعاِظيم 

َِ ُت اْنجا 3ُُ.«اُآي اتاا َُِِّمْنُآيااِتُاهلِلُي رِيك م وُه اا،ُفاِإذااُخاسافااُفاصاُّواُحاَّتَّ

 (.هِ ابِ هَ ذَ  إَلى اْلك س وفِ  ءِ ِمْن ابِْتَدا َوَوقْ ت  َها)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ِةُاْلك س وِفُ ِّيأاْيُصاَلا ُالتَّجا ائِِهَُِلا اراِضيُاهللُعانهُ ُاِبِرُْبِنُعاْبِدُاهللُِعاْنُجُا،ُملاُثبتُِمْنُابِْتدا ُكاسافاِتُُما : قاالا

ُعاَاىُعاْهِدُراس وِلُاهلِلُ َّمُاالشَّْم   عاَاْيِهُواسا يُافاِإذااُخُا»ُ:قاالُاُثُُهِفيُوُصاَّىُاهللُ 
َِ ُت اْنجا 4ُُ.«سافااُفاصاُّواُحاَّتَّ

                                                           

5ُسورةُالقيامة:ُاآلية/ُُ-1ُ
كتابُُُ-،ُومسَم3026ُُاَخسوف،ُحديث:بابُالدعاءُيفُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالكسوفُُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ

3861ُُحديث:ُ-الكسوف،ُبابُذكرُالنداءُبصَلةُالكسوفُالصَلةُجامعةُ
َّمُاكتابُالكسوف،ُبابُماُعرضُعَىُالنِبُُُ-رواهُمسَمُ-3ُ عاَاْيِهُواسا  3886ُديث:حُ-يفُصَلةُُُصاَّىُاهللُ 
َّمُاصُاكتابُالكسوف،ُبابُماُعرضُعَىُالنِبُُُ-رواهُمسَمُ-4ُ عاَاْيِهُواسا  3886ُديث:حُ-يفُصَلةَُُُّىُاهللُ 
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 .(َواَل ت  ْقَضى إْن فَاَتتْ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُ ة ُاْلك س وِفُِ َُّْفااتاتُْلا ُقاضااؤُ ْلنهُُت  ْقضاىُصاَلا ُالتَّجاِّيُوالا ُِِااُب اْعدا َُلاُْي  ن ْقا ُِّْاْْلاْمر  ُرااتِباة ُوالا اُواِْلان َّهااُغاي ْر  ها

ُكُا ُف اَاْمُت  ْقضا ِةُاْلُتاابِعاة ُِلفاْرض  يَِّةُُْسِتْسقااءُِصاَلا واةُِْلُاواس ج وِدُُماْسِجدُِالُْواتِا ُوااِتُُمااِّهاا.لِفُاُِتَلا

ث مَّ  ث مَّ َيَ رَْكع  َطِوَيَل   ورَة  َطِوَيَلة  اْلَفاِتَحَة َوس   اِْل وَلى َجْهر ا رَْكَعَتاِن َيَ ْقَرأ  ِفي َوِهيَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
 ث مَّ ََيْسج د  َسْجَدتَ ْينِ  َيَ رَْكع  ث مَّ َيَ ْرَفع   مَّ ث   َيَ ْقَرأ  اْلَفاِتَحَة َوس ورَة  َطِوَيَلة   بل ََيْسج دْ الَ وَ  َوََيْحَمد   فَ ي َسمِّع   َيَ ْرَفع  

 (ث مَّ َيَ َتَشهَّد  َوَي َسلِّم   َطِوَيَلتَ ْيِن ث مَّ َي َصلِّي الثَّانَِيَة كاِْل وَلى
ُثبتُ ُملا يِق ُالصِّدِّ ُأاَْسااءاُبِْنِتُأاِبُباْكر  اراِضيُاهللُعانهُ عاْن ُُما ُالنَِّبَّ ُواسُاصُاأا ََّّ صاَّىُصاَلاةاَُُّمُاَّىُاهلل ُعاَاْيِه

ُالِقيااما،ُُث َُّراكاعاُفاأُا قااماُفاأاطاالا ُالرُّك وعا،ُُث َُّ ُالِقيااما،ُُث َُّراكاعاُفاأاطاالا رافاعا،ُطُاالك س وِف،ُف اقااماُفاأاطاالا ُالرُّك وعا،ُُث َُّ الا
ُالسُُّ ساجادا،ُفاأاطاالا رافاعا،ُُث َُّ ُالسُّج ودا،ُُث َُّ ،ُفاأاطاالا ساجادا قااما،ُفاأاطُاُث َُّ ُالرُّك وعا،ُج ودا،ُُث َُّ راكاعاُفاأاطاالا ُالِقيااما،ُُث َُّ الا

ُالسُّج ودا،ُُث َُّرافُا ،ُفاأاطاالا ُالرُّك وعا،ُُث َُّرافاعا،ُفاساجادا ُالِقيااماُُث َُّراكاعا،ُفاأاطاالا ُفاأاطاالا ُعُاُث َُّرافاعا ،ُُث َُّساجادا،ُفاأاطاالا

اْنصارُا 1ُُ.«فُاالسُّج ودا،ُُث َُّ

ُ (.وَعاتٍ بَِثََلِث ر ك   َوِإْن َأَتى ِفي ك لِّ رَْكَعةٍ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ورُد َّمُاأا ََُّّناِبَُّاهللُِ»ُ:ُاراِضيُاهللُعانهُاُعاْنُعااِئشاةُاملُا عاَاْيِهُواسا ُواأاْرباعُاصُاُصاَّىُاهللُ  ُراكاعاات  2ُُ.«ساجادااتُ َُّىُِستَّ

ُ(. َأْو َأْرَبعٍ )ُ:الَّهُ ُراِِحاهُ قولُاملصنفُ
ُملاُوردُ َّمُاعاِنُالنَِّبُُِّمااراِضيُاهللُعانهُ عاْنُاْبِنُعابَّاس  عاَاْيِهُواسا راكاعا،ُُ»ُ:نَّهُ أاُُصاَّىُاهللُ  ُق اراأا،ُُث َُّ صاَّىُيفُك س وف 

راكاعا، ُث َُّ ق اراأُا راكاعا،ُُث َُّ ُث َُّ ق اراأُا راكاعا،ُُث َُّ ُث َُّ ق اراأُا 3ُُ.«وااْْل ْخرا ُِمثْ َ هااُُث َُّ

ُ.َفََل بَْأَس(  َأْو َخْمسٍ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ُكاْعبُ ُ ُاِوُرُ ملاُ ُْبِن :ُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأ ِباِّ ُعاَاىُعاْهِدُراس وِلُا»قاالا ُاْنكاسافاِتُالشَّْم   صاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُلَِّه

َّمُا ُُواسا ُالنَِّبَّ َّمُاصاَّىُاواِِ ََّّ ُواسا ُالطُّوالُُِهلل ُعاَاْيِه ُِمنا ُصاَّىُِِِْم،ُف اقاراأاُِبس وراة  ،ُواساجادا عاات  ُراكا َاْ ا ُ ،ُواراكاعا

                                                           

كتابُُُ-وام ْسَِمٌُُ،623ُبابُماُيقولُبعدُالتكبري،ُحديث:ُ-كتابُاْلذا َّ،ُأبوابُصفةُالصَلةُُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ
َّمُاالكسوف،ُبابُماُعرضُعَىُالنِبُ عاَاْيِهُواسا  3863حديث:ُ-يفُصَلةُُصاَّىُاهللُ 

3881ُحديث:ُ-كتابُالكسوف،ُبابُصَلةُالكسوفُُُ-ْسَِمٌُراوااه ُمُ ُ-2ُ
3868ُحديث:ُ-كتابُالكسوف،ُبابُذكرُمنُقالُ:ُِنهُركعَُثا َُّركعاتُيفُأربعُُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-3ُ
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ِ،ُُث َّ َْ ت ا ،ُواساجاداُساْجدا ُراكاعاات  َاْ ا ُالطُّواِل،ُواراكاعاُ س وراة ُِمنا قااماُالثَّانِياةا،ُف اقاراأُا ِ،ُُث َُّ َْ ت ا ُكامااُه وُاساْجدا َا ا ُُجا
ُاَْناَاىُك س وف  هاا َاِةُياْدع وُحاَّتَّ   1.«م ْست اْقِب ِّاُاْلِقب ْ

 .س نَّة  اَل ت ْدَرك  ِبِه الرَّْكَعة ( وَّلِ اِلَ )َوَما بَ ْعَد  :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُالرُّك وِعُاْْلاوَِّلُيفُك  ُِِّّراْكعاة ُس نَّةٌُيعِنُ ُُمااُب اْعدا ُبِهُِيُ لا ُُ،ْكعاةُارَُّالُْلماْسب وقُ اُْدراك  ة ُبِت ارِْكِهُِْلانَّه ُر ِويا ُت اْبط  ِّ ُالصََّلا والا

َّمُاِمْنُغارْيُِواْجه ُعاْنه ُ عاَاْيِهُواسا ُوااحُُِصاَّىُاهللُ  ةاُاْلك س وِفُِبر ك وع  ُ.وسيأَتُدُ أانَّه ُصاَّىُصاَلا

 .َناِفَلٍة(الْ كَ   اهَ ي َ لِ صَ َي   نْ أَ َوََيِصحُّ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُالَِّهُ»ُ:راِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُباْكراةُاملاُثبتُ ُراس ولا َّمُاأا ََّّ ِتك ْمُُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُِمْث ِّاُصاَلا ِ َْ صاَّىُراْكعات ا

ُالشَّْم ُِ ُك س وفا  2ُ.«هاِذِه،ُواذاكارا
 
 
 

                                                           

أِحدُ-1ُ أاب وُدااو د20632حديثُ:ُ-راوااهُ  تفريعُأبوابُاِلمعُةُُ-ُ، ث:ُبابُمنُقالُأربعُركعات،حديُ-كتابُالصَلةُ،
 ،ُبسندُضعيف6026ُحديث:ُُ-،ُوالطرباِّنُيفُاْلوسط3033

ُ،ُوصححهُاْللباِّن3352ُحديث:ُ-كتابُالكسوف،ُنوعُآخرُُُ-رواهُالنسائيُ-2ُ
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ِ  َصََلِة ااِلْسِتْسَقاءِ   بَا
ُساْقِيُاْلمااِءُِمْنُاْلغارْيُِلَِن َّْف ُُِه وُاُو،ُالسُّْقياااْسِتْفعااٌلُِمناُُااِلْسِتْسَقاء  ل َغة : ُ.أاْوُِلَْغارْيُُِطاَاب 

ُِعْنداُح ص وِلُاِلْاْدِبُعاَاىُواْجه َُماْص وصُ ُ:َوَشْرع ا ُ.طاَاب ه ُِمْنُالَِّهُت اعااَلا

 :ااِلْسِتْسَقاءِ  َأنْ َواع  

اُالدُّعااء ُاْلمُ  َ هُاُ،جارَّدُ اِلْسِتْسقااء ُأانْ وااٌعُأاْدنااها ُالصََّاوااِت،ُواأاْفضا َْفا ُواأاْوساط هااُالدُّعااء ُخا ِ َْ اُاِلْسِتْسقااء ُِبراْكعات ا
ُواراداْتُِباِميِعُذاِل َُا ِ،ُوااْْلاْخباار  َْ ُُ.واخ ْطبات ا

 .ُ(ِعيدِ لْ اَوِهَي س نَّة  َوَوقْ تَ َها َوِصَفت  َها َوَأْحَكام َها َكَصََلِة ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُأاْسأال ه ُعاْنُس نَِّةُاِلْسِتْسقااِءُف ُاملاُوردُ ُاْبِنُعابَّاس  َُِِلا َاِِنُماْرواا َّ  :ُأاْرسا ،ُقاالا ةاُْبِنُُياْىيا :ُعاْنُطاَْحا س نَّة ُ»قاالا

ُالَِّهُ ُأا ََُّّراس ولا ْيِن،ُِِلَّ ِةُيفُاْلِعيدا عاَاْيهُِاِلْسِتْسقااِءُس نَّة ُالصََّلا َّمُاوُاُصاَّىُاهللُ  ِيناه ُعاَاىُُسا ُرِدااءاه ُفاجاعا ِّاَُا ق اَابا
،ُواق اراأاُسُا ُتاْكِبرياات  ْبعا ُسا ُيفُاْْل وَلا ب ِّر  ُي كا ِ َْ ِيِنِه،ُفاصاَّىُالرَّْكعات ا ُاْْلاْعَاى،ُياساارِِه،ُواياسااراه ُعاَاىَُا ُرابِّ َا بِِّحُاْسما

ُالُْ ُحاِديث  يفُالثَّانِياِةُها ُِّْأاتااكا ُتاْكِبريااتُ واق اراأُا َاْ ا ُِفيهااُ ب َّرا 1ُُ.«غااِشياِة،ُواكا

َاْس اف ُا ع ا،ُوايفُالثَّانِياِةُ ب ْ ُسا ب ِّر ُيفُاْْل وَلا ِ،ُي كا َْ ُ.ت صاَّىُيفُالصَّْحرااِء،ُوات صاَّىُراْكعات ا
ُِقااماةُ  ُوالا اماةُا،ُِمْنُغارْيُِأاذاا َّ  ُاْبن ُق دا ُن اْعَامُ راِِحاه ُالَّهُ قاالا ف ا.ُ:ُوالا 2ُُِفيِهُِخَلا

 (.بَةٍ َوَأَمَره ْم بِتَ وْ  َوِإَذا َأرَاَد إَمام  اْلخ ر وَ  َلَها، َوَعَظ النَّاسَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

مُاُُبُ ذاكَّراه ْمُِبُِي ُوُا ُق  َ وب  ه ْم،ُواي اْنصاح ه ْمُواي ذاكِّر ه ْمُبِاْلعاوااِقِبُوُاُعَيهمُلِر ،ُت اْوباة ُِمْنُاْلماعااِصيْلُاأاماراه ْمُبُِِلرتاِقَّ
ءٌُْلنهُماُ ُباَلا ُُ.ِلُبالتوبةُُِعُافُِ،ُولُرُ بُ نُْبذُاُِلُن ازالا

ُ.(َمظَاِلمالْ  نَ مِ  و ِ ر  خ  الْ وَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
تاك و َّ ُساباب ا ُاِلْاْدِب،ُواالطَّاعاةُ  ُْلاِجااباِتِهْم،ُفاِإ ََُّّاْلماعااِصياُساباب  :ُ}والاْوُِلُُلِياك و َّاُأاقْ رابا ت اعااَلا ُالَّهُ  َْب اراكااِت،ُقاالا

ُفاأُا ب وا ُكاذَّ ُوااْلاْرِضُوالاِكْن اِء ُالسَّما ُِمنا ُب اراكاات  ُعاَاْيِهْم ُلافاتاْحناا ُواات َّقاْوا ُاْلق را ُآمان وا ُأاْه ِّا ُكاان واُخُاأا ََّّ ُِباا ْذنااه ْم
3ُُ.ياْكِسب و َّا{

ُ
                                                           

،ُوالبيهقي3863ُُكتابُالستسقاء،ُحديث:ُُ-،ُوالدارقطِن3336ُكتابُالستسقاءُ،ُحديث:ُُ-رواهُاحلاكمُ-1ُ
6023ُُحديث:ُ-لدلي ُِّعَىُأ َُّالسنةُيفُصَلةُالستسقاءُالسنةُيفُصَلةُكتابُصَلةُالستسقاء،ُبابُاُُ-يفُالسنن

ُ(2ُ/120)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
 66سورةُاْلعراف:ُاآلية/ُُ-3ُ
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  (.ف  َلَهاَوَيَ تَ َنظَّ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُلاه ،ُأاْشباهاُاِلْ م عاةا. ُاْتاِمع و َّا ُي اْوٌمُ ،ُواه وا ُي  ْؤِذياُالنَّاسا ُلِئاَلَّ

 (.  َواَل َيَ َتطَيَّب  )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ُ.ِْلانَّه ُي اْوم ُاْسِتكااناة ُواخ ض وعُ 

 .(م َتَضرِّع ا م َتَذلَِّل   ام تَ َواِضع ا، م َتَخشِّع   َوََيْخر    ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُأاْسأالُ ملاُوردُ ُاْبِنُعابَّاس  ُاْْل مارااِءَُِِلا َاِِنُأاِمرٌيُِمنا :ُأاْرسا ُِكنااناةا،ُقاالا ُْبِنُعاْبِدُالَِّهُْبِن ِةُعاْنُِِْسحااقا ه ُعاِنُالصََّلا

ُاْبن ُعابَّاسُ  :ُن اعاهُ :ُمااُمُاراِضيُاهللُعانهُ ُيفُاِلْسِتْسقااِء،ُف اقاالا ُالَِّهُ»أا َُّْياْسأالاِِن؟ُقاالا عاَاْيِهُخاراجاُراس ول  صاَّىُاهللُ 

َّمُا اُي صاِّيُيفُالُُْواسا ُكاما ِ َْ ُم تاضارِّع ا،ُفاصاَّىُراْكعات ا ُم تاخاشِّع اُم ت اراسَِّل  ِعيِد،ُواَلاَُْياْط ْبُخ ْطباتاك ْمُم ت اوااِضع اُم تاباذِّل 
 1ُ.«هاِذهُِ

َيِن َوالصَََّلِح َوالشُّي وخ  ُ:الَّهُ ُراِِحاهُ قولُاملصنفُ  .( )َوَمَعه  َأْهل  الدِّ

ُكانتُاْلجابةُِْلان َّهُ  ُكانواُهللُأطوع، ُُ.أاْسراعُ ُيِهمِِلُامُملا

 (.َعَجاِئزَ الْ وَ  ،ْطَفالٍ اِلَ )َوَي  َباح  خ ر و    :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

ُواِعياال هُ  ُالَِّهُت اعااَلا َْق  ُ.ِْلان َّه ْمُخا

ُُ(. بَ َهائِمَ الْ )وَ ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
َّمُافيهُنظرُْل َُّالنِبُ عاَاْيِهُواسا عاْنُملاُوردُيمطروا،َُلُيفعَه،ُولُُيتاجُالناسَُِلُخروجُالبهائمُلُصاَّىُاهللُ 

رُا ُْبِنُع ما ُالَِّهُُمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاْبِدُالَِّه نااُراس ول  ُعاَاي ْ :ُأاقْ با ِّا َّمُاَّىُاهللُ صُاقاالا :ُ ُُعاَاْيِهُواسا ُف اقاالا يااُماْعشارا
َاٌْ ُِِذااُابْ ت َِيت ْمُِِِنَّ،ُواأاع وذ ُبِالَِّهُأا َُّْت ْدرِك وه نَّ:ُ :ُثُاْلم هااِجرِيناُ ُُقاالا ُم ِنع واُاْلقاْطرا اةاُأاْمواالِِْم،ُِِلَّ ْن اع واُزاكا واَلاَُْا

ُاْلب اهُا اِء،ُوالاْولا َ ْطار واِمناُالسَّما 2ُُ.«ائِم َُلاُْ

ُ

ُ

                                                           

ْجاعُأبوابُصَلةُالستسقاءُُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُ-،ُوأبوُداود1213حديث:ُ-رواهُأِحدُ-1ُ
،3262ُُحديث:ُ-كتابُِقامةُالصَلةُ،ُبابُماُجاءُيفُصَلةُالستسقاءُُُ-ه،ُوابنُماج666ُُوتفريعهاُحديث:
 وحسنهُاْللباِّن

التشديدُعَىُمنعُُ-،ُوالبيهقيُيفُشعبُاْلَا 3036َُّحديث:ُ-كتابُالفنت،ُبابُالعقوباتُُُ-رواهُابنُماجهُ-2ُ
ُوصححهُاْللباِّن1386ُحديث:ُُزكاةُاملال
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ُ

 .(الت ََّوسُّل  بِالصَّاِلِحينَ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
َُابدعاءُُالت َّواسُّ ُِّايعِنُ ُبِاْلعابَّاسُِقاْدُراجااءاُاْْلِجااباِةُوُا ،الصَّاحلِِ عاْنُأاناِ ُْبِنُف،ُُِضيُاهللُعانهُ رُاُاْستاْسقاىُع مار 
اْستاْسقاىُراِضيُاهللُعانهُ ع ماراُْبناُاَخاطَّاِبُُأا ََُُّّراِضيُاهللُعانهُ ُمااِل َُ  قاحاط وُا طََِِّب،ُُكاا َّاُِِذاُا

 
بِالعابَّاِسُْبِنُعاْبِدُامل

ُ: ُبِناِبي ِّنااُف اتاْسِقيناا،ُواِِنَّاُن ات اواسَّ ِّ ُِِلاْي َُا»ف اقاالا ُك نَّاُن ات اواسَّ ِّ ُِِلاْي َا :ُف اي ْسقاْو َُّا،ُ«عامُِّناِبي ِّنااُفااْسِقنااِبُُالَّه مَُِِّنَّا   1.قاالا
بِيازِيداُْبِنُاْْلاْسوادُِم عااوُِوااْستاْسقاىُ َاْيِمُْبِنُعااِمر ُاَخْاباائِرُِف ،اِلْ راِشيُُُّياةُ  قاحاطاْت،ُفاخاراجاُم عااِوياة ُعاْنُس  اءُا يُِّأا ََُّّالسَّما

ُم عااوُِ ُف اَامَّاُق اعادا ُياْستاْسق و َّا ُواأاْه ِّ ُِدماْشقا ُاْْلاْسواِدُاِلْ راِشيُّ؟ُياة ُعاَاىُاْلِمْنرباِ،ُقُاْبن ُأاِبُس ْفياا َّا ُْبن  ُيازِيد  :ُأاْينا الا
ُرِْجَاْيِه،ُف ُا ُِعْندا ُف اقاعادا ُاْلِمْنب ارا ،ُفاأاماراه ُم عااِوياة ُفاصاِعدا ُفاأاقْ با ِّاُي اتاخاطَّىُالنَّاسا ُم عااِوياة :ُالَّه مَُِِّنَّاُف اناادااه ُالنَّاس  قاالا

ُُِِ ُْبِنُاْْلاْسواِدُاِلُْ ناْستاْشِفع  ُبِيازِيدا ُِبارْيِناا،ُواأاْفضاَِنااُالَّه مَُِِّنَّاُناْستاْشِفع ُِِلاْي َا ُلاْي َا َُِِلا ْي َا ،ُيااُيازِيد ،ُاْرفاْعُيادا راِشيِّ
ُأا َُّْثااراتُْ ُأاْوشا َا ُكاا َّا ا ُأاْيِدي اه ْمُفاما ُالنَّاس  ْيِه،ُوارافاعا ُيادا ُف ارافاعا ُواجا َِّّ اُت  ْرٌس،ُسُاُالَِّهُعازَّ ُكاأان َّها حااباٌةُيفُاْلغاْرِب

َ غ واُماناازِلا مُْ ُي اب ْ ُأا َُّْلا ُكااداُالنَّاس  نااُحاَّتَّ ُلاااُرِيٌحُفاساقات ْ 2ُُ.واْهبَّ
ُق اْي ُ  ُْبن  ُْبِنُاْْلاْسوادُُِوااْستاْسقاىُالضَّحَّاك  ُأاِبُعاْمر وُالُأاب وُز ْرعاةاُُياْىياُُقاالُا،ُأيض اُبِيازِيدا ُْبن  سَّْيبااِّنُّ،:ُخاراجا

:ُأاْيناُيُا ُالضَّحَّاك  :ُف اقاالا اب ا،ُقاالا ُف اَاْمَُ ْطار وا،ُواَلاُْي اراْواُساحا ُفااْستاْسقاىُبِنااس  ُْبن ُق اْي   زِيد ُْبن ُاْْلاْسواِدُالضَّحَّاك 
:ُأانااُقاالُا ُواجُااِلْ راِشيُّ؟ُف اقاالا ُالَِّهُعازَّ ،ُعاْنُ َُِّّف اقااما،ُف اعُا:ُق ْمُفااْستاْشِفْعُلانااَُِِلا ُب  ْرن ساه ُعاَاىُماْنِكِبِهُواحاسارا طافا

ُحاَّتَُّ ُقاَِيَل  ُِِلَّ اُداعاا ُفاما ُِبُِِلاْي َا ُياْستاْشِفع و َّا ِء ُهاؤ لا ُِعبااداكا ََّّ ُِِ :ُالَّه مَّ ُكااد واُُِذرااعاْيِه،ُُث َُّقاالا م ِطر واُحاَّتَّ
:ُالَّهُ  قاالا ُاِلُْ ي اْغراق و َّاُِفيِه،ُُث َُّ ُب اْعداُتَِْ َا اُلاِبثا ه ْم،ُفاما اُشاهاراِّنُفاأارِْحِِنُِمن ْ ُمااتُامَُِِّ ََُّّهاذا ُْج  عاة ُحاَّتَّ 3ُ.م عاِةُِِلَّ

 (.ََيْخط ب  خ ْطَبة  َواِحَدة   ث مَّ  فيصلى)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ِذِه،ُوالاكُُِقاْولُِل ُكاخ ْطباِتك ْمُها َُياْط ْب :َُلْا ُي ازاْلُيفُالدُّعااِءُواالتَّضُااْبِنُعابَّاس  ُعاَاىُْنَُلْا اُياد لُّ رُِّعُواالتَّْكِبرِي.ُواهاذا

ُا َْ مااُفاصا ِّاُب ا َ وسُ ُأانَّهُ  ُج  ُوالا ُِبس ك وت  َّمُا،ُولوُفع ُِّذاِل َا عاَاْيِهُواسا ماْنُن اقا ِّاُاَْخ ْطباةاُُك  ُُِّّنق ُِِّلينا،ُُولُصاَّىُاهللُ 
َُلاُْي ان ْق  ُِّْ ُِخ ْطبُاأنهُخاطابا َْ ُ،ُوالعباداتُتوقيفية.ت ا

                                                           

قحطوا،ُحديث:ُُ-وابُالستسقاءُكتابُاِلمعة،ُأبُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ  665ُبابُسؤالُالناسُاْلمامُالستسقاءُِذُا
كراماتُاْلولياءُلَللكائي،ُسياقُماُرويُمنُكراماتُيزيدُبنُاْلسودُاِلرشيُُُ-رواهُاآللكائيُشرحُأصولُالعتقادُ-2ُ
2363ُُُحديثُ:ُ–
ي،ُسياقُماُرويُمنُكراماتُيزيدُبنُاْلسودُاِلرشيُكراماتُاْلولياءُلَللكائُُ-رواهُاآللكائيُشرحُأصولُالعتقادُ-3ُ
 6608ُحديث:ُ-بابُيفُِخَلصُالعم ُِّهللُُ-والبيهقيُيفُشعبُاْلَا َُّ-2360ُُحديثُ:ُ-
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:ُراِضيُاهللُعانهُ ُأاِبُه رايْ راةُاُقاْولُِوال ُناِبُُّالَِّهُ»،ُأانَّه ُقاالا عُاخاراجا َّمُاصاَّىُاهللُ  ي اْوم اُياْستاْسِقي،ُفاصاَّىُبِنااَُُاْيِهُواسا
عُا الَّهُا واداعاُا خاطاب اناُا ُِِقااماة ،ُُث َُّ ُأاذاا َّ ُوالا ُِِبَلا َْ َناُْراْكعات ا ُواْجهاهُ  ُرِدااءاه ،ُزَُّواجا َِّّ،ُواحاوَّلا ق اَابا ياداه ،ُُث َُّ َاِةُرااِفع ُا ُاْلِقب ْ وا
ُعاَاىُاْْلاَْانُِ 1ُُ.«فاجاعا ِّاُاْْلاَْاناُعاَاىُاْْلاْيساِر،ُوااْْلاْيسارا

ُاْلماْقصُ ُ ِ،ُواِْلا ََّّ َْ ُي ان ْق  ُِّْخ ْطبات ا ُاَْخ ْطباةاَُلْا ُن اقا ِّا ُماْن ُك  َِّّ ُدُ واِْلا ََّّ َُِّنَّااُه وا ُودا ُأاث ارا ُلِي ِغيث اه ْم،ُوالا ُت اعااَلا عااء ُالَِّه
ُكاا َُّا ا ُكاما ،ِ َْ :ُصاَّىُراْكعات ا ُأانَّه ُقاالا ِديِثُاْبِنُعابَّاس  ُِمْنُحا ،ُواالصَِّحيح  ُيفُذاِل َا ِ َْ ْوهِنااُخ ْطبات ا ُي صاِّيُيفُِلكا

اُذاكار ُو ُكاما ُالن َّْق ِّ  ُكاا َّا لِي ُِِّأاوَِّلُاحلْاِديِث.اْلِعيِد.ُوالاْو ِة،ُِبدا ُُماْم وٌلُعاَاىُالصََّلا ُه ،ُف اه وا

 (. اْلِعيدِ  ةِ بَ طْ خ  كَ  َيَ ْفَتِتح َها بِالتَّْكِبيرِ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُي  ن ْقا ُِّْعاْنُالنَّْجع اُبَُاْلدلة،ُُوُاحلْاْمدُِتقدمُأ َُّالراجحُيفُذل َُأ َُّالتكبريُبعدُ ُأانَّه َُلْا َّىُاهلل ُعاَاْيِهُصُاِبِّ

َّمُا ُُ.احلْاْمدُُِأانَّه ُافْ تاتاحاُخ ْطباة ُبِغارْيُُِواسا

 (.هِ ِقَراَءِة آَيَاٍت ِفيَها اِْلَْمر  بِ  ،َوَي ْكِثر  ِفيَها ااِلْسِتْغَفارَ )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ُاَخْاطَّاِبُملاُوردُ ُْبن  ُع مار  : ُخاراجا ُياْستاْسِقيُف ُاُاهللُعانهُ ُراِضيعاِنُالشَّْعِبِّ،ُقاالا َاْمُيازِْدُعاَاىُاِلْسِتْغفااِرُحاَّتَّ

ُِباجااِديحاُالسَّمااِءُالَِّذيُي ْست ان ُْ ُاْلماطارا :ُلاقاْدُطاَاْبت  ُقاالا ُاْستاْسقاْيتا ،ُُث َُّزُاراجاعا،ُفاِقي ِّاُلاه :ُمااُراأايْ نااكا ُبِِهُاْلماطار  ل 
ُغافَّار اُي  ْرِس ُِِّالسَّمااءاُعاَاْيك ْمُِمْدراار ا{}اْست اْغِفر واُرابَّك ْمُِِنَّ:ق اراأُا ُكاا َّا 2ُ.ه 

ت وب واُِِلاْيِهُي  ْرِس ُِِّالسَّمااءاُعاَاْيك ْمُِمْدراار ا{:  3ُ.}وايااُق اْوِمُاْست اْغِفر واُرابَّك ْمُُث َُّ
:}واأا َُِّاْست اْغِفر واُرابَّك ْمُُث َُّت وب واُِِلايُُْاهللُومنُذل َُأيض اُقول ُم سامًّىُِهَُ ات ِّعُْت اعااَلا ُأاجا ِّ  ك ْمُماتااع اُحاسان اَُِِلا

ُفاْضَاهُ  ُك  َُِِّّذيُفاْض ِّ  ِبريُ  واي  ْؤِت ُكا ُي اْوم  ُعاَاْيك ْمُعاذاابا ُأاخااف  4ُُُُ.{واِِ َُّْت اوالَّْواُفاِإِّنِّ

 (.َنْحَو السََّماءِ  ظ ه وَره َماوَ َوَيَ ْرَفع  َيََدَْيِه )ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ولُِشكالُفيهُفإ َُّمنُبالُِيفُرفعُيديهُيفُالدعاءُصارتُههورُالكفََُنوُ، غةُيفُرفعُاليدينمبال

ُالسماء.
ُالنَِّبَُّ»ُ:راِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاناِ ُْبِنُمااِل َُ ملاُثبتُ َّمُاأا ََّّ ُكافَّْيِهُُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُِبظاْهِر اْستاْسقاى،ُفاأاشاارا
ُالسَّمااءُِ ُ 5ُ.«َِِلا

                                                           

 ،ُوصححهُاْللباِّن5332ُحديث:ُ-رواهُأِحدُ-1ُ
33ُسورةُنوح:ُاآلية/ُ-2ُ
 82سورةُهود:اآلية/ُُ-3ُ
1ُسورةُه ود :اآلية/ُُ-4ُ
 3816حديث:ُ-كتابُصَلةُالستسقاء،ُبابُرفعُاليدينُبالدعاءُيفُالستسقاءُُُ-رواهُمسَمُ-5ُ
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ُالنَِّبَُّ»ُ:راِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأانا ُ وُا َّمُاأا ََّّ عاَاْيِهُواسا ُياْستاْسقُُُِصاَّىُاهللُ  ْيِهُواجاعا ِّاُب ط ون اه مااُكاا َّا ُيادا اُوامادَّ يُهاكاذا
ُِِِبطاْيهُِ ُب ايااضا ُراأاْيت  ،ُحاَّتَّ  1ُ.«ممَّاُياَِيُاْْلاْرضا

 .(اْلَمْأم وم   َوَي  َؤمِّن    َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبيِّ َعاِء ِبد   فَ َيْدع و)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ثبتُ اِبِرُْبِنُعاْبِدُالَّهُِملُا :ُأاتاِتُالنَِّبَُُّمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُجا َّمُاصاَّىُاقاالا عاَاْيِهُواسا :ُُهللُ  مَُّالَّهُ »ب اوااِكي،ُف اقاالا

رُااْسِقنااُغاْيث اُم ِغيث ا،ُمُا ُآِج ُِّ ُرِيئ اُمارِيع ا،ُنااِفع اُغاي ْ ُغاي ْرا ،ُعااِجَل  :ُفُا«ضاار   2ُ.أاْطب اقاْتُعاَاْيِهم ُالسَّمااءُ ،ُقاالا
:وُا ُِِذااُاْستاْسقاىُقاالا ُكاا َّا ُْبِنُعاْبِدُالَِّه،ُعاْنُأابِيِه،ُماْرف وع اُأانَّه  ِنيئ اُمارِيئ اُ»ُعاْنُسااَلِِ اُمارِيعُ الَّه مَُّاْسِقنااُغاْيث اُها

،ُالَّ َا ُاْلقااِنِط َاْعاَْنااُِمنا ُ ُوالا ُعاامًّاُطاب اق اُساحًّاُداائِم ا،ُالَّه مَُّاْسِقنااُاْلغاْيثا ق اَُم اََّل  ِدُهُ غادا ُبِاْلِعبااِدُوااْلِبَلا مَُِِّ ََّّ
ُياْشك و ْوااِءُوااِلْاْهِدُوااْلفاْت َُِمااُلا ُالألَّ ،ُالَّه مَُّأُاُوااْلب اهاائِِمُوااَخْاَِْقُِمنا ُِِلاْي َا ُلانااُالضَّرْعا،ُِِلَّ ناِبْتُلانااُالزَّرْعا،ُواأاِدرَّ

ُوااِلْ ُو ُوااْلع ْريا،ُواْكِشْفُعُاوااْسِقنااُِمْنُب اراكااِتُالسَّمااِء،ُواأاْنِبْتُلانااُِمْنُب اراكااِتُاْْلاْرِض،ُالَّه مَُّاْرفاْعُعانَّاُاِلْاْهدا
ِءُمُا ُاْلباَلا ُغافَّار اُفاأاْرِس ُِِّالسَُّعانَّاُِمنا ُك ْنتا ،ُِِنَّ َا ،ُالَّه مَُِِّنَّاُناْست اْغِفر كا ر كا ُياْكِشْفه ُغاي ْ نااُِمْدراار ااُلا 3ُُ.«مااءاُعاَاي ْ

ُالنَِّبَُُّراِضيُاهللُعانهُ ُعاِنُاْلم طََِِّبُْبِنُحاْنطابُ وُا َّمُاأا ََّّ ُاكُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُِعْندا ُي اق ول  الَّه مَُّ»ُْلماطاِر:ا َّا
ِر،ُالَّه مَُّ ُعاَاىُالظِّرااِبُوامانااِبِتُالشَّجا ،ُالَّه مَّ ُغاراق  ُوالا ُهاْدم  ،ُوالا ُس ْقيااُعاذااب  ُس ْقيااُراِْحاة ،ُلا نااُوالا ُحاواالاي ْ

ناا 4ُُ.«عاَاي ْ

َلةَ  ََيْستَ ْقِبل   ثم)ُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ اللَّه مَّ إنَّك َأَمْرتَ َنا ِبد َعاِئك  ل  ِسرًّا:فَ يَ ق و  خ ْطَبةِ الْ  َأثَ َناءَ في  اْلِقب ْ
 .(َوَوَعْدتَ َنا إَجابَ َتك، َوَقْد َدَعْونَاك َكَما َأَمْرتَ َنا فَاْسَتِجْب ِمنَّا َكَما َوَعْدتَ َنا

ُوردُ هُِملا ُعامِّ ُعاْن ، ِيم  ُُتا ُْبِن ُعابَّاِد :ُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْن ُالنَّ»ُقاالا ُراأاْيت  َّمُاصُاِبَّ ُواسا ُخاراجاَُُّىُاهلل ُعاَاْيِه ي اْوما
َاةاُياْدع و ُالنَّاِسُهاْهراه ،ُوااْست اْقبا ِّاُالِقب ْ َُِِلا :ُفاحاوَّلا  5.«ياْستاْسِقي،ُقاالا

 (.اِْلََْيَمنِ  ىث مَّ َي َحوِّل  رَِداَءه  فَ َيْجَعل  اِْلََْيَمَن َعَلى اِْلََْيَسِر َواِْلََْيَسَر َعلَ ):راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ

                                                           

 3001بابُرفعُاليدينُيفُالستسقاء،ُحديث:ُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-رواهُأاب وُدااو دُاُ-1ُ
،ُواحلاكمُيف3003ُ:بابُرفعُاليدينُيفُالستسقاء،ُحديثُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُ-رواهُأبوُداودُ-2ُ

 ،ُوصححهُاْللباِّن3383ُاملستدركُكتابُالستسقاء،ُحديث:
 2066حديث:ُُ-كتابُالستسقاءُالدعاءُيفُالستسقاءُُُ-رواهُالبيهقيُيفُمعرفةُالسننُواآلثارُ-3ُ
 113كتابُالعيدين،ُحديث:ُُُ-رواهُالشافعيُ-4ُ
ُكيفُحولُالنِبُُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالستسقاءُُُ-رواهُالبخاريُ-5ُ ،ُومسَم661ُههرهَُِل،ُحديث:ُُبابُ:

3816ُ،كتابُصَلةُالستسقاء،ُحديث:ُ
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هُِ ُعامِّ ُعاْن ، ِيم  ُُتا ُْبِن ُعابَّاِد ُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْن : ُقاالا ،«ُ ُالنَِّبُّ َّمُاصاَّىُاهللُ خاراجا ُواسا ُُُعاَاْيِه ياْستاْسِقيُواحاوَّلا

 1.«رِدااءاهُ 

ُراس وِلُاهلِلُُاراِضيُاهللُعانهُاعاْنُعااِئشاةاُوُا َُِِلا ُالنَّاس  عُاصاَّىُقاالاْت:ُشاكايا َّمُااهللُ  َُُاْيِهُواسا ُاْلماطاِر،ُفاأامارا ق ح وطا
ُي اْوم اَُياْر ج و َّاُِفيِه،ُقاالاْتُعااِئشاة :ُفاخاراجاُراس ولُ  عاَاْيِهُُاهلِلُِبِْنربا ،ُف او ِضعاُلاه ُيفُاْلم صاَّى،ُواواعاداُالنَّاسا صاَّىُاهللُ 

َّمُا ُعُاُواسا ُف اقاعادا ُالشَّْمِ ، ُحااِجب  ا ُبادا َا ُُِِِح  : ُُث َُّقاالا ُاهللا، دا ُواِحِا ب َّرا ُفاكا َُاىُاْلِمْنرباِ، ُجاْدبا ُشاكاْوَت ْ نَّك ْم
عازَُّواجا َُِّّأا َُّْتاداع وه ،ُ ُاْلماطاِرُعاْنُِِبَّا َُِّزاماانِِهُعاْنك ْم،ُواقاْدُأاماراك م ُاهللُ  ُوُاِدياارِك ْم،ُوااْسِتيخاارا واعاداك ْمُأا َُّْياْستاِجيبا

ُاهلل ُي ُالاك ْم،ُُث َُّقُا ُِِلاهاُِِلَّ يِن،ُلا ِنُالرَِّحيِم،ُمااِل َُِي اْوِمُالدِّ ،ُالرَِّحِْ َا ُاْلعاالاِم ُِلَِّهُرابِّ : ُاحلْاْمد  ْفعا ِّ ُمااُي رِيد ،ُالا
نااُاْلغايُْ ُاْلغاِِنُُّواَناْن ُاْلف قارااء ،ُأاْنزِْلُعاَاي ْ ،ُأاْنتا ُأاْنتا ُِِلاهاُِِلَّ لا ُاهللُ  غ اُثُاالَه مَُّأاْنتا ُلانااُق  وَّة ُواباَلا ،ُوااْجعا ُِّْمااُأانْ زاْلتا

ُال َُِِلا ُِِْبطاْيِه،ُُث َُّحاوَّلا اُب ايااض  ُبادا ْيِهُف اَاْمُي ات ْر ْكُيفُالرَّْفِعُحاَّتَّ ُيادا ُ ،ُُث َُّرافاعا  َ ُِح ُأاْوَُِِلا نَّاِسُهاْهراه ،ُواق اَابا
ُرااِفٌعُياداه ،ُُث َُّأُا ُرِدااءاه ،ُواه وا ِ،ُواأاْنشاأُاحاوَّلا َْ ُفاصاَّىُراْكعات ا ْتُُقْ با ِّاُعاَاىُالنَّاِس،ُوان ازالا ُساحااب اُف اراعادا اهلل ُت اعااَلا

،ُف اَامَّاُراأا ُس رُْ ُساالاِتُالسُّي ول  ه ُحاَّتَّ ،ُف اَاْمُياْأِتُماْسِجدا أاْمطاراْتُبِِإْذ َُِّاهلِلُت اعااَلا ُعُاواب اراقاْت،ُُث َُّ ُاْلكانِّ ت اه ْمَُِِلا
عاَاىُك  ُِِّّشاْيء ُقاِديرٌُُضاِح َُا ُ ُأاْشهاد ُأا ََُّّاهللُا ُباداْتُن اوااِجذ ه ،ُواقاالا 2ُُ .ُعاْبد ه ُواراس ول هُ ،ُواأاِّنُِّحاَّتَّ

ر ك ونَه   وََكَذا النَّاس  ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  .َحتَّى َيَ ْنزِع وه  َمَع ثَِياِبِهْم( َوَيَ ت ْ
ُ ُيفُحاقِِّه ُث اباتا ُماا َّمُاصُاِْلا ََّّ ُواسا َُُّىُاهلل ُعاَاْيِه ُغارْيِِه ُيفُحاقِّ َّمُاصُاث اباتا ُواسا ُدالِي ِّاَُُّىُاهلل ُعاَاْيِه ُلا حاْيث 

ُاَخِْْصبُِ ُبِالتَّحاوُِّلُِمْنُاِلْاْدِبَُِلا ُِفيِهُالت َّفااؤ ل  ُ.ِلَْخ ص وِصيَِّة،ُخ ص وص اُوااْلماْعَنا

 .َعاد وا ثَانِي ا َوثَالِث ا( َوِإالَّ  )فَِإْن س ق واُ:راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
ِ ُيفُالتَّضارُّعُِ اْْلاوَّلُِ،ُِْلانَّه ُأابْ َا ُكا ،ُفااْست ِحبَّ ُذاِل َا ُ.واِْلا ََُّّاحلْااجاةاُدااِعياٌةَُِلا

ُالَِّهُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاملاُثبتُ َّمُا:ُأا ََُّّراس ولا عاَاْيِهُواسا :ُصاَّىُاهللُ  ُِْلاحادِك ْمُمااَُلاُْ»ُقاالا ي ْستاجااب 
ُف اَاْمُي ْستاجاْبُِلُ :ُداعاْوت   3.«ي اْعجا ِّْ،ُي اق ول 

ُِ ُقاالُا 4ُواْجاٌْع.ُاْلقااِسمُُِوااْبنُ ُواْهبُ ُاْبنُ ُراهُ واحاضُاُم ت اواالِياةُ ُمارَّةُ ُواِعْشر و َُّاَُاْساةٌُُِبِْصرُاُلَِنِّي ُُِِّا ْست ْسِقيُا:ُأاْصبا

                                                           

هُُ-1ُ  تقدمُختُر
وحسنه3008ُُبابُرفعُاليدينُيفُالستسقاء،ُحديث:ُُ-كتابُالصَلة،ُتفريعُأبوابُاِلمعةُُُ-ُ-راوااه ُأاب وُدااو دُاُ-2ُ

 اْللباِّن
كتابُالذكرُُُ-،ُومسَم8663ُُحديث:ُ-بابُيستجابُلَعبدُماَُلُيعج ُُِّكتابُالدعوات،ُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ

8021ُُحديث:ُ-والدعاءُوالتوبةُوالستغفار،ُبابُبيا َُّأنهُيستجابُلَداعيُماَُلُيعج ُِّفيقولُ:ُدعوتُ
 (3ُ/116)ُ-دقائقُأوِلُالنهىُلشرحُاملنتهىُُ-4ُ
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  (.ِفي َأوَِّل اْلَمَطرِ  و ق وف  الْ  نُّ سَ َي  وَ )ُ:َّهُ راِِحاه ُالقولُاملصنفُ
:ُأاصااب انااُواَناْن ُماعاُراس وِلُاهلِلُُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأانا ُ ملاُثبتُ َّمُاُصاَّىُاهللُ قاالا ُُعاَاْيِهُواسا :ُفاحاسارا ماطاٌر،ُقاالا
ُاهلِلُ َّمُاراس ول  ُُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا َْناا:ُيااُرُاث اْوباه ،ُحاَّتَّ ُاْلماطاِر،ُف اق  ُاهللُِأاصااباه ُِمنا :س ولا ا؟ُقاالا ُهاذا صان اْعتا َُُِلُا

ُعاْهد ُِبرابِِّهُت اعااَلاُ»   1.«ِْلانَّه ُحاِديث 
َّمُاقولهُُومعَن عاَاْيِهُواسا ُعاْهد ُِبرابِّهُِ»ُ:صاَّىُاهللُ  اءُ ُ«حاِديث  ُاْلع َاما ُاْلعاْهِدُبِتاكُْماعُُْ:قاالا    .ِويِنُرابِّهُِنااه ُقارِيب 

 .(ِه لِي ِصيبَ َهاثَِيابِ  وَ ِه ِمْنه ، َوِإْخَرا   رَِحل َسال  ْغتِ االوَ  وء  ض  الو  وَ ) :ُراِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
َّمُالفع ُِّالنِبُ عاَاْيِهُواسا ُْبن ُمااِل َُ ُصاَّىُاهللُ  ُأانا   ُساناٌةُعاَاىُعاهُْأاصُا»ُ:راِضيُاهللُعانهُ ُقاالا ِدُراس وِلُاباِتُالنَّاسا

َّمُاالَِّهُ عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُُصاَّىُاهللُ  نااُراس ول  َّمُاف اب اي ْ عاَاْيِهُواسا ُعاَاىُاملِْنرباُِي اْوماُاِل م عاِةُقااماُأاْعرااِب؟،َُياُُْصاَّىُاهللُ  ط ب 
،ُفاادْع ُالَّهاُلُا ،ُواجااعاُالِعياال  اال 

ُامل َا َا ُالَِّه،ُها :ُيااُراس ولا ُالَِّهُنااُأا َُّْياْسِقي اناا،ُقُاف اقاالا :ُف ارافاعاُراس ول  صاَّىُاهللُ الا

َّمُا ُي اْنزِْلُعُاُعاَاْيِهُواسا ُاِلِبااِل،ُُث ََُّلْا ُساحااٌبُأاْمثاال  :ُف اثاارا اِءُق ازاعاٌة،ُقاالا ْيِهُوامااُيفُالسَّما ُيادا ُراأاْيت  ِِهُحاَّتَّ ْنُِمْنربا
ُعاَاىُحلِْياتُِ ُي اتاحاادار  اطارا

2ُُ.«هُِامل

ُعاَاىيفُصحيحهُُراِِحاه ُالَّهُ وقدُبوبُالبخاريُ ُي اتاحاادارا اطاِرُحاَّتَّ
ُيفُامل ُماْنُُتااطَّرا ُ.حلِْياِتهُُِبااب 

ُاْلماطاِرُعاَاىُحلُِْ:ُراِِحاه ُالَّهُ قالُاحلافظُابنُحجرُ ُتاااد را ُأا ََّّ ا َِّ ُأارااداُأا َُّْي  ب ا ُاْلم صانِّف  ُعاَاْيِهُصاَّىُاهللُ ياِتِهُواكاأا ََّّ

َّمُا ُاْلماطُاُواسا ُن  ز ولا ُأاْيُقاصادا ُت اْرجاماُبِقاْولِِهُماْنُُتااطَّرا اُفاَِذاِل َا ُقاْصد  ُكاا َّا ُياك ِنُات ِّفااق اُواَِِّنَّاا ِرُعاَاْيِهُِْلانَّه ُلاْوَُلاَُْلْا
ُلاكُِ ُالسَّْقف  ُمااُو ِكفا ُأاوَّلا ُعاِنُاْلِمْنرباِ ُنَّه ُُتااادا ُيفُخ طُْياك ْنُبِاْخِتياارِِهُلان ازالا ُتااادارا ُن  ز ول ه ُِِباْيث  ث  را ُكا باِتِهُحاَّتَّ

َّمُاعاَاىُحلِْياِتِهُ عاَاْيِهُواسا ُ.صاَّىُاهللُ 

الَّهُ قولُاملصنفُ َنا َواَل  :راِِحاهُ  : اللَّه مَّ َحَوالَي ْ َنا اللَّ )َوِإْن َكث  َر اْلَمَطر  َحتَّى ِخيَف ِمْنه  س نَّ قَ ْول  ه مَّ َعَلى  َعَلي ْ
ِِ ظِّ اْْلَكاِم َوال ْلَنا َوال رَب ََّنا} ،َوَمَناِبِت الشََّجرِ ، َوب ط وِن اِْلَْوِدَيَةِ  ،َرا  3.(... { ِبهِ  لََنا طَاَقةَ  ال امَ  ت َحمِّ
ُثبتُ ُمااِل َُ ملا ُأاناِ ُْبِن ُبااُ:راِضيُاهللُعانهُ ُعاْن ُِمْن ُْج  عاة  ُي اْوما اْسِجدا

ُامل ،ُداخا ِّا ُراج َل  ُدااِرُبُ أا ََّّ َُناْوا ُكاا َّا
ُالَِّهُ َّمُاالقاضااِء،ُواراس ول  عاَاْيِهُواسا ُالُصاَّىُاهللُ  ،ُفااْست اْقبا ِّاُراس ولا َّمُاَِّهُقااِئٌمَُياْط ب  عاَاْيِهُواسا قااِئم ا،ُُصاَّىُاهللُ 

ُواانْ قاطاْعِتُالسُّب  ِّ ،ُفاا َاكاِتُاْلاْمواال  ُالَِّه،ُها :ُيااُراس ولا قاالا ُالَِّهُدْع ُالَّهاُي ِغيث ُ ُث َُّ عاَاْيهُِناا،ُف ارافاعاُراس ول  ُصاَّىُاهللُ 

َّمُا :ُواسا قاالا ْيِه،ُُث َُّ ُأُا«ُالَّه مَُّأاِغثْ ناا،ُالَّه مَُّأاِغثْ ناا،ُالَّه مَُّأاِغثْ ناا»ُيادا واالَِّه،ُمااُن ارا ُيفُالسَّمااِءُِمْنُقاالا ناٌ :ُوالُا
ق ازاعاةُ  ،ُوالُا :ُفاطاَاعاْتُِمْنُواراائِِهُساحاابُاُساحااب  داار ،ُقاالا ُوالُا ُِمْنُب اْيت  َْع  اُسا َْ ن انااُواب ا ٌةُِمْث ِّ ُالت ُّْرِسُف اَامَّاُوامااُب اي ْ

                                                           

3832ُحديث:ُ-يفُالستسقاءُُكتابُصَلةُالستسقاء،ُبابُالدعاءُُ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-1ُ
608ُحديث:ُ-كتابُاِلمعة،ُبابُالستسقاءُيفُاَخطبةُيومُاِلمعةُُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ
 256ُسورةُالبقرة:اآلية/ُُ-3ُ
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داخا ِّاُراج  ٌُِّمُِ ُِستًّا،ُُث َُّ واالَِّه،ُمااُراأايْ نااُالشَّْم ا أاْمطاراْت،ُفاَلُا ُالبااِبُيفُُذُانُْت اواسَّطاِتُالسَّمااءاُانْ تاشاراْت،ُُث َُّ ِل َا
ُراس ُو ُياا : ُف اقاالا َاه ُقاائِم ا، ُفااْست اْقب ا ، َُياْط ب  ُقااِئٌم َّما ُواسا ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُالَِّه َاكاِتُاِل م عاِة،ُواراس ول  ُها ُالَِّه لا

ُراس ُو :ُف ارافاعا اُعانَّا،ُقاالا ُواانْ قاطاعاِتُالسُّب  ِّ ،ُفاادْع ُالَّهاَُ ِْسْكها ُالَّاْلاْمواال  َّمُاِهُل  ْيِه،ُُث َُُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا يادا
: ُالشَّجُا»ُقاالا ُوامانااِبِت ُاْلاْوِدياِة، ُواب ط و َِّ ُواالظِّرااِب، ُعاَاىُاآلكااِم ُالَّه مَّ ناا، ُوالاُعاَاي ْ ناا ُحاواالاي ْ :ُ«ُرُِالَّه مَّ قاالا

ُ :ُأاه وُافاأاقْ َاعاْت،ُواخاراْجنااَُّناِْشيُيفُالشَّْمِ ُقاالا ُمااِل َ  ُْبنا ُأانا ا :اُشارِي ٌَ:ُساأاْلت  ؟ُف اقاالا مااُ»لرَّج  ِّ ُاْلاوَّل 
 1ُ.«أاْدرِي

ُ ُعاَلا ُماا ُواه وا ُأاكاماٌة، ُواوااِحد هاا: ، ُكاجابا ِّ  ، ُأاكام  ُْجاْع  ُواكاِجباال  ، ُكاك ت ب  ُأ ك م  ُْجاْع  ، ُكاآصاال  ْنُمُِوااآْلكاام :
ُأا َُّْيُا ِْ  َ ُالاْْلاْرِض،ُواَلاُْي اب ْ ُمااِل ٌَ:ُاِْلِباال  ْولاه .ُواقاالا ُاْرتِفااع اُممَّاُحا ُأاْكث ارا ،ُواكاا َّا باَل  .ك و َّاُجا ُصِّغاار 
ْجاْع ُهاِرب :ُ اْْلامااِكن ُاْلم ْنخافُُِواالظِّرااب  واب ط و َّ ُاْْلاْوِدياِةُ: الصَِّغرياِةُ، ِر:ُِبكاْسِرُالرَّاِءُأاْيُالرَّابِياةُِ وامانااِبت ُالشَّجا ضاة ُ،
ُأ ص ول ااُِْلانَّه ُأانْ فاع ُلاااُ
بِِه{ُوقولُاهللُتعاَل: لاناُا ُطااقاةُا مااُلا َْناُا ُت امِّ والا ُا.ُ}راب َّناُا ت  نااِسب  ُا ِْلان َّها اِلُاآْلياةُا ِمْنُاْْلاْعما ِّْفناُا ُت كا ،ُأاْيُلا حلْاالا

ُِلزِيااداِةُمااِءُاْلع ي و َُِّوُا ُكاذاِل َا ُن ِطيق ُياْدع و ُبِالزِّيااداِةُقُِمااُلا ُي اتاضارَّر  اِر،ُِِباْيث  ُيااس اُعاَاىُاْلماطاِر.اْْلانْ ها

: م ِطْرنَا ِبَفْضِل اللَِّه َوَرْحَمِتهِ  َوس نَّ ) :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ  (. َكَذا بِنَ ْوءِ  م ِطْرنَا م  َوََيْحر   قَ ْول 
ثبتُ ِِنُِّملُا اِلد ُاِلْ ها ُاهللُُُِعانهُ راِضيُاهللُعاْنُزاْيِدُْبِنُخا راس ول  :ُصاَّىُبِناُا َّمُاصُاقاالا عاَاْيِهُواسا الصُّْبحَُُِّىُاهللُ  ةُا ُصاَلا

ُأُا ُاْنصارافا ا ُف اَامَّ ُالَّْي ِِّ، اناْتُِمنا ُكا ُالسَّمااِء ُيفُِِْثِر يِْبياِة ُعاَاىُالنَّبِاحلْ دا :قْ با ِّا ُ»اِسُف اقاالا ُقاالا ُمااذاا ُتاْدر و َّا ها ِّْ
اِفٌر،ُفُا»ُ:اهلل ُواراس ول ه ُأاْعَام ،ُقاالُاُقاال وا:«ُرابُّك ْم؟ ُِمْنُِعبااِديُم ْؤِمٌنُِبُواكا :ُأاْصباحا :ُم ِطْرنااُقاالا أامَّاُماْنُقاالا

واكاذُا ُا ُكاذا بِن اْوِء :ُم ِطْرناُا اِفٌرُبِاْلكاوْكاِب،ُواأامَّاُماْنُقاالا ُم ْؤِمٌنُِبُكا ِل َا واراِْحاِتِهُفاذا ِل َُاُابِفاْض ُِِّاهللُِ ِفٌرُِبُم ْؤِمٌنُكااُُفاذا
 2.«بِاْلكاوْكابُِ

  .)َوَي  َباح  ِفي نَ ْوِء َكَذا( :راِِحاه ُالَّهُ قولُاملصنفُ
اُُم ِطْرنااُبِن اْوءُِ)ُ:العوامُلُيفرقو َُّبَُقولُالقائ ِّفيهُنظرُْلنهُيوهمُاللتباس،ُلسيماُُو اُواكاذا م ِطْرنااُ)ُوُ،(كاذا

ا اُواكاذا ُكاذا ُ.(يفُن اْوِء

                                                           

ُُ-،ُومسَم653بابُالستسقاءُيفُاملسجدُاِلامع،ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالستسقاءُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ
 3833حديث:ُُ-بابُالدعاءُيفُالستسقاءُكتابُصَلةُالستسقاء،ُ

عَو َُّرزقكمُأنكمُتكذبو َّ{،ُحديث:ُُ-كتابُاِلمعة،ُأبوابُالستسقاءُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ بابُقولُاهللُتعاَل:}َو
326ُحديث:ُُ-:ُمطرناُبالنوءُابُاْلَا َّ،ُبابُبيا َُّكفرُمنُقالكتُُ-،ُومسَم3003
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ِ  الْ   َجَنائِزِ ِكَتا
ُاِْلِيمُِ ُبِفاْتِح ُُ:اِلْاناائِز  ُِجناازاة  ُوااْلفاْتحُِجُاُوْجاْع  ُبِاْلكاْسِر ُوابِاْلكاْسِر:ُتاا َُِّل غُاُوُهاُناازاة  يِِّت، ُِلَْما ُبِاْلفاْتِح: ُواي  قاال  ،

ُعاَاىُالسَُّ ياك ْنُاْلمايِّت  :ُعاْكس ه ،ُواِِذااَُلاُْ ،ُواي  قاال  ُن اْعٌش،ُواَِِّنَّااُرِيرُِلَِن َّْعِشُعاَاْيِهُاْلمايِّت  ُلاه ُِجناازاٌة،ُوالا ُي  قاال  ُلا
ُلاه ُسارِيرٌُ ُ.ي  قاال 

ُِمْنُحاقِِّهُ:ُ)راِِحاه ُالَّهُ ُابنُمفَحُقاالُا ُاِلْاناائِزُِيعِنُُُ-واكاا َّا ُب ُاُ-ِكتااب  را ُاْلواصاايااُوااْلفارااِئِض،ُلاِكْنُأا َُّْي ْذكا ا َْ
ُه ناا؛ُِْلا ََُّّأاهامَُّمااُي ُ  ُيفُاْلِعباادااتُِذ ِكرا ة ،ُفاذ ِكرا يِِّتُالصََّلا ُ.(ْفعا ِّ ُبِاْلما

ُاْلم صانِّفُِ   .َي َسنُّ ااِلْسِتْعَداد  ِلْلَمْوِت():ُراِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
رُاملاُثبتُ ُراس وِلُالَِّهُمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاِنُاْبِنُع ما ُماعا ُك ْنت  : َُّصاَّى،ُأانَّه ُقاالا اءاه ُراج  ٌُُِّمُااهلل ُعاَاْيِهُواسا فاجا

ُ ُعاَاىُالنَِّبِّ َّما ُاْْلاْنصااِر،ُفاسا َّمُاِمنا ُواسا ُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه :ُيااُراس ولا :ُُث َُّقاالا ُأاْفضا ِّ ؟ُقاالا َا ُاْلم ْؤِمِن ُأايُّ لَِّه
َ ق ا» ُخ  ن  ه ْم ُ«أاْحسا : ُقاالا ؟ ُأاْكيا   َا ُاْلم ْؤِمِن ُفاأايُّ : ُقاالا ،«ُ ُواأُاأاْكث ار ه ْم ُذِْكر ا، ه ُِلَْماْوِت ُب اْعدا ا ُِلما ن  ه ْم ْحسا

ُاْْلاْكيااسُ  اد ا،ُأ ولاِئ َا  1ُ«.اْسِتْعدا

اد ُِلَْماْوتُِوُا يع اُُاهللُُِلِقاْولُُِ،ِمْنُاْلماعااِصيُالت َّْوباةُ يكو َُّبأمورُثَلثة:ُاْلول:ُُاِلْسِتْعدا ُالَِّهُْجِا َِِلا :ُ}وات وب وُا ت اعااَلا
2ُُ. َّا{أاي ُّهااُاْلم ْؤِمن ُو

َّمُاِلُالَِّهُعاْنُراس ُوُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاملاُثبتُ،ُِمْنُاْلماظااَلُُِِاَْخ ر وجُ الثاِّن:ُوُا عاَاْيِهُواسا ُ:قاالُاُصاَّىُاهللُ 
ََّْه ُِمْنه ُاْلي اْوماُق ُا» ٌةُِْلاِخيِهُِمْنُِعْرِضِهُأاْوُشاْيء ُف اَْياتاحا اناْتُلاه ُماْظَاما ُكا ٌمُِِ َُُّْبُْماْن ُِدْرها ُِدينااٌرُوالا ُياك و َّا  ِّاُأا َُّْلا

ُِمْنُسايِّئااِتُصااِحبُِ ُتاك ْنُلاه ُحاسانااٌتُأ ِخذا ِتِهُواِِ ََُّْلْا ُِمْنه ُبِقاْدِرُماْظَاما ُلاه ُعاما ٌُِّصااِلٌحُأ ِخذا ِهُفاح ِم ِّاُكاا َّا
3ُُ.«عاَاْيهُِ

ُمنُالطاعات؛ُ َْي اْعما ُِّْت اعااَلاُُاهللُُِلِقاْولُِوالثالث:ُاْلكثار  ُي اْرج واُلِقااءاُرابِِّهُف ا ُكاا َّا 4ُُ.عاماَلُصااحلِ ا{ُ:ُ}فاماْن

ُ

ُ

                                                           

ُالزُّْهدُِ -رواهُابنُماجهُ-1ُ اِدُلاهُ ُ،ُِكتااب  ُِذْكِرُاْلماْوِتُوااِلْسِتْعدا  وحسنهُاْللباِّن،3286ُحديثُرقم:ُُ،بااب 
 13سورةُالنور:ُاآلية/ُُ-2ُ
ُواالغاْصبُِ -رواهُالبخاريُ-3ُ اظااَلِِ

ََّاهااُلاه ،ُها ُِّْي ُ ،ُِكتاابُامل ُالرَّج  ُِِّفاحا ُكااناْتُلاه ُماْظَاماٌةُِعْندا ُماْن تاه ،بااب  َِّ ُماْظَاما  ب ا
 2336ُيثُرقم:حد
 330سورةُالكهف:ُاآلية/ُُ-4ُ
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ُاْلم صانِّفُِ  .اْْلِْكثَار  ِمْن ِذْكرِِه(وَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُأايض اُ ملاُتقدم اُث اباتا ُالَِّهُُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاواِلما ُراس ول  :ُقاالا َّمُاَُّىُاهللُ صُاقاالا أاْكِثر واُ:ُ»عاَاْيِهُواسا

اِدِمُالَّذَّاتُِ ُها .«ُذِْكرا  1،ُي اْعِِنُاْلماْوتا
ُاْلم صانِّفُِ  .(اِلنين وَيكره: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

:ُملاُوردُ ُقاالا ،ُ»عاْنُلاْيث  َا ُكاا َّاُياْكراه ُاْْلاِن ،ُيفُماراِضِهُأا ََُّّطااو س ا ُطاَْحاةاُْبناُم صارِّف  ة ُفُاحادَّْثت  عاُطاَْحا مااَُسِ 
ُمااتُا 2ُُ.«ياِئنُُّحاَّتَّ

ُاْلم صانِّفُِ  .(الموت وتمني: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
طُعَىُملاُيفُُتِنُاملوتُمنُالتسخُ،عوز،ُأوُضيق،ُأوُغريه لضرُنزلُبهُمنُمرض،ُأوُاملوتُُتِن يكره

اُث اباتُا ُالَّهُُِيُاهللُعانهُ راضُُِعاْنُأاناِ ُْبِنُمااِل َُ  القدرُوعدمُالرضا،ُوذل َُِلما َّماُأا ََُّّراس ولا عاَاْيِهُواسا ُصاَّىُاهللُ 
ُ: ُكااناِتُاحلْايُا»قاالا ُأاْحِيِِنُماا ُبِِه،ُوالاِكْنُلِي اق  ِِّ:ُالَّه مَّ ُن ازالا ُِمْنُض ر  ُاْلماْوتا ُأاحاد ك م  َّ َا ن َّ ُي اتاما ي ْر اُِل،ُلا اة ُخا

ُكااناِتُاْلوافااة ُخُا 3ُُ«.ي ْر اُِلُوات اوافَِِّنُِِذاا

ُاْلم صانِّفُِ  .(فتنة لخوف إال: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

اُث اباتُا ُالَِّه:ُُمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ  ِلما ُراس ول  :ُقاالا ،ُيفُأاْحساِنُأاتااِّنُالَّي ُْ»قاالا ُوات اعااَلا ،ُت ابااراكا َاةاُراِبِّ
:ُيفُا قاالا :ُأاْحساب هُ  :ُيااُُم امَّد !ُها ُِّْتاْدرِيُِفيماَُياْتاِصم ُاْلماألص وراة ،ُقاالا نااِم،ُف اقاالا :ُ»وفيهُ«.ُْاْلْعَاى؟ُْلما واقاالا

ُالُْ ُاْلم ْنكارااِت،ُواح بَّ ُاَخْاي ْرااِت،ُوات اْركا ُِفْع ِّا ُأاْسأال  َا ُِِِّنِّ ،ُف اق  ِِّ:ُالَّه مَّ ُصاَّْيتا ،ُواِِذااُيااُُم امَّد !ُِِذاا َِ ماسااِك
ُ ُماْفت و َُّ أاراْدتا ُغاي ْرا ناة ،ُفااْقِبْضِِنُِِلاْي َا ُِفت ْ 4ُ«.بِِعبااِدكا

ُ

ُ

ُ
                                                           

ُالزُّْهدُِ -رواهُابنُماجهُ-1ُ اِدُلاهُ ،ُُِكتااب  ُاْلماْوِتُوااِلْسِتْعدا ُذِْكِر وقالُ،ُوحسنهُاْللباِّن3285ُ،ُحديثُرقم:ُبااب 
ُاْللباِّنُحسنُصحيح

،ُوعَيُبن13632ُحديث:ُُ-مُكتابُالزهد،ُماُذكرُيفُزهدُاْلنبياءُوكَلمهمُعَيهمُالسَلُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-2ُ
 2268حديث:ُُ-اِلعد

ُاْلب خاارِيُُُّ-3ُ اْوتُا -راوااه 
رِيِضُامل

ا
ُامل ُُتااِنِّ اْرضاى،ُبااب 

ُامل ُواالدُّعااِءُ -وام ْسَِمٌُُ،8663حديثُرقم:ُُِكتااب  كتابُالذِّْكِر
ُاْلماْوِتُِلضُ  ُكارااهاِةُُتااِنِّ ُبِِه،واالت َّْوباِةُوااِلْسِتْغفااِر،ُبااب  ُن ازالا 2650ُُحديثُرقم:ُر 

ُوصححهُاْللباِّنُحديثُرقم:ُ-والرتمذيُحديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-4ُ
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ُاْلم صانِّفُِ  .(المسلم المرَيض عيادة وتسن: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ث اباتُا ُا عُاُهُ أانَُّراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُا ِلما ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ولا ْعت  :َُسِا َّمُاقاالا :َُاْيِهُواسا حاقُُّاْلم ْسَِِمُ»ُي اق ول 
ِم،ُواِعيااداة ُاْلمارِيِض،ُواات ِّبااع ُاِلْاناائِِز، َاٌْ :ُرادُُّالسََّلا اباةُ ُعاَاىُاْلم ْسَِِمُ ُاْلعااِط ُُِواِِجا ْعواِة،ُواتاْشِميت  1ُ«.الدَّ

ُأايض اُ ُاهلِلُصُاُراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاواِلمااُث اباتا عاَُاأا ََُّّراس ولا ُواجا ََُِّّّىُاهللُ  عازَّ ُاهللُ  :ُي اق ول  َّماُقاالا ْيِهُواسا
ُاْلعاالامُِ»ُي اْوماُاْلِقيااماِة:ُ ُرابُّ ُواأاْنتا ُأاع ود كا ُكاْيفا :ُأاْيُرابِّ ُف اَاْمُت اع ْدِّنُقاالا ُآداما،ُماِرْضت  :ُيااُاْبنا ؟ُف اي اق ول  َا

ُف اَُا ن اُماِرضا ُأا ََُّّعاْبِديُف َلا ْدتاِِنُِعْندُاأامااُعاَِْمتا ُلاْوُع ْدتاه ُواجا ُأانَّ َا 2ُُ«.هُ ْمُت اع ْده ،ُأامااُعاَِْمتا

ُاْلم صانِّفُِ اُث اباتُا (َيتكلم نأ إال َيزد ولم مرة" اهلل إال إله ال" موته عند وتلقينه: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول  عاْنُ ِلما
ُالَّهُُِراِضيُاهللُعانهُ ُأاِبُه رايْ راةُا ُراس ول  :ُقاالا َّما:ُُقاالا عاَاْيِهُواسا ُالَّهُ »صاَّىُاهللُ  ُِِلاهاُِِلَّ  3«.لاقِّن واُماْوتااك ْمُلا

َّمُاوهذاُعندُالحتضارُوقولُالنِبُ لُِليهُأمرهم،ُولي ُ،ُباعتبارُماُسيؤُو«ماْوتااك مُْ»:ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا
ُالَّهُ معناهُأ َُّيقالُلَميتُبعدُموتهُق ِّ:ُ ِِلَّ ُِِلاهُا يفعَهُبعضُالناسُعَىُشفريُالقربُلا ُمنُتَقَُامليت،ُومُا

وقولُبعضهم:ُ)ياُفَل َُّسيأتي َُمَكا َّ......ُ(ُفإنهُمنُالبدعُاحملدثةُولي ُمنُدينُاهللُتعاَلُيفُشيء،ُ
ُالنَُّراِضيُاهللُعانهُ أ مااماةاُُأِبوفيهُحديثُمنكٌرُسأذكرهُعَىُسبي ُِّالبيا َّ،ُفعنُ عاَاْيهُِِبَُّأ ََّّ َّمُاُصاَّىُاهللُ  ُواسا

: ُيااُفُ  ُقاالا ي اق ول  َْي اق ْمُأاحاد ك ْمُعاَاىُراْأِسُق ارْبِِهُُث َُّ ُف ا ِابا ُأاحاد ك ْمُفاساوَّيْ ت ْمُعاَاْيِهُالرتُّ َلا َّاُبناُف َلاناةاُفإنه ُِذااُمااتا
ف َلا َُّب ليق ُِّياُا ُث َُّ ف َلا َُّبنُفَلنةُثانيةُفيستويُقاعداُ  ليق ُِّياُا ُيبُُث َُّ :ُأاْرِشْدنااُُنيسمعُوالُا ي اق ول  فَلنةُفاِإنَّهُ 

ِلاهُا أ َُّْلُا نْ يااُشاهااداةُ  ُعاَاْيِهُِمناُالدُّ :ُاذْك ْرُمااُخاراْجتا تاْسماع ْو َّاُف اي اق ْول  ُاهلل ،ُولاِكْنُلُا وأ ََُُّّم امَّداُ ِي اْرِحا  َا اهللُ  لَُّ
وبِاْلْسَلُا ُباهلِلُرابّاُ  ُراِضْيتا نَّ َا وبالق راعاْبد ه ُواراس ْول ه ُِو واِب حامَّد ُناِبّياُ  ي اق ول َِّ:ُِمُِديْناُ  واناِكرْياُ   َُِِِّمااما ،ُفاِإ ََُّّم ْنكاراُ 

: ُأ مِِّهُقاالا ُي اْعِرفُاْسما ُاهلِلُفإ ََُّْلْا ُراج  ٌُِّيااُراس ْولا ُح جَّتاه ُف اقاالا اُواقاْدُل قِّنا ُهاذا ناُِعْندا ُف ُاُمااُي  ْقِعدا َْي اْنِسْبه َُِِلا
4ُ .حاوَّاءُا

                                                           

ُاِلاناائِِز،ُُ-راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-1ُ ُاْلاْمِرُبِات ِّبااِعُاِلاناائِزُُِِكتااب  ِم،ُُ-وام ْسَِم3230ٌُُحديثُرقم:ُ،ُبااب  ُِمْنُُكتابُالسََّلا بااب 
ُاْلم ْسَِِمُلُِ مُِحاقِّ 2362ُُحديثُرقم:،َُُْم ْسَِِمُرادُُّالسََّلا

ُفاْض ُِِِّعيااداِةُاْلمارِيضُُِ-راوااه ُم ْسَِمٌُُ-2ُ َاِةُوااآْلدااِب،ُبااب   2866،ُحديثُرقم:ُُكتابُاْلربُِّواالصِّ
ُاِلْاناائِزُِ -راوااه ُم ْسَِمٌُُ-3ُ ُاهللُ ،ُُِكتااب  ُِِلاهاُِِلَّ ُاْلماْوتاىُلا َِ ُت اَِْق  636 ديثُرقم:،ُحُبااب 
ُاليثميُيِفُاجملمع6666ُرقم:ُُ-الطرباِّنُيِفُالكبريُراوااهُ ُ-4ُ ُاْبنُ:ُيفُِسنادهُْجاااعاةَُلاُْأعرفه2ُ/123،ُواقاالا م،ُواقاالا

يصحُرفعه،ُوقالُاْللباِّن:ُمنكر3ُُ/821-القيمُيِفُالزاد  :ُلُا
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ُكَلمهُمنُ ولُينبغيُملنُيَقنهُأ َُّيزيدُعَىُمرةُحَّتُلُيضجره،ُِلُِذاُتكَمُبغريهاُفيكررهاُلتكو َُّآخر
ُالدنيا؛ُ اُث اباتا ُُِلما ُالَِّهُصاَّىُاهللُ ُ:قاالُاُراِضيُاهللُعانهُ عاْنُم عااِذُْبِنُجابا ِّ  ُراس ول  َّمُاقاالا ُكاا َّاُ»:ُُعاَاْيِهُواسا ماْن

ُُِِ ُكاَلاِمِهُلا الَّه ُداخا ِّاُاِلْانَّةُاآِخر  ُ 1«.لاهاُِِلَُّ

ُاْلم صانِّفُِ راِضيُُُْبِنُياساارُ عاْنُماْعِق ُِِّ أماُسورةُي ُملاُروي ("َيس"و" الفاتحة" وقراءة : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالنَِّبُُُّ:قاالُاُاهللُعانهُ  َّمُاُقاالا عاَاْيِهُواسا 2ُ«.ك مُُْااقْ راء واُ)ي (ُعاَاىُماْوتُا»ُُ:صاَّىُاهللُ 

ُولي ُفيهاُحديثُمرفوع.ُأاِْحادُ اْلمام ُُفنصُعَيهاُاْلِكتاابُُِفااِتاةُ وأماُ

ُ ُعاْنه ُبِاْلِقرااءاِة،ُي  ْقراأ ُ}ي ابنُقدامة:ُقاالا ،ُلِي خافَّفا يِِّتُِذااُحاضارا ُاْلما ُِعْندا ُأاِْحاد :ُواي اْقراء و َّا ُقاالا {،ُواأامارا
ُبِِقرااءاِةُفااِتاِةُاْلِكتااِب.ُ

ُ ُغ ضايُْابنُقدامة:ُقاالا :ُلامَّاُحاضارا ُفاضاالاةا،ُعاْنُأاساِدُْبِنُوادااعاةا،ُقاالا ُْبن  ث انااُف ارْج  ِعيٌد،ُحادَّ ُْبناُواراوا ُسا فا
ُراج  ٌُِِّمْنُاْلقاْوِم:ُن اعُا س وراةاُ)ي (ُ؟ُقاالا :ُها ُِِّْفيك ْمُماْنُي اْقراأُ  ،ُحاضاراه ُِْخواان ه ،ُف اقاالا ُاْلماْوت  :ُمُْحااِرث  .ُقاالا

ُالَِّذيُبِياِدِهُمُا ُ}فاس ْبحاا َّا ِا ُاْلقاْوما،ُف اَامَّاُب اَا ُواِِلاْيِهَُُااقْ راْأ،ُواراتِّ ِّْ،ُواأاْنِصت وا.ُف اقاراأا،ُواراتَّ ِّا.ُواأاَْساعا ُك  ُِِّّشاْيء  ك وت 
ُت  ْرجاع و َّا{.ُخاراجاْتُن اْفس ه .ُ

ُِمْنك ْمُالُْ ُأاساد ُْبن ُوادااعاةا:ُفاماْنُحاضارا هُ قاالا َْي اْقراأُِْعْندا ،ُف ا ،ُفاش دِّداُعاَاْيِهُاْلماْوت  ُُمايِّتا َي افَّف  س وراةاُ)ي (،ُفاِإنَّهُ 
. ُ 3عاْنه ُاْلماْوت 

ُاْلم صانِّفُِ  .(ظهره فعلى وإال، المكان ةسع مع َعَلى َجْنِبِه اِْلََْيَمنِ  القبلة إلى وتوجيهه: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُملاُثبتُ َاة ُت  و يفِّاُحُ عاْنُرِْبِعيِّ ُلاي ْ ُكاا َّا يْ فاةاُقاالاْت:ُلامَّا ُاْمراأاة ُح ذا ُأ ْختاه ُواِهيا :ُأا ََّّ يْ فاة ُجاعا ِّاُياْسأال ناا:ُْبِنُِحرااش  ذا

:ُواجِّه ُو :ُأاْجَِس وِّن.ُفاأاْجَاْسنااه ،ُقاالا ،ُقاالاْت:ُف اقاالا ُالسَّحار  ُكاا َّا ا؟ُف ان ْخرب ه .ُحاَّتَّ ُالَّْي ُِِّهاذا .ُف اواجَّْهنااه ،ُِّنُأايُّ
ُ: ُِمْنُصابااِحُالنَّاِرُواِمْنُماساائِهاا»قاالا ُأاع وذ ُِب َا 4ُُ.«الَّه مَُِِِّّنِّ

ُقااف ُبِاْلعابَّاِسُْبِنُعاْبِدُاْلم طََِِّبُاْلماْوت  :ُلامَّاُن ازالا ُاْلق راِشيُّ،ُقاالا ُلُاعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُِِبْ رااِهيما ُِلبِْنِه:ُ ُيااُعاْبدا
ُطااعاِتِه،ُا ُالَِّهُواح بِّ ُِِب بِّ ُم وِصي َا ُف انااء ،ُواِِِّنِّ ُفاِنيت  ُماْوت ا،ُوالاِكِنِّ ُواالَِّهُمااُم تُّ خاْوِفُالَِّهُواخاْوِفُوُالَِّه،ُِِِّنِّ

                                                           

َُِِكتاابُاِلْاناا -وأاب وُداودُ،22013حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-1ُ َِْق ُ،1336ُحديثُرقم:ُ،ُُئِِز،ُبااٌبُيِفُالت َّ
 وصححهُاْللباِّن

ُاْلمايِِّت، -وأاب وُداودُ،20103حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-2ُ ُاْلِقرااءاِةُِعْندا ،1323ُُقم:حديثُُرُِكتاابُاِلْاناائِِز،ُبااب 
 وضعفهُاْللباِّن

 (3ُُ/63)ُ-حضورُاملوتُُعَماءُعند(ُ،ُوانظرُوصاياُال2ُ/118)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-3ُ
 (233)ص:ُُ-كتابُاحملتضرينُلبنُأِبُالدنياُُ–رواهُابنُأِبُالدنياُُ-4ُ
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ُأاْست اْوِدعُ  ،ُواِِِّنِّ ُأاتااكا ُماَّتا ُتاْكراِهُاْلماْوتا َُلْا ِل َا ُكاذا ُك ْنتا ُِِذاا َاةاُ َُاماْعِصياِتِه،ُفاِإنَّ َا ُالَّهاُيااُب  ِناَّ.ُُث َُّاْست اْقبا ِّاُاْلِقب ْ
ُبِباصارِِهُفامااتُا شاخاصا ُالَّه .ُُث َُّ ُِِلاهاُِِلَّ :ُلا  1.ف اقاالا

ُاْلم صانِّفُِ  (َلى َوفَاِة َرس وِل اللَِّه"ِبْسِم اللَِّه، َوعَ  :"وقول، عينيه تغميض: سن مات فإذا: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّمُاُلفع ُِّالنِب عاَاْيِهُواسا َاماةاُُصاَّىُاهللُ  َّمُاقاالاْت:ُداخا ُِّاُاراِضيُاهللُعانهُاعاْنُأ مُِّسا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُُراس ول 

: ُباصار ه ُفاأاْغماضاه ُُث َُّقاالا َاماةاُواقاْدُش قَّ ُتاِبعُا»ُعاَاىُأاِبُسا ُِِذااُق ِبضا ُالرُّوحا ُنااٌسُِمْنُأاْهَِِهُفُا«.ُه ُاْلباصارُ ِِ ََّّ صايَّحا
: ُعاَاىُمااُت اق ول و َُّا»ُف اقاالا ُاْلماَلاِئكاةاُي  ْؤِمن و َّا ُفاِإ ََّّ :«لاُتاْدع واُعاَاىُأانْ ف ِسك ْمُِِلَُِّبارْي  ُاْغِفْرُ»ُ.ُُث َُّقاالا الَّه مَّ

تاه ُيفُ ةاُوااْرفاْعُداراجا َاما ،ُوااْخَ ْفه ُيفُُْلاِبُسا َا ْهِدِي ،ُالَّه مَُّاْلغاابُُِِهُيفُعاِقبُُِاْلما َا ُاْلعاالاِم رِينا،ُوااْغِفْرُلانااُوالاه ُيااُرابَّ
2ُ«.ق ارْبِِهُوان اوِّْرُلاه ُِفيهُُِأاْفِسْحُلاه ُيفُ

ُوُا ُأاْوس  ُْبِن اِد ُشادَّ ُقاالُاُراِضيُاهللُعانهُ عاْن َّما:: ُواسا ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُالَِّه ُراس ول  ُحاضاْرَت ُْ»ُقاالا ماْوتااك ْمُُِِذاا
ِئكاةاُت  ؤامِّن ُعاَاىُمااُقاالُا ي ْر اُفاِإ ََُّّاْلماَلا ُي اْتباع ُالرُّوحاُواق ول واُخا ُفاِإ ََُّّاْلباصارا 3ُ«.ْه ِّ ُاْلب اْيتُِأاُُفاأاْغِمض واُاْلباصارا

ُف اق  ُِِّْبْسِمُالَُّاْلم زاِّنُّعاْنُباْكِرُْبِنُعاْبِدُالَِّهُوُا ُاْلمايِّتا :ُِِذااُغاماْضتا عاَاْيِهُهُِقاالا ُواعاَاىُِمَِّةُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ 
ُتاِْمَ ه . سابِّْحُمااُد ْمتا َّماُواِِذااُِحااَْتاه ُف اق  ِّْ:ُِبْسمُالَِّهُُث َُّ 4ُواسا

ُخ ر وِجُالرُّوحُِينبغيُأ َُّيكو َُّوُا يِِّتُب اْعدا ُاْلما ُِليه.ندُالغرغرةُمنُاْلساءةُعينيهُعُت اْغِميضُِ؛ُملاُيفُت اْغِميض 
ا َُِّاْلم قُْ ُْبناُُم امَِّدُْبِنُالن ُّْعما ُُم امَّدا ْعت  يِِّتُب اْعداُخ ر وِجُالرُّوِحَُسِا ُاْلما ُأاب وُدااو داُوات اْغِميض  ُأابااُقاالا ْعت  َُسِا رِئاُقاالا

اَُِفُ ُراج َل ُعااِبد  ْعفار اُاْلم عاِّماُواكاا َّا ُجا ُغامَّْضت  اُي اق ول  َاةاُحُاماْيساراةاُراج َل ُعااِبد  الاِةُاْلماْوِتُف اراأايْ ت ه َُِفُمانااِمىُلاي ْ
. َُِلُق اْب ِّاُأا َُّْأام وتا ُت اْغِميض  َا ُكاا َّاُعاَاىَّ ُأاْعظام ُماا ُي اق ول  مااتا

5 

ُاْلم صانِّفُِ  .(َواَل بَْأَس بِتَ ْقِبيِلِه َوالنََّظِر إلَْيِه َوَلْو بَ ْعَد َتْكِفيِنهِ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُباْأسُا  يااتِهُُِواالنَّظارُ ُت اْقِبي ُِّ الممَّْنُي  بااح ُلاه ُُذاِل َُاب لا ُعاَايُْ ،يفُحااِلُحا ُاْلمامُأِحدُودلي ُِّذل َُماُثبتُعنِهُناصَّ

َّمُاراأاْيتُالنَِّبَُّ»ُ:قاالاتُُْاهُاراِضيُاهللُعان ُْعااِئشاةاُ عاَاْيِهُواسا ُمُاي  قُاُصاَّىُاهللُ  ُواه وا ُبِّ ِّ ُع ْثماا َّاُْبناُماْظع و َّ  يٌِّت،ُحاَّتَّ

6ُُ.«راأاْيتُالدُّم وعاُتاِسي ُِّ 

                                                           

ُ(3ُُ/131)ُ-يفُكتابُاحملتضرينُرواهُابنُأِبُالدنياُُ-1ُ
ُاِلْاناائِزُِ -راوااه ُم ْسَِمٌُُ-2ُ يِِّتُواالدُّعااِءُلاه ُِِذااُح ِضرُا،ُِكتااب  620ُقم:ُرحديثُُ،بااٌبُيِفُِِْغمااِضُاْلما
ُ،ُوحسنهُاْللباِّن3388حديثُرقم:ُُ-،ُوابنُماجه36316حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ
3386ُحديثُرقم:ُُُ-،ُوالطرباِّنُيفُالدعاءُحديثُرقم:ُ-رواهُالبيهقيُيفُالسننُ-4ُ
ُاِلْاناائِزُُِ-سننُأاِبُداودُُ-5ُ  1320 حديثُرقم:ُبابُت اْغِميِضُاْلمايِِّت،،ُِكتااب 
ُاِلْاناائِزُُِ-داودُرواهُأاب وُ-6ُ  وصححهُاْللباِّنُ،1361حديثُرقم:ُُبااٌبُيفُت اْقِبي ُِِّاْلمايِّتُِ،ُِكتااب 
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ُ

ُْبنُِ وملاُثبتُعن اِبرا ُأاكُُْ:قاالُاُمااراِضيُاهللُعانهُ عاْبِدُالَِّهُُجا ُعاْنُواْجِهِهُأاْبِكيُلامَّاُق ِت ِّاُأاِبُجاعاَْت  ُالث َّْوبا ِشف 
ُي ُا َّماُلا عاَاْيِهُواسا عاَاْيِهُُن ْهااِّنُفاجاعاَاْتُعامَِِّتُواي ان ْهاْوِّنُعاْنه ُواالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ  ُالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ  ة ُت اْبِكيُف اقاالا فااِطما

َّمُا ُراف اْعت م وهُ »:ُواسا ِتهااُحاَّتَّ ِئكاة ُت ِظُّه ُبِأاْجِنحا ُمااُزاالاْتُاْلماَلا َا ُت اْبِك ُأاْوُلا َا 1ُ.«ت اْبِك

ُااراِضيُاهللُعانهُاعااِئشاةاُولقولُ ُراس ولا ُواأاب وُباْكرُ :ُأا ََّّ ُمااتا َّما فاجااءاُُراِضيُاهللُعانهُ ُلَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا
:ُبِأاِبُ َّماُف اقاب ََّاه ُواقاالا عاَاْيِهُواسا ُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُواأ مُِّأاُُفاكاشافا يًّاُوامايِّت اُواالَّذُُِيْنتا ُحا ُين اْفسُُِيِطْبتا

ي ِذيق  َُا ا.ُبِياِدِهُلُا ُِأاباد  َْ ْوت ات ا ُواجا َُِّّاْلما   2الَّه ُعازَّ

                                                           

ُاِلْاناائِِز،ُُ-راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-1ُ ُيفُأاْكفاانِهُِِكتااب  اْوِتُِِذااُأ ْدرِجا
ُامل ايِِّتُب اْعدا

ُالدُّخ وِلُعاَاىُامل ُ،3233حديثُرقم:ُُ،بااب 
ُعان ْه مُْكتابُفُاُُ-وام ْسَِمٌُ ت اعااَلا اباِةُراِضياُاهللُ  ُِمْنُفاضااِئ ُِِّعاْبِدُاهلِلُْبِنُعُاُ،ضاائ ُِِِّالصَّحا اِبر ُراِضياُاهللُ بااب  ُوااِلد ُجا ْمرِوُْبِنُحاراام 

ُعان ْه ماا 2363ُُحديثُرقم:،ُُت اعااَلا
عاَاْيِهُواسُا -راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-2ُ ُق اْوِلُالنَِّبُِّصاَّكتابُأاْصحااِبُالنَِِّبُِّصاَّىُاهللُ  َّما:َُّما،ُبااب  عاَاْيِهُواسا ُم تَِّخذ اُ»ىُاهللُ  ُك ْنت  لاْو

َِيَل ُ  1666 حديثُرقم:ُ«خا



 118 108 

 ل  صْ فَ 
ُاْلم صانِّفُِ   .(ِكَفاَيَةِ   َوَغْسل  اْلَميِِّت فَ ْرض  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

َاِةُواِحاَْ ه ُ ُاْلِقب ْ ة ُعاَاْيِهُوادافْ ن ه ُم ت اواجِّه اَُِلا يِِّتُاْلم ْسَِِمُواتاْكِفين ه ُواالصََّلا ُِكفااياةُ ف ُاغاْس ِّ ُاْلما عاِنُاْبِنُ،ُملاُثبتُْرض 
ُ ُعاْنُرااِحَاِتِه،ُف اواقاصاْتهُ ُمااراِضيُاهللُعانهُ عابَّاس  نامااُراج  ٌُِّوااِقٌفُبِعارافاةا،ُِِْذُواقاعا :ُب اي ْ ُالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ فُقاالا قاالا

َّما:ُ ِ،ُوالاُت انِّط وه ،ُوالُااْغِسَ وه ُِبااء ُواِسْدر ،ُواكافِّن وه ُيفُث اْوب ُا»عاَاْيِهُواسا ُي اْوماُالِقيااماِةَُْ ُخت امِّر واُراْأساه ،ُفاِإنَّه ُي  ب ْعاث 
1ُُ.«م َاب ِّي ا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وشرط في الماء الطهورَية واْلباحة: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُْلنهُغس ُِّلَتعبدُيشبهُالغس ُِّمنُاِلنابة.

ُاْلم صانِّفُِ  .(وفى الغاسل اْلسَلم والعقل والتمييز : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُشروطُيفُك ُِّعبادة.ُ(اْلسَلمُوالعق ُِّوالتمييزهذهُالثَلثةُ)ُْل َّ

ُاْلم صانِّفُِ  (.اْلغ ْسلِ  بَِأْحَكامِ  َعاِرف   ثَِقة   َواِْلَْفَضل  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
يِِّت.ُُاْحِتيااط ا ُلَْما

ُاْلم صانِّفُِ  (.اْلَعْدل   بِِه َوِصيَّه   َواِْلَْوَلى): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

يقُاُباْكرُ ُأابااُأا ََُّّ»ُم َاْيكاةا،ُأاِبُُملاُرو ُاْبنُ  َُاُعاْنهُ ُاهللُ ُراِضيُاُالصِّدِّ ُع ماْي ُ ُبِْنتُاُأاَْسااءُاُأاْوصاىُاْلوافااة ،ُهُ حاضاراتُُِْح
َاه ،ُأا َُّْ اُف اعازامُاُصااِئماة ،ُواكااناتُُْت  غاسِّ 2ُُ.« ََُّّلات  ْفِطرُاُعاَاي ْها

ُراِضيُاُْبنُُِجااِبرُُِوملاُوردُعانُْ
َاهُ ُأا َُُّْأاْوصاى»ُأانَّهُ ُعاْنهُ ُت اعااَلاُُاهللُ ُزاْيد  3ُُ.«ْمراأات هُ اُت  غاسِّ

َاهُ ُأا َُُّْعاْنهُ ُت اعااَلاُُاهللُ ُراِضيُاُمااِل َُ ُْبنُ ُأانا ُ ُأاْوصاى:ُ»قاالُاُِهشاامُ ُوعانُْ 4ُُ«.ِسريِينُاُْبنُ ُمَّدُ ُم ُاُي  غاسِّ

يِّتُُِحاقُ؟ُواِْلانَّهُ  مُ ُِلَْما ُغارْيِِه.ُعاَاىُواِصيُّهُ ُِفيهُُِف اي  قادَّ

ُ

                                                           

ِ،ُحديثُرقم:ُ -رواهُالبخاريُ-1ُ َْ ُالكافاِنُيِفُث اْوب ا ُاِلاناائِِز،ُبااب  ُمااُُ-ومسَمُ،3268ِكتااب  ُاحلْاٌِّّ،ُبااب  ِكتااب 
،ُحديثُرقم:ُي  ْفعا ِّ ُبِاْلم ْحرِمُِ  3206ُُِِذااُمااتا

30660ُُحديثُرقم:ُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-2ُ
 30663حديثُرقم:ُُ-،ُوابنُأِبُشيبة161حديثُرقم:ُُ-رواهُمال َُيفُاملوطأُ-3ُ
ُ(2ُ/266)ُ-،ُأبوُنعيمُيفُاحلَية3533ُحديثُرقم:ُ-رواهُأِحدُيفُالزهدُ-4ُ
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ُاْلم صانِّفُِ   (.وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
حَّتُيتمكنُمنُت اْغِسيَِِه،ُوأبعدُلاهُ ُغ ْسَِهُُِيفُُابتدأُِِذاا ُعاْوراتاهُ ُلكنُُبُعَيهُأ َُّياْست  رُاالت َّْنِجيِ ،ُُوُِمنُاُجارَّداهُ 
ُاُمااُواِهي َْ ار اُوار ْكباِتهُُِس رَّتِهُُِب ا ،ُأاِبُُْبنُُِعاَِيُُِّملاُرويُعانُُِِْلاي ْهاا؛ُالنَّظارُُِِمنُاُحاذا ُقاالُا:ُقاالُاُعاْنهُ ُالَّهُ ُراِضيُاُطااِلب 
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُ  ،ُت  رْبِزُُْلاُ:ُ»واسا 1ُُ.«مايِّتُ ُوالاُُحايُ ُْخذُِفُاَُِِلاُُت اْنظ رُُْوالاُُفاْخذاكا

ْيِه ف َ ث مَّ َيَلفُّ َعَلى ََيِدِه ِخْرَقة  ):ُراِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ   .بها(ي  َنجِّ
َُاُلنَّجااساةُاويغس ُِّاُ،ف اي  ْنِجيِهُِِااأوُيَب ُقفازينُ ُعاْورُاعنهُلكيُلُ ُ.اْلغااِس ُِّاُالنَّجااساةُ صيبُته،ُولُت ُّ

ُغُار ِوياُ ُأُاملاُ َا ُعاَاىُياِدِهُِخْرقاة ُِح َّماُلافَّ ُغاسَّ ِّاُالنَِّبَُّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا َا ُ.سَّ ِّاُف اْرجاهُ  ََُّّعاَِيًّاُِح

 .نجاسة( من به ما غسل وَيجب) :ُراِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُ،ُتاْطِهري هُ ُْس ُِِّغُابالِْلا ََُّّاْلماْقص وداُ ُُياْص  ِّ ُِلَّ ُ.ِبذاِل َُاوالا

 .(َمْن بَ َلَغ َسْبَع ِسِنينَ  ةَ َمسُّ َعْورَ  وَيحرم) :ُراِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

ُالنَّظارُا ُاحلْايااةُِبَُُيتَفُاحلكملِمْنُالنَّظاِرُوُاحرمةُأاْعظام ُُاْلما ُُُّوُاملتقدم،ُعاَِيُ َِلُالعورةُُمرم؛ُحلديثُُِْلا ََّّ
ُ.عنهُباملوت

ُ.إالَّ ِبِخْرَقٍة( جسدهَ َأْن اَل َيََمسَّ  نَّ )َوس  :ُراِِحاه ُالَّهُ ُاْلم صانِّفُُِق اْولُ 

ُاْلعاْوراِةُاْلم حارَِّمُماسُّهاا َّما،ُوالِياْأماناُما َّ ُماعاُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُ.لِِفْع ُِِّعاَِي 

ُاْلم صانِّفُِ  (.وللرجل أن َيغسل َزْوَجت ه  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّمُاُهُِعاَايُُْاهللُ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُ ُراجاعُا:ُقاالاتُُْاراِضيُاهللُعانهُاعااِئشاةاُُملاُثبتُعانُْ ُواأانااُف اواجاداِّنُُاْلباِقيِع،ُِمنُاُواسا

اع اُأاِجدُ  ُلاوُُْضارَّكُُِماا:ُ»قاالُاُُث َُّ«اهُ راْأسُاُوااُعااِئشاةُ ُيااُأانااُبا ُِّْ:ُ»ف اقاالُاُراْأسااه ،ُواا:ُأاق ولُ ُواأانااُراْأِسي،ُيفُُص دا
َْت  َِ،ُعاَاْي َِ،ُف اق ْمتُ ُق اْبَِي،ُِمتُِّ 2ُُ.«ْنت  َُِواداف ُاُعاَاْي َِ،ُواصاَّْيتُ ُواكافَّْنت  َِ،ُف اغاسَّ

َُاُاْمراأاتاهُ ُغاسَّ ُِّاُأانَّهُ :ُ»راِضيُاهللُعانهُ ماْسع ود ُُورويُعنُاْبنُِ 3ُُ.«مااتاتُُِْح

                                                           

ُغ ْسَِِه،ُحديثُرقم:ُِكتُاُ-وأبوُداودُ،3236ُحديثُرقم:ُ-رواهُأِحدُ-1ُ يِِّتُِعْندا ُاْلما ابُاِلْاناائِِز،ُبااٌبُيفُسارْتِ
ُاِلْاناائِِز،ُُ-وابنُماجهُ،1330 ُمااُجااءاُيفُغ ْس ُِِّاْلمايِِّت، ِكتااب  3360ُُحديثُرقم: بااب 

يفُغاْس ُُِِِّكتاابُاِلْاناائِِز،ُُ-،ُوابنُماجه28605حديثُرقم:ُ -رواهُأِحدُ-2ُ ُمااُجااءُا ،ُواغاْس ُِِّاْلماْرأاِةُالرَّج  ُِِّاْمراأاتاهُ بااب 
ُوأصَهُيفُالصحيح3368ُحديثُرقم:ُ ،زاْوجاهاا

 3011حديثُرقم:ُُ-رواهُالبيهقيُُ-3ُ
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ُ

َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ ُصاَّىُالَّهُُِولُِراسُ ُبِْنتُاُاراِضيُاهللُعانهُاُفااِطماةُاُأا ََُُّّاراِضيُاهللُعانهُاُع ماْي ُ ُبِْنتُُِأاَْسااءُاُواعانُْ :ُواسا
اُأا َُُّْأاْوصاتُْ» َاها ،ُأاِبُُْبنُ ُعاَِيُُُّزاْوج هااُي  غاسِّ َاهااُطااِلب  1ُُ.«واأاَْسااءُ ُه وُاُف اغاسَّ

 (.ه  َأَمتَ وَ : )راِِحاه ُالَّهُ  اْلم صانِّفُُِق اْولُ 
يع اُالزَّْوجاةُِقياس اُعَىُ ُالرَّق اباةاُوااْلب ْضعاُْجِا  َ َِْ ُفاِإنَّه َُا ُحُ وُاُ،با ُِّْأاْوَلا ُِفيِْلا ََّّ ُبااق  ُاْلوافااِة،ُهااُْكماُالرِّقِّ ُبدلي ِّب اْعدا

ُاْلوافااةُُِهااأانَّه ُيَزمهُموؤنةُداْفنُِ هُاُُ،ب اْعدا ُعاَاي ْ نْ فااق  ُكاا َّاُي اَْزام ه ُاْْلِ ُ.يااةُُِاحلُْايفُُاكاماا

 .(: ) وبنتا دون سبعراِِحاه ُالَّهُ  اْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُكانتُ ُعاْوراةاُلاهُ ْلُا ابْ ناتاهُ هذاُِذا باةاُأانَّه ُغاسَّ ِّاُبُُِاأاب،ُوْل َُّ ََُّّماْنُد و َّاُالسَّْبِعُلا ُ.ْنت اُلاه ُصاِغرياةُ ِقَلا

ُأاْجرتاِئ ُعاَاْيهُِفقدُقالُأِحد:ُُهُِابْ ناتُِغريُِبيَّةاُالرَّج  ِّ ُصُاُي  غاسِّ ُِّاأ َُّواأامَّاُ ُ.لا

ُعُاقالُابنُقدامة:ُ ا َْ ُاِلْاارِياةا،ُواالت َّْفرِقاة ُب ا ُي  غاسِّ ِّ  ُلا ُالرَّج  ِّا ُأا ََّّ ُِمْن ، ُالسََّاف  ُعاَاْيِه ُماا ِمُواالصَِّحيح  ُاْلغ َلا ْوراِة
،ُاِلْاارِياةُُِوااِلْاارِياِة؛ُِْلا ََُّّعاْوراةُا ْرأاةُُِم عاانااةُ ُةُااْلعاادُاُواِْلا ََُُّّأاْفحاش  مُُِاْلما ُياِتِه،ت اْربُُِحاالُُِيفُُعاْوراتِهُُِوام بااشاراةُ ُلصَِّغرِي،اُِلَْغ َلا

ِل َُاُاحلْايااِة،ُيفُُاِلْاارِياةُُِعاْوراةُاُالرَّج  ُُِِِّب بااشاراةُُِاْلعااداةُ َُاْرُُِواَلاُْ الُاُفاكاذا 2ُُ.أاْعَامُ ُوااالَّهُ ُاْلماْوِت،ُةُاحا

ُاْلم صانِّ  (.وللمرأة غسل زوجها: )راِِحاه ُالَّهُ فُِق اْول 
َْنااُلاوُِ:ُ»قاالاتُُْعان ْهااُالَّهُ ُراِضيُاُعااِئشاةُاُملاُثبتُعانُْ ُصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُغاسَّ ُِّاُمااُْدب اْرناااْستُاُمااُأاْمرِنااُِمنُُْاْست اْقب ا

َّمُاُعاَاْيهُُِاهللُ  3ُُ.«ِنسااؤ هُ ُِِلَُُّواسا

 (.: ) وسيدهاِِحاه ُالَّهُ راُ اْلم صانِّفُُِق اْولُ 

ُكانتُاْلمةُ  ُالزَّْوجاِةُيفُالَّْمِ ُواالنَّاُزاُلاااُغاْس ِّ ُسايِِّدهاا؛ُِْلاهنَُّاوالاِدُجُاُأ مَُِّذا ُيفُماْعَنا ظاِرُوااِلْسِتْمتااِع،ُفاكاذاِل َا
 ُ.يفُاْلغ ْس ُِِّ

ُلاااُغاْس ِّ ُسايِِّدهاا؛ُِْلُافوالاِدُُأ مَُُِّو ََُّلُتكن ُا وزا ُ ُغارْيِهَُِلا ُانْ ت اقا ِّاُِفيهااَُِلا ُ. ََُّّاْلِمَْ َا

 

                                                           

3013ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبيهقيُُ-1ُ
ُ(2ُ/161)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
ُغ ْسَِهُُِباابٌُُِكتاابُاِلْاناائِِز،ُ–،ُوأبوُداود26106ُ حديثُرقم:ُ-رواهُأِحدُ-3ُ يِِّتُِعْندا حديثُرقم:ُُ،يِفُسارْتُِاْلما

 بسندُحسن1333ُ
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 .(َواْبٍن د وَن َسْبعٍ : )راِِحاه ُالَّهُ  اْلم صانِّفُُِق اْولُ 

ْرأاةاُت  غاسِّ ِّ ُالصَِّبَُّ ُك  ُُِّّماْنُُي ْفاظ ُعاْنه ُِمْنُأاْه ُِِّاْلِعَِْم،ُعاَاىُأا ََُّّاْلما ُاْبن ُاْلم ْنِذِر:ُأاْْجاعا 1ُُُالصَِّغريا.قاالا

.وُا َا ْبِعُِسِن ُأاِْحاد :ُلا نَُّغاْس ِّ ُماْنُلاه ُد و َّاُسا ُ 2قاالا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وحكم غسل الميت فيما َيجب وَيسن كغسل الجنابة: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَِّهُصاَّىُاهللُ ملاُثبتُ نااُراس ول  ُالَّه ُعان ْهاا،ُقاالاْت:ُداخا ِّاُعاَاي ْ ُن اْغِس ِّ ُعُاُعاْنُأ مُِّعاِطيَّةاُراِضيا ُواَناْن  َّما َاْيِهُواسا

ُ: ُيفُاآلِخرُا»ابْ ناتاه ،ُف اقاالا ،ُِبااء ُواِسْدر ،ُوااْجعاَْنا ُِمْنُذاِل َا َاْس ا،ُأاْوُأاْكث ارا اف ور ا،ُفاِإذااُاْغِسَْن اهااُثاَلاث ا،ُأاْوُ ُكا ِة
َُّفاآِذنَِِّنُ ف اراْغنااُآذانَّاه ،ُفاأاْلقاىُِِلُا«ف اراْغنت  ُا :ُ،ُف اَامَّ ِحْقواه ،ُف اقاالا ناُا ِِيَّاهُ أاشُْ»ي ْ ُا ث اْتِِنُحاْفصاة ُ«ُِعْرن اها ،ُواحادَّ ُأايُّوب  ف اقاالا

ِديِثُحاْفصاةا:ُ ب ْع ا»،ُواكاا َّاُِفيِه:ُ«اْغِسَْن اهااُِوتْ ر ا»ِبِْث ُِِّحاِديِثُُم امَّد ،ُواكاا َّاُيفُحا َاْس اُأاْوُسا واكاا َّاُ«ُثاَلاث اُأاْوُ
ُ: 3ُُ.«اْبداء واُِبايااِمِنهاا،ُواماوااِضِعُالو ض وِءُِمن ْهاا»ِفيِهُأانَّه ُقاالا

،ُاحْلِْقوُ :ُ»اْْلاْصماِعيُُُّقاالُا زاار  ُ.«ِحِقيُُُّواْجاْع هُ ُاْْلِ

اُاْجعاَْناهُ ُأايُُِ«بِهُُِأاْشِعْرن اهاا:ُ»واق اْول هُ :ُع ب اْيدُ ُأاب وُقاالُاُو 4ُ.ساداهااجُاُياَِيُالَِّذيُِشعااراها

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول  بها أسنانه  الماء في فمه وأنفه بل َيأخذ خرقة مبلولة فيمسح لكن ال َيدخل: )راِِحاهُ 
 .(ومنخرَيه

ُكا َُّالواجبُأ َُّيوضأُامليتُوضوءُا لَماءُُويفُهذاُادخالأ ََُّضمضهُوينشقه،ُذل َُلصَلةُاقتضىُملا
يفسدُفءُحامَلُلَنجاسةُوْلنهُميتُفسيخرجُاملا،ُُمتمَلُبطنهُاملاءَُِلُذل َُدخوليفُالفمُواْلنفُُو

َّنأنفهلُاملاءُيفُفمهُُو لُيدخ ِّالبطنُبذل َُاملاء؛ُلذل َُُ،ُورِباُانفجروغسَهُوضوءه يأخذُخرقةُاُ،ُِو
عاْنُأاِبُبتُوملاُثُعوض اُعنُغس ُِّالفمُواْلنف،ُْل َُّهذاُهوُاملقدورُمبَولةُفيمسحُِاُأسنانهُومنخريه

ُرُاُراِضيُاهللُعانهُ ُه رايْ راةُا :ُقاالا َّما:ُ ِِذااُأاماْرت ك ْمُِبشايُْقاالا عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ء ُفاْأت واُِمْنه ُمااُاْستاطاْعت ْم،ُس ول 
ْيت ك ْمُعاْنُشاْيء ُفاداع وهُ   5.«واِِذااُن اها

                                                           

ُ(8ُ/115)ُ-(ُ،ُواْلوسطُيفُالسننُواْلْجاعُوالختَلف33ُ)ص:ُُ-انظرُاْلْجاعُلبنُاملنذرُُ-1ُ
 (2ُ/162املغِنُلبنُقدامةُ)ُ-2ُ
ُأا َُّْي  ْغسُاُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُمااُي ْستاحابُّ ُاِلاناائِِز،ُبااب  ُاِلْاناائِِز،ُُُ-،ُومسَم3283 ِّاُِوتْ ر ا،ُحديثُرقم:ُِكتااب  ِكتااب 

 616بااٌبُيفُغاْس ُِِّاْلمايِِّت،ُحديثُرقم:ُ
ُ(8ُ/126)ُ-اْلوسطُيفُالسننُواْلْجاعُوالختَلفُُ-4ُ
هرواهُمسَم،ُُ-5ُ  وتقدمُختُر
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ُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وَيكره االقتصار في غسله على مرة إن لم َيخر  منه شيء: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

هاا:ُأُ حلديثُ ُالَّه ُعان ْ ب ْع ا»مُِّعاِطيَّةاُراِضيا َاْس اُأاْوُسا   1.«اْغِسَْن اهااُِوتْ ر ا،ُثاَلاث اُأاْوُ

ةُ  ُي  ْعِجب ِِنُأا َُّْي  غاسَّ ِّاُوااِحدا ُأاِْحاد :ُلا ُواُعَىُواحدةُصح.ُ،ُفإ َُّاقتصُرأ مُِّعاِطيَّةُا.ُيعِنُحلديثُواقاالا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ن خر  وجب إعادة الغسل إلى سبعفإ: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَايُْحلديثُ نااُراس ول  ُعاَاي ْ ُالَّه ُعان ْهاا،ُقاالاْت:ُداخا ِّا ُراِضيا ُعاِطيَّةاُاْلاْنصاارِيَِّة ُأ مِّ َا ُِح َّما ُواسا ِه

ُ: َاْس ا،ُأاْوُأاْكث ُا»ت  و ف ِّياِتُابْ نات ه ،ُف اقاالا اُثاَلاث ا،ُأاْوُ ُِِ َُّْراأاي ُْاْغِسَْن اها ُِمْنُذاِل َا َُّذاِل َُارا 2ُُ.«نت 

ةُُِعاَاىُياد لُُّقالُابنُاملنذر:ُ ،ُِمنُُْأاْكث ارُاُاْلمايِّتُُِغاْس ُُِِِِّبااحا رُاَُاْ   رِهُاُاْلِعَْمُُِأاْه ُُِِّب اْعضُاُأا ََُُّّغاي ْ ُبِهُُُِ ااِوزُاُأا َُُّْكا
،ُساْبعُا ت  اُاْلمايِّتُاُِْلا ََُُّّغاساَلا ُشاْعرُ ُي ْضفارُاُأا َُُّْاْسِتْحباابُُِعاَاىُياد لُُّوُاُاْلغ ْس ِّ ،ُعاَاْيهُُِت وِبعُاُِِذااُياْست اْرِخيُذ ِكرُاُِفيما
يِّتاةُِ ث اُاْلما 3ُُ.ثاَلا

ُاْلم صانِّفُِ ُالَّهُ ق اْول   فإن خر  بعدها حشي بقطن فإن لم َيستمسك فبطين حر ثم َيغسل : )راِِحاه 
ُ (.المحل

لسبع،ُوالراجحُأنهُلوُغَبُعَىُهنُالغاس ُِّأ َُّملاُيفُتكرارُالغس ُِّمنُاملشقةُِذاُتكررُاَخروجُبعدُا
ُكررُالغس ُِّولوُزادُعَىُالسبعُملاُثبتُ و ف ِّياِتُابْ ناٌةُِلراس وِلُعاْنُأ مُِّعاِطيَّةاُقاالاْت:ُت ُ اَخارجُسينقطعُبَلُمشقة

ُ: َّماُفاأامارانااُبِغاْسَِهاا،ُف اقاالا عاَاْيِهُواسا ثُ »الَِّهُصاَّىُاهللُ  اُثاَلا ُِمْنُذاِل َُِِِ َُُّْااْغِسَْن اها ب ْع اُأاْوُأاْكث ارا َاْس ا،ُأاْوُسا أاْوُ
َُّ 4ُُ.«راأايْ نت 

 .(َوَي  َوضَّأ  و ج وب ا وال غسل: )راِِحاه ُالَّهُ اْلم صانِّفُِ
شاْيءٌُب اْعداُ و ج وب اُولُذل َُِِ َُّْخاراجاُِمْنهُ  ُب اْعداُغ سُُْ ُِّغسَُّيُ ي  واضَّأُ  اِمَاةُ َِِهُلِتاكُ كااِلْ ن ِبُِِذااُأاْحداثا ُكا ُ.و َّاُطاهاارات ه 

ُاْلم صانِّفُِ  .(ْد الوضوء وال اْلغ ْسلعِ َوِإْن َخَرَ  بَ ْعَد تكفينه َلْم َي  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُيُ  ُواْضِعِهُيفُأاْكفاانِِهَُلْا ُِمْنه ُشاْيٌءُب اْعدا شقُعَيهمُولعَهُيتكررُأكثرُْلنهُي؛ُْدُالوضوءُولُاْلغ ْس ِّعُِِِ َُّْخاراجا
ُة.منُمُر

                                                           

هُ-1ُ ُتقدمُختُر
هُ-2ُ ُتقدمُختُر
ُ(8ُ/126)ُ-اْلوسطُيفُالسننُواْلْجاعُوالختَلفُُ-3ُ
ُاِلْاناائِزُُُِ-رواهُالنسائيُ-4ُ يِِّتُِوتْ ر ا،ُحديثُرقم:ُُ،ِكتااب  ُبسندُصحيح3558ُغاْس ِّ ُاْلما
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شاْيٌءُِِذااُو ِضعاُيفُُداود:ُقالُأبو يِِّتَُياْر ج ُِمْنهُ  ُس ِئ ِّاُعاِنُاْلما ْنبا ِّ  ُأاِْحاداُْبناُُم امَِّدُْبِنُحا ْعت  :َُُسِا أاْكفاانِِه؟ُقاالا
1ُُ.اْلغ ْس ُِّ ُعاَاْيهُُِي  عاادُ ُلاُ:ُي اْعِِنُُي  عااد ،ُفاَلاُ ِِذااُأ ْدرِجاُِفيهاا

ُاْلم صانِّفُِ  (.َشِهيد  اْلَمْعرََكةِ : )وَ الَّهُ راِِحاه ُق اْول 

ُاْلماْعراكاةُِوُا ُي  غاسَّ ِّ ُولُيكفنُولُيصَىُشاِهيد  اِبرُ عَيهُُلا ِديِثُجا ُالنَِّبَُّ»ُ:ِضيُاهللُعانهُ رُاُو ج وب اُِلع م وِمُحا أا ََّّ
َاىُأ ح د ُِبِدماائِِهْم، ْفِنُق ات ْ ُِبدا َّماُأامارا َْه ْم.واَلاُْي ُ ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا 2ُُ.«واَلاُْي صا ُِِّّعاَاْيِهمُُْغاسِّ

ُاْلم صانِّفُِ  (.ى َعَلْيهِ َواَل َي َكفَّن  َواَل َي َصلَّ َواْلَمْقت ول  ظ ْلم ا اَل َي  َغسَّل  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

اُه ااا َِّ:ُِحُْماْنُق ِت ِّاُه َْم ا،ُأاْوُق ِت ِّاُد و َّاُمااِلِه،ُأاْوُد و َّاُن اْفِسِهُواأاْهَِِه،ُِفيِهُرِوااي اتُا ُي  غاسَّ ِّ ُُدا ُي صاَّىُلا ُي كافَّن ُوالا والا
عُاملاُثبتُُعاَاْيهُِ ُالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  ْعت  :َُسِا ه ماا،ُقاالا عان ْ :ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْمر وُراِضياُالَّهُ  َّماُي اق ول  ماْنُ»َاْيِهُواسا

ُشاِهيدٌُ  3ُ.«ق ِت ِّاُد و َّاُمااِلِهُف اه وا

:ُُراِضيُاهللُعانهُ ُْنُساِعيِدُْبِنُزاْيدُ عُاوُا َّماُقاالا ُشاِهيٌد،ُ»عاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُمااِلِهُف اه وا ماْنُق ِت ِّاُد و َّا
ُشاِهيٌد،ُواماْنُق ِت ِّاُد و َّاُأاْهَِِهُف ُا ُشاِهيٌد،ُواماْنُق ِت ِّاُد و َّاُداِمِهُف اه وا ِهيدٌُهُ واماْنُق ِت ِّاُد و َّاُِديِنِهُف اه وا ُشا 4ُُ«.وا

ُر تْ باِةُالشَِّهيِدُيفُُ:واالثَّانِياةُ  ُر تْ باتاه ُد و َّا ْعراكاةُِي  غاسَّ ِّ ُِْلا ََّّ ُاْلقاْت ِّ ُِفيِه،ُ،ُفاأاْشبُاُاْلما ُياْكث  ر  اُلا ُهاذا هاُاْلماْبط و َّا؛ُواِْلا ََّّ
اِءُ ُا ْزُِحلْااق ه ُِبش هادا ْعراكاةُِف اَاْمُ اوُااْلمرُبغس ُِّامليت،ُ،ُوهوُالراجحُوأيض اُلعمومُاْلما ُه َْم  ْقت ول  ُكا َُُّاْلما ِو َّ

اُِلُأنهُلُيتساو ُمع ْعراكاةُُِشاِهيدُُِشهيد  ُمنُك ُِّوجه.ُاْلما

ُاْلم صانِّفُِ  (.ََيِجب  بَ َقاء  َدِمِه َعَلْيهِ : )وَ راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالنِبِْلُا َّمُاُ ََّّ اِءُأُ ُأمرُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ْفِنُش هادا ُُْبنُُِنا ُِأُافعنُُح د ُِبِدماائِِهمُِْبدا أا ََُّّ»ُ:راِضيُاهللُعانهُ مااِل َ 

اءا،ُأ ح دُ  َ وا،ُواد ِفن واُِبِدماائِِهْمُواَلاُْي صا َُِّّعاَاْيِهمُُْش هادا ي  غاسَّ  5ُ.«َلاُْ

                                                           

ُ(361)ص:ُُ-مسائ ُِّاْلمامُأِحدُروايةُأِبُداودُالسجستاِّنُُ-1ُ
اغاازِي، -راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-2ُ

ُامل ُي اْوماُأ ح دُ ُِكتااب  َا  ْسَِِم
ُامل ُماْنُق ِت ِّاُِمنا 3066ُيثُرقم:ُ،ُحدُبااب 

ُماْنُقااتا ِّاُد و َّاُماالِِه،ُحديثُرقم:ُ -ُراوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-3ُ ُواالغاْصِب،ُبااب  اظااَلِِ
َاا َّاُ -،ُومسَم2350ِكتاابُامل ُاْْلِ ِكتااب 

ُ ُاْلقااِصد ُم ْهدارا ُكاا َّا ، ُمااِلُغارْيِِهُِبغارْيُِحاق  ُأاْخذا لِي ُِِّعاَاىُأا ََُّّماْنُقاصادا ُالدَّ ُكاا َّاُيِفُالنَّاِر،ُواأا ََُُّّالدَِّمُيِفُ،ُبااب  حاقِِّه،ُواِِ َُّْق ِت ِّا
ُشاِهيدٌُ  333حديثُرقم:ُ،ُماْنُق ِت ِّاُد و َّاُماالِِهُف اه وا

ُالُّص وِص،، ِكتاابُالسُّنَّةُِ -وأاب وُدااو د،3625ُ حديثُرقم:ُ-راوااه ُأِحدُ-4ُ ُِقتااِل ،3662ُُحديثُرقم: بااٌبُيِف
َّما،أابْ وُا -واالت ِّْرِمِذيُُّ يااِتُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُالدِّ ُمااُجااءاُِفيمانُْ اب  ُشاِهيٌد،بااب  حديثُ ُق ِت ِّاُد و َّاُماالِِهُف اه وا
ُتاْرمِِيُالدَّمُِ -والنسائيُ،3335رقم:ُ  بسندُصحيح،3060ُُحديثُرقم:،ُماْنُق ِت ِّاُد و َّاُماالِِه،ُُِكتااب 

ُبسندُحسنُ،1318 حديثُرقم:ِكتاابُاِلْاناائِِز،ُبااٌبُيفُالشَِّهيِدُي  غاسَّ ِّ ،ُ -درواهُأبوُداُوُ-5ُ
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ُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(ِفي ثَِيابِهِ  ه  ن  ف ْ دَ وَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّما،ُُمااِضيُاهللُعانهُ رُاُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ ملاُرويُ ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ولا ُأا َُّْي  ن ْزاعاُ»أا ََّّ َاىُأ ح د  ُبِقات ْ أامارا

 1ُ.«عان ْه م ُاحلْاِديد ُوااِلْ َ ود ،ُواأا َُّْي ْدف ان واُيفُثِيااِِِْمُِبِدماائِِهمُْ

ُاْلم صانِّفُِ َِ َأْو نَاَم َأْو بَاَل َأْو َتَكلََّم َأْو َعطَ فَأَ  لَ مِ ح   نْ إِ وَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول  َس َأْو طَاَل بَ َقاؤ ه  َكَل َأْو َشِر
 (.ع ْرف ا

ُب اقااؤ ه ُعُ ِذاُِح ُِّالشهيدُمنُأرضُاملعركةُفُا ُأاْوُطاالا ُأاْوُعاطا ا َّما ُأاْوُتاكا ُأاْوُنااماُأاْوُباالا ْرف ا؛ُأاكا ِّاُأاْوُشاِربا
ُكاغارْيِِهُ ةُ غريُأرضُاملعركةُممنُماتُيفُف اه وا َ ُواصاَلا ُواتاْكِف ُِمْنُِذيُِْلُا ِمْنُو ج وِبُغ ْس ِّ  ُياك و َّ ُِلَّ ُلا  ََُّّذاِل َا

ةُِ ُاْلغ ْس ُِِّواالصََّلا يااة ُم ْستاِقرَّة ،ُوااْْلاْص ِّ ُو ج وب  ُياْسق ط ُبِاِلْحِتماالُُِ،حا ُ.فاَلا

ُِمْنُِذيُاْْلاكُْوُااْلفاْص ُُِِّ؛ُِْلا ََُّّط ولُاط وِلُاْلفاْص ُِِّأاْوُاْْلاْك ُِِّوالراجحُالتفصي ُِّفمنُماتُبعدُ ُياك و َّ ُِلَّ  ِّاُلا
يااة ُم ْستاِقرَّة ،ُ ُفهذاُيغس ُِّويكفنُويصَىُعَيه.حا

ُياِصحُُّالتَّْحِديد ُِبشاْيء ُِمن ْهاا؛ُ ،ُفاَلا م ُواالشُّْرب  ي  ْروا ُوَُلُُيم ُِّوسواءُِح ُِّمنُأرضُاملعركةُأواأامَّاُاْلكاَلا ِْلانَّهُ 
ُي اْوماُأ ح د :ُماْنُي اْنظ ر ُمااُف اعا ِّاُساْعد ُْبن ُالرَّبِيِع؟ُف اقُاأا ََُّّ» َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا ُراج  ٌِّ:ُأانااُأاْنظ ر ُلا َُالنَِّبَُّصاَّىُالَّهُ  الا

ُالَِّهُصاَّىُ ُلاه :ُِ ََُّّراس ولا ه ُجارُي ا،ُِبِهُراماٌق،ُف اقاالا ُف اواجادا ُالَِّه.ُف اناظارا ُايااُراس ولا َّماُأاماراِّنُأا َُّْأاْنظ را لَّه ُعاَاْيِهُواسا
عاَُا ُالَِّهُصاَّىُالَّهُ  ُِْراس ولا يفُاْْلاْموااِت،ُفاأاْبَِ :ُفاأاناُا ُأاْمُيفُاْْلاْموااِت؟ُقاالا ما.ُيفُاْْلاْحيااِءُأاْنتا ُالسََّلا َّماُعاِنِّ ْيِهُواسا

أابْ رُا َلاُْ :ُُث َُّ ،ُقاالا ُاحلْاِديثا ُ 2«.ْحُأا َُّْمااتُاواذاكارا

:ُأاْسَامُْ اءاُِب َ؟ُقاالا ِجْئت.ُوار ِوياُأا ََُّّأ صارْيِماُباِِنُعاْبِدُاْْلاْشها ُِِّو ِجداُصارِيع اُي اْوماُأ ح د ،ُفاِقي ِّاُلاه :ُمااُجا ت،ُُث َُّ
ُيفُع م وِمُق اْوِلُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُا اِءُأ ح د ،ُداخاَلا ُواَلاُْ«ُ.ُاْدِفن وه ْمُِبِدماائِِهْمُواثِيااِِِمُْ»:َُّمُاواُه ااُِمْنُش هادا
ُاْنِقضااِءُاحلْاْرِب. َّماا،ُوامااتااُب اْعدا ي صا ُِِّّعاَاْيِهْم،ُواقاْدُتاكا َْه ْم،ُواَلاُْ ُي  غاسِّ

اماِة،ُعاْنُاْبِنُع مارُا ُيفُاْلقات ُُْمااراِضيُاهللُعانهُ ُوايفُِقصَِّةُأاْه ُِِّاْلياما :َُُاأانَّه ُطاافا ُقاالا ُاْْل ن اْيِفيَّ ُأابااُعاِقي ِّ  ى،ُف اواجادا
ُكُ  ِمْنُِجرااحااتِِه ،ُفاخاراجاُاْلمااءُ  ُماْقتا ِّ  َُِلا َاصا قاْدُخا ُا ُّها ُك  عاشاراُج ْرح ا، ا،ُف اَاْمُي  غاسَّ ِّ.فاساقاْيتهُمااء ،ُوابِِهُأاْرب اعاةُا ُِّها

:ُأاخاْذتُمُا ُقاالا يُاوايفُف  ت وِحُالشَّاِم:ُأا ََُّّراج َل  ُأاْسِقيُاْبناُعامِّيُِ َُّْواجاْدتُبِِهُحا ُاء ُلِعاَِي  اة ،ُف اواجاْدتُاحلْااِرثا
ِلُأا َُّْأاْسِقياه ،ُفاذاهاْبتُِلاْيِهُِْلُا راج  ٌُِّي اْنظ ر ُِلاْيِه،ُفاأاْوماأُا ُفاأاراْدتُأا َُّْأاْسِقياه ،ُفاِإذاُا ُْبناُِهشاام  آخار ُي اْنظ ر  ْسِقياه ،ُفاِإذاُا

                                                           

ُ،1313رقم:ُُحديث،ُبااٌبُيِفُالشَِّهيِدُي  غاسَّ ِّ ُ،ُُِكتاابُاِلْاناائِزُِ -أاب وُدااو د،ُُو2236حديثُرقم:ُُ-أِحدراوااه ُُ-1ُ
ُاِلْاناائِِز، -وااْبن ُمااجاهُْ ُمااُجااءاُُِكتااب  اِءُواداْفِنِهْمُ،ُبااب  ِةُعاَاىُالشُّهادا  وضعفهُاْللباِّنُ،3838 حديثُرقم:يفُالصََّلا

ُ(113)ص:ُُ-سريةُابنُاسحاقُُ-2ُ
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ٌدُِمن ْه ْمُِبغ ْس ُِّ ِلاْيِه،ُفاأُا ي  ْفراْدُأاحا ُك ُّه ْم،ُواَلاُْ ُماات وا ِلُأا َُّْأاْسِقياه ،ُف اَاْمُأاِص ُِِّْلاْيِهُحاَّتَّ ة ،ُواقاْدُماات واُْوماأُا ُصاَلا ُوالا
ُاْنِقضااِءُاحلْاْرِب. 1ُُب اْعدا

ُاْلم صانِّفُِ  .(غَْيرِهِ فَ ه َو كَ  أو قتل وعليه ما َيوجب الغسل من نحو جنابة: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَِّهُصاَّىُ:قاالُاُمااراِضيُاهللُعانهُ ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُالزُّب ارْيُِملاُثبتُ ُراس ول  َّما:ُ ِِ ََُّّصااِحباك ْمُُقاالا عاَاْيِهُواسا الَّهُ 

ُ ُواه وا َ واُصااِحباتاه  ،ُف اقاالاْت:ُخاراجا ِئكاة ،ُفاسا َ ه ُاْلماَلا ْنظاَاةاُت  غاسِّ ُالَِّهُج ن ٌبُلُاحا ُراس ول  ُاْلاائِعاةا،ُف اقاالا عا مَّاَُسِا
َّما:ُ ِئكاةُ »صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا َاْته ُاْلماَلا ُقاْدُغاسَّ اكا 2ُُ.«فاذا

ُاْلم صانِّفُِ  .(وسقط ِلربعة أشهر كالمولود حيا: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُ ُِمْنُأاْرب اعاِةُأاْشه ر  ُِْلاْكث ارا ُِفيَّصُاي ُوُاُ ُِّ سَُّغُاي ُ السَّْقط  ٌةُن ِفخا ُعاَاْيِهُِْلانَّه ُناساما عاِنُاْلم ِغرياِةُْبِنُ،ُملاُثبتُهااُالرُّوحُ يا

ُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ ُراِضيُاهللُعانهُ ُش ْعباةُا ُأا ََُّّأاْه ِّاُزِيااد ُأاْخب ار وِّنُأانَّه ُراف اعاه َُِِلا :ُواأاْحساب  َّماُقاالا ُالرَُّا»ُعاَاْيِهُواسا ِكب 
اُقارِيب اُِمن ْهُا يِنهاا،ُواعاْنُياساارِها ا،ُواأامااماهاا،ُواعاْنَُِا َْفاها ُاِلْاناازاِة،ُوااْلمااِشيَُاِْشيُخا َْفا خا ا،ُواالسِّْقط ُي صاَّىُياِسريُ 

ْغِفراِةُواالرَِّْحاةُِ ْيِهُبِاْلما 3ُُ.«عاَاْيِه،ُواي ْدعاىُِلوااِلدا

ُاْلم صانِّفُِ  (ولو ذميا َواَل َي  َغسِّل  م ْسِلم  َكاِفر ا: )هُ راِِحاه ُالَّق اْول 
 ُُُوزُلاُ

ُت اعااَلاُولوُذميُ ُكااِفر اُُي  غاسِّ ُِّاُأ َُّْسَِمُ مل ُلِقاْولِِه ُلُ:ا ُآمان وا ُالَِّذينا ُأاي ُّهاا ُالَّه ُُ}ياا ُغاِضبا ُق اْوم ا ت ات اوالَّْوا
4ُُ.عاَاْيِهْم{

اِفرُِالُ ُِِّيسُِغُْت ُايفُْل َُّوُا ُلا مُُْكا ِةُاْلك فَّارُِدُهنيناُوقُ؛ت اوال  اُواتاْطِهري اُلاهُ واِْلا ََُِّّفيهُُِ،عاْنُم واالا وذل َُلُُوزُُ،ُت اْعِظيم 
ةُِىُعاَُاُقياس ا ُ.الصََّلا

ُيفُغ ْس ُِِّاْلم ْشرِِكُس نٌَّةُت  تَّباع . ُاْبن ُاْلم ْنِذِر:ُلاْي ا  قاالا
ُاْلم صانِّفُِ  .(وال َيصلى عليه: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

اُوالُت اق ْمُعاَاىُق ارْبِِه{هللُتعاَلُيفُاملنافقَ:ُلقولُا ُأاباد  5ُُ.}والُت صا ُِِّّعاَاىُأاحاد ُِمن ْه مُمااتا
                                                           

ُ(2ُ/165)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-1ُ
اباِة،ُرِجااِل مُْ -رواهُابنُحبا َُّ-2ُ َّماُعاْنُمانااِقِبُالصَّحا ُِِْخباارِِهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ِنساائِِهْمُِبذِْكِرُأاَْساائِِهْمُراْضواا َّ ُوُاُِكتااب 

ِئكاِةُرِْضواا َّ ُالَِّهُعاَاْيِه،ُ ُحاْنظاَاةاُْبِنُأاِبُعااِمر ُغاِسي ُِِّاْلماَلا ُذِْكر  َا ُبسندُصحيح،6028ُُديثُرقم:ُحالَِّهُعاَاْيِهْمُأاْْجاِع
ُاْلماْشِيُأامااماُاِلْاناازاِةُ،ُحديثُرقم: ،اِلْاناائِزُِِكتاابُ -واأاب وُدااو د،35363ُ حديثُرقم:ُ-راوااه ُأاِْحادُ ُ-3ُ ،1350ُ بااب 

ُبسندُصحيح
31ُسورةُاملمتحنة:ُاآلية/ُُ-4ُ
53ُسورةُالت َّْوباِة:ُاآلية/ُُ-5ُ



 116 116 

ُأوَلُبعدمُالصَلةُعَيه.ُُاْلم ْشرِكُ وُا
ُاْلم صانِّفُِ  .(وال َيتبع جنازته بل َيوارى لعدم من َيوارَيه: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

له ُالَّه ُعاْنه :ُأانَّه ُأاتاىُالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ ُملاُثبتُ،ُُوْل َُّيفُذل َُتعظيماُ  ُراِضيا ي 
ُعاْنُعاَِ ََّّ ُِِ: َّماُف اقاالا ُعاَاْيِهُواسا

ُ: .ُف اقاالا ُمااتا ْبُف اواارِهُِ»أابااُطااِلب  :ُ«.ُاْذها ُم ْشرِك ا.ُقاالا مااتا :ُِِنَّهُ  ْبُف اواارُِ»قاالا ُ«.ُهُِاْذها راجاْعت  ف اَامَّاُواارايْ ت هُ 
ُِل:ُِِلاْيهُِ  1ُ.«اْغتاِس ُِّْ»،ُف اقاالا

                                                           

ُالطَّهااراةُُُِ-والنسائي،686ُحديثُرقم:ُُ-راوااه ُأاِْحادُ ُ-1ُ ،360ُ م:ق،ُاْلغ ْس ِّاُِمْنُم واارااِةُاْلم ْشرِِكُ،ُحديثُُرُِكتااب 
ُبسندُصحيح
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 ل  صْ فَ 
ُاْلم صانِّفُِ  : )َوَتْكِفين ه  فَ ْرض  ِكَفاَيٍَة(.راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

عاَايُْ نامااُراج  ٌُِّوااِقٌفُماعاُراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ  :ُب اي ْ ا،ُقاالا عان ْه ما ُراِضياُاهللُ  َّماُبِعارافاةُاملاُثبتُعاِنُاْبِنُعابَّاس  ،ُِهُواسا
ُ: َّما،ُف اقاالا عاَاْيِهُواسا ُلَِنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُذاِل َا اْغِسَ وه ُِبااء ُواِسْدر ،ُواكافِّن وه ُ»ِِْذُواقاعاُِمْنُرااِحَاِتِه،ُف اواقاصاْته ،ُفاذ ِكرا

عاث ه ُي اْوماُا ي اب ْ ُخت امِّر واُراْأساه ،ُفاِإ ََُّّاهللُا ُت انِّط وه ،ُوالا ِ،ُوالا َْ 1ُُ«.ِقيااماِةُي  َاِبُِّلُْيفُث اْوب ا

ُاْلم صانِّفُِ ر  َجِميِعِه(.راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   : )والواجب: َست ْ
يعاه ،ُ َ ُامليتُث اْوٌبُوااِحٌدُياْست  ر ُْجِا ُ ْزِئ ُيفُتاْكِف ُأاقا ُُِّّمااُ

ُالُْ ُ:ُاْلعاْوراة ُاْلم غاَّظاة ُياْست  ر هااُث اْوٌبُوااِحٌد،ُفاجاساد  ُاْبن ُعاِقي ِّ  يِِّتُأ وَلاُقاالا ُ 2.ما

ُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَُا ُلانااْيِهُوُاواملاُثبتُعاْنُأ مُِّعاِطيَّةاُقاالاْتُت  و ف ِّياْتُبِْنت  َّماُف اقاالا َاْس اُ»ُ:سا اْغِسَْن اهااُثاَلاث اُأاْوُ
َُّفاآِذنََِّنُ َّ،ُفاِإذااُف اراْغنت  ُِِ َُّْراأايْ نت  ُِمْنُذاِل َا :ُاُف اراْغنااُآذانَّاه ُف ُاف اَامَُّ«.ُأاْوُأاْكث ارا أاْشِعْرن اهااُ»ن ازاعاُِمْنُِحْقوِِهُِِزااراه ُواقاالا

 3ُ«.ِِيَّاهُ 
ُوَلُيزدُعَىُذل َ،ُوتأخريُالبيا َُّعنُوقتُاحلاجةُلُُوز.ُ

ُاْلم صانِّفُِ  : )سوى رأس المحرم ووجه المحرمة(.راِِحاه ُالَّهُ  ق اْول 

هُ  عان ْ ُاهللُ  ُراِضيا ُخت امِّر واُراْأساهُ »ماا،ُُالسابقُوفيه:ُحلديثُاْبِنُعابَّاس  4ُُ«.والا

وقي ُوجهُاحملرمةُعَيه؛ُْل َُّاحملرمُامليتُكاحملرمُاحلّي،ُفيجنَّبُك ُِّماُُيرمُعَىُاحملرمُمنُطيب،ُومنُلب ُ
ُلذكر ،ُومنُتغطيةُرأسهُووجِهُأنثى،ُويغطَّىُرأسُاْلنثىُووجهُالذكرُوجوب ا. ُ 5َميط 

ُرُالنهيُالنَِّبُِّصاَّىُا  ْحرِماةاُعنُالنقاب؛ُفعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُع مارا
اْرأاةاُامل
َّماُامل عاَاْيِهُواسا :ُهللُ  ُالَّه ُعان ْه ماا،ُقاالا ِضيا
َّما:ُ عاَاْيِهُواسا ُالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ  ت اَْباِ ُالق فَُّ»قاالا  ْحرِماة ،ُوالُا

اْرأاة ُامل
ت اْنتاِقِبُامل 6ُُ«.ازاْينُِلُا

                                                           

ِ، -رواهُالبخاريُ-1ُ َْ ُالكافاِنُيِفُث اْوب ا ُاِلاناائِِز،ُبااب  ُاحلْاٌُُُِّّ-،ُومسَم3268حديثُرقم:ُُِكتااب  ُمااُ،ُُِكتااب  بااب 
ُ،ُ 3206ُُحديثُرقم:ي  ْفعا ِّ ُبِاْلم ْحرِِمُِِذااُمااتا

 (1ُ/156)ُ-املغِنُلبنُقدامةُ-2ُ
هُ-3ُ  تقدمُختُر
هُ-4ُ  تقدمُختُر
ُ(3ُ/306)ُ-حاشيةُالَبديُعَىُني ُِّاملآربُُ-5ُ
 ْحرِماِةُ،ُحديثُرقم:ُُ -رواهُالبخاريُ-6ُ

ُالطِّيِبُِلَْم ْحرِِمُواامل ُمااُي  ن ْهاىُِمنا ُجازااِءُالصَّْيِدُ،ُبااب   3515كتااب 
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ُ

 : ) بثِو ال َيصف البشرة(.راِِحاه ُالَّهُ  اْلم صانِّفُُِق اْولُ 
ُْل َُّماُيصفُالبشرةُينايفُالسرتُالواجب.

ُاْلم صانِِّفُ بُأ َُّيكو َُّمنُمَبوسُمثَهُماَُلُيوصُبدونه(.راِِحاه ُالَّهُ ق اْول  ُ:ُ)ُُو

ُكا َُّأعَىُمنُمَبوسُم ُكا َُّفيهُنوعُضررُعَيه،ُولو ُكا َُّدو َُِّمَبوِسُمثَِِه، ُكْلنهُلو ا َُّفيهُيفُضررُثَه؛
عاْنهُ عَىُورثته،ُ ُاَخ دريُِّراِضياُاهللُ 

عاَاْيهُِأ ََُّّالنَِّبَُّعاْنُأِبُساعيد  َّماُصاَّىُاهللُ  :ُُواسا 1ُ«.لُضاراراُولُِضرارُا»قالا

ُاْلم صانِّفُِ ُ)والسنة: تكفين الرجل في: ثَلث لفائف بيض من قطن(.:ُراِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُالَّه ُعان ْهاا:ُُعاْنُعااِئشاةُا ُيفُثاَلاثُا»راِضيا ُك فِّنا َّما ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ولا ُساح ولِيَّة ،ُأا ََّّ ُبِيض  ِةُأاثْ وااب 
اماةٌُ ِعما ُِفيهااُقاِميٌصُوالُا 2ُُ«.لاْي ا

ُاْلم صانِّفُِ ف العليا من الجانب ر تبسط على بعضها وَيوضع عليها مستلقيا ثم َيرد ط: )راِِحاه ُالَّهُ  ق اْول 
 اِلَيسر على شقه اِلَيمن ثم طرفها اِلَيمن على اِلَيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك(.

ُت  و يفُِّاملاُثبتُ ُي اْوم  ُلاااُيااُب  ن ايَّة ُأايُّ ُأابااُباْكر ُقاالا اُقاالاْتُِِ ََّّ ُالَّه ُعان ْهااُأان َّها ُالَِّهُصاَّىُعاْنُعااِئشاةاُراِضيا ُراس ول 
ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسُاالَّ ُكافَّْنت ْمُراس ولا ْم ُيفُكا ُقاالا ِ َْ ُي اْوماُاِلثْ ن ا َّماُق  َْت  ُكافَّنَّاه ُه ُعاَاْيِهُواسا ُيااُأاباِت َّماُق  َْت 

اماةٌُ ُِعما ُِفيهااُقاِميٌصُوالا ُس ح ولِيَّة ُج د د َُااانِياة ُلاْي ا ُبِيض  ثاِةُأاثْ وااب  3ُُْدرِجاُِفيهااُِِْدرااج ا .أ ُُيفُثاَلا

كو َُِّلُمنُالقطنُهيُثيابُبيضُنقيةُلُتُ:بفتحُالسَُوضمهاُوالفتحُأشهرُقالُابنُاْلعراِبُس ح ولِيَّةُ وُا
ُ.وقالُآخرو َُّهيُمنسوبةَُِلُسحولُمدينةُباليمنُتم ُِّمنهاُهذهُالثياب

ةُف اْوقهااُواالثَّ َا شيٌءُعَىُك ُِّوااِحداةُُويوضعُ،الِثاةُفاوقُالثَّانِياةتبسطُأحسنُالَفائفُوأوسعهاُواتبسطُالثَّاِِّن
َِْقياُعَىُهاهرهُواعاَِيِهُُالطيب،نوطُُومنُاحل تَفُُثُُالطيبنوطُُوحلشيٌءُمنُاواي وضاعُاْلمايِّتُف اْوقهااُم ْست ا

                                                           

ُماجه2668:ُرقمُحديثُ-راواه ُأِحدُ-1ُ ُحديثُ-رهكتابُاْلحكام،ُبابُمنُبَنُيفُحقهُماُيضرُِبا-ُ،ُوابن 
ُاهلل ُعاْنهُ كتابُعمرُُ-ُوصححهُاْللباِّن،ُورواهُالدَّارقطِنُُُّعاِنُاْبِنُعابَّاسُ 2115ُ:ُرقم ُاهللُ أِبُموسىَُُِلُراِضيا راِضيا
3368ُرقمُ:ُبابُيفُاملرأةُتقت ُِِّذاُارتدت،ُحديثُُ-ُعاْنهُ 
ُالث ِّيااِبُالِبيِضُلَُُِِْكتاابُاِلْاناائِِز،ُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ بااٌبُُِكتاابُاِلْاناائِِز،ُُُ-،ُومسَم3263حديثُرقم:ُكافاِنُ،ُبااب 

يِِّتُ،ُ 633ُُحديثُرقم:يفُكافاِنُاْلما
ُبسندُصحيح23566ُُحديثُرقم:ُ-رواهُأِحدُ-3ُ
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نُُثَُّمنُطرفواحدةُعاَاْيِهُالَفائفُبِأا َُّيثَنُك ُِّ نُعَىُشُِمن ْهااُمنُطرفُشقَّهُاْْلاْيسارُعَىُاْْلاَْ قَّهُاْْلاَْ
ُ.اْْلاْيسار

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول  ٍِ واِلنثى : )راِِحاهُ   (.َماٍر، َوَقِميٍص َوِلَفافَ تَ ْينِ إزَاٍر، َوخِ بيض من قطن:  ِفي َخْمَسِة َأثْ َوا
ُِ َْ ُوالِفااف ات ا اار ،ُواقاِميص  َِ :ُِزاار ،ُوا َاْساِةُأاثْ وااب  ْرأاة ُيفُ ُاْلما يااِِتااُُ؛اب اِتْحبُااسُُْت كافَّن  ُيفُحااِلُحا ْرأاةاُتازِيد  ُاْلما ِْلا ََّّ

ُاْلماْوتُُِ؛عاَاىُالرَّج  ُِِّيفُالسَّرْتُِ ُب اْعدا َاىُبِْنتُِملاُرويُُوأيض اُ،ِلزِيااداِةُعاْوراِِتااُعاَاىُعاْوراتِِه،ُفاكاذاِل َا ُُعاْنُلاي ْ قااِنف 
ْنُغاسَّ ِّاُأُ »الث َّقاِفيَّةا،ُقاالاْت:ُ ُِفيما عاَايُْك ْنت  ُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُبِْنتا َْث وم  ُك  ُمَّ َّماُِعْنداُوافااِِتاا،ُفاكاا َّاُأاوَّل  ِهُواسا

،ُُث َُّاْلِمَْحُا َّماُاحْلِقااءا،ُُث َُّالدِّرْعا،ُُث َُّاَخِْماارا ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُيفُةا،ُُث َُّأ ْدرِجاْتُب اعُْفُامااُأاْعطاانااُراس ول  د 
1ُُ.«الث َّْوِبُاآْلخارُِ

ُاْلم ْنِذِر:ُ ُاْبن  ْرأاةُُِكافانُُِعادادُُِيفُُوااْخت اَاف واقاالا ِثريٌُُف اقاالُاُاْلما ْرأاةُ ُت كافَّنُ :َُْمُِاْلعُُِأاْه ُُِِِّمنُُْكا ُأاثْ واابُ َُاْساةُُِيفُُاْلما
ِل َُا ،ُقاالُاُكاذا ،ُْبنُ ُواُم امَّدُ ُواالشَّْعِبُّ،ُالنَّخاِعيُّ ،وُاُاْْلاْوزااِعيُّ،ُقاالُاُوابِهُُِِسريِينا ،ُواأاِْحاد ،ُالشَّاِفِعيُّ ُواأاب وُواِِْسحااق 
ااٌر،ُِدرٌْع،ُياك و َُّ ُن اق ولُ ُواكاذاِل َُا:ُباْكرُ ُأاب وُقاالُاُالرَّْأيُُِواأاْصحاابُ ُث اْور ، َِ ُعاَاىُي شادُُُّلاِطيفٌُُواث اْوبٌُُاف اتاا َِّ،واِلفُاُوا
2ُ.ثِيااب اهااُُاْماعُ ُواساِطهاا

ُاْلم صانِّفُِق ُا  (.والصبي في ثِو : )راِِحاه ُالَّهُ ْول 
ُوااِحدُ الصِبُي كافَّن ُ ُ .ِْلانَّه ُد و َّاُالرَّج  ُُِِّيفُث اْوب 

ُاْلم صانِّفُِ  (.وَيباح في ثَلثة : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ثاة ُفُا ُك فِّناُيفُثاَلا ُأاِْحاد :ُي كافَّن ُالصَِّبُُّيفُِخْرقاة ،ُواِِ َّْ .قاالا ُباْأسا َُلا

ُاْلم صانِّفُِ  .(والصغيرة في قميص ولفافتين : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

؟َُلاُُِْذااُاِلْاارِياةُ ُت كافَّنُ ُكامُُْيفُ:ُالَّهُُِعاْبدُُِأابااُساأاْلت:ُاْلمارُّوِذيُُُّقاالُا ِْ  َ ِ،ُيفُ:ُقاالُاُت اب ْ َْ ،ُلِفااف ات ا اارُاُلاُُواقاِميص  َُِ
3ُُ.ِفيهُِ

                                                           

ْرأاِة،ُحديثُرقم:ُُُُ-أبوُداودُوُ،26318حديثُرقم:ُُ-أِحدُرواهُ-1ُ ُكافاِنُاْلما وضعفه1386ُُِكتاابُاِلْاناائِِز،ُبااٌبُيِف
ُاْللباِّن

 (8ُ/186)ُ-اْلوسطُيفُالسننُواْلْجاعُوالختَلفُُ-2ُ
ُ(2ُ/183)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-3ُ
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،أايُُّوُواعانُْ ُقاالُاُبا َُ  رُ ُيفُُي كافِّن وهاا»ُأا َُُّْريِينُاسُُِاْبنُ ُفاأاماراه مُُْأاْعصاراْت،ُقادُُِْسريِينُاُْبنُُِِْلانا ُُِابْ ناةٌُُمااتاتُِ:
ُِ َْ 1ُُ.«والِفااف ات ا

ُ

ُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(َوَي ْكَره  التَّْكِفين  ِبَشْعٍر َوص وٍف ومزعفر ومعصفر ومنقوش: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُي ْكرُا ف  ِخَلا ُومزعفرُومعصفرُومنقوشُماعاُاْلق ْدراِةُعاَاىُغارْيِِهُِْلانَّهُ  َ ُِبشاْعر ُواص وف  التَّْكِف صاَّىُديُالنِبُههُ 

َّمُا عاَاْيِهُواسا َاِف.وُاُاهللُ  ُِفْع ُِِّالسَّ ف  ُِخَلا

ُاْلم صانِّفُِ  (.دٍ لْ ََيْحر م  ِبجِ وَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُتاُُُياْر مُ   َ ُاهلل ُعان ْهُ ُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ ملاُوردُُ؛دُ َُِْبُِمليتُيفُاْكِف عاَاْيِهُ»:ُقاالُاُمااراِضيا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  أامارا
َاىُأ ح د ُأا َُّْي  ن ْزاعاُعان ْه م ُاحلْاِديد ُوااِلْ َ ود ،ُواأا َُّْي ْدف ان واُِبِدمااِئِهْمُواثِيااِِِمُْ َّماُبِقات ْ  2ُ.«واسا

ُالُْ   َحرَيٍر َوم َذهٍَّب(.)وَ : راِِحاه ُالَّهُ م صانِّفُِق اْول 

َ ُوُا ُحارِير ُوُايفُُياْر م ُالتَّْكِف ُأوُقماش  ُثوب  ُوالاْوُِلْمراأاةُ ُوُْأم ذاهَّب  َِّنَّااُأ بِيحاُلاااُِْلُا؛ُم فاضَّض  اِلُيفُحُالَتزينُبهُنَّهُ 
ُوالتشبهُبالكفار.ُتكفينهاُبهُمنُاْلسرافُاملذموم،ُواملباهاةُاحملرمة،،ُوملاُيفُِباْوِِتااُتُاْلباحةُ احلْايااِةُواقاْدُزاالُا

                                                           

ُاِلْاناائِِزُيِفُاِلْاارِياِةُيفُكاْمُت كافَّن ،ُُُ-مصنفُابنُأِبُشيبةُُ-1ُ 33308ُحديثُرقم:ُُِكتااب 
هُ-2ُ ُتقدمُختُر
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 ل  صْ فَ 
ُاْلم صانِّفُِ  .(فَ ْرض  ِكَفاَيَةٍ  يهِ َعلَ  الصَََّلة  : )وَ راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ةُ  ُه َْم اُعاَاىُاْلمايِّتُُِالصََّلا ُِكفااياة ُعاَاىُغارْيُِشاِهيِدُماْعراكاة ُواماْقت ول  ُثبتُملاُُ،ف اْرض  ْبِنُاْلاْكواِعُراِضيا َاماةُا عاْنُسا
ِِباناازاة ،ُف اقاال وا: َّما،ُِِْذُأ َتُا عاَاْيِهُواسا َ وس اُِعْنداُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُك نَّاُج  : عاْنه ،ُقاالا :ُصُاُالَّهُ  ا،ُف اقاالا ها ُِّْ» ُِِّّعاَاي ْها

:ُ«عاَاْيِهُداْيٌن؟ ُشُا»،ُقاال وا:ُلا،ُقاالا َتاُِِباناازاة ُأ ْخرا ،ُف اقاال وا:ُيااُ،ُقاال وا:ُلا،ُفاصاَّىُعاَاْيِه،ُُث َُّأُ «ْيئ ا؟ف اها ُِّْت اراكا
ُ: ُالَِّه،ُصا ُِِّّعاَاي ْهاا،ُقاالا :ُ«ُها ُِّْعاَاْيِهُداْيٌن؟»راس ولا ْيئ ا؟ف اها ُِّْت ارُا»ِقي ِّا:ُن اعاْم،ُقاالا ُشا ،ُقاال وا:ُثاَلاثاةاُدانااِنريا،ُ«كا

:ُفاصاَّىُعاَاي ْهاا،ُُث َّ ُشُا»ُأ َتاُبِالثَّالِثاِة،ُف اقاال وا:ُصا ُِِّّعاَاي ْهاا،ُقاالا :ُ«ْيئ ا؟ها ُِّْت اراكا ف اها ُِّْعاَاْيِهُ»،ُقاال وا:ُلا،ُقاالا
:ُ«داْيٌن؟ ُأاب وُق اتااداةاُصا ُِِّّ«صاُّواُعاَاىُصااِحِبك مُْ»،ُقاال وا:ُثاَلاثاة ُدانااِنريا،ُقاالا ُالَّ،ُقاالا ِهُواعاَايَُُّعاَاْيِهُيااُراس ولا

ُ 1.دايْ ن ه ،ُفاصاَّىُعاَاْيهُِ

َّمُاوالشاهدُقولُ عاَاْيِهُواسا ُلُُِ«صاُّواُعاَاىُصااِحِبك مُْ»:ُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُ.َْو ج وبُِوااْْلاْمر 

ُاْلم صانِّفُِ  .(وتسقط بمكلف ولو أنثى: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
يِِّتُ ةاُعاَاىُاْلما قاامُاُِكفااياةُِالف اْرض ُوُاُ،ِكفااياةُ ُُف اْرضُ ِْلا ََُّّالصََّلا ُُبِهُُِِذُا كاغ ْسَِِهُواتاْكِفيِنِهُُُعنُالباقَ؛قاطاُسُاالبعض 

ُواداْفِنِه.

ُاْلم صانِّفُِ اجتناِ وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة و : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 (.النجاسة

 :َصََلِة اْلِجَنازَةِ  وط  ر  ش  
 .النيةالشرط اِلول: 

 .التكليفالثاني:  الشرط

 .استقبال القبلة الشرط الثالث:
 .ستر العورة الشرط الرابع:

ُ.اجتناِ النجاسة الشرط الخامس:

ِةُاْلماْكت وباِة.ُْلنه ِةُاِْلِناازاِةُمااُي ْشت اراط ُلَِصََّلا ُي ْشت اراط ُِلصاَلا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ر الميت إن كان بالبلدوحضو : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
                                                           

ُِِ َُّْ،ُُِكتاابُاحلاواالاتُُِ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُجاازُاُبااب  ايِِّتُعاَاىُراج  ِّ 
ُامل ُداْينا  2256،ُحديثُرقم:ُأاحاالا
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 .وحضور الميت :السادسالشرط 
رج َُِّلُُُيمَهُِغريُِصُاصَىُعَىَُاوُصَىُعَىُاِْلِناازاةُواِهيُُماْم ولاةُعَىُأاْعنااقُالرِّجاالُأاوُعَىُداابَّةُأاوُف

ُ.تصح

ُاْلم صانِّفُِ  (.يهِ لَ ى عَ لَّ صَ م  والْ  يلِّ صَ م  الْ  م  ََل سْ إِ وَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .يهِ لَ ى عَ لَّ صَ م  والْ  يلِّ صَ م  الْ  م  ََل سْ إِ : السابعالشرط 

ُكُومنُشروطُصحةُصَلةُاِلنازةُِسَلمُاملصَي؛ُْل َُّالصَلةُعبادةُيشرتطُلاُاْلسَلم،ُ و َُّمنُشروطها
اُاملصَىُعَيهُأاْيُاْلمايِّتُِ ُأاْهَل ُمسَم  ُلاْي ا ةاُشافااعاٌةُواد عااءٌُلاه ،ُوااْلكااِفر  ِل َُاِلُُ؛ُِْلا ََُّّالصََّلا ُالَّهُ  ،ذا :ُُقاالا ت اعااَلا

} ُكاان واُأ وِلُق  ْربا ُوالاْو َا ُلَِنَِّبُِّواالَِّذيناُآمان واُأا َُّْياْست اْغِفر واُِلَْم ْشرِِك ُكاا َّا 1ُُ.}ماا

ُوُا ا{ُ:ت اعااَلاُاهللُقاالا ُأاباد  2ُُ.}والُت صا ُِِّّعاَاىُأاحاد ُِمن ْه ْمُمااتا

ُاْلم صانِّفُِ ٍِ ِلع ْذرٍ : )َّهُ راِِحاه ُالق اْول   .(وطهارتهما َوَلْو بِت  َرا
 .يهِ لَ ى عَ لَّ صَ م  والْ  يلِّ صَ م  الْ ة طهار : منالشرط الثا

ُرُِْقِدُاْلمااِء،ُأاْوُت اعاذُُّف ُابسببُُهُ َُ سُْ،ُوتغسي ُِّامليت،ُفإ َُّتعذرُغُايِّصُامُ َُْلارتفاعُاحلدثُاْلكربُواْلصغرُ
ُبُِلوُخيفُمنَُُميتلُبالنسبة،ُُوفَلُبدُمنُالتيممُاستعمالهُيفُحقهما ُعاَاْيِهُت افارُِّقُأاْجزاائِِه ُاْلمااِء صابِّ

ِلفاْقِدُالت ُّرااِبُأُاُ، ُِّ سَُّغُاولُي ُ ابتداءُ ُوات افاسُِّخِهُف اي  يامَّمُ  ُالت َّيامُّم ُأاْيض ُا را ،ُويكو َُّعاَاْيهُُِىُاص َّيْوُغارْيِِهُساقاطاُوُافاِإ َُّْت اعاذَّ
ُكحالُفاقدُالطهورينُمنُاْلحياء؛ ُكااحلُْاِْلُاُحاله ِة، ُالصََّلا ُي ْسِقط ُف اْرضا ُعاْنُالطَّهااراِةُلا ُُ.يُِّ ََُّّاْلعاْجزا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وأركانها سبعة: القيام في فرضها: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .عليه َقاِدرٍ لِقَيام  :الاِْلَوَّل   ن  كْ الرَّ 

ُرااِكبُ  ُِمْنُقااِعد ُوالا ُتاِصحُّ ُع ْذرُ فاَلا َّمُاقولهُم وِمُِلعُ ُ،ُِبَلا ُتاْستاِطْعُ»ُ:صاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا اُفاِإ ََُّْلْا صا ُِِّّقااِئم 
3ُُ.«ف اقااِعد ا

ُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.ْرَبع  اِلَ  َتْكِبيَرات  َوال: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
                                                           

331ُسورةُالت َّْوباِة:ُاآلية/ُُ-1ُ
 53سورةُالتوبة:ُاآلية/ُُ-2ُ
هُ-3ُ  تقدمُختُر
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ُ:الثَّاِني ن  كْ الرَّ 

ُاهللُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاملاُثبتُُْرباعُ اْلُاُتاْكِبريااتُ ال ُاهللُِ»:ُعاْنهُ ُراِضيا ُراس ولا ُن اعاىُلَِنَّاِسُُأا ََّّ َّما صاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا
ُأاْرباعاُتاْكِبريااتُ  ب َّرا ُاْلم صاَّى،ُواكا ُِفيِه،ُفاخاراجاُِِِْمَُِِلا 1ُُ.«النَّجااِشياُيفُاْلي اْوِمُالَِّذيُمااتا

ُِح اْيٌد:ُ عانُْ»واقاالا ُالَّهُ  َّماُفاِقي ِّاُلُاصاَّىُبِنااُأاناٌ ُراِضيا سا ُثاَلاث ا،ُُث َُّ ب َّرا ُالرَّابِعاةا،ُه ،ُفاكا ب َّرا َاةا،ُُث َُّكا ه ،ُفااْست اْقبا ِّاُالِقب ْ

َّمُا سا 2ُُ.«ُث َُّ

َّماُصُا»عاِنُالشَّْيبااِّنِّ،ُعاِنُالشَّْعِبِّ،ُملاُثبتُ عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  مااُأا ََُّّراس ولا َُّىُعاَاىُق ارْب ُب اْعدا ب َّرا د ِفنا،ُفاكا
:ُالث ِّقاة ُعاْبد ُاهللُِ«عاَاْيِهُأاْرب اع ا ا؟ُقاالا ُِِاذا ُلَِشَّْعِبِّ:ُماْنُحادَّثا َا ُالشَّْيبااِّنُّ:ُف اق َْت  ُتاْكِبريااتُ واال3ُ.ُْبن ُعابَّاسُ ،ُقاالا

ةُِيفُالُركا َّ؛ُْلهناُِبنزلةُالركعاتمنُاْلُْرباعُ اْلُا ُولذاُمنُفاتهُشيءُمنُة.كعرُُمث ِّ،ُفك ُِّتكبريةُاملكتوبةُصاَلا
اُالتَّْكِبرياُي ُا ُ.م ْفراد اُيهْقضهاذا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ِقَراَءة  اْلَفاِتَحةِ وَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
: الركن ُالثَّاِلث 

َّما:ُعاَاْيهُُِالَّهُ ُقولهُصاَّىِلع م وِمُُِقرااءاة ُاْلفااِتاةُِ ُبِفااِتاِةُالُْ»ُواسا ةاُِلَّ ُصاَلا 4ُُ.«تاابُِكُِلا

ناازُا اُعاَاىُجا ُالَّه ُعان ْه ما ُراِضيا ُاْبِنُعابَّاس  َْفا ُخا :ُصاَّْيت  ،ُقاالا
بِفااِتاِةُعاْنُطاَْحاةاُْبِنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْوف  ة ُف اقاراأُا

ُ:  5ُ.«لِي اْعَام واُأان َّهااُس نَّةٌُ»الِكتااِبُقاالا

عان ْهُ ُعاْنُاْبِنُعابَّاسُ وُا ُاهللُ  عاَاىُاِلُا»ُماا:راِضيا َّماُق اراأُا 6ُُ.«ناازاِةُِبفااِتاِةُالِكتاابُِأا ََُّّالنَِّبَُّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

ُ ُشارِي َ  ُأ مِّ ُاهلل ُعان ْهُاواعاْن ُن ُا»ُ:قاالاتُُْاراِضيا ُأا َّْ َّما ُواسا ُعاَاْيِه ُصاَّىُالَّه  ُالنَِّبُّ ُبِفااِتاِةُأاماراناا ْقراأاُعاَاىُاِْلِناازاِة
7ُُ.«ْلِكتاابُِا

                                                           

ُاِلْاناائِِزُ،ُبااٌبُيِفُالتَّْكِبرِيُعاَاىُاِلْاناازاِةُ،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُمسَمُ-1ُ  683ِكتااب 
ُاِلْاناائِِز،ُُ-ارواهُالبخاريُتعَيقُ ُ-2ُ ُالتَّْكِبرِيُعاَاىُاِلاناازاِةُأاْرب اع اُِكتااب  ُ.بااب 
ِةُعاَاىُاْلقارْبِ،ُُ-رواهُمسَمُ-3ُ ُالصََّلا ُاِلْاناائِِز،ُبااب   683ُحديثُرقم: ِكتااب 
هُ-4ُ ُتقدمُختُر
ُاِلاناائِزُِ -راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-5ُ ُِقرااءاِةُفااِتاِةُالِكتااُ،ِكتااب   3118 :حديثُرقم،ُِبُعاَاىُاِلاناازاةُِبااب 
َّمُاُ-راوااه ُالرتمذيُ-6ُ ُاِلْاناائِِزُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُمااُجااءُاُ،أابْ وااب  ُِبفااِتاِةُبااب  ُعاَاىُاِلاناازاِة ُيفُالِقرااءاِة

ُاِلْانُاُ-واْبن ُمااجاهُُْ،3026حديثُرقم:ُ،ُالِكتاابُِ ُمااُجااءاُيفُاْلِقرااءاِةُعاَاىُاِْلِناازاةُِِكتااب  3368ُحديثُرقم:ُُ،ائِِز،ُبااب 
 بسندُصحيح

ُمااُجااءاُيفُاْلِقرااءاِةُعاَاىُاِْلِناازاةُُِ-راوااه ُاْبن ُمااجاهُُْ-7ُ ُاِلْاناائِِز،ُبااب   3366ُحديثُرقم:،ُِكتااب 
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ُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.الصَََّلة  َعَلى محمد: )وَ راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

 :الرَّاِبع   الركن

َّمُا ة ُعاَاىُالرَّس وِلُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُأابُاملاُثبتُُالصََّلا ،ُأاْخب اراه ُراج  ٌِّ،ُِمْنُُاعاِنُالزُّْهرِيِّ،ُأا ََّّ أ مااماةاُْبن ُساْه ِّ 
َّما:ُأاْصحااِبُ ِةُعاَاىُاِلْاناازاِةُأا َُّْيُ »النَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُالسُّنَّةاُيفُالصََّلا ماام ،ُُث َُّي اْقراأاُِبفااِتاِةُأا ََّّ ُاْْلِ ب ِّرا كا

ي صاِّياُعاَاىُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  يفُن اْفِسِه،ُُث َُّ ُِسرًُّا ناازاِةُاْلِكتااِبُب اْعداُالتَّْكِبرياِةُاْْل وَلا ِلَْجا ُالدُّعااءُا َّماُواَي َِْصا ُعاَاْيِهُواسا
ي ساِّماُِسرًّاُيفُن اْفِسهُِ يفُشاْيء ُِمن ْه نَُُّث َُّ ُي اْقراأُ  1ُُ.«يفُالتَّْكِبريااِت،ُوالا

ُاْلم صانِّفُِ  (.لِْلَميِّتِ  َعاء  دُّ : )َوالراِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُ:اْلَخاِمس   الركن

ِةُعاَاْيهُِِلَْمُاُعااءُ دُُّال عاْنُأاِبُ ،ُملاُثبتُْغِفْرُلاه ُوااْرِحاْهُ  الَّه مَُّاأ َُّيقول:ُواأاق اُّه ُُ،يِِّتُِْلانَّه ُاْلماْقص ود ُِمْنُالصََّلا
:ُُه رايْ راةُا َّما:ُي اق ول  عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ولا ْعت  :َُسِا قاالا عاْنهُ  صاَّْيتُ »راِضياُاهللُ  يِِّتُفاأاْخَِص واُِِذاُا ْمُعاَاىُاْلما

  2.«لاه ُالدُّعااءُا

ُاْلم صانِّفُِ  (.السَََّلم  وَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 : السَّاِدس   الركن

م ُِلع م وِمُ َّمُاقولهُالسََّلا 3ُُ«.واتاَِْيَ هااُالتَّْسَِيمُ »ُ:صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

ُاْلم صانِّفُِ  (.الت َّْرتِيب  وَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُ:َساِبع  الركن ال

ُا َْ ُب ا َّمُاقولهُِلع م وِمُُاْْلارْكاا َُُِّالت َّْرتِيب  اُرُا» :صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُكاما  4.«أايْ ت م وِّنُأ صاِّيصاُّوا

                                                           

ُاِلْاناائِزُُِ-)ترتيبُسنجر(ُالشافعيُراوااهُ ُ-1ُ ُالصََّلِةُعاَاىُاِْلِناازاةُِِكتااب  والبيهقيُيفُالسننُُ،855حديثُرقم:ُ،ُ،ُبااب 
ُاِلْاناائِِز،ُُُ-الصغر  ُوصححهُاْللباِّن6206ُحديثُرقم:ُ،ُُبابُاْلِقرااءاِةَُِفُصاَلاِةُاِلْاناازاةُُِِكتااب 

ُاِلْاناائِزُُُِ-رواهُأبوُداودُ-2ُ ُاِلْاناائِزُُُِ-وابنُماجهُ،1203:ُحديثُرقمالدُّعااِءُِلَْمايِِّت،ُُباابُ ُ،ِكتااب  ُمااُُ،ِكتااب  بااب 
ِةُعاَاىُاِْلِناازاةُِ ُبسندُحسن3366ُُ،ُحديثُرقم:ُجااءاُيِفُالدُّعااِءُيفُالصََّلا

هُ-3ُ  تقدمُختُر
ُالبخاريُ-4ُ ُ -رواه ُيِف ُالصَّد وِق ُالوااِحِد ُخارباِ ُِِجاازاِة ُجااءاُيِف ُماا ُبااب  ُاآلحااِد، ُأاْخبااِر ُواالصَّْوِمُاْلُاِكتااب  ُواالصََّلاِة ذاا َِّ

 6236ُحديثُرقم:،ُواالفارااِئِضُوااْلاْحكاامُِ
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ُاْلم صانِّفُِ  .(الرابعة دكون الدعاء في الثالثة بل َيجوز بع َلِكْن اَل َيَ تَ َعيَّن  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُأنهُْجاعةُةروايُيفُنصُقدُب ُِّلَميت،ُالرابعةُيفُالدعاءَُيَصُأنهُأِحدُعنُقالُالزركشي:ُاملنصوص

ُاْلصحابُقالُهناُومنُلَميت،ُالرابعةُويفُواملسَمات،ُلَمسَمَُالثالثةُيفُيدعو ُالثالثةُتعَتُل:
1ُُ.جازُالرابعةَُِلُلَميتُالدعاءُأخرُلوُب ُِّلَدعاء،

ُالُْ حمد كفي وصفتها: أن َينوي ثم َيكبر وَيقرأ الفاتحة ثم َيكبر وَيصلي على م: )راِِحاه ُالَّهُ م صانِّفُِق اْول 
التشهد ثم َيكبر وَيدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم َيكبر وَيقف بعدها قليَل وَيسلم وتجزئ: 

 .(واحدة ولو لم َيقل "ورحمة اهلل"
ْبنُُِأاِبُحلديثُ ُُأ مااماةُا مُاُأا ََُّّ:ُ»وفيهساْه ِّ  ُاْْلِ ب ِّرا ِةُعاَاىُاِلْاناازاِةُأا َُّْي كا يفُالصََّلا بِفااِتاِةُاْلِكتااِبُالسُّنَّةُا ي اْقراأُا ام ،ُُث َُّ

ُواَي ُْ َّما ُعاَاىُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُِسرًّاُيفُن اْفِسِه،ُُث َُّي صاِّيا ُالتَّْكِبرياِةُاْْل وَلا ُالدُّعااءاُلَُِْب اْعدا ناازاِةُيفَُِصا جا
ي ساِّماُِسرًّاُيفُن اْفِسهُِ يفُشاْيء ُِمن ْه نَُُّث َُّ ُي اْقراأُ  2ُُ.«التَّْكِبريااِت،ُوالا

:ُن اعُاقالُأبوُداود:ُ ُِبفااِتاِةُاْلِكتااِب؟ُقاالا :ُيفُاْْل وَلا يِِّت،ُق  َْت  ُعاِنُالدُّعااِءُعاَاىُاْلما ُأاِْحادا ُْم.ساأاْلت 

ُيفُالثَّانِياةُِ :ُي صاِّيُعاَاىُق  َْت  :ُيفُالثَّالِثُاُمااذاا؟ُقاالا م ،ُق  َْت  :ُن اعاْم.النَِّبُِّعاَاْيِهُالسََّلا يِِّت؟ُقاالا ُِةُالدُّعااء ُِلَْما

ت ساِّم . :ُتاْدع و،ُُث َُّ أاس ِّم ؟ُقاالا :ُالرَّابِعاة ُأ ساِّم ،ُأاْوُأاْدع و،ُُث َُّ ُق  َْت 

ُقالُأبوُداود:ُ ُأاِْحادا ْعت  ا،ُوالاوا ُع ن  قاه ُعاْنَُاَُِسِا :ُهاكاذا :ُس ِئ ِّاُعاِنُالتَّْسَِيِمُعاَاىُاِْلِناازاِة؟ُف اقاالا يِنِه،ُواقاالا
م ُعاَاْيك ْمُواراِْحاة ُالَِّه . ُالسََّلا

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول   .(كوَيجوز: أن َيصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء وَيحرم: بعد ذل: )راِِحاهُ 
ُاهلِلُصاَّتُملاُثب يِِّب،ُأا ََُّّراس ولا ِعيِدُْبِنُاْلم سا َّما:ُ عاْنُسا عاَاْيِهُواسا َّىُعاَاىُأ مُِّساْعد ُب اْعداُماْوِِتااُِبشاْهر ُصُاىُاهللُ 
 .3ُُ

ُاْلم سايِِّبُوقولهَُِلُشهرُوشيءُملفهومُحديثُ ُْبِن ُِبشاْهرُ وفيه:ُ ساِعيِد ُماْوِِتاا ُبيومُأوُب اْعدا  ُوفسرُهذا
 َُ.يوم

                                                           

 (2ُ/138)ُ-شرحُالزركشيُعَىَُمتصرُاَخرقيُُ-1ُ
هُ-2ُ  تقدمُختُر
ُبِِإْدخاالِِهُالُْ -يفُالسننُالكرب ُرواهُالبيهقيُ-3ُ ِةُعاَاىُاْلقارْبُِقُاْج َّاع ُأابْ وااِبُالتَّْكِبرِيُعاَاىُاِلْاناائِِزُواماْنُأاْوَلا ُالصََّلا ،ُبااب  ب ْرا

ُحديثُرقم:ُ مااُي ْدفان ُاْلمايِّت  ُوقال:ُم ْرسا ٌُِّصاِحيح6023ٌُُب اْعدا
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 ل  صْ فَ 
ُاْلم صانِّفُِ  (.َوَحْمل ه  َوَدفْ ن ه  فَ ْرض  ِكَفاَيَةٍ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُِكفااياة ُُامليتُِحاْ ُِّ  ْفِنهُُِواِسيَاةُ ْلنهُالف اْرض  اجبُِلُبهُفهوُ؛ُوالوسائ ُِّلاُأحكامُاملقاصد،ُوماُلُيتمُالُوِلدا
َاِةُواجب،ُ ُاْلِقب ْ ُِكفااياةُ وادافْ ن ه ُم ت اواجِّه اَُِلا أامااتاه ُفُا،ُلقولهُف اْرض  ُ}ُث َُّ 1ُُ.أاقْ ب اراه {ت اعااَلا

ْتك اُحِل ْرماِتهُِ ُُُ،ُوضرراُعَىُاْلحياء.واِْلا ََُّّيفُت ارِْكِهُأاذ  ُواها

ُاْلم صانِّفُِ  .(لكن َيسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكو َُّمن ا،ُُُْلنهُلُيشرتطُيفُهذهُالثَلثة ثُُُِم ِْدثٌُُن اوا ُماُلوكُايباشرهاُمسَم  ُكااِفر اُبِغاْس ُِِّراْفعاُحادا ِهُفاأامارا

ُ.،ُصحُغسَهُوارتفعتُجنابتهأاْعضاائِهُِ

ُاْلم صانِّفُِ  .(خذ اِلجر على ذلك وعلى الغسلأوَيكره: : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُْلهناُعبادة،ُأشبهتُاْلذا َّ.ُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.وسن: كون الماشي أمام الجنازة: )َّهُ راِِحاه ُالق اْول 
ُكا َُّماشيُ  ذا َّما،ُواأاِبُباْكر ،ُواع ماراُُرِو عاَاْيِهُواسا أفض ُِّلفع ُِّالنَِّبُِّصاَّىُالَّهُ  ُا فاْلماْشي ُأامااماها ضيُاهللُعنهما،ُُا
ُثبتُ ُملا : ُقاالا ُأابِيِه، ُعاْن ، ُسااَلِ  ُعاَُا»عاْن ُصاَّىُالَّه  ُالنَِّبَّ َّمُاراأاْيت  ُواسا ُأامااماُْيِه َُاْش و َّا را ُواع ما ُباْكر ، ُواأاباا ،
 2ُ«.اِلاناازاةُِ

:ُوُا ،ُقاالا ،ُواعُ »عاْنُأاناِ ُْبِنُمااِل َ  َّماُواأاب وُباْكر ،ُواع مار  عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُأامااماُكاا َّاُراس ول  ْثماا َّ َُاْش و َّا
3ُُ.«اِْلِناازاةُِ

ُ

ُ

ُ

                                                           

 23سورةُعب :ُاآلية/ُُ-1ُ
ُاْلماْشِيُأامااماُاِلْاناازاِة، -أاب وُدااو دوُا،6032ُحديثُرقم:ُُ-اِحدُراوااهُ ُ-2ُ ُ،1366ُُم:ُحديثُرق ِكتاابُاِلْاناائِِز،ُبااب 

اْشِيُأامااماُاِلاناازُاُ-والرتمذي
يفُامل جااءُا ُماُا َّما،ُبااب  عاَاْيِهُواسا صاَّىُالَّهُ  ُاِلْاناائِِزُعاْنُراس وِلُالَّهُِ ،3006ُحديثُرقم:ُ ،ةُِأابْ وااب 

ُاِلْاناازاِة، -والنسائي ُاْلمااِشيُِمنا ُاِلْاناائِِز،ُماكاا َّ  ُمااُجااءُاكُِ -وابنُماجهُ،3633حديثُرقم:ُُِكتااب  ُاِلْاناائِِز،ُبااب  تااب 
 بسندُصحيححديثُرقم:335ُُُيفُاْلماْشِيُأامااماُاِْلِناازاِة،ُ

اْشِيُأامااماُاِلانُاُ-الرتمذيُرواهُ-3ُ
ُمااُجااءاُيفُامل َّما،ُبااب  ُاِلْاناائِِزُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا حديثُ ازاِة،أابْ وااب 

ُبسندُصحيح3351ُُ-ابنُماجهُوُ،3030رقم:ُ
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ُ

ُاْلم صُا  .(والراكب خلفها: )راِِحاه ُالَّهُ نِّفُِق اْول 
ُاِلْاناازاِة،ُياِسريُامنُالسنةُأ َُّ َْفا ُخا ا،ُُوُْأُااْلمااِشيُأامااماهااُأ َُّيكو َُّوُاُالرَّاِكب  َْفاها ِيِنهاا،ُُوُْأُاأامااماهاا،ُُوُْأُاخا عاْنَُا

ُ:ُعاِنُاْلم ِغرياِةُْبِنُش ْعباةا،ُقاالُاملاُثبتُُ؛عاْنُياساارِهااُوُْأُا عُاقاالا َّما:ُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُ»َاْيِهُواسا َْفا ُياِسري ُخا الرَّاِكب 
ُواالسِّْقطُ  ُِمن ْهاا، ُقارِيب ا ا ُياساارِها ُواعاْن ِيِنهاا، َُا ُواعاْن ُواأامااماهاا، ا، َْفاها ُوااْلمااِشيَُاِْشيُخا صاَّىُعاَاْيِه،ُي ُُاِلْاناازاِة،

ْغِفراِةُ ْيِهُبِاْلما  1ُ.«واالرَِّْحاةُِواي ْدعاىُِلوااِلدا

َْفاهاا.ُُفقدُالرَّاِكبُ ُوأما ُأاْعَام ه ْمُاْخت اَاف واُيفُأانَّه ُياك و َّ ُخا ُاَخْاطَّاِبُّ:ُلا ُقاالا

ُاْلم صانِّفُِ  .(والقِر منها أفضل: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُتاابِعُ  ُي  عادُّ ُ.ُُلاااُاِِباْيث 

ُاْلم صانِّفُِ  (.ره: القيام لهاوَيك: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
نااملاُثبتُ ُيفُجا ُواَناْن  ُج ب ارْي  :ُراآِّنُنااِفع ُْبن  ْعِدُْبِنُم عااذ ،ُأانَّه ُقاالا زاة ُقااِئم ا،ُواقاْدُعاْنُوااِقِدُْبِنُعاْمِروُْبِنُسا

ُأُا :ُأانْ تاِظر  ؟ُف اق َْت  ُِل:ُمااُي ِقيم  َا ُاِلْاناازاة ،ُف اقاالا ُأا َُّْت وضاعا ُي اْنتاِظر  َا ا ُأاب وُ َُّْجا ُاِلْاناازاة ،ُِلمااُُي ادِّث  ُت وضاعا
،ُأانَّه ُقُا ُْبِنُأاِبُطااِلب  ثاِِنُعاْنُعاَِيِّ ُاحلْاكاِم،ُحادَّ ُماْسع وداُْبنا ُنااِفٌع:ُفاِإ ََّّ ُف اقاالا :ُساِعيد ُاَْخ ْدرِيُّ ُ»الا قااماُراس ول 

ق اعادُا َّما،ُُث َُّ عاَاْيِهُواسا 2ُُ.«اهلِلُصاَّىُاهللُ 

 .(ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن : )راِِحاه ُالَّهُ اْلم صانِّفُُِق اْولُ 
َُّعاْنُأاِبُه رايْ راةُالعمومُالنهيُعنُذل َُف عاَاْيِهُواسا عاْنه ُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُاهللُ  :ُراِضيا ُت  ْتباع ُاِلْاناازاة ُ»ماُقاالا لا

ُناارُ  ،ُوالا 3ُُ.«ِبصاْوت 
ُراج  ٌِّ:ُاْست اْغِفرُ ُعاْنُب كارْيُِوُا ُف اقاالا ُج ب ارْي  ُْبن  ُيفُِجناازاة ُِفيهااُساِعيد  ُك ْنت  : ،ُقاالا ُالَّه ُلاك ْم،ُْبِنُعاِتيق  واُلاه ُغافارا

ُساِعيد ُْبن ُج ب ارْي :ُ ُالَّه ُلا َُا»قاالا ُغافارا 4ُُ.«لا

ُ

                                                           

ُاْلماْشِيُأامااماُاِلْاناازاِة،ُُ-أاب وُدااو دوُاُ،35362ُُحديثُرقم:ُ-اِحدُراوااهُ ُ-1ُ رقم:ُُحديثُِكتاابُاِلْاناائِِز،ُبااب 
 بسندُصحيح3631ُحديثُرقم:ُُ-والنسائي ،3013حديثُرقم:ُُ-والرتمذي،1350ُ

ُاِلْاناائِِز،ُ -رواهُمسَمُ-2ُ ناازاِة،ِكتااب  ُناْسِخُاْلِقيااِمُِلَْجا  662ُحديثُرقم: بااب 
،ُِكتاابُاِلْاناائِِز،-وأبوُداودُ،30513ُحديثُرقم:ُ-رواهُأِحدُ-3ُ بسند1363ُُ بااٌبُيِفُالنَّاِرُي  ْتباع ُِِااُاْلمايِّت 

ُحسن
6231ُُ-ُ-،ُورواهُعبدُالرزاقُيفُمصنفهُ-رواهُابنُأِبُشيبةُيفُاملصنفُ-4ُ
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ُاْلم صانِّفُِ  (.حدوسن أن َيعمق القبر وَيوسع بَل : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّما:ُملاُثبتُ عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  :ُقاالا  1ُ.«اْحِفر وا،ُواأاْوِسع وا،ُواأاْحِسن وا»عاْنُِهشااِمُْبِنُعااِمر ،ُقاالا

انااُوُا ُكا ُاْلقاب ْرُ »عاِنُاحلْاساِن،ُواُم امَّد ،ُأان َّه ماا 2ُُ.«ياْستاِحبَّا َُِّأا َُّْي  عامَّقا

ُأاِْحاد ُرُا ُساوااٌء.قاالا ْرأاة ُيفُذاِل َا ُالصَّْدِر،ُالرَّج  ِّ ُوااْلما َُِلا ر  ُاْلقاب ْ ُِِحاه ُالَّه :ُي  عامَّق 

ُاْلم صانِّفُِ  .(وَيكفي ما َيمنع السباع والرائحة: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُابْ ن ه ،ُأُا ُْبناُعاْبِدُاْلعازِيِزُلامَّاُمااتا را ُي  عامِّق وا،ُماراه ْمُأا َُُّْياْفُِعاْنُعاْمرِوُْبِنُم هااِجر ،ُأا ََُّّع ما ُالسُّرَِّةُوالا ر واُق اب ْراه َُِلا

ُفاِإ ََُّّمااُعاَاىُهاْهِرُاْْلاْرِضُأاْفضا ِّ ُممَّاُسافا ِّاُِمن ْهاا.

ِةُالَِِّتُُجُِوُرُ أانْ فاىَُِخُ ُهُ اْلقارْبُِأا ََُّّت اْعِميقُاُت اْعِميقُِالعَةُيفُ ُ.السباعُُِن اْبشُِِمْنُُحفظ ُلهُ أُاِِااُاْْلاْحيااء ،ُوُاُرُ رَّتاضُاي ُاالرَّاِئحا

ُاْلم صانِّفُِ   (.وما مسته نار بِ شَ وكره: إدخال الخَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ابِهُِ ُعاْنُأاْصحا َّماُوالا عاَاْيِهُواسا َلاُْي  ن ْقا ُِّْعاْنُالنَِّبُِّصاَّىُالَّهُ  :ُف،ُِْلانَّهُ  ،ُالَِّْبُاُكاان واُياْستاِحبُّو َُّا»عاْنُِِبْ رااِهيما،ُقاالا

،ُواياْكراه و َّاُاَخْاشابُا ،ُواياْستاِحبُّو َّاُاْلقاصابا 3ُُ.«واياْكراه و َّاُاآْلج رَّ
:ُوُا َاةا،ُقاالا ُت  قارِّب وِّنُِجصًّا،ُوالاُ»عاْنُس واْيِدُْبِنُغافا ا،ُوالا ُت  ْؤِذن واُِبُأاحاد  ُفاَلا ُِِذااُأانااُِمتُّ ُع ود ا،ُوالا ُآج رًّا،ُوالا

ب  نااُا 4ُُ.«ْمراأاةٌُتاْصحا

ُالناصاارا .ِفيِهُتاشابٌُّهُبُِ،ُُالدَّْفناُيفُتااب وتُ كُبُِشُااَخُاُالُ خُادُُِِْوُا

ُاْلم صانِّفُِ  .(ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُبِاحلْااِل،ُ ِئق  ُلا ُي  ن ْقا ُِّْعاْنُالسَُّوفيهُتشبهُبالكفار،ُِْلانَّه ُغاي ْر  ُِْلانَّه َُلْا ُفاأاْفض واُُ،فَُُِاوا :ُِذااُأانااُِمتَّ ِلقاْوِلُع مارا
ُاْْلاْرِض. ُِبادِّيَُِلا

ُ

ُاْلم صانِّفُِ َر: : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   ."(ِة َرس وِل اللَّهِ ِبْسِم اللَِّه، َوَعَلى ِملَّ "َوس نَّ قَ ْول  م ْدِخِلِه اْلَقب ْ

                                                           

ُاْلقارْبِ، -وأبوُداود36286ُُحديثُرقم:ُ -درواهُأِحُ-1ُ ُ،1238:ُحديثُرقمُِكتاابُاِلْاناائِِز،ُبااٌبُيِفُت اْعِميِق
اِء،ُ-والرتمذي يفُداْفِنُالشُّهادا ُمااُجااءُا َّما،ُبااب  عاَاْيِهُواسا ُاِلِْهااِدُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّهُ  ُُ-والنسائيُُديثُرقم:ُحُأابْ وااب 
ُاْلوااِحِد،ُِكتاابُ  ُاِلْامااعاِةُيفُاْلقارْبِ ُمااُجااءاُيفُحاْفِرُُُ-وابنُماجهُ،2036حديثُرقم:ُُاِلْاناائِِز،ُداْفن  ُاِلْاناائِِزُبااب  ِكتااب 
 بسندُصحيح3860ُحديثُرقم:ُُاْلقارْبِ،

ُاِلْاناائِزُُِ-رواهُابنُأِبُشيبةُيفُاملصنفُ-2ُ 33660ُحديثُرقم:ُقارْبِ،ُمااُقاال واُيِفُِِْعمااِقُالُْ،ُِكتااب 
ُ ْعا ِّ ُلاه ،ُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُيفُمصنفهُ-3ُ ُ َاِْصيِصُاْلقارْبُِوااآْلج رِّ ُاِلْاناائِِز،ُيِفُ 33660ُديثُرقم:ُحِكتااب 
ُ ْعا ِّ ُلاه ،ُ -رواهُابنُأِبُشيبةُيفُمصنفهُ-4ُ ُ َاِْصيِصُاْلقارْبُِوااآْلج رِّ ُاِلْاناائِِز،ُيِفُ 33666ُرقم:ُديثُحِكتااب 
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رُا هُ ُحلِاِديِثُاْبِنُع ما ُاهلل ُعان ْ َِّه،ُواعاَاىُِمَِّةُراس وِلُذااُواضاْعت ْمُماْوتااك ْمُيفُاْلقارْبِ،ُف اق ول وا:ُِبْسِمُالِ:ُ»مااراِضيا
1ُُ.«الَّهُِ

ُاْلم صانِّفُِ  (.وَيجب: أن َيستقبل به القبلة: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُثبتُ ُملا ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُالنَِّبِّ ُعاِن ُأابِيِه، ُعاْن ُع مارْي ، ُْبِن َّمُاع ب اْيِد ُِفيِهنَّ:ُُُواسا ُقاالا باائِِر ُاْلكا ُعاِن ُس ِئ ِّا َا ِح

َات ك ْمُأاْحيااء ُواأاْمواات ا» ُاْلب اْيِتُاحلْارااِمُِقب ْ ل  2ُُ.«وااْسِتْحَلا
ِذِهُُواِْلا ََُّّ َاِف.ها ُبِن اْق ُِِّاَخْاَاِفُعاْنُالسَّ َا ُطارِيقاة ُاْلم ْسَِِم

ُاْلم صانِّفُِ  .(َعَلى َجْنِبِه اِْلََْيَمنِ  نُّ سَ َي  وَ  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َاِةُِبواْجِهِه،ُِْلانَّه ُيُ منُالسنةُأ َُّ ُاْلِقب ْ ْنِبِهُاْْلاَْاِن،ُم ْست اْقِب ِّا ُيفُالَّْحِدُعاَاىُجا ُاْلمايِّتا ِذهُِياضاعا ُْشِبه ُالنَّائِما،ُواها

ُراْأِسِهُلاِبناة ،ُأاْوُحُاُ،يفُالنومُس نَّةُ الِْلا ََُّّوُا ُكُاواياضاعاُتاْتا ْيئ اُم ْرتاِفع ا، اُياْصناع ُاحلْايُُّجار ا،ُأاْوُشا ُ.ُما

ُاْلم صانِّفُِ  (.َمَعه   وْ َوََيْحر م  َدْفن  َغْيرِِه َعَلْيِه أَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُِبقارْبُ  ُك  َُِّّمايِّت  ُياْدِفن  ا َّا ُكا َّما ُأا ََُُّّ،ُِلُأ َِّْلانَّه ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُاْْلُاُي ظانَّ ُت  رااب اقدُوَّلا اُ،ُصاارا َْ ُب ا ُف اْرقا والا

ارِِمُواغارْيِِهمُْ ُ.اْلماحا

ُاْلم صانِّفُِ  .()إالَّ ِلَضر ورَةٍ : راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ثْ راِةُ ُكاكا
ا
ُداْفن ُُقاْت ُِِّسببُالْوتاىُبُِامل عاَاْيِهُصاَّ،ُولفع ُِّالنِبَُْع ْذرُِيفُق ارْب ُوااِحد ُلُُِاِلماعةُِأاْوُغارْيِِه،ُف اياج وز  ىُاهللُ 

َّمُا ُمعُشهداءُأحد.ُواسا

ُاْلم صانِّفُِ  .(وسن: حثو التراِ عليه ثَلثا ثم َيهال: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّما،ُُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاملاُثبتُ عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  عاْنه ُأا ََُّّراس ولا ُاهللُ  أُا»راِضيا ُصاَّىُعاَاىُِجناازاة ،ُُث َُّ تاىُق اب ْرا

ث ا يِِّت،ُفاحاثاىُعاَاْيِهُِمْنُِقبا ُِِّراْأِسِهُثاَلا  3ُ.«اْلما

                                                           

1ُ-ُُ بسندُ 3181 حديثُرقم: -يفُاملستدرك ،ُوااحلْااِكمُ 30560حديثُرقم:ُُ-يفُالكرب ُواالنَّسااِئيُُّراوااه ُأاِْحاد 
ُصحيح

ُالواصااياا، -راوااه ُأاب وُدااو دُ-2ُ ُمااُجااءاُيفُالتَّْشِديِدُيفُأاْك ُِِّمااِلُاْلياِتيِم، ِكتااب  ُبسند،2568ُُثُرقم:ُحدي بااب 
 حسن

ُاِلْاناائِِز، -اْبن ُمااجاهُُْراوااهُ ُ-3ُ ْثِوُالت ُّرااِبُيِفُاْلقارْبُُِِكتااب  ُمااُجااءاُيفُحا ُبسندُصحيح 3868 :حديثُرقم بااب 
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ُْبِنُرابِيعاةا،ُعاْنُأابِيهُِوُا ُْبِنُعااِمِر ُاهلل ُعاْنهُ ُعاْنُعاْبِدُالَِّه ُالنَِّبَُّ»ُ:راِضيا ُصاَّىُعاَاىُأا ََّّ َّما ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ب َُّ ،ُفاكا ُحُاع ْثماا َّاُْبناُماْظع و َّ  ثا ثااُعاَاىُق ارْبِِهُثاَلا ُق ارْبِِه،ُواحا ُعاَاْيِهُأاْرب اع ا،ُواماشاىَُِِلا ُقااِعدٌُرا ،ُواه وا 1ُُ.«ث اياات 

ُ

ُاهلِلُِِ ََُّّوُا :ُيااُراس ولا َّماُف اقاالا ُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا اءاَُِِلا ُجا ُراج َل  ُفُافُ ُعاْنُأاِبُاْلم ْنِذِر:ُأا ََّّ َا َا ن اُها صا َُِِّّلا
َاةُا ُالَّي ْ ت ارا ُاهلِلُأاَلاُْ ُالرَّج  ِّ :ُيااُراس ولا ُت صا ُِِّّعاَاْيِه،ُف اقاالا :ُِِنَّه ُفااِجٌرُفاَلا ُع مار  ُِفيهااُيفُُعاَاْيِه،ُف اقاالا الَِِّتُص ِحْبتا

َّماُفاصاَّ عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُِفيِهْم؟،ُف اقااماُراس ول  ُكاا َّا ُُىاحلْاراِسُفاِإنَّه  ُِِذااُجااءاُق اب ْراه ُق اعادا تاِبعاه ُحاَّتَّ عاَاْيِه،ُُث َُّ
ُ: ،ُُث َُّقاالا ث اياات  ُحا ثا ُِِذااُف اراغاُِمْنه ُحاثاىُعاَاْيِهُثاَلا ُالنَّا»حاَّتَّ ر اي  ْثِِنُعاَاْي َا ي ْ ُخا ُشارًّاُواأ ْثِِنُعاَاْي َا ُ«ُس  ،ُف اقاالا

ُاهلِل؟ُف اقاالُا ُيااُراس ولا :ُوامااُذااكا َّما:ُُع مار  عاَاْيِهُواسا ُيااُاْبناُاَخْاطَّاِب،ُماْنُجااهاداُيفُداْعنااُمُِ»النَِّبُُّصاَّىُاهللُ  ْن َا
باْتُلاه ُاِلْانَّةُ  ِبي ُِِّاهلِلُواجا 2ُُ.«سا

ُاْلم صانِّفُِ  .(واستحب اِلكثر تَ ْلِقين ه  بَ ْعَد الدفن: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُاهللُ ُُأاِبُه رايْ راةُاعانُْ لُيثبتُِلُبدلي ِّ،ُومنُاستدلُِبااُث اباتُافيهُنظرُفإ َُّالستحبابُحكمُشرعيُُو راِضيا

ُالَِّهُ ُراس ول  :ُقاالا َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىعاْنه ُقاالا ُِِلاهاُِِلَُّ:ُ»واسا  3«.ُالَّهُ لاقِّن واُماْوتااك ْمُلا
َّمُاُعاَاْيهَُُِّهُ الُصاَّىالَِّهُُراس ولُِلُفقدُاستدلُِباُلُيصَحُأ َُّيكو َُّدليَلُيفُهذاُاملوضعُفإ َُّقُو لاقِّن واُ:ُ»واسا

ُالَّهُ  ُِِلاهاُِِلَّ ُباعتبارُماُسيكو َّ،ُولي ُبعدُموته.ُ«ماْوتااك ْمُلا

راوا ُأبوُأ مااماةُاومنُاستدلُِبُا أ ََُّّالنَِّبَُُُّا عاْنهُ  َّمُاوُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىراِضياُاهللُ  :ُُسا مُا»قاالا ُأاحاد ك ْمُفاساوَّيْ ت ْمُِذاُا اتا
ُ يسمعُوالُا ُيااُف َلا َّاُبناُف َلاناةاُفإنهُ  ي اق ول  َْي اق ْمُأاحاد ك ْمُعاَاىُراْأِسُق ارْبِِهُُث َُّ ُف ا ِابا ليق ُِّيااُف َلا َُّعاَاْيِهُالرتُّ يبُُث َُّ

ُ: ليق ُِّيااُف َلا َُّبنُفَلنةُفاِإنَّه ُي اق ول  ُث َُّ ُأاْرِشدُْبنُفَلنةُثانيةُفيستويُقاعداُ  تاْسماع ْو َّا ُاهلل ،ُولاِكْنُلُا نااُي اْرِحا  َا
عاْبد ه ُواراسُ  ُُم امَّداُ  وأ ََّّ نْ يااُشاهااداة ُأ َُّْلاُِلاهاُِلَُّاهللُ  ُالدُّ ُعاَاْيِهُِمنا :ُاذْك ْرُمااُخاراْجتا ُف اي اق ْول  ُراِضْيتا نَّ َا ْول ه ُِو

واِب حامَّد ُنُا وبِاْلْسَلاِمُِديْناُ  ي اق ول َُِّباهلِلُرابّاُ  واناِكرْياُ  وبالق را َُِِِّمااما ،ُفاِإ ََُّّم ْنكاراُ  ُِبّياُ  واقاْدُل قِّنا ُا ناُِعْنداُهاذا :ُمااُي  ْقِعدا

ُحاوَّاءُا َْي اْنِسْبه َُِِلا :ُف ا ُاهلِلُفإ ََُّْلاُْي اْعِرفُاْسماُأ مِِّهُقاالا ُراج  ٌُِّيااُراس ْولا 4ُُ.«ح جَّتاه ُف اقاالا

ُياِصحُُّفقدُاستدلُِباُ َّماُوَلُتثبتُيفُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىَُنَِّبُِّأ َُّينسبُلُلا َّماُُعاَاْيهُُِالَّهُ ُُهذاُعنهُصاَّىواسا واسا
ُسنةُصحيحة.

                                                           

ُاْلِميمُُِ-يفُمعجمهُاملقرئُِاْبن ُُراوااهُ ُ-1ُ  3252 حديثُرقم:،ُبااب 
 536ُحديثُرقم:ُ-رواهُالطرباِّنُيفُالكبريُ-2ُ
ُاهللُ ُُ-َِمٌُراوااه ُم سُُْ-3ُ ُِِلاهاُِِلَّ ُاْلماْوتاىُلا َِ ُت اَِْق ُاِلْاناائِِز،ُبااب   636ُحديثُرقم:ُِكتااب 
 6563حديث:ُُ-راوااه ُالطَّب ارااِّنُُّيفُالكبريُ-4ُ
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 ُ ُياك نُُْقالُابنُالقيم:ُواَلاُْ
َّما(ُ،ُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبَُّاْلقارْبُِ)يعِنُُِعْندُاُي اْقراأُ ُُاَِْ اُيِّتُااْلمُاُي  َاقِّنُ ُوالاُُواسا ُكاما

وذكرهُُثُقال:ُُراوااهُ ُالَِّذيُاحلْاِديثُ ُواأامَّاُاْلي اْوما،ُالنَّاسُ ُي اْفعاَ هُ  ُياِصحُُّرافْ ع هُ ف اهُاالطَّب ارااِّنُُّ اُحاِديٌثُلا 1ُُ.ذا

َُاوالصوابُأ َُّ يِِّتُب اْعداُداْفِنهُُِت اَِْق ُكا َُّاْلما تُفيهُخريُلَميُلي ُمنُالسنةُولي ُمستحب اُوينبغيُتركه،ُولو
َّما.ُعاَاْيهُُِالَّهُ ُلفعَهُالنِبُصاَّى ُواسا

ْْجااعُُِوااِجب ا،ُلاْي ُاُماْوتِهُُِب اْعدُاُقالُشيخُاْلسَلم:ُت اَِْقين هُ  َُاُما ُِِّعُاُِمنُُْكاا َُّاُوالاُ.ُبِاْْلِ ن اه مُُْاْلماْشه ورُُِاْلم ْسَِِم ُب اي ْ
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُِّعاْهدُُِعاَاى َافُاُواسا ُةُاواوااثَُِاُأ مااماةا،ُكاأاِبُُالصَّحااباِة؛ُِمنُُْطاائِفاةُ ُنُْعُاُماْأث ورٌُُذاِل َُاُبا ُِّْ.ُائِهُِواخ 
ُ.اْْلاْسقاعُُِْبنُِ

ماامُُِِفيهُُِراخَّصُاُمانُُْاْْلائِمَّةُُِفاِمنُْ اْْلِ بَّهُ ُواقادُُْأاِْحادا،ُكا ُواِمنُْ.ُالشَّاِفِعيُُِّواأاْصحاابُُِابِِه،أاْصحُاُِمنُُْطاائِفاةٌُُاْستاحا
ثاةٌُُِفيهُُِفااْْلاقْ واالُ .ُِبْدعاةٌُُأانَّهُ ُِلْعِتقااِدهُُِياْكراه هُ ُمانُُْاْلع َامااءُِ ،اِلْسِتحُْ:ُثاَلا بااحاة ،ُوااْلكارااهاة ،ُبااب  اُوااْْلِ ُأاْعدالُ ُواهاذا
2ُُ.اْْلاقْ واالُِ

ُاْلم صانِّفُِ   .(َوس نَّ رش اْلَقْبِر بالماء) :راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
،ُعاْنُأابِيِهُراِضياُاهللُ عُاملاُرويُ

ْعفاِرُْبِنُُم امَّد  ُعاَاىُق ارْبُِِِبْ رااِهيماُأا ََُّّالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ »:ُهُ ْنُعُاُْنُجا َّماُراشَّ ُعاَاْيِهُواسا

ُ 3«.ابِْنِهُواواضاعاُعاَاْيِهُحاْصبااءُا
ُالشَّاِفِعيُُّ ُعاَاىُق ارْب ُم سُاُ:قاالا ُِِلَّ ُت اْثب ت  ُ.طَّحُ وااحلْاْصبااء ُلا

ُعُاُالَِّهُْبنُُِعاْنُعاْبدُِوُا َّماُراشَّ عاَاْيِهُواسا ُالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  ،ُعاْنُأابِيِه،ُأا ََّّ ِدُْبِنُع مارا َاىُق ارْبُِابِْنِهُِِبْ رااِهيما،ُواأانَّه ُُم امَّ
ثااُعاَُا :ُواحا ُأانَّه ُقاالا ُأاْعَام ُِِلَّ :ُوالا ُعاَاْيِه.ُقاالا ُماْنُراشَّ ُالت ُُّأاوَّل  ْيِهُِمنا ُْيِهُبِيادا ُف اراغاُِمْنُداْفِنِهُِعْندا َا ُِح رااِب،ُواقاالا

م ُعاَاْيك مُْ»راْأِسِه:ُ 4ُُ.«السََّلا

ُاْلم صانِّفُِ ُ.(َقْدَر ِشْبرٍ  َوَرفْ ع ه  :)راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُأاِبُواقَّاصُ  ُْبنا ُساْعدا ،ُأا ََّّ :ُيفُماراِضِهُالَّعاْنُعااِمِرُْبِنُساْعِدُْبِنُأاِبُواقَّاص  ُِفيِه:ُ،ُقاالا َا َا احلْاد واُِلُ»ِذيُها

َّمُا عاَاْيِهُواسا ُكامااُص ِنعاُِبراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُناْصب ا، ُالَِّْبا ا،ُوااْنِصب واُعاَايَّ د    5.«حلْا

                                                           

ُ(3ُ/801)ُ-زادُاملعادُيفُهديُخريُالعبادُُ-1ُ
ُ(1ُ/28)ُ-الفتاو ُالكرب ُُ-2ُ
 866ُ،ُحديثُرقم:ُلبابُالثالثُوالعشرو َُّيفُصَلةُاِلنائزُوأحكامهاا،ُكتابُالصَلة -رواهُالشَّاِفِعيُُُّ-3ُ
ُ(3ُ/66)ُ-تاريخُاملدينةرواهُابنُشبةُيفُُ-4ُ
ُاِلْاناائِِز، -رواهُمسَمُ-5ُ ُعاَاىُاْلمايِِّت،ُحديثُرقم:ُ ِكتااب  666ُبااٌبُيِفُالَّْحِدُواناْصِبُالَِّْبا
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َّمُاعاَايُُْأا ََُّّالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ ُالسابقُوفيه:جاْعفاِرُْبِنُُم امَّد ،ُملاُتقدمُمنُحديثُ ُعاَاىُق ارْبِِهُاْلمااءا،ُ»ُ:ِهُواسا راشَّ
ُِشرْبُ  1ُُ.«واواضاعاُعاَاْيِهُحاْصبااءاُِمْنُحاْصبااِءُاْلعاراصاِة،ُوارافاعاُق اب ْراه ُقاْدرا

ُاهللُ لفع ُِّالصحابةُوُا اِبِرُْبِنُعاْبِدُالَِّهُعاْنُفُمهُ ن ُْعُاُراِضيا ُاهللُ جا َّماُُأا ََُّّالنَِّبَُّ:ُ»مااهُ ن ُْعُاُراِضيا عاَاْيِهُواسا صاَّىُالَّهُ 
ُعاَاْيِهُالَِّْب ُناصاب ا،ُوار ِفعاُق اب ْر ه ُِمناُاْْلاْرِضَُناْو اُِمْنُِشرْبُ  ُوان ِصبا 2ُُ.«أ حلِْدا

ٌر،ُف اي ت اواقَّى،وُا ُأانَّه ُق اب ْ امُُِي وطاأُ ولُُلِي  ْعرافا ُ.هُِراحَّماُعاَاىُصااِحبُِي ت ُالُِوُاُ،ُأوُي  ْقعاد ُعَيه،بِاْْلاْقدا

ُاْلم صانِّفُِ   (.َوَتْجِصيص ه  وتبخيره َوَي ْكَره  تَ ْزِوَيق ه  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
اِبرُ ملاُثبتُ ُاهللُ ُعاْنُجا :ُُمااهُ ن ُْعُاُراِضيا ُأُا»قاالا َّما ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ،ُواأا َُّْن اهاىُراس ول  ُاْلقاب ْر  ُ اصَّصا َُّْ 

ُعاَاْيِه،ُواأا َُّْي ُ  ُعاَاْيهُِي  ْقعادا 3ُُ.«ب َْنا
َاِْصيصُاذل َُمنُالبدع،ُُِْلا ََُّّ ُ اُواِْلا ََّّ نْ ياا،ُُاريهوتبخاُتزويقهُو الق ب وِر،ُواالِكتااباِةُعاَاي ْها ولُينتفعُِمْنُزِيناِةُالدُّ
يِِّتُِِلاُبشيءُمنهاُفُاُاْلمايِّتُ  ُحااجاةاُبِاْلما ُ.ذل ََُلا

ُاْلم صانِّفُِ  (.لطواف بهوتقبيله وا: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
فيهُنظرُب ُِّالصحيحُترميُذل َ؛ُوْل َُّتقبيَهُذريعةُعَىُالشركُباهللُتعاَل،ُولي ُمنُفع ُِّالسَف،ُأماُ

ُالطوافُفإنهُعبادةُلُتنِبُِلُهللُتعاَل،ُوقدُرأيناُمنُصورُاملغالةُعندُالقبورُالشيءُالكثري.

ُاْلم صانِّفُِ  (.هِ َوااِلتَِّكاء  َعَليْ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ْزمُ ملاُوردُ ُاهللُ ُعاْنُعاْمرِوُْبِنُحا َُّهُ ْنُعُاُراِضيا عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  :ُراآِّنُراس ول  :ُقاالا أ ُعاَاىُق ارْب ،ُف اقاالا ماُم تَّكا

اُاْلقارْبُِ ُهاذا ُت  ْؤِذُصااِحبا ُت  ْؤِذِهُُ- ُلا 4ُُ. ُ-أاْوُلا

ُكا َُّوُا اُفإ َُُّقارْبُِعاَاىُالُُْي ْكراهُ ُاِلتِّكااءُ ِذا ُعاَاْيِه،ُاِلْ َ وسُامكروه  ُكراهة،ُوسيأَتُالكَلمُأُعاَاْيِه،ُوااْلماْشي  شد
ُعَيه.

ُاْلم صانِّفُِ  (.والمبيت والضحك عنده والحدَيث في أمر الدنيا: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُوةُالقَب.عَىُقس،ُوينايفُالعربةُوالعظةُاملرجوةُمنُزيارةُالقبور،ُوْلنهُأمارةُْلنهُغريُلئقُباحلال

                                                           

ُاحلْان وطُ ْج َّاع ُأابْ واا -رواهُالبيهقيُيفُالسننُ-1ُ ِدُاْلكافاِن،ُواكاْيفا ُي  زااد ُيِفُالُُْ،ِبُعادا ُلا ُبااب  ُِمْنُت  راابِِهُلِئاَلَّ قارْبُِعاَاىُأاْكث ارا
6616ُحديثُرقم:ُي اْرتاِفعاُِجدًّا،ُ

ُواْصِفُق ُاُ-ابنُحبا َّراوااه ُُ-2ُ َّما،ُذِْكر  ُوافااتِِهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُالتَّارِيِخ،ُبااب  ُاْلم ْصطافاىُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُرْبُِِكتااب 
ُاْْلاْرِض،ُ َّماُواقاْدِرُاْرتِفااِعِهُِمنا ُ،ُوحسنهُاْللباِّن6618 حديثُرقم:واسا

ُاِلْاناائِزُِ -رواهُمسَمُ-3ُ َاِْصيِصُاْلقارْبُِوااْلِبنااِءُعاَاْيهُُِ،ِكتااب  ُالن َّْهِيُعاْنُ 660ُُرقم:ُحديثُ،بااب 
ُاْْلاْنصاارِيُُِّناد ُعاْمرِوُْبنُِم سُُْ-رواهُأِحدُ-4ُ ُبسندُصحيح16ُُ حديثُرقم: حاْزم 
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ُاْلم صانِّفُِ   (.والكتابة عليه: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
اِبرُ ملاُثبتُ :ُُمااهُ ن ُْعُاُراِضياُاهللُ ُعاْنُجا َّماُأا َُّْ»قاالا عاَاْيِهُواسا ُن اهاىُالنَِّبُُّصاَّىُالَّهُ  ،ُواأا َُّْي ْكتابا ُالق ب ور  َ اصَّصا ُ

ُعاَاي ْهاا،ُوُا 1ُُ.«أا َُّْت وطاأُاعاَاي ْهاا،ُواأا َُّْي  ب َْنا

نْ ياا،ُوتقدمُالكَلمُأ َُّذل َُ يِّتُ ولُينتفعُِمْنُزِيناِةُالدُّ هُالتفاخر،ُوكتابةُبشيءُمنها،ُوكثريُمنهاُيقصدُبُاْلما
 اْللقاب،ُوذكرُاملناصبُواملراتبُالِتُكا َُّعَيهاُامليتُيفُالدنيا.

ُاْلم صانِّفُِ  (.والجلوس: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُاهللُ ُِبُه رايْ راةُاعاْنُأُاملاُثبتُ َُّهُ ْنُعُاُراِضيا عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  :ُقاالا ُأاحاد ك ْمُعاَاىُ»ما:ُقاالا  ا

ُاَِْ ا َُّْ ْلا
ُعاَاىُق ارْبُ   ا

ُاَِْ ٌرُلاه ُِمْنُأا َُّْ ي ْ ُِجَِْدِه،ُخا َُِِلا ُثِيااباه ،ُف اتاْخَ صا 2ُُ.«ْجاْراة ُف ات ْحرِقا

ُاْلم صانِّفُِ  (.والبناء : )ِِحاه ُالَّهُ رُاق اْول 
ُِلُعاَِيُُّْبن ُأاِبُطااِلبُ ملاُثبتُ :ُقاالا ُاُعاْنُأاِبُاْلايَّاِجُاْْلاساِديِّ،ُقاالا ُعاَاىُمااُب اعاثاِِنُهُ نُْعُاُهللُ راِضيا ُأابْ عاث  َا :ُأالا

َّما؟ُ عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُتاداعاُُتْثاا»عاَاْيِهُراس ول  ُطاماْستاهُ أا َُّْلا ُِِلَّ ُساوَّيْ تاهُ ُل  ُق اب ْر اُم ْشرِف اُِِلَّ 3ُُ.«والا

ُاهللُ ُعاْنُجااِبرُ وملاُثبتُ :ُُهُ ْنُعُاُراِضيا َ ُا»قاالا َّماُأا َُّْ ُن اهاىُالنَِّبُُّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ،ُواأا َُّْي ْكتابا ُالق ب ور  صَّصا
ُعاَاي ْهاا،ُواأا َُّْ 4ُُ.«ت وطاأُاعاَاي ْهاا،ُواأا َُّْي  ب َْنا

اُحرمُووجبُهدمه،ُ ُكا َُّالبناءُمسجد  وْل َُّيفُبناءُالقبورُنوعُمنُاملباهاة،ُوذريعةُلَلفتتا َُّباملقبور،ُفإذا
ُوَلَُزُالصَلةُفيه.

ُاْلم صانِّفُِ  .(والمشي بالنعل إال لخوف شوك ونحوه: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُاهللُ ُعاْنُباِشرِيُاْبِنُاَخْاصااِصياةُِ اُأانااُأاْمِشيُماعاُراس وِلُالَِّهُصُاُهُ ْنُعُاُراِضيا ناما :ُب اي ْ :ُقاالا َّما،ُف اقاالا عاَاْيِهُواسا َّىُاهللُ 

ُالَّهُِ» ُُت ااِشيُراس ولا ُاَخْاصااِصيَِّةُمااُت اْنِقم ُعاَاىُالَِّه؟ُأاْصباْحتا ُالَِّه:ُمااُأاْنِقم ُعاَاىُف ُا«ُيااُاْبنا :ُيااُراس ولا ق َْت 
ْيئ ا :ُالَِّهُشا ،ُف اقاالا َا ُعاَاىُماقااِبِرُاْلم ْسَِِم ُقاْدُآتاانِيِهُالَّه ُ ُفامارَّ ُك  ُُِّّخارْي  ِثري ا»، ُكا ي ْر ا ِءُخا ُهاؤ لا ُ«ُأاْدراكا ُث َُّمارَّ

ُ: ،ُف اقاالا َا ِثري ا»عاَاىُماقااِبِرُاْلم ْشرِِك ُكا ي ْر ا ِءُخا ُهاؤ لا ،ُف ُا«ُساباقا :ُفااْلت افاتا َُاُْقاالا ُاْلماقااِبِرُيفُراأا ُراج َل  ا َْ ِشيُب ا

                                                           

اُحاِديٌثُحاساٌنُصاِحيحٌُُحديثُرقم:ُُ-الت ِّْرِمِذيُُّرواهُُ-1ُ :ُهاذا ُ،ُوصححهُاْللباِّنواقاالا
ِةُعاَُاُ-رواهُمسَمُ-2ُ ُالن َّْهِيُعاِنُاِلْ َ وِسُعاَاىُاْلقارْبُِواالصََّلا ُاِلْاناائِِز،ُبااب   663ُديثُرقم:ح،ُْيهُِِكتااب 
ُاْْلاْمِرُبِتاْسوِياِةُاْلقارْبُُِ-رواهُمسَمُ-3ُ ُاِلْاناائِِز،ُبااب   666 حديثُرقم:،ُِكتااب 
ُالت ِّْرِمِذيُُّوتقدمرواهُُ-4ُ
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ُ: ُأاْلِقِهماا»ن اْعَاْيِه،ُف اقاالا ِ َْ ْبِتيَّت ا ُالسِّ ُرُا.ُ«يااُصااِحبا ُالرَّج  ِّ ُف اَامَّاُعارافا َّماُف اناظارا ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا س ولا
اُف اراماىُِِِماا َاعاه ما ُ 1.خا

ُاهللُ  عاَايُُْهُ ْنُعُاُملاُثبتُعاْنُع ْقباةاُْبِنُعااِمر ُراِضيا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  :ُقاالا َّما:ُ،ُقاالا ُعاَاىُ»ِهُواسا ا َُّْأاْمِشيا ْلا
،ُوامااُأ باا ُم ْسَِم  ُعاَاىُق ارْبِ ُِمْنُأا َُّْأاْمِشيا ُِِِلاَّ ي،ُأاحابُّ

ُن اْعَِيُِبرِْجَِ ُأاْخِصفا ،ُأاْو ُأاواْسطاُِلُْجاْراة ،ُأاْوُساْيف 
ُحاا ُالسُّوقُِاْلق ب وِرُقاضاْيت  2ُُ«.جاِِت،ُأاْوُواْسطا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وَيحرم: إسرا  المقابر: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُ ُورد ُعابَّاسُ ملا ُاْبِن ُاهللُ ُعاِن اهُ ن ُْعُاُراِضيا ُُما : ُواسُا»قاالا ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُالَِّه ُراس ول  ُاْلق ب وِر،ُلاعانا ُزاائِرااِت َّما

ُواالسُّر جُاوااْلم تَِّخِذيناُعاَاي ْهُا  3ُ.«اُاْلماسااِجدا

ُاْلم صانِّفُِ  (.والدفن بالمساجد : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َُاملاُثُ،واالنَّصاارا ُاْلي اه ودُِ،ُِمنُْه ُِِّالشِّْركُِْلُام شااب اهاةاُُيرمُالدفنُباملساجدُْل َُّفيهُ  ْؤِمِن

ُبتُعاْنُعااِئشاةاُأ مُِّامل
ُاهللُ أا ََُّّأ مَُّحُاُاهُان ُْعُاُراِضياُاهللُ  َاماةاُراِضيا اهُ ن ُْعُاُِبيباةا،ُواأ مَُّسا ِنيساة ُرُاُما ُكا ،ُفاذاكاراتااُذاكاراتاا ِةُِفيهااُتاصااِوير  اُبِاحلاباشا أايْ ن اها

ُ: َّماُف اقاالا عاَاْيِهُواسا ُكاا َّاُِفيِهم ُالرَّج  ِّ ُالصَّاِلحُ »لَِنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُِِذاا ،ُب ان اْواُعُاُِِ ََُّّأ ولاِئ َا ا،ُفامااتا َاىُق ارْبِِهُماْسِجد 
ُالَِّهُي اْوماُالِقيااماةُِ ُاَخاَِْقُِعْندا ُِشراار  ،ُفاأ ولاِئ َا ُالصُّوارا 4ُُ.«واصاوَّر واُِفيِهُتَِْ َا

ُاْلم صانِّفُِ  .(غَْيِر َوَي  ْنَبش  الِفي ِمْلِك : )وَ راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ْفنُ الُياْر م ُ ُعَىُحقه،ُوتعد ُعَىُحرمته.ُُع ْدواا ٌَُّْلنهُُهُِِْذنُُِغارْيُِِبغارْيُِاليفُِمَْ َُُِدا

ُ
                                                           

ُاْلق ب ورُُِ،ُاِلْاناائِزُُِِكتاابُ  -أبوُداود،ُوُا20656حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-1ُ ا َْ ُاْلماْشِيُيفُالن َّْع ُِِّب ا حديثُرقم:ُُ،بااب 
ُاِلْاناائِزُُِ-ُواالنَّسااِئيُُُّ،1210 ُُُِكتااب  ُاْلق ب وِرُيفُالن ِّعااِلُالسِّْبِتيَّةُِ، ا َْ اْلماْشِيُب ا ُ-وابنُماجه،2036ُحديثُرقم:ُُُ،كارااِهياةُ 

ُِيفُاْلماقاابِرُِ َْ َِْعُالن َّْعَا ُمااُجااءاُيِفُخا ُاِلْاناائِِز،ُبااب  ُسندُصحيحب3865ُحديثُرقم:ُُأابْ وااب 
ُاِلْاناائِزُُِ-رواهُابنُماجهُ-2ُ ُمااُجااءاُيفُالن َّْهِيُعاِنُاْلماْشِيُعاَاىُاْلق ب وِر،ُوااِلْ َ وِسُعاَاي ْهااُ،ِكتااب  حديثُرقم:ُُُ،بااب 

ُصحيحبسند3866ُُ
،ِكتاابُاِلْاناائِِزُ،بااٌبُيِفُزِيااراِةُالنُُِّ-وأاب وُدااو د2010ُحديثُرقم:ُُُ-راوااه ُأِحدُ-3ُ 1216ُُ:ُديثُرقمحُسااِءُاْلق ب ورا
ُعُاُ-والرتمذي،ُ ُمااُجااءاُيفُكارااِهياِةُأا َُّْي اتَِّخذا َّما،ُبااب  ِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُالصََّلا َاىُالقارْبُِماْسِجد ا،ُأابْ وااب 

120ُحديثُرقم:ُ ُاِلْاناائِزُِ-،ُواالنَّسااِئيُّ ُيِفُاختِّااِذُالسُّر ِجُعاَاىُاْلق ب ورُِالت َُّ،ُُِكتااب  وقال2032ُُُُحديثُرقم:ُُ،ْغَِيظ 
 ُُُ،ُوضعفهُاْللباِّنحاِديٌثُحاسانٌُالرتمذيُ

ان  هااُماسااِجدُاُ-رواهُالبخاريُ-4ُ ُماكا ُم ْشرِِكيُاِلااِهَِيَِّة،ُواي  تَّخاذ  ُق  ب ور  ُالصََّلاِة،ُبااٌب:ُها ُِّْت  ْنباش  حديثُرقم:ُُ،ُِكتااب 
ةُاُُ-،ُومسَم326ُ ُاْلماسااِجِدُواماوااِضِعُالصََّلا ُاْلماسااِجِد،ُعاَاىُاْلق ب وِرُوااختُِّاُ،ُِكتااب  ُالن َّْهِيُعاْنُبِنااِء ُِفيهااُبااب  ُالصُّواِر اِذ

825ُُحديثُرقم:،ُواالن َّْهِيُعاِنُاختِّااِذُاْلق ب وِرُماسااِجدُا
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ُاْلم صانِّفُِ  .(ِبَصْحَراَء َأْفَضل   َدْفن  الوَ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّماُُلفع ُِّالنِب اباة ُواالتَّابِع و َّاُوامانُُْ،كاا َّاُياْدِفن ُأاْصحااباه ُبِاْلباِقيعُِفقدُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ه ْمُب اْعدُاُواَلاُْي ازاْلُالصَّحا

ُ.ي اْقب  ر و َّاُيفُالصَّحاارا 
داْفن ُالنِبُ َّمُاوأمُا عاَاْيِهُواسا ا ُ:اهُان ُْعُاُياُاهللُ راضُِب اْيِتِهُفقدُقاالاْتُعااِئشاةُ يفُُصاَّىُالَّهُ  ماْسِجد  ر هُ  ُي  تَّخاذاُق اب ْ 1ُُ. لِئاَلَّ

اُر ِوياُ َُا وت و َُّا»واأيضاُِلما حاْيث  ُ«.ت ْدفان ُاْْلانِْبيااءُ 

ِْييز اُلاه ُعاْنُغارْيِهُِ َّما.ُواُتا ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

ُاْلم صانِّفُِ  (.َحر َم َشقُّ َبْطِنَها َحاِمل  ال َوِإْن َماَتتْ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُكا َِّذُا ُُعَىُالظنَُِبُ غُْيُا ُياِعيش  ُشاقُُّباْطنُُِم ُرُ حُْيفُْلنهُدو َُّالستةُأشهر،ُوحكمُبذل َُاْلطباءأا ََُّّاْلوالاداُلا
ْت ٌَُواحلالةُهكذا؛ُُاِم ُِِّاحلُا يااة ُم ت اواُهَّاةُ حِلُ ُِْلانَّه ُها بْ قااِءُحا ُ.ْرماة ُم ت اي اقَّناة ،ُِْلِ

:ُُاهُان ُْعُاُراِضياُاهللُ ُعاْنُعااِئشاةُاوملاُثبتُ َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُكاكاسُْ»أا ََُّّراس ولا يِِّت رِِهُكاْسر ُعاْظِمُاْلما
يًّا   2.«حا

ُاْلم صانِّفُِ  .َمْن ت  ْرَجى َحَيات ه ( النَِّساءِ ِمَن َ  ْخرِ )َوأ  : راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكا َُّ ُُُأوُ،لاه ُِستَّة ُأاْشه ر ُفاأاْكث ارُ ِذا ُي اتاحارَّك  يااأوُأههرتُاْلشعةُُ،يفُبطنهاكاا َّا ُُوجبُِخراجهُمنها.ُت هُ حا

ُاْلم صانِّفُِ َر لم تدفن َحتَّى َيَم وتَ : )هُ راِِحاه ُالَّق اْول   (.فَِإْن تَ َعذَّ
ُفيهُنظرُوالراجحُأنهُِ َُّ ُباْطن ُ ِخراجهُت اعاذَّرا ُ.يُعاْنُق اْت ُِِّالن َّْفِ ُاْلم حارَّماةُِِلع م وِمُالنَّهُُِهاا،ُواَي ْراج ُاْلوالاد ،ي شاقُّ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وإن خر  بعضه حيا شق الباقي : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
يااْل َُّ   .م ت اواُهَّاةٌُوليستُُم ت اي اقَّناةٌُُتهحا

                                                           

ُاِلاناائِِز، -راوااه ُاْلب خاارِيُُُّ-1ُ اسااِجِدُعاَاىُالق ب ورُُِِكتااب 
ُاختِّااِذُامل ُمااُي ْكراه ُِمنا  3110ُديثُرقم:ُح،ُبااب 

بسند3636ُُحديثُرقم:ُُ-وااْبن ُمااجاهُْ،1206ُ حديثُرقم:ُ-أاب وُدااو د،ُوُا28186حديثُرقم:ُُ-أِحدراوااه ُُ-2ُ
ُصحيح
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 ل  صْ فَ 
ُاْلم صانِّفُِ ُُ(.تسن: تعزَية المسلم):ُراِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ِه،ُعاِنُالنَِّبُُِّعانُْملاُوردُ ،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادِّ ْزم  ُالَِّهُْبناُأاِبُباْكِرُْبِنُُم امَِّدُْبِنُعاْمرِوُْبِنُحا ُعاَاْيِهُُصاَّىُاهللُ عاْبدا
ُ: َّماُأانَّه ُقاالا َا ُِِّاْلكُا»واسا ُكاسااه ُالَّه ُس ْبحااناه ُِمْنُح  اه ُِب ِصيباة ،ُِِلَّ   1.«رااماِةُي اْوماُاْلِقيااماةُِمااُِمْنُم ْؤِمن ُي  عازِّيُأاخا

ُاْلم صانِّفُِ  (.َثََلثَِة َأَيَّامٍ ى لَ إِ ):ُراِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُُالشَّارِِعُُِْلِ َُّا اِدُأاِذ َّا ْحدا ثاِةُأايَّامُ َُِليفُاْْلِ ِبيباةُافُثاَلا ُاهللُعنهُاُعاْنُأ مُِّحا َّماُُاراِضيا ُالنَِّبَُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا أا ََّّ
ُ: ،»قاالا ُثاَلاثاِةُأايَّام  ُف اْوقا دَّ ة ُت  ْؤِمن ُبِالَِّهُواالي اْوِمُاآلِخِرُأا َُّْتِ  ُيِا ُُِِّّلْمراأاة ُم ْسَِما ُعاَاىُزاْوِجهااُأاْرب اعاةاُأاْشه ر ُُُِِلُا لَّ
 2ُ.«واعاْشر ا

ُتاْشِبيهُ  ُي اب ْع د  ادُُِت اْعزِياةُِالُوالا ْحدا ؛ُت اْعزِياةُ الْكراه ُ،ُوتُ بِاْْلِ ثاِةُأايَّام  ُثاَلا ددُاملصيبة،ُاحلْ ْز َُُِّيٌُّ يُِّهُات ُ ُْلهناُب اْعدا ُأا َُّْ،َُو ِلَّ
ُبِت اْعزِيُا ُباْأسا ُ.ِتِهُِذااُحاضارُاياك و َّاُغاائِب اُفاَلا

ُاْلم صانِّفُِ "، َوَيَ ق ول  هو: " فيقال له: "َأْعَظَم اهلل  َأْجَرَك وَأْحَسَن َعَزاَء َك َوَغَفَر ِلَميِِّتكَ ):ُراِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َِ اللَّه  د َعاَءَك، َوَرِحَمَنا َوِإَيَّاَك"  .(اْسَتَجا

ُِِ(ُ ُعزائه: ُيف ُيقول ُأ َّ ُأاخُااْلوَل ُماا ُِلَِّه ُم سامًّى، ََّّ ُبِأاجا ِّ  ه  ُِعْندا ُشاْيء  ُواك  ُِّّ ُأاْعطاى، ُماا ُوالاه  ف اَْتاْصربُُْذا
َّمُاُعانُْ(،ُلورودُذل َُواْلتاْحتاِسبُْ عاَاْيِهُواسا ُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ عاْنُأ سااماةاُْبِنُزايُُْالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُك نَّاُِعْندا : د ،ُقاالا

ُِِْذُجااءُا َّما ُالنَِّبُُّصُاعاَاْيِهُواسا اْوِت،ُف اقاالا
ُابِْنهااُيفُامل ُِِْحدا ُب انااتِِه،ُياْدع وه َُِِلا َّما:ُه ُراس ول  َّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا

ُفام رُْ» ُم سامًّى، ُبِأاجا ِّ  ه  ُِعْندا ُشاْيء  ُواك  ُِّّ ُأاْعطاى، ُماا ُوالاه  ُأاخاذا ُماا ُِلَِّه ُأا ََّّ ا ُفاأاْخربْها ا ُِِلاي ْها ُف اَُْاْرِجْع ا تاْصربُْها
عاَايُْ«واْلتاْحتاِسبُْ ُأان َّهااُقاْدُأاْقساماْتُلاتاْأتِي ان َّهاا،ُف اقااماُالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ  َّماُواقااماُماعاه ُساْعد ُ،ُفاأاعااداِتُالرَّس ولا ِهُواسا

ُكُا ت اقاْعقاع  ،ُفاد ِفعاُالصَِّبُُِِّلاْيِهُوان اْفس هُ  ساْعٌد:ُأُاْبن ُع بااداةا،ُوام عااذ ُْبن ُجابا ِّ  ُلاهُ  نااه ،ُف اقاالا ،ُف افااضاْتُعاي ْ ن َّهااُيفُشان 
ُ: ا؟ُقاالا ُالَِّه،ُمااُهاذا يفُق  َ وِبُِعبااِدِه،ُواَِِّنَّااُي اْرحام ُالَّ»يااُراس ولا اُالَّهُ  3ُُ«.ه ُِمْنُِعبااِدِهُالرُِّحاااءُاهاِذِهُراِْحاٌةُجاعاَاها

                                                           

يفُث اوااِبُماْنُعازَّ ُم صااب اُ-رواهُابنُماجهُ-1ُ ُمااُجااءُا ُوحسنهُاْللباِّنُ،3603ُحديثُرقم: ،بااب 
ُالك ْح ُِِِّلَْحاادَِّة،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ ُالطََّلاِق،ُبااب  ِق، -،ُومسَم8116ِكتااب  ُالطََّلا ُاْنِقضااِءُ ِكتااب  بااب 

ُعان ْهااُزاْوج هاا،ُواغارْيِهااُِبواْضِعُاحلْاْم ِِّ،ُحديثُرقم:ُ ِةُاْلم ت اواَفَّ  3356ِعدَّ
َّما:ُُُ-البخاريُرواهُ-3ُ ُق اْوِلُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُاِلْاناائِِز،ُبااب  ُا»ِكتااب  اِءُأاْهَِِهُعاَاْيهُِي  عاذَّب  ُبِب اْعِضُب كا ايِّت 

ِِذااُُ«ُمل
ُالن َّْوح ُِمْنُس نَِّتِهُ ُ،ُحديثُرقم:ُ ُاْلب كااِءُعاَاىُاُُ-ومسَمُ،3253كاا َّا ُاِلْاناائِِز،ُبااب   621ُرقم:ُحديث ْلمايِِّت،ِكتااب 
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َّماُعازَّعاْنُأاِبُخُاِو َُّقالُغريهُفَلُبأس؛ُف ُالنَِّبَُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا :ُاِلد ُاْلوااِلِبِّ،ُأا ََّّ ،ُف اقاالا ي اْرِحا ه ُ» ُراج َل 
1ُُ.«الَّه ُواياْأج ر كُا

ُمنُاْلعازااوُا :ُلاْي ا ؛ُقاالا ُاهللُعنهُِذاُعازَّ ُراج َل  ُراِضيا يق  ُأاب وُباْكر ُالصِّدِّ ُكاا َّا : ناةا؛ُقاالا ُم ِصيباٌة،ُءُِعاِنُاْبِنُع ي اي ْ
ُراس وِلُاهلِلُصاَّى ُمااُب اْعداه ،ُاذْك ر واُف اْقدا َاه ُواأاشادُّ ُمااُق اب ْ ُأاْهوا َّ  ٌة،ُاْلماْوت  ُاِلْازاِعُفاائِدا ُماعا َّماُاُوالا لَّه ُعاَاْيِهُواسا

أ ج وراك مُْ ُم ِصيبات ك ْم،ُواأاْعظاماُاهللُ  2ُُ(.تاْصغ ر 

ُ،ُأانَّه ُوُا :ُعاِنُاْبِنُج راْيٌّ  ُف اقاالا ُنااِسي ا)عازَّ ُراج َل  3ُُ.(اْس ِّ ُصااِبر اُق اْب ِّاُأا َُّْتاْسَ وا

،وُا ماام ُأاِْحاد ُراج َل  اُالرَّج  ُِِّ:ُ)ف اقاالُاُعازَّ ُاْْلِ ،ُيفُهاذا ُف اقاالُاواعازَّ ُأُا(،ُآجارانااُالَّه ُواِِيَّاكا أاْعظاماُالَّه ُ)ُ:بااُطااِلب 
ُ(.أاْجراك ْم،ُواأاْحساناُعازااءاك مُْ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وال بأس: بالبكاء على الميت: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّمُاُالنَِّبُِّلفع ُِّ عاَاْيِهُواسا ُالَّفقدُثبتُُصاَّىُاهللُ  ُراِضيا :ُاْشتاكاىُساْعد ُْبن ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُع مارا ا،ُقاالا ه ُعان ْه ما

َّماُي اع ود ه ُماعاُعاْبِدُالرَِّْحاِنُبُُْع بااداةاُشاْكوا ُلاه ،ُفاأاتااه ُالنَِّبُُّ عاَاْيِهُواسا ،ُصاَّىُاهللُ  ،ُواساْعِدُْبِنُأاِبُواقَّاص  ِنُعاْوف 
: ه ُيفُغااِشياِةُأاْهَِِه،ُف اقاالا ُالَّه ُعان ْه ْم،ُف اَامَّاُداخا ِّاُعاَاْيِهُف اواجادا ُراِضيا

وا:ُقاالُ «ُقاْدُقاضاى»ُواعاْبِدُالَِّهُْبِنُماْسع ود 
َّما،ُف اَامَّاُراأا ُالقاْوم ُب كااءاُالنَِّبُِّصاَّ عاَاْيِهُواسا ُالَِّه،ُف اباكاىُالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ  يااُراس ولا ْوا،ُُىلُا َّماُباكا عاَاْيِهُواسا اهللُ 

ُ: ِ،ُوالاُِِب ْز َُِّا»ف اقاالا َْ ْمِعُالعا ُِبدا ُالَّهاُلاُي  عاذِّب  ََّّ ُِِ َِْب،ُوُاأالاُتاْسماع و َّا ُلقا ا ُِِاذا ُُ-لاِكْنُي  عاذِّب  َُِِلا واأاشاارا
ُبِب كااِءُأاْهَِِهُعاَاْيهُُِ-ِلساانِِهُ ُي  عاذَّب  ايِّتا

4ُُ.«أاْوُي اْرحام ،ُواِِ ََُّّامل

ُاْلم صانِّفُِ  وَيحرم: الندِ وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي: رفع: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
  (.رنةالصوت بذلك ب

                                                           

ُلاه ُ،ُُ-رواهُابنُأِبُشيبةُ-1ُ ُاِلْاناائِِز،ُيِفُالرَّج  ُِِّي  عازَّ ُمااُي  قاال   32063ُحديثُرقم:ِكتااب 
660ُُُحديثُرقم:ُ-رواهُأبوُبكرُالدينوريُيفُاجملالسةُوجواهرُالعَمُ-2ُ
حديثُُ،ِمْنُلاذَّة ُواشاْهواةُ ُْلماصااِئِب،ُواعامَّاُت اْنزِع ُِِلاْيِهُالن َّْف ُ بااٌبُيِفُالصَّرْبُِعاَاىُا -رواهُالبيهقيُُيفُشعبُاْلَا َُّ-3ُ
 6605 رقم:

رِيِض،ُُ-رواهُالبخاريُ-4ُ
ا
اِءُِعْنداُامل ُالب كا ُاِلاناائِِز،ُبااب  ُاْلب كااِءُُُ-،ُومسَم3103حديثُرقم:ُِكتااب  ُاِلْاناائِِز،ُبااب  ِكتااب 

623ُُحديثُرقم:ُ،عاَاىُاْلمايِّتُِ
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ُ: َّماُي اق ول  عاَاْيِهُواسا ُالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  ْعت  :َُسِا قاالا ُالَّه ُعاْنهُ   ِغرياِةُراِضيا
ُعاَاىُ»عاِنُامل ُكاكاِذب  ِذب اُعاَايَُّلاْي ا ُكا ََّّ ِِ

ُالنَّارُِ ا،ُف اَْياتاب اوَّْأُماْقعاداه ُِمنا ُم ت اعامِّد  ُعاَايَّ ُكاذابا ُالنَّ.ُ«أاحاد ،ُماْن ْعت  :ُِبََُّسِا َّماُي اق ول  ُمانُْ»ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا
ُِبااُنِيحاُعاَاْيهُِ 1ُُ«.نِيحاُعاَاْيِهُي  عاذَّب 

ُاْْلاْشعارِيَُُّأاِبُوعنُ :ُمااِل َ  َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا أا ََُّّالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  عاْنهُ  ُالَّهُ  اِهَِيَِّة،ُأاْرباٌعُيفُأ مَِِّتُِمْنُأاْمِرُاِلُْا ُراِضيا
بِالنُّج وِم،ُواالن ِّيااحاةُ  ر ك ون اه نَّ:ُاْلفاْخر ُيفُاْْلاْحسااِب،ُواالطَّْعن ُيفُاْْلاْنسااِب،ُوااْلْسِتْسقااءُ  ُي ات ْ :ُلا النَّاِئحاة ُ» ُواقاالا

اُِسْربااٌلُِمْنُقُا ،ُوُاِِذااَُلاُْت ات ْبُق اْب ِّاُماْوِِتاا،ُت  قاام ُي اْوماُاْلِقيااماِةُواعاَاي ْها 2ُُ.«ِدرٌْعُِمْنُجارابُ ِطراا َّ 

اه ،ُواانااِصرااه ،ُوااكااِسبااهُ وتعدادُاحملاسنُأ َُّتقولُالنائحة:ُ ُ،ُواجبَله.وااعاض دا

يِّ :ُ ُاْلما َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا ُي  عاذَّبُ عاْنُم وساىُْبِنُأاِبُم وساىُاْْلاْشعارِيِّ،ُعاْنُأابِيِه،ُأا ََُّّالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  بِب كااِءُُت 
ُواِقي ِّاُلاه :ُ آُا يِّت  اه ،ُواانااِصرااه ،ُوااكااِسبااه ،ُج ِبذاُاْلما ُاحلْايُِّعاَاْيِه.ُِِذااُقاالاِتُالنَّاِئحاة :ُوااعاض دا ُعاض د هاا؟ُآاناتا ناتا

اِسب  هاا؟ ُكا 3ُُ.«نااِصر هاا؟ُآاْنتا

ُاْلم صانِّفُِ ُ.(لقهلخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحوَيحرم شق الثِو ولطم ا: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّما:ُ عاَاْيِهُواسا ُالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ  :ُقاالا ُالَّه ُعاْنه ،ُقاالا ُِمنَّاُماْنُلاطاماُ»ملاُثبتُعاْنُعاْبِدُالَِّهُبنُمسعودُراِضيا لاْي ا

،ُواداعااُِبداْعوا ُاِلااِهَِيَّةُِ 4ُُ«.اَخ د ودا،ُواشاقَُّاِل ي وبا

ُذل َُمنُاههارُاِلزعُوالتسخطُعَىُقدرُاهللُتعاَل.ُوملاُيفُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.وتسن: زَيارة القبور للرجال: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّمُاُالنَِّبُِّلفع ُِّ عاَاْيِهُواسا عُا فقدُثبتُصاَّىُاهللُ  ُراِضياُالَّهُ  ُالنَِّبُُّصاَّىُاهللُ عاْنُأاناِ ُْبِنُمااِل َ  :ُمارَّ ِهُعاَايُْْنه ،ُقاالا

ُ: ُق ارْب ،ُف اقاالا َّماُبِاْمراأاة ُت اْبِكيُِعْندا ت صاْبُِب ِصيباِِت،ُواَلاُْقاالاْت:ُِِلاْي َُا«ُاتَِّقيُالَّهاُوااْصربِي»واسا َُلاُْ ،ُفاِإنَّ َا ُعاِنِّ

                                                           

ُاِلْاناائِِز، -رواهُالبخاريُ-1ُ ايِِّت،ُُِكتااب 
ِمناُالن ِّيااحاِةُعاَاىُامل ُمااُي ْكراهُ  ُاِلْاناائِزُُُِ-،ُومسَم3263حديثُرقم:ُبااب  ُ،ُِكتااب 

اِءُأاْهَِِهُعاَاْيِهُ،ُ ُبِب كا يِِّتُي  عاذَّب  ُاْلما  611ُحديثُرقم:بااب 
 
ُاِلْاناائِزُِ -رواهُمسَمُ-2ُ ُُ،ِكتااب  613ُُحديثُرقم:،ُالتَّْشِديِدُيِفُالن ِّيااحاةُِبااب 
ُبسندُصحيح،36636ُُحديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ
ُاِل ي وبُاُ-رواهُالبخاريُ-4ُ ُِمنَّاُماْنُشاقَّ ُاِلاناائِِز،ُبااٌب:ُلاْي ا كتابُاْلَا َّ،ُُ-ومسَمُ،3263حديثُرقم:ُ،ُِكتااب 

301ُبابُترميُضربُاَخدودُوشقُاِليوب،ُحديثُرقم:ُ
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ُا َّما،ُفاأاتاْتُباابا ه ُلت اْعرِْفه ،ُفاِقي ِّاُلااا:ُِِنَّه ُالنَِّبُُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ْدُِعْندا َِا َّما،ُف اَاْمُ نَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا
ُ: ،ُف اقاالا أاْعرِْف َا ،ُف اقاالاْت:َُلاُْ َا ُِعْنداُالصَّْدماِةُاْل وَلاُ»ب اوَّاِب  1ُ.«َِِّنَّااُالصَّب ْر 

ُزِيااراِةُالق ب ورُِيفُصحيحهُعَىُهذاُاحلديثُفقال:ُُراِِحاه ُالَّهُ وبوبُالبخاريُ ُُ.بااب 

َّما:ُوُا ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  :ُقاالا ةا،ُعاْنُأابِيِهُقاالا ُْبِنُب  راْيدا َاْيماا َّا ْيت ك ْمُعاْنُزِيااراِةُاْلق ب وِرُ»عاْنُس  ن اها
ُلاك ْم،ُوُا ا ُبادا ُماا ،ُفاأاْمِسك وا ث  ُثاَلا ُف اْوقا ُاْْلاضااِحيِّ ُعاْنُحل  وِم ْيت ك ْم ُيفُن ُاف از ور وهاا،ُوان اها ُِِلَّ ُالنَِّبيِذ ُعاِن ْيت ك ْم ها

ُتاْشراب واُم ْسِكر ا ُك ِّهاا،ُوالا 2ُُ.«ِسقااء ،ُفااْشراب واُيفُاْْلاْسِقياِة

ُِلم حامَّد ُيفُزِيااراِةُق ارْبُِأ مِِّه،ُف از ُو»ويفُرواية:ُ ْيت ك ْمُعاْنُزِيااراِةُالق ب وِر،ُف اقاْدُأ ِذ َّا ُن اها ُك ْنت  ُر وهااُفاإُِقاْد ن َّهااُت ذاكِّر 
3ُُ.«اآلِخراةُا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وتكره للنساء) :راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّما:ُملاُثبتُ ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  :ُقاالا ُالَّه ُزاائِرااِتُاْلق ب ورُِ»عاْنُأاِبُه رايْ راةا،ُقاالا 4ُُ.«لاعانا

:ُوُا ُقاالا تَّلاعُا»عاْنُاْبِنُعابَّاس 
 
ُزاائِرااِتُالق ب وِر،ُواامل َّما ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  ُنا اسااِجدا

ُعاَاي ْهااُامل ِخِذينا
5ُُ.«واالسُّر جُا

ُالنهيُلَنساءُيفُهذاُاحلديثَُمصوصُمنُعمومُحديثُبريدةُالسابق.

ُاْلم صانِّفُِ  .(َمْت َعَلْيِه َوَدَعْت َله ؛ َفَحَسن  َفَسلَّ  ِبَقْبٍر ِفي َطرَيقَها ْمَرَأة  لَوِإْن اْجَتاَزْت ا: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ِل َُا ختاْر ْجُِلذا ُ.،ُوالسَلمُوالدعاءُمستحبا َّ،ُولي ُُثُماَُنعُمنهماِْلان َّهااَُلاُْ

                                                           

ُاِلاناائِزُِ -رواهُالبخاريُ-1ُ ُزِيااراِةُالق ب ورُُِ،ِكتااب  ُاِلْاناائِِز، -،ُومسَم3251 حديثُرقم:،ُبااب  ُبااٌبُيفُالصَّرْبُِ ِكتااب 
ُأاوَِّلُالصَّْدماةُِ 626ُ حديثُرقم:ُعاَاىُاْلم ِصيباِةُِعْندا

ا َُِّالنَِِّبُُِّ-مسَمرواهُُ-2ُ ُاْسِتْئذا ُاِلْاناائِِز،ُبااب  ُواجا َِِّّكتااب  َّماُرابَّه ُعازَّ عاَاْيِهُواسا  حديثُرقم:،ُُيِفُزِيااراِةُق ارْبُِأ مِّهُُِصاَّىُاهللُ 
ُبسندُصحيحُ،666

يفُالرُّْخصاِةُيفُزِيُاُ-رواهُالرتمذيُ-3ُ ُمااُجااءُا َّما،ُبااب  عاَاْيِهُواسا ُاِلْاناائِِزُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّهُ  ب وِر،ُحديثُاراِةُالقُ أابْ وااب 
3083ُرقم:ُ

َّماُزاائِرااِتُاْلق ب ُوُ-رواهُابنُحبا َُّ-4ُ عاَاْيِهُواسا ُلاْعِنُاْلم ْصطافاىُصاَّىُالَّهُ  حديثُ،ُِرُِمناُالنِّسااءُِفاْص ٌُِّيِفُزِيااراِةُاْلق ب وِر،ُِذْكر 
ُبسندُحسنُ،1365رقم:ُ

ِةُعاْنُراس وِلُالَّ -رواهُالرتمذيُ-5ُ ُالصََّلا ُكارااِهياةُِأابْ وااب  ُمااُجااءاُيِف َّما،ُبااب  ُعاَاىُالقارْبُُِِهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا أا َُّْي اتَِّخذا
ا،ُحديثُرقم:ُ ُ،ُوضعفهُاْللباِّنحاِديٌثُحاسانٌُوقالُالرتمذيُ،120ُُماْسِجد 
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ُاْلم صانِّفُِ َلْيك ْم َداَر قَ ْوٍم م ْؤِمِنيَن السَََّلم  عَ أو مر بها أن َيقول: " َمْن زَاَر اْلق ب ورَ لِ وسن: : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
نسأل اهلل لنا ولكم  ْأِخرَينَ َواْلم ْستَ  ك مَيَ ْرَحم  اللَّه  اْلم ْستَ ْقِدِميَن ِمنْ وَ  ََلِحق ونَ لَوِإنَّا ِإْن َشاَء اهلل  ِبك ْم 

 .(العافية اللهم ال تحرمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم"
ْقب  راِةُف اقاالُاعاْنُأاِبُه رايْ رُاملاُثبتُ ُاْلما َُِِلا َّماُخاراجا ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ولا ُ»:ُةا،ُأا ََّّ م ُعاَاْيك ْمُداارا السََّلا

ِحق و َُّا ِبك ْمُلا ُواِِنَّاُِِ َُّْشااءاُاهللُ  َا ُم ْؤِمِن 1ُُ.«ق اْوم 

ُ

ُيااُراس ولُاوملاُثبتُ ُأاق ول  ُكاْيفا : :ُُعاْنُعااِئشاةاُقاالاْت:ُق  َْت  ُق وِلُالسَُّ»الَِّه؟ُقاالا يااِرُِمنا م ُعاَاىُأاْه ُِِّالدِّ َلا
ُِمنَّاُوااْلم ْستاْأِخرِينا،ُواِِنَّاُِِ َُّْشااءاُالَّهُ  َا ،ُي اْرحام ُالَّه ُاْلم ْست اْقِدِم َا ُوااْلم ْسَِِم َا ِحق و َُّاِبُُاْلم ْؤِمِن ُ 2.«ك ْمُلا

ُاْلم صانِّفُِ  (.داء السَلم على الحي سنةوابت: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّما:ُملاُثبتُ ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  :ُقاالا ُلاُ»عاْنُأاِبُه رايْ راةا،ُقاالا ُت  ْؤِمن وا،ُوالا ُاِلْانَّةاُحاَّتَّ َ و َّا ُتاْدخ 

ُأاد لُّك ْمُعاَاىُشاْيء ُِِذااُف اعاَْت م وه ُتاُا ُتااابُّوا،ُأاوالا ناك مُْاب اْبت ْم؟ُأافُْت  ْؤِمن واُحاَّتَّ ماُب اي ْ  3ُ.«ش واُالسََّلا

ُأا َُّْي ُاوُا :ُ لاُُيِا ُُِِّّلراج  ِّ  َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ولا ُاْلاْنصاارِيِّ:ُأا ََّّ ُعاْنُأاِبُأايُّوبا اه ُف اْوقا ُأاخا ْهج را
اُواي  ْعِرضُ  ُهاذا ،ُي اَْتاِقياا َِّ:ُف اي  ْعِرض  بِالسََّلُاُثاَلاِثُلاياال  أُ  ي ْر ُه ااُالَِّذيُي اْبدا ا،ُواخا 4ُُ.«مُِهاذا

ُاْلم صانِّفُِ  .(ورده فرض كفاَية: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكاا َّاُعاَاىُكُ لقولُاهللُتعاَل:ُ} اُأاْوُر دُّوهااُِِ ََُّّالَّها يُّواُبِأاْحساناُِمن ْها 5ُُ. ُِِّّشاْيء ُحاِسيب ا{واِِذااُح يِّيت ْمُبِتاِحيَّة ُفاحا

:ُوملاُثبتُ ُالَّه ُعاْنه ،ُقاالا ُراِضيا ُْبِنُأاِبُطااِلب  يِّ
ُُِِ»عاْنُعاَِ ذااُمارُّوا،ُأا َُّْي ساِّماُأاحاد ه ْم،ُُ ْزِئ ُعاِنُاِلْامااعاِة،

ُ ْزِئ ُعاِنُاِلْ َ وِسُأا َُّْي ار دَُّأاحاد ه مُْ  6ُ.«وا

                                                           

ُاِلْاناائِزُِ -راوااه ُم ْسَِمٌُُ-1ُ ُد خ وِلُاْلق بُ ُ،ِكتااب  ُِعْندا ُمااُي  قاال   663ُثُرقم:حديُوِرُواالدُّعااِءُِْلاْهَِهاابااب 
ُاِلاناائِزُُِ-رواهُالنسائيُ-2ُ َُا،ُِكتااب  ُبِاِلْسِتْغفااِرُِلَْم ْؤِمِن  فيهُضعفبسند2016ُُحديثُرقم:ُ،ُُاْْلاْمر 
َاا َُّاُ-رواهُمسَمُ-3ُ ُاْْلِ ُاْلم ْؤِمنُ ،ُِكتااب  ُياْدخ  ِّ ُاِلْانَّةاُِِلَّ ُب اياا َُِّأانَّه ُلا َاا َِّ،ُواأا ََُِِّّْفشااءُاو َّا،ُواأا ََُُّّماابَّةاُابااب  ُاْْلِ ُِمنا َا ْلم ْؤِمِن

ِمُساباب اُحِل ص وِلاا،  83 حديثُرقم:ُالسََّلا
ُاْلادابُِ -رواهُالبخاريُ-4ُ ُاِلْجراةُُِ،ِكتااب  َاِةُوااآْلداابُُُِ-مسَمُوُ،6066ُحديثُرقم:ُ،ُُبااب  ُباُُ،كتابُاْلربُِّواالصِّ اب 

ُع ْذر ُشاْرِعيُ تاْرمِِيُاْلُا ُِبَلا ث  ُثاَلا  2860ُحديثُرقم:ُْجِرُف اْوقا
56ُسورةُالنِّسااِء:ُاآلية/ُُ-5ُ
يفُرادُِّاْلوااِحِدُعاِنُاِلْامااعاةُُِ،ِكتاابُاْْلادابُِ -رواهُأبوُداودُ-6ُ ُمااُجااءُا ُالن َّْوِم،ُبااب  بسند8230ُُيثُرقم:ُحد،ُُأابْ وااب 

 صحيح
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ُاْلم صانِّفُِ  . (فرض كفاَية -إذا حمد  - وَتشِميت  الَعاِطسِ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّما:ُملاُوردُ عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  :ُقاالا ُالَّه ُعاْنه ،ُقاالا ْسَِِمُ»عاْنُأاِبُه رايْ راةاُراِضيا

 
 ْسَِِمُعاَاىُامل

ُامل حاقُّ
ارِيِض،ُواات ِّبااع ُاِلاناائِِز،ُواِِجاابُا

ْعواِة،ُواتاْشِميَاٌْ :ُرادُُّالسََّلاِم،ُواِعيااداة ُامل ُالعااِط ُِة ُالدَّ 1ُُ.«ت 

ُ ُوُا»ويفُرواية: ُالدَّْعواِة، اباة  ُواِِجا ُاْلعااِطِ ، ُواتاْشِميت  ِم، ُالسََّلا ُرادُّ ُعاَاىُأاِخيِه: ُِلَْم ْسَِِم ب  َِا ُ ِعيااداة َُاٌْ 
2ُ.«اْلمارِيِض،ُواات ِّبااع ُاِلْاناائِزُِ

ُعاَُا َْت  :ُداخا ،ُف ُاعاْنُأاِبُب  ْرداةا،ُقاالا ُيفُب اْيِتُبِْنِتُاْلفاْض ُِِّْبِنُعابَّاس  ْتِِن،ُىُأاِبُم وساىُواه وا ُف اَاْمُي شامِّ عاطاْست 
ُتُ  ُف اَاْم ُاْبِِن ُِعْنداكا ُعاطا ا ُقاالاْت: اءاهاا ُجا ُف اَامَّا ُفاأاْخب اْرت  هاا، ُأ مِّي َُِِلا ُف اراجاْعت  ُفاشامَّت اهاا، ْته ،ُواعاطاساْت شامِّ

ِدُاهللا،ُف اَاْمُأ ُشاِّْته ،ُواعاطاساْت،ُفاحُاواعاطاساْتُفاشامَّت َّهُا ،ُف اَاْمُُياْما :ُِِ ََُّّابْ نا َُِعاطا ا فاشامَّت ُّهاا،ُا،ُف اقاالا ِتُاهللُا ِمدا
ُ: َّماُي اق ول  عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُراس ولا ْعت  ُأاحاد ك ْمُفاحاِمداُاهللا،»َسِا ِدُاهللا،ُفاشامِّت وه ،ُفاِإ ََُّْلاُُْياُُِِْذااُعاطا ا ما

ت وهُ  ُت شامِّ 3ُُ«.فاَلا

ُاْلم صانِّفُِ ُ.(ورده فرض عين: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاملاُثبتُ َّما،ُقاالُاراِضيا َْي اق  ُِِّ»:ُ،ُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُأاحاد ك ْمُف ا ِِذااُعاطا ا

ُي اْهِديك م ُالَّهُ احلْاْمد ُِلَِّهُعاَُا ُه وا ُالَّه ،ُواي اق ول  ي اْرِحا  َا ،ُواْلي اق  ُِّْأاخ وه ُأاْوُصااِحب هُ  4ُُ«.ُواي ْصَِح ُباالاك مُْىُك  ُِِّّحاال 

ُاْلم صانِّفُِ  .(َوَيَ ْعِرف  اْلَميِّت  زَائَِره  َيَ ْوَم اْلج م َعِة قَ ْبَل ط ل وِع الشَّْمسِ : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّناُقالُذل َُملاُوردُُِْحادُ قاالاه ُأُا ر اُي اْوماُالسَّْبِتُق اْب ِّاُط َ وعُِِو ُق اب ْ :ُ ِمْنُزاارا ُالشَّْمِ ُعاَِماُعاِنُالضَّحَّاِكُأانَّه ُقاالا

ا َُِّي اْوِمُاِلْ م عاِةُ  :ُِلماكا ؟ُقاالا ُذااكا ُِبزِيااراتِِه.ُِقي ِّاُلاه :ُواكاْيفا 5ُُ.اْلمايِّت 

اِةُسابُُْه ُالَّهُ راِِحُاُاْلقاصَّابُُِج ب ارْيُ وعنُ ُيفُك  ُِِّّغادا ُُم امَِّدُْبِنُوااِسع  ُأاْغد وَُِِلا :ُ ك ْنت  ُقاالا ُناْأَتاُاِلْابَّا َّا ُحاَّتَّ ت 
اُاْلي ُا ُهاذا ُوالاْوُِصْرت  ُي اْوم  ُلاه ُذااتا ُف اق َْت  ُلا مُُث َُّن اْنصاِرف  ُعاَاىُاْلق ب وِرُف ان ساِّماُواناْدع وا .ُْوماُي اْوماُاِلُف اناِقفا ِ َْ ثْ ن ا

ه ُ  َاه ُواي اْوم اُب اْعدا ُِبزُّواارِِهْمُي اْوماُاِلْ م عاِةُواي اْوم اُق اب ْ ْوتاىُي اْعَام و َّا ُب اَاغاِِنُأا ََُّّاْلما  6ُ.ف اقاالا
                                                           

ُاْلاْمِرُبِات ِّبااِعُاِلاناائِزُُِ،ُاِلاناائِزُُِِكتاابُ ُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ مُُُِ-ومسَم،3230ُُحديثُرقم:ُ،ُبااب  ُالسََّلا ُُ،ِكتااب  بااب 
مُِ ُاْلم ْسَِِمُِلَْم ْسَِِمُرادُُّالسََّلا 2362ُُحديثُرقم:،ُِمْنُحاقِّ

مُِ ِكتاابُ  -رواهُمسَمُ-2ُ ُاْلم ْسَِِمُِلَْم ْسَِِمُرادُُُّ،السََّلا ُِمْنُحاقِّ مُُِبااب   2362 حديثُرقم:،ُالسََّلا
ُتاْشِميِتُاْلعااِطِ ،ُواكارااهاِةُالتَّثااؤ بُُِ-رواهُمسَمُ-3ُ ُالزُّْهِدُواالرَّقااِئِق،ُبااب  2662ُُرقم:ُحديث،ُِكتااب 
ُاْلاداِب، -رواهُالبخاريُ-4ُ ُي شامَّتُ ُِكتااب  ُكاْيفا ُِِذااُعاطا ا 6223ُ حديثُرقم:،ُبااب 
 5561 حديثُرقم:ُ-عبُاْلَا َّرواهُالبيهقيُيفُشُ-5ُ
 5562 حديثُرقم:ُ-رواهُالبيهقيُيفُشعبُاْلَا َُّ-6ُ
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ُزاائِراهُ ُاْلمايِّتُاُوالراجحُأ َّ ُجااءُا ،ي اْعِرف  ماهُ ُساِمعُ يوُا،ُماَّتا ُت اْوِقيتُا،ُبساَلا ُُ.َلا

ُاْلقايِِّم:ُاْْلُا ُاْبن  ُسُاقاالا عا ،ُواَسِا ُبِِهُاْلماز ور  اءاُعاَِما ُجا ُماَّتا ُالزَّائِرا ُعاَاىُأا ََّّ ُتاد لُّ ُوااآْلثاار  ُبِِه،ُحااِديث  ماه ،ُواأاِن ا َلا
ُأاصاحُُِّمنُْ ،ُواه وا ُيفُذاِل َا ُت اْوِقيتا لا اِءُواغارْيِِهْم،ُواِِنَّهُ  اُعاام؟ُيفُحاقُِّالشُّهادا ُُثارُِأاُُوارادَُّعاَاْيِه،ُواهاذا الضَّحَّاِك؛ُالدَّالِّ

1ُُعاَاىُالت َّْوِقيِت.

ُ

ُ

ُاْلم صانِّفُِ  )َوَيَ َتَأذَّى بِاْلم ْنَكِر ِعْنَده  َوَيَ ْنَتِفع  بِاْلَخْيِر(.: راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
:ُاْشتاكاىُساْعد ُْبن ُع بااداةاُشُاملاُثبتُ ه ماا،ُقاالا عان ْ ُراِضياُالَّهُ  النَِّبُُّصاَّىُكُْعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُع مارا وا ُلاه ،ُفاأاتااهُ 

،ُواعاْبِدُالَِّهُْبِنُمُا ،ُواساْعِدُْبِنُأاِبُواقَّاص  ُعاْبِدُالرَِّْحاِنُْبِنُعاْوف  ُي اع ود ه ُماعا َّما ُالَّه ُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراِضيا
ْسع ود 

ه ُيفُغااِشياِةُأاْهَِهُِ :ُعان ْه ْم،ُف اَامَّاُداخا ِّاُعاَاْيِهُف اواجادا ُالَِّه،ُف اباكاىُالنَِّبُُّقاا«ُقاْدُقاضاى»،ُف اقاالا ل وا:ُلاُيااُراس ولا
: ْوا،ُف اقاالا َّماُباكا عاَاْيِهُواسا َّما،ُف اَامَّاُراأا ُالقاْوم ُب كااءاُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  عاَاْيِهُواسا تاْسماع و َّاُِِ ََُّّالَّهاُ»ُصاَّىُاهللُ  أالُا

مُْ ُِبدا اُلاُي  عاذِّب  ُِِاذا َِْب،ُوالاِكْنُي  عاذِّب  ِ،ُوالاُِِب ْز َُِّالقا َْ َُِِلاُُ-ِعُالعا ُُ-ِلساانِِهُُواأاشاارا ايِّتا
ُامل أاْوُي اْرحام ،ُواِِ ََّّ

ُعاَاْيهُِ ُأاْهَِِه ُبِب كااِء ُي  عاذَّب  »ُ ُعاْنه : ُالَّه  ُراِضيا ُع مار  ا َّا ُبِالعُا»واكا ُِفيِه اراةُِياْضِرب  ُبِاحِلجا ُواي اْرِمي ُواُياِْثيُصاا، ،
 2ُ.«بِالت ُّراابُِ

الَّهُ وقالُشيخُاْلسَلمُ ابِهُُِأاْهَِهُُِأاْحواالُِوابُُِأاْهَاهُ ُاْلمايِّتُُِِباْعرِفاةُُِاآْلثاارُ ُ:ُوااْست افااضاتُْراِِحاهُ  نْ يااُيفُُواأاْصحا ُ ََُّّواأُاُالدُّ
هُ ُعا ُِّ ي  فُُِْبااُياْدرِيُنَّهُ وابِأُاُأاْيض اُي ارا ُبِأانَّهُ ُاآْلثاارُ ُواجااءاتُُْعاَاْيهُُِي  ْعراضُ ُذاِل َُا ُِبااُواي اتاأاَلَُّ ُحاسان اُكاا َُّاُِبااُف اي سارُُُِّعْندا
3ُُُقاِبيح ا.ُكاا َُّا

ُاِلاهَيةُأه ُِّا َّكُالذ ُالبكاءُوهوُاحملرمُالبكاءُعَيهُامليتُأه ُِّبكىُ:ُفإذاراِِحاه ُالَّهُ وقالُابنُالقيمُ
4ُُقربه.ُيفُذل َبُامليتُتأَلُونثرهمُنظمهمُيفُمعروفُوهوُلذل َُاسمُعندهمُامليتُعَىُوالبكاءُيفعَونه

ِ  الزََّكاةِ    ِكَتا

                                                           

ُ(3ُ/613)ُ-مطالبُأوِلُالنهىُيفُشرحُغايةُاملنتهىُُ-1ُ
رِيِض،ُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ

ا
ُامل اِءُِعْندا ُالب كا ُاِلْاناائِِز،ُبااب  ُاِلْاناائِزُِ -ومسَمُ،3103حديثُرقم:ُ ِكتااب  ُ ،ِكتااب  بااب 

اِءُأاْهَِِهُعاَاْيِه،ُحديثُرقم:الُْ ُبِب كا يِِّتُي  عاذَّب  610ُ ما
ُ(8ُ/162)ُ-الفتاو ُالكرب ُلبنُتيميةُُ-3ُ
ُ(306)ص:ُُ-عدةُالصابرينُوذخريةُالشاكرينُُ-4ُ
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 :الزََّكاةِ تعرَيف 

ُ،ُيُأاْجراُم ْعِطي اهااوات  نامُُِّ،ِْلان َّهااُت  نامِّيُاْلماالُاُ؛واالتَّْطِهريُ  واالزِّيااداة ،ُ،يفُالُّغاِة:ُالنَّمااءُ ُالزَّكااةُ  وات  نامِّيُاْلف قارااءا،ُوات طاهِّر 
:ُزاكااُالزَّرْع ُِِذااَُّناااُوازاادُا ُه م ُوامااُآت اْيت ْمُِمْنُزاكااة ُت رِيدُ ،ُقالُاهللُتعاَل:}م ْعِطي اهاا،ُي  قاال  ُواْجهاُالَِّهُفاأ ولاِئ َا و َّا

1ُُ{.اْلم ْضِعف و َُّا

:ُ}قاْدُأافْ َاحاُماْنُزاكَّاهاا{وُا ُت اعااَلا 2ُُ.قاالا

اُعاْنُاْْلاْدنااسُِ ُ.أاْي:ُطاهَّراها

ُت اعااَلاُوُا ْدِحُقاالا 3ُُ.}فاَلُت  زاكُّواُأانْ ف ساك ْم{ُ:ت ْطَاق ُعاَاىُاْلما

ُاَخْارْيُُِوات ْطَاقُ  ِحُي  قاالُراج  ٌُِّزاِكي؟،ُأاْي:ُزااِئد  ُزِياادات اه ْمُيفُواي  قاالُزاكَّىُاْلقااِضيُالُ،عاَاىُالصََّلا ا ََّ شُّه ودا:ُِذااُب ا
ُ.اَخْارْيُِ

يِهْمُِِاا{واأاْص ِّ ُالتَّْسِمياِةُق اوُْ قاة ُت طاهِّر ه ْمُوات  زاكِّ :ُ}خ ْذُِمْنُأاْمواالِِْمُصادا 4ُُ.لهُت اعااَلا

َُماْص وصُ ُالزَّكااةُ وُا ،ُِلطاائِفاة َُماْص وصاة ،ُيفُواْقت  ُخااص  ُيفُماال  ُ ْبا ُ.يفُالشَّرِْع:ُحاق؟ُ

َاا َُِّم ؤُا ِةُِِ قاة ؛ُِْلان َّهااُدالِي ٌُِِّلِصحَّ ُ.دِّيهااُواتاْصِديِقهُِوات سامَّىُصادا

  :الزََّكاةِ  اءِ دَ أَ  ل  ضْ فَ 

َيَمانِ  ِإَيَتاء    :الزََّكاِة ِمَن اْْلِ
ُبِالَِّهُوااْلي اْوِمُاآلِخِرُواأاقااماُالصََّلةاُواآتاىُالزَُّ ُالَِّهُماْنُآمانا ُماسااِجدا :ُ}َِِّنَّااُي اْعم ر  ُت اعااَلا ُِِلُالَّهاُقاالا َياْشا اةاُواَلاُْ كا

ُأا َُّْياك ون واُِمناُاْلم ْهتاِدينا{ف اعاساىُ 5ُُ.أ ولاِئ َا

ُالَّه ُعان ْهُ  ُراِضيا ُعاْبِدُالقاْيِ ُعاَاىُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاُمااعاْنُاْبِنُعابَّاس  :ُقاِدماُواْفد  :ُقاالا َّماُف اقاالا هلل ُعاَاْيِهُواسا
اماى» النَّدا ُخازاايااُوالُا را ب اُبِالقاْوِم،ُغاي ْ نُا،ُف اقُا«ماْرحا ن انااُواب اي ْ ُالَِّهُِِ ََُّّب اي ْ ،ُواِِنَّاُلاُال وا:ُيااُراس ولا ُِمْنُم ضارا َا  ْشرِِك

ُامل  َا
َْنااُاِلانَّةا،ُوانُا ُاْلاْمِر:ُِِ َُّْعاِمَْنااُِبِهُداخا ُِمنا ثْ نااُِِب ما ِّ  ُيفُأاْشه ِرُاحل ر ِم،ُحادِّ ُِِلَّ ْدع وُبِِهُماْنُوارااءاناا.ُناِص ِّ ُِِلاْي َا

ُ: َاا َّ ُبِالَِّه؟ُشاهااداة ُأُا»قاالا َاا َُِّبِالَِّه،ُها ُِّْتاْدر و َّاُمااُاِْل ُاِْل ،ُواأانْ هااك ْمُعاْنُأاْرباع  ُالَّه ،ُ َُّْآم ر ك ْمُبِأاْرباع  ِِلاهاُِِلَّ ُلُا

                                                           

 16سورةُالروم:ُاآلية/ُُ-1ُ
6ُسورةُالشم :ُاآلية/ُُ-2ُ
12ُسورةُالنجم:ُاآلية/ُُ-3ُ
 301ُاآلية/ُُالتوبة:ُسورةُ-4ُ
36ُ،35ُسورةُالت َّْوباِة:ُاآلية/ُُ-5ُ
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ُاَخُ  اغااِنِِ
ُامل اِة،ُواصاْوم ُراماضاا َّا،ُواأا َُّْت  ْعط واُِمنا ،ُوُاواِِقاام ُالصََّلاِة،ُواِِيتااء ُالزَّكا ،ُمااُانْ ت ِبذاُيفُم  ا أانْ هااك ْمُعاْنُأاْرباع 

 زافَّتُِ
بَّاِء،ُواالنَِّقرِي،ُوااحلاْنتاِم،ُواامل  1ُ.«الدُّ

ْسََلمِ  ُ:الزََّكاة  َأَحد  َأرَْكاِن اْْلِ

ُالَّه ُعان ْهُ ُعاِنُاْبِنُع مارُاف :ُُمااراِضيا َّماُقاالا ،ُعاَاىُأا َُّْ»عاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا َاْ   م ُعاَاىُ ْسَلا ب ِِناُاْْلِ
ُاْلب اْيِت،ُواصاْوِمُراماضاا َُّا ِة،ُواِِيتااِءُالزَّكااِة،ُواحاٌِّّ ُِبااُد وناه ،ُواِِقااِمُالصََّلا 2ُُ.«ي  ْعباداُاهلل ،ُواي ْكفارا

 أداء الزكاة من أسباِ دخول الجنة:
ُالف ُراس ول  :ُقاالا ْردااِء،ُقاالا َّما:ُعاْنُأاِبُالدَّ ُداخا ِّاُاِلْانَّةا:َُاٌْ ُماْنُجُا»َِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا َاا َّ  ُِِ ُماعا اءاُِِِنَّ

ُواماوااِقيِتِهنَّ،ُواصااماُراماضاا ُواس ج وِدِهنَّ ُوار ك وِعِهنَّ ُعاَاىُالصََّاوااِتُاَخْاْمِ ُعاَاىُو ض وئِِهنَّ ،ُواحاٌَُّّ َُّاماْنُحاافاظا
ُِِ َُِّاْستُا ،ُواأاْعطاىُالزَّكااةاُطايِّباة ُِِااُن اْفس ه ،ُواأادَّ ُاْْلامااناةُااْلب اْيتا ْردااِء،ُوامااُأادااء ُُ«طااعاُِِلاْيِهُساِبيَل  قاال وا:ُيااُأابااُالدَّ
ُ: ُ 3.«اْلغ ْس ِّ ُِمناُاِلْانااباةُِ»اْْلامااناِةُقاالا

ُراسُ ُو :ُقاالا ُالَّه ُعاْنه ُقاالا َّما:ُعاْنُأاِبُه رايْ راةاُراِضيا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُأاحادِك ْمُي اْوماُالِقيااماِةُ»ول  ن ْز  ُكا ياك و َّ 
ُياْطَ ب هُ  ُي ازاالا ُلاْن :ُواالَِّه ،ُقاالا ن ْز كا ُكا :ُأاناا ُِمْنه ُصااِحب ه ،ُف اياْطَ ب ه ُواي اق ول  ُأاقْ راعا،ُياِفرُّ ه ُُ،ش جااع ا ُيادا ُي اْبس طا حاَّتَّ

َِْقماهااُ 4ُُ.«فااهُ ف اي  

َّما:ُُعاْنُأاِبُه رايْ راةُاُو عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  :ُقاالا ُالَّه ُعاْنه ُقاالا ُي  ؤادِّيُ»راِضيا ْنز ُلا ُكا مااُِمْنُصااِحِب
ْنبااهُ  نَّما،ُف اي ْجعا ِّ ُصافااِئحاُف اي ْكوا ُِِااُجا ُعاَاْيِهُيفُنااِرُجاها ُأ ِحِْيا اتاه ،ُِِلَّ ُِعبااِدِه،ُُ،زاكا ا َْ ب ا ُُياْك ماُاهللُ  ِبين ه ُحاَّتَّ واجا

ُالنَّارُِ ُاِلْانَِّة،ُواِِمَّاَُِِلا ِبيَاه ،ُِِمَّاَُِِلا ُساناة ،ُُث َُّي ارا ُسا ُأاْلفا َا َاِْس ار ه ُ ُِمْقدا ُكاا َّا ُُ،يفُي اْوم  وامااُِمْنُصااِحِبُِِِب ِّ 
ُب ِطحاُلاااُِبقُا ات اهاا،ُِِلَّ ُي  ؤادِّيُزاكا اُمُالا ُك َّما ُُّعاَاْيِه، ُكااناْت،ُتاْسنتا ُكاأاْوفاِرُماا ُق اْرقار ، ضاىُعاَاْيِهُأ ْخرااهااُر دَّْتُعاَاْيِهُاع 

ِبيَاهُ  ي ارا ُسا ُساناة ،ُُث َُّ ُأاْلفا َا َاِْس ار ه ُ ُكاا َّاُِمْقدا اُِعبااِدِه،ُيفُي اْوم  َْ ب ا ُُياْك ماُاهللُ  هاا،ُحاَّتَّ ُاِلْانَّأ ولا ِة،ُواِِمَّاُُِِمَّاَُِِلا
انُا ُكا ُكاأاْوفاِرُماا ُق اْرقار ، ُب ِطحاُلاااُبِقااع  اُِِلَّ ات اها ُي  ؤادِّيُزاكا ،ُلا ُالنَّاِر،ُوامااُِمْنُصااِحِبُغانام  ِفهااُتَُِِْلا ُف اتاطاؤ ه ُبِأاْهَلا

ُك َّمااُماضاىُعاَُا اء ، َْحا ُجا ُِفيهااُعاْقصااء ُوالا ُُياْك ماُْيِهُأ ْخرُاوات اْنطاح ه ُبِق ر وهِناا،ُلاْي ا هاا،ُحاَّتَّ اُر دَّْتُعاَاْيِهُأ ولا اها
                                                           

َاا َُُِّ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُاِْل َاا َِّ،ُبااٌب:ُأادااء ُاَخ م ِ ُِمنا ُاِْل َاا َِّ،ُُ-،ُومسَم81،ُحديثُرقم:ُِكتااب  ُاْْلِ ُُِكتااب  بااب 
يِن،ُواالدُّعااِءُِِلاْيهُِ َاا َُِّبِاهلِلُواراس ولِِه،ُواشاراائِِعُالدِّ 36ُرقم:ُ،ُحديثُُاْْلاْمِرُبِاْْلِ

َّما:ُ -رواهُالبخاريُ-2ُ عاَاْيِهُواسا ُق اْوِلُالنَِِّبُِّصاَّىُاهللُ  َاا َِّ،ُبااب  ُاِْل َاْ ُ ب ِِناُاِْلسُْ»ِكتااب  5ُ،ُحديثُرقم:ُ«َلام ُعاَاىُ
م ُعاَُاُ-،ُومسَم ْسَلا َّماُب ِِناُاْْلِ عاَاْيِهُواسا ُقولُالنَِِّبُِّصاَّىُاهللُ  َاا َِّ،ُبااب  ُاِْل ُ،ُحديثُرقم:َُاْ ُ ُىِكتااب 

ِة،ُبااٌبُيِفُاْلم حاافاظاِةُعاَاىُواْقِتُالصََّاوااتُُِ-رواهُأبوُداودُ-3ُ  ،ُبسندُحسن326،ُحديثُرقم:ُِكتاابُالصََّلا
ُاحلِيا ُِِّ -رواهُالبخاريُ-4ُ اُمُ ،ُِكتااب  َْ ُ ْماعاُب ا ،ُوالُا اَُم ْتاِمع  َْ ُب ا ي  فارَّقا اِةُواأا َُّْلُا قاةُِت ُابااٌبُيفُالزَّكا الصَّدا ،ُخاْشياةُا ،ُحديثُفارِّق 
6686ُُُُُ رقم:
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ُُِِ ِبيَاه ُِِمَّا ُت اع دُّو َّا،ُُث َُّي ارا ُسا ُممَّا ُساناة  ُأاْلفا َا َاِْس ار ه ُ ُِمْقدا ُكاا َّا ُيفُي اْوم  ُِعبااِدِه ا َْ ُاهلل ُب ا َُِِلا ُاِلْانَِّة،ُواِِمَّا َلا
1ُُ.«النَّارُِ

ُاْلم صانِّفُِ  (. ى اْلَكاِفرِ َفََل َتِجب  َعلَ أحدها: اْلسَلم  شرط وجوبها خمسة أشياء: )ه ُالَّهُ راِِحُاق اْول 
 الزكاة: ط وجِوو شر 

ُ ب  َِا ُ ُيفُمالُحَّتُتتوفرُشروطَُسة:ُالزَّكااةُ لا

 اْلسَلم. الشرط اِلول:
ُف ب  َِا ُ نْ يااُالزَّكااةُ َلا ُم طاالاباة ُِِااُيفُالدُّ اِفِرُو ج وبا ُعُالاُُ،عاَاىُاْلكا ب  َِا هااُيفُاآْلِخراةُِِكْنُ ُعاَاي ْ ُِعقااب  ؛َُاْيِهُو ج وبا

ُعُالقولُاهللُتعاَل:ُ ُي اتاسااءال و َّا ُيفُجانَّات  َِ ُاْلياِم ُكاساباْتُراِهيناٌةُِِلُأاْصحاابا ُِباا ُمااُ}ك  ُُِّّن اْف   َا ِنُاْلم ْجرِِم
َُا ُِمناُاْلم صاِّ ُقاال واَُلاُْنا َ  َاكاك ْمُيفُساقارا ُمُاُسا َاُواك نَّاَُنا وض  ُن ْطِعم ُاْلِمْسِك ُواَلاُْنا َ  َاُواك نَّاُن كاذِّب  عاُاَخْااِئِض

} َ ُأاتاانااُاْلياِق يِنُحاَّتَّ 2ُُ.بِي اْوِمُالدِّ
هُ أماُدلي ُِّعدمُالوجوبُفَماُثبتُ ُالَّه ُعان ْ ُراِضيا ُالُمااعاِنُاْبِنُعابَّاس  ُراس ول  :ُقاالا عاَاْيِهَُُِّهُصاَّىُالَّهُ قاالا

ُالياماِن:ُ ُب اعاثاه َُِِلا َا ُِح َّماُِلم عااِذُْبِنُجابا ِّ  ُساتاْأَتُق اْوم اُِمْنُأاْه ُِِّالِكتُا»واسا ُِِنَّ َا اِب،ُفاِإذااُِجْئت اه ْمُفااْدع ه ْمَُِِلا
ُالَِّه،ُفاِإ َُّْه ْمُ راس ول  ُا ُالَّه ،ُواأا ََُُّّم امَّد  ِِلاهاُِِلَّ أا َُّْلُا ُِبذُاأا َُّْياْشهاد وُا لا َا ُطااع وُا ،ُفاأاْخربْه ْمُأا ََُّّالَّهاُقاْدُف اراضا ِل َا

قاْدُ ُفاأاْخربْه ْمُأا ََُّّالَّهُا ِل َا ُِبذا لا َا َاة ،ُفاِإ َُّْه ْمُطااع وُا ُوالاي ْ ُيفُك  ُِِّّي اْوم  َاْ اُصاَاواات  قاة ،ُف ُاعاَاْيِهْمُ ُعاَاْيِهْمُصادا راضا
ُواكارااِئماُأُاُت  ْؤخاذ ُِمْنُأاْغِنياائِِهْمُف ات  رادُُّ ُفاِإيَّاكا ِل َا ُِبذا لا َا اْظَ وِم،ُعاَاىُف  قاراائِِهْم،ُفاِإ َُّْه ْمُطااع وُا

ْمواالِِْم،ُوااتَِّقُداْعواةاُامل
اُالَِّهُِحجاابٌُ َْ ناه ُواب ا ُب اي ْ 3ُُ.«فاِإنَّه ُلاْي ا

ُاْلم صانِّفُِ  .(م ْرَتدًّا ولو: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

{ُ:اَلاُلِع م وِمُق اْولهُت اعُا ُكافار واُِ َُّْي اْنت اه واُي  ْغفاْرُلا ْمُمااُقاْدُساَافا 4ُُ.آْلياةُااُ}ق  ُِِّْلَِّذينا

:ُاْلعااصُُِوُْبنُِعاْمرُِوملاُثبتُعنُ ُالَّه ُعاْنه ُقاالا َّما:ُاهلِلُصاَّىُالَّه ُعُاُراس ولُ ُقاالُاُراِضيا ُأا ََُّّ»َاْيِهُواسا أامااُعاَِْمتا
ماُي اْهِدم ُمُا ْسَلا َاهُ اْْلِ ُكاا َّاُق اب ْ 5ُُ.«ا

                                                           

ُماانِِعُالزَّكااةُُِ-رواهُمسَمُ-1ُ ُُِِثِْ اِة،ُبااب  ُالزَّكا  656ُُُُُ،ُحديثُرقم:ِكتااب 
ثِِّر:ُاآليات/ُُ-2ُ  36-15سورةُاْلم دَّ
ُالزَّكااةُُُِ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُاْلاْغِنيااءُِ،ُِكتااب  ُِمنا قاِة ُالصَّدا ُأاْخِذ ُكاانُ ُبااب  ُحاْيث  ُالف قارااِء ُيِف ،3366ُحديثُرقم:ُواوات  رادَّ

َاا َِّ،ُُومسَم ُاْْلِ  36ُ،ُحديثُرقم:بابُالدعاءَُِلُالشهادتَُوشرائعُاْلسَلمُِكتااب 
 15ُسورةُاْلنفال:ُاآْلياةاُ/ُُ-4ُ
َاا َِّ، -رواهُمسَمُ-5ُ ُاْْلِ َاه ُُِكتااب  ِمُي اْهِدم ُمااُق اب ْ ُكاْو َُِّاْْلِْسَلا اُالِْْجراِةُوااحلْاٌُِّّبااب   323ديثُرقم:ُ،ُحواكاذا
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ُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.فَل تجب على الرقيق اْلح رَِّيَّة  : الثَّاِني: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

 .اْلح رَِّيَّة   :الثَّاِنيالشرط 
ُِمْنُسايِّد ُأاْوُغارْيِهُِف ُبِتاْمَِي َ  َُ اَّ َ  ُالزَّكااة ُعاَاىُعاْبد ُِْلانَّه ُلا ب  َِا ُ ُ.هلسَّيِّدُُِِْلانَّه ُِمَْ َُ ُ،َلا

ُاْلم صانِّفُِ  .م َكاتَ ب ا( َوَلوْ  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
اِبِرُْبِنُعاْبِدُالَِّهُماُرويُعنُلُِ ُالَّه ُعان ْهُ جا ُيفُمااِلُاْلم كُا»ُ:ماْرف وع اُمااراِضيا ُي اْعِتقُالاْي ا اٌةُحاَّتَّ ُ 1«.اتاِبُزاكا

ُُياُْوأيضاُ ُضاِعيٌفُلا ِتِهَُِلاُُ،تاِم ِّ ُاْلم وااسااةُِلِن اْقِصُِمَِْكِهُف اه وا ُحااجا ُواِْلا ََُّّت اعاُّقا ُِباالِِهُأاشادُّ ُراق اباِتِهُِمْنُالرِّقِّ ُفا َِّ
ِنِه،ُواثِياابُِ ُاْلم ْفَِِ ُِباْسكا ِةُاحلْ رِّ ُواأاْحرا .،ُفاكاا َّاُبِِإْسقااِطُالزَّكااِةُعاْنهُ هِمْنُت اعاُِّقُحااجا ُُأاْوَلا

:ُاْسمُمفعُو ُاْلم كااتاب  ُعاَاىُن اْفِسهُُِالشَّرْعُُِيفلُمنُكااتبُي كااتب.ُواه وا ِنِهُفاِإذااُساعاىُواأادَّاه ُاْلعاْبد ُي كااِتب  ُبِثاما
. ُعاتاقا

ُاْلم صانِّفُِ  .(َعَلى م بَ عٍَّض بَِقْدِر ِمْلِكهِ  لكن َتِجب  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
. ه ُعاَاْيِهُتاام؟ُأاْشباهاُاحلْ رَّ ُِْلا ََُِّّمَْكا

ُاْلم صانِّفُِ ِِ  الثالث: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول    (.ا في اِلثمانتقرَيب   ِمْلك  النَِّصا
ِِ  ِمْلك   :الثالثالشرط   .النِّصا

اِل:ُو ُاْلما ُِمنا ُِفيِهُالزَّكااة ُِِذاُب اَاغاهُهوُالنِّصاب  ب  َِا ُالَِّذيُ ُ.القاْدر 

ُي اْنضاِبط ُُة؛يفُاملال،ُأوُالذهبُأوُالفضُاْلياِسريُ ُالن َّْقصُ لُيضرُمعناهُأنهُُيفُاْلَثا َّوقوله:ُتقريب اُ ِْلانَّه ُلا
ُ.غاالِب ا

ن اْقِصُاحلْاْوِلُسااعُاُُيفُاملال،ُاْلياِسريُ ُالن َّْقصُ وهذاُ َُيِ  ُُِّّبِاْلمُ اتُيسريةكا ُ،ُواِْلانَّه ُلا ُاْلياِسرياُلا وااسااِةُِْلا ََُّّالن َّْقصا
ُكُا ِثرياة  ُكا ِةُوااْنِكشااِفُياِسري ُِمْنُاْلعاْوراِة،ُفُاح ْكماُلاه ُيفُأاْشيااءا ُاْلعاما ُِِّاْلياِسرِيُيفُالصََّلا ُالن َّْقص  ُكاا َّا اُه نااُفاِإ َّْ كاذا

ْب. َِا ُب اي ِّن اَُلاُْ

ُ

ُ
                                                           

ُي اْعِتقاُ»ُبابُ،ُالزكاةُ-راوااه ُالدَّاراق ْطِِنُُُّ-1ُ َُِفُمااِلُاْلم كااتاِبُزاكااٌةُحاَّتَّ 3651ُُم:حديثُرقُ«.لاْي ا
ُ
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ُاْلم صانِّفُِ  .(ا في غيرهاوتحدَيد  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكانتُالغنمُتُيفُغريُزكاةُاْلَثا َُّلُيتصورُالنقصُاليسري،ُفالشاةُلُيقالُلا سع اُوثَلثَُنقصُيسريُِذا

ُ.،ُوكذاُاْلب ُِّوالبقرُِذاُنقصتُعنُالنصابُواحدةُ 

ُاْلم صانِّفُِ ة وال في حصة فَل زكاة على السيد في دَين الكتابُاْلِمْلك  التَّامُّ  :الرابع: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .(المضاِر قبل القسمة

 .اْلِمْلك  التَّامُّ  :الرابعالشرط 
ُكدينُاملكاتبةُفَ ُكا َُّاملالُالذيُبيدهُيتعَقُبهُحقُلَغري ِمُاْسِتْقراارُِو ُاملكاتبُ؛ُِْلا َََُّّ َُالسيدهُيفُمِلعادا

ُن اْفِسِه، ُت اْعِجيزا  َ َِْ ُاْْلادااِء،َُا ْتاِنع ُِمنا الُيفُمَكهُبعد،ُوكذل َُحصةُاملضاربُقب ُِّالقسمةَُلُيستقرُاملُواَا

ةُ ُكذل َوُا ْوق وفاةُ ُالسَّائِما ُ ُاْلما ََّ ُالتَّامُُّوُا،ُاِقصٌُناُُِمَْ َُ ُاِْلاهنَُّ،ُعاَاىُم عا ُي ات اعاَّْقُُهواْلِمَْ َ  ُبِياِدِهَُلْا ُكاا َّا ِعبااراٌةُعامَّا
اِصَاٌةُلاهُ هُِغاريُِْلُِفيِهُحقٌُ ُِفيِهُعاَاىُحاساِبُاْخِتياارِِه،ُواف اواائِد ه ُحا ُ.،ُي اتاصارَّف 

ُلاه ُداْيٌنُعاَاىُماَِيء ُزاُ ُكاا َّا َِيِءُوُاواماْن ْيِنُعاَاىُغارْيُِاْلما وااْلماْجح وِدُ اْلم ؤاجَّ ُِِّكَّاه ُِِذااُق اباضاه ُِلمااُماضاى،ُوايفُالدَّ
ُِفيهُِ اةا ُزاكا َِيِء،ُواالثَّانِياة :ُلا ْيِنُعاَاىُاْلما ُكاالدَّ اُه اا: ؛ُواه وُاُ؛وااْلماْغص وِبُواالضَّاِئِعُرِوااي اتاا َِّ،ُِِْحدا ُناام  ُِْلانَّه ُغاي ْر 
باْتُيفُم قااب اَاِةُاِلنِْتفااِعُ اةاُواجا النَّمااِءُحاِقيقاة ُأاْوُماِظنَّة ؛ُبُِخاارٌِجُعاْنُياِدِهُواتاصارُِّفِه،ُأاْشباهاُداْيِنُاْلِكتااباِة؛ُواِْلا ََُّّالزَّكا

ُماْفق وٌدُه ناا ُ،ُوهذاُهوُالراجحُوهوُاختيارُشيخُاْلسَلم.واه وا

ُاْلم صانِّفُِ   (.تمام الحول الخامس: )الَّهُ ُراِِحاهُ ق اْول 

 تمام الحول. :الخامسالشرط 
رُاملاُثبتُ ُالَّه ُعان ْهُ ُعاْنُاْبِنُع ما اراِضيا َُّما ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  :ُقاالا ُ»ما:ُقاالا ُفاَلا ماْنُاْست افااداُماال 

ُعُِ ُعاَاْيِهُاحلاْول  ُُيا ولا اةاُعاَاْيِه،ُحاَّتَّ ُرابِّهُِزاكا 1ُُ.«ْندا

ُاْلم صانِّفُِ ُ.(وال َيضر لو نقص نصف َيوم: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
د و َّاُاْلي اْومُِ ُي  ؤاث ِّر ُن اْقص هُ  ُي سامَّىُيفُاْلع ْرِفُن اْقص اُ؛لا ُي اْنضاِبط ُغاالِب اُوالا لا زادُعَىُذل َُفاِإ َُّْْلنهُيسري،ُُ؛ِْلانَّهُ 

َاهااَُِلُفاِقرْي ُفااْست ُاوُا ُأاوُاْرتادَُّق اْب ِّاُُتاااِمُاحلاْوِل،ُعاجَّ ُأاْوُمااتا  زاكِّيعُاَلَُزئُْغَنا
ُأاْجزاأاتُْ،ُفإ َُِّنُامل احلاْول  ُعنه.َُتاَُّ

ُ

                                                           

َّمُا -رواهُالرتمذيُ-1ُ ُالزَّكااِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُزاكُاُ،أابْ وااب  ُمااُجااءاُلا ُبااب   ْست افااِدُحاَّتَّ
اِلُامل
ا
اةاُعاَاىُامل

، ُعاَاْيِهُاحلاْول   ،ُبسندُصحيح613حديثُرقم:ُُُيا ولا
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ُاْلم صانِّفُِ  .(وتجب في مال الصغير والمجنون: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّمُاُالنَِّبُِّلعمومُقولُ ُعاَُاُفاأاْخربْه مُْ»:ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُالَّهاُقاْدُف اراضا ُِمْنُأاْغِنياائِِهْمُأا ََّّ قاة ،ُت  ْؤخاذ  ْيِهْمُصادا

1ُُ.«ف ات  رادُُّعاَاىُف  قاراائِِهمُْ

ه ْمُلاْفظاة ُُ«أاْغِنياائِِهمُْ»ُ:والاْفظاةُ  ُكامااُُشااَات ْ ُ.«راائِِهمُْف  قُا»تاْشما ِّ ُالصَِّغرياُوااْلماْجن و َّا

،ُعانُْوُا هُُِعاْنُعاْمرِوُْبِنُش عاْيب  ُالنَِّبَُّصاَّىُالَُّأابِيِه،ُعاْنُجادِّ ُالَّه ُعاْنه ُأا ََّّ ُراِضيا ُالنَّاسا ُخاطابا َّما ه ُعاَاْيِهُواسا
ُ: قاةُ »ف اقاالا َاه ُالصَّدا ُتاْأك  ر ْكه ُحاَّتَّ ُي ات ْ اُلاه ُمااٌلُف اَْياتَِّجْرُِفيِه،ُوالا ُماْنُواِلاُياِتيم  2ُُ.«أالا

ُْبنُِوُا ُالَّه ُعاْنهُ اَخُْاُعاْنُع مارا :ُُطَّاِبُراِضيا ُتاْست ُا»قاالا اةُ ابْ ت اغ واُيفُأاْموااِلُاْلياتااماى،ُلا 3ُُ.«ْهَِْكهااُالزَّكا

ُاْلم صانِّفُِ خار  من اِلرض وفي ال ،في سائمة بهيمة اِلنعام وهي في خمسة أشياء: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .(وفى العسل وفي اِلثمان وفي عروض التجارة

 وهي:  ،خمسة أشياءلزكاة في تجب ا
 وهيُاْلب ُِّوالبقرُوالغنم.ُ،سائمةُِيمةُاْلنعامزكاةُ -3
 ،ُويدخ ُِّفيهاُزكاةُالزروع،ُوزكاةُاملعاد َّ،ُوزكاةُالركاز.اَخارجُمنُاْلرضُزكاة -2
 .العس ُِّزكاة -1
 ،ُوهيُالذهبُوالفضة،ُواْلوراقُالنقدية.اْلَثا َُّزكاة -3
 ج ُِّالربح.ُ،ُوهيُك ُِّماُأعدُلَبيعُْلعروضُالتجارةُزكاة -8

سيأَتُاحلديثُُوُعرفتُباستقراءُالنصوص،ُْل َُّالزكاةُعبادةُوالعباداتُتوقيفية،وهذهُاْلنواعُمنُالزكاةُ
. ُعنهاُمفصَل 

ُاْلم صانِّفُِ َِ  ا َدَْين  هَ وب َ ج  وَيمنع: و  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   .(َي  ْنِقص  النَِّصا
ُُداْينٌَُنعُوجوبُالزكاةُ ُالنِّصاابا ُكي  ْنِقص  ُالُْوسواء ُُُأاْوُم ؤاجََّل ُُحاال ُا َُّالدينُسواء  ُكاا َّا ُكاأاَْثاا َّ  ُبااِطن ا، ماال 

ُواَثاارُ  اِشياة ُواح ب وب  ُكاما ااراة ،ُأاْوُهااِهر ا، ُعاِنُالسَّاِئِبُْبِنُيازُِملاُثبتُ؛ُواع ر وِضَُِ ُْبناُعافَّا َّاُراِضيا يداُأا ََُّّع ْثماا َّا

                                                           

 رواهُالبخاري،ُومسَمُوتقدمُ-1ُ
َّمُا -رواهُالرتمذيُ-2ُ ُالزَّكااِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُمااُجااُ،أابْ وااب  اِةُمااِلُالياِتيمُِءاُيِفُبااب  ،ُحديثُرقم:ُُزاكا

ُ،ُويفُسندهُضعف633
كتابُالزكاةُوفيهَُسةُأبواب،ُالبابُاْلولُيفُاْلمرُِاُوالتهديدُعَىُتركهاُوعَىُمنَُبُُ-رواهُالشافعيُ-3ُ

638ُ،ُحديثُرقم:ُوفيمَُب
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ُ: ُي اق ول  ُكاا َّا اُ»الَّه ُعاْنه  ُت ُاهاذا َْي  ؤادُِّدايْ ناه ُحاَّتَّ ُعاَاْيِهُداْيٌن،ُف ا ُكاا َّا ْن ُزاكااِتك ْم،ُفاما ُأاْمواال ك ْم،ُف ات  ؤادُّواُشاْهر  صَّ ِّا
 1ُ.«ِمن ْهااُالزَّكااةُا
ُوقدُ ُالَّه ُعاْنهُ ُع ْثماا َُّ قاالا ُعاَاىُراِضيا ُِباْحضار ُِمْنُالصَّحااباِة،ُف اَاْمُي  ْنِكر وه ،ُفادالَّ  اِقِهْمُعاَاْيِه.ات ِّفُاُذاِل َا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته: )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُالَّه ُعان ْهُ نصُعَيهُملاُثبتُ ُراِضيا ُالنَِّبُِّصُاُمااعاِنُاْبِنُعابَّاس  :ُجااءاُراج  ٌَُِِِّلا :ُقاالا َّماُف اقاالا َّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ُاهلِل،ُِِ ََُّّ :ُُيااُراس ولا هاا؟ُف اقاالا ُ»أ مِّيُمااتاْتُواعاَاي ْهااُصاْوم ُشاْهر ،ُأافاأاْقِضيِهُعان ْ ُداْيٌن،ُأاك ْنتا ُعاَاىُأ مِّ َا ُكاا َّا لاْو
:ُ«ُقااِضياه ُعان ْهاا؟ :ُن اعاْم،ُقاالا ُأا َُّْي  ْقضاى»قاالا ْين ُاهلِلُأاحاقُّ 2ُُ.«فادا

                                                           

ْيِن،ُُ-رواهُمال َُ-1ُ اِة،ُالزَّكااة ُيفُالدَّ ُالزَّكا  ،ُبسندُصحيح561ُ:ُحديثُرقمِكتااب 
ُواعاَاْيِهُصاْومٌُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ ُماْنُمااتا ُالصَّْوِم،ُبااب  ُ،ُِكتاابُالصِّياامُُُِ-،ُومسَم3681،ُحديثُرقم:ُُِكتااب  بااب 

3335ُُ،ُحديثُرقم:ُقاضااِءُالصِّيااِمُعاِنُاْلمايِّتُِ
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ِ  زََكاِة السَّائَِمةِ  ُبَا

ُاملقصودُب ِة ُالسَّاِئما ُت  ْعَافُ ما ُاْْلانْ عاامُُِت اْرعاىُوالا ِة يما ِِا ُ ة ُالرَّاِعياة ُي ُ ُ،ِمْن :ُسااماْتُتاس وم ُساْوم ا،ُفاالسَّائِما قاال 
ُالَِّهُت اعااَلاُ ٌرُِفيِهُت ِسيم و َّا{:ُواأاَساْت  هاا:ُِذااُراعاْيت  هاا،ُواِمْنه ُق اْول  1ُُ.}واِمْنه ُشاجا

ُاْلاصمعي:ُالسَّوام ُواالسَّاِئمُا ُيفُاْلاص ِّ،ُوْجاْع ُالسَّائمقاالا ُت  ْعَاف  ،ُوالسائِمةُساوائِمُ ُة ُك  ُُِِِّّب ُِّت  ْرسا ِّ ُت اْرعاىُوالا
اْْلاْنعامُِ ةُ  يما ِِا يمةُْلانهُأ ِِْمُعاْنُأا ََُّيِّ؛ُواَِِّنَّااُِقي ِّاُلاااُ ِِا ُ َُيِّز،ُف اه وا ُك َُِّّحاّيُلا اُوُاُ،زْلا ََّّ ة ُِْلان َّها يما ِِا ِقي ِّاَُس ِّياْتُ

َّم . ُت اتاكا ُلا

ُاِْلب ِّ،ُ،وااْلغانامُ ُوااْلب اقارُ ُاِْلب ُِّ واملقصودُِاُ ُي رِيد واُِِااُِِلَّ ُِِذااُأافردتُالن َّعامَُلْا فاِإذااُقاال واُاْلانْ عاامُأارادواُُوااْلعاراب 
ُ.ِِااُاِْلب ُِّوااْلب اقاِرُوااْلغانامُِ

ُاْلم صانِّفُِ  (.َلثة شروطتجب فيها بث): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُ:زََكاِة السَّائَِمةِ شروط 

ُتقدمُالكَلمُعنُالشرطُلغة ُواصطَلح ا.

ُاْلم صانِّفُِ ُ.(إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين ال للعمل): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

 .أن تتخذ للدر والنسل والتسمينالشرط اِلول: 

بُ  َِا ُ ُواب اقارُِِلَِلنِْتفُاُاختذتُيفُسااِئماةُ الزكاةُُفاَلا ُت ْكرا ُوات  ؤاجَّر  ِإِب ِّ  ُكا ا ُواَناْوِهُِاِعُِبظاْهرِها ُُ.ُحاْرث 

ُاْلم صانِّفُِ  َأْكثَ َر اْلَحْوِل(. الثاني: َأْن تسوم أي: تَ ْرَعى اْلم َباحَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

 الشرط الثاني: السوم.
هُِملاُثبتُ ،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادِّ ُالَّهُُِعاْنُب اْهِزُْبِنُحاِكيم  ُالَّه ُعاْنه ُأا ََُّّراس ولا :ُُراِضيا َّماُقاالا صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

ُلاب و َُّ » ُبِْنت  َا ُيفُأاْرباِع ِةُِِِب ِّ  2ُ.«يفُك  ُِِّّسااِئما

اةاُيفُغارْيِهاا ُزاكا ُعاَاىُأانَّه ُلا ِة،ُفادالَّ ه ُبِالسَّائِما ُ.ف اقايَّدا

ُالَّه ُ ُراِضيا ي 
:ُُعاْنهُ واعاْنُعاَِ ُأانَّهُقاالا َّما ُواسا ُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِه ُتاِبيٌع،ُوايفُ»عاِنُالنَِّبِّ َا ِث ُثاَلا ُك  ِِّّ ُيف يفُاْلب اقاِر

ُعاَاىُاْلعاوااِم ُِِّشاْيءٌُ ُم ِسنٌَّة،ُوالاْي ا َا 3ُُ.«اْْلاْرباِع

                                                           

30ُسورةُالنح ِّ:ُاآلية/ُُ-1ُ
ُبسندُصحيح،3868ُ ،ُحديثُرقم:ُبااٌبُيِفُزاكااِةُالسَّائِماةُُِ،ِكتاابُالزَّكااةُُِ-رواهُأبوُداودُ-2ُ
ُ،ُبسندُصحيح3862،ُحديثُرقم:ُُبااٌبُيِفُزاكااِةُالسَّائِماةُِ،ُِكتاابُالزَّكااةُُِ-رواهُأبوُداودُ-3ُ
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اةٌُوُا ُيفُاْلعاوااِم ُِِّزاكا ُأاِْحاد :ُلاْي ا ُ.قاالا

ُاْلم صانِّفُِ ل َغ ِنَصاب االثالث: ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   (.َأْن تَ ب ْ

 بلوغ النصاِ.الشرط الثالث: 
اة ُِِذاُبَاغاهُ ُالنِّصاابُاتقدمُأ َُّ ُفيِهُالزَّكا ب  َِا ُالَِّذيُ ُالقاْدر  ُ.ِمنُاملاِلُه وا

ُاْلم صانِّفُِ  (.َشاة  وفيها  َخْمس  فأقل نصاِ اْلبل ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
:ُعُاملاُثبتُ َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا ِب ُِِّ»ْنُأاِبُساِعيد ُاَْخ ْدرِيِّ،ُأا ََُّّالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  َاِْ ُذاْود ُِمناُاْْلِ اُد و َّاُ ُِفيما لاْي ا
قاةٌُ 1ُُ.«صادا

ُاْلم صانِّفُِ  (.َوِعْشرَينَ  ةٍ سَ مْ إلى خَ  ك لِّ َخْمٍس َشاة  ي  فِ  مَّ ث  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُلامَّاُواجَُُّأانا ُ ملاُثبتُعنُ اُالِكتاابا ُلاه ُهاذا ُكاتابا ُالَّه ُعاْنه  ُأابااُباْكر ُراِضيا ُالَّه ُعاْنه ُأا ََّّ ُالباْحراْيِن:ُراِضيا ه َُِِلا ها

ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيهُِ ُراس ول  قاِةُالَِِّتُف اراضا ،ُوُاُِبْسِمُالَِّهُالرَِّْحاِنُالرَِّحيِمُهاِذِهُفارِيضاة ُالصَّدا َا  ْسَِِم
ُعاَاىُامل َّما سا

ُالَّه ُِِااُراس ولاه ،ُ َْي  ْعِطهااُوامانُْ»واالَِِّتُأامارا ُعاَاىُواْجِههاا،ُف ا َا  ْسَِِم
ُامل ْنُس ِئَاهااُِمنا ُس ِئ ِّاُف اْوق اهااُفاَلاُي  ْعِطُيفُفاما

ُك  ُِِّّ ُِمْن ُالغاناِم ُِمنا ُد ون اهاا ا ُفاما ُاِْلِب ِِّ، ُِمنا ُواِعْشرِينا َاْسُ ُأاْرباع  ُب اَاغاْتُ ُِِذاا ُشااٌة َُاْ   َاْ   ُ َُِِلا ُواِعْشرِينا ا
ُفاِفيهُا َا ُواأاْرباِع َاْ   ُ َُِِلا َا ُأ نْ ثاى،ُفاِإذااُب اَاغاْتُِستًّاُواثاَلاِث َُماااض  ،ُفاِفيهااُبِْنت  َا ُأ نْ ثاى،ُفاِإذااُواثاَلاِث ُلاب و َّ  اُبِْنت 

ُِستِّ َاَُِِلا اِلاما ِِّ،ُفاِإذااُب اَاغاْتُوااِحداة ُوُاب اَاغاْتُِستًّاُواأاْرباِع اَُاُفاِفيهااُِحقٌَّةُطار وقاةُ  ،ُفاِفيها َا ْبِع ُواسا َاْ   ُ َاَُِِلا ِستِّ
ُفاِإذااُب اَاغاْتُِِْحدا  اُبِْنتااُلاب و َّ  ،ُفاِفيها َا ُِتْسِع َُِِلا َا ْبِع ُِعشُُْجاذاعاٌةُفاِإذااُب اَاغاْتُي اْعِِنُِستًّاُواسا َُِِلا َا رِيناُواِتْسِع

ُبِْنتُ  َا ُأاْرباِع ُك  ِِّّ ُواِمائاة ،ُفاِفي ُزااداْتُعاَاىُِعْشرِينا ُك  ُِِّّواِمائاة ،ُفاِفيهااُِحقَّتاا َُِّطار وق اتااُاِلاما ِِّ،ُفاِإذاا ُوايف ُلاب و َّ 
ُُِِ قاٌة ُِفيهااُصادا ُأاْرباٌعُِمناُاِْلِب ِِّ،ُف اَاْي ا َاُِحقٌَّة،ُواماْنَُلاُْياك ْنُماعاه ُِِلَّ َاْس اُلََُّاِْس ُأا َُّْياشااءاُراب ُّهاا،ُفاِإذااُب اَاغاْتُ

 2ُ.«ِمناُاِْلِب ِِّ،ُفاِفيهااُشااةٌُ
ِب َُُِِّاْ ُ ففيُ ُاْْلِ شياه،َُِلُُأربعُ ُشياه،ُويفُعشرينُاُثَلثُ ُعشرةُاُشاتا َّ،ُويفَُ ُاُ،ُويفُعشرُ شااةٌُُِمنا

ُواِعْشرِينُا ُ.أاْرباع 

ُ ُِي  قاال  َْ اُاْلفارِيضات ا َْ ُ.قاصٌُوُاله :ُوامااُب ا

ِب ُِّخااصَّة ُالفارِيضتَُيفُاْْلِ ُ.والشَّناق ُمااُبَا

                                                           

ُِبكاْنزُ ،ُِكتاابُالزَّكااةُُُِ-رواهُالبخاريُ-1ُ ف اَاْي ا ات هُ  ،ُحديثُِكتاابُالزَّكااةُُِ-ومسَم،3308ُُحديثُرقم:بااٌب:ُمااُأ دِّياُزاكا
666ُُرقم:

ُزاكااِةُالغانامُُِ،ِكتاابُالزَّكااةُُُِ-رواهُالبخاريُ-2ُ  3383ُ،ُحديثُرقم:بااب 
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.ُالواقاصُِوأص ُِّ ةٌُ:ُواالصَّادُ ُوااْلقاافُ ُاْلوااوُ قالُابنُفارس:ُُالكاْسر  َِما 1ُُ.شاْيءُ ُرُِكاسُُْعاَاىُتاد لُُُّكا

ُالَّه ُعان ْه مُْاْبِنُعُاُومنهُقول ُراِضيا نامااُراج  ٌُِّوااِقٌفُبِعارافاةُا»:ُبَّاس  2ُ.«عاْنُرااِحَاِتِه،ُف اواقاصاْتهُ ُ،ُِِْذُواقاعُاب اي ْ

ُِتْسعف ِب َُِِِّلا ُمنُاْْلِ ِل َُاُمااُزاداُعَىَُ   ُأاربعُعاشرةُواقاٌص،ُواكاذا ُواقاٌص،ُوامااُزاادُعَىُعاْشرَُِِلا ُمااُفوقا
اُلاْيساْتُبِفارِيضاة ُتاامَّة ،ُفاكاأان َّهااُماْكس وراةٌُ،ُذاِل َ ُ.أوقاصٌُُوْجع ُالواقاصُُِ،ِْلان َّها

ُاْلم صانِّفُِ  (.وهي ما تم لها سنةُبِْنت  َمَخاضٍ فتجب ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َاُْهذاُأولُنصابُمنُاْلب ُُِّبُفيهُِخراجُالزكاةُمنُجنسها،ُفإذاُبَغتُ َِلَُ ُُوعشرينساُ اْلب ِّ ُ

َُماااضُ ُوثَلثَُففيها ُ.بِْنت 

قاْتُأ مُّهُاُاعانُأ مِّهُاُتِصَُافُ ُاْلان َّهُاَُماااضُ ُبِْنتُاُتواَِِّنَّااَُس ِّيُا ُمنُاملخاِضُُباملخاِض،ُواِهيُاوحلِا احلواِم ِّ ،ُفاِهيا
ُُ،ِو ََُّْلُتاك ْنُحاِمَلُ  ُتفاَلا َُاَُماااضُ ُبِْنتُازال  ُك َّها،ُفاِإذاُاْستاْكما ُُييفُالثالثِةُفاهُُِتاُوداخاَهُاتالسنةاُالثانيةا بنت 

ُ.لاب و َُّ 

ُاْلم صانِّفُِ  (.لها سنتان بِْنت  لَب ونٍ  َوَثََلثِينَ  تٍ وفي سِ  ): هُ راِِحاه ُالَّق اْول 

َُاُست ااْلب ِّ ُِذاُبَغتُوُا ِث ،ُففيهاُ؛وأربعََُِلَُ  واثاَلا ُلاب و َّ  َّّناَُس ِّيُاُبنت  اُقاْدُُ؛لاب و َُّ ُبِْنتُاُتِو ِْلا ََُّّأ مَّها

ٌُوُا اُوالاااُلاْبا ُلاب و ٌَّ،ُضاعاْتُِحاَْاها ُلبو َُّ ،ُفاِهيا َاْتُيفُالثَّالِثاةُِالَِِّتُُتاَُِّهيُوُاُ،واْل نثىُبِْنت  ُ.ْتُلاااُساناتاا َُِّواداخا
ُالَّه ُعاْنهُ ُأانا ُ حلديثُ ُوُا»ُوفيه:ُالسابق،ُراِضيا َاْ   ُ َُِِلا َا ُفاِإذااُب اَاغاْتُِستًّاُواثاَلاِث ُلاب و َّ  ُفاِفيهااُبِْنت  َا أاْرباِع
3ُُ.«أ نْ ثاى

ُاْلم صانِّفُِ  (.لها ثَلث سنين ِحقَّة  وفي ست وأربعين ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

 ؛ةُ ِحقُُّتوَس ِّيُاُ،الرَّابِعاةُِيفُِتُودخَُالِثاةُاِتُالثَّوهيُالِتُأكمٌَُة،ِحقُُّففيهاُ؛ستََِلُ أربعَوُاُِذاُبَغتُست اوُا
:ُطار وقاة ُاْلفاْح ِِّ. اُقاالا ُ،ُحاقَّْتُأا َُُّْي ْما ِّاُعاَاي ْهااُوات  رْكابُاوااْستُاُِْلان َّهااُقاْدُاْستاحاقَّْتُأا َُّْياْطر ق اهااُاْلفاْح ِّ ،ُواِلاذا

ُوُا ُأا َُُّْي ْما ِّاُعَيِهُوي  رْكابُاالذكرَُس ِّيا ْلانَّه ُقِدُاستحاقَّ ُُ.ِحّقاُ 

عاْنهُ ُأانا ُ حلديثُ َُا»ُوفيه:ُالسابق،ُراِضياُالَّهُ  ُِستِّ َاَُِِلا ب اَاغاْتُِستًّاُواأاْرباِع اِلاما ُُِِّفاِفيهااُِحقٌَّةُطار وقُافاِإذاُا 4ُُ.«ةُ 

ُاْلم صانِّفُِ  (.لها أربع سنين َجَذَعة   إْحَدى َوِستِّينَ ي فِ وَ  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

                                                           

 (6ُ/311)ُ-مقايي ُالَغةُُ-1ُ
هُ،رواهُالبخاريُ-2ُ  ومسَمُوتقدمُختُر
هُ-3ُ ُتقدمُختُر
هُ-4ُ ُتقدمُختُر
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بَغتُفُا َُاإذُا ْبِع ُواسا َاْ   ُ َاَُِلا ُُ.يفُاَخْااِمساةُُِتودخَُاُالرَّابِعاةُاُتُِ،ُوهيُالِتُأكمَجاذاعاةٌُُففيهاُ؛ِْحدا ُواِستِّ

ُِْلُا ُيفُالزَّكااِة.واِقي ِّاُلاااُذاِل َا ب  َِا ُأاْعَاىُِسن ُ َاْذاع ُِذااُساقاطاْتُِسن ُّهاا،ُواِهيا اُ ُن َّها
عاْنهُ ُأانا ُ حلديثُ َاْ ُ »ُوفيه:ُالسابق،ُراِضياُالَّهُ  ُ َاَُِِلا ة ُواِستِّ ب اَاغاْتُوااِحدا ،ُفاِفيهااُجاذاعاةٌُوُاُفاِإذاُا َا ْبِع 1ُُ.«سا

ُاْلم صانِّفُِ ُ(.بِْنَتا لَب ونٍ  وفي ست وسبعين): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُُإذاُبَغتُست اُوسبعَفُا َُاتسَِلا ُ.بِْنتااُلاب و َُّ ُففيهاُ؛ِع

ُالَّه ُعاْنهُ ُأانا ُ حلديثُ َُِِلاُ»ُوفيه:ُالسابق،ُراِضيا َا ْبِع اُبِْنتااُلاب و َُّ ِتسُُْفاِإذااُب اَاغاْتُي اْعِِنُِستًّاُواسا ،ُفاِفيها َا 2ُُ.«ِع

ُاْلم صانِّفُِ  (.ِإْحَدى َوِتْسِعيَن ِحقََّتانِ ي فِ وَ ): ِِحاه ُالَّهُ رُاق اْول 

َُا ُ.فاِفيهااُِحقَّتاا َُِّطار وق اتااُاِلاما ُُِِّ؛واِعْشرِينُاُِمائاةُ َُِلُفاِإذااُب اَاغاْتُِِْحدا ُواِتْسِع

ُالَّه ُعاْنهُ ُأانا ُ حلديثُ ُِعشُْ»ُوفيه:ُالسابق،ُراِضيا َُِِلا َا ُواِمائاة ،ُفاِفيهااُِحقَّتاا َُِّرُِفاِإذااُب اَاغاْتُِِْحدا ُواِتْسِع ينا
3ُُ.«طار وق اتااُاِلاما ُِِّ

ُاْلم صانِّفُِ في  مائة وثَلثين فيستقر  إلى َثََلث  بَ َناِت لَب ونٍ وفي مائة وإحدى وعشرَين: ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .(َوِفي ك لِّ َخْمِسيَن ِحقَّة   بِْنت  لَب ونٍ كل أربعين 

زااداْتُعاَاىُالُْ ة ُفاِفيهُافاِإذاُا ،ُِعْشرِيناُوااْلِمائاِةُوااِحدا ُب انااِتُلاب و َّ  ث  باُثاَلا َاُواِمائاة ،َُُغتفإذُا ِث اُِفيهااُِحقَّةٌُوابِْنتُافثاَلا
. ُلاب و َّ 

عاْنهُ ُأانا ُ حلديثُ ُالَّهُ  ُبِنُْفاِإذااُزااداْتُعاَاىُِعْشرِيناُواِمائاة ،ُفاِفيُكُ »ُوفيه:ُالسابق،ُراِضيا َا ُوايفُُ ُِِّّأاْرباِع ُلاب و َّ  ت 
ُِحقَّةٌُ َا َاِْس 4ُُ.«ك  ُِِّّ

ث ُامُالُِوُا َّماُالَِّذيُتُابُاُا عاَاْيِهُواسا ُِكتااِبُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ِذهُِن ْسخاة  :ُها ،ُقاالا قاِة،ُُُعاِنُاْبِنُِشهااب  يفُالصَّدا تاباهُ  كا
: ُِشهااب  ُاْبن  ُقاالا ُاَخْاطَّاِب، ُْبِن ُع مارا ُآل  ُِعْندا ُْبنُُِواِهيا ُالَِّه ُعاْبِد ُسااَِل ُْبن  ُعاَاىُأاقْ راأانِيهاا ُف اواعاْيت  هاا ، ُع مارا

ُواسااَلُِِ ُعاْبِدُاْلعازِيِزُِمْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُع مارا ُْبن  ُع مار  ُالَِِّتُانْ تاساخا ُْبِنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُواْجِههاا،ُواِهيا

ُاحلْاِديثُاع مارُا :ُ ،ُفاذاكارا ُب انااِتُلاب و َُّ ،ُقاالا ث  ُواِمائاة ،ُفاِفيهااُثاَلا ُكااناْتُِِْحدا ُواِعْشرِينا ُِتْسع اُفاِإذاا ِا  َ ُت اب ْ ُحاَّتَّ
ِاُِتْسع اُواثُا  َ ُت اب ْ ُواِحقٌَّةُحاَّتَّ ُواِمائاة ،ُفاِفيهااُبِْنتااُلاب و َّ  َا ِث ُكااناْتُثاَلا ُواِمائاةُ واِعْشرِيناُواِمائاة ،ُفاِإذاا َا ِث ُكااناْتَُلا ،ُفاِإذاا

                                                           

هُ-1ُ  تقدمُختُر
هُ-2ُ  تقدمُختُر
هتقدمُختُ-3ُ  ُر
هُ-4ُ  تقدمُختُر
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ُكااناتُْ ُواِمائاة ،ُفاِإذاا َا ُِتْسع اُواأاْرباِع ِا  َ ُت اب ْ ُحاَّتَّ ُلاب و َّ  اُِحقَّتاا َُِّوابِْنت  ُواِمائاة ،ُفاِفيها َا اُأاْرباِع ُواِمائاة ،ُفاِفيها َا َاِْس ُ
ُكااناْتُِستِّ ُواِمائاة ،ُفاِإذاا َا َاِْس ُِتْسع اُوا ِا  َ ُت اب ْ ُحاَّتَّ ُِحقااق  ث  ُواِمائاةُ ثاَلا ِاَُا  َ ُت اب ْ ُحاَّتَّ ُب انااِتُلاب و َّ  ،ُفاِفيهااُأاْرباع 

ُت اب ُْ ُب انااِتُلاب و َّ ُواِحقَّةٌُحاَّتَّ ث  ثاَلا ُا َاُواِمائاة ،ُفاِفيها ْبِع ُكااناْتُسا َاُواِمائاة ،ُفاِإذاا واِستِّ َاُواِمائاة ،ُِتْسع ُا ْبِع واسا ِاُِتْسع ُا  َ
ُواِما َا ُكااناْتَُثاااِن َُافاِإذاا ِاُِتْسع اُواَثاااِن  َ ُت اب ْ ُحاَّتَّ ُواِمائاة ،ُُئاة ،ُفاِفيهااُِحقَّتاا َُِّواابْ ناتااُلاب و َّ  َا ُكااناْتُِتْسِع واِمائاة ،ُفاِإذاا

،ُفُا ِ َْ ُكااناْتُِمائ ات ا ُواِمائاة ،ُفاِإذاا َا ُِتْسع اُواِتْسِع ِا  َ ُت اب ْ ُحاَّتَّ ُلاب و َّ  ُوابِْنت  ُِحقااق  ث  ُأاْوُُِفيهاافاِفيهااُثاَلا أاْرباع ُِحقااق 
ُِو ِجداْتُأ ِخذاتُْ َْ ن َّ ،ُأايُُّالسِّ ُب انااِتُلاب و َّ  1ُُ«.َاْ  

قااِت.ُ اِديِثُالصَّدا ُأاْحسان ُشاْيء ُر ِوياُيفُأاحا :ُه وا ُاْبن ُعاْبِدُاْلب ارِّ ُواقاالا

ِب ُِّ ُب اَاْغتُُِماَّتاُف ُب انااُاْْلِ ث  اُثاَلا ُواِمائاة ،ُفاِفيها ُحاَّتَُِِّْحدا ُواِعْشرِينا ُواِمائاةُ ِتُلاب و َّ  ُِتْسع اُواِعْشرِينا ِا  َ ُفاِإذاا،ُُت اب ْ
َُاُِمائاةُ ُب اَاغاتُْ ِث ،ُوابِْنتااُِحقَّةٌُُفاِفيهااُواثاَلا َُاُِمائاةُ ُوايفُُلاب و َّ  ،ُوابِْنتااُقَّتاا َُِّحُُِواأاْرباِع َُاُِمائاةُ ُوايفُُلاب و َّ  َاِْس ثُ ثاُُوا َُلا
، َُاُِمائاةُ ُوايفُُِحقااق  ُِمائاةُ ُفاِفيُِحقٌَّة،ُلاب و َُّ ُبِْنتُُِماكاا َُّاُأ ْبِدلاتُُْعاْشر اُزااداتُُْك َّمااُُث َّ.ُلاب و َُّ ُب انااتُُِأاْرباعُ ُواِستِّ
َُا ْبِع ثُ ُِحقَّةٌُُواسا ،ُب انااتُُِواثاَلا َُاُِمائاةُ ُوايفُُلاب و َّ  ،لاُُواابْ ناتااُِحقَّتاا َُُِّواَثاااِن َُاُِمائاةُ ُوايفُُب و َّ  ثُ ُواِتْسِع ُقااقُ حُُِثاَلا
ُ.لاب و َُّ ُوابِْنتُ 

ُُِب اَاغاتُُْفاِإذاا َْ َُاُِفيِهمااُِْلا ََُُّّاْلفاْرضاا َِّ؛ُاْجتاماعُاُِمائ ات ا ،ُأاْرباعُاَُاِْس َُاوُاُمارَّات  ،َُاْ ُاُأاْرباِع ُباعُ أارُُْعاَاْيهُُِف اياِجبُ ُمارَّات 
،ُب انااتَُُِاْ ُ ُأاوُُِْحقااقُ  ُُِأايَُُّلاب و َّ  َْ ُُ.أفض ُِّلزيادةُالعددُلاب و َُّ ُب انااتُُِْم ُ اَخُاُكاا َُّاُِِ َُّْوُاُأاْخراجا،ُشااءُاُاْلفاْرضا

                                                           

اِةُالسَّائِماةُُِ،ُِكتاابُالزَّكااةُُُِ-راوااه ُأاب وُدااو دُ-1ُ ُ،ُبسندُصحيح3860،ُحديثُرقم:ُبااٌبُيِفُزاكا
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ل  صْ فَ   

قاِةُاْلب اقارُِهذاُفص ُِّيفُ ْْجااِع؛ُأامَّاُالسُّنَّة ُفُاُ،صادا ُوااِجباٌةُبِالسُّنَِّةُوااْْلِ َُواِهيا اُراوا ُأاب وُذار  ُالَّه ُعاْنهُ ما عاْنُُراِضيا
َّمُاالنَِّبُِّ :ُُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُلاُ»أانَّه ُقاالا ُغانام  ُب اقار ُوالا ُوالا ُجااءاْتُمااُِمْنُصااِحِبُِِب ِّ  ات اهاا،ُِلَّ ُي  ؤادِّيُزاكا

ُناِفداْتُأُ  ا ُك َّما اناْتُواأاَْسانا،ُت اْنطاح ه ُِبق ر وهِناا،ُواتاطاؤ ه ُبِأاْخفااِفهاا، ُكا ُماا ُأاْعظاما ُاْلِقيااماِة ُعااداْتُعاَاْيِهُخُْي اْوما ا رااها
اُالنَّاسُِ َْ ُي  ْقضاىُب ا هاا،ُحاَّتَّ 1ُُ«.أ ولا

ْْجااع ُفُا ف اُيفُو ج وِبُالزَّكااِةُيفُاْلب اقاِر.ُقدُقالُابنُقدامة:ُواأامَّاُاْْلِ ُأاْعَاْمُاْخِتَلا ُلا

ُأاْصناا اُأاحاد  ُِفيِهُاْلي اْوما.ُواِْلان َّها َُياْتاَِف و َّا ُأاْعَام ُالنَّاسا ُأاب وُع ب اْيد :ُلا باْتُالزَّكااة ُيفُفُِواقاالا ِةُاْْلانْ عااِم،ُف اواجا ِيما ِا ُ
ِب ُِِّوااْلغاناِم. اْْلِ ُكا ِتهاا، ُ 2ساائِما

ُاْلم صانِّفُِ وهو ما له سنة  ِبيع  تَ وأقل نصاِ البقر أهلية كانت أو وحشية ثَلثون وفيها ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .(ك لِّ َأْربَِعيَن م ِسنَّة  وفي   ك لِّ َثََلثِيَن تَِبيع  ثم في  لها سنتان وفى ستين تبيعان  َأْربَِعيَن م ِسنَّة  وفي 
:ُُعاْنُم عااِذُْبِنُجابا ُِّ ُتُابُااُث ُامُالُِ قاالا عاْنهُ  ُالَِّهُصاَّىُا»راِضياُالَّهُ  ُاْلياماِن،ُواأاماراِّنُب اعاثاِِنُراس ول  َّماَُِِلا عاَاْيِهُواسا لَّهُ 

ُكُ  ُِمناُاْلب اقاِر،ُِمْن ُتاِبيع ا،ُأاْوُتاِبيعاةُ أا َُّْآخ ذا َا ِث ُك  ُِِّّثاَلا ُم ِسنَّة ،ُواِمْن َا 3ُ.« ُِِّّأاْرباِع

ْأخ وذ ُيفُالزَّكااِة:ُالَِّذيُأاتاىُعُا ُُتاااِمُالسَّناِة،ُوااْلما ْوٌل،ُوااْلم ِسنَّة :ُالَِِّتَُُاواالتَِّبيع :ُاْلِعْج ِّ ُمااُدااماُي اتَِّبع ُاْْل مََُِِّلا ْيِهُحا
هُا َاْذاع ُيفُالسَّناِةُالثَّانِياِة،ُوُاأاتاىُعاَاي ْ اُ ُثاِنيٌَّة،ُِْلان َّها ُت  ْثِِنُيفُالثَّالِثاِة.اُحاْول َِّ،ُواطاعاناْتُيفُالثَّالِثاِة،ُواِهيا

ُِِنَّهُ ُ:واقاالُا.ُالرَّْعيُُِيفُُأ مِّهُُِاعُِات ِّبُاُعاَاىُقاِويُاُذااُُِِتاِبيع اَُس ِّيُاُواَِِّنَّااُِصفاٌة،ُه وُاَُِِّنَّااُِبِسنُ ُلاْي ُاُتاِبيعٌُ:ُع ب اْيدُ ُأاب وُقاالُا
ْولِيًّاُياك و َُّاُأا َُُِِّْلَُُّالرَّْعيُُِيفُُأ مَّهُُِات ِّبااعُُِعاَاىُي اْقوا ُلاُ ُ.ْولٌُحُاُلاهُ َُتاَُّقادُُْأايُُْحا

ُ

                                                           

ُماانِِعُالزَّكااةُُِ-رواهُمسَمُ-1ُ ُُِِثِْ اِة،ُبااب  ُالزَّكا  656ُُُُُ،ُحديثُرقم:ِكتااب 
 (2ُ/332)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
ُأِحُ-3ُ ُوأبوداود22053ُُحديثُرقم:ُ-درواه اِة،ُُ-، ُالزَّكا ُالسَّائِماةُُِِكتااب  اِة ُبااٌبُيِفُزاكا ،3866ُ،ُحديثُرقم:

اِة،ُُُ-والنسائي ُالزَّكا اِةُاْلب اقارُُِِكتااب  ُصاداقاِةُاْلب اقارُُِ-،ُوابنُماجه2382ُُ،ُحديثُرقم:باابُزاكا اِة،ُبااب  ُالزَّكا حديثُُ،ِكتااب 
ُبسندُصحيح3501ُرقم:ُُ
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 ل  صْ فَ 
ُاْلم صانِّفُِ  (.أربعون وأقل نصاِ الغنم أهلية كانت أو وحشية): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

َُاُيفُاْلغانامُ ُلُشاْيءُا ِاُأاْرباِع  َ ُت اب ْ باْكر ُراِضياُا،ُشااةُ ُحاَّتَّ ُأا ََُّّأاباُا ثبتُعنُأانا   ُملُا الِكتاابا ُا هاذا ُلاهُ  تابا ُكا عاْنه ، لَّهُ 
ُالباْحراْيِن:ُوفيه ه َُِِلا َاُشااة ُواا»ُ:لامَّاُواجَّها ة ُالرَّج  ُِِّنااِقصاة ُِمْنُأاْرباِع ُكااناْتُساائِما قُاحُِفاِإذاا ُِفيهااُصادا ة ،ُف اَاْي ا ٌةُدا

ُأا َُّْياشااءاُراب ُّهاا 1ُُ«.ِِلَّ

ُاْلم صانِّفُِ  (.رٍ َأْشه   ِستَّة  ا لهَ  ْأنٍ ضَ  َجَذَعة   وْ أَ وفيها شاة لها سنة ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
اعٌُُ،اِلْاذاعُ ُمؤنثُواملذكرُمنهاُذاعاةُ واِلُاُفاِفيهااُشااٌةُجاذاعاٌةُِمناُالضَّْأ َِّ،ُفاِإذااُب اَاغات ْهاا  ُ.وااِلْاْمع ُِجْذعاا ٌَُّواِجذا

ُاْْلاْعرااِبُِّ ُاْبن  ُق ابُُْ:قاالا ُأاْجذاعاْت ُوار ِبَّاا ُِلساناة  َ ْذِع  ُ ُفااْلعانااق  ُِبِسن  ُواْقٌتُوالاْي ا اع  ْجذا ُِلَِْخْصِبُاْْلِ ُُتاااِمهاا  ِّا
اع هاا ُ 2.ف اتاْسمان ُف اي ْسرِع ُِْجذا

ِب ُِِّوهيُ ماُواِمْنُاَخْاْي ُُِِّ،لثَّانِياةُِيفُالسَّناِةُاماُدخ ُِّواِمْنُاْلب اقاِرُواالشَّاِءُُ،يفُالسَّناِةُاَخْااِمساةُِماُدخ ُِِّمْنُاْْلِ
ُ.أاْشه رُ ُِستَّةُ ماُلهُواِمْنُالضَّْأ َُُِّ،يفُالسَّناِةُالرَّابِعاةُِدخ ُِّ

:ُاْست اْعما ِّاُنااِفع ُْبن ُعاَْقُاُْبنُُِم ْسَِمُِملاُرويُعنُ ةاُأاِبُعاَاىُِعراافاِةُق ُاش ْعباةاُقاالا :ُما ق اه ْم،ُقاالا ْوِمِه،ُفاأاماراه ُأا َُّْي صادِّ
ََُّّ ُِِ: ،ُف اق َْت  ُداْيسام  ُْبن  ُلاه :ُِسْعر  ِبري اُي  قاال  ُكا ا ُشاْيخ  ه ْم،ُفاأات اْيت  ُف اب اعاثاِِنُأاِبُيفُطاائِفاة ُِمن ْ ُ-ُأاِبُب اعاثاِِنُِِلاْي َا

:ُُ-ي اْعِِنُ ،ُقاالا اُضُ ِْل صادِّقا َا ََّ ُِِنَّاُن اتاب ا ،ُحاَّتَّ :َُناْتاار  :ُ ُاْبن ُأاِخي،ُواأايََُّناْو ُتاْأخ ذ و َّا؟ُق  َْت  ر وعاُاْلغاناِم،ُقاالا
عُا ِذِهُالشِّعااِبُعاَاىُعاْهِدُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُِمْنُها ُيفُِشْعب  ُك ْنت  ُأاِّنِّ ث  َا ُأ حادِّ َّمُااْبن ُأاِخي،ُفاِإِّنِّ َُاْيِهُواسا

عاَاْيِهُواسُا ُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُِل:ُِِنَّاُراس ولا ُِل،ُفاجااءاِّنُراج َلا َُِّعاَاىُباِعري ،ُف اقاالا ُلِت  ؤادِّياُيفُغانام  َّماُِِلاْي َا

ُمُا ُشااة ُقاْدُعاراْفت  :ُشااٌة،ُفاأاْعماد َُِِلا :ُمااُعاَايَُِّفيهاا؟ُف اقاالا ،ُف اق َْت  غاناِم َا قاةُا ْتاَِئاة ُُماْض اُواشاْحم ا،ُكُاصادا اُمم  ان اها
َّ ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ِذِهُشااة ُالشَّاِفِع،ُواقاْدُن اهاانااُراس ول  :ُها ُشااِفع ا،ُمُافاأاْخراْجت  هااُِِلاْيِهماا،ُف اقاالا ُأا َُّْناْأخ ذا

:ُعانااق اُجاذاعاة ، ا َِّ؟ُقاالا :ُفاأايَُّشاْيء ُتاْأخ ذا ُم عُُْق  َْت  ُعانااق  َُِِلا :ُفاأاْعماد  ُالَِِّتَُلاُْأاْوُثاِنيَّة ،ُقاالا ،ُوااْلم ْعتااط  تااط 
عاَاىُبُا ُا اُماعاه ما ها ا،ُفاجاعاَلا :ُنااِوْلنااها د هاا،ُفاأاْخراْجت  هااُِِلاْيِهماا،ُف اقاالا ا،ُواقاْدُحاا َّاُِولا اْنطاَاقاا تاَِْدُوالاد  3ُُ.ِعريُِِهاا،ُُث َُّ

ُ

ُ

                                                           

هُ-1ُ ُرواهُالبخاريُوتقدمُختُر
 (65)ص:ُُ-املغربُيفُترتيبُاملعربُانظرُُ-2ُ
ُالزَّكااِة،ُُ-راوااه ُأاب وُدااو دُاُ-3ُ 3853ُُحديثُرقم:ُبااٌبُيِفُزاكااِةُالسَّائِماةُُِِكتااب 
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ُ  (.َوِفي ِمائٍَة َوِإْحَدى َوِعْشرَيَن َشاتَانِ ): راِِحاه ُالَّهُ اْلم صانِّفُِق اْول 
َُُِِلُواِِْحدا ُواِعْشرِينُاُِمائاةُ ُِذاُبَغتُالغنم َْ ُالَّه ُعاْنه ،ُوفيهباُُأاِباُحلديثُُ؛شااتاا َُِّففيهاُُِمائ ات ا ُراِضيا ُ:ْكر 

ُكاانُا» ِتهااُِِذاا قاِةُالغاناِمُيفُسااِئما ُِعْشرِيناُواِمائاة ُشااٌة،ُفاِإذااُزاادُاوايفُصادا َُِِلا َا ُْتُأاْرباِع ْتُعاَاىُِعْشرِيناُواِمائاة َُِِلا
ُِشااتاا َُِّ َْ  1ُ.«ِمائ ات ا
ُاْلم صانِّفُِ  (.ٍة َثَلث  ِشَياهٍ َواحدَوِفي ِمائَ تَ ْيِن وَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُِوُاواِذاُبَغتُ َْ ،ُُواِتْسعاةُ ُةُ ِمائُاُثُِثاَلاَُِلُة ُوااحدِمائ ات ا َا ُِمائاةٌُوهوُُوهذاُأكربُوقصيااه ،ُشُُِثاَلثُ ففيهاُوتسع
ُالَّه ُعاْنه ،ُوفيهُأاِباُُ؛ُحلديثواِتْسع و َُّاُواِتْسعاةٌُ اُُفاِإذااُزااداْتُعاَاى»ُ:باْكر ُراِضيا ُثاَلاِثُِمائاة ،ُفاِفيها َُِِلا ِ َْ ِمائ ات ا

ُِشيااهُ  ُ 2.«ثاَلاث 

ُاْلم صانِّفُِ  (.ث مَّ ِفي ِكلِّ ِماَئٍة َشاة  ): ه ُالَّهُ راِِحُاق اْول 

يفُِك ُِِِّّمائاة ُشااةٌُِفيُأاْرباِعُِمائاة ُأاْرباع ُِشيااهُ فُا ُأا ََُّّأابااُبُاُ؛،ُُث َُّ اُملاُثبتُعنُأانا   ُلاه ُهاذا ُكاتابا ُالَّه ُعاْنه ، ْكر ُراِضيا
ُالباْحراْيِن:ُوفيهُ ُلامَّاُواجَّهاه َُِِلا ُكاانُاوايفُصُا»الِكتاابا اُِِذاا ِتها قاِةُالغاناِمُيفُساائِما ُواِمائاة ُدا ُِعْشرِينا َُِِلا َا ْتُأاْرباِع

ُثاَلاِثُ َُِِلا ِ َْ ُزااداْتُعاَاىُِمائ ات ا ُشااتاا َِّ،ُفاِإذاا ِ َْ ُِمائ ات ا َُِِلا ُواِمائاة  ُزااداْتُعاَاىُِعْشرِينا اُمُِشااٌة،ُفاِإذاا ائاة ،ُفاِفيها
ُِشيااه ،ُفاِإذااُزاا ة ُالرَّج  ُِِّنُاثاَلاث  ُكااناْتُسااِئما ُك  ُِِِّّمائاة ُشااٌة،ُفاِإذاا ُداْتُعاَاىُثاَلاِثُِمائاة ،ُفاِفي َا اِقصاة ُِمْنُأاْرباِع

ُُِِ ُتاك ْن ُالع ْشِر،ُفاِإ ََُّْلْا ُر ْبع  ُأا َُّْياشااءاُراب ُّهااُوايفُالرِّقَِّة ُِِلَّ قاٌة ُِفيهااُصادا َُاشااة ُوااِحداة ،ُف اَاْي ا ُِتْسِع ُواِمائاة ،ُلَّ
ُأا َُّْياشااءاُراب ُّهاا ُِفيهااُشاْيٌءُِِلَّ 3ُ«.ف اَاْي ا

اُقالُابنُقدامة:ُهااِهرُ  ُُِب اْعدُاُي ات اغاي َّرُ ُلاُُاْلفاْرضُاُأا ََُُّّاْلقاْولُُِهاذا َْ ُِاُحاَّتَُُّة ،واوااِحدُاُاْلِمائ ات ا  َ ُف اياِجبُ ُأاْرب اعاِمائاة ،ُي اب ْ
ُاُمااُْقصُ اْلوُاُواياك و َُّ ُشااٌة،ُِمائاةُ ُك  ُُِِّّيفُ َْ ُُِب ا َْ ةُ ُاْلِمائ ات ا ا.ُواِتْسع و َُّاُواِتْسعاةٌُُِمائاةٌُُذاِل َُاوُاُأاْرباِعِمائاة ،َُِلاُُواوااِحدا ُواهاذا

ُُِِْحدا  َْ ،ُعانُُْالرِّوااي ات ا ُ.اْلف قاهااءُُِأاْكثارُُِواق اْولُ ُأاِْحادا

اُأ ْخرا ،ُرِوااياةٌُُأاِْحادُاُواعانُْ َثُُِِعاَاىُزااداتُُِْذااُأان َّها ة ،ُائاةُ ثاَلا ُحاَّتَُُّاْلفاْرضُ ُي ات اغاي َّرُ ُلاُُُث َُِّشيااه ،ُعُ أاْربُاُفاِفيهااُواوااِحدا
ُِا  َ ِبريُ ُاْلواْقصُ ُواياك و َُّ ُشااٌة،ُِمائاةُ ُك  ُُِِّّيفُُف اياك و َُّ َُاْساِمائاة ،ُت اب ْ ُاُاْلكا َْ َثِائاةُ ُب ا ةُ ُثاَلا ُواه وُاَُاِْسِمائاة ،َُِلاُُواوااِحدا
اُواِتْسع و َّا،ُِتْسعاةٌُوُاُِمائاةٌُُأاْيض ا ،ُعانُُْواح ِكيُا.ُباْكرُ ُأاِبُُاْخِتياارُ ُواهاذا ،ُْبنُُِوااحلْاسانُُِالنَّخاِعيِّ ُالنَِّبَُُِّْلا ََُُّّصااِلح 
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّى ِائاةُُِجاعا ُِّاُواسا َثا اُالثََّلا اْلِمائ ُاُالنِّصااِب،ُرُ ت اغاي ُُُّي ات اعاقَّباهُ ُأا َُُِّْجبُ ف ايُاُلاه ،ُواغااياةُ ُِلَْواْقِص،ُحادًّ ُِكا َْ ُ.ت ا

                                                           

هُ-1ُ  تقدمُختُر
هُ-2ُ ُتقدمُختُر
هُُ-3ُ ُرواهُالبخاريُوتقدمُختُر



 158 158 

َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُِّق اْولُ ُوالاناا، ا.ُُ«اةٌُشُاُِمائاةُ ُك  ُُِِّّفاِفيُزااداْت،ُفاِإذاا:ُ»واسا بُاُلاُُأا َُُّْي اْقتاِضيُواهاذا ُيفُُُِا
ُالُُْشاْيٌء،ُاْلِمائاةُُِد و َُِّ ُِعْندا قااِتُالَِّذيُكاا َّا ُِكتااِبُالصَّدا ُْبِنُاَخْاطَّاِب:ُ ُفُاُوايف را َثِائاةُِع ما  ِإذااُزااداْتُعاَاىُثاَلا

ُِاُحاَّتَُُّشاْيٌء،ُِفيهااُف اَاْي ُاُواوااِحداة ،  َ ا .ُُيااهُ شُُِأاْرباعُ ُفاِفيهااُشااة ،ُأاْرب اعاِمائاةُُِت اب ْ ف هُ ُُا وزُ ُلاُُناصُ؟ُواهاذا َُِهُِِبِثُُِْلَُُِّخَلا
1ُُ.ْعَامُ أاُُوااالَّهُ ُِلَْغااياِة،ُلاُُاْلفارِيضاِة،ُِلْسِتْقراارُُِالنِّصاابُُِواتاِْديدُ ُِمْنه ،ُأاقْ وا ُأاوُْ

ُاَخْاطَّاِبُِلساعيه:ُ ُْبن  ُع مار  ُِِااُالرَّاِعيُعاَاىُيُا»قاالا ُعاَاْيِهْمُبِالسَّْخَاِةُالَِِّتُي ار وح  ِدِه،ُوالُتاْأخ ْذهاا،ُوالُاْعتادَّ
ُعاْدلٌُتاْأخ ِذُاْْلاك ولاةا،ُوالُالرُّ واالثَِّنيَّةا،ُواذاِل َا ،ُوالُفاْح ِّاُاْلغاناِم،ُواخذُاِلْاذاعاةُا ،ُوالُاْلمااِخضا اِلُبَّ اِءُاْلما اُِغذا َْ ُب ا

2ُُ«.واِخياارِهُِ

ا ها ُوالادا ُت  راِبِّ :ُالَِِّتُي اْتب اع هااُوالاد هاا،ُفاِهيا ُ.واالرُّبا

:ُاحلْااِم ُِّ  ُ.وااْلمااِخض 

ُلَِذَّْبحُِوااْْلاك ولاة :ُالسَِّمي ُ.ناة ُت  عادُّ

اء :ُِصغااِرُالسَّْخ ِِّ،ُْجاْع ُغاِذي . ُوااْلِغذا

                                                           

 (2ُ/336)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-1ُ
ُالزَّكااِة،ُُ-رواهُمال َُيفُاملوطأُ-2ُ قاِة،ُحديثُرقم:ُُِكتااب  ُبِِهُِمناُالسَّْخ ُِِّيفُالصَّدا  606مااُجااءاُِفيمااُي  ْعتادُّ
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 َفْصل  

ُاْلم صانِّفُِ  (.َوِإَذا اْختَ َلَط اثْ َناِن فََأْكثَ ر  ِمْن َأْهِل الزََّكاةِ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
يفُيُهِبضامُِّاَخْااِء:ُُُاَْخ َْطاةُ ،ُُواَْخ َْطاةُِعقدهُاملصنفُرِحهُاهللُلبيا َُّأحكامُُُفاْص ٌُِّهذُا د و َّاُُمااِشياةُِالُْالشَّرِكاةُ 

اُِمْنُاْْلاْموااِل،ُ َّناُتكَمُعنُُغارْيِها اِشياةُِالُْيفُُاَْخ َْطاةُِِو ُااب اُواِِْسقااط ايفُاُتاْأِثريُِمنُلاااُملاُُما اِةُِ وات اْغَِيظ اُُ،لزَّكا
ُكُاْلهناُواختاِْفيف ا،ُوُا ِ الاَْ ُاْلما ُت صاي ِّر 

ا
ُاامل ُ.وااِحدُِالل 

ُلاه ُُُأانا ُ ملاُثبتُعنُ تابا ُكا عاْنه  ُالَّهُ  أا ََُّّأابااُباْكر ُراِضيا عاْنهُ  ُالَّهُ  ُالباْحراْينُُِاتاابُ كُِراِضيا َِِلا ُ»ُ:وفيهُلامَّاُواجَّهاهُ  والا
اُم ت ُا َْ ُ ْماع ُب ا ُ ،ُوالا اَُم ْتاِمع  َْ ُب ا قاةُِي  فارَّق  َُمااافاةاُالصَّدا 1ُُ«.فارِّق 

ُتاْأثُِ،ُالزَّكااةُِوهمُمنَُبُعَيهمُأاْه ُِِّو ج وِبُالزَّكااِةُ(.أيُِمْنُأاْه ُِِّالزَّكااةُِوله:ُ)وق اُفاَلا اِفر ُوالاْوُم ْرتادًّ ُكا رياَُِخ َْطاِة
ُوُالُوُا ُُماله.ُْست اْغراقُ يُ ماْنُعاَاْيِهُداْيٌنُلُم كااتاب 

ُاْلم صانِّفُِ  (هم جميع الحولفي نصاِ ماشية ل): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُ ُأاث ارا َْطاةُِلفاَلا ُشااةُ َُِخ  َا َُِخ َْطاة ُيفَُناِْوُِتْسعاة ُواثُاُ،يفُأاقا َُِِّّمْنُأاْرباِع ُأاث ارا َاُشااةُ فاَلا ِث ُُ،ُوأ َُّتكو ََّلا مااِشياة ،ُفاَلا
ُ َْطاةُِلأاث ارا ُ.يفُغارْيِهااَُِخ 

ُاْلم صانِّفُِ ُالَّهُ ق اْول  ا  يَ كْ ز ُ ىعَ رْ مَ الْ وَ  ،َواْلَفْحلِ  ،، َواْلَمْحَلبِ اْلَمْسَرحِ وَ  ،َمِبيتِ الْ ا في: واْشتَ رَك): راِِحاه 
 .(الَواِحدِ كَ 

ِبِشرااء ،ُأوُهُُِاثنا َُّأوُأكثرُ ُِخَْطاةاُعيا َّ.ُِمْث ِّ:ُأ َُّْياْستاِفيدُانوعا َّ:ُاَخَِْْطاة ُ م شااعاُ  ُ.باة ،ُأوُِْرثُ مالُ 

ُك  ُِِّّوُا ُماال  ُِمْث ِّ:ُأا َُّْياك و َّا َاط وه ُواْشت اراك واُيف:ُُِخَْطاة ُأْوصااف  يِّزا ُفاخا ُم تاما ُِمن ْه ْم ِبيتُِْلماْسراحُِاوااِحد  ،ُ،ُوااْلما
ُ.وااْلفاْح ُُِِّ،،ُوااْلماْشرابُِوااْلماْحَابُِ

ْرنااُيفُِخَْطاِةُاْلاْوصااِفُبط ُِّح ْكم هاا ُكُايكو َُُّةُِاَخَِْْطُا،ُويفُنوعيُفإ َُّْاْختا َُِّّشاْرٌطُممَّاُذاكا ح ْكِمُح ْكم ُزاكااِِت ْم
اِةُالوااِحدُِ ُُ.زاكا

ُوضابطُذل َُأنهُ ُاْلمااِشياِةُحاْولُ اثنا َُِِِّذااُاْخت اَاطا ُِمنا اِةُيفُِنصااب  ُِمْنُأاْه ُِِّالزَّكا اِِت مُُُْ،،ُأوُأاْكث ار  فاح ْكم ُزاكا
اِةُالوااِحدُِ ُ.كاح ْكِمُزاكا

ُ

                                                           

هُ-1ُ ُرواهُالبخاري،ُوتقدمُختُر
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باْكرُ ُأانا ُ عنُُثبتُاُودلي ُِّذل َُما أا ََُّّأاباُا عاْنهُ  ُلُاُراِضياُالَّهُ  عاْنه ُكاتابا ُالباْحراْينُُِاِكتاابُ ه ُُراِضياُالَّهُ  َِِلا هُ  واجَّها ُلامَُّا
َِيطُا»ُ:وفيه ُكاا َّاُِمْنُخا قاِة،ُواماا َُمااافاةاُالصَّدا اُم ت افارِّق  َْ ُ ْماع ُب ا ُ ،ُوالا اَُم ْتاِمع  َْ ُب ا ُي  فارَّق  اُي ات ارااجاعاا َُِّوالا ،ُفاِإن َّه ما ِ َْ

ن اه مااُبِالسَُّ 1ُُ«.ِويَّةُِب اي ْ

َْطاةُ وُا َاْساِةُأاْوصاافُ ُطُ رُات ُاشُْيُ اْْلاْوصااِفُُخ  بُِِفيهااُاْشرتااك ه ْمُيفُ ،:ُاْلماْسراح ،ُوااْلما ،ُوااْلماْشراب  ،ُوااْلماْحَاب  ُيت 

ُ.وااْلفاْح ُِّ 

ُفاذاكُاودلي ُِّذل َُماُوردُ ُْبناُأاِبُواقَّاص  ُساْعدا ُصاِحْبت  ْعت ه ُرُاعاِنُالسَّاِئِبُْبِنُيازِيداُقاالا َُسِا أاِِّّ ُِِلَُّ ُكاَلام اُف اقاالا
ُالَِّهُ ُراس ول  ُقاالا ُي اق ول  ُي اْوم  َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىذااتا اَُم ُْ»ُ:واسا َْ ُب ا ي  فارَّق  ُوااَخْاَِيطاا َُِّلُا اُم ت افارِّق  َْ ُ ْماع ُب ا تاِمع ُوالُا

2ُُ«.ْح ُِِّمااُاْجتاماعاُعاَاىُاحلْاْوِضُواالرَّاِعىُوااْلفُا

اُوااحُِ اُ،ُوام رااح ه ما اُوااِحد  ُأاِْحاد ُ:ُاَخْاَِيطاا َُِّأا َُّْياك و َّاُرااِعيه ما اُ،ُواِشْرب  ه مااُوااِحدُ قاالا ُاُ.د 

ُاْلم رااح ُالَِّذيُت ار وح ُِلاْيِهُالُْوُا ُماْعر وٌف،ُواه وا ِبيت  اِشياةُ اْلما ُُ.ما

ُالَّذُِ ْرعاىُوااِحٌد،ُواه وا :ُساراحاْتُاْلغانام ،ُِذااُماضاتُْوااْلماْسراح ُوااْلما اِشياة ،ُي  قاال  ُاْلماْرعاىيُت اْرعاىُِفيِهُاْلما ُ.َُِلا

اِشياةُ  ُِفيِهُاْلما :ُاْلماْوِضع ُالَِّذيُت َْاب  ُي  فُُْ،وااْلماْحَاب  ا،ُوالا ُوااِحد  ُأا َُّْياك و َّا ُك  ُُِّّوااِحد ُِمن ْه مااُحلِاَِْبُي ْشت اراط  رِد 
ُِيفُِنااء ُوااِحد .مااِشياِتِهُماْوِضع ا ُالَّْبا َْطا ُاْلم رااد ُِمْنه ُخا ُ،ُوالاْي ا

ُتاك و َّاُف ح ولاة ُُواكاْو َُّ  ا،ُأا َُّْلا ُُُهاأاحادُِماشيةُاْلفاْح ُِِّوااِحد  ُتاْطر ق  ُُ.غاي ْراهُُِماشيةلا

ا،ُُواكاْو َُّ  ،ُي ان ْفارِد ُِبرُِوُاالرَّاِعيُوااِحد  ُرااع  ُياك و َّاُِلك  ُِِّّماال  ُأا َُّْلا ُخاِر.عااياِتِهُد و َّاُاآْلُه وا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وال تشترط: نية الخلطة): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُفتؤثرُخَطةُوقعتُاتفاقاُمنُالشركاءُبغرُقصدُمنهم،ُأوُوقعتُبفع ُِّالراعيُبغريُعَمُأصحابُاملاشية.

ُاْلم صانِّفُِ وع كالبقر الفحل إن اختلف الن وال اتحاد المشِر والراعي وال اتحاد ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .(والجاموس والضأن والمعز

                                                           

هُ-1ُ  تقدمُختُر
ُالزَّكااةُُُِ-رواهُالدَّاراق ْطِِنُُُّ-2ُ ُوامُا،ُِكتااب  ِ ُت اْفِسرِيُاَْخاَِيطاَْ ُِاُجااءاُيفُالزَّكااِةُعاَاىُاَْخاَُِبااب  ،ُوابن3631ُُحديثُرقم:ُيطاَْ

ُاِلْاِميِع،ُوات ُاُُ-زَنويهُيفُاْلموال ُاْلم ْفرتاِِقُوات اْفرِيق  ا َْ ُب ا ُواأاْحكااِمهااُواس ناِنهاا،ُبااٌب:ُاِلْاْمع  ُالصَّداقاِة ُيِفُِكتااب  ِ ُاَْخاَِيطاَْ رااج ع 
قاِةُاْلماوااِشي، ُصاداقاِةُاَْخ َاطااءُُُِ-والبيهقيُيفُالسننُالكرب ،3822ُُحديثُرقم:ُصادا اِة،ُبااب  ُالزَّكا ُُحديثُرقم:ُ،ِكتااب 

6111ُ
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ُكذل َُ وهوُالومكا َُّالذيُتشربُمنه،ُولُأ َُّيكو َُّالراعيُواحدا،ُولُُاتادُاملشربولُتشرتطُلَخَطة
ُلَضرورة.ُِ َُّاختَفُالنوعُكالبقرُواِلاموسُوالضأ َُّواملعزيشرتطُاتادُالفح ُِّ

اِةُُْكمُاحُ يفُمعامَةُاَخَيطَُمعامَةُاَخَيطُالواحدُيفُأ َُُّاُ نِيَّة ُاَخَِْْطاِةُلاْيساْتُشاْرطِذ َُّ ُكاح ْكِمُزاكا اِِت ْم زاكا
ُ.الوااِحدُِ

ُاْلم صانِّفُِ شرون وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد ع): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 (.فيلزمهما شاة

ُك ُُِّو ُُاحدُمنهماَُلُتبَُِالنصاب.ولولُاَخَطةُملاُلزمهماُشيءُْل َُّماشية

ُاْلم صانِّفُِ ُالَّهُ ق اْول  لزمهم وتخفيفا كثَلثة اختلطوا بمائة وعشرَين شاة لكل واحد أربعون في): راِِحاه 
 .(شاة

ُك ُِّواحدُمنهمُشاةُْل َُّك ُِّواحدُمنهمُقدُبَغتُسائمتهُالنصاب. ُولولُاَخَطةُلَزم

ُاْلم صانِّفُِ  .(ر لتفرقة المال ما لم َيكن المال سائمةوال أث): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُقولُالنِبْل َُّ ُا»:ُواسا َْ ُ ْماع ُب ا ُ ،ُوالا َُم ْتاِمع  ا َْ ُب ا ُي  فارَّق  قاةُِوالا َُمااافاةاُالصَّدا لُُُ،«ُم ت افارِّق 

عدةُأوُُكا َُّيفُاماكنِذاُُأ َُّيضمُمالُالواحدُبعضهَُِلُبعض،ُ،ُب ُُِّبَُكنُِحَهُعَىُغريُاملاشية
ُكإنسا َُّعندهَُمموعةُشركاتُيفُأماكنَُمتَفة،ُأوُبَدا َّتقاربتُالبَدا َُّأوُتباعدت،ُُبَدا َُّمتفرقة،ُ

ُمتفرقة،ُفتكو َُّالزكاةُعَيهاَُمتمعة.

ُاْلم صانِّفُِ  .(فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُىصاَّلقولُالنِبُ اُم ت ُا»:ُواسا َْ ُ ْماع ُب ا ُ ،ُوالا اَُم ْتاِمع  َْ ُب ا ُي  فارَّق  قاةُِوالا َُمااافاةاُالصَّدا  1ُ.«فارِّق 

ُاْلم صانِّفُِ عدد فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه ب): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 (.المحال

ُلَخربُالسابق.

 .(وال شيء عليه إن لم َيجتمع في كل محل أربعون ما لم َيكن خلطة): راِِحاه ُالَّهُ اْلم صانِّفُُِق اْولُ 
 فيجبُعَيهُفيهاُبقدرها.

                                                           

هُ-1ُ  تقدمُختُر
ُ
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ِ  زََكاِة اْلَخارِِ  ِمَن اِْلَْرضِ   بَا

اِزُوازاكااةُ  ْعِد َُِّواالرِّكا اة ُاَخْاارِِجُِمْنُاْْلاْرِضُِمْنُالزُّر وِعُواالثِّمااِرُوااْلما َ ه .ُاَخْاارِِجُِمنُُْزاكا ُعاسا ُالنَّْح ُِِّواه وا

ْبتُ  ُكاسا ِمْنُطايِّبااِتُماا أاْنِفق وُا اُالَِّذيناُآمان وُا :ُ}يااُأاي ُّها ُق اْولهُت اعااَلا ْمُواممَّاُأاْخراْجنااُلاك ْمُوااْْلاْص ِّ ُيفُو ج وِِااُيفُذاِل َا
1ُُ.ِمناُاْلاْرِض{

ُوااْلِفضَّةاُوالُي  ْنِفق ون ُاواالزَّكااة ُت سامَّىُن افاقاة ُِلقاوُْ :ُ}واالَِّذيناُياْكِنز و َّاُالذَّهابا ِبي ُِِّالَِّه{لِِهُت اعااَلا 2ُُ.هااُيفُسا

:ُ}واآت واُحاقَّه ُي اْوماُحاصااِدِه{ 3ُُ.وق اْولهُت اعااَلا
ُاْبن ُعابَّاسُ  ُاْلع ْشِر،ُواال حاقُّه ُالزَّكااةُ ُ:قاالا ُوامارَّة ُِنْصف  .سُّنَّة ُم ْستُا ُمارَّة ُاْلع ْشر  ُِفيضاٌةُِبذاِل َا

اه ُاْبن ُاْلم ْنِذِر. ُواالشَِّعرِيُواالتَّْمِرُواالزَّبِيِبُحاكا ُواأاْْجاع واُعاَاىُو ج وِِااُيفُاْلب  رِّ

ُاْلم صانِّفُِ  (.في كل مكيل مدخر تجب): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَّه ُملاُثبتُ ُراِضيا ُاَخ ْدرِيِّ

عاَاْيهُِعاْنُأاِبُساِعيد  ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  :ُعاْنه :ُأا ََُّّراس ولا َّماُقاالا ُ»ُواسا ُِفيمااُد و َّا لاْي ا
اُد و َُّا ُِفيما قاٌة،ُوالاْي ا ُالوارِِقُصادا ُِمنا َاِْ ُأاوااق  ُ ُِفيمااُد و َّا قاٌة،ُوالاْي ا ُالتَّْمِرُصادا ُِمنا ِ ُذاْود َُاَُُْاْساِةُأاْوس ق 

قاةٌُ 4ُُ.«ِمناُاِْلِب ُِِّصادا

ُاْلم صانِّفُِ من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقَلء والكرسنة ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
والسمسم والدخن والكراوَيا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر 

 .(والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق
ُُ،ُويقاسُعَيهاُماُيشبهها.ويدخرُْل َُّك ُِّهذهُاْلصنافُمماُيكال

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

266ُسورةُالبقرة:ُاآلية/ُُ-1ُ
13ُسورةُالتوبة:ُاآلية/ُُ-2ُ
333ُسورةُاْلنعام:ُاآلية/ُُ-3ُ
ُالزَّكااةُُُِ-رواهُالبخاريُ-4ُ ُزاكااِةُالوُا،ُِكتااب  ُالزَّكااةُُُِ-،ُومسَم3336ُرِِق،ُحديثُرقم:بااب   666ُحديثُرقم:،ُِكتااب 
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ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول   .(انوال زكاة في عناِ وزَيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورم): راِِحاهُ 
عاْنُم عااذ ،ُُ؛ُوملاُثبتيدخرلُلَُبُالزكاةُيفُشيءُمنُالفاكهةُولُاَخضروات،ُْلهناُليستُمماُيكالُُو

ُُِِ ُكاتابا ؟ُف اقُاأانَّه  ُالب  ق ول  َّماُياْسأال ه ُعاِنُاَخاْضرااوااِتُواِهيا ُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا :َُلا ُِفيهااُشاْيءٌُ»الا 1ُُ«.لاْي ا

قاٌةُ . وقالُالرتمذي:ُ ُيفُاَخاْضرااوااِتُصادا ُأاْه ُِِّالِعَِْم:ُأانَّه ُلاْي ا اُِعْندا واالعاما ِّ ُعاَاىُهاذا
2ُُ

ُاْلم صُا  (.َتِجب  ِبَشْرطَْينِ وإنما تجب فيما ): راِِحاه ُالَّهُ نِّفُِق اْول 

ِِ ج  و   ط  و ر  ش    :اْلَخارِِ  ِمَن اِْلَْرضِ  زََكاةِ  و

اةُ  ُاْْلاْرِضُُزاكا ُِاَخْاارِِجُِمنا ُِبشاْرطاَْ ب  ُ،ُاستنبطهماُالعَماءُمنُاستقراءُنصوصُالشرع.َِا

ُاْلم صانِّفُِ  (.أن َيبلغ نصابااِلول: ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

 بلوغ النصاِ. الشرط اِلول:
اة ُِِذاُب اَاغاهُهوُالنِّصابُاتقدمُأ َُّ ُِفيِهُالزَّكا ب  َِا ُالَِّذيُ ُُالقاْدر  ُ.املال 

ُاْلم صانِّفُِ  .(: خمسة أوسقه بعد تصفية الحب وجفاف الثمروقدر ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُراِضيُاملاُثبتُ ُاَخ ْدرِيِّ

عاَاْيِهُوُاُعاْنُأاِبُساِعيد  ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  :ُالَّه ُعاْنه :ُأا ََُّّراس ولا َّماُقاالا ُ»سا ُِفيمااُد و َّا لاْي ا
اُد و َُّا ُِفيما قاٌة،ُوالاْي ا ُالوارِِقُصادا ُِمنا َاِْ ُأاوااق  ُ ُِفيمااُد و َّا قاٌة،ُوالاْي ا ُالتَّْمِرُصادا ُِمنا ِ ُذاْود َُاَُُْاْساِةُأاْوس ق 

3ُُ.«قاةٌُِمناُاِْلِب ُِِّصادُا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وهي: ثَلثمائة صاع): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُاْلواْسقُاْل َُّ ُصااع ا ُأاِبُساِعيد ،ُِْجاع ا؛ُف:ُِستُّو َّا ُاْبِنُع مارُاُوُ،ِبْ رااِهيمُاُوعاْن اِبرُ ُوُ،ِقَلاباةُاُأاِبُُو، ،ُالشَّْعِبُُِّو،ُجا
ُاْلم سايَّبُُِو،ُالزُّْهرِيُُِّو،ُاحلْاسانُُِو ُْبِن ُْجيع اقاالُاأهنمُُ،ساِعيِد ُصااع اوا ُِستُّو َّا ُكا َُّالوسقُُ،:ُاْلواْسق  ذا َُُاِستِِّو

ُ.ثَلَثائةُصاع ،ُوالنصابُباْلوسقَُسةُأوسق،ُفإنهُيكو َُّباآلصعصااع ا

ُكيَواُواربعُجرامات=مقدارُالصاعُو ُا.كيَوُجرام2.03ُُُُ:ُاثنا َّ

ِةُأاْوس قُ فيكو َُّمقدارُاَخُا ُا.كيَوُجرام632ُا=ُكيَوُجرام:ُستمائةُوأثناُعشرُُْمسا

                                                           

اِةُاَخاْضرااوااِت،ُح -رواهُالرتمذيُ-1ُ ُمااُجااءاُيفُزاكا َّما،ُبااب  ُالزَّكااِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ديثُرقم:ُُأابْ وااب 
ُ،ُوصححهُاْللباِّن615

ُ(1ُ/22)ُتُشاكر -سننُالرتمذيُ-2ُ
هُرواهُالبخاريُومسَمُ-3ُ  وتقدمُختُر
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ُاْلم صانِّفُِ ُالَّهُ ق اْول  تان وباِلرادِ: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائ): راِِحاه 
 .(وسبعة وخمسون وسبع رطل
ُكي ُِّ َّماُُصاَّىُاهللُ وقدُذكرهُالنِبُ،ُْلهَهاُماْعر وفٌُخاصُبأه ُِّمصرُُواْلرادب:ُْجعُأردبُواه وا عاَاْيِهُواسا

َُّاحلديثُعنُعَلماتُالساعة؛ُفيف ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  :ُقاالا مان اعاِتُ»ما:ُعاْنُأاِبُه رايْ راةا،ُقاالا
اُواِدينااراهُا ُِِْرداب َّها اُواِدينااراهاا،ُوامان اعاْتُِمْصر  ُِدْرُهااهااُواقاِفيزاهاا،ُوامان اعاِتُالشَّْأم ُم ْدي اها ُا،ُواع دُْاْلِعرااق  ُِمْنُحاْيث  َت ْ

ْأَت ُْ ُبادا ْأَت ْ،ُواع ْدَت ُِْمْنُحاْيث  ُبادا ْأَت ْ،ُواع ْدَت ُِْمْنُحاْيث  1ُُ.«بادا

ُ.اُصاعُ ََثانيةُوأربعُفيكو َُّاْلردب (وباْلرادب:ُستةُوربعوقولهُ)

ُاْلم صانِّفُِ  (.الثانى: أن َيكون مالكا  للنصاِ وقت وجوبها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُخاْرِصُالثَّماراِةُحلِِْفِظُالزَّكااِةُواماْعرِفُاُِْلانَّهُ  اْليااِبِ ؛ُواِْلانَّه ُواْقت  ُكا ُِلأْلاْك ُِِّوااِلْقِتيااِت اي  ْقصاد  عاْنُملاُرويُُ؛ِةُقاْدرِها
ُالَِّهُ»ُ:عاتَّاِبُْبِنُأاِسيد ُقاالُا ُراس ول  َّمُاأامارا ُالُُْصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُكُاأا ََُّْي ْراصا ُالنَّْخ ِّ ُوات  ْؤخاذ ُِعناب  مااَُي ْراص 

ْر ا اة ُالنَّْخ ُُِِّتا اُت  ْؤخاذ ُزاكا ُكاما ات ه ُزابِيب ا  2ُ.«زاكا

ُاْلم صانِّفُِ ُ(.ذا بدا صَلحهاإ ِفي الثََّمرِ وَ ، ِإَذا اْشَتدَّ الوجِو في الحب فوقت  : )راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُأاْكَِهُِ ُن ْضِجِهُواِطيب  ُُ.ِلأْلاْك ُِِّوااِلْقِتيااتُُِيصَحِْلانَّه ُو َُّقدُأمنُعَيهُمنُاآلفات،ُوُا،ُوْلنهُيكأاْيُه ه ور 

                                                           

،ُح -رواهُمسَمُ-1ُ ُِمْنُذاهاب  ُعاْنُجابا ِّ  ُاْلف راات  ُُياِْسرا حاَّتَّ ُت اق وم ُالسَّاعاةُ  ُلا ُِواأاْشرااِطُالسَّاعاِة،ُبااب  ديثُكتابُاْلِفنتا
 2566رقم:ُ

اِة،ُبااٌبُيِفُخاْرِصُاْلِعنُا -رواهُأبوُداودُ-2ُ  ،ُبسندُضعيف3601حديثُرقم:ُ،ُبُِِكتاابُالزَّكا
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ل  صْ فَ   

ُاْلم صانِّفُِ  .(شروَيجب فيما َيسقى بَل كلفة العشر وفيما َيسقى بكلفة نصف الع): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
عاَاْيِهُُعاْنُعاْبِدُالَّهُِملاُثبتُ ُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  :ُْبِنُع مارا َّماُقاالا ُكاا َّاُ»واسا ُأاْو اء ُواالع ي و َّ  ِفيمااُساقاِتُالسَّما

ُالع ْشرُِ ُبِالنَّْضِحُِنْصف  ،ُوامااُس ِقيا 1ُُ.«عاثارِيًّاُالع ْشر 

ُبِالسَّوااِّنُ»ويفُرواية:ُ ،ُواِفيمااُس ِقيا ُب اْعَل ُاْلع ْشر  ُكاا َّا ُوااْلع ي و َّ ،ُأاْو اء ُوااْلانْ هاار  ،ُأاِوُالنَّْضِحُِفيمااُساقاِتُالسَّما
ُاْلع ْشرُِ 2ُُ.«ِنْصف 

ُاْلم صانِّفُِ  (.وَيجب إخرا  زكاة الحب مصفى والثمر َيابسا): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُقاالُاملاُرويُ ُالَِّهُ»ُ:عاْنُعاتَّاِبُْبِنُأاِسيد  ُراس ول  َّمُاأامارا ُأاُُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُكامااَُي ْراص  ُاْلِعناب   ََُّْي ْراصا

ْر اا اة ُالنَّْخ ُُِِّتا اُت  ْؤخاذ ُزاكا ُكاما ات ه ُزابِيب ا  3ُ.«لنَّْخ ِّ ُوات  ْؤخاذ ُزاكا
ُوقي ُالباقيُعَيهما.

ُاْلم صانِّفُِ  .(فلو خالف وأخر  رطبها لم َيجزئه ووقع نفَل): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
عاَاْيهُِلوُأخرجهاُرطبةَُلَُزئهُلوقوعهاُعَىُخَلفُهديُالنِبُ َّمُاُصاَّىُاهللُ  ُ.واسا

ُاْلم صانِّفُِ  .(وسن: للمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صَلحها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالسابق.ُعاتَّاِبُْبِنُأ ساْيدُ حلديثُ

ُأا َُّْياط ُوُوااَخْاْرصُ  ْرِمُواْزن اُب اْعدا راِةُيفُر ء وِسُالنَّْخ ُِِّوااْلكا اِرُالثَّما ُِمْقدا ْزر  ْر اُأاْوُُفُاماْعنااه ُحا ر ه ُُتا ي  قادِّ ُُث َُّ ِبِهُاَخْااِرص 
ُ.زابِيب ا

ُأاوُُُْث َُّي  عارِّفُ  ُِفيِهُِبااُشااءاُِمْنُب اْيع  ُأا َُّْي اتاصارَّفا ا َْ اِةُِفيِهُواَي اي ِّر ه ُب ا ُالزَّكا ُقاْدرا الزَّكااِةُُواياْضمان ُقاْدرُاُ،ُغارْيِهُِاْلمااِل َا
اُِحْفِظُالثِّماارُِ َْ ُوُاُواب ا َُِلا ُ.ِفيهااعَيهُْقِتُاِلْافااِفُلِي  ؤادِّياُمااُواجابا

ُُ

ُ

                                                           

ُْبن ُعابُْ -رواهُالبخاريُ-1ُ ُع مار  ُْي ارا ُالع ْشِرُِفيمااُي ْسقاىُِمْنُمااِءُالسَّمااِء،ُوابِاْلمااِءُاِلاارِيُواَلا اِة،ُبااب  ُالزَّكا ِدُالعازِيِز:ُِكتااب 
 3351ُ،ُحديثُرقم:«يفُالعاسا ُِِّشاْيئ ا»
ُصاداقاِةُالزَّرِْع،ُحديثُرقم:ُِكتاابُالزَُّ -رواهُأبوُداودُ-2ُ اِة،ُبااب   بسندُصحيحُ،3866كا
اِة،ُبااٌبُيِفُخاْرِصُاْلِعناِب،ُحديثُرقم:ُ -رواهُأبوُداودُ-3ُ  بسندُضعيفُ،3601ِكتاابُالزَّكا
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ُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.وَيكفى واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكاْو َّ ُاَخْااِرِصُم ْسَِم اُأاِمين ا ُيُ ُُُيكنماْنَُلاُْوُا،ُي  ْعتاب ار  ُلا ُمُ قوله،ُُ ُِّ قبكاذاِل َا ُيفُخرصه،ُحَّتُلُُييفُت َّهامُ غاي ْرا

ِبري اوأ َُّيكو َُّ ُالشروطُخا ُوهذه ُِلُولهُخربة، ُاَخرصُعَىُوجهه ُلُيتأَتُمنه ُنِزُاُْلنه اُ فيهاُاعُالا َْ ب ا
ُ.ُاْْلاْصحاابُِ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وأجرته على ِر الثمرة ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُب اْيِتُاْلماالُُِمنُفيهُنظرُواْلوَلُأ َُّتكو َُّأجرته ُالُْ، ْهِم ُكو َُّأجرةُ،ُولُدلي ُِّعََُعَيهاَُِمعاِمْنُسا ى

ُ.ربُالثمرةاَخارصُعَىُ

ُاْلم صانِّفُِ  لظاهر(.ا بعث السعاة قِر الوجِو لقبض زكاة المال وَيجب عليه): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَّه ُعاْنهُ رُاُعاتَّاِبُْبِنُأاِسيدُ ،ُوتقدمُماُيدلُعَىُذل َُمنُحديثُصَىُاهللُعَيهُوسَمُالنِبُلفع ِّ ُُ.ِضيا

ُاْلم صانِّفُِ  (.عان ْواةُ ُِتحاتُْفُ ُمااوَيجتمع العشر والخرا  في اِلرض الخراجية وهي ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُعاَاْيِه؛ُ،ُغاَِّتهااُيفُوالع ْشرُ ُباِتهاا،ر ق ُُْيفُاَخارااجُ ُف اياك و َُّ ُعان ْواة ،ُف ِتحاتُُْأاْرضُ ُك  ُُِِّّيفُواَخارااجُ ُالع ْشرُ ُُاْتاِمعُ  ناصَّ
ُكاأ ْجراةُِِْلُا ُاْلع ْشِرُالزَّرْع ، ُي  ْزراْع،ُواساباب  ُِمْنُالن َّْفِع،ُِلو ج وبِِه،ُواِِ ََُّْلْا  َ ُاَخْارااِجُالتَّْمِك ُسابابا املتجرُمعُزكاةُُ ََّّ

ُ 1.التجارة،ُْلهنما،ُبسببََُمتَفَُملستحقَ،ُفاجتمعا

: َثََلثَة   اْلَخَراِجيَّة   اِْلَْرض   ٍِ  َأْضر 

ُاُت  ْقسامُُْواَلاُُْعان ْواةُ ُف ِتحاتُُْمااُإْحَداَها: َْ َُاُب ا ُ.اْلغااَّنِ

اُعان ْهااُجاَلاُُمااَُوالثَّانَِية : ْوف اُأاْهَ ها ُُ.ِمنَّاُخا

اُأاْهَ هااُص وِلحُاُمااَُوالثَّالِثَة : ها اُعاَاىُعاَاي ْ مُاُعاَاي ْهااُياْضرِب هُ ُلَِّذياُبِاَخْارااجُُِماعاه مُُْوان ِقرُّهااُلانااُأان َّها ُ.امُ اْْلِ

ُاْلم صانِّفُِ  .(كمصر والشام والعراق  اْلَغانِِمينَ  بَ ْينَ  ت  ْقَسمْ  )َوَلمْ : راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُخارااجاُعاَاي ْهااُوُفإذاُقسمتُفَي ُفيهاُِلُالعشر اُِمَْ ٌَُِْلاْربااِِااُ؛لا ُ.ِْلان َّها

ُاْلم صانِّفُِ  .(الخراجية باطل وتضمين أموال العشر واِلرض): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

                                                           

ُ(3ُ/306)ُ-الفروعُوتصحيحُالفروعُُ-1ُ
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تزرعُاْلرض،ُُيؤدونهُولوَُلُماْعَ ومُ ُقاْدرُ ُبضاماا َُُِّومعناهُأ َُّيَزمُالعامَو َُّيفُاْلرضُالعشريةُأوُاَخراجية
،ُماْعَناُُعاَاىُالَّهُ ُراِِحاهُ ُأاِْحادُ ُناصَُّوهذاُباط ُِّلُُوز،ُ َْطاانِيَّةُُِاْْلاْحكاامُُِيفَُُاهُ واعاَُّقالُيفُالفروع:ُذاِل َا ُالسُّ

ا اُبِأا ََُُّّواغارْيِها ان اها ُملوضوعُمنافُوهذاُنقص،ُماُوغرمُزادُامُاُُتااُّ َُُِيفُُعاَاْيهُُِاِلْقِتصاارُاُي اْقتاِضيُماْعَ ومُ ُِبقاْدرُ ُضاما
الاةُِ 1ُاْْلامااناِة.ُواح ْكمُُِاْلِعما

ُاْلم صانِّفُِ   (.وفي العسل العشر): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 زكاة العسل:
ُراس ولُِعاْنُملاُثبتُ ٌلُأاحاد ُباِِنُم ت ْعاا َّاَُِِلا اءاُِهَلا :ُجا ِه،ُقاالا ،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادِّ ُالَِّهُصاَّىُعاْمِروُْبِنُش عاْيب 

َاباة ،ُفاحاماى ُلاه :ُسا ُلاه ُوااِدي ا،ُي  قاال  ُلاه ،ُواكاا َّاُساأالاه ُأا َُُّْياِْميا َّماُبِع ش وِرَُناْ ِّ  عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُه ُرُالاُُاهللُ  س ول 
ُس ْفياا َّ ُبُْ ُكاتابا ُالَّه ُعاْنه  ُْبن ُاَخْاطَّاِبُراِضيا ُاْلوااِدي،ُف اَامَّاُو ِلِّاُع مار  َّماُذاِل َا عاَاْيِهُواسا ُنُ اهللُ  ُع مارا ،َُِِلا ُواْهب 

ُالَّه ُعاْنه :ُ ُراِضيا ُع مار  ،ُفاكاتابا ُراس وِلُالَِّهُأادَّ ُِِلاْي َُاُِِ َُّْ»ْبِنُاَخْاطَّاِبُياْسأال ه ُعاْنُذاِل َا ُي  ؤادِّيَُِِلا ُكاا َّا ُماا
ُياْأكُ  ُغاْيث  ُذ بااب  ،ُفاِإَّنَّااُه وا َاباةا،ُواِِلَّ َّماُِمْنُع ش وِرَُناَِِْه،ُفااْحِمُلاه ُسا عاَاْيِهُواسا  2ُ.«ه ُماْنُياشااءُ َُ صاَّىُاهللُ 

3ُُ.اْلعْشرُ ُْلعاسا ُِِّاُيفُُقاالُا؟ُالزَّكااةُِفيهَُُِبُ ُها ُِّ ِّاْلعاسُاُعانُِبأُساأالتقالُعبدُاهللُابنُاْلمامُأِحد:ُ

اة ؟ُاْلعاسا ُُِِّيفُُأا َََُُِّّلاُُتاْذهابُ ُأاْنتُا:ُالَّهُُِعاْبدُُِأاب وُس ِئ ُِّا:ُاْْلاثْ رامُ ُقاالُاوُا ُاْلعاسا ُُِِّيفُُأا َََُُِّّلاُُأاْذهابُ .ُن اعامُْ:ُالُاقُاُزاكا
اة ، ،ُزاكا ه مُُْع مارُ ُأاخاذُاُقادُُْاْلع ْشر  هُ ُبا ُِّْ.ُلاُُقاالُاُ؟بِهُُِتاطاوَّع واُأان َّه مُُْعاَاىُذاِل َُا:ُق  َْت.ُالزَّكااةُاُِمن ْ 4ُُ.ِمن ْه مُُْأاخاذا

ا َُِّْبِنُم وساى َاْيما ُأابااُواعاْنُس  ُقاالُاُأا ََّّ ُِلُ»ُ:سايَّاراةاُاْلم تاِعيَّ ُالَِّه:ُِ ََّّ :ُأادُِّع ْشراهاا.ُق  َْتُيااُراس ولا .ُقاالا َُناَْل 
:ُفااْحمُِ اه ُلاهُ ُقاالا ب اَاهاا.ُفاحاما 5ُُ.«ِذااُجا

،ُعاْنُأابُِ ُالَّه ُعاْنهُ واراوا ُاْْلاثْ رام ُعاْنُاْبِنُأاِبُذ بااب  ُراِضيا ِه،ُأا ََُّّع مارا ُماراه ُيفُاْلعاسا ُِِّبِاْلع ْشِر.أاُُيِهُعاْنُجادِّ

ُ.ُِمْنُم ْفرادااِتُاْلماْذهابُُِذاواهُا

ُيفُوُا ُاْبن ُاْلم ْنِذِر:ُلاْي ا ُزاكُاُقاالا ُِْْجااٌع،ُفاَلا ُوالا ب اٌرُي اْثب ت  قاِةُيفُاْلعاسا ُِِّخا ُاةاُِفيِه.و ج وِبُالصَّدا

ُ

                                                           

 (3ُ/326)ُ-الفروعُوتصحيحُالفروعُُ-1ُ
ُالزَّكُا -رواهُأبوُداودُ-2ُ ُزاكااِةُاْلعاسا ِِّ،ُحديثُرقم:ُِكتااب   بسندُحسن3600ُاِة،ُبااب 
 (368)ص:ُُ-مسائ ُِّاْلمامُأِحدُروايةُابنهُعبدُاهللُُ-3ُ
 (1ُ/20)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-4ُ
ُصاداقاِةُاْلعاسا ِِّ،ُحديثُرقم:ُ -عاْبد ُالرَّزَّاِقُيفُمصنفهراوااه ُُ-5ُ اِة،ُبااب  ُالزَّكا  -ُاْلموال،ُوابنُزَنويهُيف6661ِكتااب 

ُالصَّداقاِةُواأاْحكااِمهااُواس ناِنهاا،ُبااٌب:ُزاكااة ُاْلعاسا ِِّ،ُحديثُرقم:ُ  2036ِكتااب 
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ُاْلم صانِّفُِ  .(ونصابه مائة وستون رطَل عراقية): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ٌلُأاحاد ُباِِنُملاُثبتُ اءاُِهَلا :ُجا ِه،ُقاالا ،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادِّ ُراس وِلُالَِّهُصاَّىُُعاْنُعاْمِروُْبِنُش عاْيب  م ت ْعاا َّاَُِِلا

َاباة ،ُفاحاماى ُلاه :ُسا ُلاه ُوااِدي ا،ُي  قاال  ُلاه ،ُواكاا َّاُساأالاه ُأا َُُّْياِْميا َّماُبِع ش وِرَُناْ ِّ  عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُلاُُاهللُ  ه ُراس ول 
ُاْلوااِدي،ُف اَامَّاُو ِلِّاُعُ  َّماُذاِل َا عاَاْيِهُواسا تُااهللُ  ُكا ُالَّه ُعاْنه  ُْبن ُاَخْاطَّاِبُراِضيا ُمار  ُع مارا ،َُِِلا ُس ْفياا َّ ُْبن ُواْهب  با

ُالَّه ُعاْنه :ُ ُراِضيا ُع مار  ،ُفاكاتابا ُمُا»ْبِنُاَخْاطَّاِبُياْسأال ه ُعاْنُذاِل َا ُراس وِلُالَِّهُِِ َُّْأادَّ ُِِلاْي َا ُي  ؤادِّيَُِِلا ُكاا َّا ا
عاَاْيِهُواسُا ُيُاصاَّىُاهللُ  ُغاْيث  ُذ بااب  ،ُفاِإَّنَّااُه وا َاباةا،ُواِِلَّ َ ه ُماْنُياشااءُ َّماُِمْنُع ش وِرَُناَِِْه،ُفااْحِمُلاه ُسا  1ُ.«ْأك 

ُِعْندُاوُا ُْبِنُاَخْاطَّاِب:ُِِ ََّّ را ُِلع ما ُعاْبِدُالَِّهُالث َّقاِفيَّ،ُقاالا ُْبنا ُس ْفياا َّا ُاَْخ رااسااِّنِّ،ُأا ََّّ اِدي اُِفيِهُعاسا ٌُُِّنااُوُاعاْنُعاطااء 
ُ: ُع مار  ِثرٌيُ،ُف اقاالا ُف اْرقٌُ»كا 2ُُ.«عاَاْيِهْمُيفُك  ُِِّّعاشاراِةُأافْ رااق 

ُالَّه ُعاْنهُ  ُراِضيا اُت اْقِديٌرُِمْنُع مارا ََّ ُاْلماِصري ُِلاْيهُِف ُاُواهاذا ُ.يات اعا

،ُف اياك و َّ ُِنصااب ه ُُاْلفاْرقُ وُا ُبِاْلِعرااِقيِّ ُرِْطَل  .ِستَّةاُعاشارا ُرِْطَل  َا ُِمائاة ُواِستِّ

ُُ.جرام106.253ُوالرط ُِّالعراقيُيساويُ

ُجرام.332.136ُالرط ُِّاملصريُيساويُُو

ُجرام.2868.560ُالرط ُِّالشاميُيساويُُو

ُاْلم صانِّفُِ  .(وفي الركاز: وهو الكنز ولو قليَل الخمس وال َيمنع وجوبه الدَين): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
:ا ْدفُ هوُُلرِّكااز  ُُِذااُخاِفيُاُ،و َّ ُيفُاْْلاْرضُِاْلما ُي اْغرِز  ُِمْث ِّ ُغارازا ُي ارِْكز  ُالرُّْمحاُ،ُِذااُُ،وااْشِتقااق ه ُِمْنُراكازا زا ُ:ُراكا ي  قاال 

ُأاْسفاَاه ُيفُاْْلاْرِض. ُغارازا

ُِمْنُداْفِنُاِلااِهَِيَِّةُيفُُوهو ُمااُو ِجدا ُأاوُأرض  ُ أرضماواات  ي  ْعراف  ُيفُاحلااِل،ُ،ُوُاُِمااِل ٌَُُالاُالُا ُِفْيِهُاَخ ْم   ب 
. ث  را ُكا ااِل،ُقا َُِّّأْو

ُكاا َّاُِمناُامل ُأايَُّن اْوع 

عاْنهُ ُعاْنُأاِبُه رايْ راةُا :ُُراِضياُالَّهُ  قاالا َّما،ُأانَّهُ  عاَاْيِهُواسا جاْرح هااُج بااٌر،ُوااْلِبئ ْر ُ»عاْنُراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ  اءُ  اْلعاْجما

 3ُ.«اَْخ ْم ُ ُْعِد َّ ُج بااٌر،ُوايفُالرِّكاازُِج بااٌر،ُوااْلمُا
                                                           

ُالزَّكااةُُِ-رواهُأبوُداودُ-1ُ ُالزَّكااةُُُِ-،ُوالنسائي3600ُحديثُرقم:ُ،اْلعاسا ُُِِّزاكااةُُِباابُ ُ،ِكتااب  ُزاكااةُُِباابُ ُ،ِكتااب 
 سنبسندُح2366ُحديثُرقم:ُالنَّْح ِِّ،ُ

اةُِ -يفُمصنفهُعاْبد ُالرَّزَّاقُِرواهُ - 2 ُالزَّكا ُصاداقاِةُاْلعاسا ُُِِّ،ِكتااب   -،ُوابنُزَنويهُيفُاْلموال6660،ُحديثُرقم:ُبااب 
ُالصَّداقاِةُواأاْحكااِمهااُواس ناِنهاا 2035ُ،ُحديثُرقم:ُبااٌب:ُزاكااة ُاْلعاسا ُُِِّ،ِكتااب 

ُالزَّكااِة، -رواهُالبخاريُ-3ُ ُج رْح ُُُ-،ُومسَم3366،ُحديثُرقم:ُُاٌب:ُيِفُالرِّكااِزُاَخ م  ُ باُ ِكتااب  ُاحلْ د وِد،ُبااب  ِكتااب 
ْعِد َِّ،ُوااْلِبْئِرُج بااٌر،ُحديثُرقم:ُ  3630ُاْلعاْجمااِء،ُوااْلما
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اءُ  ُغارْيُِنااِطقُ ُُ:وااْلعاْجما ي اواا َّ  ُواحا ِيماة ُواساب ع  ِا ُ.ك  ُُِّّ

ُ.ِجنااي ات  هااُ:ُأي«اْلعاْجمااء ُجاْرح هااُج باارٌُ»ُمعَنُقوله:وُا

ُأاْه ِّ ُالُّغاةُِ ُِفيِهُشاْيءٌُُ:قاالا ب  ُِا ُ ُالَِّذيُلا ُاْلاْدر  ُ.اِلْ باار 

اءُ ُأاْْجاعُاقالُابنُعبدُالرب:ُ اءُاُأا ََُُّّعاَاىُاْلع َاما دُ ُياك نَُُْلاُُْج ْرح اُراحاتُْجُاُأاوُُْن اهاار اُِجنااياةُ ُجاناتُُِِْذااُاْلعاْجما ُِْلاحا
رٌُُأانَّهُ ُسابابٌُُِفيهُِ 1ُُ.أاْرشُاُوالاُُأاحادُ ُعاَاىُِفيهُُِِدياةُاُلاُُهادا

ُج باارٌُ»ُمعَنُقوله:وُا اُبِغارْيُِصانَُُِىماا َّاُعُاضُالُُأيُ«اْلِبئ ْر  ُِفيها راهااُيفُفُاحُا،ُِذاُيِعُآداِميُ راب ِّهااُيفُك  ُِِّّمااُساقاطا
ُوااسُُِ،أاْوُيفُصاْحرااءاُِلَْمااِشياةُُِ،أاْوُيفُداارِهُُِ،أاْوُيفُِمَِْكهُُِ،ف اناائِهُِ ُُم ْتاما ُِّ أاْوُيفُطارِيق  ُراهااُيفُطارِيقُ فُاحُا،ُواِذاُع 

ُلاهُ هااُيفُمُاراُفُاحُاضيق،ُأْوُ ُا وز  ُ راهُ فُاحُاأْوُُ،اُلا ُِِااُغاي ْ اُلِي  ْعِطبا ُبِهُِضاِمناُمااُعُاُ،راها ُ.ِطبا

ْعِد َّ ُج باارٌُ»معَنُقوله:ُوُا ُتاْتُاُوااْلِفضَّةُ ُالذَّهابُ ُِفيهااُاْلماْطَ وبُاُاْلماعااِد َُّاُأا ََُُّّتاْأِويَ هُ قالُابنُعبدُالرب:ُُُ،«اْلما
اُْيءٌُشُاُساقاطُاُِِذااُاْْلاْرضُِ َُاُِمنُاُأاحادُ ُعاَاىُواانْ هاارُاُِمن ْها رٌُهُاُأانَّهُ ُفامااتُاُِفيهااُاْلعااِمَِ ُاْلماالُُِب اْيتُُِيفُُلاهُ ُِدياةُاُلاُُدا
اُب اْعدُاُف اعاِطبُاُِفيهااُساقاطُاُمانُُْواكاذاِل َُاُغارْيِهُُِوالاُ ْفرِها 2ُُ.حا

ُمصرفُالزكاة؟ُالرِّكاازُِزكاةُوه ُِّتصرفُ

ُْبنُِمصرفهاُمصرفُالزكاةُلفع ُُِّعَىُقولَ:ُاْلول:ُلي  ُف ُارضيُاهللُعنه،ُُاَخْاطَّابُُِع مارا عاِنُالشَّْعِبُِّأا ََّّ
ُِمن ْهاا ُْبناُاَخْاطَّاِبُفاأاخاذا ِديناِة،ُفاأاتاىُِِااُع مارا اُِمناُاْلما ُِديناار ُماْدف وناة ُخاارِج  ُأاْلفا ُواجادا ُاُراج َل  ِمائ اِتاُُْ-َْخ م  ا

ُاْلم ْسَُُِوادافاعُاُ-ِديناار ُ ُِمنا ُماْنُحاضارا ا َْ ُب ا ِ َْ ُي اْقِسم ُاْلِمائ ات ا ُالرَّج  ُِِّباِقيَّت اهااُواجاعا ِّاُع مار  ُأا َُّْفاضا ِّاَُِِلا ،َُِِلا َا ِم
ُ: ُع مار  نااِنرِي؟ُف اقااماُِِلاْيِهُف اقاالا ُالدَّ :ُأاْيناُصااِحب  ِذهُِ»ِمن ْهااُفاْضَاٌةُف اقاالا ُلا َُاخ ْذُها نااِنرياُفاِهيا  3ُ.«ُالدَّ

َايَُّجارَّة ُِمْنُداْير ُ:ُساقاْطتُعُااْبن ُِح اماةا،ُقاالُاملاُرو ُوقي ُِّتصرفُمصرفُالزكاةُلفع ُِّعَيُرضيُاهللُعنه؛ُ
ُبِاْلك ُو بَّاناِةُِبْشرُ قاِدمي  ِفُِدْرهامُ ،ُفُِفاِة،ُِعْنداُجا آلا أاْرب اعاةُ  ُا ي ُراِضيُا،ُفاذاهاْبتُِِااَُِلاُيها

ف اقاالُاُُعاَِ عاْنهُ  اُاْقِسْمهُا:ُالَّهُ 
َْااسُ  ُِمن ْهااُف اقاساْمتهااُ.َاْساةاُأا ُعاَِي؟ َْااسُ ،ُوُاَ ْس ا،ُفاأاخاذا :ُيفُاُأاْدب اْرتُداعااِّنُ،ُف اقاالُاف اَامَُُّ،أاْعطااِّنُأاْرب اعاةاُأا

َ ُ؟ُق  َْت:ُن اعامُِْجريااِن َُف  قارااءُ  ن اه مُْ:ُفاخ ْذهُاقاالُاُ.واماسااِك 4ُُ.اُفااْقِسْمهااُب اي ْ

                                                           

ُ(6ُ/23)ُ-التمهيدُملاُيفُاملوطأُمنُاملعاِّنُواْلسانيدُُ-1ُ
ُ(6ُ/26)ُ-ُالتمهيدُملاُيفُاملوطأُمنُاملعاِّنُواْلسانيدُ-2ُ
 3266ُُُحديثُرقم:ُ-يفُاْلموالُ-رواهُابنُزَنويهُُ-3ُ
يِفُ -رواهُالبيهقيُيفُالسننُالكرب ُ-4ُ عاْنهُ  ُراِضياُاهللُ  ي 

ُمااُر ِوياُعاْنُعاَِ قاِةُاْلوارِِق،ُبااب  حديثُُُالرِّكااِز،ْج َّاع ُأابْ وااِبُصادا
6688ُرقم:ُ
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ِ  زََكاِة اِْلَْثَمانِ بَ   ا

ُ.وَسيتُبذل َُْلهناُتقومُِاُالعروض،ُْجاْع :َُث ْنُ ُ:اْْلاَْثاا َُّ 

ُاْلم صانِّفُِ  .(َوِهَي الذََّهب  َواْلِفضَّة  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

اةُ  ْْجااعُِواجبةُُاْْلاَْثاا َُُِّزاكا ُ.بِاْلِكتااِبُواالسُّنَِّةُوااْْلِ

ُوااْلِفضَّةا{ُ:عااَلاُت ُاُهُ قاْولُ فُاْلِكتاابُ أماُ 1ُُ.}واالَِّذيناُياْكِنز و َّاُالذَّهابا

ُالَِّهُُأاِبُه رايْ راةُاُفَماُثبتُعنُالسُّنَّةُ أماُوُا ُراس ول  :ُقاالا َّمُاىُالَّه ُعاَاْيِهُوُاصاَّقاالا ُ»ُ:سا مااُِمْنُصااِحِبُذاهاب 
ُكاا َُّا ُِذاا اُِلَّ ُي  ؤادِّيُِمن ْهااُحاقَّها ُِفضَّة ُلا ُِمْنُناارُ ُوالا ُُي ْماىُعاَاي ْهااُيفُنااِرُي اْوم ُاْلِقيااماِةُص فِّحاْتُلاه ُصافااِئح 

َاْسُِ ار ه ُ ُِمْقدا ُكاا َّا ْتُلاه ُيفُي اْوم  اُب اراداْتُأ ِعيدا ُك َّما ِبين ه ُواهاْهر ه ، ْنب ه ُواجا نَّما،ُي ْكوا ُِِااُجا ُساناة ُحاَّتَُّجاها ُأاْلفا َُا
ُاْلعُِ ا َْ 2ُُ.«باادُِي  ْقضاىُب ا

ُاْبن ُاْلم ْنِذرُِوأماُاْلْجاع:ُ ت ُ قاالا ُِقيما ُكاا َّاُِعْشرِيناُِمثْ قاال  ُِذاا ُ:ُأاْْجاعاُأاْه ِّ ُاْلِعَِْمُعاَاىُأا ََُّّالذَّهابا هااُِمائ اتااُِدْرهام 
ُِفيهااُ، ب  َِا اةاُ َُالي ُفيماُدو َُّ:ُقاالُافُالبصريُاحلْاسانُُِوانفرد،ُأا ََُّّالزَّكا   .صدقةُينار ادُأاْرباِع

اةاُِفيهُِ ُزاكا ُفاَلا ِ ُِمائ اِتاُِْدْرهام   َ ُي اب ْ ُوالا ُأاقا َُِِّّمْنُِعْشرِيناُِمثْ قاال  ُكاا َّا ُُ.واأاْْجاع واُعاَاىُأانَّه ُِذاا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ربع العشر إذا بلغت نصابا وفيها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ِاُِعْشرُِ  َ ُي اب ْ اةاُيفُالذَّهاِبُحاَّتَّ ُزاكا ،ُلا َُُاب ُافإذاُيناُِمثْ قاالا عاِنُاْبِنُ،ُملاُثبتُِمثْ قاالُُِِنْصفُ فيهُفِاُِعْشرِيناُِمثْ قاالا

،ُواعااِئشاةُا ُك  ُِِِّّعْشرِيناُِدينُاع مارا ُكاا َّاُياْأخ ذ ُِمْن َّما ُِديناارُ ا،ُأا ََُّّالنَِّبَُّصاَّىُاهللُعاَْيِهُوسا اُِنْصفا ،ُواِمناُر اُفاصااِعد 
ُِدي َا 3ُُناار اُِديناار ا.اْلاْرباِع

ُ: ُتاك ْنُِِلَُّتُِواَِفُالرِّقاِةُر ْبع ُاْلع ْشرُِ»ويفُكتابُأِبُبكرُالذيُأرسَهُْلن   ُِفيهااُ،ُفاِإ ََُّْلْا ُواِمائاة ُف اَاْي ا َا ْسِع
أا َُّْياشااءاُراب ُّهااُشاْىءٌُ 4ُُ.«،ُِِلَُّ

ُاْلم صانِّفُِ  (.عشرون مثقاالفنصاِ الذهب بالمثاقيل: ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

                                                           

 13سورةُالتوبة:ُاآلية/ُُ-1ُ
ُماانِِعُالزَّكااِة،ُحديثُرقم:ُُ-م ْسَِمٌُراوااه ُُ-2ُ ُُِِثِْ اِة،ُبااب  ُالزَّكا 656ُُِكتااب 
اِةُاْلوارِِقُواالذَّهابُُُِ-رواهُابنُماجهُ-3ُ ُزاكا اِةُ،ُبااب  ُالزَّكا  بسندُصحيحُ،3663حديثُرقم:ُ،ُُِكتااب 
هُ-4ُ  رواهُالبخاريُوتقدمُختُر
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َّما:ُُواعاْنُعاْبِدُاهلِلُْبِنُعاْمر وُرضيُاهللُعنهما ُاهلِلُصاَّىُاهللُعاَْيِهُوسا ُراس ول  :ُقاالا ُيفُأاقا َُِِّّمْنُ»قاالا لاْي ا
قاٌةُ ُصادا ُيفُأاقا َُِِّّمْنُِمائ اِتاُِْدْرهام  ُالذَّهاِب،ُوالا 1ُُُ.«ِعْشرِيناُِمثْ قاالُِمنا

ُا(ُجرامُ 58)َُسةُوَثانو َُّجرام ا=ُنصابُالذهبيكو َُّفُربعةُجراماتُوربعُاِلرام،املثقال:ُيساويُأوُا
ُ،ذهب ا

ُاْلم صانِّفُِ  .(وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دَينار وتسع دَينار ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُبالدينارُالذيُزنتهُدرهم،ُوَثنُدرهم.

ُاْلم صانِّفُِ  (.مائتا درهم ونصاِ الفضة): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
:ُملاُ تاك ْنُِِلَّواَِفُالرِّقاِةُر ْبع ُاْلع ْشرُِ»يفُكتابُأِبُبكرُالذيُأرسَهُْلن   اُ،ُفاِإ ََُّْلاُْ ُِفيها ُواِمائاة ُف اَاْي ا َا ُِتْسِع
أا َُّْياشااءاُراب ُّهااُشاْىءٌُ 2ُُ.«،ُِِلَُّ

ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيهُِ ُراس ول  :ُقاالا ،ُقاالا َّما:ُعاْنُعاَِي  ُعاْنُصادُا ُواسا قاةاُقاْدُعافاْوت  قاِةُاَخاْي ُِِّواالرَِّقيِق،ُف اهاات واُصادا
ُِ َْ َاُواِمائاة ُشاْيٌء،ُفاِإذااُب اَاغاْتُِمائ ات ا ُيفُِتْسِع ُِدْرُها اُِدْرُها ا،ُوالاْي ا َا ُك  ُِِّّأاْرباِع دارااِهماُ فُاالرِّقاِة:ُِمْن َاْساةُ  3ُُ.ِفيهااُ

4ُُالسابق.ُاهلِلُْبِنُعاْمر وعاْبِدُحلديثُُو

ُاْلم صانِّفُِ  .(والدرهم اثنتا عشرة حبة خرِو والمثقال درهم وثَلثة أسباع درهم): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
سةُوتسعو َُّجرام اُ=ُلفضةُوبا ُ.الفضةُ ُا(ُجرامُ 868)َسمائةَُو

ُاْلم صانِّفُِ  .(هما شاءيل النصاِ وَيخر  من أَيوَيضم الذهب إلى الفضة في تكم ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكأنواعُ َُِلُاآلخر، اُيضمَُِلُماُيضمُِليهُاآلخر،ُفيضمُّ ُمتَّفقة،ُوْل َُّأحداُه  ا اُوزكات اه ما ْل َُّمقاِصداُه 

ُكا َُّعندُأحدَُسَُاِلن  سمائة،ُذهب اُاجرامُ ،ُفَو ،ُضمُأحدُهاَُِلُاآلخرُوأخرجُفضةُ ُاجرامُ َُو
ُُمنهماُالزكاة.
ُاْلم صانِّ  .(وال زكاة في حلي مباح معد الستعمال أو إعارة): راِِحاه ُالَّهُ فُِق اْول 

                                                           

 3263رقم:ُُ-اْلموالُْلِبُعبيدُ-1ُ
هُرواهُالبُ-2ُ ُخاريُوتقدمُختُر
ُمااُجااءُا-،ُوالرتمذي653حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ َّما،ُبااب  ُالزَّكااِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُيِفُأابْ وااب 

اِةُالذَّهاِبُواالوارِقُِ ُزاكااِةُاْلوارِِقُوُا-،ُوابنُماجه620حديثُرقم:ُ،ُُزاكا اِة،ُبااب  ُالزَّكا ،3660ُُحديثُرقم:،ُالذَّهابُِِكتااب 
 بسندُصحيح

هُ-4ُ ُتقدمُختُر
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الَُْاُِْسِتْعمااِلُاْلم بااِحُف اَاْمٌُدُِلَِلُعُاِْلانَّه ُمُ  ُكا ُ.ِثياابُِالوُاُاِث،سيارِة،ُوالعقاِر،ُواْلثْبُِفيِهُالزَّكااة 

،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادُِِّوُرُ ُواأامَّا ُالَِّهُصُا ُعاْنُعاْمرِوُْبِنُش عاْيب  َّماُواماعاهااُِه،ُأا ََُّّاْمراأاة ُأاتاْتُراس ولا عاَاْيِهُواسا َّىُاهللُ 
ُلااا:ُ ،ُف اقاالا تاا َُِّغاَِيظاتاا َُِِّمْنُذاهاب  ا؟أات  عُْ»ابْ ناٌةُلااا،ُوايفُياِدُابْ ناِتهااُماساكا اةاُهاذا ُزاكا َا :ُ«ِط ،ُقاالا ،ُقاالاْت:ُلا

اُي اْوماُاْلِقيااماِةُِسوااراْيِنُِمْنُناار ؟ُأاياس رُِّكُأا َُّْي ساوِّراكُِ» ِِِما َاعُا«الَّهُ  :ُفاخا ُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ ،ُقاالا اَُِِلا ا،ُفاأاْلقات ْه ما ت ْه ما
ُواجا َُِّّواِلراس ولِهُِ َّما،ُواقاالاْت:ُُه ااُِلَِّهُعازَّ 1ُُ.عاَاْيِهُواسا

ُمُِ ُن اْعَام ه ُِلَّ ُأاب وُع ب اْيد :ُلا َ اُواحاِديث ا.ف اقاالا ُِفيِهُقاِد َّماُالنَّاس  ُْنُواْجه ُقاْدُتاكا

اُاْلبااِبُشاْيٌء. ُياِصحُُّيفُهاذا ُالت ِّْرِمِذيُُّ:ُلاْي ا ُواقاالا

أارااداُقالُابنُقدامة:ُ أانَّهُ  وُابِالزَّكااةُِِعااراتاهُ واُياْتاِم ُِّ  ب اْعض ُاْلع َامااِءُُ، بِهُِ فاسَّراهُ  ُا ُكاما ُِلاْيهُِ، الصَّحااباِةُ ْجاااعاةٌُِمنُُْذاهابا
2ُُ.واغاي ْر ه مُْ

َّمُاصاَُّهُ ق اْولُ وأماُ ُفاجاوااب ه :ُأان َّهُا«ُيفُالرِّقاِةُر ْبع ُاْلع ْشرُِ»ُ:ىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُأاب وُع ب اْيد :ُلا اُالدَّرااِهم ُاْلماْضر وباة ُقاالا
ُعُِ ْعق وِل ُاْلما ِم ُيفُاْلكاَلا ُاِلْسم  ا ُهاذا ُذااِتُالسُِّي  ْعَام  ُاْلماْضر وباِة ُعاَاىُالدَّرااِهِم ُاْلعاراِبُِلَّ ُْندا ا َْ ُب ا ُالسَّائِراِة كَِّة

ُواعاَاىُت اْقِديِرُالشُّم وِل:ُياك و َّ َُماْص وص اُ َا ُالدَّرااِهِمُاْلماْضر وباِة.باْلم ْسَِِم
ْنبا ُِّي اق ولُ  ْعتُأابااُعاْبدُاهللُأاِْحادُْبنُحا ُاْْلاثْ رام:َُسِا ان ُوقاالا ُكا اباِة َاْساٌةُِمْنُالصَّحا اة:ُ:ُ ُزاكا ُي اراْو َّاُيفُاحلْ َِيِّ اُلا
ُأانا ُْبنُمااِل َُواجااِبرُوااْبنُع مارُ،ُواعااِئشاةُ،ُواأاَْسااء.

،ُيفُُالِعَْمُُِأاْه ُِّ ُوااْخت اَافُاواقالُالرتمذي:ُ ُعاَاْيهُُِالَّهُ ُىصاَُّالنَِّبُُِّابُِأاْصحُاُِمنُُْالِعَْمُُِأاْه ُُِِّب اْعضُ ُف اراأا ُذاِل َا

َّمُا َُاُواسا اةا،ُاحل َِيُُِّيفُُواالتَّابِِع  باارُاُْبنُ ُالَّهُُِواعاْبدُ ُالث َّْورِيُّ،ُْفياا َُّ سُ ُي اق ولُ ُوابِهُُِواِفضٌَّة،ُذاهابٌُُِمْنهُ ُكاا َُّاُمااُزاكا
ُكُِامل

َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُِّأاْصحاابُُِب اْعضُ ُوقاالُاُ«،» ،ُاْبنُ :ُمُِْمن ْهُ ُواسا اِبرُ ُعااِئشاة ،وُاُع مارا ُالَِّه،ُعاْبدُُِْبنُ ُواجا

اُزاكااةٌُُاحل َِيُُِّيفُُلاْي ُا:ُمااِل َُ ُْبنُ ُواأانا ُ  ،التَّابُُِف  قاهااءُُِب اْعضُُِعانُُْر ِويُاُواهاكاذا َا ،ُْبنُ ُمااِل َُ ُي اق ولُ ُوابِهُُِِع ُأانا  
3ُُ.واِِْسحااقُ ُواأاِْحاد ،ُواالشَّاِفِعيُّ،
ُا لغ وتجب: في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء والنفقة إذا ب): راِِحاه ُالَّهُ ْلم صانِّفُِق اْول 

  (.نصابا وزنا

                                                           

اةُِ -راوااه ُأاب وُدااو دُ-1ُ اِةُاحلْ َِيِّ،ُحديثُرقم:ُ،ُِكتاابُالزَّكا ؟ُوازاكا ْنِزُمااُه وا ُاْلكا  3861بااب 
 (3ُ/223)ُُ-املغِنُلبنُقدامةُ-2ُ
ُ(1ُ/20)ُ-سننُالرتمذيُتُشاكرُُ-3ُ
ُ
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ُكُاحلَي ُيتخذُلَلستعمالُوالقنيةُولي ُلَتحَيُُُالذَّهابُِاحملرم ُأوُما ُالذَّهاِبُكالذيُيَبسهُالرج ِّ، آنِياِة
ا ْحِتيٌّاُِلاْيهُِاْلم عادُُِّلَِْكرا ُأُاوكذل َُُ،وااْلِفضَّةُِ اِل،ُأ ِعدَُُّعامَّاُتاْسق طُ َُِّنَّااُن َّهااِْلُاُالزَّكااة ؛ُفاِفيهُُِْوُالن َّفاقاِةُِذاُا ُِلَِلْسِتْعما
اءُُِِجهاةُُِعانُُِْلصاْرِفهُِ اُ،ُالنَّما اهُ ُفاِفيما ُياْسق طُ ُلاُُالزَّكااةُُِِمنُُِْفراار اُِحَْياةُ ُذُاا ختُُُِّمااُواكاذاِل َُاُ،ُاْْلاْص ُُِِّعاَاىُي اب ْقاىُعادا

ُاُف اْرقُاُوالاُُ.عاْنهُ  َْ اُاْلم بااحُُِاحلْ َِيُُِّكاْو َُُِّب ا ُوُْأاُُي ِعري هُ ُأاوُُْ،ُأاْهَاهُ ُِبهُُُِي اِّيُِلراج  ُِّ ُأاوُُْ،ُهُ ت ِعريُ ُأاوُُْت اَْباس هُ ُِلْمراأاةُُِمماَْ وك 

هُ  ؛ُي ِعدُّ ْرأاةَُُِْيُاحُاُأاْشباهُاُ،ُم بااحُ ُماالُ اْسِتعَُُِْلاُُالنَّمااءُُِِجهاةُُِعانُُْماْصر وفٌُُِْلانَّهُ ُِلذاِل َا 1ُُ.ُاْلما

ُاْلم صانِّفُِ   .(وَيخر  عن قيمته إن زادت): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُكا َُّ  َُُِيُُّاحلُ ِذا
مشغولُأوُفيهُمنُالصناعةُماُتزيدُقيمتهُبسببُماُفيهُمنُالشغ ُِّعنَُمردُالوز َُُّبااحُ امل

َُُِيُِّاحلُ هذاُاْلِقيماِةُيفُُزِيااداةُافإ َُّ باْتُزاكاابسببُهذهُت  ْعتاب ار  ُواجا ُأاْوُِعااراة ُالصِّنااعاِةُحاْيث  ِمُاْسِتْعماال  ت ه ُِلعادا
ِةُلافااتاْتُالصَُّدو َُُّواْز َُِّعنُالُلاْوُأاْخراجاُُواْلف قارااِءُْلنهُأحظ ُُف ات  زاكَّىُالزِّيااداة ، ُن ْعاة ُاْلم ت اقاوِّماة ُعاَاىُاْلف قارااِء.اْلِقيما

 

                                                           

ُ(3ُ/222)ُ-املغِنُلبنُقدامةُ-1ُ
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 ل  صْ فَ 
ُاْلم صانِّفُِ  (.ِبَذَهٍب َأْو ِفضَّةٍ  َتْحِلَية  اْلَمْسِجدِ وتحرم ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُِسراف اُوتبذير ا.ُُِفضَّةُِالأاْوُُذاهابُِالِبُُِجدُاااْلماسُُْتاَِْياةُِْل َُّيفُ

ُلناساُشغ ِّيُِنهُوقالُالذهبُمن ملاُاستخَفُعمرُبنُعبدُالعزيزُأرادُأ َُُّردُماُيفُقبَةُمسجدُدمشقُو
ُينتفعُيءشُمنهُمعُتُولي ُوأعطياِتمُاملسَمَُمالُعَيهُأنفقُِنهُاملؤمنَُأمريُياُلهُفقي ُِّالصَلةُعن
 1به.

ُاْلم صانِّفُِ  .(ولو زاد على مثقال ِمَن الِفضَِّة الَخاَتم  وَيباح للذكر  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
،ُرُاملاُثبتُ اُعاِنُاْبِنُع مارا عان ْه ما ُالَّهُ  :ُ ِضيا عاَاْيهُِقاالا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ،ُواكاا َّاُُاختَّاذاُراس ول  َّماُخااُتا اُِمْنُوارِق  واسا

ُيفُياِدُع ْثمُا ُب اْعد  ُكاا َّا ،ُُث َّ ُيفُياِدُع مارا ُب اْعد  ُيفُياِدُأاِبُباْكر ،ُُث َُّكاا َّا ُب اْعد  ُواقاعاُب اْعد ُيفُياِدِه،ُُث َُّكاا َّا ا َّا،ُحاَّتَّ
ُالَِّه يفُبِْئِرُ ،ُن اْقش ه :ُُم امٌَّدُراس ول   2ُ.أارِي ا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وجعله بخنصر َيسار أفضل ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَّه ُعان ْه مااُُعاِنُاْبِنُع مارُاملاُثبتُ ُي ُا»راِضيا ُكاا َّا َّما عاَاْيِهُواسا ُالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ  ُفُاأا ََّّ صُّه ُتاخاتَّم ُيفُياساارِِه،ُواكاا َّا

ُكافِّهُِ 3ُُ.«يفُبااِطِن

ُكا َُّيتختمُبيمينه،ُ ْعفار ،ُلكنُوردُأيضاُأنه تَّم ُأا ََُّّالنَِّبَُّصاَّ»عاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُجا ُكاا َّاُي اتاخا َّما عاَاْيِهُواسا ىُاهللُ 
4ُُ.«بِياِميِنهُِ

ُاْلم صانِّفُِ  (.َهبِ َوِمْن ذَ لو فقط و  قَِبيَعة  السَّْيفِ  وتباح ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُهيُماُُع ُِّعَىُطرفُالقبضة.ُقاِبيعاة ُالسَّْيفُِ

ماامُِوردُعنُ ُيفُساْيِفُعُ  .اِلْاواازُ رواياتُاْلوَل:ُُيفُهذهُاملسألةُثَلثُ ُأاِْحادُاُاْْلِ ُكاا َّا : ُِمْنُقاالا ُسابااِئ َ  مارا
اٌرُِمْنُذاهُا ُِمْسما ُْبِنُح ن اْيف  ،ُواكاا َّاُيفُساْيِفُع ْثماا َّا .ذاهاب  ُب 

ةاُبِاْلياِسريُِ بااحا ُاْْلِ ُاْبن ُعاِقي ِّ  ُ.واق ايَّدا

                                                           

ُ(2ُ/266)ُ-تاريخُدمشقُلبنُعساكرُُ-1ُ
ُالِّبااِس،ُبااٌب،ُحديثُرقم:ُ -رواهُالبخاريُ-2ُ 8566ُِكتااب 
ُأاِوُاْلياسااِر،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُأبوُداودُ-3ُ َِ تُِّمُيفُاْلياِم ُمااُجااءاُيفُالتَّخا ،ُبااب   3226ِكتاابُاَْخااَتِا
ُالزِّيناةُِ -رواهُالنسائيُ-4ُ ُاْلياِد،ُحديثُرقم:ُِكتااب  ُِمنا ُبسندُصحيح8203ُ،ُماْوِضع ُاَْخااَتِا
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ُي  بااحُ الروايةُالثانية ُوُا ُ .لا
ُاْلم صانِّفُِ  (.وحلية المنطقة ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

احُغريُمناطقُُمَلةُبالفضة،ُوْلنهُيسريُتابع،ُولُيبُواالصحابةُاختذُْل َّ،ُاملنطقةُهيُماُيشدُبهُالوسط
ُ.ذل َ

ُالُْ  (.والجوشن والخوذة ): راِِحاه ُالَّهُ م صانِّفُِق اْول 
ُ.واَخوذة:ُالبيضةُ،ُاِلوشن:ُالدرع

عَىُاملنطقة،ُتباحُاحلَيةُفيهاُ ُ.كمُاحليفعَن،ُفوجبُأ َُّتساويهاُْلهناُتساويهاُيفُاملقياساُ 

ُاْلم صانِّفُِ  .(ال الركاِ واللجام والدواة ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُي  بااح ُشاْيءٌُ ب اُلا ُكاا َّاُذاها ُِذاا َْقاةُ :ُالَّهُُِْبدُِعُاُِْلاِبُ:ُِقي ُِّا ،ي ْست اْعما ُِّ ْلنهُُِفضَّةُ ُأوُِمْنُذاِل َا ُواراْأسُ ُِفضٌَّة،ُاْلِمْرآةُُِحا
َاةُِ ا؟ُأاْشباهُاُوامااُِفضٌَّة،ُاْلم ْكح  َْقاةُُِِمْث ُِّ ُي ْست اْعما ُِّ ُشاْيءُ ُك  ُُِّّ:ُقاالُا.ُُهاذا ُياْست اْعِمَ ه ،ُِْلانَّهُ ُ؛أاْكراه هُ ُفاأانااُآِة،اْلِمرُُْحا
1ُُ.ِِباَْقاِتهااُت  ْرفاعُ ُاْلِمْرآةُاُفاِإ ََُّّ

ُاْلم صانِّفُِ  .(لو زاد على ألف مثقالو َوَي  َباح  لِلنَِّساِء َما َجَرْت َعاَدت  ه نَّ بِل ْبِسِه ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالتَّحاِّي ُلَِنِّسااِء ُبُي  بااح  ُقا َِّّ ث  رُاالذَّهاِبُوااْلِفضَِّة ُكا ُبأاْو ُجاراْتُعاادات ُ ُك  ُِِّّ، ُكاالماا ُِبَ ْبِسِه، ُ،،ُوااْلق ْرطُِسَسَةه نَّ

.ُواْلسورة،ُ ُوااَخْاَْخااِل،ُوااْلِعْقِد،ُواَناِْوُذاِل َا ُوااَخْااَتِا

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُم وساىملاُثبتُ ُقاالُاُراِضيا َّما ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ولا ُوااحلْارِير ُ»:ُأا ََّّ ُالذَّهاب  أ ِح َِّّ
ا نااِثُأ مَِِّت،ُواح رِّماُعاَاىُذ ك ورِها 2ُُ.«ِْلِ

ُالتَّجامُّ ُِِّواالت َّزايُِّنُِلزاْوِجهاا،ُْل َُّاملرأةُاوُا ٌةَُِِلا ُ:ُ}أاواماْنُي  نُاتعاَلُقاالُاكماُُُُم ْتااجا ر  ُيفُاَخِْصااِمُغاي ْ يفُاحلَِْْياِةُواه وا شَّأُ 
} َ 3ُُ.م ِب

ُاْلم صانِّفُِق اوُْ  .(والزبرجد ، والياقوتلِلرَّج ِل َواْلَمْرَأِة التََّحلِّي بِاْلَجْوَهرِ وَ ): راِِحاه ُالَّهُ ل 

                                                           

ُ(6ُ/366)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-1ُ
ُالزِّيناِة،ُتاْرمي ُالذَّهاِبُعاَاىُالرِّجااِل،ُحديثُرقم:ُ -،ُوالنسائي36801حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-2ُ 8335ُِكتااب 

ُبسندُصحيح
 35:ُاآلية/ُس وراة ُالزُّْخر فُُِ-3ُ
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ِّيُبِاِلْاْوهارُِ ْرأاِةُالتَّحا عدمُالنهيُعنه،ُولكنُُيرمُمنهُماُلُواَناْوِِه،ُ،ُوالَؤلؤوالياقوتُوالزبرجدُي  بااح ُلَِرَّج  ُِِّوااْلما
:ُءُملاُثبتُفيهُتشبهُبالنسا اُقاالا ُالَّه ُعان ْه ما ُراِضيا ُراسُ »عاِنُاْبِنُعابَّاس  َّماُلاعانا ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ول 

ب ِّهااِتُِمناُالنِّسااِءُبِالرِّجاالُِ  تاشا
ُِمناُالرِّجااِلُبِالنِّسااِء،ُواامل َا  تاشابِِّه

1ُُ.«امل

ُاْلم صانِّفُِ  (.وكره: تختمهما بالحدَيد): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
هُِفِحَْياة ُأاْه ُِِّالنَّاِرُْلنهُ ،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادِّ ُالَّهُ ُعاْنُعاْمرِوُْبِنُش عاْيب  ُالنَِّبَُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُُُعاْنهُ راِضيا أا ََّّ

ُعاْنه ،ُفاأُا ،ُفاأاْعراضا ِمْنُذاهاب  اُتا ُا اِبِهُخا َّماُراأا ُعاَاىُب اْعِضُأاْصحا :ُْلقااه ،ُوااختَُّاواسا :ُف اقاالا ِديد ،ُقاالا ذاُخااُتا اُِمْنُحا
ُعاْنهُ  ،ُفاساكاتا اُِحَْياة ُأاْه ُِِّالنَّاِرُ ُفاأاْلقااه ،ُوااختَّاذاُخااُتا اُِمْنُوارِق  ،ُهاذا اُأاشارُّ 2ُُ.« ُهاذا

ُاْلم صانِّفُِ  .(والرصاص والنحاس): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُعاَاْيهُِ ُ.ناصَّ

ُ  .(وَيستحب: بالعقيق): راِِحاه ُالَّهُ اْلم صانِّفُِق اْول 
َّمُاُي اْثب تُْفَمُُفيهُنظر  ختااتَّم واُبِاْلعاِقيِقُلُأمرُبهُوماُيرو ُأنهُختتمُبالعقيقُُوُعاْنُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا

ُيفُاْلماْوض وعااتُِ،ُفاِإنَّه ُم بااراٌك  ُاِلْاْوزِيِّ ُي اْثب تُ ُ،واذاكاراه ُاْبن  ُاْلع قاْيَِيُّ:ُلا َّماُقاالا ُعاْنُالنَِّبُِّصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
اُشاْيٌء،ُ 3ُوحكمُبوضعهُاْللباِّن.يفُهاذا

                                                           

ُبِالرِّجااِل،ُحديثُرقم:ُ -رواهُالبخاريُ-1ُ  تاشاب ِّهاات 
 تاشاب ِّه و َّاُبِالنِّسااِء،ُواامل

ُالِّبااِس،ُبااٌب:ُامل  8558ِكتااب 
 ،ُبسندُصحيح6650حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-2ُ
ُ-ُاْلمة(ُ،ُوسَسَةُاْلحاديثُالضعيفةُواملوضوعةُوأثرهاُالسيئُيف1ُ/86ُ)ُ-انظرُاملوضوعاتُلبنُاِلوزيُُ-3ُ
(3ُ/166)ُ
ُ
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 باِ زكاة اْلع ر وضِ 

ُاْلم صانِّفُِ  .(رِْبحِ ال، ِِلَْجِل ِشَراءِ الوَ  ِلبَ ْيعِ لَوِهَي َما َي  َعدُّ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ثْ رُاُ:ضُ اْلع ر ُو ُكا اُاْْلاَْثاا َُِِّمْنُاحلْاي اواا َُِّواالث ِّيااِبُوابِفاْتِحهاا: ُمااُعادا ا َُِّالرَّاِءُواه وا ُبِِإْسكا تااِعُْجاْع ُعاْرض  اِلُوااْلما ة ُاْلما

ُلِي بااعاُواي ْشت ارا ُ ُواِقي ِّاُِْلانَّه ُي  ْعراض  ُواي اْفَنا ُُث َُّي از ول  ُعاراض اُِْلانَّه ُي اْعِرض  رُُِتُاواَس ِّيا ْفع وِلُبِاْسِمُاْلماْصدا ْسِمياة ُِلَْما
ا ْعَ وِمُِعَْم  تاْسِمياِةُاْلما ُ.كا

ت  هااُ ،حُِرِبُْال،ُِْلاْج ُِِِّشرااءُِالوُاَُِب اْيعُِلمااُي  عادُُّك ِّ ُواِهياُُُع ر وِضُالتِّجااراةُِيفَُبُالزكاةُ ُ.ِنصاابُاالِذااُب اَاْغتُِقيما

اُوادالِي ُِّ  :ُ}وايفُُهُ ق اْولُ ُوجِو 1ُُ.ُأاْمواالِِْمُحاق؟ُماْعَ وٌم{ت اعااَلا

: قاة {ُواق اْول ه ُت اعااَلا 2ُُ.}خ ْذُِمْنُأاْمواالِِْمُصادا

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنَُسا راةاُْبِنُج ْند بُ وُا :ُُراِضيا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ »قاالا ُياْأم ر نااُأا َُّْأامَّاُب اْعد ،ُفاِإ ََُّّراس ولا ُكاا َّا َّما ُعاَاْيِهُواسا
َْب اْيعَُِن ِْرُ ُِل ُالَِّذيُن ِعدُّ قاةاُِمنا 3ُُ«.جاُالصَّدا

ُُعانُْوُا ُالَّه ُعاْنهُ أاِبُذار  َّمُا:ُقاالُاُراِضيا عاَاْيِهُواسا ُراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ق ات  هاا»ُ:الُاقُاُقاالا ِب ُِِّصادا ،ُوايفُاْلغاناِمُيفُاْْلِ
اُ ق ات  ها ق ات  هااُوايفُاْلب اقاِرُصادا ق ات هُ ُزُِّوايفُاْلب ُاصادا 4ُُ.«صادا

ِةُمااُياِبيع ه ُاْلب ازَّاز و َّا،ُ:وااْلب ازُُّ ِةُواالزَّاِيُاْلم ْعجاما ُالن َّواِويُُّ بِاْلبااِءُاْلم واحَّدا ُالنَّاِسُماْنُصاحَّفاه ُبضمُالباءُقاالا ُواِمنا
ُغاَاٌطُانْ ت اهاى َاِةُواه وا ُ.وبالرايُاْلم ْهما

                                                           

 23سورةُاملعارج:ُاآلية/ُُ-1ُ
 301سورةُالتوبة:ُاآلية/ُُ-2ُ
ُالزَّكااِة،ُُ-رواهُأبوُداودُ-3ُ اةُ  ِكتااب  ُكااناْتُلَِتِّجااراِة،ُها ُِِّْفيهااُِمْنُزاكا ُاْلع ر وِضُِِذاا ،ُبسند3862ُثُرقم:ُ،ُحديبااب 

 ضعيف
قاةٌُُُ-دارقطِن،ُواال23886ُْحديثُرقم:ُُُ-راوااه ُأاِْحادُ ُ-4ُ ُيِفُاَْخاْضرااوااِتُصادا اِة،ُبااٌب:ُلاْي ا ُالزَّكا حديثُرقم:ُُ،ِكتااب 

سمعهُمنُقدُصرحُبأنهَُلُيُ-وهوُعبدُاملَ َُبنُعبدُالعزيزُ-ِسنادهُضعفُلنقطاعه،ُفإ َُّابنُجريٌّ،ُويف3612ُ
َّناُبَغهُعنه،ُونق ُِّالرتمذيُيفُ العَ ِّ ُعنُالبخاريُقوله:ُا را َُّابنُأِبُبنُجريٌَُّلُيسمعُمنُعمعمرا َُّبنُأِبُأن ُِو

ُأن ُيقول:ُحدثتُعنُعمرا َُّبنُأِبُأن .
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ةُاوُا َاما ُكاا َّاُيابُِعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُأاِبُسا ،ُأاْخب اراه ،ُأا ََُّّأابااه ُِِحااس ا ،ُواأا ََُّّ،ُأا َُّْأابااُعاْمرِوُْبناُِِحااس  يع ُاْْلاداماُوااِْلِعاابا
ُلاه :ُ ُقاالا اةاُمااِل َُا»ع مارا ُأادُِّزاكا :ُواالَِّهُمااُِلُمااٌلَُِِّنَّااُأابِيع ُاْْلاداماُوااِْلِعُا«يااُِِحااس  :ُ،ُف اقاالا ،ُف اقاالا ق اوِّْمه ُ»ابا
1ُُ.«واأادُِّزاكااتاهُ 

اراِةُأاعامُُّاْْلاْموااِل،ُفُا ُالتِّجا ُبِالدُّخ وِل.واماال  ُأاْوَلا ُكاا َّا

الزَّكااةاُ،وُا اراةُ  التِّجا ُاْبن ُاْلم ْنِذِر:ُأاْْجاعاُأاْه ِّ ُاْلِعَِْمُعاَاىُأا ََُّّيفُاْلع ر وِضُالَِِّتُي  رااد ُِِاُا احلُْاُِقاالا ُا ُعاَاي ْها حاالا .ذاُا ُ 2ْول 

ُاْلم صانِّفُِ باِلحظ  اب  وأوله من حين بلوغ القيمة نصا فتقوم إذا حال الحول عليها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 (.للمساكين من ذهب أو فضة

ُحلِِمااسُ ُقاْولُ لُِ،ُوبَغتُقيمتهاُالنصاب،ُعروضُالتجارةُِذاُحالُعَيهاُاحلول :ُأادُِّزاُ»ُ:ع مارا كااةاُمااِل َُِف اقاالا
ُِجعااٌبُواأ ْدٌم،ُف اقاالُامُا ات اهااُاُِلُِلَّ 3ُُ.«ق اوِّْمهاا،ُواأادُِّزاكا

ُاْلم صانِّفُِ  (.مة نصابا وجب ربع العشر وإال فَلفإن بلغت القي): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ةُ ِذاُبَغتُ ُكااِْلُاُربعُالعشرالنصابُوحالُعَيهاُاحلولُوجبتُفيهاُالزكاةُوهيُُاْلع ر وضُُِِقيما ْْلاَْثاا َِّ،ُن َّهاا

اُبِاْلِقيماةُِ ُُ.لِت اعاُِّقها

ُاْلم صانِّفُِ  .(وكذا أموال الصيارف): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُ.معدةُلَبيع،ُوالشراءُْلج ُِّالربحأشبهتُالعروضُيفُكوهناُْلهناُ

ُاْلم صانِّفُِ ناعة محرمة ص وال عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها وال بما فيه): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 (.فيقوم عارَيا عنها

ُكالعدم. ُْل َُّقيمتهاُليستُمعتربةُيفُالزكاة،ُفوجودها
ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول  صر عرضا ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم َي) :راِِحاهُ 
 (.بمجرد النية

،ُقُاُ،ُحلديثفيهب ُِّلبدُمنُأ َُُّيولُعَيهُاحلول،ُمنُوقتُنيتهُالتجارةُ :َُسا راةاُْبِنُج ْند ب  أامَّاُب اْعد ،ُ»الا
ُلَُِْ ُالَِّذيُن ِعدُّ قاةاُِمنا ُكاا َّاُياْأم ر نااُأا ََُّْن ْرِجاُالصَّدا َّما عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  4ُُ«.ْيعُِب ُافاِإ ََُّّراس ولا

                                                           

ُالزَّكااِة،ُُ-راوااه ُالشافعيُ-1ُ اِةُاْلع ر وِض،ُُِكتااب  ُزاكا اِة،ُُ-،ُرواهُابنُأِبُشيبة630ُُحديثُرقم:ُبااب  ُالزَّكا ال واُمااُقُاُِكتااب 
ُعاَُا ُالرَّج  ُُِِّيا ول   30386ُ،ُحديثُرقم:ُْيِهُاحلْاْولُ يفُاْلماتااِعُياك و َّ ُِعْندا

ُ(1ُ/85)ُ-املغِنُلبنُقدامةُانظرُُ-2ُ
 راوااه ُأاِْحاد ُوتقدمُ-3ُ
هُ-4ُ  رواهُأبوُداودُتقدمُختُر
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ُاْلم صانِّفُِ  .(غير حلي اللبس) :راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
مُ ُقدمُمنُأ َُّالراجحُأنهُلُزكاةُيفُاحلَي؛تُِلماا الَُْاُُِف اَامُُْ،ْسِتْعمااِلُاْلم بااحٌُِدُِلَِلُعُاِْلانَّهُ  ُكا سيارِة،ُْبُِفيِهُالزَّكااة 

ُ.ِثياابُِالوُاُوالعقاِر،ُواْلثاِث،

ُاْلم صانِّفُِ ت القيمة غوما استخر  من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بل): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .(نصابا بعد السبك والتصفية

1ُُ.لقولهُتعاَل:ُ}واممَّاُأاْخراْجنااُلاك ْمُِمناُاْْلاْرِض{

ِلُ ُالَّه ُعاْنهُ ُْبِنُاحلْااِرثُِوملاُرويُعاِنُِبَلا عاَاْيِهُواسُاُراِضيا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُِمْنُماعااِد َُِّاْلقاباَِيَِّةُ»َّماُأا ََُّّراس ولا أاخاذا

2ُُ.«قاةُاالصَّدُا

ُاهلِلُصَىُاهللُعَيهُوسَمُورو ُ ُ»مااِل ٌَ،ُعاْنُرابِيعاةاُْبِنُأاِبُعاْبِدُالرَِّْحِن،ُعاْنُغارْيُِوااِحد ؛ُأا ََُّّراس ولا أا ََُّّراس ولا
ُاْلقاباَِيَِّة،ُ ُاحلْااِرِثُاْلم زاِّنَُّماعااِد َّا ُْبنا لا ُِبَلا ُأاْقطاعا َّما ُواسا ُاْلف رْعُِوُاالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُِمْنُنااِحياِة ُ«ِهيا ،ُفاِتَْ َا

ُاْلي اْوِم. اة َُِِلا ُالزَّكا ُي  ْؤخاذ ُِمن ْهااُِِلَّ   3اْلماعااِد َّ ُلا

ُ ُالعيِن: ُاْلقاباَِيَّةُ وُاقالُالبدر ةُاْلبااءُِبفاْتح: ُاْلم واحدا ُق ابا ُِّ َِِلاُُِنْسباة: ُمنُنااحياةُواِهيُوااْلبااء،ُاْلقاافُْتحبِفُاُ،:
ُوااْلماديناة،َُناَْاةُبَاُماوِضعُه وُاوُاُاْلفارْع،ُنااحياةُمنُِهيُا:ُواقي ُِّأايَّام،َُاْساةُاْلماِديناةُوابَاُباينهمااُْحراْلبُاُسواح ِّ
ا 4ُُ.اْلماْحف وظُه وُاُهاذا

وقدرهاُربعُالعشرُْلهناُزكاةُيفُاْلَثا َّ،ُفأشبهتُزكاةُسائرُاْلَثا َّ.ُقالهُيفُالكايف.ُويشرتطُبَوغُالنصابُ
ُماُتقدم.ُلعموم

                                                           

266ُالبقرة:ُاآلية/ُسورةُُ-1ُ
ُِكتااِبُالزَّكااةُُُِ-ابنُاِلارودُراوااهُ ُ-2ُ اِة،ُأاوَِّل ُالزَّكا  163حديثُرقم:ُُِكتااب 
،ُحديُُ-،ُواأاب وُدااو د2658 حديثُرقم:ُ-د ُراوااه ُأاِْحُاُ-3ُ َا مااراِةُوااْلفاْيِء،ُبااٌبُيفُِِْقطااِعُاْْلاراِض ثُِكتاابُاَْخارااِجُوااْْلِ

اعااِد َِّ،ُحديثُرقمُ:ُُُ-،ُوامااِل ٌَُيِفُاْلم واطَّأ1063ُِرقم:ُ
اِة،ُالزَّكااة ُيفُامل ُالزَّكا 583ُِكتااب 

ُ(32ُ/223)ُ-اريُعمدةُالقاريُشرحُصحيحُالبخُ-4ُ
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ِ  زََكاِة اْلِفْطرِ  ُبَا

ُو ج وِِااُاْلِفْطرُ  ُاْلِفْطِرُِْلانَّه ُساباب  ُالصَّاِئم ُِْفطاار اُواأ ِضيفاْتَُِلا ُِمْنُِضاافاِةُُاْسم ُماْصدار ُِمْنُق اْوِل َ:ُأاْفطارا ف اه وا
ُساباِبِهُواِقي ِّاُلاااُِفْطراٌة:ُِْلا ََُّّاْلِفْطراةاُاَخَِْْقُا ُت اعااَلاُ،ُةُ الشَّْيِءَُِلا ُعاَاي ْهاا{}ُ:قاالا ُالنَّاسا ُالَِّهُالَِِّتُفاطارا 1ُُ.ِفْطراتا

قاة ُعاْنُاْلبادا َُِّواالن َّْف ُُِاْلِفْطراةُِواي  رااد ُبُِ ُ.الصَّدا

ُ:زََكاِة اْلِفْطرِ فضل 

اةُ  ةٌُلَِصَّاِئِمُِمناُاُط ْهراةٌُاْلِفْطِرُُزاكا َُُِلَّْغِوُواالرَّفاِث،ُواط ْعما ُ:ِلَْماسااِك
اُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ  ه ما ُالَّه ُعان ْ :ُُراِضيا ُزاُ»قاالا َّما ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  اةاُاْلِفْطِرُط ْهراة ُلَِصَّائِِمُف اراضا كا

اٌةُمُا ُزاكا ِةُفاِهيا ،ُفاماْنُأادَّاهااُق اْب ِّاُالصََّلا َِ ة ُِلَْماسااِك ُالَّْغِوُواالرَّفاِث،ُواط ْعما ِةُقُِْمنا ُالصََّلا ب ولاٌة،ُواماْنُأادَّاهااُب اْعدا
قااتُِ قاٌةُِمناُالصَّدا 2ُُ.«فاِهياُصادا

ُاْلم صانِّفُِ  (.تجب: بأول ليلة العيد): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
قاةاُأاضُِْل َُّ ُاْلِفْطِر،ُفاكااناْتُوااِجباة ُبِِه؛ُِْلا ََُّّاْْلِضاافاةاُت اْقتاِضيُاِلْخِتصااُتفُايالصَّدا ُِفْطر ُصُاَِِلا ُواالسَّباِبيَّةا،ُواأاوَّل 

َاِةُاْلِفْطرُِ ُِباِغيِبُالشَّْمِ ُِمْنُلاي ْ يِعُراماضاا َّا ُاُُ،ي اقاع ُِمْنُْجِا ُواْقت  ْتادُّ ُط َ وِعُاْلفاْجِرُالثَّاِّنُواعاْنه :َُا ْلو ج وِبَُِِلا
ُِبط َ وِعُاْلفاْجِرُِمْنه ،ُوُا،ُاْلِفْطرُِ ِمْنُي اْومُِ ب  ُِا ُأا َُّْي صاَّواعاْنه :ُ َُِِلا ْتادُّ ُ.ىُاْلِعيدُ عاْنه :ُواَا

ُاْلم صانِّفُِ  (.فمن مات أو أعسر في الغرِو فَل زكاة عليه): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ِمُو ج وِدُساباِبُاْلو ج وبُِ ُ .لِعادا

ُاْلم صانِّفُِ  .(وبعده تستقر في ذمته): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
رُاملاُثبتُ عان ْه ماارُاُعاِنُاْبِنُع ما َّماُف ُا:ُ»ِضياُالَّهُ  عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُأا ََُّّراس ولا ُزاكااةاُاْلِفْطِرُِمْنُراماضاا َّا راضا

ُاْلم سُْ ُأاْوُعاْبد ،ُذاكار ُأاْوُأ نْ ثاى،ُِمنا ْر ،ُأاْوُصااع اُِمْنُشاِعري ،ُعاَاىُك  ُِِّّح ر  َُاعاَاىُالنَّاِس،ُصااع اُِمْنُُتا 3ُُ.«َِِم

                                                           

 10ُسورةُالروم:ُاآلية/ُُ-1ُ
ُالزَّكااِة،ُُ-رواهُأبوُداودُ-2ُ اِةُاْلِفْطِر،ُِكتااب  ُزاكا اِة،ُُُ-،ُوابنُماجه3606حديثُرقم:ُُبااب  ُالزَّكا اِةُاْلِفطُُِْكتااب  ُزاكا ُِر،بااب 

 3526حديثُرقم:ُ
قاة ُالِفطُُُْ-رواهُالبخاريُ-3ُ اِة،ُبااٌب:ُصادا ُالزَّكا ،ُِكتااب  َا  ْسَِِم

ُامل ُُ-،ُومسَم3803ُديثُرقم:حِرُعاَاىُالعاْبِدُواغارْيِِهُِمنا
ُالتَّْمِرُواالشَِّعرِي،ُ ُِمنا َا اِةُاْلِفْطِرُعاَاىُاْلم ْسَِِم ُزاكا اِة،ُبااب  ُالزَّكا  653حديثُرقم:ُِكتااب 
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ُاْلم صانِّفُِ عيد وهي واجبة على كل مسلم َيجد ما َيفضل عن قوته وقوت عياله َيوم ال): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .(وليلته بعدما َيحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياِ بذلة وكتب علم

 :زََكاِة اْلِفْطرِ ح ْكم  

اةُ  ملاُ ،دُوليَتهيومُالعيمنُالطعامُالهُعيُحاجةُوُحاجتهعنُُزيدماُيُعندهواجبةُعَىُك ُِّمسَمُُاْلِفْطرُُِزاكا
ُالَّه ُعان ْه مااُع مارُاُاْبنُِثبتُعنُ :ُُراِضيا ُالَِّهُصُا»قاالا ُراس ول  َّمُاَّىُالَّه ُعاَايُْف اراضا اةاُاْلِفْطِرُصااع اُِمْنُُِهُواسا زاكا

ِر،ُوااْْلُ  ،ُواالذَّكا ْر ُأاْوُصااع اُِمْنُشاِعري ،ُعاَاىُاْلعاْبِد،ُوااحلْ رِّ ُِِااُنْ ثاى،ُواالصَِّغرِي،ُوااْلكُاُتا ،ُواأامارا َا ُاْلم ْسَِِم ِبرِي،ُِمنا
ةُِ ُالصََّلا 1ُُ.«أا َُّْت  ؤادَّ ُق اْب ِّاُخ ر وِجُالنَّاِسَُِِلا

ه مااُع مارُاُاْبنُِلقولُوقولم:ُ)واجبة(؛ُ ُالَّه ُعان ْ :ُُراِضيا ُالَِّهُصُا»قاالا ُراس ول  َّمُاَّف اراضا اةاُُىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا زاكا
ُ.«اْلِفْطرُِ

(؛ُيعِنُلُيشرتطُلاُماُيشرتطُلغريهاُمنُالعباداتُمنُالبَوغُوالعق ِّ،ُوالذكورية،ُعَىُك ُِّمسَموقولم:ُ)
ِر،ُوااْْل نْ ثاى،ُواالصَِّغرِي،ُواا»:ُلَحديثُالسابقُوفيه ،ُواالذَّكا َُالُْعاَاىُاْلعاْبِد،ُوااحلْ رِّ ُاْلم ْسَِِم ِبرِي،ُِمنا ُ.«كا

ُشرتطُلاُماُيشرتطُلغريهاُمنُالزكواتُمنُحَولُاحلولُوبَوغُالنصاب.وكذل َُلُي

ُاْلم صانِّفُِ  .(وتلزمه: عن نفسه وعن من َيمونه من المسلمين): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُ ُوأولده، ُعان ْه مااُع مارُاُاْبنُِلقولُكزوجته ُالَّه  ُُراِضيا ُوااْْلُ »: ِر، ُواالذَّكا ، ُوااحلْ رِّ ُواالصَِّغرِي،ُعاَاىُاْلعاْبِد، نْ ثاى،

َُا ُاْلم ْسَِِم ِبرِي،ُِمنا 2ُُ.«وااْلكا

قاِةُاْلِفْطِرُعاِنُالصَِّغرِيُوُا»ُ:قاالُاُعنهُويفُرواية َّماُِبصادا ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُراس ول  ُوااْلعاْبِدُأامارا ِبرِيُوااحلْ رِّ اْلكا
3ُُ.«ممَّْنُُتا ون و َُّا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ِلَجِميِعِهْم، بََدَأ بِنَ ْفِسهِ  ْن َلْم ََيِجدْ إِ فَ ): ه ُالَّهُ راِِحُاق اْول 
ُاهلِلُصُاملاُثبتُ ُراس ولا ُذاِل َا ِا َا اُلاه ُعاْنُد ب ر ،ُف اب ا ُراج  ٌُِِّمْنُباِِنُع ْذراةاُعاْبد  :ُأاْعتاقا عاَاْيِهُعاْنُجااِبر ،ُقاالا َّىُاهللُ 

ُ: َّماُف اقاالا ُمااٌلُغاي ْر ه ؟»واسا :ُُ«أالا َا ،ُف اقاالا :ُلا ؟»ف اقاالا ِيِهُِمِنِّ ْشت ارااه ُن  عاْيم ُْبن ُعاْبِدُاهلِلُاْلعاداِويُُّفاا«ُماْنُياْشرتا
ُ: قاالا اُِِلاْيِه،ُُث َُّ ف اعاها َّماُفادا عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ،ُفاجااءاُِِااُراس ولا ُف اتاصادَُّ»بِثاماا َُِِّمائاِةُِدْرهام  بِن اْفِس َا أُْ ْقُاْبدا

                                                           

قاِةُالِفْطرُُُِ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُف اْرِضُصادا اِة،ُبااب  اِةُاْلِفْطِرُُُ-ومسَمُ،3801ُحديثُرقم:ِكتاابُالزَّكا ُزاكا اِة،ُبااب  ِكتاابُالزَّكا
ُالتَّْمِرُواالشَِّعرِيُ ُِمنا َا  653ُحديثُرقم:عاَاىُاْلم ْسَِِم

هُ-2ُ  تقدمُختُر
اِةُاْلِفْطِر،ُ -رواهُالدارقطِنُ-3ُ ُزاكا ُبِقاِوي ُواالصَّواابُ 2065ُحديثُرقم:ِكتااب   ْوق وفٌُمُاُ،ُوقال:ُراف اعاه ُاْلقااِسم ُوالاْي ا
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،ُفاِإ َُّْفاضا ِّاُعاْنُذُِ ُشاْيٌءُفاَِِذيُق ارااباِت َا ،ُفاِإ َُّْفاضا ِّاُعاْنُأاْهَِ َا ُعاَاي ْهاا،ُفاِإ َُّْفاضا ِّاُشاْيٌءُفاأِلاْهَِ َا يُق ارااباِت َا
ا اُواهاكاذا 1ُُ.«شاْيٌءُف اهاكاذا

ُاْلم صانِّفُِ  (.هِ فَ َزْوَجتِ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ِمُن افاقاِتهااُعاَاىُساائِِرُالن َّفاقااِت،ُواِلو ج وِِااُماعُاِ َُّْفاضا ِّاُعاْنُِفْطراِةُن اْفسُِ ْعسااِر،ُِْلا ََُِّّهُشاْيٌء،ُلِت اقادُّ ُُاْلياسااِرُوااْْلِ

ِبي ُِِّاْلم عااواضاةُِن افاقات ُا ُ.هااُعاَاىُسا

ُاْلم صانِّفُِ  (.هِ فَ َرِقيقِ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ْعسااِر،ُِبُُِمَُبهُ ن افاقات ُاُْل َّ ِفُن افاقاِةُاْْلاقااِربُِماعاُاْْلِ ُ.َلا

ُاْلم صانِّفُِ  (.هِ فَأ مِّ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
عاَُافِْلان َّهااُم قادَّماٌةُيفُاْلربِّ،ُ ُراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ  :ُجااءاُراج  ٌَُِِِّلا ُعاْنُأاِبُه رايْ راةا،ُقاالا :ُماْنُأاحاقُّ َّما،ُف اقاالا ْيِهُواسا

:ُالنَّاِسُِِب ْسِنُصُا :ُ«ُأ مُّ َُا»حااباِِت؟ُقاالا ماْن؟ُقاالا :ُُث َُّ أ مُّ َُا»قاالا :ُ ُُث َّ«ُُث َُّ :ُقاالا أ مُّ َُا»ُماْن؟ُقاالا :ُ«ُُث َُّ قاالا
ُ: ماْن؟ُقاالا أاب وكُا»ُث َُّ 2ُُ.«ُث َُّ

اُعاْنُاْلكاْسبُِ ُ.واِلضاْعِفها

ُاْلم صانِّفُِ  (.فَأَبِيهِ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُأاتاىُالنَّالرب،ُْلنهُيَيُاْلمُيفُ ُراج َل  ِه،ُأا ََّّ ،ُعاْنُأابِيِه،ُعاْنُجادِّ ِبَُّصاَّىُاهللُ وملاُثبتُعاْنُعاْمرِوُْبِنُش عاْيب 

ُ: ا،ُواِِ ََُّّوااِلِديُُياْتااج ُمااِل؟ُقاالا ُواوالاد  ُالَِّه،ُِِ ََُِّّلُماال  :ُيااُراس ولا َّما،ُف اقاالا ُِلوُا»عاَاْيِهُواسا ُواماال  َا ،ُأاْنتا اِلِدكا
دِك مُْ ُكاْسِبُأاْولا َ واُِمْن ُكاْسِبك ْم،ُفاك  داك ْمُِمْنُأاْطياِب 3ُُ«.ِِ ََُّّأاْولا

ُاْلم صانِّفُِ  .(هِ فَ َوَلدِ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُ.لِق ْربِهُِ

ُاْلم صانِّفُِ ِ  ِفي ِميَراثٍ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   .(فََأقْ َر

                                                           

اْلقارااباِة،ُ -رواهُومسَمُ-1ُ أاْهَِِهُُث َُّ اِءُيِفُالن َّفاقاِةُبِالن َّْفِ ُُث َُّ ُاِلبِْتدا اِة،ُبااب   666ُديثُرقم:حِكتاابُالزَّكا
ُالنَّاِسُِِب ْسِنُالصُّْحباةُِ -رواهُالبخاريُ-2ُ ُاْلاداِب،ُبااٌب:ُماْنُأاحاقُّ بُاْلربُِّكتا -،ُومسَم8663ُ،ُحديثُرقم:ِكتااب 

ُبِِهُ،ُ ْيِنُواأان َّه مااُأاحاقُّ ُاْلوااِلدا ُبِرِّ  2835ُحديثُرقم:واالصَِّاِةُوااآْلدااِب،ُبااب 
ُاْْلِجااراِة،ُبااٌبُيفُالرَّج  ُِِّياْأك  ِّ ُِمْنُمااِلُوالاِدهُُُِ-،ُأبوُداود6665حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ ،ُِكتاابُاْلب  ي وِع،ُأابْ وااب 

ُ،ُحديثُرقم:ُُُ-وابنُماجه،1810ُُحديثُرقم: ُوالاِدِه ُمااِل ُِمْن ُلَِرَّج  ِِّ ُماا ُالتِّجاارااِت،ُبااب  ،ُبسند2262ُِكتااب 
ُصحيح
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الُْ ُكا ما ُ.ِمريااثُِِْلاوَّلِيَِّتِهُف اق دِّ

ُاْلم صانِّفُِ  (.تجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضانو ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّناُقالُمنُقالُبالوجوبُ فيهُنظر،ُْلنهُتربعهُبطعامهُشهرُرمضا َُّلُيوجبُعَيهُِخراجُالزكاةُعنه،ُِو

1ُُ .ممَّْنَُ اوِّن و َُّالعمومُقولهُ:ُ 

ُاْلم صانِّفُِ  (.بطعامه َمِن اْسَتْأَجَر َأِجير اال على  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُْلنهُلي ُمأمور اُبالنفقةُعَيه.

ُاْلم صانِّفُِ  .(وتسن عن الجنين ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُك ُِّمنَُنفظُعنهُلُيوجبهاُعنُاِلنَ  .لفع ُِّعثما َُّرضيُاهللُعنهُولَُب.ُقالُابنُاملنذر:

                                                           

هُ-1ُ ُتقدمُختُر
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 ل  صْ فَ 

ُاْلم صانِّفُِ  .(َواِْلَْفَضل  ِإْخَراج َها َيَ ْوَم اْلِعيِد قَ ْبَل الصَََّلةِ ): الَّهُ راِِحاه ُق اْول 
رُاملاُثبتُ ُالَّه ُعان ْه مااُعاْنُعاْبِدُاهلِلُْبِنُع ما ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَايُْ:ُ»راِضيا ُراس ولا اِةُأا ََّّ ُبِِإْخرااِجُزاكا ُأامارا َّما ِهُواسا

ةُُِاْلِفْطِر،ُأا َُّْت  ؤادَّ ُق اْب ِّاُخ ر وجُِ ُالصََّلا 1ُُ.«النَّاِسَُِِلا

َّمُاأوُِبضيُقدرهاُيفُموضعُلُتقامُفيهُالصَلةُْلمرهُ عاَاْيِهُواسا ُْبِنُع مارُاماُيفُحديثُابذل َُكُصاَّىُاهللُ 
ُالسابق.

ُاْلم صانِّفُِ  (.وتكره بعدها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
أُذمتهُعبادةُلاُوقتُُمددُبالشرع،ُولُترُبُْلهناُرمنظرُوالصوابُأ َُّتأخريهاَُِلُماُبعدُالصَلةُُمفيهُ

ه مااُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ ملاُثبتُُبأدائهاُبعدُالصَلة؛ عان ْ :ُُراِضياُالَّهُ  ُراس ُو»قاالا َّماُف اراضا عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ل 
ُالَّْغِوُواالرَّفاِث،ُواط ْعماة ُ اةاُاْلِفْطِرُط ْهراة ُلَِصَّاِئِمُِمنا اُق ُازاكا ،ُماْنُأادَّاها َِ اٌةُماْقب ولاٌة،ُِلَْماسااِك ُزاكا ِة،ُفاِهيا ْب ِّاُالصََّلا
قااتُِ قاٌةُِمناُالصَّدا ُصادا ِة،ُفاِهيا ُالصََّلا   2.«واماْنُأادَّاهااُب اْعدا

ُاْلم صانِّفُِ  (.َيوم العيد مع القدرة َوََيْحر م  تَْأِخير َها َعنْ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُبغريُعذر.ُقُالواجبُعنُوقتهْلنهُتأخريُلَح

ُاْلم صانِّفُِ  (وَيقضيها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
3ُُ.كالدينُوقتهُبفواتُيسقطُفَلُوجبُمالُحقُْلنه

ُاْلم صانِّفُِ  .(وتجزئ قبل العيد بيومين): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ه مُالفع ُِّالصحابةُ ُالَّه ُعان ْ ُالَُّراِضيا ُراِضيا ُع مارا ُاْبن  ُكاا َّا ُفقد َ ون اهاا،ُواكاان واُي  ْعِطي»ه ُعان ْه ماا ُي اْقب ا ُالَِّذينا هاا

ُِ َْ ُأاْوُي اْوما 4ُُ.«ي  ْعط و َّاُق اْب ِّاُالِفْطِرُبِي اْوم 

ُُو ُكاا َّا ُأُا»عاِنُاحلْاساِن،ُأانَّه  قاةاُاْلِفْطِرُق اْب ِّاُاْلِفْطِرُبِي اْوم  ُي ارا ُباْأس اُأا َُّْي  عاجِّ ِّاُالرَّج  ِّ ُصادا ُِلا َْ 5ُُ.«ْوُي اْوما

                                                           

 ،ُحديثُرقم:ُ-ومسَمُ،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ
 ،ُحديثُرقم:ُُبسندُحسنُ-رواهُأبوُداودُ-2ُ
 (3ُ/333)ُ-الكايفُيفُفقهُاْلمامُأِحدُُ-3ُ
 ،ُحديثُرقم:ُ-واهُالبخاريُرُ-4ُ
 ،ُحديثُرقم:رواهُابنُأِبُشيبةُ-5ُ
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ُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط بوالواج): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
:ُملاُثبتُ ُاهلِلُصاَّىُاهللُ »عاْنُأاِبُساِعيد ُاَْخ ْدرِيِّ،ُقاالا ُِفينااُراس ول  ُكاا َّا اةاُاْلِفْطِر،ُك نَّاَُن ْرِج ُِِْذ َّماُزاكا ُعاَاْيِهُواسا
ُك  ُِِّّ ،ُأاْوُصااع اُِمْنُشاِعري ،ُأاْوُصُاُعاْن ،ُأاْوُصااع اُِمْنُأاِقط  ،ُصااع اُِمْنُطاعاام  ُأاْوُمماَْ وك  ِبري ،ُح ر  اع اُصاِغري ،ُواكا

ْر ،ُأاْوُصااع اُِمْنُزابِيبُ  1ُُ.«ِمْنُُتا

ُوُا : ُقاالا ه ماا، ُعان ْ ُالَّه  ُراِضيا ُع مارا ُاْبِن ُصاَّىُاهلل ُعُا»عاِن ُالنَِّبُّ ُواسُاف اراضا ِر،َُاْيِه ُعاَاىُالذَّكا ُالِفْطِر قاةا ُصادا َّما
ْر ،ُأاْوُصااع اُِمْنُشاِعري ُ اْمَ وِكُصااع اُِمْنُُتا

،ُواامل ُبُُِف اعادالُا»وااْل نْ ثاى،ُوااحل رِّ ُالنَّاس  ،ُفاكاا َّا ُِمْنُب  ر  ُصااع  ِهُِنْصفا
ا ُالَّه ُعان ْه ما ُراِضيا ُ«ُاْبن ُع مارا اِديناِةُِمناُالتَّْمِر،ُفاأاْعطُافاأاعُْ»ي  ْعِطيُالتَّْمرا

ُأاْه ِّ ُامل 2ُُ.«ىُشاِعري اوازا

ُاْلم صانِّفُِ  .(دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب وَيجزئ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُ لقول ُالَّه ُعاْنهُ اَخدريُأاِبُساِعيد  ُاهلِلُصاَّىُا» :راِضيا ُِفينااُراس ول  ُكاا َّا ُِِْذ اةاُهلل ُك نَّاَُن ْرِج  ُزاكا َّما ُواسا عاَاْيِه

،ُأاْوُصااع اُِمنُْ ،ُأاْوُصااع اُِمْنُأاِقط  ،ُصااع اُِمْنُطاعاام  ُأاْوُمماَْ وك  ِبري ،ُح ر  ُك  ُِِّّصاِغري ،ُواكا شاِعري ،ُأاْوُُاْلِفْطِر،ُعاْن
ْر ،ُأاْوُصااع اُِمْنُزابِيبُ  ُعُا.ُ«صااع اُِمْنُُتا ُقاِدما نااُم عااوُِف اَاْمُن ازاْلَُن ْرِج ه ُحاَّتَّ ُحااجًّا،ُأاْوَُاي ْ ُأاِبُس ْفياا َّا ياة ُْبن 

ُ: ُأا َُّْقاالا َّماُبِِهُالنَّاسا ُكا ا ُِفيما ُعاَاىُاْلِمْنرباِ،ُفاكاا َّا ُالنَّاسا َّما ْيِنُِمْنَُساْرااِءُالشَّاِم،ُُِِ»م ْعتاِمر اُفاكا ُم دَّ ُأارا ُأا ََّّ ِّنِّ
ْرُ  ُصااع اُِمْنُُتا ُالنَّاسُ ُ.«ت اْعِدل  3ُُ.ِبذاِل َُاُفاأاخاذا

ُاْلم صانِّفُِ  .(وَيخر  مع عدم ذلك ما َيقوم مقامه من حب َيقتات كذرة ودخن وباقَل): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكا َُّمماُيقتات،ُُ منُعدمُاْلصنافُاملذكورةُجازُلهُأ ََُّيرجُغريهاُمماُيقومُمقامهاُمماُيكالُويدخرُِذا

ُكالذرة،ُواْلرز،ُوالعدس،ُوالَوبيا،ُوغريها.ُ

ُاْلم صانِّفُِق اوُْ  .(َواِحدٍ م لِ ه  ت َ رَ طْ فِ  َوََيج وز  َأْن َي  ْعِطَي اْلَجَماَعة  ): راِِحاه ُالَّهُ ل 
ُ واِْلان َّ نصُعَيه، ََّ قاٌةُِلغارْيُِم عا ُكاالتَّطاوُّعُِهااُصادا ُوااِحد  ُصاْرف  هااَُِلا ُ.،ُفاجاازا

َّمُاْلنهُ ُِبدُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُباِِنُز راْيق  َاماةاُْبِنُصُاأامارا ُسا قاِتِهْمَُِلا ُشاْخٌصُوااِحدٌُُ،ْخرُ ْفِعُصادا عاْنُف ُاُ؛واه وا
ُ ُراماضاا َّا ُغارْيِي،ُف اَامَّاُداخا ِّاُشاْهر  ُي ِصيب  ُالنِّسااِءُمااُلا ُِمنا أ ِصيب  ُاْمراأُ  ُك ْنت  : َاماةاُْبِنُصاْخر ُقاالا ُخُِسا ْفت 

                                                           

قاة ُالِفْطِرُصااٌعُِمْنُطاعاامُ ُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ اِة،ُبااٌب:ُصادا ُالزَّكا ُالزَّكااِة،ُُ-ومسَمُ،3806،ُحديثُرقم:ُُِكتااب  ُِكتااب 
ُالتَّْمِرُواالشَِّعريُِ ُِمنا َا اِةُاْلِفْطِرُعاَاىُاْلم ْسَِِم ُزاكا 658ُ،ُحديثُرقم:ُبااب 

اْمَ وكُُُِ-رواهُالبخاريُ-2ُ
ُواامل قاة ُالِفْطِرُعاَاىُاحل رِّ اِة،ُبااٌب:ُصادا ُالزَّكا  3833ُ،ُحديثُرقم:ُِكتااب 

ُالزَّكااِة،ُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُِمْنُزابِيبُ ُِكتااب  ُصااع  ُالزَّكااِة، -ومسَمُ،3805،ُحديثُرقم:ُُبااب  اِةُاْلِفطُُِْكتااب  ُزاكا ُرُِبااب 
ُالتَّْمِرُواالشَِّعريُِ ُِمنا َا 658ُُ،ُحديثُرقم:عاَاىُاْلم ْسَِِم
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ُِبُ ُي  تااباع  ْيئ ا ُاْمراأاَتُشا ُِمنا ُأ ِصيبا َِخُاأا َّْ ُي اْنسا ُِمن ْهااُحاَّتَّ ُأ ْصِبحا،ُفاظااهاْرت  ُُحاَّتَّ ُِهيا ناا ُراماضاا َّا،ُف اب اي ْ ُشاْهر 
ُخُا ُأاْصباْحت  ُعاَاي ْهاا،ُف اَامَّا ُِلُِمن ْهااُشاْيٌء،ُف اَاْمُأاْلباْثُأا َُّْن ازاْوت  َاة ،ُِِْذُتاكاشَّفا ُلاي ْ ُختاْد م ِِنُذااتا َُِِلا راْجت 

َّما،ُقاالُ ق اْوِميُفاأاْخب اْرت  ه م ُا عاَاْيِهُواسا ُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُاْمش واُماِعيَُِِلا ،ُواق  َْت  َُخْاب ارا ُواالَِّه،ُفااْنطاَاْقت  وا:ُلا
ُ: ُفاأاْخب اْرت ه ،ُف اقاالا َّما ُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا َامُا»َِِلا ُيااُسا اكا ُِبذا ُيُا«ة ؟أاْنتا اكا :ُأانااُِبذا ُالَِّهُ،ُق  َْت  اُراس ولا

ُ: ُالَّه ،ُقاالا ُواأانااُصااِبٌرُِْلاْمِرُالَِّه،ُفااْحك ْمُيفَُّمااُأارااكا ِ َْ ُمااُ«حارِّْرُراق اباةُ »مارَّت ا ُبِاحلْاقِّ :ُواالَِّذيُب اعاثا َا ،ُق  َْت 
ُ: راق اباِِت،ُقاالا ُصاْفحاةُا غاي ْراهاا،ُواضاراْبت  ُراق اباةُ  ُِم تاتاابُِفاص ْمُشاْهراْيِنُ»أاْمَِ َ  َْ ُ«عا ُالَِّذيُأاصاْبت  :ُواها ُِّْأاصاْبت  ،ُقاالا

ُ: ُالصِّيااِم،ُقاالا ُِمنا ُِمْسِكين ا»ِِلَّ َا ُِستِّ ا َْ ُب ا ْر  ُِمْنُُتا :ُوُا«فاأاْطِعْمُواْسق ا نااُ،ُق  َْت  ُبِت ْ ُلاقاْد ُبِاحلْاقِّ الَِّذيُب اعاثا َا
ُ: ُمااُلانااُطاعااٌم،ُقاالا ِ َْ ُُُُِِصااِحبُِفااْنطاَِْقَُِِلاُ»واْحشا ا ُف اَْياْدف اْعها قاِةُباِِنُز راْيق  ُِمْسِكين اُصادا َا ،ُفاأاْطِعْمُِستِّ لاْي َا

ُباِقيَّت اهاا ُواِعياال  َا ْر ُواك  ُِّْأاْنتا 1ُُ.«واْسق اُِمْنُُتا

ُاْلم صانِّفُِ  .(َجَماَعةٍ لِ  ه  تَ رَ طْ فِ  اْلَواِحد   َأْن َي  ْعِطيَ وَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ف اامة:ُقالُابنُقد ُِخَلا ُِفيِه ُن اْعَام  ُِمن ْهااُ؛لا ُم ْستاِحقَّهاا،ُف ارباِئا ق اتاه َُِلا ُصادا ُُُِْلانَّه ُصارافا َُِلا ُداف اعاهاا ُلاْو ا كاما

ُ 2.وااِحدُ 

ُاْلم صانِّفُِ  .(إخرا  القيمة في الزكاة مطلقا وال َيجزئ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
شرعتُعَىُهيئةُخاصةُفَمَُزَُم عبادُة الفطرُْلهنُا ُاهللُُِقاالُاالفتها،ُويفُزكاُة َّما:ُُراس ول  عاَاْيِهُواسا صاَّىُاهللُ 

«َُِ ة ُِلَْماسااِك ةُ طُ ولُيتحققُكوهناُُ.«ط ْهراة ُلَِصَّاِئِمُِمناُالَّْغِوُواالرَّفاِث،ُواط ْعما ُبغريُاْلطعام.ُُْعما

ُاْلم صانِّفُِ من أخذها  كاته وصدقته ولو اشتراها من غيرعلى الشخص شراء ز  وَيحرم): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
 .(منه
ُْبنُِلقولُ را ُالَّه ُعاْنهُ اُع ما ِبي ُِِّالَِّه،ُفاأاضااعُاَخاطَّاِبُراِضيا ُيفُسا ُعاَاىُف اراس  ُ:ُِحااَْت  ُِعْنداه ،ُفاأاراْدت  ه ُالَِّذيُكاا َّا

،ُفاساأُا ُأانَّه ُباائِع ه ُِبر ْخص  ِياه ُِمْنه ُواهان اْنت  ُالنَِّبَُّصاَّأا َُّْأاْشرتا ُعاْنُذاِل َا :ُْلت  َّما،ُف اقاالا عاَاْيِهُواسا ِِهُ»ىُاهللُ  لاُتاْشرتا
َِْبُي اع ود ُيفُق اْيِئهُِ ُكاالكا قاِتِه ُوااِحد ،ُفاِإ ََُّّالعااِئداُيفُصادا ه ُِبِدْرهام   3ُ.«واِِ َُّْأاْعطااكا

  

                                                           

قُِ -راوااه ُأاب وُدااو دُ-1ُ 2231ُ ،ُحديثُرقم:بااٌبُيِفُالظِّهاارُِ،ُِكتاابُالطََّلا
ُ(3ُ/136)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
ق ُاُ-رواهُالبخاريُ-3ُ اِة،ُبااٌب:ُها ُِّْياْشرتاِيُالرَّج  ِّ ُصادا ُالزَّكا ُاْلِبااِت، -،ُومسَم3360،ُحديثُرقم:ُتاه ؟ِكتااب  ُِكتااب 

ُعاَاْيِه،ُ ُبِِهُممَّْنُت ص دِّقا ْنساا َُِّمااُتاصادَّقا ُكارااهاِةُِشرااِءُاْْلِ  3620حديثُرقم:ُبااب 
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ِ  بَ   اةِ كَ الزَّ  ا ِ رَ خْ إِ  ا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ا كالنذر والكفارةَيجب إخراجها فور  ): َّهُ راِِحاه ُالق اْول 
ُيفُقولهُتعاَل:ُ}واآت واُالزَّكااةا{  ْطَاقا

ُامل 1ُُ.ْل َُّاْلْمرا

ُكاْلفَلس،ُأوُاملوتُِلُيفُحالتُسيأَتُبياهنيقتضيُالفورية بالتأخريُماَُنعهُمنُأدائها ُا.،ُْلنهُرِباُيطرُأ

ُاْلم صانِّفُِ  (.يرها لزمن الحاجةوله تأخ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُمنُحاضر،ُفيجوزُلهُتأخريهاُليدفعهاُِليه.ُاُهوُأشدُحاجةُ غائبُ ُدُاجُاكماُلوُوُا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ولقرَيب وجار): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُْلهناُعَىُالقريبُاحملتاجُثنتا َُّصدقةُوصَة،ُواِلارُيفُمعناه.

ُاْلم صانِّفُِ ِِ  لِتَ َعذُّرِ )وَ : راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   (.إْخَراِجَها ِمْن النَِّصا
اِلُ اِلُِلغاْيباِةُاْلما اُِمْنُاْلما ِرُِْخرااِجها اُلِت اعاذُّ ُِه.ماالُُِِمْنُالتَّصارُِّفُيفُُعُاِنُمُ وُذل َُلكاُواُُ،سارِقاِتهُُِوُْأوالاه ُتاْأِخري ها

ُاْلم صانِّفُِ  .(َغْيرِهِ َوَلْو َقَدَر َعَلى َأْن َي ْخرَِجَها ِمْن ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُعاَاىُأا ََُّْي ْرِجُا را اةُاالُأاْيُوالاْوُقادا ُي اَْزام هُ ُزاكا اِةُاْلمااِلُِمْنه ُ،ُِْلُاذل َُِمْنُغارْيُِاْلمااِلُاْلم زاكَّىُفاَلا  ََُّّاْْلاْص ِّاُِْخرااج ُزاكا
ْخرااِجُِمْنُغارْيِِهُر ْخصُا ُاْْلِ ُتاْضِييق ا.واجاوااز  ُي ان ْقاَِب  ٌُةُفاَلا

ُاْلم صانِّ ا َوَمْن َجَحَد و ج وبَ َها): راِِحاه ُالَّهُ فُِق اْول   .(رَ فَ كَ   َعاِلم 

ُو ج وبُا ُُوماْنُجاحادا ُكذبُصريحُالقرآ َّ،ُكفرُُُعااِلم االزكاة ُمنُالدينُبالضرورةُوْلنه ْلنهُأنكرُمعَوما
ُصحيحُالسنةُ ُكا َُُّ،اْْل مَّةُُِِِْْجااعُاوخالفُواراس ولِِه،ُفهوُمكذبُهللُوكذَّبا ُفإ َّ ِلق ْرِبُُكمُالزكاةِِبُجااِهَل 

مُُِبالدخولُيفعاْهِدِهُ ْسَلا ْونِِهُناشاأاُبِبااِدياة ُباِعيداة ُعاْنُاْلق را لأاْوُُ،اْْلِ ىُمث ُِّهذاُاحلكمُعَىُأمثاله،ُوَيفُكا
ُق ِت ِّا.يعذرُِبهَهُويعَمُفإ َُّأصرُحكمُبردتهُوُا ُواِِلَّ ث اُفاِإ َُّْتاابا ُثاَلا ُي ْستاتااب 

ُاْلم صانِّفُِ  .)َوَلْو َأْخَرَجَها(: ِِحاه ُالَّهُ رُاق اْول 
ا ُُُِِلاْوُأاْخراجاهااُجااِحد  ُِمنُُْ،هااْخراجُ لاُلُينفعه ُلاه ُوات  ْؤخاذ  ُع ْذرا باْتُِلظ ه وِرُأاِدلَِّةُاْلو ج وِب،ُفاَلا ُكااناْتُواجا ه ُِ َّْ

ُعاَاْيِهُِلْسِتْحقااِقُأاْه ُِِّالزَّكااِةُلااا.
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ُأُاملاُثبتُ را ُالَِّهُعاِنُاْبِنُع ما َّماُ ََُّّراس ولا عاَاْيِهُواسا ُأا َُّْ»ُ:قاالُاصاَّىُاهللُ  ُياْشهاد واُأا َُّْلاُأ ِمْرت  ُحاَّتَّ ُأ قااِت ِّاُالنَّاسا
ُالَّهُِِِلاهاُِِلَُّالَّه ُواأُا ُراس ول  ا ُُم امَّد  ُف اعاَ واُذُا ََّّ اةا،ُفاِإذاا ُالزَّكا ُعاصام ُو،ُواي ِقيم واُالصََّلاةا،ُواي  ْؤت وا ُِدمااءاه ْمُِل َا ُِمَنِّ ا

ُاِْلْسَلامُِواأاْمواالاُ  ِِباقِّ 1ُُ«.،ُواِحسااب  ه ْمُعاَاىُالَّهُِْمُِِلَُّ

ُاْلم صانِّفُِ  .(َعزَّرَ وَ  أ ِخَذْت ِمْنه   ب ْخَل  ِبَها َأْو تَ َهاو ن ا َوَمْن َمنَ َعَها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
،ُعاْنُأابِيهُِ عاَاْيِهُوُاملاُثبتُعاْنُب اْهِزُْبِنُحاِكيم  ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ِه،ُأا ََُّّراس ولا :ُ،ُعاْنُجادِّ َّماُقاالا ِةُ»سا يفُك  ُِِّّسااِئما

أاْجر هاا،ُوُا ف اَاهُ  ر ُا ُِِِب ٌُِّعاْنُِحسااِِااُماْنُأاْعطااهااُم ْؤَِا ُي  فارَّق  ،ُوالا ُلاب و َّ  َاُبِْنت  ُيفُأاْرباِع آِخذ وهُاِِِب ِّ  فاِإنَُّا ُا اُماْنُمان اعاها
ُآِلِلُُم امَّد ُِمن ْهااُشاْيءٌُ ُواجا َِّّ،ُلاْي ا ُماالِِه،ُعاْزماة ُِمْنُعازامااِتُراب ِّنااُعازَّ 2ُُ«.واشاْطرا

يِق:ُ  لقولوُاُ،ِلت ِّفااِقُالصَّحااباِةُعاَاىُِقتااِلُماانِِعيُالزَّكااةُِفإ ََُّلَُكنُأخذهاُمنهُِلُبقتالُقوت ُِّ وااالَِّهُالصِّدِّ
ُِعقاال ُُ-نااق اُعُالاْوُمان اع وِّنُ ُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَُاُُ-وايفُلاْفظ  َّمُاكاان واُي  ؤادُّوناه َُِلا 3ُُ. لاقاات اَْت  ه ْمُعاَاْيهُُِْيِهُواسا

ُولُيكفرُِلُِ َُّجحدها.

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول  ال الملك صدق و إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاِ أو ز َوَمْن ادََّعى ): راِِحاهُ 
 .(بَل َيمين

ُْلهناُعبادةُمؤُتنُعَيها.

ُاْلم صانِّفُِ  .(َماه  َولِي ُّ  َمْجن ونِ الوَ  َصِغيرِ ال َعنْ   َ رِ خْ َي   نْ أَ  َوَيَ ْلَزم  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُعاَاىُ ف اواجابا الن ِّيااباةُ  َ هُ  تاْدخ  ُا حاق؟ُوااِجٌبُعاَاْيِهما ُاِْلان َّهاُا وازاْوجااِتُِِ،ُُه مااعان ُْاْلواِلُِّأادااؤ ها ن افاقاِةُأاقااِرِِ ماُا واأ ر ُوكا اُ، ِشُما

اِل.ُ،ِجناايااِِتِماا ُاْلما ُكارابِّ ْخرااِج، ُالن ِّيَّة ُِمْنُاْلواِلُِّيفُاْْلِ ُوات  ْعتاب ار 

ُاْلم صانِّفُِ  .إْظَهار َها( نُّ سَ َي  )وَ : راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
قااِتُفاِنِعمَّاُِهيا{ُ}ِِ َُّْت  ْبد واُ:لِقاْولِِهُت اعااَلاُ 4ُُ.الصَّدا

                                                           

َاا َُِّ -رواهُالبخاريُ-1ُ ُاْْلِ ِبيبااٌب:ُ}فاِإ َُّْتااب واُواأاقاام واُالصََّلُا،ُِكتااب  ُّواُسا ،ُحديثُُ[8َاه ْم{ُ]التوبة:ُةاُواآت او اُالزَّكااةاُفاخا
َاا َِّ،ُُ-ومسَم28ُُرقم:ُ ُاْْلِ ُاهللُُِِكتااب  ُاهلل ُُم امٌَّدُراس ول  ُِِلاهاُِِلَّ ُي اق ول وا:ُلا ُاْْلاْمِرُبِِقتااِلُالنَّاِسُحاَّتَّ ،ُحديثُرقم:ُُبااب 
23 
ُالزَّكااةُُِ-داودُ،ُوأبو20036حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-2ُ ُالسَّائِماةُِ،ُِكتااب  اِة ،3868ُ،ُحديثُرقم:ُبااٌبُيِفُزاكا

ُالزَّكااةُُِ-والنسائي :ُع ق وباِةُماانِِعُالزَّكااِة،ُ،ُِكتااب  ُ،ُبسندُحسن2333حديثُرقم:ُبااب 
ُالزَّكااةُُُِ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُو ج وِبُالزَّكااةُِ،ُِكتااب  َاا َِّ،كُُِ-،ُومسَم3300،ُحديثُرقم:ُبااب  ُاْْلِ ُاْْلاْمِرُِبِقتاالُُِتااب  ُبااب 

ُاهللُِ ُم امٌَّدُراس ول  ُاهللُ  ُِِلاهاُِِلَّ ُي اق ول وا:ُلا  20،ُحديثُرقم:ُُالنَّاِسُحاَّتَّ
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ُالت ُّْهماة ُعاْنه ُواي  ْقتادا ُِبِه.وُا ُلِت اْنتاِفيا

ُاْلم صانِّفُِ  (.وأن َيفرقها ربها بنفسه ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُم ْستاحاقِّيهاا ُ.لِياك و َّاُعاَاىُثِقاة ُِمْنُِيصااِلااَُِلا

ُاْلم صانِّفُِ  (.اَل َتْجَعْلَها َمْغَرم اوَ  اللَّه مَّ اْجَعْلَها َمْغَنم اا: هَ عِ فْ دَ  دَ نْ عِ  ول  ق  َي َ وَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكا َُّقدُُنه،ُوهذاُلُيصحُْلِْههاار هاا(ُنُُّسُايُ )وُامعطوفُعَىُقوله:ُُ.....(.اهُاعُِفُْدُاُدُاْنُعُُِولُ قُ ي اُوُا)قوله:ُ ِو َّ

َّمُاصاَّىُاَِلُالنِبُُرويُماُيدلُعَىُهذاُِلُأ َُّاحلديثُاملرويُفيهُموضوعُلُتصحُنسبته ُ.لَّه ُعاَاْيِهُواسا

ُاْجعُا»ُواحلديثُاملرويُيفُهذاُهو: ُث اوااب اهااُأا َُّْت اق ول وا:ُالَّه مَّ ُت اْنساْوا اةاُفاَلا ُأاْعطاْيت ْمُالزَّكا ُواِِذاا َْهااُماْغنام اُوالا
اُماْغرام ا 1ُُ.«َاْعاَْها

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول  يَما َأبْ َقْيت، َوَجَعَله  َلَك آَجَرَك اللَّه  ِفيَما َأْعطَْيت، َوبَاَرَك َلك فِ : ِخذ  اْل ول  ق  َي َ وَ ): راِِحاهُ 
 .َطه ور ا(

يِهْمُِِااُواصا ُِِّّعاَاْيِهْم{ قاة ُت طاهِّر ه ْمُوات  زاكِّ :ُ}خ ْذُِمْنُأاْمواالِِْمُصادا 2ُُ.لِقاْولِِهُت اعااَلا

ُثبتأاْي:ُا دْع ُلا ْم. ُْبنُُِدُِعابُُْعنُوملا ُصاَّىُالَّ»ُقال:ُأاِبُأاْوَفُاُالَِّه ُالنَِّبُّ ا َّا ُق اْوٌمُكا ُأاتااه  ُِذاا َّما ُواسا ه ُعاَاْيِه
:ُالَّه مَُّصاِّيُعاَاىُأالُْ قاِتِهُف اقاالا ُفاأاتااه ُأاِبُِبصادا :ُالَّه مَُّصا ُِِّّعاَاىُآِلُف َلا َّ  قاِتِهْمُقاالا 3ُُ.«ُأاِبُأاْوَفُاِبصادا

ُوُا َّمُا؛ُِْلانَّه ُصُاُماْم وٌلُعاَاىُالنَّْدبُِه وا ياْأم ْرُبِِهَُُّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ُ 4.هُِِتُاعُاسُ َلاُْ

 

                                                           

ُمااجاهُُْ-1ُ ُالزَّكااةُِ-راوااه ُاْبن  ُِِْخرااِجُالزَّكااةُِ،ُِكتااب  ُِعْندا ُمااُي  قاال  فيهُ،ُقالُاْللباِّنُموضوع،3666ُحديثُرقم:ُ،ُبااب 
ُُقالُأبوُنعيم:ُرو ُعنهُأبيهُعنُأِبُهريرةُموضوعات.ُاْلباْخرتاِيُِّْبِنُع ب اْيد ،

وقالُابنُحبا َّ:ُضعيفُذاهب،ُلُُي ُِّالحتجاجُبهُِذاُانفردُولي ُبعدل،ُفقدُرو ُعنُأبيهُعنُأِبُهريرةُنسخةُفيهاُ
ُكذابُساقط.ُ  (1ُ/236انظرُالسَسَةُالضعيفة:ُ)عجائب.ُوقالُاْلزدي:

 301سورةُالتوبة:ُاآلية/ُُ-2ُ
ُالزَّكااةُُِ-رواهُالبخاريُ-3ُ قاةُِ،ُِكتااب  ُصاَلاِةُاِْلمااِم،ُواد عاائِِهُِلصااِحِبُالصَّدا ُُ-،ُومسَم3366،ُحديثُرقم:ُبااب  ِكتااب 

 3065حديثُرقم:ُُبابُالدعاءُملنُأتىُبصدقته،ُ،الزَّكااةُِ
ُ(3ُ/336)ُ-النهىُلشرحُاملنتهىُدقائقُأوِلُ-4ُ
ُ
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 ل  صْ فَ 

ُاْلم صانِّفُِ ْخَراِجَها نِيَّة  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   (.ِمْن م َكلَّفٍ  َوَي ْشتَ َرط  ِْلِ
ُالَّه ُعانُْ ُاَخاطَّاِبُراِضيا ُْبنا را ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَُاملاُثبتُعنُع ما ُراس ولا ْعت  :َُسِا :ُه ُقاالا ُي اق ول  َّما َِِّنَّااُ»ْيِهُواسا
ُمااُن اوا  ُبِالن ِّيَّاِت،ُواَِِّنَّااُِلك  ُِِّّاْمرِئ  1ُُ«.اْلاْعماال 

ةُِ ُكاالصََّلا ُالن ِّيَِّة ِ َُّ ُت اعا ُو ج وب  هااُفاافْ ت اقاراْتَُِلا ُاْلفاِقرِيُلاه ُِجهااٌتُوُاُ،واِْلان َّهااُِعبااداٌةُي اتاكارَّر  اِلَُِلا ُاْلما ُماْصِرفا ِْلا ََّّ
، قاة ُواتاطاوُّع  اة ُواكافَّاراة ُواناْذر ُواصادا يُّزُُِِمْنُزاكا ُُ .فااْعت رباْتُنِيَّة ُالتَّما

الِيَّفاشرتطُأ َُّيكو َُِّْلانَّه ُتاصارٌُّفُمااِل؟ُوُا ُالتَّصارُّفااِتُاْلما ُأاْشباهاُساائِرا َّف  ُ.ةُِِمْنُم كا

ُاْلم صانِّفُِ  (.بَِيِسيرٍ  َوَله  تَ ْقِدَيم َها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ةُِقياساُعَىُالِبزامان ُياِسري ُُهااعاَاىُِِْخرااجُِالنيةُُلاه ُت اْقِدميُ  ُ.ُصاَلا

ُاْلم صانِّفُِ  .(واِلفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ُوقتُِخراجها.ُُشرتطُاقرتا َُّالنيةمنُخَلفُمنُأُاخروجُ 

ُاْلم صانِّفُِ  .(وال َيجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُلعدمُنيةُالزكاةُ،ُوتقعُعندئذ ُنفَل.

ُاْلم صانِّفُِ ُ (.وال تجب نية الفرضية): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُزكاة،ُوالزكاةُلُتكو َُِّلُفرض ا.يكفيُأ َُّينويُبقَبهُأهناُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وال تعيين المال المزكي عنه): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكا َُّلهُولوُاختَفُاملال،ُ ُكا َُّلهُ،ُفبعينهُأجزأهُواحدُمنها،ُفأخرجُالفرضُعنُابنصأكثرُمنُفإ َّ إ َّ

ب ُِّوعروضَُارةُفأخرجُشاة ُأجزأتُعنُزكاةُالغنم،ُِو ََُّلُيعَ ُذل َ.ُغنمُِو

ُاْلم صانِّفُِ ِِ  وَكِّلِ م  الَأْجَزَأْت نِيَّة   م ْسِلم ا ِفي إْخَراِجَها  َوِإْن وَكَّلَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   (.ْخَرا ِ اْلِ َمَع ق  ْر
ائِزٌُ ُاْْلادااِءُعاْنُالن ِّيَِّةُِبزامان ُياِسري ُجا ُم ت اعاٌِّقُبِاْلم واكِّ ِِّ،ُواتاأاخُّر  ُ.ِْلا ََُّّاْلفاْرضا

                                                           

هُ-1ُ ُرواهُالبخاريُومسَم،ُوتقدمُختُر

ُ
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ُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(اوإال نوى الوكيل أَيض   ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

اُي اْنِويُاْلم واكِّ ُِّ  ُف اي اْنوُِكاما ُم قااراناة ،ُأاْوُم قاارِباة  ُعاْنُنِيَّة  ُاْلم ْستاِحقِّ َُِلا ْفع  ُالدَّ َُياَْ وا ُالت َّوِْكي ُِِّ؛ُلِئاَلَّ ُم واكِّ ٌُِِّعْندا يا
ْفِعُلِناحُْ ُالدَّ َ ْزِْئُ؛ُلِت ُاواواِكي ٌُِِّعْندا عاُِّقُاْلفاْرِضُبِاْلم واكِّ ُِِّواواقاعاُِوُاْلف قارااِءُأاْوُقارِيب اُِمْنه ،ُوالاْوُن اوا ُواِكي ٌُِّف اقاْط.َُلاُْ

قْ نااِعُبُِ ٌفُذاكاراه ُيفُاحلْااِشياِة.ُواجازاماُيفُاْْلِ ُيفُِْخرااِجهااُِخَلا ْجزااء ُعاْنه ،ُوايفُت اوِْكي ُِِّمم ايِّز  الصِّحَِّة،ُوالاْوُدافاعاُاْْلِ
ُاْلف قُا َُِلا ُداْفع  ُحاالا ُي اْنِوُِمااٌمُأاْوُسااع  مااِمُواالسَّاِعيُنااِوي اُأاْجزاأاه ،ُواِِ ََُّْلْا ُاْْلِ ُاْلمااِلَُِلا رااِءُ؛ُِْلانَّه ُواِكي ِّ ُرابُّ

1اْلف قارااِء.
 ُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(َكاِة ك لِّ َماٍل ِفي ف  َقَراِء بَ َلِدهِ اِْلَْفَضل  َجْعل  َز وَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
َّماُِلم عُاملاُثبتُ عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُراس ول  :ُقاالا ُالَّه ُعان ْه ماا،ُقاالا ُراِضيا ُعاِنُاْبِنُعابَّاس  َا ُِح اِذُْبِنُجابا ِّ 

ُالياماِن:ُ ُِكتاابُ »ب اعاثاه َُِِلا ُساتاْأَتُق اْوم اُأاْه ِّا ُالَّ»وفيه:ُُ.ُ«ِِنَّ َا قاة ُت  ْؤخاذ ُفاأاْخربْه ْمُأا ََّّ ُعاَاْيِهْمُصادا هاُقاْدُف اراضا
 2ُ.«ِمْنُأاْغِنياائِِهْمُف ات  رادُُّعاَاىُف  قاراائِِهمُْ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وَيحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُفاِإ َُّْفيهُنظرُ ُياك ْنُِفيهااُف  قارُاالبَدا ُِفيهُُِ،اءُ ِذااَُلْا ُكاا َّا ِتِهمُْاةُلكنُيفُالزكف  قارااء ُُأاْو ُُوُ،فاْض ٌُِّعاْنُحااجا اْست اْغَنا

ُعاَاْيِهُأاِْحادُ  ُن اْقَ هاا.ُناصَّ ازا يء َُِلاُعان ْهااُف  قارااء ُأاْه ُِِّب اَاِدهاا،ُجا ُِا ُ ُالَِّذيُكاا َّا ُ؛ُِْلا ََّّ صاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُُ-ُالنَِّبِّ
َّماُ ياْكِفيِهْم،ُواَي ُْواأاِبُبُاُ-واسا ه ْم،ُي  ْعطاْو َّاُماُا ُِمن ْ ُكاا َّاُعاْنُفاْض ِّ  قاِة،َُِّنَّاا عان ْه ْم.ْكر ،ُواع ماراُِمْنُالصَّدا ُراج ُاْلفاْض ُِّ 

َُلاُْ ُجابا ِّ  ُم عااذاُْبنا زاْلُبِاِلْ ْنِد،ُي ُاُواراوا ُأاب وُع ب اْيد ،ُيفُِكتااِبُ ُاْْلاْموااِلُ ،ُبِِإْسنااِدِهُعاْنُعاْمرِوُْبِنُش عاْيِب،ُأا ََّّ
ُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيهُِ ُالنَِّبُُُِّْذُب اعاثاه ُراس ول  ُمااتا َّماُحاَّتَّ َّمُاىُاصاَّواسا ،ُف ارادَّه ُُلَّه ُعاَاْيِهُواسا ُث َُّقاِدماُعاَاىُع مارا

قاِةُالنَّاِس،ُ ُِلاْيِهُم عااٌذُبِث  َ ِثُصادا ُعاَاْيِه،ُف اب اعاثا ُكاا َّا ُع مُاعاَاىُماا ُذاِل َا ُفاأاْنكارا ابِي ا،ُوالا ُأابْ عاْث َُجا :َُلْا ،ُواقاالا ر 
ُم عااٌذ:ُمااُب ُا ُِمْنُأاْغِنيااِءُالنَّاِس،ُف ات ار دَُّعاَاىُف  قاراائِِهْم.ُف اقاالا ُِجْزياة ،ُلاِكْنُب اعاْثت  َُلِتاْأخ ذا ْثتُِلاْي َُِبشاْيء ُعُاآِخذا

.ُف ُا ِمِنِّ ياْأخ ذ هُ  ُا قاِة،ُف ات ارُاواأانااُأاِجد ُأاحاد  ُِلاْيِهُِبشاْطِرُالصَّدا ُكاا َّاُاْلعاام ُالثَّاِّن،ُب اعاثا َُامَّا ُكاا َّا ،ُف اَامَّا اجاعااُِبِْث ُِِّذاِل َا
ُم عااٌذ:ُمااُواجاْدتُأُا ُِبِْث ُِِّمااُرااجاعاه ،ُف اقاالا ُك ِّهاا،ُف ارااجاعاه ُع مار  ُِِاا ُِلاْيِه ُب اعاثا ُالثَّاِلث  ُحُااْلعاام  ُياْأخ ذ  ا ُد  ِمِنِّ

ْيئ ا. ُشا
ُاْلم صانِّفُِ  (.وَيصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

                                                           

 (3ُ/336)ُ-دقائقُأوِلُالنهىُلشرحُاملنتهىُُ-1ُ
هُ-2ُ ُرواهُالبخاريُومسَم،ُوتقدمُختُر
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ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعُاهرضيُاهللُعنُملاُثبتُعاْنُم وساىُْبِنُطاَْحاةا،ُعاْنُأابِيهُِ ُراس ولا ُ،ُأا ََّّ َّما،ُت اعاجَّ ِّاُِمنا َاْيِهُواسا
.ُ ِ َْ قاةاُسانات ا 1ُُاْلعابَّاِسُصادا

ُرضيُاهللُعن ُْبِنُأاِبُطااِلب  :ُ واعاْنُعاَِيِّ ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسُاهُقاالا ُراس ول  ُرضيُاهللُعنهُب اعاثا َّماُع مارا
قاِةُ عاَاىُا قاةاُماالِهُِ،ُفاأاتاىُاْلعابَّلصَّدا صادا ُياْسأال هُ  ُِلراس وِلُااسا َْت  :ُقاْدُعاجَّ عاَايُْ،ُف اقاالا قاةاُهلِلُصاَّىُاهللُ  َّماُصادا ِهُواسا
ُِ َْ َّمُاسانات ا ُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُراس وِل َُِِلا ُف اراف اعاه ُع مار  ُ صادُاُ، : ُعامِّيف اقاالا ُت اعاجََُّْقا ُقاْد قاةاُ، ُِمْنه ُصادا ناا
ُِ َْ 2ُُ .سانات ا

ُولُُوزُتعجي ُِّالزكاةُْلكثرُمنُحولَ،ُْلنهَُلُيردُأكثرُمنُاحلولَ.
ُالُْ  (.منه للحولينال إذا كمل النصاِ ): راِِحاه ُالَّهُ م صانِّفُِق اْول 

أماُتعجي ُِّالزكاةُقب ُِّأ َُّيكم ُِّالنصابُفَلُُوز؛ُْل َُِّكمالُالنصابُهوُسببُالزكاة،ُفَلَُوزُدو َُّ
ُسببها.

ُاْلم صانِّفُِ  .(فإن تلف النصاِ أو نقص وقع نفَل): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
اُقدُانقطع.ُأوُنقصُبعتَفُالنصابُُذافإ ُكا َُّماُأداهُصدقةُمنُالصدقات،ُْل َُّوجِو دُِخراجها،  
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ِ  بَ  َأْهِل الزََّكاةِ  ا  

ُاْلم صانِّفُِ  .(اَيتهلم َيجد نصف كف نْ مَ  ، َوه وَ اْلَفِقير  اِلول:  وهم ثمانية:): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
اةُُِولالصِّْنف ُاْل ُ}لُاهللُتعاَلُ:لقُوُ؛ف قارااءُ ْلُاُ،اْلم ْستاِحقُّو َّاُلاااُ،ِمْنُأاْه ُِِّالزَّكا َِ قاات ُِلَْف قارااِءُوااْلماسااِك الصَّدا َِِّنَّاُا

ِبي ُِِّالَِّهُوااِْبِنُالسَّبُِ ُوايفُسا َا اُوااْلم ؤالَّفاِةُق  َ وب  ه ْمُوايفُالرِّقااِبُوااْلغاارِِم ُعاَاي ْها َا ُالَِّهُواالَّه ُوااْلعااِمَِ ي ُِِّفارِيضاة ُِمنا
1ُُ{.يمٌُعاَِيٌمُحاكُِ

ُشاْيءاُلاهُ ُاْلفاِقريُ ُو ُالَِّذيُلا ِتِه.ُ،ه وا ُي  ؤاث ِّر ُيفُقاْدِرُحااجا ُأاْوُلاه ُياِسرٌيُتااِفٌهُلا

ُُوااْلفاِقريُ  حاال  َُِمنُأاْسواأُ  َّناُيبدأُباْلهم،ُفاْلهم؛ُمنُأج ُِّذل َُاْلِمْسِك ُ.بدأُاهللُبه،ُِو

ُياْستاِطيع و َّاُضاْرب اُيفُ}ِلَْف قارااِءُالَِّذيناُأ ْحصُِقالُاهللُتعاَل:ُ ِبي ُِِّالَِّهُلا ب  ه م ُاِلْااِه ِّ ُأاْغِنيااءاُُر واُيفُسا اْلْرِضُُياْسا
رْي ُفاِإ ََُّّالَّهاُ ُِِحلْااف اُوامااُت  ْنِفق واُِمْنُخا ُالنَّاسا ُياْسأال و َّا 2ُُ.ِهُعاَِيٌم{بُِِمناُالت َّعافُِّفُت اْعرِف  ه ْمُِبِسيمااه ْمُلا

ُاْلم صُا  .(َيجد نصفها أو أكثرها نْ مَ  َوه وَ  اْلِمْسِكين  الثاني: ): راِِحاه ُالَّهُ نِّفُِق اْول 
ُال ُالزَّكااةُُِثاِّنالصِّْنف  ُأاْه ِِّ ُلاااُ،ِمْن َُ ُ،اْلم ْستاِحقُّو َّا ُلقُوُ؛اْلماسااِك ُِلَْف قارااِءُ}لُاهللُتعاَل: قاات  ُالصَّدا َِِّنَّاا

هُا ُعاَاي ْ َا ُوااْلعااِمَِ َِ ِبيوااْلماسااِك ُوايفُسا َا  ُِِّالَِّهُوااِْبِنُالسَِّبي ُِِّفارِيضاة ُِمناُاُوااْلم ؤالَّفاِةُق  َ وب  ه ْمُوايفُالرِّقااِبُوااْلغاارِِم
3ُُ{.الَِّهُواالَّه ُعاَِيٌمُحاِكيمٌُ

ُِكفااياِتهُِ ُعاَاى ِتِه،ُواي اْقتاِصر  ُالَِّذيُلاه ُمااُي  ؤاث ِّر ُيفُحااجا َ :ُه وا ُ.وااْلِمْسِك

َُ :ُلُاْلصمعيقا 4ُُ.اْلفاِقريُ ُنُامُُِحاال ُُأحسنُ ُاْلِمْسِك

َُ :ُأبوُبكرُاْلنباريُقالُو ُواشتقاقه.ُحركتهُقَ ُِّأيُ،الفقرُ ُهُ كَّنُاسُاُالذي:ُالعربُكَلمُيفُمعناهُ،اْلِمْسِك
ُ 5السكو َّ.ُمن

ُيفُاْلباحُْقالُاهللُتعاَل:ُ َ و َّا ُي اْعما َا ُوارااءاه ْمُماَِ ٌَُِرُفاأاراْدتُ }أامَّاُالسَِّفيناة ُفاكااناْتُِلماسااِك ُأا َُّْأاِعيب اهااُواكاا َّا
ُك  َُِّّساِفيناة ُغاْصب ا{ 6ُُ.ياْأخ ذ 
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َُالفقدُأثبتُ ُ.ال ُمُاَُِماسااِك

ُاْلم صانِّفُِ َها اْلَعاِمل  الثالث: ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول   .(كجابي وحافظ وكاتب وقاسم َعَلي ْ
ُال ُلاااُ،ةُِِمْنُأاْه ُِِّالزَّكااُلثثاالصِّْنف  اُاْلعااِم ُِّ ُ،اْلم ْستاِحقُّو َّا ها ُِلَْف قارااِءُعاَل:ُلُاهللُتلقُوُ؛عاَاي ْ قاات  }َِِّنَّااُالصَّدا

ِبي ُِِّالَّهُِ ُوايفُسا َا اُوااْلم ؤالَّفاِةُق  َ وب  ه ْمُوايفُالرِّقااِبُوااْلغاارِِم ُعاَاي ْها َا ُوااْلعااِمَِ َِ ُاِْبِنُالسَِّبي ُِِّفارِيوُاُوااْلماسااِك ضاة ُِمنا
1ُُ{.الَِّهُواالَّه ُعاَِيٌمُحاِكيمٌُ

ُوتقسيمها.وكتابتها،ُوحفظها،ُهمُالذينُيتولو َُّجبايتها،ُُ َّاُعاَاي ْهااُووااْلعااِمَُ 

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول  ى إسَلمه أو َيخشى وهو السيد المطاع في عشيرته ممن َيرج اْلم َؤلَّف   :الرَّاِبع  ): راِِحاهُ 
 (.طيته قوة إَيمانه أو إسَلم نظيرهشره أو َيرجى بع

اِةُاْلم ْستاِحقُّو َّاُلااا ُالرَّاِبع ُِمْنُأاْصنااِفُالزَّكا ق  َ وب  ه ْمُواه ْمُاْلمُ ُ،الصِّْنف  مُِْشرِك و َّاُاْلم تاأالَّف و َّاُعاَاىُاْلم ؤالَّفاةُ  ْسَلا ،ُاْْلِ
اةُُِالصِّْنفُِواختَفُالعَماءُيفُهذاُ ُ:؟ُعَىُقولَطىُمنُالزكاةُأول،ُه ُِّيعِمْنُأاْصنااِفُالزَّكا

ِنيفاةُاُأاِبُُهوُقولوُا ْنبا ٌُُِّاهااحاكُاُوروايةُواأاحاد ُأاقْ وااِلُالشَّاِفِعيُِّ،ُحا :ُُحا ُُ.انْ قاطاعُاقدُُه مُْساْهمُا َُّأعاْنُأاِْحادا
:ُواستدلواُِبا ،ُف اَاْمُي  ْعِطِه،ُواقاالا ُماال  ُِمْنُع مارا اءاُي اَْتاِم   ُم ْشرِك اُجا ُأا ََّّ َْي  ْؤِمْنُواماْنُشااءاُ}فُاُر ِويا ماْنُشااءاُف ا
2ُُ.ف اَْياْكف ْر{

ُْلنهُوُا ُعاَِي  ُع ْثماا َّاُوالا ُوالا ي  ن ْقا ُِّْعاْنُع مارا ُالَّهُ َلاُْ اُُراِضيا ه ما ُأان َّه ْمُأاْعطاْواُشُاعان ْ ،ُواِْلا ََُّّالَّهاُت اعااَلا ْيئ اُِمْنُذاِل َا
ما،ُواقاماعاُاْلم ْشرِكُِ ْسَلا ُاْْلِ ُالتَّْألِيِف.ُأاْههارا ةاُبِنااَُِلا ُحااجا ،ُفاَلا َُا

:ُانْ قاطاعاُح ْكم ه ْم.ُأايُْقالُابنُقدامة:ُ ُق اْوِلُأاِْحادا ْنبا ٌِّ،ُوالاعا َُِّّماْعَنا اه ُحا ِفُمااُحاكا ُعاَاىُِخَلا ُُوااْلماْذهاب  لا
ُي  ْعط ُو ْيئ ا،ُفاأامَّاُي ْتااج ُِلاْيِهْمُيفُاْلغااِلِب،ُأاْوُأارااداُأا ََُّّاْْلائِمَّةاُلا ْفع ُِلاْيِهْم،ُُن اه ْمُاْلي اْوماُشا ُالدَّ ازا ِ َُّْاْحتااجاُِلاْيِهْمُجا

ُ: ُالَِّهُت اعااَلا ْفِعُِلاْيِهْمُق اْول  ُماعاُاحلْااجاِة.ُوالاناا،ُعاَاىُجاوااِزُالدَّ ْفع ُِلاْيِهْمُِلَّ ُالدَّ ُا وز  ُ 3ُُ.وااْلم ؤالَّفاِةُق  َ وب  ه ْم{}فاَلا

ُِمْنُالُْواهاِذِهُاآْلُ ُِمْنُآِخِرُمااُن ازالا َّمُاَّىُالَّه ُصُاق ْرآ َُِّعاَاىُراس وِلُالَِّهُياة ُيفُس وراِةُب ارااءاةا،ُواِهيا ُ.ُواقادُْعاَاْيِهُواسا
ُالَِّهُ ُأا ََُّّراس ولا َّث اباتا َّماُصا َاُوااىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا .ُواأاْعطاىُأاب وُْلم ْسَِمُِأاْعطاىُاْلم ؤالَّفاةاُِمْنُاْلم ْشرِِك َُا باْكر ُراِضيا

ُباعُُِالَّه ُعاْنهُ  َا ِث قاِة،ُثاَلا ُِمْنُِِب ُِِّالصَّدا َثِائاة ُْجاا ِّ  ،ُواقاْدُقاِدماُعاَاْيِهُبِثاَلا ُري ا.عاِديَُّْبناُحااَتِ 
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ُح جَّة ُلاُ ،ُواس نَِّةُراس ولِِه،ُوااطِّرااح هااُِبَلا ُِكتااِبُالَِّهُت اعااَلا ،واَم االافاة  ُا وز  ُُُ ُواع ْثماا َّا ُالنَّْسخ ُبِت اْرِكُع مارا ُي اْثب ت  والا
ِةُِلاْيِه،ُلاُ ِمُاحلْااجا ُِلعادا ُِْعطاائِِهْم،ُف ات اراك واُذاِل َا ُياْتااج واَُِلا 1ُس ق وِطِه.ِلُُِْعطااءاُاْلم ؤالَّفاِة،ُوالاعاَّه ْمَُلاُْ

ُاهلل ُعاْنه ،ُواه وُاعاْنُأاِبُساِعيد ُاَْخ ْدرُِوهذاُهوُالراجحُملاُثبتُ ُراِضيا ي؟
ُعاَِ :ُب اعاثا باة ُيفُيِّ،ُقاالا ِنُِبذاها ُبِاْلياما

َّمُا عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  َّماُف اقاساماهااُراس ول  عاَاْيِهُواسا ُراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهللُ  اُأاْرب اعاِةُن افار :ُاْْلاقْ راع ُت  ْرباِتهاا،َُِِلا َْ ُب ا
ُ ُحااِب   ُباِِنُْبن  ُُث َُّأاحاد  ثاةاُاْلعااِمرِيُّ ُع َلا ة ُْبن  ُواعاَْقاما ُاْلفازاارِيُّ ُباْدر  ناة ُْبن  ُاَخْارْيُِاحلْاْنظاَِيُّ،ُواع ي اي ْ ،ُوازاْيد  ب  ُِكَلا

َُناْد ُوُا :ُف اغاِضباْتُق  راْيٌش،ُف اقاال وا:ُأات  ْعِطيُصانااِديدا ُباِِنُن اب ْهاا َّا،ُقاالا ُاهلِلُتُاالطَّاِئيُّ،ُُث َُّأاحاد  ُراس ول  داع ناا؟ُف اقاالا
َّما:ُ عاَاْيِهُواسا ُِْلاتاأالَّفاه مُْ»صاَّىُاهللُ  ُذاِل َا َُِِّنَّااُف اعاَْت  2ُُ.«ِِِّنِّ

:ُوُا ،ُقاالا ُاْبن ُِشهااب  َّماُغاْزواةاُاْلفاْتِح،ُف اْتِحُماكَّةُا»قاالا عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُراسُ غازااُراس ول  ُاهلِلُ،ُُث َُّخاراجا ول 
وااْلم سُْ ِديناهُ  ُاهللُ  َْ ،ُف اناصارا َ واُِِب ن ا ،ُفااقْ تات ا َا َّماُِباْنُماعاه ُِمناُاْلم ْسَِِم عاَاْيِهُواسا ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُواأاْعطاىُراس ول  َا َِِم

ُالن َّعُا ُأ مايَّةاُِمائاة ُِمنا َّماُي اْوماِئذ ُصاْفواا َّاُْبنا عاَاْيِهُواسا ِمائاةُ صاَّىُاهللُ  ِمائاةُ ُِمُُث َُّ 3ُُ.«ُث َُّ

ُاْلم صانِّفُِ  .(أو جباَيتها ممن ال َيعطيها): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
والطاعةُيفُأقوامهمُماُُلمُمنُالشرف،ُواعاشاائِرِِهمُُْق اْوِمِهمُُْيفُُم طااع و َُّاُاداةُ سُاُق  َ وب  ه مُُْهمُقومُمنُاْلم ؤالَّفاةُِ

ُتنعُعنُأدائها.ُيقدرو َُّبهُعَىُجبايةُالزكاةُممنَُ

يع اُمُْواهُ ُوام ْسَِم و َّا،ُك فَّارٌُُضاْرباا َِّ؛ُق  َ وب  ه مُُْوااْلم ؤالَّفاةُ :ُراِِحاه ُالَّهُ ُقالُابنُقدامة ُيفُُاْلم طااع و َُّاُالسَّاداةُ ُْجِا
م ه ،ُي  ْرجاىُمانُُْأاحاد ُه اا،ُضاْرباا َِّ؛ُفااْلك فَّارُ .ُواعاشاائِرِِهمُُْق اْوِمِهمُْ ِم،ُيفُُنِيَّت هُ ُلِت اْقوا ُىف اي  ْعطُاُِْسَلا ْسَلا ِي ُِّاُاْْلِ ُواُتا
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبَُُّفاِإ ََُّّ»ُف اي ْسَِما؛ُِلاْيِه،ُن اْفس هُ  ،ُأ مايَّةُاُْبنُاُصاْفواا َُّاُأاْعطاىُماكَّةا،ُحُِف اتُُْي اْومُاُواسا ُاْْلاماا َّا

ُ َُِلاُُماعاهُ ُواخاراجُاُأاْمرِِه،ُيفُُرُالِي اْنظُ ُأاْشه رُ ُأاْرب اعاةُاُصاْفواا َُّ ُوااْست اْنظاراهُ  َْ ن ا َّمُاوُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُُّأاْعطاىُف اَامَّاُ،ح  ُسا
َّمُاُعاَاْيهُُِالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبُُُّفاأاْوماأُاُِل؟ُماا:ُصاْفواا َُّ ُقاالُاُاْلعاطااياا َاٌة،ُِِب ٌُُِِّفيهُُِادُ وُاَُِلاُُواسا ا:ُف اقاالُاُُم امَّ ُف اقاالُا.ُلا َُهاذا
ا:ُصاْفواا َُّ  ُ.«اْلفاْقرُاَُياْشاىُلاُُمانُُْعاطااءُ ُهاذا

  ِ ُم اق اوُُْأا ََُُّّعابَّاسُ ُاْبنُُِعانُُْوار ِويُا.ُماعاهُ ُرْيِهُِغُاُواكافُُُّشارِّهُُِكافُُُّبِعاِطيَِّتهُُِواي  ْرجاىُشارُّه ،َُي ْشاىُمانُُْالثَّاِني: َوالضَّْر
َّمُاُعاَاْيهَُُِّهُ الُصاَّىُالنَِّبَُُّياْأت و َُّاُكاان وا ما،ُماداح واُأاْعطااه مُُْفاِإ َُُّْواسا ْسَلا ا:ُقاال واوُاُاْْلِ ُمان اعاه مُُْواِِ َُّْ.ُحاسانٌُُِدينٌُُهاذا
ُ.ُواعااب واُذامُّوا

                                                           

ُ(6ُ/366)ُ-املغِنُلبنُقدامةُُ-1ُ
ُِذْكِرُاَْخاواارِِجُواِصفااِِتِْمُ،ُحديثُرقم:ُ -رواهُمسَمُ-2ُ اِة،ُبااب  ُالزَّكا  3063ِكتااب 
ُلاُُُ-رواهُمسَمُ-3ُ ُف اقاالا عاَاْيِهُواساَّماُشاْيئ اُقاطُّ ُاهلِلُصاَّىُاهللُ  ُمااُس ِئ ِّاُراس ول  ُاْلفاضاائ ِِِّ،ُبااب  ثْ راة ُعاطاائِِه،ُُِكتااب  واكا

 2131حديثُرقم:ُ
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؛ُفاأاْرب اعاةُ ُاْلم ْسَِم و َُّاُواأامَّا َُاُساادااتُُِِمنُُْق اْومٌُُأاْضر ب  َُاُِمنُْوُاُْلك فَّاِر،اُِمنُُْن ظارااءُ ُلا مُُْاْلم ْسَِِم ُالَِّذينُاُاْلم ْسَِِم
ِم،ُيفُُحاساناةٌُُنِيَّةٌُُلا مُْ ْسَلا مُ ُر ِجيُاُأ ْعط واُفاِإذااُاْْلِ ُباْكرُ ُأابااُِْلا ََُُِّّْعطااؤ ه ْم؛ُف اياج وزُ ُاِِتِْم،نِيَُّواح ْسنُ ُن ظاراائِِهمُُِْْسَلا

،ُْبنُاُعاِديَُُّأاْعطاىُعاْنه ،ُالَّهُ ُراِضيُا انِيَُّح ْسنُُِماعُاُباْدر ،ُْبنُاُواالزِّْبرِقاا َُّاُحااَتِ  ِمِهمااُاِِتِما ُ.واِِْسَلا

  ِ َااهنُُِِق  وَّةُ ُبِعاِطيَِّتِهمُُْي  ْرجاىُق اْوِمِهمُُْيفُُم طااع و َُّاُساادااتٌُُالثَّاِني: الضَّْر ت  ه مُُْْم،ِ ُفاِإن َّه مُُْاِلِْهااِد،ُيفُُوام نااصاحا
َّمُاُهُِعاَايُُْالَّهُ ُصاَّىُالنَِّبَُُِّْلا ََُُّّي  ْعطاْو َّا؛ ناةُاُأاْعطاىُواسا ،ُْبنُاُاْْلاقْ راعُاوُاُِحْصن ،ُْبنُاُع ي اي ْ ثاةا،ُْبنُاُواعاَْقاماةُاُحااِب   ُع َلا

مُاُاْْلاْنصاارُُِماْعشارُاُياا:ُ»ِلأْلاْنصاارُُِواقاالُاُماكَّةا،ُأاْه ُُِِِّمنُُْواالطَُّاقااءُا نْ يااُِمنُُْل عااعاةُ َُاىعُاُتاْأساْو َّا؟ُعاَلا ُاُِِاُتاأالَّْفتُالدُّ
َاا َُّاُلاُُق اْوم ا َْت ك مُُْلا ْم،ُِ َااِنك ْم؟َُِلاُُواواكا ِ»ُ.ُ

،ُْبنُُِعاْمرِوُعانُُْبِِإْسنااِدهُُِاْلب خاارِيُّ،ُواراوا  َّمُاُعاَاْيهُُِهُ الَُّصاَّىُالَّهُُِراس ولُاُأا ََُّّ»ُت اْغَِبا ُوات اراكُاُأ نااس اُأاْعطاىُواسا
َاغاهُ ُأ نااس ا، ،ُفاصاِعدُاُعاتاب وا،ُأان َّه مُُْت اراكُاُالَِّذينُاُعانُُْف اب ا ُاأ نااسُ ُأ ْعِطيُِِّنُِّ:ُقاالُاُُث َُّعاَاْيِه،ُواأاثْ َناُُهُاالَُّفاحاِمدُاُاْلِمْنب ارا
ُواأاِك ُِّ ُوااْلاَاِع،ُاِلْازاعُُِِمنُُْمُْق  َ وُُِِِيفُُِلمااُأ نااس اُأ ْعِطيُأ ْعِطي،ُالَِّذيُِمنُُِِْلاَُُّأاحابُُُّأاداعُ ُوااالَِّذيُأ نااس ا،ُواأاداعُ 
ُ.«ت اْغَِبُاُْبنُ ُعاْمر وُِمن ْه مُُْوااَخْارْيِ؛ُاْلِغَناُُِمنُُْق  َ وِِِمُُْيفُُمااَُِلاُُأ نااس ا

ُ َا :ُِح ،ُقاالا ُهاوُاُأافااءاُالَّه ُعاَاى»واعاْنُأانا   ُالَِّهُراس ولِِهُأاْمواالا ُراس ول  َّمُاَّصُااز َّا،ُطاِفقا ي  ْعِطيُُىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا
ا ُنااٌسُِمْنُاْْلاْنصااِر:ُي اْغفُِرِجا ِب ِِّ،ُف اقاالا ِمْنُاْْلِ ُِمائاةُ  ُِمْنُق  راْيش  ِلراس وِلُال  َّمُاصاَّلَِّهُر ُالَّهُ  عاَاْيِهُواسا يُي  ْعطُُِىُالَّهُ 

ُالَّهُِ ُراس ول  ْن اع ناا،ُواس ي وف  نااُت اْقط ر ُِمْنُِدماائِِهْم.ُف اقاالا َّمُاَّهُ ىُالصاَُّق  راْيش اُواَا ثااءاُعاَاْيِهُواسا ُح دا ُأ ْعِطيُرِجاال  :ُِِّنِّ
ُُم ت َّفاٌقُعاَاْيهُُِ.«عاْهد ُِبك ْفر ُأاتاأالَّف ه مُْ

ِ  الثَّاِلث   َُاُ:الضَّْر ِم،ُِذااُأ ْعط واُداف اع واُعامَّْنُياَِيِهْمُِمْنُاْلم ْسَِِم ْسَلا ِدُاْْلِ ُالرَّاِبع :ُق اْوٌمُيفُطاراِفُِبَلا .ُالضَّْرب 
ْفع ُِلاْيِهمُْق اوُْ ُا وز ُالدَّ ِءُ .ُواك  ُُِّّهاؤ لا ُأا ََُّْيااافا اُِلَّ ُي  ْعِطيها اةاُممَّْنُلا بُّواُالزَّكا اِة؛ُِْلان َّه ْمُِمْنٌُُمُِذااُأ ْعط واُأاجا ِمْنُالزَّكا

َ و َّاُيفُع م وِمُاآْلياِة. 1ُُاْلم ؤالَّفاِةُق  َ وب  ه ْم،ُف اياْدخ 

ُاْلم صانِّفُِ  .(ب  اتَ كَ م  : الْ ِمس  اخَ ال): الَّهُ ُراِِحاهُ ق اْول 

ُاَخُا اةُُِِم ُ االصِّْنف  ُلاااُ،ِمْنُأاْه ُِِّالزَّكا ُِلَْف قارااِءُُلُاهللُتعاَل:لقُوُ؛ َُّامكاتبُوالُُْ،اْلم ْستاِحقُّو َّا قاات  }َِِّنَّااُالصَّدا
اُوااْلم ؤالَّفاِةُق  َ وب  ه ْمُوايفُالرِّقُا ُعاَاي ْها َا ُوااْلعااِمَِ َِ ُوُاوااْلماسااِك َا ِبي ُِِّالَِّهُوااِْبِنُالسَِّبي ُِِّفارِيضاة ُِمناُاِبُوااْلغاارِِم يفُسا

2ُُ{.الَِّهُواالَّه ُعاَِيٌمُحاِكيمٌُ
ُ.{وايفُالرِّقاابُِواملكاتبُهوُاملرادُبقولهُتعاَل:ُ}

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول   .(اس أو تدَين لنفسه وأعسرين النتدَين للصَلح ب نْ مَ  َوه وَ  اْلَغارِم  : ِدس  السَّا): راِِحاهُ 
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ُالسَّا ُلاااُ،ِمْنُأاْه ُِِّالزَّكااةُُِِدسُ الصِّْنف  ُِلَْف قارااِءُُلُاهللُتعاَل:لقُوُ؛ َُّاُواْلغاارِمُ ُ،اْلم ْستاِحقُّو َّا قاات  }َِِّنَّااُالصَّدا
اُوااْلم ؤالَّفاِةُق  َ وب  ه ْمُوايفُالرِّقاابُِ ُعاَاي ْها َا ُوااْلعااِمَِ َِ ُوُاُوااْلماسااِك َا ِبي ُِِّالَِّهُوااِْبِنُالسَِّبي ُِِّفارِيضاة ُِمناُوااْلغاارِِم يفُسا

1ُُ{.الَِّهُواالَّه ُعاَِيٌمُحاِكيمٌُ
ِلُِّواملاُثبتُ ُالَِْلا عاْنهُ ُعاْنُقاِبيصاةاُْبِنَُم اارِق  ُِحاُاراِضياُالَّهُ  َْت  :ُتاامَّ ُاهلِلُصاَّىُاهللُ ،ُقاالا ُراس ولا َاْيِهُعُاُالاة ،ُفاأات اْيت 

ُِِاا، ُلا َا قاة ،ُف اناْأم را ُتاْأتِي انااُالصَّدا :ُأاِقْمُحاَّتَّ َّماُأاْسأال ه ُِفيهاا،ُف اقاالا :ُ قُاُواسا :ُُث َُّقاالا ُالا ُاْلماْسأالاةاُلا يااُقاِبيصاة ُِِ ََّّ
اْلماْسأُا َّْتُلاهُ  ،ُتاامَّ ِّاُِحااالاة ،ُفاحا ثاة ُراج  ِّ  ِدُثاَلا ُِْلاحا ُي صُِتِا ُُِِِّّلَّ حاَّتَّ ٌةُلاةُ  جااِئحا ،ُواراج  ٌُِّأاصااب اْتهُ  َ ِْس َ  يب اهاا،ُُث َُّ

حاَّتَُّ ْسأالاةُ  اْلما َّْتُلاهُ  ُِقواام اُِمْنُعاْيشُ اْجتااحاْتُماالاه ،ُفاحا ُِسدُاأاُُُي ِصيبا ِمْنُعاْيشُ ْوُقاالا فااقاٌةُُاد ُا واراج  ٌُِّأاصااب اْتهُ 
ثاٌةُِمْنُذاِويُاحلُِْ ُي اق وماُثاَلا َّْتُلاه ُاْلماسُْحاَّتَّ ن اُفااقاٌة،ُفاحا اُِمْنُق اْوِمِه:ُلاقاْدُأاصااباْتُف َلا ُِقوُاجا ُي ِصيبا ام اُأالاة ُحاَّتَّ

ُأاُُِمْنُعاْيشُ  اد اُِمْنُعاْيش  ُِسدا َ هااُصااحُِْوُقاالا ُاْلماْسأالاِةُيااُقاِبيصاة ُس ْحت اُياْأك  اُِسوااه نَُِّمنا  2ُ.ب  هااُس ْحت اُ فاما

ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاناِ ُْبِنُمااِل َُ ُوملاُثبت ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَايُُْ:اُ،ُقاالراِضيا ُراس ول  ُقاالا ُاْلماْسأالاةاُلا َّما:ُ ِِ ََّّ ِهُواسا
 ُ ُم وِجع  ،ُأاْوُِلِذيُدام  ُم ْفِظع  ،ُأاْوُِلِذيُغ ْرم  ثاة :ُِلِذيُف اْقر ُم ْدِقع  ُلِثاَلا 3ُُ.تاْصَ ح ُِِلَّ

ُاْلمُ   .(اْلَغاِزي ِفي َسِبيِل اللَّهِ : السَّاِبع  ): راِِحاه ُالَّهُ صانِّفُِق اْول 
اةُِ ُالسَّاِبع ُِمْنُأاْه ُِِّالزَّكا ِبي ُِِّالَّهُُِ،اْلم ْستاِحقُّو َّاُلاااُ،الصِّْنف  ُ.اْلغ زااة ُيفُسا
ُيفُأان َّه ْمُاْلغ زااة ُيفُ فا ُِخَلا ِبي ُِِّالَِّه؛ُِْلا ََُّّسابُِاجملاهدو َُّوالا :ُي ِّاُالَِّهُِعْنداُاسا ت اعااَلا ُالَّهُ  ،ُقاالا ُاْلغاْزو  ِقُه وا ْْلِْطَلا
ِبي ُِِّالَِّه{ 4ُُ.}واقااِتَ واُيفُسا

ِبيَِِهُصافًّا{ ُي  قااِتَ و َّاُيفُسا ُالَِّذينا بُّ :ُ}ِِ ََُّّالَّهاُُيِ  5ُُ.واقاالا

ان واُأاْغِنيااءُاوُا ُكا ُالَّه ُعاْنهُ راضُُِْنُأاِبُساِعيد ُاَْخ ْدرِيُِّعُا ،ُملاُثبتي  ْعطاْو َّاُِمْنُالزَّكااِةُواِِ َّْ ُالَِّهُُيا ُراس ول  :ُقاالا ،ُقاالا
ُعاَاي ْهاا،ُأاْوُلِغااز ُيفُ َُِخاْمساة :ُِلعااِم ِّ  قاة ُِلغاِِن ُِِلَّ ُتِا ُُِّّالصَّدا َّما:ُ ُلا ِبي ُِِّالَِّه،ُأاْوُِلغاِِن ُسُاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا

ُعاَاْيِهُفاأاهُْاْشت ارااهااُِبُا اُِلغاِِن ،ُأاْوُغاارِمُ الِِه،ُأاْوُفاِقري ُت ص دِّقا اها ُ 6. دا

                                                           

 60سورةُالتوبة:ُاآلية/ُُ-1ُ
ُماْنُتِا ُُِّّلاه ُاْلماْسأالاة ،ُحديثُرقم:ُ -رواهُمسَمُ-2ُ اِة،ُبااب  3033ُِكتاابُالزَّكا
ُِفيِهُاْلماْسأالاة ،ُحديثُرقم:ُ -داودُ،ُوأبو32313حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ َا وز  ُمااُ اِة،ُبااب  ،3633ُِكتاابُالزَّكا

قاة ،ُحديثُرقُ-والرتمذي ُتِا ُُِّّلاه ُالصَّدا ُماْنُلا َّما،ُبااب  ُالزَّكااِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا ،ُوابن681ُ:ُمأابْ وااب 
ُالتِّجاارااتُِ -ماجه ُب اْيِعُاْلم زااياداِة،ُحديثُرقم:ُِكتااب  ُ،2365،ُبااب 

 360سورةُالبقرة:ُاآلية/ُُ-4ُ
3ُسورةُالصف:ُاآلية/ُُ-5ُ
قاة ،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُابنُماجهُ-6ُ ُماْنُتِا ُُِّّلاه ُالصَّدا اِة،ُبااب  ُالزَّكا  ،ُبسندُصحيح3533ِكتااب 
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ُاْلم صانِّفُِ  .(لدهالغرَيب المنقطع بغير ب ه وَ وَ  اْبن  السَِّبيلِ : الثَّاِمن  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
اةُِ ُالزَّكا ُأاْه ِِّ ُِمْن ُالثَّاِمن  ُُ،لاااُاْلم ْستاِحقُُُّ،الصِّْنف  ُلُاهللُتعاَللقُوُ؛السَِّبي ُِِّاْبن  ُِلَْف قارااِءُ: قاات  ُالصَّدا }َِِّنَّاا

ِبي ُِِّالَّهُِ ُوايفُسا َا اُوااْلم ؤالَّفاِةُق  َ وب  ه ْمُوايفُالرِّقااِبُوااْلغاارِِم ُعاَاي ْها َا ُوااْلعااِمَِ َِ اِْبِنُالسَِّبي ُِِّفارِيضاة ُِمناُوُاُوااْلماسااِك
1ُُ{.يمٌُالَِّهُواالَّه ُعاَِيٌمُحاكُِ

قاِةُ ُيفُب اَاِدِه،ُف اي  ْعطاىُِمْنُالصَّدا ُبِِه،ُوالاه ُاْلياساار  قاِطع  ُاْلم ن ْ ُالسَِّبي ُِِّه وا ُماْقِصِدهَُُِِلاُُم ِضيِّهُُِيفُُياْكِفيهُُِامُاوااْبن 
ُالسَّفارُُِكاْو َُّ ُي ْشت اراطُ ُلاِكنُُْصَِّحيِح،لاُاْلغاراضُُِواب  َ وغُُِاْلم بااِح،ُالسَّفارُُِعاَاىُِعااناةُ ُِفيهُُِِْلا ََُُّّب اَاِدِه؛َُِلاُُوار ج وِعهُِ
ادُُِكااحلْاٌُُِّّق  ْرباةُ ُِمَّاُم بااح ا، ْيِن،ُوازِيااراةُُِوااِلِْها اُأاوُُْاْلوااِلدا ْعِصياةُ ُفاأامَّا.ُواالتِّجاارااتُُِاْلماعااشُُِكاطاَابُُِم بااح  ُفاَلاُُاْلما
ْفعُ ُُا وزُ  فُُِف اه وُاُِلاي ْهاا،ُواتاسابُّبٌَُُاي ْهاا،عُاُِعااناةٌُُِْلانَّهُ ُِفيهاا؛ُِلاْيهُُِالدَّ ارِياةٌُُالشَّْيءُُِواِسيَاةُاُفاِإ ََُُّّْعَِهاا،كا 2ُُ.َماْرااهُ ُجا

ُاْلم صانِّفُِ  (.بقدر الحاجة فَ ي  ْعَطى اْلَجِميع  ِمْن اْلزَكاةِ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُُك  ُُُُِّّي  ْعطاى تاهُ قادُُْالثمانيةُاملذكورةُيفُاآليةُافُِْْلاْصنُااهذهُُِمنُُِْمْنُأاْه ُِِّالزَّكااةُِِْنساا َّ  ُِبِهُحااجا ُمااُياْدفاع  ،ُرا

ُمااُتاْص  ِّ ُلاه ُِبِهُاْلِكفااياة ُيفُعاامُِمااُي  ْغِنيهُُِف اي  ْعِطيُاْلفاِقريُا ،ُلاه ُوالِِعيااِلهُِِهُذالُِ،ُواه وا َُا َا مُُّمااُتاتُُِ،ُواي  ْعِطيُاْلِمْسِك
ُمااُي اْقِضيُغ ْرماهُ رُِي  ْعطاىُاْلغاا،ُوُابِِهُاْلِكفااياةُ  ُكُِم ُقاْدرا ُمااُي  ؤادِّيُبِِه ُقاْدرا واا،ُوااْلم كااتاب  ُ،ْبن ُالسَِّبي ُِِّمااُي  ب اِّغ هُ تااب اتاهُ 

ُكاا َّاُغاِنيًّا.وااْلغاازِيُمااُُياْتااج ُِلاْيِهُلُِ ُغاْزوِِهُواِِ َّْ

ُاْلم صانِّفُِ  .(ولو غنيا أو قنا إال العامل فيعطى بقدر أجرته): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُُالَِّهُْبنُُِعاْبدُِعنُملاُثبتُ ُأانَّه ُقاِدماُعاَاىُع مارا ُالَّه ُعاْنهُ السَّْعِد ِّ ُأ حادَّْثَُِفُُراِضيا ُأاَلْا ُلاه ُع مار  ُِخَلافاِتِهُف اقاالا

ُتاَِىُِمنُْ الُاأاْعمااِلُالنَّاِسُأاْعماالُ ُأانَّ َا ُاْلع ما رِْهت اهُا،ُفاِإذااُأ ْعِطيتا ُكا ُب اَُاةا ُىاُ.ُف اق َْت  َُِِلا ُمااُت رِيد  ُع مار  .ُف اقاالا
ُُِِ ُق  َْت  ا،ُواأانااُِبارْيُ ذاِل َا َُِلُأافْ رااس اُواأاْعب د  الاَِّتُصُا ََّّ ُع ما ُأا َُّْتاك و َّا َُادُا،ُواأارِيد  ُلاُقاة ُعاَاىُاْلم ْسَِِم ُع مار  .ُقاالا

ُفاكُا ُالَِّذ ُأاراْدتا ُأاراْدت  ُك ْنت  ُالَِّهُت اْفعا ُِّْفاِإِِّّ ُراس ول  ُأُاي ُ ُصَىُاهللُعَيهُوسَما َّا ْعِطِهُْعِطيَِنُاْلعاطااءاُفاأاق ول 
ُِِلاْيِهُِمَنُِّ ُالنَِّبُُّأافْ قارا ُ.ُف اقاالا ُِِلاْيِهُِمَنِّ ُأاْعِطِهُأافْ قارا ف اق َْت  ُأاْعطااُِِّمارَّة ُماالُ  ُخ ْذهُ »ُ:َىُاهللُعَيهُوسَمص.ُحاَّتَّ
واتاصادَّقُْ ُغاي ْر ُبِهُُِف اتاماوَّْلهُ  اِلُواأاْنتا اْلما ُا ُِمْنُهاذا جااءاكا ُا فاما ُفُاُ، سااِئ ِّ  ُوالُا ت  ْتِبْعهُ خ ْذهُ م ْشِرف  فاَلُا واِِلَُّ 3ُُ.«ن اْفسا َُاُُ،

ُاْلم صانِّفُِ  .)َوَي ْجِزئ  َدفْ ع َها إَلى اْلَخَوارِِ  َواْلب  َغاِة(: راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

                                                           

60ُسورةُالتوبة:ُاآلية/ُُ-1ُ
ُ(6ُ/358)ُ-انظرُاملغِنُلبنُقدامةُُ-2ُ
ُعاَاي ْهااُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ َا ُرِْزِقُاحل كَّاِمُواالعااِمَِ ُاْلاْحكااِم،ُبااب  ِكتاابُالزَّكااِة،ُُُ-ومسَمُ،6361حديثُرقم:ُ،ُِكتااب 

،ُحديثُرقم:ُ ُِِْشرااف  ُِمْنُغارْيُِماْسأالاة ُوالا ُِِبااحاِةُاْْلاْخِذُِلماْنُأ ْعِطيا  3038بااب 
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اِ رُاُاْبنُاُْل َُّ؛ذااُواضاع وهااُماوااِضعاها ُالَّه ُعان ْهُ ُع ما ُِمْنُجُاكا َُُّمااراِضيا َِلا ،ُِمْنُس عااِةُاْبِنُالزُّب ارْيُُِاءاهُ ياْدفاع ُزاكااتاهُ 
ةاُ ُ.احلْار ورِيُِّأاْوَُناْدا

ْيئ اي ُ ُُوزُلهَُلاُفُاماوااِضعاهاا،ُالزكاةُُ َّياضاع ُوُلاُُكانواُُِذااُوأما ُاحلْاسان ُوُا ،ْعِطِهْمُشا ِعيد ُْبن ُج ب ارْي ُماْكح وٌلُواسُاقاالا
ُاْلمااِلُيفُماْوِضِعهااُواماْيم و َّ ُْبن ُِمْهراا َّاُياضاع هاا ُ.رابُّ

ُ ُالث َّْورِيُّ ْيئ اواقاالا ُت  ْعِطِهْمُشا اُماوااضُِ،ُِذُااْحَِْفُلا ْم،ُواأاْكِذبْ ه ْم،ُوالا ُياضاع وها ُت  ْعِطِهمُْعاهاااَُلْا ُلا ُ،ُواقاالا :ُواقاالا
اُماوااِضعاهاا.ُِعاطااٌء:ُأاْعِطِهمُْ ُذااُواضاع وها

ُاْلم صانِّفُِ  .(ارقهرا أو اختيارا عدل فيها أو ج وكذلك من أخذها من السَلطين ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُُ َّياضاع ُوُكانواُُِذاا ُُيم ُِّقولماوااِضعاهااالزكاة ُوعَيه ُاهلل:ُ، ُِن َّهُ ُأِحدُرِحه را ُع ما ُِلْبِن ُِِااُِقي ِّا ُي  قاِّد و َّا ْم
بُااْلكُِ اُِلاْيِهمُْ،ُوُاَلا :ُاْدف اْعها ،ُقاالا ُ.ياْشراب و َّاُِِااُاَْخ م ورا

ُك ُِّوجه،ُفَلُ ُتفارقهاُمن ولُينبغيُأ َُّتسبُالضرائبُالِتُتفرضهاُاحلكوماتُاآل َُّمنُالزكاةُْلهنا
ُيشرتطُفيهاُماُيشرتطُيفُالزكاةُمنُالنصابُولُحَولُاحلول،ُولُتوضعُمواضعُالزكاة.

 فائدة:

ُق اَْب ه ،ُوااْلغاازِي،ُوُا:ُرِحهُاهللامةُقالُابنُقد َاْساٌة؛ُاْلعااِم ِّ ،ُوااْلم ؤالَّف  ُ ماْنُياْأخ ذ ُماعاُاْلِغَنا ِحُْج َْاةُ  اْلغاارِم ُِْلِْصَلا
ُيفُب اَاِدِه.ُ ِ،ُوااْبن ُالسَِّبي ُِِّالَِّذيُلاه ُاْلياساار  َْ ُذااِتُاْلب ا

ُماعاُاحلْااجُا ُِلَّ ُي  ْعطاْو َّا َاْساٌةُلا ِةُن ُاوا ،ُوااْلغاارِم ُِلماْصَاحا َ ،ُوااْلم كااتاب  ،ُوااْبن ُِة؛ُاْلفاِقري ،ُوااْلِمْسِك ْفِسِهُيفُم بااح 
ُالسَِّبي ِِّ.ُ

َ ،ُوااْلعااِم ُِّ  ؛ُاْلفاِقري ،ُوااْلِمْسِك ُِِباال  ُي اَْزام ه ْمُرادُُّشاْيء  اُم ْستاِقرًّا،ُلا ُأاْخذ  .ُواأاْرب اعاٌةُ،ُوااْلم ؤالَّواأاْرب اعاٌةُياْأخ ذ و َّا ف 
،ُوااْلغاارِم ،ُوااْلغاازِي،ُوااْبن ُالسَِّبي ِِّ. ؛ُاْلم كااتاب  ُم ْستاِقر  را اُغاي ْ ُأاْخذ  1ُُياْأخ ذ و َّا

ُ.ُ

ُل  صْ فَ 

ُاْلم صانِّفُِ  (.دفع الزكاة للكافر وال َيجزئ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَّه ُعاْنهُ ُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ ملاُثبتُ ُالَّه ُعاْنهُ ُم عااذ اُ،ُأا ََُّّراِضيا :ُب اعُاراِضيا ُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُ،ُقاالا ثاِِنُراس ول 

ُ: َّما،ُقاالا واأاِّنُِّ»واسا ُاهللُ  ُِِلاهاُِِلَّ ُشاهااداِةُأا ََُّّلا ُتاْأَتُق اْوم اُِمْنُأاْه ُِِّاْلِكتااِب،ُفااْدع ه ْمَُِِلا ُاهلِل،ُفاِإ َُُِِّْنَّ َا راس ول 
                                                           

ُ(6ُ/356)ُ-امةُاملغِنُلبنُقدُ-1ُ
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َاة ،ُفاِإ َُُّْه ْمُأاطااع وا ُوالاي ْ ُيفُك  ُِِّّي اْوم  ُصاَاواات  َاْ ا ُعاَاْيِهْمُ افْ ت اراضا ْمه ْمُأا ََُّّاهللُا
،ُفاأاْعَِ ِل َا ،ُُِلذا ِلذاِل َا ه ْمُأاطااع وُا

قاة ُت  ْؤخاذ ُِمْنُأاْغِنياائِِهْمُف ات  رادُُّيفُف  قاراائِِهْم،ُفاإُِ ُعاَاْيِهْمُصادا افْ ت اراضا ُ َُّْفاأاْعَِْمه ْمُأا ََُّّاهللُا ،ُفاِإيَّاكا ُه ْمُأاطااع واُِلذاِل َا
اُاهلِلُِحجاابٌُ َْ اُواب ا ن اها ُب اي ْ ْظَ وِم،ُفاِإنَّه ُلاْي ا ْم،ُوااتَِّقُداْعواةاُاْلما

1ُُ.«واكاراائِماُأاْمواالِِ

َّمُافقولهُ عاَاْيِهُواسا ُكانتُيفُدلي ُِّعَىُأهناُلَُزيء. «ف ات  رادُُّيفُف  قاراائِِهمُْ»:ُصاَّىُاهللُ  ُُغريهم.ُِذا

2ُُ.اشيئُ ُاْلموالُزكاةُمنُيعطىُلُالذميُأ َُّعَىُأْجعواقالُابنُاملنذر:ُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.وال للرقيق): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُم.عَىُسيدهُتهمْل َُّنفق

ُاْلم صانِّفُِ  (.وال للغني بمال أو كسب): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
هُ ُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْمر وملاُثبتُ ُالَّه ُعان ْ :ُ،ُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَايُْمااراِضيا َّماُقاالا قاة ُ»ِهُواسا ُتِا ُُِّّالصَّدا لا

ُِلِذيُِمرَّة ُساِويُ  3ُُ.«لِغاِِن ،ُوالا

اُأات ايااُالنَِّبَُّصاَّىُاهلل ُعُاُاهلِلُْبنُُِع ب اْيدُِوعنُ ُأاْخب ارااه ُأان َّه ما ِ َْ َا ُراج  قاِة،َُُاعاِدي ،ُأا ََّّ ُالصَّدا ُِمنا نِِه ُياْسأالا َّما ْيِهُواسا
وُا ،ُ اْلباصارا ُا ُِفيِهما ُ: ف اقاَّبا ف اقاالا ْيِنُ، َْدا جا ُحاظَُّفُِراآُه اُا والا أاْعطاْيت ك مااُ، ُا لِغاِِنُ ِِ َُِّْشْئت ما ُا ُِلقاِوي ُم ْكتاِسبُ يها والا ،ُ .ُ

4ُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.مه نفقتهوال لمن تلز ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكا َُّفقري اُأوُمسكين ا،ُ ُوأْجعواُ،ُقالُابنُاملنذر:ِو َُّعَواوالوالدينُُِو َُّسفَوا،ُواْلولدُ،مث ُِّالزوجةولو

ْجعواُعَىُأ َُّالرج ُِّوأ ،عَيهمُالنفقةُعَىُُربُالِتُاحلالَُفُالوالدين،َُِلُدفعهاُُوزُلُالزكاةُأ َُّعَى
5ُُُوهيُغنيةُبغناه.لُيعطيُزوجتهُمنُالزكاة؛ُْل َُّنفقتهاُعَيه،ُ

ُاْلم صانِّفُِ ُ(.وال للزو ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

                                                           

ُكاان وا،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُاْلاْغِنيااِءُوات  رادَُّيِفُالف قارااِءُحاْيث  قاِةُِمنا ُأاْخِذُالصَّدا اِة،ُبااب  ُالزَّكا ،3366ُِكتااب 
َاا َّا،ُبابُالدعاءَُِلُالشهادتَُوشرائعُاْلسَلم،ُحديثُرقم:ُُُ-ومسَم ُاْْلِ  36ِكتااب 

ُ(35)ص:ُُ-نذرُاْلْجاعُلبنُاملُ-2ُ
،ُحديثُرقم:ُُُ-،ُوأبوُداود6810حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ ُماْنُي  ْعِطيُِمناُالصَّداقاِة،ُواحادُُّاْلِغَنا اِة،ُبااب  ِكتاابُالزَّكا

عاَاْيِهُواساَّما، -،ُوالرتمذي3613 ُالزَّكااِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّهُ  ُتِا ُِّّ أابْ وااب  ُماْنُلا الصَّداقاة ،ُحديثُرقم:ُُبااب   682لاهُ 
،ُحديثُ -،ُوأبوُداود36662حديثُرقم:ُ-رواهُأِحدُ-4ُ ُاْلِغَنا قاِة،ُواحادُّ ُالصَّدا ُماْنُي  ْعِطيُِمنا اِة،ُبااب  ِكتاابُالزَّكا

ُالزَّكااِة،ُماْسأالاة ُاْلقاِويُِّاْلم ْكتاِسِب،ُحديثُرقم:ُ -،ُوالنسائي3611رقم:ُ  بسندُصحيح2865ُِكتااب 
 (35ُ،36)ص:ُُ-اْلْجاعُلبنُاملنذرُُ-5ُ
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ُأُاُاْمراأاةُُِزايْ نابُافيهُنظر؛ُلقولُ ُاْلي اْوماُبِالصَّدُااْبِنُماْسع ود ُيااُناِبَُّالَِّهُِِنَّ َا ُ،ُفُاواكاا َّاُِعْنِد ُح َِى؟َُِلُُ،قاةُِماْرتا أاراْدت 
ُبِهُِ أاحاقُُّمُا،ُف ازاعاماُابُْأا َُّْأاتاصادَّقا هُ  واوالادا ُبِِهُعاَاْيهُِن ُماْسع ود ُأانَّهُ  ُالنَِّبُُّْنُتاصادَّْقت  َُّصاَّىُالَّهُ ْم.ُف اقاالا ُ:مُاعاَاْيِهُواسا

ُاْبن ُماْسع ودُ » ُماْنُتُاصاداقا ْقِتُبِِهُعاَاْيِهمُْ،ُزاْوج  َُِواوالاد ِكُأاحاقُّ 1ُُ.«صادَّ

ُاْلم صانِّفُِ  )َواَل لَِبِني َهاِشٍم(: راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُتِا ُُِّّلاُ قالُابنُقدامة:ُ ُلا ف اُيفُأا ََُّّباِِنُهااِشم  ُن اْعَام ُِخَلا قاة ُاْلماْفر وضُالا ُ 2.ةُ ْمُالصَّدا

ُالَّه ُعاْنهُ ُواعاْنُأاِبُه رايْ راةُا :ُ}راِضيا ُاحلْاسان ُُتاُْ،ُقاالا قاةُِأاخاذا ِْرُالصَّدا ُالنَِّبُُُّ،راة ُِمْنُُتا َّمُاُصاَّىُالَّهُ ُف اقاالا ُعاَاْيِهُواسا
ُِكْخ. ُِكْخ ُناْأك  ُِّ لِياْطراحاهاا،ُواقاالُاُ: قاةا{ :ُأامااُشاعاْرتُأانَّاُلا 3ُُ.الصَّدا

ُالنَِّبُُّصاَّ َّمُاواقاالا ُت اْنباِغيُآِلِلُُم امَّدُ }ُ:ىُالَّه ُعاَاْيِهُواسا قاةاُلا ُأاْوسااخ ُالنَّاُِ،ِ ََُّّالصَّدا 4ُُ.{سَُِّنَّااُِهيا

ُاْلم صانِّفُِ ُالَّهُ ق اْول  زئه وَيستردها منه وهو َيجهل ثم علم لم َيج ِلغَْيِر م ْسَتَحقَِّهافإن دفعها ): راِِحاه 
 .(بنمائها
ُالزَّكااةُافُادُامنُ ُم ْستاحاقِّهاا،ُِلِاْهَُُِعا ُكافر اُأوُممنُتَزمِلغارْيِ ُكأ َُّيكو َّ ُفقته،َُلَُزئه،ُوَيرجُغريها،هُنِهُِبالِه
اُدَُّلهُأ َُّيسرتُِوجازُ اُبِناماائِها اْلوالُاسواء ُُها ُكا ُكاالسِّماِن،ُأاْوُم ن ْفاِصَل  ُ،ُِْلانَّه َُّناااء ُِمَِْكِه.دُِكاا َّاُم تَِّصَل 

ُاْلم صانِّفُِ  .(أجزأه اي  َغنِ ا فبان وإن دفعها لمن َيظنه فقير  ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَّهُ عاْنُأاِبُه رايْ راةاُملاُثبتُ ُالَِّهُُ،عاْنهُ ُراِضيا ُراس ولا ُعاَايُُْصاَّىُالَّهُ أا ََّّ َّما ُراج  ٌُِّْلاتاصادَّقانَُّ»ُ:قاالُاِهُواسا ُقاالا
قاةُ  ُفاأاْصباح واُي اتاحادَُِّبصادا قاِتِهُف اواضاعاهااَُِفُياِدُساارِق  ُِبصادا ُعاَاىُساارِقُ ثُ .ُفاخاراجا ُت ص دِّقا ُو َّا ُلا َا ُالَّه مَّ .ُف اقاالا

ُْلاتُا قاةُ ُصادَّقانَُّاحلْاْمد  قاِتِهُف ُاِبصادا ُِبصادا ْ ُزاانِياةُ .ُفاخاراجا َاةاُعاَاىُُ،واضاعاهااَُِفُيادا ُالَّي ْ ُت ص دِّقا فاأاْصباح واُي اتاحادَّث و َّا
ُالَّه مَُّانِياةُ زُا ُاحلْاْمد ُعاَاىُزاانِياةُ ُ.ُف اقاالا قاةُ ُ،ُْلاتاصادَّقانَُّلا َا قاِتِهُف اواضاعُا.ُفاخاراجاُِبصُاِبصادا ْ ُغاَِن ُفاأاْصباح واُدا هااَُِفُيادا

ُعاَاىُغاَِن ُف ُا ُت ص دِّقا ُاحلْاْمدُ ي اتاحادَّث و َّا ُالَّه مَُّلا َا ُواعاَاىُزُاقاالا ُفاِقي ِّاُلاه ُأامَّاُنِياة ُواعاَاىُغاَِنُ ا،ُعاَاىُساارِق  .ُفاأ ِتىا

                                                           

ُالزَّكااةُُِ-البخاريُراوااهُ ُ-1ُ ُالزَّكااِةُعاَاىُاْلاقااِربُِ،ُُِكتااب   3362،ُحديثُرقم:ُبااب 
 (3ُ/306)ُ-املغِنُلبنُقدامةُ-2ُ
ُلَِنَِِّبُِّصاَُُّ-البخاريُراوااهُ ُ-3ُ قاِة ُيفُالصَّدا ُمااُي ْذكار  اِة،ُبااب  ُالزَّكا ُواآلِِه،ُىُاهلل ُعاَاْيِهُوُاِكتااب  َّما ،3363ُحديثُرقم:ُسا

ُواعاَاىُآلِِهُواه ْمُب ان وُُ-ومسَم َّما ُتاْرمِِيُالزَّكااِةُعاَاىُراس وِلُاهلِلُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا اِة،ُبااب  ُالزَّكا ُواب ان وُاْلم طََِِّبُهُاُِكتااب  اِشم 
3066ُُ،ُحديثُرقم:د و َّاُغارْيِِهمُْ

قاةُُِ-اه ُم ْسَِمٌُراوُاُ-4ُ ُت اْرِكُاْسِتْعمااِلُآِلُالنَِِّبُِّعاَاىُالصَّدا اِة،ُبااب  3062ُُ،ُحديثُرقم:ِكتاابُالزَّكا
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ُف اَاعاَّه ُأُا ُعاَاىُساارِق  ق ات  َا ُعاْنُسارِقاِتهُِصادا ا،ُواأامَّاُالزَّانِياة ُف اَاعاَّ َُّْياْستاِعفَّ ُعاْنُزِنااهااُها ،ُواأامَّاُاْلغاَِنُُّأا َُّْتاْستاِعفَّ
1ُُ.«أاْعطااه ُالَّهُ ف اَاعاَّه ُي اْعتارب ُف اي  ْنِفق ُممَّاُ

اُأات ايااُالنَِّبَُّصاَّىُاُاهلِلُْبنُُِع ب اْيدُُِحلديثُو ُِأاْخب ارااه ُأان َّه ما َْ َا قاِة،ُهللُ عاِدي ،ُأا ََُّّراج  نِِهُِمناُالصَّدا َّماُياْسأالا ُعاَاْيِهُواسا
ُوُا ، ُاْلباصارا ا ُِفيِهما ُف اقاَّبا : ُف اقاالا ْيِن، َْدا ُجا ُفُِ»راآُه اا ُحاظَّ ُوالا ُأاْعطاْيت ك ماا، ا ُِشْئت ما ُِلغاِِنُ ِِ َّْ ُيهاا ُلِقاِوي  ُوالا ،

2ُُ.«م ْكتاِسبُ 

عاَاْيِهُواسُاولوُأ َُّ ُْل َُّالغَنُقدَُيفى.ُواعتربُحقيقةُالغَنُملاُاكتفىُبقولما؛َُّماُالنَِّبَُّصاَّىُاهللُ 

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول   (.اجتهموسن أن َيفرق الزكاة على أقاربه الذَين ال تلزمه نفقتهم على قدر ح): راِِحاهُ 
ُالضَِّبُِِّّعاْنُعامِّهااُساَُْلفض ُِّالصدقةُعَىُذويُالقربُف ُْبِنُعااِمر  ُاُماا َّا عاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ ،ُه ُعاْنهُ لَّراِضيا

ُ: َّماُقاالا قاةٌُ»عاَاْيِهُواسا قاة ُعاَاىُِذيُاْلقارااباِةُثِْنتاا َِّ:ُصادا 3ُُ.«،ُواِصَاةٌُالصَّدا

ُاْْلاْنصاارِيُِّوُا ُالَّه ُعاْنهُ ُعاْنُأاِبُأايُّوبا ُاهلِلُصاَّراِضيا ُراس ول  :ُقاالا َّىُاهللُ ،ُقاالا قاِةُ»ما:ُُعاَاْيِهُواسا ُأاْفضا ِّاُالصَّدا ََّّ ِِ
قاة ُعاَاىُِذيُالرَِّحِمُاْلكااِشحُِ 4ُُ.«الصَّدا

ُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وعلى ذوي اِلرحام كعمته وبنت أخيه): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُكانواُمنُ ُ.بصدقتهُمنُغريهمُْلهنمُأحقُوذويُاحلاجةُِذا

ُاْلم صانِّفُِ  .(فعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عيالهوتجزئ إن د): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالنَِّبَُّملاُثبتُ اْسِجِد،ُف اراأاْيت 

ُيفُامل ُك ْنت  ه مااُقاالاْت: ُالَّه ُعان ْ ُاْمراأاِةُعاْبِدُالَِّهُراِضيا ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُعاْنُزايْ نابا
ُ: ُف اقاالا َّما َِيِّك نَُّ»واسا ُِمْنُح  ُوالاْو اناْتُزُا«ُتاصادَّْقنا ُالَّواكا ُعاَاىُعاْبِد ُت  ْنِفق  :ُيْ ناب  ا،ُقاالا ُيفُحاْجرِها ِه،ُواأايْ تاام 

ُواعُا ُعاَاْي َا ُأا َُّْأ ْنِفقا َّماُأاُاْزِيُعاِنِّ عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  ُيفُحاْجرِيُف اقاالاْتُلِعاْبِدُالَِّه:ُسا ُِّْراس ولا َاىُأايْ تاام 
َِيُ :ُسا قاِة؟ُف اقاالا ُالنَِّبُِِّمناُالصَّدا َُِِلا َّما،ُفااْنطاَاْقت  عاَاْيِهُواسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ  َّما،ُأاْنِتُراس ولا عاَاْيِهُواسا ُصاَّىُاهللُ 

َْناا:ُسا ُِِّا نااُِبَلاٌل،ُف اق  ت  هااُِمْث ِّ ُحااجاِِت،ُفامارَُّعاَاي ْ ُاْمراأاة ُِمناُاْلاْنصااِرُعاَاىُالبااِب،ُحااجا َّىُاهللُ نَِّبَُّصُالف اواجاْدت 

                                                           

اةُِ -رواهُالبخاريُ-1ُ ُالزَّكا ي اْعَامُ ،ُِكتااب  ُلُا ُعاَاىُغاِِن ُواه وا ُِِذااُتاصادَّقا ُُُ-،ُومسَم3323،ُحديثُرقم:ُبااب  ِكتااب 
ُث  بُ ُ،الزَّكااةُِ قاة ُيِفُياِدُغارْيُِأاْهَِهاا،بااب   3022م:ُحديثُرقُوِتُأاْجِرُاْلم تاصادِِّق،ُواِِ َُّْواق اعاِتُالصَّدا

 وتقدمُرواهُأِحدُبسندُصحيحُ-2ُ
ُوهوُحديثُصحيحُ،36226حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-3ُ
 ،ُوهوُحديثُصحيح21810حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-4ُ
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ُ: ُِلُيفُحاْجرِي؟ُقاالا ُعاَاىُزاْوِجي،ُواأايْ تاام  ُأا َُّْأ ْنِفقا ُأاُاْزِيُعاِنِّ َّما ُالقارااباِةُ»عاَاْيِهُواسا ن اعاْم،ُلاااُأاْجراا َِّ،ُأاْجر 
قاةُِ ُالصَّدا 1ُُ.«واأاْجر 

                                                           

اةُِ -رواهُالبخاريُ-1ُ ُالزَّكا ُُُ-،ُومسَم3366بابُالزَّكااِةُعاَاىُالزَّْوِجُوااْلايْ تااِمَُِفُاحلْاْجِر،ُحديثُرقم:ُُ-ِكتااب  ِكتااب 
ُكُا ْيِنُوالاْو ِد،ُوااْلوااِلدا ُواالزَّْوِجُوااْْلاْولا َا قاِةُعاَاىُاْْلاقْ راِب ُفاْض ُِِّالن َّفاقاِةُواالصَّدا اِة،ُبااب  ،ُحديثُرقم:ُالزَّكا َا 3000ُُان واُم ْشرِِك

ُ
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 ل  صْ فَ 

ُاْلم صانِّفُِ  (.تٍ قْ وَ  لِ ي ك  فِ  وُّعِ التَّطَ  َصَدَقة   نُّ سَ ت  وَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
قاةُِالُلفض ِّ ُالَّه ُعاْنه ،ُقُاف ُاُ،ُولعظيمُمنزلتهاُعندُاهللُتعاَل،صادا ُالَّهُِعاْنُأاِبُه رايْ راةاُراِضيا ُراس ول  :ُقاالا صاَّىُُالا

َّما:ُ ُواسا ُالَّ»اهلل ُعاَاْيِه ،ُوالاُي اْقبا ِّ  ُطايِّب  ُكاْسب  ُِمْن ْراة  ُبِعاْدِلُُتا اُهُ ماْنُتاصادَّقا َ ها ُالَّهاُي ات اقاب َّ ،ُواِِ ََّّ ُالطَّيِّبا ُِِلَّ
ُتاك و َّاُِمْث ِّاُاِلابا ُِِّ ُأاحاد ك ْمُف اَ وَّه ،ُحاَّتَّ اُي  راِبِّ ُكاما ي  رابِّيهااُِلصااِحِبِه، 1ُُ.«بِياِميِنِه،ُُث َُّ

عاُع ْقبُاُيازِيداُْبنُِوعنُ َسِا ثاه ،ُأانَّهُ  ،ُأا ََُّّأابااُاَخْارْيِ،ُحادَّ ِبيب  ُالَّه ُعاْنه ،ُِمرُ ةاُْبناُعااأاِبُحا ُُراِضيا ُراس ولا ْعت  :َُسِا ي اق ول 
ُ: َّماُي اق ول  عاَاْيِهُواسا قاِتِهُ»اهلِلُصاَّىُاهللُ  ُيفُِه ُِِّّصادا ُي  فُْك  ُُِّّاْمرِئ  ُالنَّاسُِحاَّتَّ ا َْ ُأاْوُُ-صا ِّاُب ا ا َْ :ُُي ْكاماُب ا قاالا

ُأاب وُاَخُْاُ«-النَّاسُِ ُيازِيد :ُ ُواكاا َّا ُكُاقاالا ُِفيِهُِبشاْيء ُوالاْو ُتاصادَّقا َُي ِْطئ ه ُي اْوٌمُِِلَّ اُرْيُِلا ُكاذا َاة ُأاْو ة ُأاْوُباصا 2ُُ. ْعكا

ُاْلم صانِّفُِ  (.ار  ا سِ مَ يَّ  سِ اَل ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ٌرُلاك ْم{ُ:ت اعااَلاُُاهللُُِلِقاْولُِ ي ْ ُخا اُوات  ْؤت وهااُاْلف قارااءاُف اه وا 3ُُ.}واِِ َُّْخت ْف وها

ُالَّه ُعاْنه ،ُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ ملاُثبتُُو :ُ ُعاَاْيِهُواسُاعاْنُأاِبُه رايْ راةاُراِضيا ُيفَُّماُقاالا ب ْعاٌةُي ِظُّه م ُالَّه ُت اعااَلا سا
ُناشاأاُيفُِعبااداِةُالَِّه،ُوارُا ُِهُّه :ُِِمااٌمُعاْدٌل،ُواشااب؟ اسااِجِد،ُواراج َلا َُِّج  ٌُِّق ُاِهِِّهُي اْوماُلاُِه َُِِِّّلَّ

َْب ه ُم عاٌَّقُيفُامل
ُف اقاالُا ُواْجااال  ُماْنِصب  ُذاات  ُالَّها،ُتااابَّاُيفُالَِّه،ُاْجتاماعااُعاَاْيِهُوات افارَّقااُعاَاْيِه،ُواراج  ٌُِّداعاْته ُاْمراأاٌة ُأاخااف  :ُِِِّنِّ

ُلُا قاة ُفاأاْخفااهااُحاَّتَّ ُِبصادا ِين ه ،ُواراج  ٌُِّذُاواراج  ٌُِّتاصادَّقا َُا ُُِشاال ه ُمااُت  ْنِفق  نااه ُُت اْعَاما الِي ا،ُف افااضاْتُعاي ْ ُالَّهاُخا كارا
 .4  

ُوأقربُلَقبول.ُ،وْلهناُأبعدُعنُالرياء

ُ

ُ

                                                           

بُُُُّ-رواهُالبخاريُ-1ُ ُيِ  لُا قااِت،ُواالَّهُ  ُلِقاْولِِه:ُ}واي  ْرِبُالصَّدا ُطايِّب  ُكاْسب  ُالصَّداقاِةُِمْن اِة،ُبااب  ُالزَّكا ،ُِكتااب  ُكافَّار ُأاثِيم  ُك  َِّّ
ُآمان واُواعاِمَ واُالصَّاحِلااِتُواأاقاام واُالصََّلاةاُواآت او اُالزَّكااةا،ُلا مُْ ُالَِّذينا ُراِِِّْمُوالُاُِِ ََّّ ُخاْوٌفُعاَاْيِهْمُوالاُه ْمُُياْزان و َّا{ُأاْجر ه ْمُِعْندا

3330ُ[،ُحديثُرقم:266ُ]البقرة:ُ
 ،ُبسندُصحيح36111حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-2ُ
 263سورةُالبقرة:ُاآلية/ُُ-3ُ
َِ،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبخاريُ-4ُ قاِةُبِالياِم ُالصَّدا اِة،ُبااب  ُالزَّكا ُفاْض ُِِّ -،ُومسَم3321ُِكتااب  اِة،ُبااب  ِكتاابُالزَّكا

 3013ِِْخفااِءُالصَّداقاِة،ُحديثُرقم:ُ
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ُاْلم صانِّفُِ  (.وفي الزمان): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

قاةُ ُنُُّسُات ُوُا ُكُصادا :ُُ،مااُالَّه ُعان ْهُ راِضيُاُعاِنُاْبِنُعابَّاسُ تُملاُثبُراماضاا َُّاالتطوعُيفُالزما َُّالفاض ِّ كاا َّاُ»قاالا
ُالَّهُِ ُي اَْقااهُ ُراس ول  َا ُِح ُيفُراماضاا َّا ُأاْجواد ُمااُياك و َّ  ُأاْجواداُالنَّاِس،ُواكاا َّا َّما ُِجرْبِي ِّ ،ُواكاا َّاُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا

ُف اي دُا َاة ُِمْنُراماضاا َّا ُلاي ْ ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيهُِي اَْقااه ُيفُك  ِِّّ ،ُف اَاراس ول  ُالرِّيِحُارِس ه ُالق ْرآ َّا ُِمنا ُأاْجواد ُبِاَخارْيِ َّما ُواسا
َاةُِ  ْرسا
 1ُ.«امل

اْلعاْشِرُاْْل واِلُِمْنُِذيُاحلِْجَّةُِوُا ُالَّه ُعان ْهُ ُعاْنُاْبِنُعابَّاسُ ملاُثبتُ كا َّماُِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَايُْعُا،ُمااراِضيا ِهُواسا
ُ: ِذِه؟»أانَّه ُقاالا ُأاْفضا ِّاُِمن ْهااُيفُها :ُ«ُمااُالعاما ِّ ُيفُأايَّام  ُراج  ٌُِّخاراجاُ»قاال وا:ُوالاُاِِلهااد ؟ُقاالا والاُاِِلهااد ،ُِِلَّ

ُبِن اْفِسِهُواماالِِه،ُف اَاْمُي اْرِجْعُِبشاْيءُ   2ُ.«َي ااِطر 
ُاْلم صانِّفُِ  (.والمكان الفاضل): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

ِديناةُِكُا ُفيها.ُاْلجورُُِوُلِتاضااع ِفُاحلْاسانااتُُِ؛اْْلاْقصاىُوااْلماْسِجدُُِ،حاراِمُماكَّةاُوااْلما

ُاْلم صانِّفُِ  (.هِ ارِ ى جَ لَ عَ وَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُوااِلْااِرُاِلْ ن ِب{ُ:لِقاْولِِهُت اعااَلاُ 3ُُ.}وااِلْااِرُِذيُاْلق ْربا

:ُُملاُثبتوُا َّماُقاالا عاَاْيِهُواسا ُالَّه ُعان ْهاا،ُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهللُ  ُي وِصيِِنُِجرْبِي ِّ ُبِاِلْااِر،ُ»عاْنُعااِئشاةاُراِضيا مااُزاالا
ي  وارِّث هُ  ُأانَّه ُسا ُهان اْنت    4.«حاَّتَّ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وذوي رحمه فهي صدقة وصلة): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 

                                                           

َّما؟،ُحديثُُر -رواهُالبخاريُ-1ُ ُراس وِلُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِهُواسا ُباْدء ُالواْحِيَُِِلا ُكاا َّا ُكاْيفا ُباْدِءُالواْحِي، ،6ُُقم:ُبااب 
ُ،ُباابُ  -ومسَم ُالرِّيِحُاْلمُ ُُكتابُاْلفاضاائ ِِِّ ُِمنا ُالنَّاِسُبِاَْخارْيِ ُأاْجوادا َّما ُواسا ُالنَِّبُُّصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه َاِة،ُحديثُرقم:ُكاا َّا ْرسا
2105 

ُفاْض ُِِّالعاما ُِِّيِفُأايَّاِمُالتَّْشرِيِق،ُحديثُرقم:ُُ-رواهُالبخاريُ-2ُ ْيِن،ُبااب  ُالِعيدا  666أابْ وااب 
 16سورةُالنساء:ُاآلية/ُُ-3ُ
ُبِاِلْااِر،ُحديثُرقم:ُُُ-رواهُالبخاريُ-4ُ ُالواصااِة ُاْلاداِب،ُبااب  الربُوالصَةُواآلدابُبابُُ-،ُومسَم6033ِكتااب 

2623ُالوصيةُباِلارُواْلحسا َُِّليه،ُحديثُرقم:ُ
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ُثبتُ ُعااِمرُ ُعانُْملا ُْبِن َْماا َّا ُالَّه ُعاْنه ،ُسا َُّراِضيا ُواسا ُصاَّىُاهلل ُعاَاْيِه ُالنَِّبِّ :ُعاِن ُقاالا قاةاُعاَاىُ»ما ُالصَّدا ََّّ ِِ
قاٌةُواِصَاةٌُ قاٌة،ُواعاَاىُِذيُالرَِّحِمُاثْ ناتاا َُِّصادا َُِصادا  1ُ.«اْلِمْسِك

ُ

ُاْلم صانِّفُِ  (.دََّق ِبَما َي  ْنِقص  م ْؤنَة  تَ ْلَزم ه  َوَمْن َتصَ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ِتِهُأاْوُ ُالَّه ُعُاُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْمر وملاُثبتُ أاُِثا،ُِعيااِلهُِكام ْؤناِةُزاْوجا هُ راِضيا ان ْ ُالَِّهُصاَّىُما ُراس ول  :ُقاالا ،ُقاالا
َّما:ُ عاَاْيِهُواسا ْرِءَُِِْث اُأا َُّْي ضايِّ»اهللُ   2ُ.«عاُماْنُي اق وتُ كافاىُبِاْلما

ْعِدُْبِنُأاِبُواقَّاصُ وملاُثبتُ ُالَّه ُعاْنه ،ُعاْنُسا ُالَِّهُصاَّىُاهللُ ُراِضيا ُراس ول  ُكاا َّا : َّماُي اع ود ِّنُعااماُقاالا ُعاَاْيِهُواسا
ِاُِبُِمناُالواجاِعُوُا ُقاْدُب اَا :ُِِِّنِّ ذُ حاجَِّةُالوادااِعُِمْنُواجاع ُاْشتادَُِّب،ُف اق َْت  ُأاناُا ُابْ ناٌة،ُأافاأاتاصادَّق  يارِث ِِنُِِلَّ ،ُوالُا وُماال 

ُ: :ُ«ُلُا»بِث  َ ثاْيُمااِل؟ُقاالا :ُبِالشَّْطِر؟ُف اقاالا :ُ«ُلُا»ف اق َْت  قاالا ُوُا»ُث َُّ ُالث َُّ ث  را ُأا َُّْتاذا ِثرٌيُِِنَّ َا ُكا ِبرٌيُُأاْو ُكا الث َُّ ث 
ُتُا ُِمْنُأا َّْ ٌر ي ْ ُأاْغِنيااءا،ُخا ُن افاقاةُ واراث اتا َا ُت  ْنِفقا ُلاْن ،ُواِِنَّ َا ُالنَّاسا راه ْمُعاالاة ُي اتاكافَّف و َّا ُذا ُِِلَّ ُالَِّه ُت اْبتاِغيُِِااُواْجها

َاْعا ِّ ُيفُيفُاْمراأاِت َُا ُمااُ ُِِاا،ُحاَّتَّ 3ُُ.«أ ِجْرتا

ُاْلم صانِّفُِ  .(أو أضر بنفسه أو غرَيمه أثم بذلك ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَّه ُعاْنه ،ُُْنُع بااداةاُْبِنُالصَّاِمتُِعُاملاُثبتُ ُالَِّهُصاَّىُاهلل ُعاَايُْ»راِضيا ُراس ولا ُأا ََّّ ُضارارا َّما،ُقاضاىُأا َُّْلا ِهُواسا
ُِضراارُا 4ُُ.«والا

ُاْلم صانِّفُِ الَّهُ ق اْول  َر َله   هَ رِ ك  وَ ): راِِحاهُ  ْن َي  ْنِقَص نَ ْفَسه  َعِن الِكَفاَيَِة أَ  َأْو اَل َعاَدَة َله  َعَلى الضِّيقِ ِلَمْن ال َصب ْ
 .(التَّاَمةِ 

ُعاَاْيِه؛ُِْلا ََُّّالت َّْقِترياُواالتَّْضِييقاُماعاُاْلق ْدراِةُش ح؟ُواب ْ ٌُِّن اهاىُالَّهُ  وات اعاوَّذاُالنَِّبُُّعُاناصَّ عاَاْيِهُواساَّصاَّْنهُ  ِمْنه ،ُُمُاىُالَّهُ 
الظَّنُِّبِاالَِّهُ .واِفيِهُس وءُ  ُت اعااَلا

                                                           

ُالزَّكااِةُعاْنُراس وِلُالَِّهُصاَّىُالَّه ُعاَُا -،ُوالرتمذي36226حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-1ُ ُمااُجااءُاْيِهُوُاأابْ وااب  َّما،ُبااب  سا
والنسائي685يفُالصَّداقاِةُعاَاىُِذيُالقارااباِة،ُحديثُرقم:ُ عاَاىُاْْلاقااِرِب،ُحديثُرقم:ُ -ُ، قاةُ  اِة،ُالصَّدا ُالزَّكا ،2852ُِكتااب 

ُفاْض ُِِّالصَّداقاِةُ،ُحديثُرقم:ُ -وابنُماجه اِة،ُبااب  ُالزَّكا  ،ُبسندُصحيح3533ِكتااب 
ُماْنُ -،ُومسَم6368حديثُرقم:ُُ-هُأِحدرواُ-2ُ ُواُِِثِْ ُوااْلماْمَ وِك، ُعاَاىُاْلِعيااِل ُالن َّفاقاِة ُفاْض ِِّ ُبااب  اِة، ِكتاابُالزَّكا

ُن افاقات اه ْمُعان ْه ْم،ُحديثُرقم:ُ 666ُضاي َّعاه ْمُأاْوُحابا ا
ُرِثااِءُالنَِِّبُِّصاَّىُاهللُ ُُ-رواهُالبخاريُ-3ُ ُاِلاناائِِز،ُبااب  ْولاةُاِكتااب  َّماُساْعداُاْبناُخا ُُ-،ُومسَم3268،ُحديثُرقم:ُُعاَاْيِهُواسا

ُاْلواِصيَِّةُبِالث َُّ ِث،ُحديثُرقم:ُ ُاْلواِصيَِّة،ُبااب  3625ُِكتااب 
ُِِباارِِهُ،ُحديثُرقم:ُ -رواهُابنُماجهُ-4ُ ُيفُحاقِِّهُمااُياض رُّ ُماْنُب اَنا ُاْْلاْحكااِم،ُبااب  ُحبسندُصحي2130ُُِكتااب 
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ُاْلم صانِّفُِ  (.والمن بالصدقة كبيرة): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
ُالَّه ُعان ْهُ ُملاُثبتُعاْنُعاْبِدُالَِّهُْبِنُعاْمر و :ُعاِنُالنَِّبُِّصاَّىُاهلل ُعاَايُُْ،مااراِضيا َّماُقاالا ُياْدخ  ِّ ُاِلْانَّةاُ»ِهُواسا لا

ُم ْدِمنُ  ،ُوالا ُعااق؟ 1ُُ«.َاْرُ ُمانَّا ٌَّ،ُوالا

ُ

ُ

ُاْلم صانِّفُِ  .(وَيبطل به الثواِ ): راِِحاه ُالَّهُ ق اْول 
الَِّذيُي  ْنِفق ُمُاُاهللُلُُِوقُال قااِتك ْمُبِاْلمانُِّوااْلذا ُكا ُت  ْبِطَ واُصادا اُالَِّذيناُآمان واُلا :ُ}يااُأاي ُّها الاه ُرِئااءاُالنَّاِسُوالُت اعااَلا

2ُُ.{آلِخرُِي  ْؤِمن ُبِالَِّهُوااْلي اْوِمُا

                                                           

ُيِفُاَْخاْمِر،ُحديثُرقم:ُُُ-،ُوالنسائي6552حديثُرقم:ُُ-رواهُأِحدُ-1ُ َا ُاْْلاْشرِباِة،ُالرِّوااياة ُيفُاْلم ْدِمِن ِكتااب 
ُبسندُصحيح8662ُ

263ُسورةُاْلب اقاراِة:ُاآلية/ُُ-2ُ
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ةُِه ُيفُاُي ْكرُايمُافُُِ ٌُِّصُْفُا   ..............................................................ُالصََّلا
ةُايمُافُُِ ٌُِّصُْفُا   .................................................................اُي  ْبِط ِّ ُالصََّلا
ُاِلْ م عاةُِ   ...........................................................................بااب 
ارُ    ............................................................لِت اْرِكُاِلْ م عاةُُِاْلم ِبيحاةُ ُاْْلاْعذا
 ...........................................التحذيرُمنُالتفريطُيفُاِلمعةُملنُوجبتُعَيه. 
 ...................................................................ِصحَِّةُاِلْ م عاةُُِطُ ُوش ُر 
 ...................................................................اْلواْقتُ :ُالشَّْرط ُاْْلاوَّلُ  
 ...........................................................قاْرياةُِبُك و َُّاتُاأا َُّْ:ُالشَّْرط ُالثَّاِّنُ 
َُاُ:الشَّْرط ُالثَّاِلثُ   ُأاْرباِع  ...........................................................ح ض ور 
ُُِالشَّْرطُ   َْ  ............................................................الرَّاِبع :ُت اقادُّم ُخ ْطبات ا
ُِِةُاَخُ ِصحَُُّطُ ر ُوشُ   َْ  ..................................................................ْطبات ا
ا َُّ   ُِاَخُ ُأارْكا َْ  ........................................................................ْطبات ا
 ...........................................................................ةَُِْخ ْطبُااُس نانُ  
مُ )ُ.فص ِّ  ماام َُياْط بُ وُاُُياْر م ُاْلكاَلا ُ(....................................................اْْلِ
ُِمْنُماْوِضعُ ُاْلِعيدُُِِقااماةُ ُوُاِلْ م عاةُُِِقااماةُ حكمُ  ُالبَدُُِيفُأاْكث ارا ُ..............................ِمنا
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ُاِلْاناائِزُِ   ..........................................................................ِكتااب 
ُِكفااياة (.ُ. ٌُِّصُْفُا   ..........................................................)واتاْكِفين ه ُف اْرض 
ةُ وُا.ُ) ٌُِّصُْفُا  ُِكفااياةُ ُيهُِعاَُاُالصََّلا  .......................................................(ف اْرض 
ِةُاِْلِناازاةُُِطُ ر ُوشُ ُ ُ...................................................................صاَلا
يِِّتُف اْرضُ )ُ. ٌُِّصُْفُاُ ُ.....................................................(ِكفااياةُُُِواغاْس ِّ ُاْلما
ُِكفاايُا)ُ. ٌُِّصُْفُا   .....................................................(.ةُ واِحاَْ ه ُوادافْ ن ه ُف اْرض 
اةُِ  ُالزَّكا  ..........................................................................ِكتااب 
ُ.......................................................................الزَّكااةُُِفاْض ِّ ُأادااءُِ 
اةُُِوبُِجُ وُ ُطُ وُرُ شُ    ..................................................................الزَّكا
ُ.............................................................َسةُأشياءَبُالزكاةُيفُُ
اِةُالسَّاِئماةُُِ ُزاكا ُ.....................................................................بااب 
ُ...................................................................زاكااِةُالسَّائِماةُُِطُ وُرُ شُ ُ
ُ................................................................................. ٌُِّصُْفُاُ

ُكانتُأوُوحشية)ُ. ٌُِّصُْفُا   ...............................(.أربعو َُّوأق ُِّنصابُالغنمُأهَية
ُِمْنُأاْه ُِِّالزَّكااةُِ)ُ.فاْص ٌُِّ  ُاثْ ناا َُِّفاأاْكث ار   .........................................(.واِِذااُاْخت اَاطا

ُاْْلاْرضُِ  اِةُاَخْاارِِجُِمنا ُزاكا  ...........................................................بااب 
ُاْْلاْرضُُِزاكااةُُِوبُِجُ وُ ُطُ وُرُ شُ   ُ.................................................اَخْاارِِجُِمنا
بُفيماُيسقىُبَلُكَفةُالعشرُوفيماُيسقىُبكَفةُنصفُالعشر)ُ. ٌُِّصُْفُاُ ................(ُو  
ثاةُ ُاَخْارااِجيَّةُ ُاْْلاْرضُ ُ ُ...........................................................أاْضر بُ ُثاَلا
اةُ ُ ُ........................................................................... ُِِّسُاالعُاُزاكا
اةُ ُ  ...........................................................................لرِّكاازُِاُزاكا
اِةُاْْلاَْثاا َُُِّ ُزاكا ُ......................................................................بااب 

ُأاْوُِفضَّةُ ُتاَِْياة ُاْلماْسِجدُِوترمُ)ُ. ٌُِّصُْفُا   ...........................................(.ِبذاهاب 
اِةُ  ُزاكا ُ.....................................................................اْلع ر وضُِبااب 
اِةُاْلِفْطرُِ  ُزاكا ُ.......................................................................بااب 
اِةُاْلِفْطرُُِمُ كُْحُ   ُ......................................................................زاكا
اُي اْوماُ)ُ. ٌُِّصُْفُاُ ةُِوااْْلاْفضا ِّ ُِِْخرااج ها ُ.........................................(.اْلِعيِدُق اْب ِّاُالصََّلا
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ُ.....................................................................اةُِكُاالزَُُّاجُِرُاخُُُِِْابُ بُاُ
اُنِيَّةٌُ)ُ. ٌُِّصُْفُا  ْخرااِجها َّفُ ُواي ْشت اراط ُِْلِ  ..............................................(.ِمْنُم كا
ُ........................................................................أاْه ُِِّالزَّكااةُُِابُ بُا 
ُ...................................................(.ولُُزئُدفعُالزكاةُلَكافر)ُ. ٌُِّصُْفُا 

قاةُ ُنُُّسُات ُوُا)ُ. ٌُِّصُْفُاُ  .............................................(.تُ ْقُوُاُ ُُِِّكُ يفُُالتَّطاوُّعُُِصادا
ُ..............................................................................احملتويات 

 


