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مقدمة
نب بعده ،وعلى آله وصحبه ،وسليم تسليما كثيا ،أما بعد:
احلمد هلل وحده ،وصلى هللا على من ال ي
فهذا كتاب (الوجيز يف مسائل أركان اإلسالم) ،ذكرت فيه على سبيل االختصار ما يتعلق أبركان اإلسالم
اخلمسة ،بطريقة السؤال واجلواب ،أبسلوب سهل خمتصر واضح بني ،وعلى ما هو الراجح ابلدليل عند احملققني
من العلماء رمحنا هللا وإايهم ،وقد اختصرته من أصله وهو كتايب (الوسيط يف مسائل أركان اإلسالم).
والغرض من كتابته إفادة مخسة أصناف:
طالب العلم املبتدؤون.
األول:
نف ُ
الص ُ
ُ
نف الثاين :املثقفون غي املتخصصني يف علوم الشريعة.
الص ُ
عموم املسلمني.
نف ُ
الص ُ
الثالثُ :
ابع :املهتدون اجلدد لإلسالم ،أو للتمسك أبحكامه.
الص ُ
نف الر ُ
اخلامس :كل من يريد التعرف على أصول اإلسالم العامة يف التوحيد والعبادات ،أو إلقاء نظرة حول
نف
الص ُ
ُ
أهم مبادئ اإلسالم يف التوحيد والعبادات.
وقد سهلته قدر ما أستطيع ،وقليلت مقاطعه وخ يففت أجوبته لكي يكون ُمعينا لألب أن يقرأه مع أوالده
كدروس مهمة يف أركان اإلسالم ،وإلمام املسجد أن يقرأه على مجاعة املسجد ،وألي جمموعة جتتمع على
ذكر هللا تعاىل أن يقرؤوه فيما بينهم ،كما ميكن ملكاتب الدعوة ترمجته ألي لغة ،أو تدريسه يف الدروس اليت
تطرح على املسلمني اجلدد ،أو الطلبة الراغبني يف التعرف على مهمات اإلسالم.
وميكن للمعلم والشيخ وطالب العلم املتمكن :أن يقرأه مع طالبه فيبني هلم هذه القضااي املهمة ويشرحها على
القول الراجح ،بعيدا عن التعرض للمسائل النادرة ،والقضااي اخلالفية ،واألقوال الضعيفة واملرجوحة اليت قد
تشتت أذهاهنم ،وتربك أفهامهم.
كما إنه مناسب لكل مسلم أن يقرأه بنفسه؛ ليستفيد منه أساسيات الدين يف األركان اخلمسة ،وأهم ما يتعلق
هبا من التفاصيل واملسائل ،من غي تطويل وال صعوبة ،فهو حقيق أن يس يمى أو يوصف بـ (ما ال يسع املسلم
جهلُه من أركان اإلسالم اخلمسة).
أسأل هللا تعاىل أن ينفع به مجيع املسلمني ،وأن يكتب له القبول ،وأن يغفر يل ولوالدي ولزوجي وولدي
وشيوخي وتالميذي ومجيع املسلمني.
وصلى هللا وسلم على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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تعريف ا ِإل ْس ِ
الم
ُ

متهيد يف معىن اإلسالم وأركانه

تعريف ا ِإل ْس ِ
الم؟
س :ما
ُ
االنقياد.
الم و ُ
ج :ا ِإل ْس ُ
الم لغةًْ :
االست ْس ُ
االنقياد لهُ ابلطاعة ،والرباءةُ من الشرك وأهله.
و َش ً
الم هلل ابلتيوحيد ،و ُ
رعاْ :
االست ْس ُ
اَّلل عاقبةُ ْاأل ُُمور).
است ْمسك ابلْعُْروة الْ ُوثْـقى وإىل ي
قال هللا تعاىل( :وم ْن يُ ْسل ْم و ْجههُ إىل ي
اَّلل وُهو ُُْمس ٌن فـقد ْ
[لقمان]22 :
***

س :ما املراد بَرَك ِ
ان ا ِإل ْس َالِم؟ وما هي؟ وما الدليل عليها؟
ْ
س اإل ْسالم الييت يـْنبين عليها.
ج :أركا ُن ا ِإل ْس َالِم هي :أ ُ
ُس ُ
وأ ْركا ُن اإل ْسالم مخسةٌ ،هي:
سول هللا.
 -1شهادةُ أن يال إله يإال هللاُ ،وأ ين ُم يمدا ير ُ
إقام الصالة.
ُ -2
 -3إيتاءُ الزكاة.
صوم رمضان.
ُ -4
 -5ح ُّج بيت هللا احلرام.
ول هللا :
الدليل على أركان اإلس ـ ــالم اخلمس ـ ــة:
حديث عبد هللا بن عمر رض ـ ــي هللا عنهما قال :قال ر ُس ـ ـ ُ
ُ
و ُ
احلج،
صالة ،وإيتاء اليزكاة ،و ْ
الم على مخْس :شهادة أ ْن ال إله إالي هللاُ وأ ين ُُم يمدا ر ُس ُ
ول ي
اَّلل ،وإقام ال ي
«بُين اإل ْس ُ
احل ُّج ،وصـي ُام رمضـان،
احلج  ،فقال ر ُج ٌلْ :
وصـ ْوم رمضـان .متفق عليه ،ويف لفظ ملسـلم« :وصـيام رمضـان ،و ْ
()1
اَّلل .
قال :ال« ،صي ُام رمضان و ْ
احل ُّج  ،هكذا َس ْعتُهُ م ْن ر ُسول ي
***

( )1البخاري ( ،)8ومسلم (.)16
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األول :الش ِ
هاداتن
الباب ُ
ُ

ادتَ ْي
معىن الش َه َ
ادتَ ْي؟
س :ما معىن الش َه َ
ف بقلب ،قائال بلساين أنه ال معبود حق يإال هللا تعاىل وحده
ج :معىن أشهد أن (ال إِلَهَ إال هللاُ) :أُقُّر وأ ْعَت ُ
كل معبود سواهُ.
ال شريك له ،وأنْفي وأُبْط ُل بقلب ولساين ي
رسول هللا ،أرسله إىل
ومعىن أشهد أ ين (حمم ًدا ُ
ف بقلب ،قائال بلساين إ ين ُم يمدا  هو ُ
رسول هللا) :أُقُّر وأ ْعَت ُ
مجيع الثقلني :اإلنس واجلن ،وأنه خامت األنبياء واملرسلني عليهم السالم.
***

ادتَ ْي
مكانةُ الش َه َ
ادتَ ْي؟
س :ما مكانةُ الش َه َ
ج :تتلخص مكانةُ الشيهادت ْني فيما يلي:

 -1الشيهاداتن مها الركن األول من أركان اإلسالم.
مفتاح الدخول يف اإلسالم ،فهما أول ما جيب على من أراد الدخول يف اإلسالم ،وال يصح
 -2الشيهاداتن مها ُ
إسالم أحد مل يشهد هبما مع القدرة على ذلك.
 -3ال يصح عمل أحد حىت ينطق ابلشيهادت ْني ،ال صالة وال زكاة ،وال صيام ،وال حج ،وال غيها من أعمال الرب،
فإن اإلسالم شر ٌط لقبول كل عمل.

***

معىن (ال إِلَهَ إال هللاُ)
س :ما معىن (ال إِلَهَ إال هللاُ)؟
ج :معىن (ال إِلَهَ إال هللاُ) :ال معبود حق يإال هللا تعاىل وحده ال شريك له.
***

صحيح لكلمة (ال إِلَهَ إال هللاُ)
غري
ٍ
ً
معىن ُ
يصح أن يقال :معىن (ال إِلَهَ إال هللاُ) :ال خالق إال هللا؟
س :هل ُّ
يصح أن يقال :معىن (ال إِلَهَ إال هللاُ) :ال خالق يإال هللا؛ ألن كلمة التوحيد تدل على (توحيد األلوهية)،
ج :ال ُّ
صحيح يف نفسه ،لكن يراد به( :توحيد
كالم
يعين :ال معبود حق يإال هللا تعاىل ،وقولُنا( :ال خالق يإال هللا)ٌ ،
ٌ
الربوبية) ،وقد كان املشركون يُقُّرون بتوحيد الربوبية يف اجلملة ،ومل يدخلهم ذلك يف اإلسالم.
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***

أركان شهادةِ أن (ال إِلَهَ إال هللاُ)
س :ما أركان شهادةِ أن (ال إِلَهَ إال هللاُ)؟
ج :لشهادة أن (ال إِلَهَ إال هللاُ) ركنان ُمها:
األول :الن ْف ُي ،وهو قولنا« :ال إِلَهَ .
كن ُ
الر ُ
اإلثبات ،وهو قولنا« :إال هللاُ».
كن الثاين:
ُ
الر ُ
***
شروط شهادة أن (ال إِلَهَ إال هللاُ)

س :ما شروط شهادة أن (ال إِلَهَ إال هللاُ)؟
ِ
جيب اجتماعُها يف كل مسلم ،وهي:
ج :لشهادة أن (ال إلَهَ إال هللاُ) مثانيةُ شروطُ ،
 -1الْع ْل ُم مبعناها ،الْ ُمنايف للجهل به.
الَتُّدد.
 -2اليقني هبا ،املنايف للشك و ي
 -3اإلخالص ،الْ ُمنايف للشرك.
 -4الص ْد ُق يف قوهلا ،املنايف لقوهلا كذاب.
ت عليه.
ُ -5مبيـتُـها ،الْ ُمنايف لبغضها وبغض ما دلي ْ
االنقياد ملعناها ،الْ ُمنايف للَتك واالستكبار.
-6
ُ
بول هلا وملعناها ،املنايف للرد.
 -7الق ُ
فر ابلطاغوت ،املنايف لإلميان به.
 -8ال ُك ُ
واملهم حتقيق هذه الشروط عمليًّا ،ال جمرد معرفتها نظرًّاي دون حتقيقها يف الواقع .قال ي
العالمة حافظ احلكمي
رمحه هللا :واملعىن اجتماعها يف العبد والتزامه يإايها دون مناقضة لشيء منها ،وليس املراد ُّ
عد ألفاظها
()1
وحفظها.اهـ
فائدةُ :مجعت شروط ال إله إال هللا يف البيتني التاليني:
ول هلا
الص وص ْدقُك م ْع ***** ُمبية وانْقيـاد والْقـبُ ُ
ع ْل ٌم يق ٌ
ني وإ ْخ ٌ
وزيد اثمنُـها الْ ُك ْفرا ُن مْنك مبـا ***** سوى اإلله من األ ْواثن ق ْد أُهلا
( )1معارج القبول بشرح سلم الوصول  418/2خمتصرا.
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***

فضل (ال إِلَهَ إال هللاُ)
س :ما فضل (ال إِلَهَ إال هللاُ)؟
ج :لكلمة (ال إله يإال هللاُ) ،فضائل كثية ،من أمهها ما يلي:
 -1أ ين من قاهلا وعمل مبقتضاها فقد أفلح ،فع ْن ربيعة بْن عباد( )1الديلي  أن ر ُسول هللا  كان يقول:
()2
ياس قُولُوا :ال إله إيال هللاُ ،تُـ ْفل ُحوا .رواه عبد هللا بن أمحد واحلاكم.
«اي أيـُّها الن ُ
 -2أ ين من قاهلا وعمل مبقتضاها فقد حرمه هللا على النار ،فع ْن ُْم ُمود بن اليربيع األنْصاري  أ ين عْتـبان بن
اَّلل ق ْد حيرم على النيار م ْن قال :ال إله يإال هللاُ؛ يـْبـتغي بذلك
يب  قال« :إ ين ي
مالك األنْصار ي
ي  أخربه أ ين الن ي
()3
اَّلل .متفق عليه.
و ْجه ي
وهو يـ ْعل ُم أنيهُ ال
سبب لدخول اجلنة ،فعن عُثْمان بن عفيان  قال :قال ر ُس ُ
ول ي
اَّلل « :م ْن مات ُ
 -3أهنا ٌ
()4
اجلنية .رواه مسلم.
إله يإال هللاُ دخل ْ
صامت  أ ين
 -4أ ين من قاهلا وعمل مبقتضاها أدخله هللا اجلنة على ما كان من العمل ،فع ْن عُبادة بْن ال ي
اَّلل
اَّللُ و ْحدهُ ال شريك لهُ ،وأ ين ُُم يمدا عْب ُدهُ ور ُسولُهُ ،وأ ين عيسى عْب ُد ي
يب  قال« :م ْن شهد أن يال إله إيال ي
الن ي
اَّللُ اجلنية على ما كان من
وح مْنهُ ،واجلنية حق ،والنيار حق ،أ ْدخلهُ ي
ور ٌ
ور ُسولُهُ ،وكلمتُهُ ألْقاها إىل م ْرَي ُ
()5
العمل .متفق عليه.
اَّلل  قال:
 -5أ ين من قاهلا وعمل مبقتضـ ــاها فقد عصـ ـم دمه وماله ،فعن عُمر بن اخلطاب  أن رسـ ــول ي
«أُم ْر ُ
ت أ ْن أُقاتل الناس ح يىت يـ ُقولُوا :ال إله يإال هللاُ ،فم ْن قاهلا فـق ْد عص ـم مين مالهُ ونـ ْفس ـهُ يإال ِبقه ،وحس ـابُهُ
()6
اَّلل .متفق عليه.
على ي
( )1قال احلافظ ابن حجر :بكسر املهملة ،وختفيف املوحدة ،قاله ابن معني وغيه( .اإلصابة يف متييز الصحابة .)390/2
( )2رواه عبد هللا بن أمحد يف زوائد املس ـ ـ ــند  ،)16023( 405-404/25واحلاكم يف املس ـ ـ ــتدرك على الصـ ـ ــحيحني  ،61/1والطرباين يف املعجم الكبي ،61/5
وصححه األلباين يف دفاع عن احلديث النبوي ص ،22ومعىن ُمتـقصفون عليه :جمتمعون.
( )3رواه البخاري يف أبواب املساجد ،ابب املساجد يف البيوت برقم ( ،)425ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ابب الرخصة يف التخلف عن اجلماعة
بعذر برقم (.)33
( )4رواه مسلم يف كتاب اإلميان ،ابب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا برقم (.)26
( )5رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ،ابب قوله( :اي أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم) برقم ( ،)3435ومسلم يف كتاب اإلميان ،ابب من لقي هللا ابإلميان
وهو غي شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار برقم (.)28
اَّلل
( )6رواه البخاري يف كتاب الزكاة ،ابب وجوب الزكاة برقم ( ،)1399ومسلم يف كتاب اإلميان ،ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا :ال إله إال هللا ُمم ٌد رسول ي
برقم (.)20
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رسول هللا)
يات شهادةِ أن (حمم ًدا ُ
ض ُ
ُمقت َ
رسول هللا)؟
يات شهادةِ أن (حمم ًدا ُ
ض ُ
س :ما ُمقت َ
اب ما هنى
رسول هللا) ُم
ج :لشهادة أ ين (ُم يمدا ُ
ٌ
قتضيات أمهها( :طاعتُهُ فيما أمر ،وت ْ
صدي ُقهُ فيما أ ْخرب ،و ْ
اجتن ُ
عنه وزجر ،وأن يال يـُ ْعبد هللاُ إيال مبا شرع).
***

معىن التوحيد
س :ما معىن التوحيد؟
ج :التوحي ُد هو :إفر ُاد هللا تعاىل بربوبيته ،وألوهيته ،وأَسائه وصفاته.
وكثيا ما يُطلق التوحيد ويراد به :توحيد األُلوهية ،وحينئذ يقال يف تعريفه هو :إفر ُاد هللا تعاىل ابلعبادة وحده
وترك عبادة ما سواه.
ال شريك لهُ ،
***

أقسام التوحيد
ُ

أقسام التوحيد؟
س :ما
ُ

التوحيد ثالثةُ أقسام هي:
ج:
ُ
ِ
توحيد املعرفة واإلثبات.
سم ُ
توحيد ُّ
الربوبية ،ويس يمىُ :
األولُ :
الق ُ
ِ
توحيد العبادة.
توحيد األُلوهية ،ويس يمىُ :
سم الثاينُ :
الق ُ
ِ
توحيد األَساء والصفات.
سم
ُ
الثالثُ :
الق ُ

فيجب اإلميا ُن هبا مجيعا ،ومن مل يؤمن هبا مجيعا مل ي ُك ْن موحدا.
األقسام الثالثةُ للتوحيد متالزمةٌ،
وهذه
ُ
ُ

***

ِ
توحيد الربوبية
معىن
ِ
توحيد الربوبية؟
س :ما معىن

املالك
ياق ،احمليي
الربوبية هو:
اجلازم أبن هللا ُّ
ج :توحي ُد ُّ
رب كل شيء ،وأنه اخلالق الرز ُ
املميتُ ،
ُ
ُ
االعتقاد ُ
املدب ُر ألمور خلقه مجيعا.
8
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اعتقاد
توحيد هللا تعاىل أبفعاله هو ،كاخللق ،واليرزق ،وامللك ،واإلحياء واإلماتة ،فيجب
وبعبارة أخرى هوُ :
ُ
أنه تعاىل هو املتفرد هبذه األفعال وحده ال شريك له.
***

ِ
توحيد األُلوهية
معىن
ِ
توحيد األُلوهية؟
س :ما معىن
وترك عبادة ما سواه.
وحيد األُلوهية هو :إفر ُاد هللا تعاىل ابلعبادة وحده ال شريك لهُ ،
ج :ت ُ
وبعبـارة أخرى هو :إفر ُاد هللا تعـاىل أبفعـال العبـاد ،مثـل :ال ُّـدعـاء ،والنـذر ،والنيحر ،والرجـاء ،واخلوف ،والتوكـل،
والرغبة ،والرهبة ،واإلانبة ،وهلذا يس يمى( :توحيد العبادة)؛ ألن املراد به :إفراد هللا تعاىل ابلعبادة.
***

ِ
ِ
األمساء ِ
والصفات
توحيد
معىن
ِ
ِ
األمساء ِ
والصفات؟
توحيد
س :ما معىن
السنة من أَساء هللا احلُسىن وصفاته العُلى ،على
وحيد األَساء والصفات هو :اإلميا ُن مبا ثـبت يف الكتاب و ُّ
ج :ت ُ
الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل.

احلُ ْسىن ف ْادعُوهُ هبا)( ،)1ومعىن احلُ ْسىن :البالغةُ يف احلُسن غايـتهُ وكماله ،فهي
قال هللا تعاىل( :وَّلل األ َْساء ْ
وتتضمن صفات بلغت يف القدر
ذات معان صحيحة كاملة ،بلغت يف الكمال غايته ومنتهاه،
أَساءٌ عظيمةٌٌ ،
ُ
غايته ومنتهاه.
***

واجلماعة يف ِ
ِ
أهل ِ
أمساء هللا ِ
منهج ِ
وصفاتِه
السنة
ُ
واجلماعة يف ِ
ِ
أهل ِ
أمساء هللا ِ
منهج ِ
وصفاتِه؟
السنة
س :ما ُ

منهج أهل السنة واجلماعة يف أَساء هللا تعاىل وصفاته فيما يلي:
ج :يتل يخص ُ

إثبات ما أثبته هللاُ لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله  ،واإلميان الكامل جبميع أَساء هللا وصفاته
ً
أوالُ :
الواردة يف الكتاب والسنة.

( )1سورة األعراف آية .180

9
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إثبات معاين األَساء والصفات على حقائقها( )1كما وردت يف نصوص الكتاب والسنة ،على الوجه
اثنيًاُ :

وجل ،من غي حتريف وال تعطيل ،ومن غي تكييف وال متثيل وال تشبيه.
الالئق ابهلل عيز ي

اعتقاد أنه تعاىل منيزه عن كل
اثلثًا :نـ ْف ُي ما نـفاهُ هللا تعاىل عن نفسه يف كتابه أو على لسان رسوله  ،و ُ
عيب ونقص.
***
التوحيد الذي جاء به األنبياء عليهم السالم وجادلوا أقوامهم فيه
س :ما التوحيد الذي جاء به األنبياء عليهم السالم وجادلوا أقوامهم فيه؟
ج :جاء األنبياء عليهم السالم أبنواع التوحيد الثالثة ،ولكن التوحيد الذي بُنيت عليه دعوة األنبياء عليهم
السالم ،وجادلوا فيه أقوامهم ،هو( :توحيد األلوهية) الذي هو (توحيد العبادة)؛ ألنه الذي كان الناس ال
يُقُّرون به ،ويشركون معظم شركهم فيه ،وذلك بعبادة األنداد مع هللا تعاىل.
اجتنبُوا الطياغُوت} [النحل ،]36 :وقال تعاىل:
قال هللا تعاىل{ :ولق ْد بـعثْـنا يف ُكل أُيمة ر ُسوال أن ْاعبُ ُدوا ي
اَّلل و ْ
اَّلل ما ل ُك ْم م ْن إله غ ْيُهُ} [األعراف ، ]59 :وقال تعاىل:
{لق ْد أ ْرس ْلنا نُوحا إىل قـ ْومه فـقال اي قـ ْوم ْاعبُ ُدوا ي
اَّلل ما ل ُك ْم م ْن إله غ ْيُهُ أفال تـتيـ ُقون } [األعراف ، ]65 :وقال
اه ْم ُهودا قال اي قـ ْوم ْاعبُ ُدوا ي
{وإىل عاد أخ ُ
اَّلل ما ل ُك ْم م ْن إله غ ْيُهُ } [األعراف ، ]73 :وقال تعاىل:
اه ْم صاحلا قال اي قـ ْوم ْاعبُ ُدوا ي
تعاىل{ :وإىل مثُود أخ ُ
اَّلل ما ل ُك ْم م ْن إله غ ْيُهُ} [األعراف ، ]85 :وقال تعاىل:
اه ْم ُشعْيـبا قال اي قـ ْوم ْاعبُ ُدوا ي
{وإىل م ْدين أخ ُ
ياس ْاعبُ ُدوا ربي ُك ُم
{وإبْـراهيم إ ْذ قال لق ْومه ْاعبُ ُدوا ي
اَّلل واتـي ُقوهُ} [العنكبوت ، ]16 :وقال تعاىل{ :اي أيـُّها الن ُ
اليذي خلق ُك ْم واليذين م ْن قـْبل ُك ْم لعلي ُك ْم تـتيـ ُقون} [البقرة.]21 :
***

أعظم ما يناقض التوحيد
س :ما أعظم ما يناقض التوحيد؟

رك ابهلل تعاىل ،والدليل قول هللا تعاىل( :وم ْن يُ ْشرْك اب يَّلل فـقد افَْتى إ ْمثا
أعظم ما يُناقض التوحيد :الش ُ
جُ :
عظيما)[ .النساء]48 :
وقال هللا تعاىل( :وم ْن يُ ْشرْك اب يَّلل فـق ْد ض يل ضالال بعيدا)[ .النساء]116 :
( )1وليس من منهج أهل الســنة التفويض ،يعين :تفويض املعىن ،بل املعىن معلوم مبقتضــى لغة العرب ،وإ ا يفوضــون الكيفية لعدم العلم هبا ،فيكلوهنا لعاملها ،وهذا
معىن قول السلف( :أمُّروها كما جاءت بال كيف) ،ومن نسب إىل السلف التفويض وأراد تفويض املعاين فقد غلط عليهم ،إذ حقيقة هذا التفويض هي التعطيل.
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يح يف مكان سحيق).
وقال هللا تعاىل( :وم ْن يُ ْشرْك اب يَّلل فكأي ا خير من ال يسماء فـت ْخط ُفهُ الطيْيُ أ ْو َتْوي به الر ُ

[احلج]31 :
اَّلل؟ قال« :أ ْن ْجتعل يَّلل ندًّا وهو
ي ال يذنْب أ ْعظ ُم عْند ي
وعن عبد ي
النب  :أ ُّ
ت ي
اَّلل بن م ْسعُود  قال :سألْ ُ
()1
خلقك .متفق عليه.
***

املراد ِ
ابلشرك

س :ما املراد ِ
ابلشرك؟

ج :الشرك هو :جعل شريك مع هللا تعاىل يف ربوبيته ،أو ألوهيته ،أو أَسائه وصفاته.
رف شيء من العبادة
وكثيا ما يطلق الشرك على :الشرك يف األُلوهية ،وهو الشرك يف العبادة ،واملراد به :ص ُ
لغي هللا تعاىل ،مثل :دعاء غي هللا تعاىل ،أو االستغاثة بغي هللا تعاىل ،أو النذر لغي هللا تعاىل.

***
أنواع الشرك
س :ما أنواع الشرك؟

ج :الشرك نوعان:
األولِ :
رك األكبُ ،وهو :ج ْع ُل شريك مع هللا تعاىل يف ُربوبيته ،أو أُلوهيته ،أو أَسائه وصفاته.
النوعُ ُ
الش ُ
أمثلته:
ف يف الكون.
-1
اعتقاد أ ين غي هللا ميكنه ُّ
التصر ُ
ُ
ُ -2دعاءُ غي هللا ،مثل :دعاء املالئكة ،أو األنبياء ،أو األولياء والصاحلني.
الذبح لغي هللا ،مثل :الذبح ألصحاب األضرحة والقبور وغيهم.
ُ -3
النوع الثاينِ :
الشرك األصغر ،وهو :ما ورد يف الكتاب والسنية تسميتهُ شركا ،ومل يصل إىل حد الشرك األكرب.
أمثلته:
ف بغي هللا.
 -1احلل ُ
قول :ما شاء هللا وشئت.
ُ -2
قول :لوال هللا وفالن.
ُ -3
( )1رواه البخاري يف كتاب التفسي ،تفسي سورة البقرة ،ابب قوله تعاىل{ :فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون} برقم ( ،)4477ومسلم يف كتاب اإلميان ،ابب
كون الشرك أقبح الذنوب برقم (.)86
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***

دعاءُ غ ِري هللا تعال
س :ما حكم ِ
دعاء غ ِري هللا تعال؟
ُ
رف لشيء
ج :دعاءُ غي هللا تعاىل من األنبياء عليهم السالم أو األولياء حر ٌام ،وهو من الشرك األكرب؛ ألنه ص ٌ
كل من صرف شيئا من العبادة لغي هللا تعاىل فقد أشرك يف األُلوهية.
من العبادة لغي هللا ،و ُّ
ضُّرك فإ ْن فـع ْلت فإنيك إذا من الظيالمني ،)1(وقال
قال هللا تعاىل :وال ت ْدعُ م ْن ُدون ي
اَّلل ما ال يـْنـفعُك وال ي ُ

اَّلل أحدا  ،)2(وقال هللا تعاىل  :وم ْن أض ُّل ِم ْين ي ْدعُو م ْن ُدون
هللا تعاىل :وأ ين الْمساجد يَّلل فال ت ْدعُوا مع ي
()3
يب لهُ إىل يـ ْوم الْقيامة وُه ْم ع ْن ُدعائه ْم غافلُون.
ي
اَّلل م ْن ال ي ْستج ُ
إخالص الدعاء هلل وحده ال شريك له ،قال هللا تعاىل( :وقال ربكم ادعوين أستجب
والواجب على املسلم
ُ
()4
النب  قال« :إ ين الدُّعاء ُهو العبادةُ ُ ،ثُي قرأ( :وقال
لكم)  ،وعن النـ ُّْعمان بن بشي رضي هللا عنهما أ ين ي
()5
ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين).
***
الذبح لغري هللا
الذبح لغري هللا ،كالذبح على قب أحد األولياء ،أو غريه؟
س :ما ُحكم ِ

كل من صرف شيئا
ج :الذبح لغي هللا حر ٌام ،وهو من الشرك األكرب؛ ألنه ص ٌ
رف لشيء من العبادة لغي هللا ،و ُّ
من العبادة لغي هللا تعاىل فقد أشرك يف األلوهية.
النب  قــال« :لعن هللاُ م ْن ذبح لغ ْي
وقــد لعن هللا تعــاىل من فعــل ذلــك ،فعن علي بن أيب طـالـب  أ ين ي
()6
اَّلل .رواه مسلم.
ي
***

( )1سورة يونس آية .106
( )2سورة اجلن آية .18
( )3سورة األحقاف اآليتان .5 -4
( )4سورة غافر آية .60
( )5رواه أمحد  ،271،267/4وأبو داود ( ،)1479والَتمذي ( ،)2969وابن ماجه ( ،)3828قال الَتمذي :حس ـ ــن ص ـ ــحيح ،وص ـ ــححه ابن حبان (،)890
وقال احلافظ (فتح الباري :)49/1سنده جيد ،وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)1329
( )6مسلم (.)1978
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النذر لغري هللا

س :ما ُحكم النذ ِر لغري هللا ،كالنذر لقب أحد األولياء ،أو غريه؟

كل من صرف شيئا
ج :النذر لغي هللا حرام ،وهو من الشرك األكرب؛ ألنه ص ْر ٌ
ف لشيء من العبادة لغي هللا ،و ُّ
من العبادة لغي هللا تعاىل فقد أشرك يف األُلوهية.
***

ما جيب على من وقع يف ٍ
شيء ِمن الشرك
َ
س :ما الذي جيب على من وقع يف ٍ
شيء ِمن الشرك ابهلل تعال؟
َ
ج :جيب على من وقع يف شيء من الشرك أن يتوب إىل هللا تعاىل ،ويتجنيب الشرك ،وجيدد توحيده ،فيقول:
النب  قال« :م ْن حلف فقال يف حلفه :اب يلالت والْعُيزى؛ فـ ْليـ ُق ْل:
(ال إله إال هللا) ،فعن أيب ُهريْـرة  أن ي
()1
ال إله يإال هللا .متفق عليه.
***
هل يغفر هللا تعال للمشرك
س :هل يغفر هللا تعال للمشرك؟

ج :الشرك ال يغفره هللا تعاىل ،قال هللا تعاىل( :إ ين ي
اَّلل ال يـ ْغف ُر أ ْن يُ ْشرك به ويـ ْغف ُر ما ُدون ذلك لم ْن يشاءُ
وم ْن يُ ْشرْك اب يَّلل فـقد افَْتى إ ْمثا عظيما)[ .النساء.]48 :
اَّلل ال يـ ْغف ُر أ ْن يُ ْشرك به ويـ ْغف ُر ما ُدون ذلك لم ْن يشاءُ وم ْن يُ ْشرْك اب يَّلل فـق ْد ض يل ضالال
وقال هللا تعاىل( :إ ين ي
بعيدا) [النساء]116 :
***

مصري املشرك يف اآلخرة ،ووجوب احلذر منه

س :ما مصري املشرك يف اآلخرة؟ وما حكم احلذر من الشرك؟
ج :املشرك شركا أكرب إذا مل يتب فهو يف النار خالدا خمليدا فيها ،وإن صليى وزيكى وصام ،وح يج البيت احلرام،
اجلنية
اَّللُ علْيه ْ
اَّلل ريب وربي ُك ْم إنيهُ م ْن يُ ْشرْك اب يَّلل فـق ْد حيرم ي
يح اي بين إ ْسرائيل ْاعبُ ُدوا ي
قال هللا تعاىل( :وقال الْمس ُ
يار وما للظيالمني م ْن أنْصار) [املائدة ،]72 :وهلذا فيجب على املسلم أن حيذر من الشرك ويتجنيبه،
ومأْواهُ الن ُ
صنام ( )35رب إ يهنُ ين
اجنُـْبين وب ي
ين أ ْن نـ ْعبُد ْاأل ْ
اجع ْل هذا الْبـلد آمنا و ْ
قال هللا تعاىل{ :وإ ْذ قال إبْـراه ُيم رب ْ
( )1البخاري ( ،)6650ومسلم (.)1647
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اهيم
أْ
ضلْلن كثيا من النياس فم ْن تبعين فإنيهُ مين وم ْن عصاين فإنيك غ ُف ٌ
ور رح ٌيم } [إبراهيم ،]36 ،35 :قال إبر ُ
()1
ي رمحه هللا:
أيمن من البالء بعد خليل هللا إبراهيم عليه السالم .وقال ُس ْفيا ُن الثـ ْيور ُّ
التيمي رمحه هللا :من ُ
()2
أيمن البالء بعد خليل الرمحان عليه السالم.
أخ ُ
اف أ ْن أحت يول ع يما أان علْيه ،م ْن ُ
***

( )1رواه الطربي يف تفسيه .17/17
( )2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 149/18
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الباب الثاين :الط َهارة
ُ
َعالقة الطهارة بركان اإلسالم

س :ما َعالقة الطهارة بركان اإلسالم؟

ط يف
ج :الطهارة هلا عالقةٌ بثالثة أركان من أركان اإلسالم ،فالطهارة شرط لص يحة الصالة ،وهي أيضا شر ٌ
ط يف اجلملة لصحة الصيام ،فال يصح الصيام من احلائض وال النفساء،
اجلملة لصحة الطواف ،وهي أيضا :شر ٌ
ويفسد الصيام بفعل أسباب اجلنابة عمدا ،كاجلماع واالستمناء.
***
أقسام املياهِ
ُ

أحكام املياه واآلنية
ُ

أقسام املِياه؟
س :ما
ُ

ج :املياهُ قسمان فقط ،على الصحيح من أقوال العلماء رمحنا هللا وإايهم:
ِ
هور.
سم ُ
الق ُ
األول :املاءُ الطي ُ
ِ
س.
يج
ن
ال
املاء
الثاين:
سم
الق
ُ
ُ
ُ
***

اد ابملاء الطهور
املر ُ

سؤال :ما املراد ابملاء الطهور؟ وما أمثلته؟ وما ُحكمه؟

هور هو :املاء الذي مل يُسلب اسم املاء املطلق.
ُ
اجلواب :املاءُ الط ُ
وميكن أن ِ
ضا فنقول :هو املاء الباقي على أصل خلقته اليت خلقه هللا عليها.
نعرفه أي ً

أمثلته :مياه األمطار ،والبحار ،واألهنار ،واآلابر.
ووض ــوء وإزالة جناس ــة ،وجيوز اس ــتعماله يف األكل
حكمه :يش ــرع اس ــتعمال املاء الطيهور يف الطهارة من غُس ــل ُ
والشرب.
***

15



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
املراد ِ
ابملاء الن ِج ِ
س
س :ما املراد ِ
ابملاء الن ِج ِ
س؟ وما أمثلته؟ وما ُحكمه؟
ِ
س هو :املاء الذي ي
تغي ُ
أحد أوصافه الثالثة (اللو ُن أو ْ
الطع ُم أو الرائحةُ) بشيء جنس ،سواءٌ
ج :املاءُ النج ُ
التغي قليال أم كثيا.
أكان املاء قليال أم كثيا ،وسواءٌ أكان ُّ
أمثلته:
فغي لونه.
دم
فتغي لونه ،أو ماءٌ وقع فيه بول ،ي
مسفوح ي
أ -ماءٌ ي
تغي لونه بنجاسة ،كماء نـقط فيه ٌ
ٌ
فغيت رائحته بنـْتنها.
ب -ماءٌ تغيت رائحتُه بنجاسة ،كماء سقطت فيه دجاجة ميتة ،ي
ت -مياه البيارات.

حكمه :ال جيوز اسـتعمال املاء النيجس يف الطهارة من غُسـل أو ُوضـوء أو إزالة جناسـة ،كما ال جيوز اسـتعماله
يف األكل أو الشرب.
***
األواين اجلائزة واحملرمة
س :ما األواين اليت جيوز استعماهلا؟ واألواين اليت ال جيوز استعماهلا؟

ج :األصل أنه جيوز استعمال مجيع األواين الطاهرة يف الطهارة ،ويف األكل والشرب ،مثل :أواين اخلزف،
الصفر ،واحلديد ،والنحاس ،وغي ذلك.
واخلشب ،واملعدن ،واجللود ،و ُّ
وال حيرم من ذلك يإال األواين اليت منع الشرع من استعماهلا ،وهي:
ضة.
أوال :األواين املصنوعةُ من الذهب أو الف ي
ً

ضة.
اثنيًا :األواين الْمطْليةُ ابلذهب أو الف ي

***

آنيةُ الكفار

استعمال ِ
ِ
آنية الكفار؟
س :ما ُحكم

جيوز استعمال األواين اليت صنعها الك يفار وهي جديدة ،كما جيوز استعمال األواين اليت يستعملها الكفار
جُ :
إذا كانت مغسولة.
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أما األواين اليت يستعملوهنا وليست مغسولة ،فإذا كانوا أيكلون فيها امليتة أو اخلنزير ،أو األطعمة احملرمة أو
النجسة ،أو الزيوت احملرمة ،أو يشربون فيها اخلمر :فال جيوز استعماهلا حىت تُغسل ،فإن مل يستعملوها فيما
تقديم :فال أبس ابألكل أو الشرب فيها ،كاليت أيكلون فيها الفواكه ،أو اخلضراوات وحنوها.
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أحكام قضاء احلاجة
ما جيب عند قضاء احلاجة
سؤال :ما الذي جيب عند قضاء احلاجة؟
اجلواب :جيب عند قضاء احلاجة مراعاة ما يلي:
ُ
 -1سَتُ العورة عن الناس ،وجتنُّب كشفها أمام اآلخرين.
 -2التي ُّنزه عن إصابة النجاسة للمالبس ،من الثياب والسراويل واجلوارب ،وكذا جتنُّب النجاسة يف البدن ،فال
تصيب قدميه أو يديه ،فإن أصابه شيء منها :وجب غسله.
ـتجمار ،وهو إزالةُ أثر اخلارج من الســبيلني ابملاء أو غيه ،وســيأيت إن شــاء هللا تعاىل
 -3االســتنجاءُ أو االسـ ُ
بيان أحكامهما.
***
ما يستحب عند قضاء احلاجة
سؤال :ما الذي يستحب عند قضاء احلاجة؟
اجلواب :يستحب عند قضاء احلاجة ما يلي:
ُ
 -1االبتعا ُد عن الناس إذا أراد قضاء حاجته يف الصحراء.
قول األذكار الواردة عند دخول اخلالء واخلروج منه:
ُ -2
اخلُبُث واخلبائث .
أ -فعند الدخول يقول« :اللي ُه يم إين أعوذُ بك من ْ

ب -وعند اخلروج يقول« :غُ ْفرانك .
 -3تقدَيُ الرجل اليُسرى عند دخول اخلالء ،واليُمىن عند اخلروج منه.
 -4االستنجاءُ ابليد اليُسرى دون اليُمىن.
تنظيف اليد جيدا بعد االستنجاء ،وذلك بدلْكها ابلَتاب مع غسلها ،أو غسلها ابملاء والصابون.
-5
ُ
ُ -6
البول جالسا ال قائما؛ ألن هذا هو الغالب من فعل النب  ،وألنيهُ :آم ُن م ْن إصابة النيجاسة ،وأ ْسَتُ
للعورة إذا كان يف موضع مكشوف.
***
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ما َيرم عند قضاء احلاجة

س :ما الذي َيرم عند قضاء احلاجة؟

ج :حيرم عند قضاء احلاجة ما يلي:
استدابرها إذا كان قضاء احلاجة خارج البنيان ،وأ يما إذا كان ذلك يف البنيان :فال أبس
استقبال القبلة أو
-1
ُ
ُ
به ،وإن كان األوىل ترك ذلك ،وقد قال بعض الفقهاء رمحنا هللا وإايهم بكراهيته مطلقا ،مجعا بني النصوص،
وهو قول قوي ،فاألوىل مراعاة ذلك عند بناء دورات املياه يف املنازل وغيها.
 -2قض ــاءُ احلاجة يف الظل الذي جيلس فيه الناس ،أو يف أماكن جلوس ــهم يف احلدائق وحنوها ،أو يف الطريق
املسلوكة ،أو حتت األشجار املثمرة.
الدخول ابملصحف إىل أماكن قضاء احلاجة ،وإذا كان حلاجة :فال أبس.
-3
ُ
***

ما يُكره عند قضاء احلاجة

سؤال :ما الذي يكره عند قضاء احلاجة؟
اجلواب :يكره عند قضاء احلاجة ما يلي:
ُ

 -1ذكر هللا تعاىل.
الدخول بشيء فيه ذكر هللا تعاىل؛ يإال من حاجة.
-2
ُ
إمساك الفرج بيمينه أثناء البول.
-3
ُ
السنيةُ :االستنجاءُ ابليد اليسرى.
 -4االستنجاء ابليد اليُمىن ،و ُّ
هني ،لكن ترك الكالم أوىل؛ ألنه خالف األدب
-5
ُ
الكالم ،وخماطبة اآلخرين من غي حاجة ،ومل يثبت فيه ٌ
يف هذه احلال ،وال ُجيزم بكراهيته.
***

ما يُباح عند قضاء احلاجة

سؤال :ما الذي يباح عند قضاء احلاجة؟

اجلواب :يباح عند قضاء احلاجة ما يلي:
ُ
البول قائما من غي كراهة ،وهذه اإلابحة بشرطني:
ُ -1
األول :أ ْن أيمن من رشاش البول على بدنه وثيابه.
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الثاين :أ ْن أيمن من انكشاف عورته للنياظرين.

الدخول ابجل يوال املنيزل عليه برانمج القرآن الكرَي ،أو التفسي أو حنومها.
-2
ُ
اسم هللا تعاىل.
-3
ُ
الدخول ابلنقود أو البطاقات اليت قد يُكت ُ
ب عليها ُ
***

ِ
االستِ ْجما ِر
االستِْنجاء أو ْ
حكم ْ
ُ
ِ
االستِ ْجما ِر؟
االستِْنجاء أو ْ
حكم ْ
س :ما ُ
جمار من خروج ما يلوث من أحد املخرجني (ال ُقبُل أو الدُّبر) إذا كان جنسا،
جُ :
جيب :االستنجاءُ أو االست ُ

مثل :البول ،والغائط ،وامل ْذي ،والدم.

• وأما الطاهر فال جيب منه ،مثل :املين ،ورطوبة فرج املرأة.
ث املخرج فال جيب منه ،مثل :حصاة ال بلل عليها.
• وهكذا ما ال يلو ُ

جمار من :خروج الريح اليت ليس معها تلويث.
• وال يُشرع االستنجاءُ أو االست ُ
***

حكم االكتفاء ابالستِجما ِر

س :ما حكم االكتفاء ابالستِجمار ابحلجارة أو املناديل وحنومها دون استعمال ِ
املاء؟

ج :إذا تي يسـ ـر اجلمع بني االس ــتنجاء واالس ــتجمار فهو أفض ــل؛ ألنه أكمل يف التنظيف ،فيبدأ الش ــخص
بتنظيف خمرج البول أو الغائط ابملناديل وحنوهاُ ،ث يغسله ابملاء.
وجيوز االقتصــار على االســتنجاء ابملاء وحده وهو أفضــل من االســتجمار ابملناديل وحنوها؛ ألنه أكمل يف
التنظيف ،كما جيوز االكتفاء ابالستجمار وحده بثالثة شروط:
مسحات فصاعدا ،فال يكتفى مبسحة واحدة أو مسحتني.
األول :أن يكون االست ُ
جمار بثالث ْ
الثاين :أن يال تكون النجاسـ ـ ـ ـ ــة قد تع يدت املوضـ ـ ـ ـ ــع املعتاد خلروجها ،فلو انتشـ ـ ـ ـ ــر البول أو الغائط وتع يدى

جمار ،وال ب يد عندها من
موضـ ــع اخلروج املعتاد ،أبن أصـ ــاب مواضـ ــع أخرى من البدن :فال يكفي االسـ ــت ُ
أي مزيل للنجاسـ ـ ـ ــة إزالة ات يمة يقلعها
اسـ ـ ـ ــتعمال املاء هلذا القدر اخلارج ،وجيزئ عنه – على الصـ ـ ـ ــحيحُّ -
آباثرها؛ ألن حكم النجاسة يف املوضع اخلارج عن املعتاد كحكم النجاسة يف غي السبيلني.
احملل وينظفه،
الثالث :أن يكون االسـتجمار بشـيء جيوز االسـتجمار به ،وهو :الطاهر املباح الذي يـُْنقي ي

غي العظم والروث.

20



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

الوضوء
ُ
العبادات اليت يُشرتط هلا ُ

الوضوء
أحكام ُ

الوضوء؟
س :ما
ُ
العبادات اليت يُشرتط هلا ُ

الوضوءُ لعبادتني مها:
ج :يُشَت ُ
ط ُ
صالةُ ،فرضا أو نفال ،ومنها :صالة اجلنازة ،وال تشَتط الطهارة لما ليس بصالة؛ كسجودي :التالوة،
 -1ال ي
والشُّكر.
مس الْمـُصحف ،وال تُشَتط الطهارة لمس األجهزة أو األشرطة أو األقراص (السيد يايت)؛ املتضمنة
ُّ -2
لتسجيالت القرآن الكرَي ،أو براجمه.
***
الوضوء
العبادات اليت يُستَ َح ُّ
ُ
ب هلا ُ

الوضوء؟
س :ما
العبادات اليت يُستَ َح ُّ
ُ
ب هلا ُ

الوضوءُ للعبادات التالية:
ج :يُستح ُّ
ب ُ

اف ابلبيت ،وهذا متأكد جدًّا ،وقد ذهب مجهور الفقهاء رمحنا هللا وإايهم إىل وجوبه.
 -1الطو ُ
السعي يإال يف حج أو عمرة.
صفا واملروة ،وال يُشرع
عي بني ال ي
ُ
 -2ال يس ُ
ميس فيها املصحف ،كالقراءة من األجهزة اإللكَتونية
 -3قراءةُ القرآن الكرَي عن ظهر قلب ،أو نظرا بطريق ال ُّ
كاجلوال ،أو كتب التفسي ،وحنو ذلك.
كر هللا عموما ،ابلتسبيح والتحميد والتهليل والتكبي.
 -4ذ ُ
***

ط الو ِ
ضوء
شرو ُ ُ

ط الو ِ
ضوء؟
س :ما شرو ُ ُ

الوضوء ما يلي:
ج :أهم شروط ُ
الوضــوء بنية النظافة
الوضــوء عند غســل األعضــاء ،فمن غســل أعضــاء ُ
 -1النيةُ ،واملراد هبا :قصـ ُـد الطهارة أو ُ
أو التربُّد :مل يكن متوضئا شرعا.
حمل النِي ِة :القلب ،فال جيوز ُّ
النب  وال أصحابُه .
التلف ُ
تنبيهُّ :
ظ هبا؛ ألنه بدعةٌ ،مل يفعله ُّ
الوضوء.
 -2است ْ
ص ُ
حاب ُحكم النية إىل آخر الوضوء ،أبن ال يقطعها أثناء ُ
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الوض ـ ـ ــوء ،مثل :العجني ،والص ـ ـ ــمم ،والْ ُمزيل (الطامس) ،والبوية،
 -3إزالةُ ما مينع وص ـ ـ ــول املاء إىل أعض ـ ـ ــاء ُ
واملناكي.
تبوله ،أو يف فمه حلم إبل أيكله.
الوضوء ،فال ُّ
الوضوءُ واملرءُ مل ينته من ُّ
 -4انقطاعُ ما يُوج ُ
يصح ُ
ب ُ
الوضوءُ ابملاء النيجس.
 -5طُهوريةُ املاء ،فال ُّ
يصح ُ
***

فروض الو ِ
ضوء
ُ ُ

س :ما فروض الو ِ
ضوء؟
ُ ُ

يصح يإال هبا ،وهي ستةٌ:
ج:
فروض الوضوء هي :أركانُه اليت ال ُّ
ُ
االستْنشاق ،واجلمهور على أهنما ُسنيةٌ مؤيكدةٌ ،وهو الراجح.
ُ
سل الوجه ،واختُلف يف املضمضة و ْ
األول :غ ُ
سل اليدين مع الْمرفقني.
الثاين :غ ُ

الثالث :م ْس ُح مجيع الرأس.
ُ

()1

سل الر ْجلني مع الكعبني.
الر ُ
ابع :غ ُ

الَتتيب بني األعضاء املذكورة.
اخلامس:
ُ
ُ

طويل عُْرفا.
ُ
فاصل ٌ
السادس :املواالةُ؛ أبن ال يؤخر غسل عُضو حىت يكون بينه وبني الذي قبله ٌ
صالة فا ْغسلُواْ ُو ُجوه ُك ْم وأيْدي ُك ْم إىل الْمرافق
ليلُ :
قول هللا تعاىل( :اي أيـُّها اليذين آمنُواْ إذا قُ ْمتُ ْم إىل ال ي
والد ُ
()2
و ْامس ُحواْ ب ُرُؤوس ُك ْم وأ ْر ُجل ُك ْم إىل الْك ْعبني).
اخلطياب  أ ين ر ُجال تـوضيأ فَتك م ْوضع ظُُفر
حديث صاحب اللُّ ْمعة ،وهو
ودليل املواالة:
حديث عُمر بْن ْ
ُ
ُ
()3
ضوءك فـرجعُ ،ثُي صليى.رواه مسلم.
«ارج ْع فأ ْحس ْن ُو ُ
على قدمه ،فأبْصرهُ الن ُّ
يب  فـقالْ :

***
ص َفةُ الو ِ
ِ
ضوء
ُ
ص َفةُ الو ِ
س :ما ِ
ضوء؟
ُ
الوضوء كما يلي:
ج :صفةُ ُ

( )1أما مسح األذنني فهو سنة يف قول أكثر العلماء.
( )2سورة املائدة آية .6
( )3مسلم (.)243
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الوضوء أو الطهارة.
 -1ت
ستحضر نية ُ
ُ

تسوك قبل الشروع يف الوضوء ابلسواك ،أو ابل ُفرشاة ومعجون األسنان.
 -2ت ُ
الوضوء« :اب ْسم هللا .
 -3ت ُ
قول يف بداية ُ
غسل كفييك معا ثالث ميرات.
 -4ت ُ
مض وت ْستـْنش ُق بيدك اليُمىن؛ بغُرفة واحدةُ ،ث ت ْستـْنث ُر بيدك اليسرى ،تُكرُر ذلك ثالث ميرات.
 -5تـت ْ
مض ُ
غسل وجهك كليه ،تُكرُر ذلك ثالث ميراتُّ ،
وحد الوجه:
 -6ت ُ
وال :من منابت شعر الرأس املعتاد إىل ال يذقن.
• طُ ً

ضا :من األُذن إىل األُذن.
وع ْر ً
• َ
غسل يدك اليُمىن من أطراف األصابع إىل الْمرفق ،ثالث ميرات.
 -7ت ُ
غسل يدك اليُسرى من أطراف األصابع إىل الْمرفق ،ثالث ميرات.
 -8ت ُ
تعيدمها إىل مقديم
متسح هبما رأسك ،تبتدئ من مقديم الرأس حىت تصل إىل قـفاهُ ،ث ُ
 -9تُبل ُل يديك ابملاء ُث ُ
الرأس ميرة أخرى ،تفعل ذلك ميرة واحدة.

متسحه حىت تصل إىل قـفاه دون أن تريد يديك ،والصفةُ األُوىل أكثر.
• (وأحياان) ُ
ُصبُـعيك السبيابتني ،وظاهرمها إبهباميك ،تفعل ذلك ميرة واحدة.
 -10متس ُح أُذنيك ،ابطنهما أب ْ
غسل رجلك اليُمىن مع الكعبني ،ثالث ميرات.
 -11ت ُ
غسل رجلك اليُسرى مع الكعبني ،ثالث ميرات.
 -12ت ُ
عبده ورسولُه .
 -13ت ُ
قول بعد انتهاء الوضوء« :أشهد أن يال إله يإال هللاُ وحده ال شريك له ،وأشهد أن ُممدا ُ
***

تَر ُك عُ ْ ِ
الوضوء
ض ٍو من أعضاء ُ
َ
ِ
س :ما حكم من تَر َك عُ ِ
ضه؟
الوضوء أو بع َ
ضوا من أعضاء ُ
ً
َ َ
الوضوء أو بعضه عامدا أو انسيا فله حاالن:
ج :من تـرك عُضوا من أعضاء ُ

ضوؤه ،وعليه إعادته ،فإن كان قد صليى به
ُ
طويل عُرفا :مل يص يح ُو ُ
احلال األول :من تـركه حىت مضى ٌ
وقت ٌ
صالة :مل تصح صالته ،فإن كانت الصالةُ واجبة :وجب عليه إعادَتا ،وإن كانت مسنونةُ :س ين له إعادَتا؛
ما مل تكن سنة يفوت ُملُّها.
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وقت
ُ
احلال الثانيةُ :من تـركه ،فرجع إليه فغسله إن كان مغسوال ،أو مسحه إن كان ِمسوحا ،قبل أن ميضي ٌ
ضوؤه ،وإن كان املَتوك القدمني أو أحدمها :اكتفى
طويل عُرفاُ ،ثي أمتي ُوضوءه بغسل أو مسح ما بعده :ص يح ُو ُ
ٌ
جورب.
بغسلهما فقط يف هذه احلالة ،أو مسحهما إن كان عليهما ُخف أو
ٌ
***

غَسل ال َفرج ِ
الوضوء
ي مع ُ
ُ
سل ال َفرج ِ
س :ما حكم غَ ِ
الوضوء؟
ي مع ُ

ضوؤه منتقضا ابلبول أو الغائط ،أم ابلريح ،أم
سل الفرجني جزءا من أي ُوضوء ،سواءٌ أكان ُو ُ
ج :ليس غ ُ
ابلسنة ،وليس الفرجان من أعضاء
وإدخال غسل الفرجني أثناء الوضوء بدعةٌ ال أصل هلا،
ابلنوم،
ُ
وجهل ُّ
ٌ
الوضوء أصال ،ابتفاق أهل العلم رمحنا هللا وإايهم ،وال نعلم أحدا من فقهاء أهل السنة يرى مشروعية غسل
ُ
الوضوء.
الفرجني يف ُ
ي
ابلوضوء حىت يستنجي؛ ألجل إزالة آاثر النجاسة الباقية على
ولكن من تب يول أو تغ يوط فإن السنية أن ال يبدأ ُ
السبيلني ،وهذا من ابب إزالة النجاسة ،ال من ابب رفع احلدث.
***
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اخلُفي وا ْجلَوربي
املسح على ْ
أحكام
ِ
اخلُفي وا ْجلَوربي
سح على ْ
حكم املَ ِ
ُ
اخلُفي وا ْجلَوربي؟
سح على ْ
حكم املَ ِ
س :ما ُ

كنت مع النب  يف
اخلُفيني و ْ
جيوز املس ــح على ْ
جُ :
الوض ــوء ،حلديث الْ ُمغية بن ُش ـ ْعبة  قالُ :
اجلوربني يف ُ
()1
ت ألنْزع ُخفْييه ،فقال« :د ْع ُهما ،فإين أ ْدخ ْلتُـ ُهما طاهرت ْني  ،فمسح علْيهما.متفق عليه.
سفر ،فأ ْهويْ ُ
فاملســح عليهما رخصــة جائزة ،وليس سـنية مطلقة ،فال يطالب أحد بلبس اخلفيني لكي ميســح عليهما ،ولكن
هو سـ ـ ـنية ملن كان البسـ ـ ـا للخفني بشـ ـ ــروطهما ،فمن توضـ ـ ــأ وقد لبس ُخ يفيه أو جوربيه على طهارة ،وكان يف
امل يدة :فالسنية له املسح عليهما ،وهو أفضل من خلعهما وغسل القدمني.
***

ي أو ا ْجلَورب ِ
اخلُف ِ
ي
املسح على ْ
ط
شرو ُ
ِ
ي أو ا ْجلَورب ِ
اخلُف ِ
ي؟
املسح على ْ
ط
س :ما شرو ُ
ِ
اجلوربني يإال خبمسة شروط هي:
اخلُفيني أو ْ
املسح على ْ
ج :ال يصح ُ
األول :أن يلبسهما بعد كمال الطهارة.
ط ُ
الشر ُ

ـح على اجلوارب القص ـ ـ ــية اليت تكون دون
الش ر ُ
ط الثاين :أن يس ـ ـ ـَتا الرجلني إىل الكعبني ،فال يص ـ ـ ـ ُّ
ـح املس ـ ـ ـ ُ
الكعبني؛ ال للرجال ،وال للنساء.
الثالث :أن يكوان طاهرين ال جنسني.
ط
الشر ُ
ُ

بع وعشـ ـ ــرون سـ ـ ــاعة)،
الش ر ُ
ـح يف امل يدة احمل يددة شـ ـ ــرعا ،وهيٌ :
ط الر ُ
يوم وليلة للمقيم (أر ٌ
ابع :أن يكون املسـ ـ ـ ُ
وثالثةُ أايم بلياليهن للمسافر (اثنتان وسبعون ساعة).

الوضوء) دون الكربى (الغُسل).
ط
الشر ُ
اخلامس :أن يكون ُ
املسح يف الطهارة الصغرى ( ُ
ُ
***

ي أو ا ْجلَورب ِ
اخلُف ِ
ي لكي ميسح عليهما
ما ال يُشرتط يف ْ
ي أو ا ْجلَورب ِ
اخلُف ِ
ي لكي ميسح عليهما؟
س :ما الذي ال يُشرتط يف ْ
اجلوربني ليُمسح عليهما ما يلي:
اخلُفيني أو ْ
ج :ليس من شروط ْ

( )1البخاري ( ،)206ومسلم (.)274
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ـح على اجلورب اخلفيف ما دام يُلبس يف الرجل ،على
 -1أن يكوان ص ـ ـ ـفيقني (أي :ثخينني) ،فيص ـ ـ ـ ُّ
ـح املس ـ ـ ـ ُ

الصحيح من قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم.
ـح على اجلورب املخيرق ما دام يُلبس يف القدم اللُّبس املعتاد ،على
 -2أن يال يكون هبما ُخروق ،فيص ـ ُّ
ـح املس ـ ُ
الصحيح من قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم.
***
بداية حساب املدة
س :مىت يبدأ ِحساب مدةِ
ي أو ا ْجلَورب ِ
اخلُف ِ
ي؟
املسح على ْ
ِ
َ
اجلوربني على طهارةُ ،ث
اجلوربني من يأول مس ـ ــح بعد حدث ،فإذا لبس ْ
اخلُفيني أو ْ
ج :تبدأ م يدةُ املس ـ ــح على ْ
أحدث فانتقض ُوضـوؤهُ ،ث مسـح عليهما أول ميرة فمن هذا املسـح تبدأ املدة ،فيحسـب منه يوما وليلة (أربعا
وعشرين ساعة) إذا كان مقيما ،وثالثة أايم بلياليه ين (اثنتني وسبعني ساعة) إذا كان مسافرا.

***
ِ
وربي
صفةُ املسح على ْ
اخلُفي وا ْجلَ َ
س :ما ِ
وربي؟
املسح على ْ
صفةُ ِ
اخلُفي وا ْجلَ َ

اجلوربني (وهو:
ـح ظاهر ْ
ج :إذا وصـ ـ ـ ـ ـل املتوضـ ـ ـ ـ ـ ُه إىل قدميه وعليهما ْ
اجلورابن :فإنه يـُبـل ُل يده ابملاء ،وميسـ ـ ـ ـ ـ ُ
أعالمها) ،من أصــابع قدميه إىل ســاقه (يف مقابل هناية الكعبني) ،ميرة واحدة ،وليس لذلك صـفةٌ خا ي
صـةٌ اثبتةٌ
مسح أسفل اخل يفني أو اجلوربني؛ لعدم ثبوت ذلك عن النب .
يف ُّ
السنة ،وال يُس ُّن ُ
والس نة فيهما كغريمها :أن يبدأ ابلقدم اليُمىنُ ،ث القدم اليسـ ــرى ،وهذا هو الصـ ــحيح من قويل العلماء رمحنا
ُّ
يامن.
هللا وإايهم؛ لعموم األحاديث يف مشروعية التي ُ
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نواقض الو ِ
ضوء
ُ ُ

نواقض الو ِ
ضوء
ُ ُ

س :ما نواقض الو ِ
ضوء؟
ُ ُ

الوضوء ،وهي مخسةٌ:
الوضوء هيُ :م
ج:
ُ
ُ
نواقض ُ
فسدات ُ
 -1اخلارج من السبيلني (ال ُقبُل والدُّبُر) إذا كان معتادا ،مثل :البول ،والغائط ،والريح ،واملذي .وأما ما ليس

معتادا ،مثل :رطوبة فرج املرأة ،أو الدود ،أو الدم ،أو الريح الذي خيرج من قُبل الرجل أو املرأة :فال ينقض
()1

الوضوء على الراجح من قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم.
خروج البول والغائط من غي السبيلني ،كمن أجريت له عملية جراحية يف املسالك البوليةُ ،ث فُتح له
ُ -2
()2
فتحة ليخرج منها البول أو الغائط.
نائم فيه ُشعوره.
النوم الع ُ
ُ -3
ميق الْ ُمستغر ُق ،وهو الذي يفقد ال ُ
السكْر ،واجلنون العارض.
 -4زو ُال العقل أو تغطيتهُ أبي شيء؛ كاإلغماء ،والتخدير الكامل ،و ُّ
أكل حلم اإلبل فقط؛ دون شحمها وكرشها وكبدها ومصراهنا ،وال ألباهنا ومرقها.
ُ -5
***

الوضوء بسببها
األفعال اليت يستحب ُ

الوضوء بسببها؟
س :ما األفعال اليت يستحب ُ

الوضوءُ بسبب ما يلي:
ج :يُستح ُّ
ب ُ
س الف ْرج (ال ُقبُل أو الدُّبُر) ابليد مباشرة من غي حائل.
 -1م ُّ
خروج القيء الكثي.
ُ -2
***

الوضوء منها
ُ
األفعال اليت ال تنقض الوضوء ،وال ُّ
يسن ُ

الوضوء منها؟
سؤال :ما
ُ
األفعال اليت ال تنقض الوضوء ،وال ُّ
يسن ُ

( )1يستثىن من ذلك :ما أوجب غُسال فإنه ال يوجب ُوضوءا على الصحيح ،مثل :املين الدافق ،واحليض.
( )2ويكون له حكم صاحب ال يسلس ،فيتوضأ لوقت كل صالة مفروضة ،ويصلي به يف الوقت ما شاء ما مل ينتقض ُوضوؤه ِبدث آخر ،وقيل :وجوده كعدمه،
ولكن يستحب له الوضوء لكل صالة ،وهو قول قوي.
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الوضوءُ منه على الصحيح من أقوال العلماء رمحنا هللا
ُ
اجلواب :ال ي ُ
الوضوءُ بشيء ِما يلي ،وال يُس ُّن ُ
نتقض ُ
وإايهم:

الوضـ ــوء بسـ ــببه ،ولو كان مشـ ــروعا
األو ُل :م ُّ
س املرأة بشـ ــهوة أم بغيها ،وذلك لعدم ما يدل على مشـ ــروعية ُ
النب  لكثرة وقوع ذلك من الرجال مع نسائهم.
ألمر به ُّ

أصحها؛ لعدم
خروج الديم الكثي من غي ال يسبيلني ،و ُ
الوضوء منه أوىل األقوال و ُّ
الثاينُ :
القول بعدم استحباب ُ
ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة.
الوضوء من مسهما.
ُ
س األُنثيني ،ومها :اخلصيتان ،فال ُّ
الثالث :م ُّ
يسن ُ

ابع :الق ْرقرةُ اليت يسمعها الشخص يف بطنه؛ إذا مل خيرج منه شيءٌ.
الر ُ
س النجاسة بيده ،وجيب عليه فقط :أن يغسل ما أصاب يده من النجاسة.
اخلامس :م ُّ
ُ
***
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سال
األعمال اليت توجب اال ْغتِ َ

أحكام االغتسال
ُ

سال؟
س :ما األعمال اليت توجب اال ْغتِ َ

ب االغتسال ستيةُ أعمال هي:
ج :يُوج ُ
است ْمناء.
ُ -1
نزول الْمين دفقا بل يذة؛ جبماع أو مالعبة أو ْ
االحتالم ،وهو :خروج الْمين من النائم ،سواءٌ أشعر به ْأم مل ي ْشعُر به.
-2
ُ

• ومن رأى يف منامه شيئا ،واستيقظ فلم يـر أثـرا خلروج مين :فال جيب عليه االغتسال.
ابحلشفة) ،سواءٌ أنزل أو مل يُنزل.
أسهُ (املس يمى ْ
 -3الْتقاءُ ْ
اخلتانني ،وهو :إيالج ال يذكر يف الفرج حىت يغيب ر ُ
 -4انقطاعُ دم احليض.
 -5انقطاعُ دم النفاس.
()1
املوت ،فإذا مات املسلم :وجب على من علم به من األحياء تغسيله.
ُ -6
***

األعمال احملرمة على َمن عليه ح َدث أكب

س :ما األعمال احملرمة على َمن عليه ح َدث أكب؟

ث أكرب فعل شيء ِما يلي حىت يغتسل:
ج :حيرم على من عليه حد ٌ
 -1الصالةُ فرضا أو نفال؛ حىت صالة اجلنازة.
اف ابلبيت احلرام.
 -2الطو ُ
س الْ ُـمصحف ابليد مباشرة من غي حائل.
 -3م ُّ
 -4البقاءُ يف املسجد ،أما جميرد املرور داخل املسجد :فال أبس به.

للمصحف.
 -5قراءةُ القرآن الكرَي ،ويُستثىن من ذلك :احلائض والنفساء ،فيجوز هلما قراءة القرآن بدون مس ُ

***
ِ
ص َفةُ الغُ ِ
سل
سؤال :ما ِ
ص َفةُ الغُ ِ
سل؟

حيث صفتُه نوعان:
اجلواب :الغُ ْس ُل من ُ
ُ

( )1إال شهيد املعركة ،فالسنة عدم تغسيله.
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جزئ ،وهو الغُس ــل الذي يفعل فيه القدر الذي ال بد منه ليكون الغُس ــل ص ــحيحا،
وع ُ
الن ُ
األول :الغُس ُل املُ ُ

فيأيت ابلواجبات فقط.
ِ
وص فتُهُ :أن يغسـ ـل مجيع البدن ابملاء على أي صـ ــفة كانت ،ويدخل يف ذلك املضـ ــمضـ ــة واالسـ ــتنشـ ــاق ،مع
استحضار النية ملا يريد إذا كان الغُسل عن حدث أكرب ،أو كان غُسال مسنوان.

الكامل ،وهو الغُسـل الذي أييت فيه املغتسـ ُل ابلصـفة الثابتة عن النب  يف االغتسـال،
وع الثاين :الغُس ُل
الن ُ
ُ
السنن.
فيأيت ابلواجبات مع ُّ
ِ
وصفتُهُ كما يلي:
يستحضر النية.
-1
ُ
يقول« :اب ْسم هللا .
ُ -2
 -3يـ ْغس ُل الكفيني ثالث ميرات.
 -4يـ ْغس ُل الف ْرج ،وما قد يوجد حوله من آاثر اجلنابة (أو احليض) ابليد اليسرى.
 -5يـ ْغس ُل اليد اليسرى ،ويدل ُكها ميرت ْني أو ثالاث.
الوضـوء أحياان بغسـل ر ْجلْيه ،ويَتكهما أحياان ،ويؤخر غسـلهما يف آخر
 -6يتـو ي
ضـوءهُ لل ي
ضـأُ ُو ُ
صـالة ،ويكْمل ُ
الغُسل.
ب املاء على رأْسه وُخيل ُل شعرهُ بيده ،حىت يظُ ين أنيهُ قد أ ْروى بشرتهُ.
ص ُّ
 -7ي ُ
 -8يـ ْغس ُل رأسه ثالث ميرات.
 -9يـ ْغس ُل بقية بدنه ،مبتدًئ ابلشق األمينُ ،ث الشق األيسر.
 -10يـ ْغسـ ُل ر ْجلْيه بعد أن يتنحى قليال عن املكان الذي اغتسـل فيه ،سـواءٌ أكان غسـلهما ل يما توضـيأ ،أم مل
يغسْلهما.
***

االغتسال املسنون
ُ

االغتسال؟
س :ما األحوال اليت يُ َس ُّن فيها
ُ

االغتسال يف حاالت عديدة ،أمهُّها:
ج :يُس ُّن
ُ
 -1يوم اجلمعة ،قبل اخلروج إىل صالة اجلمعة.
 -2يوم العيد ،قبل اخلروج إىل صالة العيد.
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 -3عند اإلحرام ابحلج أو العمرة.
فاصل طويل.
 -4عند الدخول إىل مكة أو حرمها ملن كان ُمرما ،وبينه وبني غُسل اإلحرام ٌ
 -5بعد الدخول إىل اإلسالم.
 -6بعد اإلفاقة من اإلغماء.
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املراد ابلت يَ ُّمم ،وحكمه

أحكام الت يَ ُّمم
ُ

س :ما املراد ابلت يَ ُّمم؟ وما حكمه؟

صعيد الطياهر ،بقصد الطيهارة.
سح الوجه واليدين ابل ي
ج :الت يَ ُّم ُم هو :م ُ
الوض ـ ــوء والغُس ـ ــل ،عند انعدام املاء أو عدم القدرة على اس ـ ــتعماله ،وقد
والتـيي ُّم ُم مش ـ ــروعٌ يف اجلملة بدال عن ُ
يمم لقراءة القرآن وذكر
يمم عند فقد املاء للصـ ــالة املفروضـ ــة ،وقد يكون مسـ ــتحبًّا كالتي ُّ
يكون واجبا كما يف التي ُّ
هللا تعاىل ،وقد يكون مباحا ورخصة عند خوف التضرر ابستعمال املاء لش يدة برد أو غيه.
()1
قال هللا تعاىل( :فـل ْم جت ُدواْ ماء فـتـي يم ُمواْ صعيدا طيبا ف ْامس ُحواْ ب ُو ُجوه ُك ْم وأيْدي ُكم مْنهُ).
***

ع فيها الت يَ ُّم ُم
ُ
شر ُ
األحوال اليت يُ َ
ع فيها الت يَ ُّم ُم؟
سؤال :ما
ُ
شر ُ
األحوال اليت يُ َ
اجلواب :يُشرعُ التـيي ُّم ُم يف أحوال عديدة ،منها:
ُ
احلال األُول :عند عدم املاء ،ويف هذه احلالة جيب البحث عن املاء فيما حول اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان من مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاكن أو
ُ
ُمطات وقود ،وحنو ذلك.
احلال الثانيةُ :عند العجز عن استخدام املاء ،بسبب املرض ،أو كرب السن ،أو احلبس ،أو غيها.
ُ

احلال الثالثةُ :عند خوف الضــرر من اســتخدام املاء ،أبن خيشــى اإلنســان عند اســتعماله من الضــرر ،ويكون
ُ
الضرر :ابملرض ،أو زايدة املرض ،أو أتخر الشفاء ملن كان مريضا.
***
ِ
صفةُ الت يَ ُّم ِم
سؤال :ما ِ
صفةُ الت يَ ُّم ِم؟

اجلواب :صفةُ التـيي ُّمم كما يلي:
ُ
يقول« :اب ْسم هللا .
ُ -1
يضرب الَتاب بيديه ضربة واحدة ،ومها على طبيعتهما؛ من غي تكلُّف تفريج أصابعه وال ضمها.
ُ -2ث
ُ
ينفخ يديْه لتخفيف الغبار عنهما.
ُ -3ث ُ
( )1سورة املائدة آية .6
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ميسح وجهه بيديْه.
ُ -4ث ُ

ميسح ظاهر كفه اليمىن بباطن كفه اليسرى.
ُ -5ث ُ
ميسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمىن.
ُ -6ث ُ

• ويكون املسح للكفيني فقط ،وال يشرع أن ميسح ما زاد عليهما كالذراعني.

والدليل على ذلك:
اخلطياب  :أما ت ْذ ُك ُر اي أمي الْ ُم ْؤمنني ،إ ْذ أان
حديث ع يمار بن ايسر رضي هللا عنهما أنه قال لعُمر بن ْ
ُ
النب
ْت يف ُّ
ت ،فقال ُّ
الَتاب وصليْي ُ
وأنْت يف سرية فأ ْجنـْبـنا ،فلم جن ْد ماء ،فأ يما أنت فـل ْم تُصل ،وأ يما أان فـتمعيك ُ
ضرب بيديْك األ ْرضُ ،ثُي تـْنـ ُفخُ ،ثُي متْسح هبما و ْجهك وكفْييك .متفق عليه(،)1
« :إي ا كان يكْفيك أ ْن ت ْ
()2
ويف رواية هلماُ :ثُي ضرب بيديْه األ ْرض ض ْربة واحدة.

( )1البخاري ( ،)338ومسلم ( ،)368وهذا لفظه.
( )2البخاري ( ،)347ومسلم ( ،)368وهذا لفظه.
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أحكام إزالة النجاسة
ُ
س :ما األصل يف األ ِ
حيث الطهارةُ أو النجاسةُ؟
َعيان ِمن ُ
ُ
حيث الطيهارةُ أو النيجاسةُ :أهنا طاهرةٌ ،مامل يدل دليل شرعي على جناستها ،أو
ج:
األصل يف األعيان من ُ
ُ
نعلم بيقني أهنا قد تن يجست.
ابن تيمية رمحه هللا :الفقهاءُ كلُّهم
وهذا األصل متفق عليه بني العلماء رمحنا هللا وإايهم ،قال ُ
شيخ اإلسالم ُ
اتفقوا على أن األصل يف األعيان الطهارةُ ،وأن النيجاسات ُُمصاةٌ ُم ْستـ ْقصاةٌ ،وما خرج عن الضبط واحلصر
()1
فهو طاهر.اهـ
***

أنواعُ الن ِ
جاسة احلِ ِسية
أنواع الن ِ
جاسة احلِ ِسية؟
س :ما ُ

ج :النيجاسةُ احلسية نوعان:

جاسةُ الذاتِيةُ أو :ال َع ْينِيةُ ،وهي األعيا ُن النيجسة بذاَتا ،مثل :بول اآلدمي وغائطه ،والدم
الن ُ
وع األَو ُل :الن َ
املسفوح ،وامليتة.

حكمها :هذه األعيان النيجسة ال ميكن تطهيها.
ُ
وع الثاين :النجاسةُ احل ِ
كميةُ أو :الطا ِرئَةُ ،وهي األعيا ُن الطياهرة اليت أصابتها بعض النيجاسات ،فتن يجست
الن ُ
َ ُ
ط آدمي ،وفراش أصابه بول طفل ،ونعل داس
دم مسفوح ،وأرض وقع عليها غائ ُ
بسببها ،مثل :ثوب أصابه ٌ
هبا غائط آدمي ،وماء وقعت فيه محامة ميتة فغيت رائحته.
حكمها :هذه األعيا ُن الْ ُمتـنجسةُ ميكن تطهيها ،وهي تطهر بكل ما أزال النجاسة عنها.
ُ
***

األعيا ُن الن ِجسةُ
س :ما األعيا ُن الن ِجسةُ؟

ج :األعيا ُن النيجسةُ عديدة أمهها ما يلي:

بول اإلنسان ،حىت الطفل الصغي الذي مل أيكل الطعام؛ فبوله جنس ،لكن جناسته خمفيفة.
أوالُ :
ً

( )1جمموع الفتاوى .542/21
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ط اإلنسان.
اثنيًا :غائ ُ

بول احليوان غي املأكول.
اثلثًاُ :

روث احليوان غي املأكول.
ابعاُ :
رً

ي اآلدمي.
ً
خامسا :م ْذ ُ

ي اآلدمي.
ً
سادسا :و ْد ُ

دم ما مْيـتـتُهُ طاهرة ،كاحليوان البحري ،ودم الشهيد عليه ،والدم الباقي يف
يم
ً
املسفوح ،ما عداُ :
سابعا :الد ُ
ُ
اللحم والعروق ،واملسك وفأرته.
اثمنًا :الْميتةُ أبنواعها ،ما عدا :اإلنسان ،واحليوان البحري ،واجلراد ،ومْيـتة ما ال نفس له سائلة.
اب الكلب.
ً
اتسعا :لُع ُ

اجللود من كل حيوان ميت.
عاشراُ :
ً
***

ات الن ِ
جاسة
َد َر َج ُ

ات الن ِ
جاسة ومراتِبُها؟
س :ما َد َر َج ُ
حيث مرتبتها أو ق يوَتا إىل ثالث مراتب أو أقسام ،بياهنا فيما يلي:
تنقسم النجاسةُ من ُ
ُ
املَرتبةُ األُول :النيجاسةُ الْ ُمغليظةُ.

الكلب :شرب من اإلانء،
وهلا صورة واحدة فقط ،وهي :جناسة ولوغ الكلب فقط ،دون بوله وروثه .ومعىن ولم
ُ
أو أدخل لسانه يف الْماء الذي يف اإلانء وحنوه وحيركه.
غس ُل اإلانء سبع ميرات إحداه ين
وإذا ولم الكلب يف إانء فيه ماءٌ أو ُّ
أي مائع :وجب إراقةُ ما يف اإلانءُ ،ث ْ
ابلَتاب.
ابلَتاب الطاهر ،و
ط ُّ
تكون خملوطة ُّ
األفضل :أن تكون األوىل منه ين هي اليت ُختل ُ
ُ
املَرتبةُ الثانيةُ :النيجاسةُ الْ ُمخ يففةُ.
وهلا صوراتن فقط:
صب الرضيع الذي مل أيكل الطعام ،إذا أصاب الثوب وحنوه.
الصورةُ األُولُ :
بول ال ي
ي.
الصورةُ الثانيةُ :الْم ْذ ُ
ش عليها املاء حىت يغمرها ،وال حيتاج إىل فـ ْرك
وإذا وقعت النيجاسةُ الْ ُمخ يففةُ على ثوب وحنوه :وجب أن يـُر ي

أو عصر.
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صب املاء على املوضع ،أو مكاثرته ابملاء ابلرش أو غيه ،من غي
واملراد ابلرش أو النضح يف هذا املوضعُّ :
حاجة إىل فرك أو عصر ،وال يراد بذلك جميرد اليرش اخلفيف.

املَرتبةُ الثالثةُ :النيجاسةُ املتوسطةُ أو املعتادةُ.
وهي كل ما سوى ما تقديم من النجاسات ،فيدخل فيها بقية األعيان النجسة ،وهي غالب النجاسات.
مثل :بول اآلدمي وغائطه ،وبول احليوان غي املأكول وغائطه ،وامليتات أبنواعها.
وإذا وقعت النيجاسةُ املتوسطةُ على ثوب أو أرض :فإن النجاسة تزول بزوال عني النجاسة ،سواء أزيلت ابملاء،
أ ْم بوسائل التنظيف احلديثةْ ،أم بغي ذلك ،لكن ال جتوز إزالتها ابألطعمة احملَتمة.
***

ِ
ِ
ُحكم ِ
املأكول وروثِه
احليوان
بول
ِ
ِ
س :ما ُحكم ِ
املأكول وروثِه؟
احليوان
بول

بول احليوان املأكول وروثُه طاهران ،مثل :بول اإلبل وروثها ،وبول الغنم وروثها ،وروث الدجاج واحلمام،
جُ :
وغي ذلك.
اَّلل  :أُصلي يف مرابض
والدليل على هذا:
حديث جابر بن َسُرة رضي هللا عنهما أ ين ر ُجال سأل ر ُسول ي
ُ
()1

الْغنم؟ قال« :نعم .رواه مسلم.
ِ
النب  أابح الصالة يف مرابض الغنم مع أهنا ال ختلوا من أبواهلا وأرواثها،
ووجه الداللة من احلديث :أن ي
ي
فدل على طهارَتا.

( )1مسلم (.)360
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تعريف َدِم احلَ ِ
يض
س :ما تعريف احليض؟

فاس واالستِ ِ
احليض والنِ ِ
ِ
حاضة
أحكام

ج :احليض لغةً :سيال ُن الشيء وجراينه ،يقال :حاض الوادي :إذا سال.
وينقطع يف سـ ـن
ويف الش رع :د ُم طبيعة وجبلية ،خير ُج من رحم املرأة إذا بلغتُ ،ث يعتادها يف أوقات معلومة،
ُ
اإلايس.
ويسمونه اليوم :الديورةُ الشهرية.
ويس يمى :العادةُ الشهريةُّ ،
ال ِس ُّن الذي حتيض فيه املرأة
س :ما ال ِس ُّن الذي حتيض فيه املرأة؟

السن الذي أييت فيه احليض غالبا ما بني اثنيت عشرة سنة إىل مخسني سنة ،ورمبا حاضت األنثى قبل ذلك
جُّ :
أو بعده ِبسب حاهلا وبيئتها ،ومىت رأت األنثى دم احليض السائل ،واستمير معها :فهي حائض ،وإن كانت
دون تسع سنني ،أو فوق مخسني سنة.

***

مدةُ احلَ ِ
يض
س :ما مدةُ احلَ ِ
يض؟
ج :الغالب أن احليض ال ينقص عن يوم وليلة ،وال يزيد عن مخسة عشر يوما ،وليس ألقل احليض وال ألكثره
معني ابألايم ،فكل ما رأته املرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جراحة أو سقوط أو مرض تسبيب يف
حد ي
نزوله :فهو د ُم احليض من غي تقدير بزمن أو سن؛ يإال أن يكون مستمرا على املرأة ال ينقطع أبدا ،أو ال
ينقطع يإال مدة يسية كاليوم واليومني والثالثة وحنوها يف الشهر ،فيكون استحاضة.
***

عالمةُ الطُّه ِر ِمن احلَ ِ
يض
َ
عالمةُ الطُّه ِر ِمن احلَ ِ
يض؟
س :ما َ
ج :تعرف املرأةُ الطُّهر إبحدى عالمتني:
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ـائل أبيض ،خيرج من فرج املرأة بعد انقطاع احليض يف آخر أايم
الع َال َمةُ األُول :ال يق ي
َ
ص ـ ـ ـةُ البيض ـ ـ ــاء ،وهي :س ـ ـ ـ ٌ
صـ ـة البيضـ ــاءُ فاملرأة
العادة ،وتراه املرأة فيما تضـ ــعه على فرجها من مناديل أو حفائظ نسـ ــائية ،فإذا ظهرت ال يق ي
طاهر.
ٌ

جتف املرأة
الع َال َمةُ الثانيةُ:
صـ ـ ـ ـ ـة البيضـ ـ ـ ـ ــاء ،وذلك ابن ي
اجلفاف الكامل ،وهذه العالمة للمرأة اليت ال ترى ال يق ي
ُ
َ
متاما يف آخر مدة احليض ،ملدة طويلة نسبيًّا ،كيوم كامل ( 12ساعة) ،فال ترى نـُقطا من دم ،وال صفرة ،وال
كدرة.
***

جيب ابحلَ ِ
يض
ما ُ
ِ
جيب ابحلَ ِ
احلائض؟
يض ،أو على
س :ما الذي ُ

جيب ابحليض ما يلي:
جُ :
جيب ابحليض :البلوغ ،والتكاليف الش ـ ـ ـ ــرعية ،وهذا جيب ابحليض ويس ـ ـ ـ ــتمر إىل املوت ،أو رفع التكليف
ُ -1
خلرف أو غيه ،وقد اتفق العلماء رمحنا هللا وإايهم على أن احليض يوجب بلوغ األنثى.
جيب على احلائض إذا طهرت :أن تغتسـ ـ ـ ـ ــل بتطهي مجيع بدهنا ،وقد أمجع العلماء رمحنا هللا وإايهم على
ُ -2
ذلك.
جيب على احلائض :قضاء الصيام إبمجاع املسلمني.
ُ -3
االعتد ُاد ابحليض؛ إذا انفصـ ـ ـ ـ ــلت عن زوجها بطالق أو غيه ،ويسـ ـ ـ ـ ــتثىن من ذلك:
جيب على احلائضْ :
ُ -4
ع يدةُ الوفاة ،فتعتد أربعة أشهر وعشرا.
***

يرم ابحلَ ِ
يض
ما ُ
يرم ابحلَ ِ
يض؟
س :ما الذي ُ

حيرم ابحليض ما يلي:
جُ :
صـ ـ ـ ـالةُ ،فال جيوز هلا الصـ ـ ـ ــالة أثناء احليض ،ال فرضـ ـ ـ ـا وال نفال ،وقد أمجع العلماء
حيرم على احلائض :ال ي
ُ -1
رمحنا هللا وإايهم على ذلك.
ـيام فرض ـ ـ ـا أو نفال ،وال يص ـ ـ ــح منها ،لكن جيب عليها قض ـ ـ ــاء الفرض منه كما
 -2حيرُم على احلائض :الص ـ ـ ـ ُ
تقدم.
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اف ابلبيت ،وال يصح منها.
حيرم على احلائض :الطو ُ
ُ -3
حيرم على احلائض :أن متكث يف املسجد أو مصليى العيد.
ُ -4

حيرم ابحليض :اجلماع ،فال جيوز لزوجها أن جيامعها ،وال جيوز هلا أن متكنه من مجاعها.
ُ -5
كل ش ـ ـ ـ ــيء كان مباحا له قبل احليض يإال اجلماع يف الفرج ،فله مض ـ ـ ـ ــاجعتها ،ومفاخذَتا ،وإذا
وجيوز له منها ُّ
فالسنيةُ أن تلبس الزوجة ما يغطي سوأَتا ،حىت ال حيصل اجلماع يف الفرج.
أراد ذلكُّ :
طالق زوجتـه احلــائض ،وال جيوز هلــا طلــب إيقــاع الطالق حــال
حيرم ابحليض:
الطالق ،فال جيوز للزوج ُ
ُ
ُ -6
حيضها .ويستثىن من ذلك :اخلُلع ،فيجوز للحائض خمالعة الزوج أثناء احليض ،وجيوز له خلعها فيه.
س املصحف.
حيرم على احلائض :م ُّ
ُ -7
اف.
االعتك ُ
حيرم على احلائضْ :
ُ -8
***

ُحكم قراءة احلائض للقرآن الكرمي

س :ما ُحكم قراءة احلائض للقرآن الكرمي؟

ج :جيوز للحائض قراءة القرآن الكرَي من غي مس املصـحف على الصـحيح من قويل العلماء رمحنا هللا تعاىل
وإايهم ،فتقرأ حفظا ،أو مبتابعة القارئ ،أو ابملصحف إذا م يسته ِبائل كما إذا لبست ال ُقفيازات أو حنوها.
كمـا جيوز هلـا قراءة القرآن عن طريق اجلوال أو غيه من األجهزة احملمولـة أو اإللكَتونيـة ،وال أبس مبس هـذه
األجهزة ،وتقليب ص ـ ــفحاَتا اإللكَتونية مبس الش ـ ــاش ـ ــة بيدها مباش ـ ــرة؛ ألهنا ليس ـ ــت مص ـ ــحفا ،وال يف حكم
املصحف.
***

َد ُم النِ ِ
فاس ،وأحكامه
س :ما َد ُم النِ ِ
فاس؟ وما أحكامه؟
دم النِفاس هو :ال يد ُم الذي خيرج من املرأة مع الوالدة وبعدها ،وكذا ما خيرج يف آخر احلمل قبيل الوالدة
جُ :
إذا كان معه ط ْل ٌق ،واستمر ابخلروج ال جمرد نقط وحنوها وينقطع.
ودم النفاس أيخذ أحكام دم احليض يف اجلملة ابتفاق العلماء رمحنا هللا وإايهم؛ يإال يف مسـ ـ ـ ــائل يسـ ـ ـ ــية تعلم
()1
من املط يوالت.
( )1مثل :البلوغ ،فيحصل ابحليض ،ال ابلنفاس ،والعدية ،فتعترب ابحليض ،ال ابلنفاس.
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***

أقل النِ ِ
وأكثره
ُّ
فاس ُ
أقل النِ ِ
وأكثره؟ وما احلكم إذا طهرت النفساء قبل األربعي؟
س :ما ُّ
فاس ُ

ج :ال ح يد ألقل النفاس ،فمىت انقطع الدم عن املرأة النفساء ورأت الطهر فهي طاهر أتخذ أحكام
الطاهرات سواء أمتت أربعني يوما أم ال ،فتغتسل وتصلي وتصوم وجيامعها زوجها.
وأ يمـا أكثر النفـاس :فقـد اختلف فيـه العلمـاء رمحنـا هللا وإايهم ،فقيـل :أربعون يومـا ،وقيـل :سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون يومـا ،وقيـل
أكثر من ذلك ،وليس هناك برهان صـ ـ ـ ــحيح صـ ـ ـ ـريح جيب املصـ ـ ـ ــي إليه يف أكثر مدته ،فهو نفاس ولو جاوز
األربعني ،ما مل يبلم حدًّا ُحيكم عليه فيه أبنه استحاضة ،وهللا أعلم.
وإذا طهرت النفس ـ ــاء قبل ُمض ـ ـي أربعني يوما من الوالدة :فهي طاهر هلا أحكام الطاهرات ،فيجب عليها أن
تغتسل ،وتصلي ،وتصوم ،ولزوجها أن جيامعها ،وال كراهة يف ذلك.
***

ض ِة
َد ُم االستِحا َ

ض ِة؟ وما حكمه؟
س :ما َد ُم االستِحا َ
حاض ِة هو :الدم الزائد عن حد دم احليض ،أبن يسـتمر مع املرأة دائما أو يف غالب الزمان ،أو
جَ :د ُم االستِ َ
يتجاوز أكثر احليض عند من حيدد احليض بزمن معلوم.
واملرأة املسـ ـ ــتحاضـ ـ ــة أتخذ أحكام املرأة الطاهرة يف الزمن احملكوم عليه فيها ابالسـ ـ ــتحاضـ ـ ــة ،فتصـ ـ ــلي وتصـ ـ ــوم
وجيامعها زوجها وغي ذلك من أحكام الطاهرات ،ولكن جيب عليها أمران:
األول :أن تتوضأ لوقت كل صالة مفروضة ،وقال بعض العلماء رمحنا هللا وإايهم :وجود احلدث الدائم كعدمه،
ولكن يستحب هلا الوضوء لكل صالة ،وهو قول قوي.
الثاين :أن تغســل أثر الدم ،وتضــع على فرجها خرقة على قطن ليســتمســك الدم وخيف نزوله ،ويكفي وضــع
احلفائظ النسائية املعروفة اليوم ألهنا تؤدي الغرض.
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الفطرةِ
ِ
أحكام ُسنَ ِن َ
املراد بسنَ ِن ِ
الفط َْرةِ ،وما هي؟
ُ
س :ما املراد بسن ِن ِ
الفط َْرةِ؟ وما هي؟
ُ
ج :سنَن ِ
افق اخللقة ال يسوية،
الفط َْرةِ هي :اخل ُ
صال اليت دعا إليها اإلسالمِ ،ما يتعليق ببدن اإلنسانِ ،ما يو ُ
ُ ُ
والفطرة ال يسليمة.
س:
مخس هي الثابتة يف حديث أيب ُهريْـرة  قال:
بُ 
َسعت الني ي
ُ
يقول« :الْفطْرةُ مخْ ٌ
وهي كثية ،أمهها ٌ
()1
ف اآلابط .متفق عليه.
ْ
اخلتا ُن ،واال ْست ْحد ُاد ،وق ُّ
ص الشيارب ،وتـ ْقل ُيم األظْفار ،ونـْت ُ
***
اخلِتَان وحكمه
ْ

سنة األُول ِمن سن ِن ِ
اخلِتَان؟ وما حكمه؟ ومىت يشرع؟
الفط َْرةِْ :
س :ما املراد ابل ُّ
ُ
طع .واخلِتا ُن يف ِ
اجللدة اليت تغطي رأس ذكره (احلشفة) حىت
قطع ْ
حق الرجلُ :
صل اخل ْت يف اللُّغة :الق ُ
ج :أ ُ
أس ذكره مغطى جب ْلدة رقيقة ،فتُزال اب ْخلتان.
ينكشف مجيعُهُ ،وذلك أن الطفل حني يو ُ
لد يكون ر ُ
واخلِتا ُن يف ِ
قطع ُجزء من اجللدة اليت يف أعلى فـ ْرجها.
حق املرأةُ :
وحكم ِْ ِ
اجب يف حق الرجالُ ،سنيةٌ يف حق النساء.
اخلتَان :و ٌ
ُ ُ
أقل إيالما ،ولينشأ الصغيُ على أكمل األحوال ،وينبغي إذا
واخلتان أفضل يف زمن الصغر ،ألنـه أسرعُ بُرءا ،و ُّ
اخلتا ُن إذا
ب ْ
أُخر أن يكون عند مراهقة البلوغ ،وجيب بعد البلوغ .قال ُ
ابن تيمية رمحه هللا :جي ُ
شيخ اإلسالم ُ
وهو
وجبت الطيهارةُ وال ي
ب تـ ْفع ُل؛ لئ يال يـْبـلُم يإال ُ
صالةُ ،ويـْنـبغي إذا راهق الْبُـلُوغ أ ْن خيتت كما كانت الْعر ُ
()2
خمْتُو ٌن.اهـ
***
ِ
اال ْستِ ْح َداد وحكمه

ِِ
ِ
الفطْرةِِ :
اال ْستِ ْح َداد أو َحلق العانَِة؟ وما حكمه؟ ومىت يشرع؟
س :ما املراد ابل ُّ
سنة الثانية من ُسن ِن َ

( )1البخاري ( ،)5891ومسلم (.)257
( )2االختيارات الفقهية ص ،388والفتاوى الكربى .302/5
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جِ :
اد هو :ح ْل ُق ال يشعر الذي فوق ذكر الير ُجل وحواليه ،وال يشعر الذي حوايل فـ ْرج املرأة ،ويس يمى:
اال ْستِ ْح َد ُ
شع ُر الْعانة.
و َُسي هذا العمل ا ْست ْحدادا :الستعمال احلديدة يف إزالته ،وهي :املوسى.
وحكم ِ
اال ْستِ ْح َد ِادُ :سنيةٌ مؤيكدةٌ للرجال والنساء.
ُ ُ
والسنةُ :أن يال يبقى هذا الشعر أكثر من أربعني يوما.
***

قَص الشا ِر ِ
ب وحكمه

سنة الثالث ِة ِمن سن ِن ِ
ص الشا ِر ِ
الفط َْرةِ :قَ ِ
ب؟ وما حكمه؟ ومىت يشرع؟
س :ما املراد ابل ُّ
ُ
ص الشيارب ُسنيةٌ ُمؤيكدةٌ للرجال ،وهو على مرتبتني ،كالمها سنيةٌ صحيحة اثبتةٌ ،ال تثريب على من عمل
ج :ق ُّ
إبحدامها:
إطار الشيفة العُليا،
ص ،وهو :ق ي
املرتبةُ األُول :الق ُّ
ص أطراف الشارب اليت تنزل على شفته العُليا حىت يبدو ُ
أقل ما ورد ِما ينبغي فعله.
وهذا ُّ
حديث زيْد بن أ ْرقم  أ ين النيب  قال« :من ملْ أيْ ُخ ْذ م ْن شاربه ،فـلْيس منيا .رواه
والدليل على هذا:
ُ

أمحد والَتمذي والنسائي ،وصححه الَتمذي وابن حبان.

()1

واملرتبةُ الثانيةُ :اإلحفاءُ ،وهو :املبالغة يف القص حىت يشبه احللق ،وليس ابحللق ،لكنه قص مبال ٌم فيه ،وهذا
أفضل املرتبتني.
النب  قال« :أ ْح ُفوا الشيوارب .متفق
والدليل على هذا:
ُ
حديث عبد هللا بن عُمر رضي هللا عنهما أن ي
()2
عليه.
خالف السنية ،فاألوىل عدمه ،وقد كرهه بعض
وأما ح ْل ُق الشيارب من أصله حىت ال يَتك منه شيئا :فهو
ُ
السلف رمحنا هللا وإايهم ،وشديد فيه اإلمام مالك رمحه هللا ،وقال :هو بدعة.
يقصه.
والسنةُ :أن يال يَتك شعر الشارب حىت يطول طوال فاحشا ،وأن يال يبقى أكثر من أربعني يوما ال ُّ
***

صحيح ،وصححه ابن حبان ( ،)5477واأللباين يف صحيح اجلامع
حسن
ٌ
( )1أمحد  ،)19263(7/32والَتمذي ( ،)2761والنسائي ( ،)13قال الَتمذيٌ :
(.)6533
( )2البخاري ( ،)5892ومسلم (.)259
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تَ ْقلِيم األَظْ َفا ِر وحكمه

ابعة ِمن سن ِن ِ
سنة الر ِ
الفط َْرةِ :تَ ْقلِيم األَظْ َفا ِر؟ وما حكمه؟ ومىت يشرع؟
س :ما املراد ابل ُّ
ُ
ِ
وحكم تـ ْقليم أظْفار اليدين والقدمنيُ :سنيةٌ ُمؤيكدةٌ للرجال والنساء.
يم األَظْ َفا ِر هو :قطعها أو ُّ
قصهاُ .
ج :تَ ْقل ُ
وترك بعضها.
تقليم بعضها ُ
والسنية ت ْقل ُ
يمها مجيعا ،وال ينبغي ُ
والسنية أن يبدأ يف التقليم بيده اليُمىن ُث اليُسرى ،وهكذا يف القدمني :السنية أن يبدأ يف التقليم بقدمه اليُمىن
ُث اليُسرى.
يقصها ،وإطالة
والسنةُ :أن يال تَُتك األظْفار حىت تطول طوال فاحشا ،وأن يال تبقى أكثر من أربعني يوما ال ُّ
وجمانب للسنية النبوية ،فال ينبغي فعل ذلك.
خمالف للفطرة،
عمل ٌ
ٌ
األظْفار إطالة فاحشةٌ :
***

اآلاب ِط وحكمه
نَ ْتف َ

ِِ
ِ ِ
اآلاب ِط؟ وما حكمه؟ ومىت يشرع؟
س :ما املراد ابل ُّ
سنة اخلامسة من ُسن ِن الفط َْرة :نَ ْتف َ
ِ
كم نـْتف اآلابطُ :سنيةٌ ُمؤيكدةٌ للرجال والنساء.
ج :نَ ْت ُ
ف َ
اآلابط هو :إزالة الشعر النابت يف اإلبْطنيُ .
وح ُ

واألفضل إزالة شعر اآلابط ابلنتف ملن قوي على ذلك ،وجيوز ابحللق.
والسنةُ :أن يال يَُتك شعر اإلبطني حىت يطول طوال فاحشا ،وأن يال يبقى أكثر من أربعني يوما ال يزيله ،وما
خمالف للفطرة ،وجيلب مزيدا من القذارة والرائحة
عمل
ٌ
يفعله بعض الناس من ترك حلق اآلابط م يدة طويلةٌ :
الكريهة هلذا املوضع.
***

إعفاء اللِ ِ
حية وحكمه
ُ
حية ِمن سن ِن ِ
س :هل إعفاء اللِ ِ
الفط َْرةِ؟ وما حكمه؟
ُ
ُ
رسول هللا :
قالت :قال ُ
ج :نعم إعفاءُ اللحية من ُسنن الفطْرة ،كما يف حديث عائشة رضي هللا عنها ْ
ص األظْفار ،وغ ْس ُل الْرباجم،
اق الْماء ،وق ُّ
«ع ْشٌر من الْفطْرة :ق ُّ
استْنش ُ
ص الشيارب ،وإ ْعفاءُ الل ْحية ،والسو ُاك ،و ْ
()1
اص الْماء .رواه مسلم.
ونـْت ُ
ف اإلبط ،وح ْل ُق الْعانة ،وانْتق ُ

قاص املاء يعين :االستنجاء.
صعب بن شيبة:
ُ
ونسيت العاشرة إال أ ْن تكون املضمضة .وقال و ٌ
كيع :انْت ُ
( )1مسلم ( ،)261قال ُم ٌ
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وحكم إِ ِ
عفاء اللِ ِ
حية :واجب ،ومعناه :تركها على حاهلا دون التيـعُّرض هلا بتقصي أو ح ْلق ،وح ْلقها حرام،
ُ ُ
()1

حيرُم ح ْل ُق اللحية.اهـ
قال ُ
شيخ اإلسالم ُ
ابن تيمية رمحه هللاُ :
النب  قال« :خال ُفوا الْ ُم ْشركني :وف ُروا اللحى ،وأ ْح ُفوا
عن عبد هللا بن عُمر رضي هللا عنهما أ ين ي
()3
الشيوارب .متفق عليه( ،)2ويف رواية هلما« :أ ْع ُفوا اللحى .

( )1االختيارات الفقهية ص ،388والفتاوى الكربى .302/5
( )2البخاري ( ،)5892ومسلم (.)259
( )3البخاري ( ،)5893ومسلم (.)259
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الباب الثالث :الصالةُ
منزلة الصالة ،وحكمها

س :ما منزلةُ الصالةِ ومكانَتُها يف اإلسالم؟

صالة يف اإلسالم منزلةٌ رفيعةٌ ،ومكانةٌ عاليةٌ ،وقد ي
أمور كثيةٌ من أمهها ما يلي:
ج :لل ي
دل على هذا ٌ
كن الثاين من أركان اإلسالم.
ً
أوال :أهنا الر ُ

اإلسالم.
عمود اإلسالم ،فعليها – بعد التوحيد – يُبىن
اثنيًا :أهنا ُ
ُ
اثلثًا :أهنا الفاص ُل بني اإلسالم وال ُكفر.

ك
حيث مل ينزل هبا مل ٌ
ـعر بعظيم مكانتهاُ ،
رً
ابعا :أهنا فُرض ـت يف ال يس ـماء ليلة املعراج بغي واس ــطة ،وهذا يُش ـ ُ
جل وعال
وإ ا ش ـ ــاء هللا أن يُنعم على رس ـ ـوله  ابلعروج إىل ال يس ـ ـماء ،ويتلقيى هذا التكليف العظيم من ربه ي
مباشرة ،يف أَسى منزلة ،وأرفع مكان وصلهُ بشٌر.
***

فضل الصالةِ؟
س :ما ُ

نصوص كثيةٌ ،فمن ذلك:
وردت هبا
ج :للصالة
فضائل كثيةٌ وعظيمةٌ ْ
ٌ
ُ
ي يف الـدُّنيـا ،والنور على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراط يوم القيـامـة ،فعن أيب مـالـك
يعم النور املعنو ي
نور للمؤمن ،وهـذا ُّ
 -1أ يهنـا ٌ
()1
ور .رواه مسلم.
األشعري  قال :قال ُ
رسول هللا « :وال ي
صالةُ نُ ٌ
 -2يأهنا تُكف ُر ال يس ـ ـ ـ ـيئات ،قال هللا تعاىل( :وأقم الص ـ ـ ـ ــالة طريف النهار و ُزلفا من الليل إن احلس ـ ـ ـ ــنات يُذهب
كم يـ ْغتسـ ـ ُل منهُ ُك يل
السـ ــيئات)( ،)2وعن أيب هريرة  قال :قال رسـ ـ ُ
أيتم ل ْو أ ين هنْرا بباب أحد ْ
ـول هللا « :أر ْ
صـ ـلوات
يوم مخس ميرات ،ه ْل يـْبـقى م ْن درنه شـ ـيءٌ؟  ،قالوا :ال يبقى من درنه شـ ـيءٌ ،قال« :فذلك مثْ ُل ال ي
()3
اخلمس ،مي ُحو هللا هب ين اخلطااي .متفق عليه.
ْ
أي
ـألت رسـ ـ ـ ـ ــول هللا ُّ :
 -3يأهنا من أحب األعمال إىل هللا تعاىل ،فعن عبدهللا بن مسـ ـ ـ ـ ــعود  قال :سـ ـ ـ ـ ـ ُ
()4
صالةُ على وقْتها .متفق عليه.
ب إىل هللا تعاىل؟ قال« :ال ي
العمل أح ُّ
***

( )1مسلم (.)223
( )2سورة هود آية .114
( )3البخاري ( ،)528ومسلم ( ،)667وهذا لفظه.
( )4البخاري ( ،)527ومسلم (.)85
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ِ
ِ
اخلمس
الصلوات
حكم
ِ
ِ
اخلمس؟
الصلوات
س :ما حكم
ات
فرض على كل مسلم ابلم عاقل ،ذكر أو أُنثى ،وهذا من املعلوم من دين اإلسالم
اخلمس ٌ
ج :الصلو ُ
ُ
ت عليه األدلةُ املتواترةُ القطعيةُ من الكتاب والسنة ،وأمجع عليه املسلمون كافية ،ومن النصوص
ابل ي
ضرورة ،وقد دلي ْ
ال يدالة على ذلك:
()1
صالة وآتُواْ اليزكاة و ْاركعُواْ مع اليراكعني).
ُ -1
يمواْ ال ي
قول هللا تعاىل( :وأق ُ
الم على مخْس :شـ ـهادة
-2
ُ
حديث عبد هللا بن عمر رضـ ــي هللا عنهما قال :قال رسـ ــول هللا « :بُين اإل ْسـ ـ ُ
احلج ،وص ـ ْوم رمض ـان .متفق عليه(،)2
ص ـالة ،وإيتاء اليزكاة ،و ْ
أن ال إله إال هللا ،وأ ين ُُم يمدا رســول ي
اَّلل ،وإقام ال ي
احل ُّج ،وصـ ـي ُام رمضـ ـان ،قال :ال« ،صـ ـي ُام رمضـ ـان
احلج  ،فقال ر ُج ٌلْ :
ويف لفظ ملسـ ــلم« :وصـ ـيام رمضـ ـان و ْ
اَّلل .
وْ
احل ُّج  ،هكذا َس ْعتُهُ من رسول ي
وأما َمن كان دون البلوغ :فإنه يؤمر هبا الصـ ــغي  -ذكرا أو أُنثى -إذا أكمل سـ ــبع سـ ــنني وشـ ــرع يف الثامنة،
ـب على وليـه أن أيمره هبـا ومبـا ال تتم يإال
مترينـا لـه على أداء هـذه العبـادة العظيمـة حىت أيلفهـا ويَتيَّب عليهـا ،وجي ُ
به ،كالطهارة وس ـَت العورة ،ويعل ُمه ما حيتاج إليه يف ذلك ،وإن مل يص ــل بعد العاش ــرة فإنه يض ـربُهُ حىت يص ــلي
ضراب غي مربح؛ لزجره وأتديبه.

النب  قالُ « :م ُروا أوالد ُكم
ويدل على ذلك:
ُ
حديث عبـد هللا بن عمرو بن العـاص رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هللا عنهمـا أن ي
وهم أبناءُ عشــر ،وفـرقوا بـْيـنهم يف املضــاجع .رواه أمحد وأبو
ابل ي
بوهم علْيها ْ
وهم أبناءُ ســبع ســنني ،واضـر ْ
صـالة ْ
()3
داود.
***

اترك الصالةِ
حكم ِ
ُ
س :ما حكم ِ
اترك الصالةِ؟
ُ
وم ْرتد عن دين اإلسالم،
ج :من
ْ
كافر كفرا أكرب خمرجا من الْمليةُ ،
وجبت عليه الصالةُ وتركها تركا مطلقا فهو ٌ
وأما من كان يصلي أحياان ويَتكها أحياان :فهو مرتكب كبية من أعظم كبائر الذنوب.
( )1سورة البقرة آية .43
( )2البخاري ( ،)8ومسلم (.)16
( )3رواه أمحد  ،180،187/2وأبو داود ( ،)495وهذا لفظه ،وصححه احلاكم يف املستدرك  ،197/1وحسنه النووي يف رايض الصاحلني ص ،95وصححه
األلباين يف إرواء الغليل ( )247وصحيح أيب داود (.)466
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ولذلك أدلة كثرية منها:

يقول« :إ ين بني الير ُجل وب ْني الشْرك
-1
َسعت رسول هللا ُ 
ُ
حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قالُ :
()1
صالة .رواه مسلم.
والْ ُك ْفر تـ ْرك ال ي
صـالةُ،
-2
حديث بـُريْدة بن ْ
احلُصـْيب األ ْسـلمي  قال :قال رسـ ُ
ـول هللا « :الْع ْه ُد الذي بـْيـنـنا وبـْيـنـ ُه ُم ال ي
ُ
()2
فم ْن تـركها فـق ْد كفر .رواه أمحد والَتمذي والنسائي وابن ماجه.
***

( )1مسلم (.)82
( )2رواه أمحد  ،346/5والَتمذي ( ،)2621وقال :حسن صحيح غريب ،والنسائي ( ،)463وابن ماجه ( ،)1079وصححه ابن حبان ( ،)1454وقال احلاكم
يف املستدرك ( :) 7/1هذا حديث صحيح اإلسناد ال تعرف له علة بوجه من الوجوه ،وصححه األلباين يف صحيح الَتغيب والَتهيب (.)561
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ِ
قامة
أحكا ُم األذان وا ِإل َ
ِ
قامة؟
حكم األذان وا ِإل َ
س :ما ُ

فرض كفاية على مجاعة الرجال املقيمني ،للصلوات اخلمس املفروضة ،وال يشرع لغيها من
ج :األذا ُن ُ
الصلوات.
أمره أص ـ ــحابه  به ،ومن ذلك :حديث
والدليل على وجوبهُ :مافظةُ النب  عليه يف احلض ـ ــر والس ـ ــفر ،و ُ

كم ،وليؤيم ُك ْم
مـ ــالـ ــك بن ْ
احلُويْرث  أن النب  قـ ــال« :فـ ــإذا حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت ال ي
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالةُ فـ ْليُـؤذ ْن ل ُك ْم أحـ ـ ُد ْ
()1
أكربُُك ْم .متفق عليه.
وأما األذان يف السفر :فجمهور العلماء على عدم وجوبه ،واألظهر أنه سنيةٌ مؤيكدة جلماعة املسافرين.
وأما املنفرد :فهو سـنة له يف احلضـر والسـفر؛ وإذا أُذن يف احلضـر مبوضـع يسـمعه ،وصـليى منفردا يف بيته أو يف
املسجد فال حاجة به لألذان إذا أراد الصالة.
واإلقامة سنيةٌ مؤيكدة ،ينبغي احملافظة عليها لكل صالة مفروضة ،ومن تركها مل أيُث ،وصالته صحيحة.

***

يسن ملن ِمسع األذا َن
ما ُّ
يسن ملن ِمسع األذا َن؟
س :ما الذي ُّ

ست ُسنن:
سن ملن َسع املؤذن ُّ
ج :يُ ُّ
فيقول( :الحول وال
وحي على الفالح) ُ
 -1أ ْن يقول مثل ما ُ
(حي على ال ي
صـالة ،ي
يقول املؤذ ُن؛ يإال يف لفظ :ي
ق يوة يإال ابهلل).
أشهد أن ال إله يإال هللا وحده ال شريك له ،وأن
 -2أ ْن يقول بعد ُّ
تشهد املؤذن ،أو بعد انتهاء األذان« :وأان ُ
ضيت ابهلل رًّاب ،ومبحمد رسوال ،وابإلسالم دينا .
ُممدا ُ
عبده ورسولُه ،ر ُ
 -3أ ْن يصلي على النب  بعد فراغه من إجابة املؤذن.
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة القـائمـة ،آت ُم يمـدا
رب هـذه الـ يدعوة التـيا يمـة ،وال ي
 -4أ ْن يقول بعـد ال ي
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة على النب « :الليه يم ي
الوسيلة والفضيلة ،وابْـعثْهُ مقاما ُْم ُمودا اليذي وع ْدتهُ .
ضله.
 -5أ ْن يدعو لنفسه بعد ذلك مبا شاء ،وي ْسأل ي
اَّلل م ْن ف ْ
( )1البخاري ( ،)631ومسلم (.)674
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 -6أ ْن يبادر إىل الصــالة يف املســجد إ ْن كان ِمن تلزمه الصــالةُ مع اجلماعة ،وإن كان ِمن ال تلزمه اجلماعة:
ابدر ابلصالة يف أول وقتها؛ مىت كان فعلها يف أول وقتها هو األفضل.

***
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صح ِة الصالةِ
ط ِ
شرو ُ

ط ِ
صح ِة الصالةِ؟
س :ما شرو ُ

ط ص يحة الصالة ستيةٌ ،هي:
ج :شرو ُ

خول الوقت.
ط ُ
الشر ُ
األولُ :د ُ
()1
ت على الْ ُم ْؤمنني كتااب يم ْوقُوات).
والدليلُ :
قول هللا تعاىل( :إ ين ال ي
صالة كان ْ
ُ
ط الثاين :الطهارةُ من احلدث.
الشر ُ

والدليل:
اَّلل  يقول« :ال تُـ ْقب ُل ص ـالةٌ بغ ْي
حديث عبد هللا بن عُمر رض ــي هللا عنهما قالَ :سعت ر ُس ـول ي
ُ
ُ
()2
طُ ُهور ،وال صدقةٌ من غُلُول .رواه مسلم.
ِ
تصح الصالة يإال ابلطهارة منهما.
أصغر،
ث
واحلَ َد ُ
وحدث أكربُ ،وال ُّ
ٌ
نوعانٌ :
حدث ُ
اخلبث ،وهو :النجاسة) ،وتكون يف ثالثة ،هي:
ط
الشر ُ
تناب النيجاسة( ،أو :الطهارةُ من ْ
ُ
الثالثْ :
اج ُ
• بد ُن املصلي.

باس الذي يُصلي فيه.
• والل ُ

املوضع الذي يُصلي عليه.
• و ُ

قول هللا تعاىل( :وثيابك فطه ْر).
ليلُ :
والد ُ

()3

ابع :س َْتُ العورة.
الشر ُ
ط الر ُ

قول هللا تعاىل( :اي بين آدم ُخ ُذواْ زينـت ُك ْم عند ُكل م ْسجد).
ليلُ :
والد ُ
وعورةُ الر ِ
الركبة ،وجيب عليه مع هذا :تغطيةُ أحد منكبيه.
جل :ما بني ُّ
السيرة و ُّ
واملرأةُ :كلُّها عورةٌ يإال وجهها ،وكفيها ،وقدميها (وهذا يف الصالة ما مل يكن عندها رجال غي ُمارمها).
()4

تقبال القبلة ،وهي الكعبةُ املشيرفةُ ملن كان قريبا منها ،أو جهتُها ملن كان بعيدا عنها.
ط
الشر ُ
اس ُ
اخلامسْ :
ُ
قول هللا تعاىل( :ق ْد نـرى تـقلُّب و ْجهك يف ال يسـ ـ ـ ـ ـماء فـلنُـوليـنيك قْبـلة تـ ْرضـ ـ ـ ـ ـاها فـول و ْجهك شـ ـ ـ ـ ـطْر
ليلُ :
والد ُ
()5
ث ما ُكنتُ ْم فـولُّواْ ُو ُجوه ُك ْم شطْرهُ).
الْم ْسجد ْ
احلرام وحْي ُ
( )1سورة النساء آية .103
( )2مسلم (.)224
( )3سورة املدثر آية .4
( )4سورة األعراف آية .31
( )5سورة البقرة آية .144
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لب ،و ُّ
ظ هبا بدعةٌ.
ط
الشر ُ
التلف ُ
ُ
السادس :النيةُ ،وُملُّها الق ُ
ال ابلني ـات ،وإي ـا ل ُك ـل ْامرئ مــا
النب  قــال« :إ ــا األ ْعم ـ ُ
وال دلي ُل :حــديـ ُ
ـث عمر بن اخلطــاب  أن ي
()1
نـوى».متفق عليه.
***
أكب انسيًا؟
حكم َمن صلى وعليه ح َدث أصغَ ُر أو ُ
س :ما ُ
ث أكرب انسـيا :فصـالته غي صـحيحة ،بل غي
ث أصـغ ُر انسـيا ،أو صـليى وعليه حد ٌ
ج :من صـليى وعليه حد ٌ
ص ـ ـ ـالة مباش ـ ـ ــرة يأول ما يذكر أو يعلم ،من غي أتخي ،ولو كان ذلك يف
منعقدة أص ـ ـ ــال ،وجيب عليه إعادة ال ي
وقت من أوقات النهي ،سـ ـواء أكانت صـ ــالة واحدة أ ْم أكثر ،وسـ ـواء أذكر بعد سـ ــاعة ،أ ْم بعد يوم ،أ ْم بعد
شهر.
ِ
ويعيد صالته مباشرة.
ومن ذلك :من أكل حلم إبل ومل يعلم بذلك يإال بعد الصالة :فإنه يتوضأُ ،
ب  قال« :ال يـ ْقب ُل هللاُ صالة أحد ُك ْم إذا أ ْحدث ح يىت
والدليل على ذلك:
ُ
حديث أيب ُهريرة  أن الني ي
()2
يـتـوضيأ .متفق عليه.
***

ثياب ٍ
حكم الصالة يف ٍ
جنسة

س :ما حكم َمن صلى يف ٍ
اويل ٍ
جنس؟
ثوب أو ٍ
ُ
مشاغ أو سر َ
ج :من صـليى يف ثوب أو مشاغ أو سـراويل جنس ،أو كان على بدنه أو يف موضـعه الذي يصـلي عليه جناسـة؛
وكان متعمدا لذلك :مل تصح صالته ،وأ يما إن كان انسيا هلا ،أو جاهال هبا ،فله حالتان:
احلالةُ األول :إذا مل يعلم هبا أو مل يتذ يك ْرها يإال بعد انتهاء الصـ ـ ــالة :فالصـ ـ ــالة صـ ـ ــحيحةٌ على الصـ ـ ــحيح من

قويل أهل العلم رمحنا هللا تعاىل وإايهم.
احلالةُ الثانيةُ :إذا علم هبا أو تذ يكرها أثناء الصــالة قبل انتهائها :فيجب عليه إزالتها إذا متكن من ذلك ،أبن
خيلع الثوب أو الشماغ أو يغسله يف أثناء الصالةُ ،ث يكمل صالته وال شيء عليه.
صالة من أ يوهلا.
فإذا مل يتيسر له ذلك :وجب عليه أن يقطع الصالةُ ،ث يزيل النجاسة ،ويبدأ ال ي

( )1البخاري ( ،)1ومسلم (.)1907
( )2البخاري ( ،)6954و ( ،)135ومسلم (.)225
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اَّلل  ذات يـ ْوم ،فل يما
والدليل على هذا التفص يل:
حديث أيب س ـعيد اخلدري  قال :صـ ـليى بنا رس ــول ي
ُ

كان يف بـ ْعض صـ ـ ـالته خلع نـ ْعلْيه ،فوضـ ـ ـع ُهما عن يسـ ـ ـاره ،فلما رأى الناس ذلك خلعُوا نعاهلُْم ،فلما قضـ ـ ـى
اَّلل :
ص ـ ـ ـ ـالتهُ قال« :ما ابلُ ُك ْم ألْقْيـتُ ْم نعال ُك ْم؟  ،قالوا :رأيْـناك ألْقْيت نـ ْعلْيك فألْقْيـنا نعالنا ،فقال رس ـ ـ ـ ــول ي
«إ ين ج ْربيل أاتين ،فأخربين أن فيهما قذرا -أو قال :أذى -فألْقْيـتُـ ُهما ،فإذا جاء أح ُدكم إىل الْم ْسجد فـ ْليـْنظُْر
()1
يف نـ ْعلْيه ،فإ ْن رأى فيهما قذرا -أو قال :أذى -فـ ْلي ْمس ْح ُهما ،ولْيُصل فيهما .رواه أمحد وأبو داود.
***

( )1رواه أمحد  ،92/3وأبو داود ( ،)650وصححه ابن خزمية ( ،)786وابن حبان ( ،)2185قال احلافظ يف التلخيص ( :)278/1اختلف يف وصله وإرساله،
ورجح أبو حامت يف العلل املوصول.اهـ وقال النووي (خالصة األحكام  :)319/1رواه أبو داود إبسناد صحيح ،وصححه األلباين يف إرواء الغليل (.)284
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س :كم عدد أركان الصالة؟ وما هي؟

أركا ُن الصالةِ وواجباهتا

ج :أركا ُن الصالة هي :أجزاءُ الصالة األساسية ،اليت ال تسقط عمدا وال سهوا.
وأركا ُن الصالة أربعة عشر ركنا ،هي:
القيام يف صالة الفرض مع ال ُقدرة.
ُ -1
 -2تكبيةُ اإلحرام.
 -3قراءةُ الفاحتة لإلمام واملنفرد.
 -4الركوعُ.
فع من الركوع.
 -5الر ُ
دال بعد الركوع.
 -6االعت ُ
()1
السجود.
-7
ُ
السجود.
فع من ُّ
 -8الر ُ
دال بعده ،وهو :اجللسةُ بني السجدتني.
 -9االعت ُ
اجللوس للتيش ُّهد األخي.
-10
ُ
 -11قراءةُ التيش ُّهد األخي يف هذه اجللسة.
النب ور ْمحةُ هللا وبـركاتُهُ ،ال يس ـ ـال ُم علْيـنا وعلى
ات يَّلل ،وال ي
الم علْيك أيـُّها ُّ
ات والطييب ُ
ص ـ ـلو ُ
وهو« :التيحي ُ
ات ،ال يس ـ ـ ُ
صاحلني ،أ ْشه ُد أن ال إله إال هللاُ ،وأ ْشه ُد أ ين ُُم يمدا عْب ُدهُ ور ُسولُهُ .
عباد هللا ال ي
 -12التيسليمةُ األُوىل.
 -13الطُّمأْنينةُ يف مجيع األركان.
تيب بني األركان.
 -14يْ
الَت ُ
***

واجبات الصالةِ
ُ

ِ
واجبات الصالة؟ وما هي؟
س :كم عدد

( ) 1السجود ركن إبمجاع العلماء ،وأما كونه على األعضاء السبعة ،فسيأيت أنه من الواجبات ،ال من األركان ،على الراجح.
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واجبات الصالة هي :األقوال واألفعال ي
الالزمةُ يف الصالة ،ولكنها ليست مب ْرتبة األركان ،فهي ال تسقط
ج:
ُ
عمدا ،ولكن تسقط سهوا ،وتنجرب بسجود السهو.

وع َد ُدها :عشرةُ واجبات ،هي:
َ
()1
ات االنْتقال).
مجيع التكبيات غيُ تكبية اإلحرام ،وتس يمى( :تكبي ُ
ُ -1
 -2قراءةُ الفاحتة للمأموم؛ فيما ال جيهر فيه اإلمام.
كل ما ثـبت عن النب  من الذكر يف الركوع.
ُ -3
وجيزئ عنهُّ :
قول« :سبحان ريب العظيم  ،يف الركوعُ ،
قولَ« :سع هللا ملن محده  ،يف الرفع من الركوع ،لإلمام واملنفرد.
ُ -4
قول« :ربينا ولك احلمد  ،يف االعتدال من الركوع ،لإلمام ،واملأموم ،واملنفرد.
ُ -5
اف القدمني.
-6
السجود على األعضاء ال يسبعة ،وهي :اجلبهةُ مع األنف ،والكفيان ،والركبتان ،وأطر ُ
ُ
وجيزئ عنـه :ك ُّـل مـا ثـبـت عن النب  من الـذكر يف
ُ -7
قول« :سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـان ريب األعلى  ،يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجودُ ،
السجود.
ُّ
التشه ُد األ يو ُل.
ُّ -8
للتشهد األول.
-9
اجللوس ُّ
ُ
اجب منها« :الليه يم صل على ُُم يمد .
 -10الصالةُ على النب  يف التيش ُّهد األخي ،و ُ
القدر الو ُ
وص فتُها الكاملةُ« :الليه يم صـل على ُُم يمد وعلى آل ُُم يمد ،كما صـليْيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنيك
محيـ ٌد جميـ ٌد ،اللي ُه يم ابرْك على ُُم يمـد وعلى آل ُُم يمـد ،كمــا ابرْكـت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنـيك محيـ ٌد
جمي ٌد .
***

كان الصالةِ
ِ
س :ما الفر ُق بي أر ِ
وواجباهتا؟

تعمد تركها ،فمن تع يمد ترك شيء منها بطلت صالته.
ج :تتفق األركان والواجبات يف :أهنا ال جيوز ُّ

وخيتلفان يف :أن الركن إذا تـركه املصــلي ســهوا فإنه إذا ذكره قبل الوصــول إىل ُمله من الركعة التالية :رجع إليه
وأتى بهُ ،ث أكمل ص ـ ـ ــالته وس ـ ـ ــجد للس ـ ـ ــهو ،وإن كان قد وص ـ ـ ــل إىل ُمله يف الركعة التالية :فس ـ ـ ــدت الركعة
السابقة ،وحليت الركعة التالية ُمليهاُ ،ث يكمل صالته ويسجد للسهو.

وأما الواجب :فإذا تركه سهوا فإنه ال يرجع إليه ،ويسجد للسهو يف آخر صالته.
( )1مع مالحظة وجود تكبيات غي واجبة ،مثل :تكبية الركوع ملن جاء واإلمام راكع ،والتكبيات الزوائد يف صالة العيد.
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***

سنَن الصالةِ
ُ ُ

س :ما ُسنَ ُن الصالةِ ال َق ْوليةُ؟
صالة الق ْوليةُ كثيةٌ ،منها:
جُ :سن ُن ال ي
 -1قراءةُ دعاء االستفتاح سًّرا ،بعد تكبية اإلحرام مباشرة يف الصالة السرية واجلهرية ،الفريضة والنافلة ،وله
فيسن أن ينوع املصلي بينها ،فيأيت هبذا حينا وبغيه حينا آخر ،ومن أشهرها:
ع يدة صيم اثبتةُّ ،
أ« -الليه يم ابع ْد بـْيين وب ْني خطاايي كما ابع ْدت بني الْم ْشرق والْم ْغرب ،اللهم نـقين من خطاايي كما يـُنـقيى
ض من الدينس ،الليه يم ا ْغسْلين من خطاايي ابلثـي ْلج والْماء والْربد  ،وهو أصح ما ورد يف هذا
ب األبْـي ُ
الثـ ْيو ُ
الباب.
اَسُك ،وتـعاىل جدُّك ،وال إله غ ْيُك .
بُ « -سْبحانك الليه يم وِب ْمدك ،وتـبارك ْ
جيهر هبما.
ْ -2
االستعاذةُُ ،ث البسملةُ قبل قراءة الفاحتة ،يقرؤمها سًّرا ،وال ُ
ِ
وصفةُ االستِعاذةِ :أن يقول( :أعُوذُ ابهلل من الشييطان الرجيم) ،أو( :أعُوذُ ابهلل السميع العليم من الشييطان
الرجيم) ،أو( :أعُوذُ ابهلل من الشيطان الرجيم ،من مهزه ،ونفخه ،ونفثه).
ِ
البسملَ ِة :أن يقول( :بسم هللا الرمحن الرحيم).
وصفةُ َ
ني ،وهو قول( :آمني) بعد قراءة الفاحتة.
 -3التيأْم ُ
 -4قراءةُ ما تي يسر من القرآن بـ ْعد الفاحتة يف الركعة األوىل والثانية يف مجيع الصلوات ،ويف الثالثة والرابعة من
صالة الظهر (أحياان).
الس ُجود.
الرُكوع و ُّ
 -5ما زاد على الْميرة يف ت ْسبيح ُّ
قول« :م ْلء ال يس ـ ـ ـ ـماوات و ْاأل ْرض ،وم ْلء ما ش ـ ـ ـ ـْئت م ْن ش ـ ـ ـ ـ ْيء بـ ْع ُد ،أ ْهل الثـيناء والْم ْجد ،أح ُّق ما قال
ُ -6
اجل ُّد  ،بعد
اجلد مْنك ْ
الله يم ال مانع لما أ ْعطْيت ،وال ُم ْعطي لما منـ ْعت ،وال يـْنـف ُع ذا ْ
الْعْب ُد ،وُكلُّنا لك عْب ٌدُ ،
الرفع من الركوع ،لإلمام واملأموم واملنفرد.
اإلكثار من ُّ
السجود.
-7
الدعاء يف ُّ
ُ
()1
قول« :رب اغفر يل  ،يف اجللوس بني ال يسجدتني.
ُ -8

( )1مل يثبت ما يدل على وجوب هذا الذكر يف هذا املوضع ،وهلذا ذكرانه يف السنن ،وهو قول مجهور الفقهاء.
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ُّ -9
الدعاءُ يف التيش ُّهد األخي بعد الصالة على النب  بقول« :الليه يم إين أعوذُ بك من عذاب جهنيم ،ومن
عذاب القرب ،ومن فتنة احمليا والْممات ،وم ْن شر فْتـنة الْمسيح ال يد يجال .
ُّ -10
خيي الدنيا واآلخرة.
الدعاءُ يف هناية التيش ُّهد األخي مبا شئت من ْ
 -11التيسليمةُ الثانيةُ ،على قول مجهور الفقهاء.
***

س :ما سنَن الصالةِ ِ
الف ْعليةُ؟
ُ ُ
صالة الف ْعليةُ كثيةٌ ،منها:
جُ :سن ُن ال ي

فع اليدين ،ويكون ح ْذو الْمْنكبني (أحياان) ،وح ْذو األُذُن ْني (أحياان) ،وذلك يف أربعة مواضع فقط:
 -1ر ُ
األول :مع تكبية اإلحرام.
ُ
الثاين :عند الركوع.

الثالث :عند الرفع من الركوع.
ُ

ابع :عند القيام إىل الركعة الثالثة.
الر ُ

()1

فع ح ْذو الْمْنكبني هو األكثر من الرفع ح ْذو األُذُن ْني.
و ُّ
السنية :أن يكون الر ُ
 -2وضـ ُـع اليد اليُمىن على اليد اليســرى على أســفل الصــدر ،أو حتت الصــدر وأعلى من ال ُّس ـرة ،وذلك يف أثناء
اليد اليسـ ــرى ابليد اليُمىن ،و(أحياان) توضـ ـ ُـع اليُ ْمىن على
القيام قبل الركوع وبعده ،و(أحياان) بدل الوضـ ــع تُقبض ُ
ذراع اليُ ْسرى.
وجعل النظر إىل موضع السجود.
 -3خ ُ
فض الرأس-من غي مبالغة -أثناء القيامُ ،
عل اليدين على الركبتني أثناء الركوع.
 -4ج ُ
يج أصابع اليدين حني وضعهما على الركبتني يف الركوع ،موجها هلا حنو األرض ،ويكون كالقابض على
-5تفر ُ
الركبتني.
العضدين عن اجلنبني أثناء الركوع مع تقويس اليدين ،ويس يمى( :التيوتي).
 -6جمافاةُ ُ
وعدم رفعه أو خفضه ،وهكذا الرأس يكون على االستواء نفسه ،من غي رفع
 -7تسويةُ الظهر أثناء الركوعُ ،
وال خفض.
العضدين عن اجلنبني ،والبطن عن الفخذين أثناء السجود.
 -8جمافاةُ ُ
( )1ألنه األكثر من فعل النب .
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ط الكفيني يف السجود على األرض حذاء األُذنني (أحياان) ،وحذاء الْمنكبني (أحياان).
 -9بس ُ
 -10ض ُّم أصابع اليدين -من غي تكلُّف -أثناء السجود ،وجعلُها إىل جهة القبلة.

فع الساعدين عن األرض أثناء السجود.
 -11ر ُ
التشهد األخي من صالة ثالثية أو ُرابعية.
اش يف مجيع جلسات الصالة يإال يف ُّ
 -12االفَْت ُ
وصفةُ االفِْرت ِ
اجللوس انصبا القدم اليُمىن ،جاعال أصابعها للقبلة ،مفَتشا القدم اليسرى ،جالسا عليها.
اش:
ُ
 -13التـيوُّرُك يف التشهد األخي من صالة ثالثية أو ُرابعية.

وجعل القدم اليُسرى حتت ساق اليُمىن،
وصفةُ الت َوُّرك :اجللوس انصبا القدم اليُمىن ،جاعال أصابعها للقبلةُ ،

اجللوس على املقعدة معتمدا على الورك األيسر.
وإخراجها من جهة اليمني ،و ُ
عل الكفيني على الفخذين أو الركبتني مبسوطتني أثناء اجللوس ،وأصابعهما إىل القبلة.
 -14ج ُ
اخلنصر والْبنصر من اليد اليمىن ،والتحليق
عل اليدين على الفخذين أو الركبتني ،وقبض األصبعني ْ
 -15ج ُ
ابلوسطى مع اإلهبام ،ورفع السبيابة ،وبسط أصابع اليد اليسرى أثناء اجللوس للتشهد األول واألخي.
(وأحياان) :يقبض مجيع األصابع ،ويشي ابلسبابة.
 -16اخلُشوعُ يف الصالة ،وهو نوعان:

ب الصالة
وح ال ي
صالة ولُبُّها ،فصالةٌ
األو ُلُ :خشوعُ القلب ،وهو لُ ُّ
وجوهرها ،قال ابن القيم رمحه هللا :هو ُر ُ
ُ
()1
بال ُخشوع وال ُحضور؛ كبدن ميت ال روح فيه.اهـ
وأقلُّه :أن يعقل املصلي صالته ،بقيامها ،وركوعها ،وسجودها ،وأذكارها ،وال ينصرف قلبه عنها.
وخيْبت لربه ويذ يل له.
وأعالهُ :أن يتدبير يف ذلك ويتفكر فيه ،ويدرك عظم وقوفه بني يدي ربهُ ،
ِ
ومنه :البكاءُ خشوعا.
وهو حمتاج ِمن املصلِي :إىل جماهدة للنفس ،وتربية هلا عليه حىت تعتاده ،وتستل يذ به.

والثاينُ :خشوعُ اجلوارح ،وذلك إبخباَتا ،وترك كل حركة خارجة عن الصالة.
 -17إطالةُ القيام بعد الرفع من الركوع (أحياان).
 -18إطالةُ اجللوس بني السجدتني (أحياان).
االلتفات ميينا يف التيسليمة األُوىل ،ويسارا يف التيسليمة الثيانية.
-19
ُ

( )1الوابل الصيب من الكلم الطيب ص.10
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بياض
 -20املبالغةُ يف االلتفات يف التسليمتني،
ُ
بياض خده األمين ،ويسارا ح يىت يُرى ُ
فيلتفت ميينا ح يىت يُرى ُ
خده األيسر.
***
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مكروهات الصالة
ُ

ِ
ومبطالهتا
ُ
مكروهات الصالة وحمرماهتا ُ

مكروهات الصالةِ؟
س :ما
ُ

مكروهات الصالة هي :األمور اليت يُنهى عنها يف الصالة من غي حترَي.
ج:
ُ
وهي كثيةٌ ،منها:
االلتفات ابلوجه والصدر لغي حاجة.
-1
ُ
 -2التلث ُُّم على الفم واألنف لغي حاجة.
اش الذراعني يف السجود.
 -3افَت ُ
 -4قراءةُ القرآن يف الركوع والسجود؛ إال أن يكون دعاء.

ث؛ وهو :فعل ما ينايف اخلشوع واالطمئنان ،مثل :احلركة اليسية لغي حاجة ،والعبث ابلساعة والثوب
 -5العب ُ
والغَتة واللحية ،وفرقعة األصابع ،وتشبيكها.
 -6الصالةُ حال مدافعة األخبثني ومها :البول والغائط ،أو ِبضرة طعام يشتهيه.
***

مات الصالةِ اليت ال تُبطلها
ُحمر ُ
مات الصالةِ اليت ال تُبطلها؟
س :ما ُحمر ُ

مات الصالة اليت ال تُبطلها عديدةٌ ،منها:
جُُ :مير ُ
األصح التحرَي للنهي الشديد عنه.
رفع البصر إىل السماء ،وقيل :هو مكروه ،و ُّ
ُ -1
شف املنكبني كليهما يف الصالة.
 -2ك ُ
وعدم منعه مع ال ُقدرة عليه.
 -3ت ُ
رك من ميُُّر بني يديه ُ
صور ذوات األرواح.
 -4ال ي
صالةُ يف ثوب فيه ُ
***

مات الصالةِ اليت تُبطلها (م ِ
الت الصالة)
بط ُ
ُحمر ُ
ُ
مات الصالةِ اليت تُبطلها (م ِ
الت الصالة)؟
بط ُ
س :ما ُحمر ُ
ُ
الت الصالة) عديدةٌ ،منها:
مات الصالة اليت تُبطلها ( ُمبط ُ
جُُ :مير ُ
رب عمدا.
-1
األكل و ُّ
الش ُ
ُ
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الكالم اخلار ُج عن الصالة عمدا.
-2
ُ

ك والقهقهةُ.
 -3ال ي
ضح ُ
 -4تـ ْرُك أحد أركاهنا أو واجباَتا عمدا.
 -5زايدةُ ركن فعلي أو ركعة عمدا.
الم قبل متام الصالة عمدا.
 -6ال يس ُ
الم قبل اإلمام عمدا.
 -7ال يس ُ
 -8احلركةُ الكثيةُ عُرفا ،املتواليةُ ،من غي جنس الصالة ،لغي حاجة.
 -9اإلتيا ُن مبا ينايف أحد ش ـ ـ ــروطها ،كانتقاض الوض ـ ـ ــوء ،وكش ـ ـ ــف العورة عمدا ،واالحنراف ابلبدن عن القبلة
لغي ضرورة ،وقطع النية.
صالة عمدا.
-10
ُ
اإلخالل بَتتيب ال ي
***
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أحكام ُسجود السه ِو

بسجود السه ِو وحكمه
املراد ُ
بسجود السه ِو؟ وما حكمه؟ وما احلِكمة من مشروعيته؟
س :ما املراد ُ

صالة ،عند وقوع ال يسهو فيها.
جُ :سجود السه ِو هو :س ْجداتن تُشرعان يف آخر ال ي

حكمه :سجود السهو واجب عند حدوث السهو ابلزايدة أو النقص أو الشك يف الصالة.
ِ
مشروعية س ِ
جود السه ِو
احلِكمة ِمن
ُ
ص يف أمرين:
احلكمةُ من مشروعية ُسجود ال يسهو تـتـل يخ ُ
صالة بسبب ال يسهو.
 -1ج ْربُ النيقص الواقع يف ال ي
ب ال يسـهو ،وذلك ابل ُّسـجود طاعة هلل تعاىل ،وتذلُّال له وخضــوعا ،ويف هذا
رغيم الشــيطان الذي هو سـب ُ
 -2ت ُ
إغاضةٌ للشييطان.
***

سجود السهو للزايدة يف الصالة
سِ :بي ما يتعلق بسجود السهو عند الزايدة يف الصالة.
ج :من زاد يف الصالة فعال من جنسها :قياما أو ركوعا أو سجودا أو ركعة كاملة :وجب عليه أن يسجد
للسهو جربا للخلل احلاصل يف الصالة.
والدليل على ذلك :حـديـث عبـد هللا بن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود  أن رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول هللا  قـال« :إذا زاد الرج ُـل أو نقص
()1
فليسج ْد س ْجدتني .رواه مسلم.

• وإذا علم ابلزايدة يف أثنائها :وجب عليه أن يَتكها ،وأن يعود إىل صواب صالتهُ ،ث يتمهاُ ،ث يسجد
للسهو.
• من قـام إىل ركعـة زائـدة كخـامس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة رابعيـة :وجـب عليـه أن جيلس أول مـا يعلم ابلزايدة،
ويتشهد إن مل يكن قد تشهد من قبلُ ،ث يسجد للسهوُ ،ث يسلم.

***
سجود السهو للنقص يف الصالة
سِ :بي ما يتعلق بسجود السهو عند النقص من الصالة.
( )1مسلم (.)572
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ج :النقص من الصالة نوعان:
األول :ترك ركن ،مثل :نسيان قراءة الفاحتة أو الركوع أو السجود ،وهذا له حالتان:
النوع ُ

احلالةُ األول :أن يذكر ما نس ـ ـ ـ ــيه قبل الوص ـ ـ ـ ــول إىل موض ـ ـ ـ ــعه من الركعة التالية ،فيجب عليه أن يرجع إليه،
فيأيت به ومبا بعده ،ويتم صالتهُ ،ث يسجد للسهو.
احلالةُ الثانية :أن يال يذكر ما نس ـ ـيه حىت يص ـ ـل إىل موض ـ ـعه من الركعة التالية :فهنا تفس ـ ــد الركعة الس ـ ــابقة،
وحتل التالية ُمليها ،ويتم صالته على هذاُ ،ث يسجد للسهو.
ُّ
ترك واجب ،مثل :نس ــيان التش ــهد األول أو التس ــبيح يف الركوع ،فمن ترك واجبا حىت دخل يف
النوع الثاينُ :

الركن الذي يليه فإنه ال يرجع إليه ،ويسـ ــقط عنه ،وي ُّتم صـ ــالتهُ ،ث يسـ ــجد للسـ ــهو؛ جربا للخلل احلاصـ ــل يف
الصالة.
النب  صـ ـ ـ ـليى هبم الظُّهر فقام يف الركعتني األُْولي ْني
والدليل على ذلك :حديث عبد هللا بن ِبينة « أن ي

جالس ،فس ـجد
وهو
الناس تس ــليمه ي
الناس معهُ ،ي
حىت إذا قض ــى ال ي
كرب ُ
ص ـالة وانتظر ُ
س (بـْيـنـ ُهما) ،فقام ُ
مل ْجيل ْ
ٌ
الناس معهُ مكان ما نس ـ ـ ـي من
س ـ ـ ــجدتني (يكربُ يف كل س ـ ـ ــجدة وهو
جالس) قبل أن يس ـ ـ ــلم( ،وس ـ ـ ــجد ُمها ُ
ٌ
()1
اجللوس)ُ ،ثي سليم (بـ ْعد ذلك) .متفق عليه.
***

سجود السهو للشك يف الصالة
سِ :بي ما يتعلق بسجود السهو عند الشك يف الصالة.

ج :الش ُّ
دد بي أمرين ،وله عدة صور منها :أن يشك يف عدد الركعات :هل صليى ثالاث أو أربعا،
ك هو :الرت ُ
فمن شك يف عدد الركعات فله حالتان:
ـك :هل ص ــلى ثالاث أو
احلالةُ األول :أن يَت يجح عنده أحد االحتمالني؛ فإنه يبين على غالب ظنه ،فمن ش ـ ي
أربعا ،وغالب ظنه أنه صليى أربعا :فإنه جيعلها أربعاُ ،ث يسجد للسهو يف آخر صالته.
كم يف صــالته ف ْليـتحير الصـواب
والدليل على ذلك :حديث ابن مســعود  قال :قال « :إذا شـ ي
ـك أح ُد ْ
()2
يسجد سجدتني .متفق عليه.
ف ْليت يم عليهُ ،ث ليسلمُ ،ث
ُ

( )1البخاري ( ،)829ومسلم ( ،)570والزايداتن الثانية والثالثة بني قوسني منه ،والبخاري ( ،)1225والزايداتن األوىل واألخية بني قوسني منه.
( )2البخاري ( ،)401ومسلم (.)572
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ـك هل صـليى
احلالةُ الثانيةُ :أن يال يَتجح عنده أحد االحتمالني :فإنه يبين على اليقني ،وهو األقل ،فمن شـ ي

ثالاث أو أربعا ،وليس عنده غلبة ظن :فإنه جيعلها ثالاث ،ويتم صالتهُ ،ث يسجد للسهو.

ك أحدكم يف ص ـالته
والدليل على ذلك :حديث أيب س ــعيد اخلدري  قال :قال رس ــول هللا « :إذا ش ـ ي
يك ،ولْي ْب على ما ا ْسـتـْيـقنُ ،ثُي ي ْسـ ُج ُد سـ ْجدت ْني قبل أ ْن يُسـلم،
فلم ي ْدر ك ْم صـلى ثالاث أ ْم أ ْربـعا ،فـ ْليطْر ْح الشـ ي
()1
فإ ْن كان صلى مخْسا شف ْعن له صالتهُ ،وإ ْن كان صلى إ ْمتاما أل ْربع كانـتا تـ ْرغيما للشْييطان .رواه مسلم.
***

سهو املأموم
ُ

س :ما حكم سه ِو املأموم؟

ج :ال خيلو سهو املأموم يف الصالة من إحدى حالتني:

احلالة األول :أن يكون قد دخل مع إمامه من أول الصــالة؛ فهذا إن ســها عن بعض الواجبات :مل يلزمه أن
يسجد للسهو يإال تبعا إلمامه.
احلالة الثانية :أن يكون مسـ ـ ــبوقا قد فاتته ركعة فأكثر؛ فهذا إن سـ ـ ــها عن بعض الواجبات :لزمه أن يسـ ـ ــجد
للسهو بعد قضاء ما فاته.

***

( )1مسلم (.)571
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صالةُ اجلم ِ
اعة
َ
َ

حكم صالةِ اجلم ِ
اعة؟
َ
َ
س :ما حكم صالةِ اجلم ِ
اعة؟
َ
َ
ج :صالة اجلماعة واجبة يف املسجد على الرجال القادرين للصلوات اخلمس ،وقد دل على ذلك أدلة كثية
منها:
-1
حديث أيب هريرة  قال :قال ر ُس ـ ُ
ول هللا « :إ ين أثْـقل ص ـالة على الْ ُمنافقني ص ـالةُ الْعش ـاء وص ـالةُ
ُ
آمر ر ُجال فـيُص ـ ـ ـلي
آمر ابل ي
الْف ْجر ،ول ْو يـ ْعل ُمون ما فيهما ألتـ ْو ُمها ول ْو حْبـوا ،ولق ْد مه ْم ُ
صـ ـ ـ ـالة فـتُـقامُ ،ثُي ُ
ت أ ْن ُ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـالة ،فأُحرق علْيه ْم بـُيُوَتُْم
ابلنياسُ ،ثُي أنْطلق معي برجال مع ُه ْم ُحزٌم م ْن حطب إىل قـ ْوم ال ي ْش ـ ـ ـ ـ ـ ـه ُدون ال ي
()1
ابلنيار .متفق عليه.
ودين إىل
-2
ب  ر ُج ٌل أ ْعمى ،فقال :اي ر ُسول ي
ُ
اَّلل ،إنيهُ لْيس يل قائ ٌد يـ ُق ُ
حديث أيب ُهريْـرة  قال :أتى الني ي
اَّلل  أ ْن يـُرخص لهُ فـيُصلي يف بـْيته ،فـر يخص لهُ ،فـل يما ويىل دعاهُ ،فقال« :ه ْل ت ْسم ُع
الْم ْسجد؛ فسأل ر ُسول ي
()2
ب .رواه مسلم.
النداء ابل ي
صالة؟  ،فقال :نـع ْم ،قال« :فأج ْ
***

ما تُدرك به صالة اجلماعة

س :مباذا تدرك صالة اجلماعة؟

ج :اختلف العلماء رمحنا هللا وإايهم فيما تدرك به صالة اجلماعة ،فقيل :تدرك صالة اجلماعة إبدراك ركعة
من الصالة مع اإلمام ،والدليل على ذلك :حديث أيب هريرة  أن رسول هللا  قال« :من أدرك ركعة
()3
من الصالة فقد أدرك الصالة  .متفق عليه.
وقيل :تُدرك إبدراك أي جزء منها مع اإلمام ،فمن دخل يف الصالة قبل سالم اإلمام فقد أدرك اجلماعة،
صالة ،وعلْي ُك ْم
والدليل على ذلك :حديث أيب هريرة  أن النب  قال« :إذا َس ْعتُ ْم ْاإلقامة ف ْام ُشوا إىل ال ي
()4
ابل يسكينة والْوقار ،وال تُ ْسرعُوا ،فما أ ْدرْكتُ ْم فصلُّوا ،وما فات ُك ْم فأمتُّوا .متفق عليه.
وهذا القول الثاين أقرب ،وهو مذهب مجهور الفقهاء رمحنا هللا وإايهم ،وهللا أعلم.

( )1البخاري ( ،)657ومسلم ( ،)651وهذا لفظه.
( )2مسلم (.)653
( )3البخاري ( ،)580ومسلم ()607
( )4البخاري ( ،)636ومسلم (.)602
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***
ما تُدرك به الركعة

س :مباذا تُدرك الركعة مع اإلمام؟

ج :تدرك الركعة إبدراك الركوع ،فمن أدرك الركوع مع اإلمام فقد أدرك الركعة ،فإذا أدرك املسبوق إمامه راكعا:
فيجب أن يكرب تكبية اإلحرام وهو واقفُ ،ث يركع مكربا مرة أخرى للركوع ،هذا هو األفضل ،وإن اقتصر
على تكبية اإلحرام حال قيامه أجزأته عن تكبية الركوع يف قول مجهور الفقهاء رمحنا هللا وإايهم.
***

ِ
املأموم مع إِ ِ
مامه
أحوال
ُ
ِ
املأموم مع إِ ِ
مامه؟
أحوال
س :ما
ُ

ج :للمأموم مع إمامه أربعةُ أحوال ،هي:

احلال األُول :املتابعةُ ،وهي :أن يشـرع يف أعمال الصـالة من تكبي وركوع وسـجود :بعد إمامه مباشـرة ،وهي
ُ
احلال املشروعةُ دون غيها.
ُ
احلال الثانيةُ :املوافقةُ ،وهي :أن يشـ ـ ـ ــرع يف أعمال الصـ ـ ـ ــالة مع شـ ـ ـ ــروع إمامه ،وهي :مكروهة؛ يإال التحرمية،
ُ

فهي ُميرمة.

التأخر عن اإلمام يف الشروع يف أعمال الصالة أتخرا ظاهرا ،وهي مكروهة.
ُ
احلال الثالثةُ :املخالفةُ ،وهيُّ :
احلال الرابعةُ :املسابقةُ ،وهيُّ :
التقدم على اإلمام يف الشروع يف أعمال الصالة ،وهي ُميرمة.
ُ

***

صالةِ اجلُمعة واجلَماعة
لمكلفَ :
ترك َ
ُ
األعذار اليت تُبيح ل ُ
صالةِ اجلُمعة واجلَماعة؟
س :ما
لمكلفَ :
ترك َ
ُ
األعذار اليت تُبيح ل ُ
للجمعة أو اجلماعة مشقية ظاهرة ،أو حرجا عليه ،أو ضررا :فله ترك اجلمعة
املسلم يف حضوره ُ
ج :مىت وجد ُ
واجلماعة ،وسواءٌ تعليق ذلك بنفسه ،أو مباله ،أو أبهله ،أو بصديقه ،أو مبريضه ،أو بغيهم ،فكل ذلك عذر
يبيح له ترك اجلمعة واجلماعة ،وميكن مجع ذلك يف ضابط كلي هو( :يُعذر املكليف بَتك اجلُمعة واجلماعة:
حيصل به حر ٌج ،أو ضرٌر) ،ومن ذلك على سبيل املثال ما يلي:
بكل مشقية ظاهرة ،أو سبب ُ
املرض ،الذي يشق معه احلضور إىل اجلمعة واجلماعة.
ُ -1
 -2مدافعةُ األخبـثني ،ومها :البول والغائط.
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 -3حضور الطعام واإلنسان جائع ،أو نفسه تتوق إىل الطعام.
اخلوف على النفس أو املال أو غيمها.
-4
ُ
يضه ،أو نقلُه إىل مشفى ،أو حنو ذلك.
 -5معاجلةُ مريض حيتاج إىل العالج ،أو متر ُ
 -6مساعدةُ ملهوف ُمتاج إىل املساعدة العاجلة ،أو إنقاذُه من هلكة ،أو إسعافُه.
يشق معه حضور اجلمعة واجلماعة.
 -7كربُ السن الذي ُّ
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ِ
املريض
صالةُ
َ

صفةُ صالةِ
ِ
ِ
املريض
َ
صفةُ صالةِ
س :ما ِ
ِ
املريض؟
َ
حسب استطاعته ،وبيان صفة صالته على التفصيل كما يلي:
جيب على املريض أن يؤدي ال ي
صالة ْ
جُ :
ـتطيع القيام من غي مشـ ـ ـ ـ يقة أو ضـ ـ ـ ـرر ،وعليه أن يركع
جيب على املريض :أن يص ـ ـ ــلي قائما إذا كان يس ـ ـ ـ ُ
ُ -1
ويسجد ،فإن كان يتضرر ابلركوع أو السجود :أ ْومأ هبما.
ص ـ ـالة قائما :ص ـ ـليى قاعدا ،والس ـ ـنية أن يكون مَتبعا يف موض ـ ـع القيام ،ويوم ُه ابلركوع،
 -2إذا مل يس ـ ــتطع ال ي
ويسجد على األرض إن تي يسر ،ي
السجود أخفض من الركوع.
وإال أ ْومأ ابلسجود ،ويكون
ُ
اجلنب األمين أفضل إن تي يسر ،ويوم ُه
 -3إذا مل يستطع ال ي
صالة قاعدا :صليى على جنبهُ ،
ووجهه إىل القبلة ،و ُ
ابلركوع والسجود.
صـ ـ ـ ـ ـ ـالة على جنبه :صـ ـ ـ ـ ـ ـليى ُمسـ ـ ـ ـ ـ ــتلقيا على ظهره ،ورجالهُ إىل القبلة ،ويوم ُه ابلركوع
 -4إذا مل يسـ ـ ـ ـ ـ ــتطع ال ي
والسجود.
 -5إذا عجز عن اإلمياء ببدنه يف الركوع والسجود أو ش يق عليه ذلك :أ ْومأ برأسه.
 -6إذا عجز عن اإلمياء برأســه ،أو ش ـ يق عليه ذلك :ســقط عنه اإلمياءُ ،وال يوم ُه بط ْرفه (عينه) ،وال ِباجبه،
صالة من ركوع وسجود وجلوس وهو على
صالة على قلبه ،فينوي أفعال ال ي
وال أبصبُعه ،ولكن ُجيري أعمال ال ي
حاله ،وأييت أبذكارها من القراءة والتسبيح والدعاء.
***
اجلمع بي الصالتي للمريض
س :ما حكم اجلمع بي الصالتي للمريض؟
صـلوات يف أوقاَتا :فله اجلمع بني صـاليت
التطهر لكل صـالة ،أو تش ُّـق عليه ال ي
يض يش ُّـق عليه ُّ
ج :إذا كان املر ُ
صر؛ يإال أن يكون مسافرا.
الظهر والعصر ،وبني املغرب والعشاء ،يف وقت إحدامها ،ات يمة من غي ق ْ
صـ ـ ـالتني تقدميا أو أتخيا
يض الذي سـ ـ ــتجرى له عمليةٌ جراحيةٌ ،وحيتاج إىل ختدير :جيوز له مجع ال ي
وهكذا املر ُ
حسب األنسب له.
***
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صالةُ املسافِ ِر
َ

ِ
صالةِ املسافِ ِر
ص َفةُ َ
ِ
صالةِ املسافِ ِر؟ وما حكم ال َقصر له؟
س :ما ص َفةُ َ
قصر الصالة الرابعية (الظهر والعصر والعشاء) فيصليها ركعتني ،وأما الفجر واملغرب :فال
ج :يشرعُ للمسافر ُ
تقصران إبمجاع العلماء رمحنا هللا وإايهم.
وقد أمجع العلماء رمحنا هللا وإايهم على :مشروعية قصر الصالة الرابعية للمسافر سفرا طويال.
ص ُر ُسنيةٌ مؤيكدةٌ على الصحيح من قويل أهل العلم رمحنا هللا وإايهم ،وقد دل على ذلك الكتاب الكرَي،
والق ْ
واألحاديث املتواترة عن النب .
***

قصر فيه الصالة
مسافةُ السف ِر الذي تُ َ
قصر فيه الصالة؟
س :ما مسافةُ السف ِر الذي تُ َ

ـح
ج :اختلف العلماء رمحنا هللا وإايهم يف املس ـ ــافة اليت إذا أراد املس ـ ــافر قطعها جاز له قص ـ ـ ُـر الص ـ ــالة ،وأص ـ ـ ُ
الناس س ــفرا عُْرفا .وإذا كانت
األقوال إن ش ــاء هللا تعاىل :أنه يش ــرع للمس ــافر القص ــر مىت خرج ملس ــافة يعدُّها ُ
املسافة اليت يريد قطعها يسية ال ُّ
ص برخص السفر.
صالة ،وال ُّ
قصر ال ي
الَتخ ُ
تعد سفرا عُْرفا :فإنه ال جيوز له ُ
***
مىت يبدأ املسافر ابلقصر ،ومىت ينتهي؟
س :مىت يبدأ املسافر ابلقصر ،ومىت ينتهي؟
القصر :من حني خروجه من بلده ،وذلك مبفارقته آخر بيوَتا العامرة ،وال عربة ابلبيوت
جُّ :
يسن للمسافر ُ

القدمية اخلربة غي املسكونة ،وال املزارع واالسَتاحات اليت خارج البلد.
وله القصـ ـ ـ ــر ولو كان خروجه من بلده بعد دخول وقت الصـ ـ ـ ــالة ،على الصـ ـ ـ ــحيح من قويل العلماء رمحنا هللا
وإايهم ،إذا كان فعله للصالة خارج البلد ،اعتبارا بوقت فعل الصالة.
وللمســافر القصـ ُـر يف رجوعه ،وينتهي حكم القصــر :إذا دخل املســافر بلدته راجعا من ســفره ،فلو دخل عليه
وقت الصالة يف السفر ،وأ يخرها حىت دخل بلدته :فال جيوز له القصر ،بل يصليها أربعا ات يمة.
ُ

***
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إذا أقام املسافر يف بلد :هل يقصر الصالةَ؟
س :إذا أقام املسافر يف بلد :هل يقصر الصالةَ؟

ج :إذا وصل املسافر بلدا ،وأراد اإلقامة فيه ،فله ثالثة أحوال:

ال األُول :أن ينوي إقــامــة أربعــة أايم فــأكثر ،وقــد اختلف العلمــاء رمحنــا هللا وإايهم يف هــذه احلــالــة على
احل ُ

أقوال ،واألَ ْوَل أن يقال :إذا أقام إقامة طويلة تُش ـ ــبه إقامة أهل البلد :فال يَتخص ،كالذي يقيم س ـ ــتة أش ـ ــهر
أو سنة ،أما من أقام أسبوعا أو أسبوعني أو شهرا ،وحنو ذلك :فال أبس أن يَتخص برخص السفر.

أقل من أربعة أايم ،فيجوز له القص ـ ـ ـ ـ ــر والَتخص برخص الس ـ ـ ـ ـ ــفر مجيع املدة يف
ُ
احلال الثانيةُ :أن ينوي إقامة ي
قول عامة العلماء رمحنا هللا وإايهم.
احلال الثالثةُ :أن يال ينوي إقامة ُمديدة ،بل قد يبقى يوما أو عش ـ ــرة أايم حس ـ ــب مناس ـ ــبة املكان له ،أو لديه
ُ

غرض من عالج أو مراجعة للدوائر احلكومية وغيها مىت انتهى غرضـ ـ ــه رجع إىل بلده ،فهذا جيوز له القصـ ـ ــر
والَتخص برخص السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر حىت يرجع ،ولو زادت مـ يدة بقـائـه على أربعـة أايم يف قول مجيع العلمـاء رمحنـا هللا
وإايهم.
***
األحوال اليت جيب فيها على املسافر إمتام الصالة
س :ما األحوال اليت جيب فيها على املسافر إمتام الصالة؟

جيب على املسافر إمتام الصالة يف األحوال التالية:
جُ :
ي
ـافر خلف إمام يصـ ـ ـ ــلي أربعا :وجب عليه إمتام الصـ ـ ـ ــالة؛ ولو مل يدرك معه يإال التشـ ـ ـ ــهد
 -1إذا صـ ـ ـ ـلى املسـ ـ ـ ـ ُ
األخي.
تبني له بطالهنا بعد خروج وقتها :وجب عليه اإلمتام.
 -2إذا ذكر
املسافر صالة حضر يف سفر ،أو ي
ُ
ـافر خلف مسـ ـ ــافر وقبل متام صـ ـ ــالته حدث له ما جعله يسـ ـ ــتخلف مقيما :فيجب على
 -3إذا صـ ـ ـليى مسـ ـ ـ ٌ
املأموم املسافر اإلمتام تبعا لإلمام الثاين.
 -4إذا شـ ـ ـ ــرع املسـ ـ ـ ــافر يف الركعة الثالثة عمدا :وجب عليه اإلمتام ،وأما لو قام للثالثة سـ ـ ـ ــهوا :فعليه الرجوع،
ويسجد للسهو.
***
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ِ
الفريضة يف السف ِر على املركوب
صالةُ
َ
سؤال :ما حكم صالةِ
ِ
الفريضة يف السف ِر على املركوب؟
َ
ج :ال جتوز صالة الفريضة على املركوب إال ملن عجز عن النزول ،كالذي يصلي يف الطائرة ،أو القطار وحنومها،
أما من كان قادرا على النزول كاملسافر ابلسيارة :فيجب عليه النزول لصالة الفريضة.
وليعلم املسافر :أنه ال جيوز له أن يؤخر الصالة عن وقتها ،ويرخص له مجع الصالتني ،ولكن ال يؤخرمها عن
وقتيهما ،وإذا مل يتمكن من النزول يف الوقت :جاز له أن يصلي يف مركوبه يف الوقت على حسب حاله ،قائما
إن تيسر أو قاعدا ،للقبلة إن تيسر أو لغيها إن مل يتيسر ،ويلزمه اإلتيان مبا يقدر عليه من شروط الصالة
استط ْعتُ ْم) [التغابن]16 :
وأركاهنا ،ويعجز عنه ما ال يقدر عليه ،قال هللا تعاىل( :فاتـي ُقوا ي
اَّلل ما ْ
***
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بي الص َالتَ ْ ِ
ي
حكم اجلم ِع َ
ُ
بي الص َالتَ ْ ِ
ي؟
حكم اجلم ِع َ
سؤال :ما ُ

بي الص َالتَ ْ ِ
ي
اجلمع َ
ُ

ج :للجمع حاالن:

احلال األُول :أن يكون س ـنية ،وهو اجلمع يف الس ــفر إذا ج يد به ال يس ـي ،واجلمع يف الس ــفر إذا اس ـتـقير مبوض ــع
النب  يف عرفة.
واحتاج إىل اجلمع ،كما مجع ُّ

احلال الثانيةُ :أن يكون رخص ـ ـ ــة جائزة ،وذلك عند احلاجة إليه ،وذلك يف أحوال س ـ ـ ــيأيت بياهنا إن ش ـ ـ ــاء هللا
تعاىل.
***
األحوال اليت جيوز فيها اجلمع بي الصالتي
سؤال :ما األحوال اليت جيوز فيها اجلمع بي الصالتي؟
ج :األحوال اليت جيوز فيها اجلمع بني الصالتني كثية ،من أمهها ما يلي:
احلال األول :ال يسـفر ،فيجوز للمسـافر اجلمع مطلقا ،واألفضـل له ترك اجلمع إذا اسـتقير يف موضـع وقتا يتيسـع
ُ
النب  يف مىن حيث كان يقص ـ ــر الص ـ ــالة
ألداء كل ص ـ ــالة يف وقتها ،ومل يكن به حاجة للجمع ،كما فعل ُّ
وال جيمع.
احلال الثانيةُ :املرض الذي يشق معه فعل كل صالة يف وقتها.
ُ

احلال الثالثةُ :املطر الذي حتصل به مش يقة على الناس يف احلضور إىل املسجد وقت الصالة األخرى.
ُ
***
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صالةُ اجلُ ُم َع ِة
َ

فضل ِ
يوم اجلُ ُم َع ِة
ُ
ِ
فضل يوم اجلُ ُم َع ِة؟
س :ما ُ
عظيم ،اختاره هللا تعاىل أل يمة ُممد  ،وجعله أفضل أايم األسبوع ،قال تعاىل( :وربك
ج :يوم اجلُ ُمعة ٌ
يوم ٌ
()1
آدم ،وفيه أُ ْدخل
ش
ال
عليه
ت
ع
ل
ط
يوم
«خي
:

وقال
،
خيلق ما يشاء وخيتار)
ي
ْ
يوم اجلُ ُمعة ،فيه ُخلق ُ
مس ُ
ُ
ُ
()2
قوم ال يساعةُ يإال يف يوم اجلُ ُمعة .رواه مسلم.
اجلنية ،وفيه أُ ْخرج منها ،وال ت ُ
***

صالةِ اجلُ ُم َع ِة
حكم َ
ُ
صالةِ اجلُ ُم َع ِة؟
حكم َ
س :ما ُ
ج :جتب صالة اجلمعة على كل مسلم ،ابلم ،عاقل ،ذكر ،مستوطن ،ال عذر له.
ويدل على ذلك:
قول هللا تعاىل( :اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصـ ـ ـ ـ ــالة من يوم اجلمعة فاسـ ـ ـ ـ ــعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع
ُ -1
()3
ذلكم خي لكم إن كنتم تعلمون).
ني أقوامٌ عن و ْدعهم اجلُ ُمعات
–2
حديث عبدهللا بن عمر وأيب ُهريرة  أ ين رسول هللا  قال« :ليـنْـته يي
ُ
()4
أو لي ْختم ين هللاُ على قُلوهبمُ ،ثي لي ُكونُ ين من الغافلني .رواه مسلم.
***

شرو ُ ِ
صالةِ اجلُ ُم َع ِة
ط صحة َ
س :ما شرو ُ ِ
صالةِ اجلُ ُم َع ِة؟
ط صحة َ
ج :يشَتط لصحة اجلمعة أربعة شروط هي:
تصح قبل دخول وقتها ،وال بعد خروجه.
 -1الوقت ،فال ُّ

ووقتها :مثل وقت صـالة الظهر على قول مجهور الفقهاء ،يبدأ من زوال الشـمس ،وينتهي مبصـي ظل الشـيء
مثله ،بعد ْيفء الزوال.
( )1سورة القصص آية .68
( )2مسلم (.)854
( )3سورة اجلمعة آية .9
( )4مسلم (.)865
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وقيل :أول وقتها :قُـبيل وقت الزوال بيســي ،وقُدر ذلك ابلســاعة ال يسـادســة من النهار ،وهو قول قوي تشــهد
ابن
األخبار بصـحته ،وقد اختاره مج ٌع من احملققني منهمُ :
ابن قُدامة املقدسـي يف املغين ،وشـيخنا ُ
اإلمام ُ
املوفق ُ
ابز ،و ي
العالمة األلباين وغيهم رمحنا هللا وإايهم.

 -2أن يض رها اعة ،فال تصـ ـ ـ ـ ـ ــح اجلمعة من ُمنفرد ابتفاق العلماء ،ولكن اختلفوا يف أقل عدد تقام به
اإلمام واثنان معه.
اجلمعة ،وفيه أقوال كثية ،أصحها :ثالثة رجالُ ،
 -3أن يكون املص لُّون مس توطني ،ومعىن ذلك :اإلقامة الدائمة يف البلد ،مبسـ ـ ــاكن مبنية مبا جرت العادة

البناء به ،سـ ـ ـواء أكان ذلك من اإلَسنت املسـ ـ ـليح ،أو من احلجارة ،أو من الطني ،أو من غيها .فال تص ح

من :أهل البوادي أصـ ـ ـ ــحاب اخليام وبيوت الشـ ـ ـ ــعر الذين ال يسـ ـ ـ ــتوطنون مكاان اثبتا ،وال من :مجاعة خرجوا
لنزهة برية ،ويُصـ ـ ـ ـلُّون ظهرا؛ إن مل يكن بقرهبم مسـ ـ ـ ــجد يصـ ـ ـ ـلُّون فيه ،وال من :املسـ ـ ـ ــافرون يف طريقهم ،أو يف
موض ــع أقاموا فيه يأايما أو ش ــهورا ومل يس ــتوطنوه ،ويُص ـلُّون ظهرا ،ولكن إذا أقاموا يف بلد إس ــالمي ،أو يف بلد
فيه مسلمون يصلُّون اجلمعة :فإهنا تصح منهم تـبـعا ألهل البلد ال وحدهم.
 -4أن يتقدمها ُخطبتان؛ ملواظبة النب  عليهما.

***
ِ
صالةِ اجلُ ُم َع ِة
ص َفةُ َ
ِ
صالةِ اجلُ ُم َع ِة؟
س :ما ص َفةُ َ

ويسن أن يقرأ يف الركعة األوىل  -بعد الفاحتة  -سورة
ج :صالةُ اجلمعة ركعتان ،جيهر فيهما ابلقراءةُّ ،
اجلمعة ،ويف الثانية -بعد الفاحتة -سورة املنافقون ،أو يقرأ يف األوىل سبح ويف الثانية الغاشية ،أو اجلمعة
()1
والغاشية ،فهذه ثالثة أنواع كلُّها اثبتةٌ عن رسول هللا .
***

نن اجلُ ُم َع ِة
ُس ُ

نن اجلُ ُم َع ِة؟
س :ما ُس ُ

يسن يف اجلمعة ما يلي:
جُّ :
لبس أحسن الثياب هلا ،والتيسوك.
-1
ُ
االغتسال قبل الذهاب لصالة اجلمعة ،و ُ
التطيب و ُ
 -2التبكيُ ابلذهاب إليها والدنو من اإلمام.
( )1ينظر :صحيح مسلم (.)879-877
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آخر سـ ـ ـ ــاعة بعد العصـ ـ ـ ــر،
-3
ُ
اإلكثار من الدعاء يوم اجلمعة رجاء موافقة سـ ـ ـ ــاعة اإلجابة ،وأرجى أوقاهتاُ :
وقيل :من دخول اإلمام إىل انتهاء الصالة ،وهللا أعلم.
 -4قراءةُ سورة الكهف يوم اجلمعة.
اإلكثار من الصالة على النب  يوم اجلمعة.
-5
ُ
***

صالةِ اجلُ ُم َع ِة
إدر ُ
اك َ

صالةُ اجلُ ُم َع ِة؟
س :مباذا تدر ُك َ

يتمها مجعة ،وإن مل يدرك الركوع من الركعة الثانية فقد
ج :من أدرك الركوع مع اإلمام يف الركعة الثانية فإنه ُّ
اختلف العلماء رمحنا هللا وإايهم يف ذلك على قولني:
القول األول :أنه ال يدرك اجلمعة ،وعليه أن يت يمها ظهرا؛ إذا كان قد دخل وقت الظهر ،وهذا مذهب مجهور
الفقهاء رمحنا هللا وإايهم.
والقول الثاين :أنه يصـ ــليها مجعة ركعتني ،ويكون مدركا للجمعة إبدراك اإلمام قبل السـ ــالم كبقية الصـ ــلوات،

وهذا مذهب احلنفية والظاهرية ،ورواية عن اإلمام أمحد.
وهذا القول الثاين قول قوي ،فمن عمل به فال أبس إن شـ ـ ـ ـ ـ ــاء هللا تعاىل ،ومن أخذ ابألول فهو أحوط ،وهللا
أعلم.
***
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صالةُ ِ
العي َدي ِن
َ

حكم صالةِ ِ
العي َدي ِن
ُ َ
س :ما حكم صالةِ ِ
العي َدي ِن؟
ُ َ
فرض كفاية .وهي من أعالم الدين وشعائره الظاهرة ،وال ينبغي للمسلم التخلف عنها يإال
ج :صالةُ العيدينُ :
لعذر مينعه منها.
***

وقت صالةِ ِ
العي َدي ِن
ُ َ
وقت صالةِ ِ
العي َدي ِن؟
س :ما ُ َ
ج :يبدأ وقت صالة العيد :من ارتفاع الشمس قدر رمح ،وهو ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس ،وينتهي
وقتها قبيل زوال الشمس.
وقت إخراج زكاة الفطر ،وتقدَي صالة عيد األضحى؛ ليتيسع وقت
والسنة أتخي صالة عيد الفطر؛ ليتسع ُ
التضحية.
***
ص َفةُ صالةِ ِ
ِ
العي َدي ِن
َ
ص َفةُ صالةِ ِ
س :ما ِ
العي َدي ِن؟
َ
ج :صالةُ العيد ركعتان ،بال أذان وال إقامة وال نداء ،جيهر فيهما اإلمام ابلقراءة ،وصفتها كما يلي:
أوال :يكرب يف الركعة األوىل تكبية اإلحرامُ ،ث يقرأ دعاء االستفتاح.
ً

ني ،لعدم ورود شيء من ذلك عن النب .
اثنيًاُ :ث يكرب ي
ست تكبيات ،وليس بني التكبيات ذ ْكٌر ُمع ي ٌ

وله أن حيمد هللا تعاىل بني كل تكبيتني ويثين عليه ،ويصــلي على النب  ،إن تي يس ـر له ذلك ،وإن ســكت:
فال أبس.
وبعد التكبيات اليزوائد :يتع يوذ ،ويبسمل ،ويقرأ الفاحتة ،ويتم الركعة كغيها.

اثلثًا :إذا قـام إىل الركعـة الثـانيـة :يكرب بعـد تكبية االنتقـال مخس تكبيات ،يرفع يـديـه مع كـل تكبية ،وليس
ني ،لعدم ورود شيء من ذلك عن النب .
بني التكبيات ذ ْكٌر ُمع ي ٌ
وله أن حيمد هللا تعاىل بني كل تكبيتني ويثين عليه ،ويصــلي على النب  ،إن تي يس ـر له ذلك ،وإن ســكت:
فال أبس.
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وبعد التكبيات اليزوائد :يتع يوذ ،ويبسمل ،ويقرأ الفاحتة ،ويتم الركعة كغيها.

ابعا :الس ـنيةُ أن يقرأ يف الركعتني بعد الفاحتة :س ــورة (س ــبح) يف األوىل ،و (الغاش ــية) يف الثانية ،أو يقرأ س ــورة
رً
(ق) يف األوىل( ،والقمر) يف الثانية.
خامس اُ :ث إذا سـ ـليم اإلمام صـ ــعد على املنرب ،فخطب خطبتني ،جيلس بينهما جلسـ ــة خفيفة ،كما يفعل يف
ً
ُخطبيت اجلمعة.

***

حضور النساء لصالة العيد
ُ
س :ما حكم حضوِر النساء لصالة العيد؟
السنة حضور النساء لصالة العيد غي متعطرات وال متزينات بزينة ظاهرة ،وإذا كانت املرأة حائضا:
جُّ :
كربت مع الناس من غي رفع لصوَتا ،واعتزلت موضع الصالة ،وال
حضرت مع النساء وشهدت اخلطبة ،و ي
تدخل املسجد ،بل يُفرش هل ين خارج املسجد.
***
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ازةِ
ص َالةُ اجلِنَ َ
َ

حكم الصالةِ على الْميِ ِ
ت
َ
ُ ُ
س :ما حكم الصالةِ على الْميِ ِ
ت؟
َ
ُ ُ
فرض كفاية ،ويكفي للقيام هبا مكليف واح ٌد ،واجلماعة هلاُ :سنيةٌ مويكدةٌ ،وكليما كثر
ج :ال ي
صالةُ على الْميتُ :
العدد فهو أفضل.
***
ِ
ص َفةُ الصالةِ على الْميِ ِ
ت
َ
س :ما ِ
ص َفةُ الصالةِ على الْميِ ِ
ت؟
َ
صالة على الْميت كما يلي:
ج :صفةُ ال ي
ص ـ ـون يف الصـ ــفوف ويسـ ــووهنا
ً
ومون خلفه ،ويَتا ُّ
اإلمام عند رأس اليرجل ووسـ ــط املرأةُ ،
أوالُ :
يقف ُ
املأم ُ
ويقف ُ
صلوات.
كبقية ال ي
صالة على امليت أربع تكبيات ،وبيا ُن ما يُشرع يف كل تكبية كما يلي:
اثنيًا :يكربُ يف ال ي
التكبريةُ األول
 .1يكربُ قائما ،رافعا يديه.
 .2يستعي ُذ ،ويبسم ُل ،وال يقرأُ دعاء االستفتاح.
 .3يقرأُ الفاحتة فقط ،وإن قرأ سورة بعدها :فال أبس ،وخباصة إن أطال اإلمام.
التكبريةُ الثانيةُ
 .1يكربُ التيكبية الثانية قائما ،رافعا يديه.

التشهد األخي.
 .2يصلي على النب  ،على الصفة املشروعة يف ُّ

التكبريةُ الثالثةُ
 .1يكربُ التيكبية الثالثة قائما ،رافعا يديه.
 .2يدعو للميت ابملغفرة ،ولنفسه وللمسلمني ،ومن الدُّعاء الوارد عن النب :
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أ« -اللي ُه يم ا ْغف ْر حلينا وميتنا ،وشاهدان وغائبنا ،وصغيان وكبيان ،وذكران وأُنْـثاان ،اللي ُه يم م ْن أ ْحيـْيـتهُ منيا فأ ْحيه
()1
على ْاإل ْسالم ،وم ْن تـوفيـْيـتهُ منيا فـتـوفيهُ على ْاإلميان ،اللي ُه يم ال ْحترْمنا أ ْجرهُ ،وال تُضلينا بـ ْعدهُ .
اعف عنه ،وأكرْم نـُُزلهُ ،ووسـ ْع ُم ْدخله ،واغسـ ْله ابملاء والثلج والربد ،ونقه
اغفر له وارمحْه ،وعافه و ُ
ب« -اللي ُه يم ْ

من اخلطــااي كمــا ن يقيــت الثوب األبيض من الـ يدنس ،وأبــدلْـه دارا خيا من داره ،وأهال خيا من أهلـه ،وزوجـا
()2
خيا من زوجه ،وأدخله اجلنية ،وأع ْذه من عذاب القرب ،ومن عذاب النيار .
التكبريةُ الرابعةُ
 .1يكربُ التيكبية الرابعة قائما ،رافعا يديه.

يسكت بعدها سكتة قصية.
.2
ُ
عليكم ورمحةُ هللا.
السالم
 .3يُسل ُم تسليمة واحدة عن ميينه قائال:
ُ
ْ

***

أركا ُن صالةِ اجلِنازةِ
َ
صالةِ اجلِنازةِ؟
س :ما أركا ُن َ
ج :أركا ُن صالة اجلنازة سبعةٌ هي:

القيام مع ال ُقدرة.
ُ -1
صالةُ على النب .
 -4ال ي
سليم.
 -7التي ُ

بع.
 -2التكبي ُ
ات األر ُ
 -5الدعاءُ للميت.

 -3قراءةُ الفاحتة.
تيب.
 -6ي
الَت ُ

***

سنن صالةِ اجلِنازةِ
ُ ُ َ
صالةِ اجلِنازةِ؟
نن َ
س :ما ُس ُ
نن صالة اجلنازة عديدةٌ ،منها:
جُ :س ُ
رفع اليدين مع كل تكبية -2 .االستعاذةُ قبل القراءة -3 .اإلسر ُار ابلقراءة.
ُ -1
السكوت قليال بعد التكبية الرابعة وقبل التيسليم.
 -4الدعاءُ لنفسه واملسلمني-5 .
ُ
صدر -7 .تكثيُ صفوف املصلني أبن تكون ثالثة فأكثر.
وضع اليد اليُمىن على اليُسرى على ال ي
ُ -6
( )1أمحد  ،)8809(406/14وأبو داود ( ،)3201والَتمذي ( ،)1024ومل يذكر لفظه ،وأحال به على ما قبله ،والنسائي يف الكربى ( ،)10919وابن ماجه
( ،)1498وهذا لفظه ،وصححه ابن امللقن يف البدر املني  ،271/5واأللباين يف أحكام اجلنائز ص.124
( )2مسلم (.)963
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***
ِزَاي َرةُ الْ َم َقابِ ِر

س :ما حكم ِزَاي َرةِ الْ َم َقابِ ِر؟

تسن زايرة املقابر للرجال دون النساء ،ويكون القصد من زايرَتا أمرين أو أحدمها:
جُّ :
ظ ُّ
وتذك ُر اآلخرة.
أ -االتعا ُ
بُّ -
صالةُ عليهم.
الم عليهم ،أو ال ي
الدعاءُ للم ْوتى ،أو ال يس ُ
وحترم زايرَتا للتربك أو الدعاء عندها ،وأما دعاء األموات ،أو النذر هلم ،أو االستغاثة هبم :فهو شرك أكرب
خمرج عن ملية اإلسالم.
***
ات اجلنائز
َحمظور ُ

ات اجلنائز؟
س :ما َحمظور ُ

جُ :مظورات اجلنائز متعددة ،منها ما يلي:

التسخط من قضاء هللا وقدره ،وشق الثياب ،ولطم اخلدود ،ونتف
حيرم :إظهار اجلزع عند حلول املصيبة ،و ُّ
ُ -1
الشعر ،وجيب على املسلم الصرب على املصيبة ،ويستحب له الرضا.
حيرم :رفع الصوت ابلبكاء والصراخ ،وهو من النياحة املنهي عنها ،وأما البكاء بدون ذلك فهو جائز
ُ -2
ورمحة للميت ،وتقدم.
حيرم :ندب امليت ،وهو تعداد ُماسنه مع البكاء.
ُ -3
حترم :إهانة القبور ابملشي أو اجللوس عليها.
ُ -4
حترم :الصالة عند القبور ،يإال صالة اجلنازة ،فال أبس هبا عند القرب ملن مل يصل عليه.
ُ -5
 -6يكرهُ :رفع الصوت عند اجلنازة ولو بذكر هللا أو قراءة القرآن.
حيرم :إعداد الوالئم واألطعمة من قبل أهل امليت ،ودعوة الناس إليها ،أما إذا حضر عندهم أحد وأطعموه
ُ -7
فال أبس.
حيرم :إسراج القبور أو إانرَتا ابلكهرابء ،أو البناء عليها ،أو جتصيصها ،أو الكتابة عليها.
ُ -8
حيرم :دفن املوتى يف املساجد ،أو بناء املساجد على القبور ،وهو من وسائل الشرك.
ُ -9
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تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها
ُ

بع :الزكاةُ
ُ
الباب الرا ُ

تعريف الزكاة؟ وما حكمها؟ وما مكانتها يف اإلسالم؟
س :ما
ُ

دفع وقت وجوبه ،لطائفة خمصوصة.
ج :الزكاةُ َش ً
رعا :ق ٌ
اجب يف أموال ُمعينة ،يُ ُ
در و ٌ
أمجع املسلمون على ْفرضيتها إمجاعا قطْعيًّا،
واليزكاةُ واجبةٌ على كل مسلم توفيرت فيه شرو ُ
ط الوجوب ،وقد ْ
()1
صالة وآتُواْ اليزكاة).
يمواْ ال ي
وقد تكاثرت النصوص يف الكتاب والسنة على إجياهبا ،قال هللا تعاىل( :وأق ُ
وجل.
الثالث من أركان اإلسالم ،وهي قرينةُ ال ي
صالة يف مواضع كثية من كتاب هللا عيز ي
كن ُ
واليزكاةُ هي الر ُ
***

حكم مانِ ِع الزكاةِ
ُ ُ
كم مانِ ِع الزكاةِ؟
س :ما ُح ُ
ج :أ -من منع الزكاة خبال هبا ،أو انْـتقص منها شيئا ،من غي جحد لوجوهبا :فقد ارتكب إمثا عظيما ،وكبية
من كبائر الذنوب ابتفاق العلماء رمحنا هللا وإايهم ،وكان بذلك من الظياملني املتعرضني للعقوبة يف الدنيا
واآلخرة ،وال يك ُفر بَتك إخراج الزكاة يف قول أكثر العلماء رمحنا هللا وإايهم.
السلطان أخ ُذ اليزكاة من مانعها ،مع تعزيره على منعه هلا تعزيرا مناسبا يردعه وأمثاله عن
جيب على ُّ
بُ -
التهاون يف أدائها ،ومن التعزير :أن يضاعف عليه الزكاة ،أو أيخذ نصف ماله معها ،وجيعله يف بيت مال
املسلمني.
***

وجوب الزكاةِ
ِ
ط
شرو ُ
ِ
وجوب الزكاةِ؟
ط
س :ما شرو ُ
جتب الزكاة يإال خبمسة شروط هي:
ج :ال ُ

اإلسالم ،فالكافر ال تصح منه الزكاة ،ألن هللا ال يقبل عمل الكافرين.
األول:
ط ُ
الشر ُ
ُ
ِ
ت عليه اليزكاةُ ،ومن
الشر ُ
ط الثاينُ :م ُ
معلوم من املال؛ من ملكهُ وجب ْ
لك النصـاب ،والن َ
ص ُ
مقدار ٌ
اب هوٌ :
ب عليه .وأييت بيانه إن شاء هللا تعاىل يف أنواع األموال الزكوية.
مل ميلكْهُ مل جت ْ

( )1سورة البقرة آية .43
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معني ُملكا كامال ،فال زكاة يف نوعني من
ط
الش ر ُ
متام امللك ،أبن يكون املال ِملوكا لشـ ـ ـ ـ ــخص ي
ُ
الثالثُ :

األموال:

املال غي اململوك ،مثل :أموال الدولة ،واألوقاف العامة ،والصدقات والزكوات والتربعات،
وع ُ
األولُ :
الن ُ
واملال اجملموع لبناء مسجد أو مشفى؛ وأموال مجعيات الرب ،أو اهليئات اخليية.
املال اململوك ملكا انقصـ ـ ـ ـا ،وهو املال الذي ال يسـ ـ ـ ــتطيع مالكه أن يتصـ ـ ـ ــرف فيه ،كاملال
وع الثاينُ :
الن ُ
املفقود ،واملسروق من صاحبه ،والديين على ُم ْعسر ،أو ِماطل ،أو ظامل.

ابعُ :مض ُّي احلول ،وهو ال يسنة اهلجرية.
الشر ُ
ط الر ُ
احلول
ط هلا ُ
ُ
األموال اليت ال يُشرت ُ
هناك أموال ال يشَتط لوجوب الزكاة فيها ُمض ُّي احلول ،وهي ثالثةٌ:
 -1اخلار ُج من األرض مثل :احلبوب ،والثمار ،فهذه يزكيها صاحبها عند حصادها.
اتبع حلول أصله.
 -2نتاج هبيمة األنعام ،فحولُه ٌ
اتبع حلول أصله.
بح التجارة ،فحولُه ٌ
 -3ر ُ
لك لسيده.
ط
الشر ُ
جتب الزكاةُ على العبد اململوك؛ ألن ماله م ٌ
اخلامس :احلرية ،فال ُ
ُ

***
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جتب الزكاةُ فيها
ُ
األموال اليت ُ

ُ
األموال الزكويةُ

جتب الزكاةُ فيها؟
س :ما
ُ
األموال اليت ُ

جتب فيها الزكاة أربعةٌ هي:
ج :األمو ُال اليت ُ
 -1هبيمةُ األنعام.
 -2اخلار ُج من األرض.
اق النقديةُ.
 -3األمثا ُن ،وهي:
الذهب ،والفضةُ ،واألور ُ
ُ
روض التجارة.
 -4عُ ُ
وسـ ـ ـ ــيأيت بياهنا فيما أييت إن شـ ـ ـ ــاء هللا تعاىل .وال جتب الزكاة يف غي األنواع األربعة السـ ـ ـ ــابقة من األموال؛
لعدم ما يدل على وجوب الزكاة فيها ،وس ــوف أييت هلذا اإلمجال ش ــيء من التفص ــيل والبيان واألمثلة فيما
بعد إن شاء هللا تعاىل.
***
األموال الز ِ
ِ
ِ
كوية :هبيمةُ األنعام
الق ْس ُم األول ِمن
كويةِ :
األموال الز ِ
اد ِ
ِ
ط زكاهتا؟
ابلق ْس ِم األول ِمن
هبيمة األنعام؟ وما شر ُ
س :ما املر ُ
ط لوجوب الزكاة فيها شرطان:
الغنم ،ويُشَت ُ
البقر ،و ُ
اإلبل ،و ُ
ج :هبيمةُ األنعام هيُ :

ط األول :أن تكون سـ ـ ــائمة :وهي اليت ترعى مجيع العام أو أكثره يف الصـ ـ ــحارى أو الغاابت ،فال زكاة
الش ر ُ
يف :اليت يعل ُفها صـ ــاحبُها بعلف اشـ ـَتاه أو مجعه هلا ،وال زكاة يف :اليت ترعى بعض العام ،كالشـ ــهر والشـ ــهرين
والثالثة.

ط الثاين :أن تكون معدية لالسـ ـ ــتفادة من ألباهنا ون ْسـ ـ ـلها؛ فإن كانت للعمل عليها ِبرث أو سـ ـ ـقي أو
الش ر ُ
جتب فيها الزكاة.
غيمها :مل ْ
***

أنصبةُ ِ
ِ
األنعام
هبيمة
س :ما أنصبةُ ِ
ِ
األنعام؟
هبيمة
ِ
صاب ِ
مخس من اإلبل فأكثر ،وما دون ذلك :ال زكاة فيها.
ج :ن ُ
اإلبلٌ :
ِ
صاب البق ِر :ثالثون من البقر فأكثر ،وما دون ذلك :ال زكاة فيها.
ون ُ
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ِ
الغنم :أربعون من الغنم فأكثر ،وما دون ذلك :ال زكاة فيها.
ون ُ
صاب ُ

***
األموال الز ِ
ِ
ِ
اخلارج ِمن األرض
كوية:
الق ْس ُم الثاين ِمن
ُ
األموال الز ِ
اد ِ
ِ
ط زكاته؟
كوية:
ابلق ْس ِم الثاين ِمن
اخلارج ِمن األرض؟ وما شر ُ
ِ
س :ما املر ُ
مار.
ج :اخلارج من األرض هو:
ُ
احلبوب والث ُ
ثل :الرب ،والشيعي ،واأل ُرز ،والذرة.
ُ
فاحلبوب ،م ُ
ِ
ثل :التيمر ،واليزبيب ،والليوز ،وال ُفستق.
والث ُ
مار ،م ُ
ط وجوب زكاهتا ثالثة هي:
وشرو ُ

الرب ،والشيعي ،واأل ُرز.
ط ُ
الشر ُ
ثلُ :
األول :أن تكون مدخرةً ،م ُ
فال زكاة فيما ال يُديخ ُر ،مثل :التفاح ،والربتقال ،واملوز ،واخليار ،والباذجنان ،والثوم ،والبصل.

الرب ،والشيعي ،واأل ُرز.
الشر ُ
ط الثاين :أن تكون َمكيلةً ،مثلُ :
فال زكاة فيما يباع ابلعد ،أو الوزن ،مثل :البطيخ ،والبصل ،والريمان ،والنعناع.
الثالث :أن يكون النِصاب مملوًكا وقت وجوب الزكاة ،فمن ملكه بعد وقت وجوب الزكاة :مل
ط
الشر ُ
ُ
جتب عليه الزكاة ،كما لو اشَتاه ،أو أهدي له ،أو ورثه :بعد حصاده.
***
ِ
ِ
احلبوب والثِما ِر
صاب
ن ُ
ِ
ِ
احلبوب والثِما ِر؟
صاب
س :ما ن ُ

ثالث مئة صاع نبوي.
ج:
صابُ :
أوسق ،والو ْس ُق :ستُّون صاعا ،فيكون الن ُ
ُ
نصاب احلبوب والثمار :مخسةُ ُ

وخيتلف تقدير النصاب ابلكيلو جرام ِبسب نوع الطعام املوزون ،وقد قديره بعض العلماء املعاصرين ابلرب
اجليد بـ ()612كجم تقريبا.
وميكن ملن أشكل عليه بلوغ النصاب من عدمه يف األطعمة الزكوية األخرى كاألرز ،واجلريش ،والدخن،
وغيها :مراجعة أهل العلم يف ذلك حىت يتبني له.
***

مقدار الزكاةِ
ِ
ِ
احلبوب والثِما ِر
الواجبة يف
ُ
س :ما مقدار الزكاةِ
ِ
ِ
احلبوب والثِما ِر؟
الواجبة يف
ُ
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مقدار الزكاة الواجبة يف احلبوب والثمار على التفصيل التايل:
جُ :

شر ( )% 10فيما ُسقي بال مؤونة وال ُك ْلفة ،كالذي يُسقى مبياه األمطار ،والعيون.
•
ُ
جيب العُ ُ

نصف العُشر ( )% 5فيما ُسقي مبؤونة وُك ْلفة ،كالذي يُسقى ابملاء الذي يُض ُّخ من اآلابر،
•
وجيب ُ
ُ
واألهنار ،بواسطة احليواانت أو اآلالت احلديثة.
وجيب ثالثةُ أرابع العُشر ( )% 7.5فيما ُسقي هبما مجيعا ،كالذي يُسقى اترة مبياه األمطار ،واترة
•
ُ
مبياه اآلابر.
***

وجوب زكاةِ
ِ
ِ
وقت
احلبوب والثِما ِر
ُ
وجوب زكاةِ
ِ
ِ
وقت
احلبوب والثِما ِر؟
س :ما ُ

صلبا.
جتب الزكاةُ يف احلب :إذا اشت يد وقسا ،وصار ُ
جُ :
دو الصـالح يف مثار النخيل :أبن حيمير ،أو يصـفير ،ويف العنب :أن يكون
ـالحها ،وبُ ُّ
ويف الثمار :إذا بدا ص ُ
لينا ُحلوا.
وخترج الزكاة من احلبوب :بعد تصفيتها ،ومن الثمار :بعد جفافها.
ُ

***
األموال الز ِ
ِ
ِ
كوية( :األَمثا ُن)
الثالث ِمن
الق ْس ُم
ُ
األموال الز ِ
اد ِ
كوية( :األ ِ
ِ
ِ
َمثان)؟ وما ُحكم زكاهتا؟
الثالث ِمن
ابلق ْس ِم
س :ما املر ُ
ٍ
اق النيـ ْقديةُ اليت قامت اآلن مقام
ب ،والف ي
ضةُ ،واألور ُ
ج :األَمثا ُن هي :الن ُ
ُّقود ،وهي ثالثةُ أصناف :ال يذه ُ
ال يذهب والفضية.
أمثاان :ألنه يعرف هبا مث ُن األشياء ،وتقدير هبا قيمةُ األشياء ،وألهنا تُستعمل يف البيع والشراء مثنا
ُِمسيَ ْ
ت ً
للمبيعات.
وزكاة الذهب ،والفضة ،ومثلها األوراق النقدية :واجبة ابتفاق العلماء رمحنا هللا وإايهم.
***
ِ
صاب الذهب والفضة واألوراق النقدية
ن ُ
ِ
صاب الذهب والفضة واألوراق النقدية؟
س :ما ن ُ

ج :نصاب األمثان كما يلي:
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ً ِ
ِ
الذهب :ع ْشرون ديْـنارا ،ويساوي ابجلرام ( )85مخسةٌ ومثانون جراما ،وقيل )92( :اثنتان
اب
أوال :ن َ
ص ُ
وتسعون جراما.
ِ
ِ
س مئة ومخسةٌ وتسعون
اثنيًا :ن َ
ص ُ
س أواق ،وهي مئـتا درهم ،وتساوي ابجلرام ( )595مخْ ُ
اب الفضة :مخْ ُ
جراما.
ِِ
ِ
ِ
اب ال يذهب أو الفضية ألهنا حليت ُمليهما يف الثيمنية ،فإذا بلغت نصاب
اثلثًا :ن َ
ص ُ
اب َ
األوراق الن ْقدية :هو نص ُ
أرخص من الذهب
تقدير نصاب األ ْوراق النيـ ْقدية اليـ ْوم ابلْفضية ألهنا
ُ
أحدمها :وجبت فيها الزكاة ،و ُ
الغالب ُ
ضة ،وحال
فتبلم نصاهبا قبله ،فإذا ملك الْ ُمسل ُم من األوراق النقدية ما يـُعاد ُل قيمة ( )595جراما من الف ي
ت فيه اليزكاةُ.
علْيه ْ
احل ْو ُل :وجب ْ
***

الق ْد ُر الواجب إخراجه يف زكاة األمثان

س :ما الق ْد ُر الواجب إخراجه يف زكاة األمثان؟

ج :القدر الواجب إخراجه يف ز زكاة األمثان الذهب والفض ـ ـ ــة واألوراق النقدية هو :ربع العُش ـ ـ ــر ()%2.5
(اثنان ونصف يف املئة).

وميكن إخراج الزكاة من خالل إحدى طريقتني:

الطريقةُ األُول :مقدار املال املراد زكاته من الغرامات أو الورق النقدي ÷  = 40مقدار الزكاة الواجبة.
الطريقةُ الثانية :مقدار املال املراد زكاته ×  = 100 ÷ 2.5مقدار الزكاة الواجبة.
***

زكاةُ ُحلِي النساء
حكم زكاةِ ُحلِي النساء؟
س :ما ُ
جُ :حلي النساء الذي يستعمل ،أو يعد لالستعمال وال يراد به الكنز وال التجارة قد اختلف العلماء رمحنا
هللا وإايهم يف حكم زكاته على قولني ،ومجهور الفقهاء رمحنا هللا وإايهم على عدم وجوب زكاته؛ وهو مذهب
املالكية والشافعية واحلنابلة رمحنا هللا وإايهم.
وذلك :ألن حكمه حكم حاجات اإلنسان الشخصية ،كاللباس واملتاع واملركب ،وهذه كلها ال زكاة فيها،
واألحاديث الواردة يف وجوب زكاته ليست ابلقوية.
***
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األموال الز ِ
ِ
ِ
عروض التِجارة
كوية:
ابع ِمن
ُ
الق ْس ُم الر ُ
األموال الز ِ
ِ
ِ
عروض التِجارة؟ وما حكم زكاهتا؟
كوية:
اد اب ِلق ْس ِم الراب ِع ِمن
س :ما املر ُ
عروض التِجارة هي :ما أُع يد للبيع والشراء ،من أجل الربح.
ج:
ُ
وتشمل عروض التجارة مجيع أنواع األموال :كالسيارات ،واملالبس ،واألقمشة ،واحلديد ،واألخشاب ،وغيها
ِما أُع يد للتجارة ،فكل هذه األشياء وغيها ِما يباع إذا نوى املسلم التجارة هبا ،وحال عليها احلول اهلجري:
وجب عليه الزكاة يف قيمتها.
وجتب الزكاة يف األموال اليت أعدت للتجارة ،يف قول عامة العلماء رمحنا هللا وإايهم ،قال ابن املنذر رمحه هللا:
أمجع عامة أهل العلم على أن يف العروض اليت تراد للتجارة الزكاة.اهـ وقال اجملد ابن تيمية رمحه هللا :هو إمجاع
متقدم.اهـ وقال ابن رشد احلفيد رمحه هللا :ذهب فُقهاءُ األمصار إىل وجوب زكاة عروض التجارة ،ومنع ذلك
()1
هل الظياهر.اهـ
أ ُ
***

شروط وجوب الزكاة يف عروض التجارة
س :ما شروط وجوب الزكاة يف عروض التجارة؟
ط لزكاة عروض التجارة شرطان:
ج :يُشَت ُ
ط األول :أن يتمليكها بفعله قصدا.
الشر ُ

كسب هبا ،والربح منها.
الشر ُ
ط الثاين :أن ينوي التجارة هبا عند متلُّكها ،وذلك أبن يقصد التي ُّ
فلو دخلت يف ملكه قهرا بغي قص ـ ـ ــد كاملياث ،فال زكاة فيها حىت يش ـ ـ ــتغل فيها ابلتجارة ،وهكذا لو دخلت
يف ملكه قصـ ــدا بدون نية التجارة كاهلبة يقبلها من غي نية جتارة ،أو البضـ ــاعة يشـ ــَتيها بغي نية التجارة :فال
صاب.
زكاة فيها حىت ينوي هبا التجارة ،ويشتغل فيها فعالُ ،ث ُ
حيول عليها احلول اهلجري وهي ن ٌ
***
ِ
صاب زكاةِ التِجارة ،ومقدار الواجب فيها
ن ُ
ِ
صاب زكاةِ التِجارة؟ وما مقدار الواجب فيها؟
س :ما ن ُ
ِ
صاب زكاةِ التِجارة :إذا بلغت قيمة العُروض عند متام احلول ما قيمته ( )595غراما من الفضة وجبت
ج :ن ُ
فيها الزكاة.
( )1ينظر :الفروع  ،192/4وكشاف القناع  ،240/2وبداية اجملتهد وهناية املقتصد .15/2
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ومقدار الواجب فيها :ربع العشر (.)%2.5
***

اج زكاةِ التِجارة
كيفيةُ إخر ِ
اج زكاةِ التِجارة؟
س :ما كيفيةُ إخر ِ

جري على التجارة فإن التاجر جيمع أمرين اثنني ،وخيرج الزكاة من حاصل مجعهما:
ج :إذا حال احلول اهل ُّ
يوم
األول :النقود (يعين :السـ ـ ــيولة النقدية) احلاصـ ـ ــلة من املبيعات ،وال تزال ابقية معه ،ولو مل ميض عليها يإال ٌ
واحد أو أســبوع أو شــهر ،فال يشــَتط هلا احلول؛ ألن مال التجارة مبين على التقلُّب ،فميرة يكون نقدا ،ومرة
يكون عروضا ،وسواء أكانت يف حسابه املصريف ،أم يف خزانته اخلاصة ،أم يف خزانة اتبعة للمحل التجاري.

حيث تُق يوم السلع املعروضة للبيع بسعرها احلايل يف السوق.
والثاين :قيمةُ السلع املعدية للبيعُ ،
وخير ُج من جمموع هذين الزكاة الواجبة.
يضم النقد ،مع قيمة السلعُ ،
ُث ُّ

***

زكاةُ الرواتِب

س :كيف تكون زكاةُ الرواتِ ِ
ب؟

ج :ال جتب زكاة الراتب يأول ما يقبضه صاحبُه ،وإ ا جتب الزكاة فيه أو فيما تبقيى منه :إذا حال عليه احلول
وهو يبلم النصاب ،ولصاحب الراتب حاالن:
احلال األُول :أن يال يديخر من راتبه شيئا ،بل يتصيرف فيه كله ،أو يديخر شيئا يسيا ال يبلم النصاب ،أو
ُ
وقت يف العام ويتصرف فيه ،فال يبقى معه شيء ،أو يبقى شيء
يديخر ما يزيد على النصاب ولكنه أيتيه ٌ

يسيٌ ال يبلم النصاب ،ففي هذه احلال :ال جتب عليه الزكاة؛ ألنه ال حيول عليه احلول ومعه نصاب كامل.

كل شهر ،وال ينقص ما يديخره عن النصاب
ُ
احلال الثانيةُ :أن يديخر من راتبه ما يبلم النصاب ،ويضيف إليه ي

طوال عام هجري كامل ،ففي هذه احلال :جيب عليه إخراج الزكاة.
ِ
وصفة إخراج زكاته يف هذه احلال :أن جيعل الشخص له وقتا من السنة إلخراج الزكاة ،إ يما يف رمضان ،أو
كل عام يف هذا
يف الشهر الذي بلم فيه ما ا يدخره نصااب ،أو من الشهر الذي بدأ فيه االدخارُ ،ث ُخيرج الزكاة ي
الشهر عن كل ما معهِ ،ما حال عليه احلول ،وِما مل حيل عليه احلول ،فيكون بعضه ِما ع يجل زكاته ،وذلك
خاصا لكل راتب يقبضه.
ألنه من املتعسر :أن يضع
صاحب الراتب حوال ًّ
ُ
***
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الزكاةُ على الدائن

سَ :من كان له َدين على اآلخرين :فهل عليه زكاة هذا الدين أو ال؟

حيث زكاتُه على نوعني:
ج :من كان له دين على اآلخرين ،فإن ال يدين من ُ
األول :ال يدين ُّ
احلال أو غي املؤجل ،وهو على مليء ابذل لهُ ،وهو :القادر على دفع الدين لصاحبه يف
وع ُ
الن ُ
أي وقت يطلبه فيه من غي ِماطلة.

جيب على صاحب الديين أن يزكيه؛ ألن هذا الديين كاملال الذي عنده.
حكمهُ :

النوعُ الثاين :أن يكون ال يدين على معسر ،أو فقي ،أو مسكني ،أو جاحد ،أو ِماطل ،أو يكون الديين مؤ يجال
ومل حي يل أجلُه.

جيب على صاحب هذا الديين أن يزكيه؛ ألن هذا الديين مال ال ميكنه التصرف فيه ،وقد أييت وقد
ُ
حكمه :ال ُ
صل عليه استأنف به سنة جديدة على الصحيح من أقوال العلماء رمحنا
ال أييت ،فملكه عليه غي اتم ،ومىت حت ي
هللا وإايهمُ ،ث زيكاه إن كان ابقيا.
***

سَ :من الذين تُدفع هلم الزكاة؟

ج :لقد حدد الشرع األصناف الذين تُدفع إليهم الزكاة ،فال جيوز دفع الزكاة لغيهم ،وهم مثانية أصناف:
ِ
نف األول :الفقراءُ ،وهم :املعدمون.
الص ُ
ِ
املساكني ،وهم :الذين ليس عندهم ما يكفيهم.
نف الثاين:
الص ُ
ُ
ِ
الثالث :العاملون عليها ،وهم :الذين يكلفهم ويل األمر جبمع الزكاة.
نف
ُ
الص ُ
ِ
كف شره عن املسلمني.
إسالمه ،أو ق يوةُ إميانه ،أو ُّ
الص ُ
ابع :املؤليفةُ ُ
نف الر ُ
قلوهبم ،وهم :من يرجى بعطيته ُ
ِ
اخلامس :الرقاب ،ويقصد به :إعتاق العبيد ،واملكاتبني ،وفداء أ ْسرى املسلمني.
نف
الص ُ
ُ
ِ
السادس :الغارمون ،وهم :م ْن حت يمل ديْـنا يف ذ يمته حلاجة نفسه ،أو إلصالح ذات الب ْني.
نف
الص ُ
ُ
ِ
اجلهاد يف سبيل هللا.
السابع :يف سبيل هللا ،وهو:
نف
الص ُ
ُ
ُ
ِ
املسافر الذي ليس معه مال ما يوصله إىل بلده.
ابن السبيل ،وهو:
نف
الص ُ
ُ
الثامنُ :
ُ
***
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َزَكاةُ ِ
الفطْ ِر

املراد ب َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر ،وحكمها
س :ما املراد ب َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر؟ وما حكمها؟ وما مقدارها؟
ج :زكاة ِ
رعا :صاعٌ من طعامُ ،خيرج عن كل مسلم ،يف هناية شهر رمضان ،لل ُفقراء واملساكني.
الفطر َش ً
وزكاةُ الفطر واجبةٌ على كل مس ــلم ص ــغي أو كبي ،لكن جيب إخراجها عن الص ــغي والزوجة من الذي جتب
عليه نفقتهما ،ومها :األب ،والزوج.
ط وجوهبا :أن يكون مالكا طعاما زائدا على ما يكفيه ويكفي عياله يف يوم العيد وليلته.
وشر ُ

اجب يف زكاة الفطْر :صاعٌ بصاع النب  من طعام اآلدميني من متْرْ ،أو بـُرْ ،أو أرز ،أو غيها من
و ُ
املقدار الو ُ
طعام اآلدميني ،وخيتلف تقدير الصاع ابلكيلو جرام ِبسب الطعام الْ ُمخرج ،ومن أخرج عن الواحد كيلوين
ونصف إىل ثالثة كيلو جرامات تقريبا من األرز أو غيه فقد أخرج املقدار الواجب بيقني.

اَّلل  زكاة الفطْر صاعا
والدليل على ذلك:
حديث عبد هللا بن عُمر رضي هللا عنهما قال« :فـرض ر ُس ُ
ول ي
ُ
صغي والكبي من الْ ُم ْسلمني ،وأمر هبا أ ْن
م ْن متْر ،أ ْو صاعا م ْن شعي على العْبد واحلُر ،وال يذكر واألُنْـثى ،وال ي
()1
صالة .متفق عليه.
تُـؤيدى قـْبل ُخ ُروج النياس إىل ال ي

***

وقت إخراج َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر
ُ

وقت إخراج َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر؟
س :ما ُ

اج زكاة الفطْر ْقبل صالة العيد ،وال جيوز أتخيها إىل ما بعد الصالة على الصحيح من قويل
اجب إخر ُ
ج :الو ُ
العلماء رمحنا هللا وإايهم ،وجيوز إخراجها ْقبل العيد بيوم أو يومني ،فعن ابن عُمر رضي هللا عنهما أن رسول
()2
صالة  ،متفق عليه.
هللا « :أمر بزكاة الْفطْر أ ْن تُـؤيدى قـْبل ُخ ُروج النياس إىل ال ي
***

ف زكاةِ ِ
الفط ِر
مص ِر ُ
ف زكاةِ ِ
الفط ِر؟ وهل جيوز إخراج قيمتها؟
س :ما مص ِر ُ

( )1البخاري ( ،)1503ومسلم (.)986( ،)984
( )2البخاري ( ،)1509ومسلم ( ،)986وهذا لفظه.
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ج :املستح ُّقون لزكاة الفطر ُه ْم :الفقراءُ واملساكني فقط على الصحيح من قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم ،وال
النب  فرضها من الطعام فال يـُتـعديى
اج قيمة الطعام يف قول أكثر أهل العلم رمحنا هللا وإايهم ،أل ين ي
جيزئ إخر ُ
الرسول .
ما عيـنه
ُ
***
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ِ
يام
مس :الص ُ
ُ
الباب اخلا ُ

املراد اب ِ
لص ِ
يام ومنزلتُهُ يف اإلسالم
س :ما املراد اب ِ
لص ِ
يام؟ وما منزلتُهُ يف اإلسالم؟

صادق) ،إىل غُروب
ابإلمساك عن املفطرات ،م ْن طُلوع الف ْجر الثاين (ال ي
ج :الصيام ً
شرعا هو :التعبُّ ُد هلل تعاىل ْ
يمس.
الش ْ
صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان اإلسالم.
و ُ
***

فضل ِ
الص ِ
يام
ُ
وفضل ِ
فضل ِ
ص ِ
الص ِ
ِ
س :ما ِ
خصوصا؟
يام رمضا َن
عموما؟
ً
يام ً
أوال :يف فضـ ـ ــل الصـ ـ ـيام عموما :أ ين هللا تـعاىل وعد أن جيزي الصـ ـ ــائمني جزاء من عنده غي ُمصـ ـ ــور وال
جً :

أكرم األكرمني إذا وعد أنه يتوىل اجلزاء بنفس ـ ـ ــه اقتض ـ ـ ــى ذلك س ـ ـ ـعة العطاء ،وخروجه عن إحص ـ ـ ــاء
معدود ،و ُ
ـاعف
العادين وحسـ ـ ـ ــاب احلاسـ ـ ـ ــبني ،فعن أيب ُهريرة  قال :قال رسـ ـ ـ ـ ُ
ـول هللا ُّ :
«كل عمل ابن آدم يضـ ـ ـ ـ ُ
ـوم فإنه يل وأان أجزي به ،يدع شـ ــهوته
احلسـ ــنة عشـ ـ ُـر أمثاهلا إىل سـ ــبعمئة ضـ ـعف ،قال هللا عيز وج يل :يإال الصـ ـ ُ
أطيب عند هللا من
وطعامه من أجلي ،للصـ ـ ـ ــائم فـ ْرحتان :فـ ْرحةٌ عند فطره ،وفرحةٌ عند لقاء ربه ،وخلُلوف فيه ُ
()1
ريح املسك .متفق عليه.
اثنيًا :يف فض ــل صـ ـيام رمض ــان :أ ين من صـ ـام رمض ــان إمياان واحتس ــااب غفر هللا له ما تـقديم من ذنبه ،فعن أيب
النب  قال« :م ْن صام رمضان إمياان واحتسااب غُفر له ما تق يدم من ذنبه .متفق عليه.
ُهريرة  أن ي

()2

***

س :ما حكم ِ
صيام رمضا َن؟ وما شروطه؟
ُ

أحد الفروض العظيمة ،قال هللا تعاىل( :أييـُّها اليذين ءامنُواْ
اجب إبمجاع املس ــلمني ،وهو ُ
ج :ص ـ ُ
ـيام رمض ــان و ٌ
()3
ُكتب علْي ُك ُم الصي ُام كما ُكتب على اليذين من قـْبل ُك ْم لعلي ُك ْم تـتيـ ُقون).
صيام رمضان أبربعة شروط هي:
جيب ُ
و ُ
( )1البخاري ( ،)1904ومسلم ( ،)1151وهذا لفظ إحدى رواايته.
( )2البخاري ( ،)38ومسلم (.)760
( )3سورة البقرة آية .183
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يصح من كافر.
األول:
ط ُ
الشر ُ
اإلسالم ،فال ُّ
ُ

جيب على الصغي.
الشر ُ
ط الثاين :البلوغُ ،فال ُ

جيب على اجملنون.
ط
الشر ُ
ُ
العقل ،فال ُ
الثالثُ :

ـب عليـه
الش ر ُ
ط الر ُ
ـب على العـاجز عنـه لكرب أو مرض ال يُرجى زوالـُه ،ولكن جي ُ
ابع :القـدرةُ عليـه ،فال جي ُ
اإلطعام.
ُ

***
صيام رمضا َن؟
جيب ُ
ِمبَاذا ُ
صيام رمضا َن؟
جيب ُ
سِ :مبَاذا ُ

وحيك ُم بدخول شهر رمضان بواحد من ْأمرين:
صيام رمضان إذا ثبت ُ
يهرُْ ،
دخول الش ْ
جيب ُ
جُ :

األَو ُلْ :رؤيةُ هالل شهر رمضان عقب غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.

مال شهر شعبان ثالثني يوما إذا مل يـُر هالل رمضان ،أو حال دون رؤيته غيم أو غبار أو غيمها،
الثاين :إ ْك ُ
يد على ثالثني يوما.
ألن الشيهر الْقمر ي
ي ال يز ُ

والدليل على ذلك:
اَّلل ُ 
عت ر ُسول ي
ُ
حديث عبد هللا بن عُمر رضي هللا عنهما قالَ :س ُ
يقول« :إذا رأيْـتُ ُموهُ
()1
وموا ،وإذا رأيْـتُ ُموهُ فأفْط ُروا ،فإ ْن غُ يم علْي ُك ْم فاقْ ُد ُروا لهُ .متفق عليه.
فُ
صُ
***
النيةُ يف الصيام

س :ما حكم الني ِة يف الصيام؟
وقت وجوب النية يف الصيام الواجب عن غيه ،وبيا ُن ذلك كما يلي:
يام يإال بنية،
ُ
وخيتلف ُ
ج :ال يص ُّح الص ُ

وجتب نيـتُهُ ليال قبل طُلوع الف ْجر.
الصيام
أوال:
ً
ُ
ُ
الواجب ،كصيام رمضان أو القضاء أو الني ْذر أو الكفياراتُ ،
اثنيا :ص يام التطَُّوع ب ِ
ـح أن
التطوع املطلق ،ويصـ ـ ُّ
نواع ِه ،مثْ ُل :صـ ـيام عرفة ،وعاشـ ــوراء ،وسـ ــت من شـ ـوال ،و ُّ
ُ
ً
َ
ـخص من النهار ،س ـ ـواء أكان ذلك قبل الزوال أم بعده ،بش ـ ــرط :أن يال يكون قد تناول مفطرا بعد
ينويه الش ـ ـ ُ
طلوع الفجر.
***

( )1البخاري ( ،)1900ومسلم (.)1080
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االكتفاء لصيام رمضان بنِي ٍة و ِ
اح َدةٍ
َ
ُ
صيام رمضا َن نِية و ِ
س :هل يكفي يف ِ
اح َدة؟
َ

لزم
ج :يكفي يف صيام رمضان نيةٌ واحدةٌ م ْن أ يوله على الصحيح من قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم ،فال ي ُ
ديد النية لكل يوم يف ليلته ،ع ْلما أب ين م ْن أكل بنية الصيام كفاهُ ذلك عن النية املعتربة.
جت ُ
اف النية قبل الفجر ،كما لو سافـر أثناء
استْئـن ُ
لكن من قطع نية الصيام ألي سبب من األسباب :وجب عليه ْ
اف النية من الليْيل إذا أراد الصيام بعد ذلك.
استْئـن ُ
جيب عليهْ :
الشهر فـنـوى الفطْر ،فإنه ُ
***

األسباب املبيحةُ لِ ِ
لفط ِر
ُ

س :ما األسباب املبيحةُ لِ ِ
لفط ِر إ ًاال؟
ُ

األسباب املبيحةُ للفطر سبعةٌ ،بياهنا فيما يلي:
ج:
ُ

يشق معه الصيام ،أو يتضرر به.
ب ُ
املرض الذي ُّ
األولُ :
السبَ ُ
العجز عن الصيام لكرب السن.
ب الثاينُ :
السبَ ُ
الثالث :ال يسف ُر.
ب
ُ
السبَ ُ

احلمل أو اليرضاعةُ.
ب الر ُ
السبَ ُ
ابعُ :
فاس.
اخلامس:
ب
ُ
السبَ ُ
احليض أو الن ُ
ُ

ادس :اإلغماءُ.
السبَ ُ
ب الس ُ
السابع :الضيرورةُ أو احلاجةُ الشيديدةُ.
ب
ُ
السبَ ُ
***
السب بان األول والثاين من أسباب ِ
الفط ِر
ََ
سِ :بي يل ما يتعلق ابلسب بي األول والثاين ِمن أسباب ِ
الفط ِر.
ََ

املرض الذي ُّ
يشق معه الصيام ،أو يَتضرر به ،وللمريض ثالثةُ أحوال:
األول:
ب ُ
ُ
ج :السبَ ُ
ضرُر ابلصيام ،وال يُ ْر َجى ِش َفا ُؤهُ ِم ْن َه َذا الْ َم َر ِ
ض :فيفطر ،وجيب عليه:
ا ْحلَ ُ
ال األ َ
ريض يَتَ َ
ُول :إذَا َكا َن ال َْم ُ
أن يطعم مسكينا عن كل يوم من رمضان.
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ضرُر ابلصيام ،وال يُ ْر َجى ِش َفا ُؤهُ ِم ْن َه َذا الْ َم َر ِ
ض لكنه يستطيع صيام
ا ْحلَ ُ
ريض يَتَ َ
ال الثانيةُ :إ َذا َكا َن ال َْم ُ

بعض األايم دون بعض ،ويستطيع القضاء :فيفطر األايم اليت يعجز عن صيامها أو يشق عليه ،وجيب عليه:
القضاء فيما بعد.
ضرُر ابلصيام ،ويُ ْر َجى ِش َفا ُؤهُ ِم ْن َه َذا الْ َم َر ِ
ض :فهذا يُفطر األايم اليت
ا ْحلَ ُ
ريض يَتَ َ
ال الثالثةُ :إذَا َكا َن ال َْم ُ

يشق عليه الصيام فيها مشقية ظاهرةُ ،ث إذا ُشفي :صام بقية الشهر ،ويقضي ما
يعجز فيها عن الصيام ،أو ُّ
أفطره من أايم ،وليس عليه إطعام بسبب ذلك.
لكب ِ
ِ
العجز عن ِ
الصيام
شق عليه
الس ِن ،فكبيُ السن الذي ال يستطيع الصيام ،أو ي ُّ
الصيام َ
ب الثاينُ :
ُ
والسبَ ُ

وجيب عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم من رمضان.
مشقة ظاهرة :يُفط ُرُ ،
***

السبب الثالث ِمن أسباب ِ
الفط ِر
َُ
ب الثالث ِمن أسباب ِ
سِ :بي يل ما يتعلق ابلسبَ ِ
الفط ِر.

الثالث :الس َف ُر ،فيجوُز للمسافر سفرا ُمباحا :الفطُْر ،إبمجاع العلماء رمحنا هللا وإايهم ،سواء ش يق
ب
ُ
ج :السبَ ُ
()1
عليه الصيام أم ال ،قال تعاىل( :ومن كان مريضا أ ْو على سفر فع يدةٌ م ْن أ يايم أُخر).
وللنياس يف الصيام يف السفر مخسةُ أحوال:

ال األول :م ْن يـتضيرُر ابلصيام ،فـهذا يُكْرهُ لهُ الصي ُام ،وإ ْن صام أ ْجزأهُ ،وذهب بعض العلماء رمحنا هللا
ا ْحلَ ُ
قول قوي.
وإايهم إىل حترَي الصيام عليه يف هذه احلال ،وهو ٌ
ال الثانِيَةُ :م ْن ي ُش ُّق علْيه الصي ُام وال يـتضيرُر به ،فـهذا يُكْرهُ لهُ الصي ُام أيضا ،وإ ْن صام أ ْجزأهُ.
ا ْحلَ ُ
يشق عليه القضاء ،كالذي يكون مشغوال يف غي رمضان بوظيفة
يشق عليه
ا ْحلَ ُ
الصيام ولكن ُّ
ال الثالِثَةُ :من ال ُّ
ُ
فيشق عليه القضاءُ :فاألفضل هلذا أن يصوم يف السفر.
أو سفر ُّ
يشق عليه القضاء ،فقد اختلف العلماء رمحنا
ا ْحلَ ُ
ال الرابِ َعةُ :من يستوي عنده األمران الصيام وعدمه ،وال ُّ
شيخ اإلسالم
هللا ي
وإايهم يف األفضل له ،والصحيح :أن األفضل له الفطر ،وهو مذهب اإلمام أمحد ،واختاره ُ
وإايهم مجيعا.
ابن ابز ،والليجنةُ الدائمة لإلفتاء رمحنا هللا ي
ابن تيميةُ ،
وشيخنا ُ
ُ

( )1سورة البقرة آية .185
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ال ِ
املسافر ابلفطر زايدة عبادة أو مصلحة ،كأن يتقوى به على اجلهاد :فاألفضل له
اخلام َسةُ :أن يستفيد
ا ْحلَ ُ
ُ
()1

النب  أصحابه  ابلفطر يف فتح مكة.
طر ،كما أمر ُّ
يف هذه احلال الف ُ
طر للمسافر من يأول ما خيرج من بلده ولو كان قد ابتدأ الصيام ،كما جيوز له الفطر أثناء السفر،
ُ
وجيوز الف ُ
طر أيضا يف
وجيوز له الفطر إذا أقام ببلد إقامة ال متنع قصر الصالة ،كاليوم واليومني والثالثة وحنوها .وله الف ُ
رجوعه حىت يدخل بلده ،فإن أفطر قبل دخوهلا أمت مفطرا ،وإن مل يفطر :وجب عليه إمتام صيامه؛ النقطاع
سفره.
***

السبب الرابع ِمن أسباب ِ
الفط ِر
َُ
ب الرابع ِمن أسباب ِ
سِ :بي يل ما يتعلق ابلسبَ ِ
الفط ِر.

املرضع إىل الفطر :أفطرت يف رمضان كله،
احلامل أو
احلمل أو الرضاعةُ ،فإذا احتاجت
ابع:
ب الر ُ
ج :السبَ ُ
ُ
ُ
ُ
أو يف بعض أايمه حسب حاجتها ،وإذا صامت بعضه وأح يست ابملشقية عليها ،أو خافت على نفسها ،أو
على جنينها :فلها أن تفطر.
طر.
أ يما إذا مل يكن عليها مشقةٌ وال ٌ
خوف ،وال على جنينها ،وال طفلها الرضيع :فليس هلا الف ُ
ت القضاء ُمو يس ٌع
وإذا أفطرت احلام ُل أو املرض ُع :وجب على ُكل م ُنهما القضاءُ بعدد ي
األايم اليت أفطرَتا ،ووقْ ُ
إىل زاول عُ ْذرها.
إطعام ،سواءٌ أكان الفطُْر خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها أو وليدها ،على
وليس عليهما مع القضاء ٌ
وإايهم.
ال ي
صحيح م ْن أقوال أهل العلم رمحنا هللا ي
***

السبب اخلامس ِمن أسباب ِ
الفط ِر
َُ
ب اخلامس ِمن أسباب ِ
سِ :بي يل ما يتعلق ابلسبَ ِ
الفط ِر.
ُ ِ
ت :أفطرت ،وحرم عليها الصيام ،وجيب
اخلامس:
ب
فاس ،فإذا حاضت املرأةُ أو نُفس ْ
ج :السبَ ُ
احليض أو الن ُ
ُ
عليها :أن تقضي بعدد األايم اليت أفطرَتا من رمضان.
ووقت القضاء مو يسع هلا من رمضان الذي أفطرت فيه إىل رمضان اآلخر ،وال جيوز هلا أتخيُ القضاء إىل ما
ُ
بعد رمضان اآلخر بغي عذر.
( )1مسلم (.)1120
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وإذا طهرت احلائض يف رمضان فلها حاالن:
صيام اليوم
ُ
احلال األُول :أ ْن ترى املرأةُ
ُ
جب عليها يف هذه احلال ُ
احلائض الطُّهر الكامل قبل طلوع الفجر :في ُ
التايل مباشرة ،وإن مل تغتس ْل من احليض يإال بعد طلوع الفجر.
احلائض الطُّهر الكامل يف أثناء النهار :ففي هذه احلال تُكمل يومها مفطرة ،وال
ُ
احلال الثانيةُ :أ ْن ترى املرأةُ
ُ
اإلمساك على الصحيح من قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم ،وجيب عليها أن تصوم من اليوم التايل.
يلزمها
ُ
***
السب بان السادس والسابع ِمن أسباب ِ
الفط ِر
ََ
سِ :بي يل ما يتعلق ابلسب بي السادس والسابع ِمن أسباب ِ
الفط ِر.
ََ
ب الس ُ ِ
وإايهم على أن من أُ ْغمي عليه يوما كامال من
كثر أهل العلم رمحنا هللا ي
ج :السبَ ُ
ادس :اإلغماءُ ،فأ ُ
رمضان فأكثر ،فإنه يقضي ما فاته من الصيام ،ولو أغمي عليه الشهر كليه.
وأ يما من نوى الصيام ُثُي أُ ْغمي عليه ُ
أكثره وأفاق يف جزء منه :فإن صيامه صحيح ،سواءٌ
بعض النهار أو ُ
أكانت إفاقتُهُ م ْن يأول اليوم ،أم م ْن آخره.
ْ

ت له ضرورةٌ للفطر ،أو
ب
السابع :الضرورةُ أو احلاجةُ الشديدةُ ،فمن صام صوما واجبا ُث عرض ْ
ُ
والسبَ ُ
مش يقةٌ شديدةٌ فاحتاج معها إىل الفطر :جاز له أن يفطر ،كما لو خاف على نفسه اهلالك ،أو تلف عضو
طر هلذه الضرورة ،ويقضي بدله.
من أعضائه ،أو املرض أو حنو ذلك ،فإنه جيوز له الف ُ
ِ
ومن ذلك :من احتاج ل ْلفطر لدفْع ضـ ـ ـ ـ ــرورة غيه ،كإنقاذ معصـ ـ ـ ـ ــوم م ْن غرق ْأو حريق أو ه ْدم :فإنه جيوز له
ويلزمه قضاءُ ما أفْطره.
طرُ ،
الف ُ
***
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دات ِ
الص ِ
يام إ ًاال؟
س :ما ُم ْف ِس ُ

دات ِ
الص ِ
ات)
يام (ال ُْم َف ِط َر ُ
ُم ْف ِس ُ

مفسدات الصيام إمجاال سبعةٌ ،هي:
ج:
ُ
ُّرب.
األول:
ُ
األكل أو الش ُ
ُ

الشرب.
الثاين :ما يكون يف معىن األكل أو ُّ
الثالث :اجلماع.
ُ

صدا.
ابع :إنْز ُال الْمين بفعله ق ْ
الر ُ

اج الديم اب ْحلجامة وما يف معناها.
اخلامسْ :
إخر ُ
ُ

السادس :التـيقيُّـ ُؤ ع ْمدا.
ُ

خروج دم احليض أو النفاس.
ُ
السابعُ :
***

دات ِ
الْم ْف ِسدان األول والثاين ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام
ُ
ُ
سِ :بي يل ما يتعلق ابمل ِ
دات ِ
فس َدين األول والثاين ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام.
ُ
األكل أو ُّ
إدخال
ربًّ ،أاي كان نوعُ املأكول أو الْمشروب ،ويدخل يف حكمهما:
األول:
ج :الْ ُم ْف ِس ُد ُ
ُ
الش ُ
ُ
ال يشراب أو الطعام عن طريق األنف إذا وصل إىل املعدة؛ فإن األنف مدخل يوصل إىل احللقُ ،ث إىل الْمعدة.
والْ ُم ْف ِس د الثاين :ما يكون يف معىن األكل أو ال ُّشـ ـ ـ ـرب ِما حيصـ ـ ـ ـ ُـل به تغذيةُ البدن ،مثل :اإلبر املغذيةُ الييت
الشرب ،وح ْقن ال يدم ملن احتاج إليه؛ ألن الدم خالصةُ الغذاء.
يُكتـفى هبا عن األكل و ُّ
***
امل ِ
دات ِ
فس ُد الثالث ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام
ُ
سِ :بي يل ما يتعلق ابمل ِ
دات ِ
فس ِد الثالث ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام.
ُ
أعظ ُم املفطرات
ج :الْ ُم ْف ِس د
ُ
إيالج ال يذكر يف الْف ْرج حىت يغيب رأ ُس ـه (احلش ـفة) ،وهو ْ
الثالث :اجلماع ،وهو ُ
وأ ْكربُها ْإمثا.
صومه فـ ْرضا كان أو نـ ْفال.
ومىت جامع
الصائم :بطل ُ
ُ
اجب عليه :لزمه أربعة أمور هي:
ُث إ ْن كان اجلماع يف هنار رمضان ،و ُ
الصوم و ٌ
 -1التوبةُ إىل هللا تعاىل من هذا اإلُث العظيم.
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اإلمساك عن املفطرات يف هذا اليوم الذي جامع فيه.
-2
ُ
 -3قضاءُ يوم بدال عن اليوم الذي أفسده.
 -4الك يفارةُ املغليظةُ ،وهي:

تق رقبة مؤمنة.
ً
أوال :ع ُ
فصيام شهرين متتابعني ال يـُ ْفطر بينهما يإال لعُ ْذر شرعي.
اثنيًا :إن يملْ جي ْد رقبة:
ُ
نصف صاع من طعام
فإطعام ستني مسكينا ،ل ُكل مسكني
اثلثًا :إن يملْ يستط ْع صيام شهرين متتابعني:
ُ
ُ
اآلدميني ،كاأل ُرز أو غيه ،ويعادل ابلكيلو جرام :كيلو وربع ،أو كيلو ونصف تقريبا.
الَتتيب يف خصـ ـ ـ ــال الكفيارة كما تقدم ،وقد أوجبه اجلمهور ،وذهب مالك وأصـ ـ ـ ــحابه ورواية عن
واألفضـ ـ ـ ــل ي
أمحد :إىل أنه على التخيي ،وأن الَتتيب مس ـ ــتحب ،وهو الراجح إن ش ـ ــاء هللا تعاىل؛ لعدم وجود نص قطعي
على وجوب الرتيب ،وغاية ما يدل عليه اخلرب االستحباب ،وهللا أعلم.
***

امل ِ
دات ِ
فس ُد الرابع ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام
ُ
سِ :بي يل ما يتعلق ابمل ِ
دات ِ
فس ِد الرابع ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام.
ُ
ِ
ِ
مثل :إنزاله ابملباشــرة ،أو الليمس ،أو التقبيل ،أو اال ْسـت ْمناء،
ابع :إنْز ُ
ال ال َْم ِِن بِِفعل ِه قَ ْ
ج :الْ ُم ْفس د الر ُ
ص ًداُ ،
الصوم يإال ابجتناهبا.
يهوة الييت ال يكو ُن
أو بتكرار النظر للنساء أو الصور ،وهذا ال ُ
جيوز للصائم ،ألنيه من الش ْ
ُ
ـاك عن الطعام والشـ ـ ـ ـراب يف اليوم
وجيب عليه ثالثة أمور :التوبةُ إىل هللا تعاىل ،واإلمسـ ـ ـ ـ ُ
ومن فعله فقد أفطرُ ،
الذي فعل فيه هذا ،وقضاءُ يوم بدال عن اليوم الذي أفسده.
تنبيه :ليس عليه كفيارةٌ مغليظةٌ بسبب ذلك ،وال بفعل أي مفسد من ُمفسدات الصيام غي اجلماع.

مثل :نزوله ابالحتالم أو
وأما نزول املين بغي فعل اإلنسان وال اختياره :ال حرج عليه فيه ،وال يُفط ُر الصائمُ ،
فمعفو عنه.
التفكي اجمليرد عن العمل ،أو ابلنظرة األُوىل؛ أل ين االحتالم يقع بغي اختيار الصائم ،وأ يما التفكيُ ٌ
***

ِ ٍ
يل والل ْم ِ
حكم الت ْقبِ ِ
للم ِن ،وحكم إنزال املذي
س بشهوة بدون إنْزال َ
ُ
ِ ٍ
يل والل ْم ِ
حكم الت ْقبِ ِ
للم ِن؟ وما حكم إنزال ال َْم ْذ ِي؟
س بشهوة بدون إنْزال َ
س :ما ُ
ي
س إذا كان بغي شهوة :فال أبس به ،وأ يما إذا كان بشهوة ،وبدون إنْزال للمين :فيختلف
ج :التيـ ْقب ُ
يل والل ْم ُ
حكمه ابختالف حال الشخص ،وهم يف ذلك على ثالثة أصناف:
ُ
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ِ
ك نـ ْفسهُ من الوقوع يف اجلماع أو إنزال املين بشهوة :فهذا ال أبس بفعله.
نف ُ
الص ُ
األول :الذي ميْل ُ
ِ
ك نـ ْفسهُ ،ولكنه ال يغلب على ظنه الوقوع يف اجلماع أو إنزال املين بشهوة:
الص ُ
نف الثاين :الذي ال ميْل ُ
فهذا يكره له ذلك ،سدًّا لل يذريعة ،وخشية من الوقوع يف احلرام.
ِ
فيحرُم
الص ُ
نف الثالث :الذي ال ميْل ُ
ك نـ ْفسهُ ،ويغلب على ظنه الوقوع يف اجلماع أو إنزال املين بشهوةُ :
عليه ذلك ،سدًّا لل يذريعة ،وصوان لصيامه عن الفساد.
ومن األدلة على ذلك:
اَّلل  يـُقب ُل وهو صائ ٌم،
-1
قالت« :كان ر ُس ُ
ول ي
ُ
حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها زْوج النب ْ 
()1
ويـُباش ُر وهو صائ ٌم ،ولكنيهُ أ ْمل ُك ُك ْم إل ْربه .متفق عليه ،ويف رواية ملسلم« :يف رمضان .
-2
النب  عن الْ ُمباشرة لل ي
ُ
حديث أيب ُهريْـرة  أ ين ر ُجال سأل ي
صائم« ،فـر يخص له  ،وأاتهُ آخ ُر فسألهُ
()2
«فـنـهاهُ  ،فإذا الذي ر يخص له شْي ٌخ ،واليذي هناهُ شاب.رواه أبو داود والبيهقي.
وينبغي للصائم :جتنُّب ما يدعوه إلنزال الْم ْذي ،وقد اختلف العلماءُ رمحنا هللا وإايهم يف التفطي به ،والصحيح
أنه ال يفطر الصائم؛ لعدم ما يدل على التفطي به.
***

امل ِ
دات ِ
فس ُد اخلامس ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام
ُ
سِ :بي يل ما يتعلق ابمل ِ
دات ِ
فس ِد اخلامس ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام.
ُ
اج الدِم الكثري ،وقد ذهب إىل التفطي
ج :الْ ُم ْف ِسد
اج الدِم ِاب ْحلِ َج َام ِة َوما يف معناها ِمن إ ْخ َر ِ
اخلامس :إ ْخر ُ
ُ
ـار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ابن تيميـة وتلميـذه ابن القيم،
اب ْحلجـامـة :اإلم ُ
ـام أمح ُـد وأ ْك ُثر فقهـاء احلـديـث ،وهو اختي ُ
()3
والليجنة الدائمة لإلفتاء ،وشيخنا ابن ابز والعالمة ابن عثيمني رمحنا هللا وإايهم مجيعا.
وم .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه،
ب  قال« :أفْطر ْ
حل ُ
ديث شدياد بن أ ْوس  أ ين الني ي
احلاج ُم والْم ْح ُج ُ
قيلي وغيُهم.
اهويه و
ُّ
وصححه ُ
البخاري والعُ ُّ
ابن ر ْ
ابن املديين و ُ
أمحد و ُ

()4

( )1البخاري ( ،)1927ومسلم ( ،)1106وهذا لفظه.
( )2أبو داود ( ،)2387ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى  ،231/4قال ابن مفلح :حديث حسن (الفروع  ،)25/5وقال ابن اهلمام احلنفي :سنده جيد
(فتح القدير  ،)332/2وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)2065
( )3ينظر :فتاوى ابن تيمية  ،252/25وحاشية ابن القيم على أيب داود  ،354/6وزاد املعاد  ،61/4 ،61/2وفتاوى اللجنة  ،262/10وفتاوى ابن ابز
 ،258/15وفتاوى ابن عثيمني .239/19
( )4رواه أمحد  ،)17112(335/28وأبو داود ( ،)2369(،)2368وابن ماجه ( ،)1681والنسائي يف الكربى ( ،)3138وينظر( :التلخيص احلبي ،369/2
والبدر املني .)671/5
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***

اخلَارِج ِم َن البَ َد ِن بِغَ ِْري ا ْحلِ َج َام ِة؟
حكم الدِم ْ
س :ما ُ
احلجامة نوعان:
اخلار ُج من البدن بغ ْي ْ
يم ْ
ج :الد ُ

مثل :سحب ال يدم للتي ُّربع
النوع ُ
األول :ما يـُْلح ُق اب ْحلجامة يف ْ
ُ
احلكم ،وهو الد ُ
يم الكثيُ املؤث ُر على البدنُ ،
به إذا كان كثيا.

يم اليسيُ اخلار ُج م ْن أي جزء من أجزاء البدن ،وهذا
النوع الثاين :ما ال يـُْلح ُق اب ْحلجامة يف ْ
ُ
احلْ ْكم ،وهو الد ُ
صيام.
ال يـُ ْفس ُد ال ي

تنبيه :ال يـُ ْفطر اإلنسا ُن خبروج الدم الكثي بغي اختياره كما لو كان بسبب حادث سيارة أو غيه ،لكنه إذا
احتاج إىل الفطْر لضعفه أفطر ،وقضى.
***

دات ِ
الْم ْف ِسدان السادس والسابع ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام
ُ
ُ
سِ :بي يل ما يتعلق ابمل ِ
دات ِ
فس َدين السادس والسابع ِمن م ْف ِس ِ
الص ِ
يام.
ُ
اج ما يف الْمعدة من طعام أو شراب عن طريق الْفم ،قال
ج :الْ ُم ْف ِس ُد
ُ
السادس :الت َقيُّؤ َع ْم ًدا ،وهو :إخر ُ
()1
أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا.اهـ
ُ
ابن املنذر رمحه هللا :أمجع ُ
أ يما إذا ذرعهُ القيءُ وغلبه فخرج بغي إرادته :فصومه صحيح.
احليض أو النِ َف ِ
ِ
دم احليض قبل غروب
خروج َدِم
السابع:
والْ ُم ْف ِسد
ُ
ُ
اس ،فإذا صامت املرأةُ ُث نزل منها ُ
دم النفاس هنارا وهي صائمة،
وجيب عليها قضاءُ هذا اليوم ،وهكذا لو خرج منها ُ
الشمس فقد بطل ُ
صيامهاُ ،
فإهنا تفطر ،وجيب عليها القضاء.
***

ط ِ
الفطْ ِر ِابلْم َف ِطر ِ
ات
ُش ُرو ُ
ُ َ
ط ِ
الفطْ ِر ِابلْم َف ِطر ِ
ات؟
س :ما ُش ُرو ُ
ُ َ
اجتمع فيه أربعةُ شروط ،هي:
ج :ال يـُ ْفط ُر ال ي
ائم ابلْ ُمفطرات إيال إذا ْ
ص ُ
ييء يفط ُر ،ال جاهال.
ط األَو ُ
الشر ُ
ل :أ ْن ي ُكون عالما أب ين هذا الش ْ
ط الث ِاين :أ ْن ي ُكون خمُْتارا ،ال ُم ْكرها.
الشر ُ
( )1املغين .23/3
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الث :أ ْن ي ُكون ذاكرا لصومه ،ال انسيا.
الشر ُ
ط الث ُ

ابع :أ ْن ي ُكون عامدا قاصدا ،ال خمُْطئا ،وال غافال ،وال ساهيا ،وال ذاهال.
الشر ُ
ط الر ُ
وهذه الشروط عامة يف مجيع املفطرات ما عدا احليض والنفاس ،وهي جلميع الناس ،ويدخل يف ذلك اجلماع
وغيه.
***

ما ال ي ِ
فس ُد ِ
الصيام
ُ
سِ :بي يل ما ال ي ِ
فس ُد ِ
الصيام.
ُ

يفس ُد الصيام بشيء ِما يلي:
ج :ال ُ
استعمال اإلبر غي املغذية.
-1
ُ
ب ال يدم القليل للتي ْحليل.
 -2س ْح ُ
خروج ال يدم اليسي من أي ُج ْزء م ْن أجزاء البدن.
ُ -3
عمال ال ُفرشاة ومعجون األسنان.
 -4است ُ
عمال خبياخ اليربْو.
 -5است ُ
عمال األكسجني أو البُخار للمرضى.
 -6است ُ
عمال القطرة يف العني ،أو األُذُن.
 -7است ُ
عمال الطيب والبُ ُخور.
 -8است ُ
قلع الضرس أو حفره.
ُ -9
عي.
-10
التخدير املوض ُّ
ُ
احلُقن أو التحاميل العالجية كاحلُقن املسـكنة ،أو اخلافضـة للحرارة ،سـواء أكانت شـ ْرجية،
عمال ْ
 -11اسـت ُ
(من فتحة الدُّبر) ،أم كانت م ْهبلية (من فرج املرأة).
ذوق الطعام بلسانه فقط ،من غي أن يبلعه.
ُ -12
***

استعمال فُرشاةِ
الس ِ
حكم ِ
ِ
ِ
األسنان واملعاجي
واك لِلصائِِم و
ُ
استعمال فُرشاةِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
األسنان واملعاجي؟
حكم
حكم السواك للصائ ِم؟ وما ُ
س :ما ُ
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ج :السو ُاك ُسنيةٌ للصائم يف هنار رمضان وغيه ،يف الفرض والنفل ،يف أول النهار ويف آخره ،فال يكره السو ُاك
للصائم على الصحيح من أقوال أهل العلم رمحنا هللا وإايهم ،سواءٌ أكان السواك رطبا أم ايبسا ،وسواءٌ استعملهُ
()1
قـْبل اليزوال ْأم بـ ْعدهُ .قال ابن القيم رمحه هللا :أكثر أهل العلم ال يكرهونه.اهـ
صصة لذلك ،وحكمها يف اجلملة كحكم السواك
ويسن للصائم كغيه:
ُ
استعمال فُرشاة األسنان واملعاجني املخ ي
ُّ
اليرطْب ،وال يكره له استعما ُهلا كالسواك.
***

تناول ِ
املفطرات حال الشك أو الظن
س :ما حكم تناول ِ
املفطرات حال الشك أو الظن؟
ثالث صور:
ج :لل يشك والظن يف الفطر ُ

الصورةُ األُول :أ ْن أيكل أو يشرب أو جيامع ًّ
شاكا يف طلوع الفجر ،فله من حيث احلكم حاالن:
ُّ
احلال األُول :أن يال يتـب يني له طلوعُ الفجر ،ويبقى على شكه :فهذا صومه صحيح يف قول عامة العلماء
ُ
رمحنا هللا وإايهم؛ ألن األصل بقاء الليل.

احلال الثانيةُ :أن يتـب يني له طلوعُ الفجر ،ويزول ُّ
شكه ،فيعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر :فهذا صومه غي
ُ
صحيح يف قول عامة الفقهاء رمحنا هللا وإايهم ،وهو مذهب األربعة ،واختاره شيخنا ابن ابز ،واللجنة الدائمة،
وقال بعض العلماء رمحنا هللا وإايهم :صيامه صحيح ،اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم ،وابن
عثيمني ،وهو الراجح إن شاء هللا تعاىل؛ ألن من شروط الفطر ابملفطرات :العلم ،ومنه :العلم ابحلال ،وهذا
حكمه حكم الناسي واجلاهل.
الصورةُ الثانيةُ :أ ْن أيكل أو يشرب أو جيامع ًّ
شاكا يف غروب الشمس ،وبقاء النهار :فهذا صومه غي صحيح،
ُّ
وجيب عليه القضاء ،قال يف اإلنصاف :إمجاعا.اهـ يإال إن تبني له أهنا قد غربت ،وأنه فعل ذلك ليال ،فقد متي
صومه.

التعليل :ألن األصل بقاء النهار ،وما كان ينبغي له أن يفطر مع الشك يف املبيح للفطر ،والفطر ال جيوز إال:
إذا تيقن غروب الشمس ،أو غلب على ظنه ذلك ،أما مع الشك :فال جيوز له الفطر :إمجاعا.
الصورةُ الثالثةُ :أ ْن أيكل أو يشرب أو جيامع ًّ
ني له أن الشمس مل
ُّ
ظاان أو معتقدا غروب الشمسُ ،ث يـتـب ي ُ
تغرب :فهذا صومه ابطل ،وجيب عليه القضاء يف قول عامة الفقهاء رمحنا هللا وإايهم ،وهو مذهب األربعة،
( )1حاشية ابن القيم على سنن أيب داود .351/6

102



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
واختاره شيخنا ابن ابز ،واللجنة الدائمة ،وقال بعض العلماء رمحنا هللا وإايهم :صيامه صحيح ،اختاره شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم ،وابن عثيمني ،وهو الراجح إن شاء هللا تعاىل؛ ألن من شروط الفطر ابملفطرات:
العلم ،ومنه :العلم ابحلال ،وهذا حكمه حكم الناسي واجلاهل.
***

ات رمضا َن ِ
والص ِ
يام
مستحب ُ

ات رمضا َن ِ
والص ِ
يام؟
س :ما مستحب ُ

يستحب يف رمضا َن
أوال :ما
جً :
ُّ
اإلكثار من العبادات ،ومنها ما يلي:
ب يف رمضان
يُستح ُّ
ُ
 -1قراءة القرآن الكرَي؛ فإن رمضــان هو شــهر القرآن ،وقد كان الســلف يعتنون يف رمضــان ابلقرآن أكثر ِما
يعتنون به يف غيه.
قيام اللييل واألفضل أن يكون مجاعة يف املساجد ،وهي الصالة املسماة بصالة الَتاويح.
ُ -2
 -3الصدقة.
السنية اعتكافُها كلها.
-4
االعتكاف ،وخباصة يف العشر األخية من رمضان ،و ُّ
ُ
 -5أداءُ العمرة ،وهي يف رمضان تعدل حجة ،أو حجة مع النب .
يستحب لِ ِ
لصائم يف رمضا َن وغ ِريه
اثنيًا :ما
ُّ
ب للصائم يف رمضان وغيه ما يلي:
يُستح ُّ
ظ اللس ـ ـ ـ ـ ـ ــان عن كثرة الكالم ،و ُّ
كفه ع يما يُكرهُ ،فإن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــامته أح ٌد :فيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـن أن يقول له جهرا« :إين
 -1حف ُ
صائم .
ُّرب يف وقت ال يسحر بنية الصوم.
السحور ،وهو:
ُّ -2
األكل أو الش ُ
ُ
السحور.
 -3أتخيُ ُّ
تعجيل ال ُفطور.
-4
ُ
 -5أن يكون يف سحوره متٌْر.
اإلفطار على ُرطب ،فإن مل جيد فـعلى متْر ،فإن مل جيد فـعلى ماء.
-6
ُ
()1
روق ،وثـبت األ ْج ُر إ ْن شاء هللا .
 -7قولُه إذا أفطر« :ذهب الظيمأُ ،وابْـتـليت العُ ُ
حسن (سنن الدارقطين  )156/3وحسنه األلباين يف إرواء الغليل (.)920
( )1أبو داود ( ،)2357والنسائي يف الكربى ( ،)3315قال الدارقطين :إسناده ٌ
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 -8تفطيُ الصائمني ،ومن فطير صائما فله مثل أجره.
***

مكروهات ِ
الصيام
ُ

مكروهات ِ
الصيام؟
س :ما
ُ

صائم ما يلي:
ج :يُكْرهُ لل ي
ك نـ ْفسهُ ،وهو مع هذا
 -1دواعي الْو ْطء كال ُقْبـلة بشهوة ،واللي ْمس بشهوة ،واملباشرة بشهوة ،إذا كان ال ميْل ُ
ال يغلب على ظنه الوقوع يف احلرام ،أ يما إذا غلب على ظنه ذلك :فإنه حيرم عليه ،وتقديم يف املفطرات.
 -2املبالغةُ يف اال ْستْنشاق.
ت إىل فمه ،الستقذارها ،وال يـُ ْفط ُر هبا على الصحيح من قويل العلماء رمحنا هللا
 -3بـ ْل ُع النُّخامة إذا وصل ْ
وإايهم.
***

قَضاء ِ
صوم رمضا َن
َُ
س :ما حكم قَض ِاء ِ
صوم رمضا َن؟ وما وقته؟
َ

ج :من أفطر يف رمضان لعذر شرعي( )1كاملرض أو السفر أو غيمها :فإنه جيب عليه القضاء بعدد األايم اليت
ص ْمهُ ومن كان مريضا أ ْو على سفر فع يدةٌ م ْن أ يايم)( ،)2وم ْن
أفْطر ،لقوله تعاىل( :فمن شهد من ُك ُم الش ْ
يهر فـ ْلي ُ
مجيع أايمه.
أفطر مجيع الشهر لزمه ُ
و ُ
وقت قضاء صوم رمضان ُمو يس ٌع ،وهو :م ْن هناية رمضان إىل رمضان من ال يسنة اليت تليها ِبيث يكون بينهُ
وبني رمضان الثاين بعدد األايم اليت عليه ،فإذا كان عليه عشرةُ أايم من رمضان جاز أتخيها إىل أن يكون
بينه وبني رمضان الثاين عشرة أايم .وال جيوز أتخي القضاء بعد رمضان اآلخر بدون عذر.
واألفضـل املبادرة ابلقضـاء؛ ألن هذا من تعجيل اخلي ،واإلسـراع لرباءة الذمة ،وخشـية من عروض العوارض أو
النسيان.
***

ِ
حيث القضاء والكفارة والصيام عنه
أحوال
ُ
املريض وحنوه ِمن ُ

( )1وهكذا من أفطر بغي عذر عند عامة الفقهاء :يلزمه التوبة والقضاء.
( )2سورة البقرة آية .185
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أحوال املر ِ
حيث القضاء والكفارة والصيام عنه؟
س :ما
ُ
يض وحنوه ِمن ُ

ج :من أفطر يف رمضان لعُذر فله حاالن:

احلال األُول :أ ْن ي ُكون لمرض ال يـُْرجى شف ُاؤهُ مْنهُ :فهذا جيب أن يطعم عن كل يوم مسكينا ،فإن مات
ُ
بعض أقاربه كأوالده أو زوجته ،أو غيُ أقاربه كأصدقائه أجزأ
قبل أن يُطعم أُطْعم عنه من تركته ،وإن صام عنه ُ
ذلك عنه ،وكفى عن اإلطعام.
احلال الثانيةُ :أ ْن ي ُكون لمرض يـُْرجى شف ُاؤهُ مْنهُ ،أو لسبب غيه من سفر وحنوه ،وهذا له حالتان:
ُ
العذر ح يىت ميوت :فهذا ال ش ْيء عليه؛ لعدم متكنه من القضاء ،فسقط عنه.
احلالةُ األُول :أن يستمير به ُ
احلالةُ الثانيةُ :إن يتم يكن من القضاء ولكنه فـيرط فيه حىت مات :فهذا أولياؤه ابخليار ،إ يما أن يطعموا عنه من

تركته ُك يل يوم مسكينا ،ل ُكل مسكني كيلو وربع إىل كيلو ونصف من األرز وحنوه ،وهلم أن يصوموا عنه مجيع
األايم اليت مت يكن من قضائها وفيرط فيه.
وجيوز أن يصوم عنه واحد أو اثنان أو أكثر ،وجيوز أ ْن يصوم عنه مجاعةٌ بعدد األايم اليت عليه يف يوم واحد.

***
ِ
طو ِع
ام الت ُّ
صيَ ُ
أنواع ِ
ص ِ
يام التطَُّو ِع؟
س :ما ُ
ج :لصيام التيط ُّوع أنواعٌ كثيةٌ منها ما يلي:
النوع ُ ِ
ال
ام ِست ِة أايٍم ِم ْن َشو َ
ُ
األول :صيَ ُ
وبني فضلها ،كما يف حديث أيب أيُّوب األنصاري
صيام ستية أايم من شوال سنيةٌ مؤكدة ،ي
النب  ي
حث عليها ُّ
ُ
()1
 أ ين رسول هللا  قال« :م ْن صام رمضانُ ،ثُي أتْـبـعهُ ستًّا م ْن ش يوال؛ كان كصيام ال يد ْهر .رواه مسلم.
وإن شاء صامها أول الشهر أو أوسطه أو آخره ،وإن شاء صامها متتابعة ،وإن شاء متفرقة.
ص ِ
ِ
صيامه سنيةٌ مؤيكدةٌ لغي احلاج ،حلديث
الن ُ
وع الثاينُ :
يام يوم عرفةَ ،وهو ُ
اليوم التاسع من شهر ذي احلجة ،و ُ
اَّلل أ ْن يُكفر ال يسنة الييت قـْبـلهُ ،وال يسنة الييت
ب على ي
أيب قـتادة  أن ي
النب  قال« :صي ُام يـ ْوم عرفة أ ْحتس ُ
()2
اَّلل أ ْن يُكفر ال يسنة اليت قـْبـلهُ .رواه مسلم.
ب على ي
بـ ْعدهُ ،وصي ُام يـ ْوم ع ُ
اشوراء أ ْحتس ُ

( )1مسلم (.)1164
( )2مسلم (.)1162
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ص ِ
وع الث ُ ِ
ـيامه سـنيةٌ مؤيكدةٌ ،حلديث أيب قـتادة
الن ُ
الثُ :
يام يوم عاشوراء ،وهو ُ
اليوم العاشـر من شـهر ُميرم ،وص ُ

اليوم التاس ُـع خمالفة ألهل الكتاب ،فإن مل يصـم التاسـع معه :صـام احلادي
 السـابق ،ويس ُّـن أن يصـام معهُ ُ
عشر ،وإن صام األايم الثالثة معا فحس ٌن ،وهللا أعلم.
النب  كان يُفرده.
وال يُكره إفر ُاد يوم عاشوراء ابلصيام وحده؛ ألن ظاهر السنية أن ي

اَّلل بن ع ْمرو رضي هللا عنهما أن النب  قال له:
يهر ،حلديث عْبد ي
الن ُ
ابع :صي ُام ثالثة أ يايم م ْن كل ش ْ
وع الر ُ
()1
يهر ثالثة أ يايم .متفق عليه.
ص ْم من الش ْ
«ُ
يهر ب ْل أطْلقها،
ومل حيدد ُّ
النب  يف حديث عبد هللا بن عمرو األايم الثيالثة اليت يشرع صيامها م ْن كل ش ْ
يهر ُمتـوالية أو ُمتـفرقة ،واألفض ُل يف صيامها ف ْع ُل واحد ِميا يلي:
فلْل ُم ْسلم أن يصومها فيما شاء من أايم الش ْ

أوًال :صي ُام أايم الليايل البيض ،وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر من كل ش ْهر قمري.
ِ
صيام ثالثة
صيام أول اثنني من الشهر واخلمْيس ْني بعده ،أو ُ
َاثنيًا :صي ُام أول إثنني ُث اخلميس ُث اإلثنني ،أو ُ
أمخسة ،أو ثالثة أاثنني.
طار يـ ْوم ْني.
وع
الن ُ
اخلامس :صي ُام يـ ْوم وإفْ ُ
ُ

طار يـ ْوم ،وهو أفضل الصيام ،وهو صي ُام د ُاود عليه السالم.
الن ُ
وع الس ُ
ادس :صي ُام يـ ْوم وإفْ ُ
األايم األُوىل من ذي احل يجة كلها أو بعضها.
ابع :صي ُام التسعة ي
الن ُ
وع الس ُ

***

األحكام املتعلِقةُ ِ
التطو ِع
بصيام ُّ
ُ
األحكام املتعلِقةُ ِ
التطو ِع؟
س :ما
بصيام ُّ
ُ

التطوع عديدة منها:
ج:
األحكام املتعلقةُ بصيام ُّ
ُ
التطوع بنية من النهار.
ً
أوالُّ :
صيام ُّ
يصح ُ

تطوعا :فاألفضل له إمتام صيامه ،وإن قطعه لعذر شرعي أو لغي عذر :فال حرج
املسلم ُّ
َاثنيًا :إذا صام ُ
عليه ،وال يلزمه قضاء هذا اليوم الذي أفطره ،وإن قضى بدال عنه يوما آخر فهو حس ٌن.

تطوعا ،ولكن من صام
َاثلثًا :م ْن كان عليه قضاءُ شيء من رمضان :فاألفضل أن يقضيه قبل أن يصوم ُّ
صحيح على الراجح من قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم.
فصومه
ُّ
ٌ
تطوعا يف هذه احلالُ :

***

( )1البخاري ( ،)3418ومسلم (.)1159
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احلج
سُّ :
ُ
الباب الساد ُ

احلج والعمرةِ
وحكمهما
تَ ُ
ُ
عريف ِ ُ ْ َ
ِ
حكمهما؟
عريف ِ
س :ما تَ ُ
احلج والعُ ْم َرة؟ وما ُ
معني ،ألداء مناسك خمصوصة.
قصد م يكة املكيرمة ،يف وقت ي
جُّ :
شرعاُ :
احلج ً
شرعا :زايرةُ م يكة املكيرمة ،يف أي وقت ،ألداء مناسك خمصوصة.
والعُ ْمرةُ ً
اجب يف العمر مرة واحدة إبمجاع املسـ ـ ـ ــلمني ،قال هللا تعاىل( :وَّلل على النياس ح ُّج
حكم ِ
احلج :أنه ٌ
فرض و ٌ
و ُ
()1
استطاع إلْيه سبيال ومن كفر فإ ين هللا غين عن الْعالمني).
الْبـْيت من ْ

فح ُّجوا .رواه
وعن أيب هريرة  قال :خطبنا ُ
الناس ،قد فـرض هللا عليكم احل يج ُ
رسول هللا  فقال« :أيها ُ
()2
مسلم.
حكم العُ ْمرةِ :أهنا مشروعة إبمجاع العلماء ،واختلفوا يف وجوهبا ،والصحيح أهنا واجبة يف العمر مرة واحدة،
و ُ
اد
لت اي رسول هللا ،ه ْل على النساء م ْن جهاد؟ قال« :نـع ْم ،علْيه ين جه ٌ
فعن عائشة رضي هللا عنها قال ْ
ت :قُ ُ
()3
احلج والعُ ْمرةُ .رواه أمحد وابن ماجه ،وصححه ابن خزمية.
يال قتال فيهُّ :
***
احلج يف اإلسالم ،وفضل احلج والعمرة
مكانةُ ِ

احلج يف اإلسالم؟ وما فضل احلج والعمرة؟
س :ما مكانةُ ِ

اخلامس من أركان اإلسالم.
كن
جُّ :
احلج هو الر ُ
ُ
النب  قال« :م ْن ح يج هلل فـل ْم
ومن فضل احلج :أنه كفيارةٌ للذنوب املتقدمة كلها ،فعن أيب ُهريرة  أن ي
()4
ث وملْ يـ ْف ُس ْق رجع ك ْيوم ولدتْهُ أُُّمهُ .متفق عليه.
يـ ْرفُ ْ

( )1سورة آل عمران آية .97
( )2مسلم (.)1337
( )3رواه أمحد  ،165/6وابن ماجه ( ،)2901وصححه ابن خزمية ( ،)3074قال النووي (اجملموع  :)5/7إسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم ،وقال
ابن القيم( :حاشية السنن  )173/5إسناده على شرط الصحيحني ،وقال ابن عثيمني (الشرح املمتع  :)9/7أصح حديث حيكم يف النزاع يف هذه املسألة ،هو
حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )4البخاري ( ،)1521ومسلم (.)1350
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ومن فضلهما :أن العُمرة إىل العمرة كفيارة لما بينهما من الذنوب ،واحلج املربور جزاؤه اجلنة ،فعن أيب ُهريرة
املربور لْيس لهُ جزاءٌ يإال اجلنيةُ .متفق
 أ ين رسول هللا  قال« :العُ ْمرةُ إىل العُ ْمرة ك يفارةٌ لما بـْيـنـ ُهما ،و ُّ
احلج ُ
عليه.

()1

***

احلج والعمرةِ
ِ
ط
شرو ُ
وجوب ِ ُ
ِ
احلج والعُمرةِ؟
ط
س :ما شرو ُ
وجوب ِ
احلج والعُمرةُ على الشخص بشروط مخسة هي:
جيب ُّ
جُ :

اإلسالم ،فال يؤمر الكافر ابحلج وال العمرة ،وال يص يحان منه لو فعلهما.
األول:
ط ُ
الشر ُ
ُ

العقل ،فال جيب احلج وال العمرة على اجملنون ،وال يص يحان منه لو فعلهما.
الشر ُ
ط الثاينُ :

الثالث :البلوغُ ،فال جيب احلج وال العمرة على الصـغي ،ولكنهما يصـ يحان منه لو فعلهما بنفسـه،
ط
الش ر ُ
ُ
أو فعلهما به وليه ولو كان يف املهد.
ابع :االستطاعةُ ،وهي :ال ُقدرةُ على الذهاب إىل مكة ،مع ال ُقدرةُ على أداء املناسك.
الشر ُ
ط الر ُ

الشرط اخلامس :احلريةُ ،فال جيبان على الرقيق.
وجود ُْمرم هلا.
ولوجوب احلج والعمرة على املرأة شر ٌ
س زائد على ما تق يدم وهوُ :
ط ساد ٌ

***

وجوب املبادرةِ إل ِ
احلج
أداء ِ
ُ
س :ما حكم املبادرةِ إل ِ
احلج؟
أداء ِ
ط وجوب احلج :وجب عليه املبادرةُ إىل احلج فـ ْورا يف أقرب حج إليه ،وذلك أل ين هللا
ت فيه شرو ُ
ج :من توفيـر ْ
ب فـ ْورا.
تعاىل أمر ابحلج عند ْ
االستطاعة ،وتنفي ُذ ْأمره تعاىل واج ٌ
***

( )1البخاري ( ،)1773ومسلم (.)1349

108



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ابحلج والعمرةِ
ابب اإلحر ِام ِ ُ
املراد ابإلحر ِام ،وحكمه ،وما يظنه بعض الناس إحر ًاما
س :ما املراد ابإلحر ِام؟ وما حكمه ،وما الذي يظنه بعض الناس إحر ًاما؟

الدخول يف النُّسك ،ففي العُمرة هو :نيةُ ُّ
شرعا هو :نيةُ ُّ
الدخول يف العُمرة ،ويف احلج هو :نيةُ
ج :اإلحر ُام ً
ُّ
الدخول يف احلج.
كن من أركان احلج ال ب يد منه ،فالب يد لكل من أراد احل يج أو العمرة أن ُحيرم هبما ،و َُسي اإلحرام
واإلحر ُام ر ٌ
إحراما :ألن احملرم بسببه حيرم عليه ما كان مباحا له قبل اإلحرامِ ،ما يسميه العلماء رمحنا هللا وإايهم (ُمظورات
اإلحرام).
وال يكون اإلنسان ُمرما يإال إذ نوى الدخول يف النُّسك الذي يريده ،فال يكون ُمرما بشيء ِما يلي:
أوال :جميرد العزم على احلج أو العمرة؛ ألن اإلنسان قد يعزم عليهما قبل سنة أو شهر أو أقل أو أكثر ،وال
ً
ُّ
يعد هذا دخوال يف احلج وال يف العمرة.
التجرد من املالبس املعتادة ولبس مالبس اإلحرام وهي اإلزار والرداء ،بل البد مع ذلك من نية
اثنيًا :جميرد ُّ
ُّ
الدخول يف النُّسك.
***

ابحلج والعمرةِ
مواقيت اإلحر ِام ِ
ُ
ابحلج والعمرةِ؟ وما حكم اإلحرام ِمن امليقات؟
س :ما
مواقيت اإلحر ِام ِ
ُ

ج :مواقيت احلج والعمرة نوعان:

املواقيت الزمانيةُ ،وهي :األوقات اليت يشرع فيها اإلحرام ابحلج والعمرة.
النوع األول:
ُ

مواقيت احلج :وهي أشهر احلج الثالثة ،وهي :شوال ،وذو احلجة ،والعشر األول من ذي احلجة.
أ-
ُ

مواقيت العمرة :وهي مجيع السنة ،ال خيص منها وقت دون وقت ،وال تكره يف أي وقت ،وأفضلها يف
ب-
ُ
رمضان ،وذي القعدة.
املواقيت املكانية ،وهي :املواضع اليت يشرع ملن أراد احلج أو العمرة أن حيرم منها.
النوع الثاين:
ُ
وحكم اإلحرام ِمن امليقات :واجب ،فيجب على من أراد احل يج أو العمرة أن حيرم من امليقات ،وال جيوز له

أن يتجاوز ميقاته الذي ح يدده الشارع من غي إحرام.
***
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املواقيت اليت ُيرم منها (اآلفاقيُّون)
س :ما املواقيت اليت ُيرم منها (اآلفاقيُّون)؟

ج :املواقيت اليت ُحيرم منها من أراد احلج أو العمرة مخسةٌ هي:
كل من كان طري ُقه عليه فإنه ُْحيرُم منه.
ات ُ
الْ ِمي َق ُ
األول :ذُو احلُلَي َفةَ ،وهو :ميقات أ ْهل الْمدينة النبوية ،و ُّ
كل من كان طري ُقه عليه فإنه
الْ ِمي َق ُ
ات الثاين :ا ْجلُ ْح َفةُ ،وهو يف األص ــل ميقات أهل الش ــام ومص ــر واملغرب ،و ُّ
ُْحيرُم منه.
كل من كان طري ُقه عليه فإنه ُْحيرُم منه.
ات
ُ
الْ ِمي َق ُ
الثالث :قَ ْر ُن الْ َمنَا ِزِل :وهو :ميقات أهل جند والطائف ،و ُّ
ابع :يَلَ ْملَ ُم :وهو :ميقـات أهـل اليمن وجنوب اململكـة العربيـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوديـة ،وك ُّـل من كـان طري ُقـه
الْ ِم َيق ُ
ات الر ُ
عليه فإنه ُْحيرُم منه.
ات ِع ْر ٍق ،وهو :يف األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ميقات ألهل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق كالعراق وإيران وال مير به الطريق
ات
اخلامس :ذَ ُ
الْ ِمي َق ُ
ُ
اآلن.
***

املوضع الذي يرم ِمنه َمن كان دون املواقيت؟
سِ :من أين يرم َمن كان دون املواقيت؟
جَ :من كان خارج حرم مكة ودون املواقيت (امليقاتِيُّون) مثل :أهل جدة وِبرة والشرائع والْزمية وأم ال يسلم
وبدر ومستورة وغيها ،وكذا أهل مكة الذين يسكنون خارج حدود احلرم املكي ،فإذا أرادوا احلج أو العمرة
فإهنم حيرمون من منازهلم أو من مناطقهم ،وال جيوز هلم مغادرة مدهنم أو قراهم بغي إحرام.
ويدخل يف حكم هؤالء :م ن نوى احلج أو العمرة عندهم؛ كمن سافر إىل جدة لعمل وليس يف نيته العمرة،
فلما انقضى عمله رغب يف العمرة ،فإنه ُْحيرُم من جدة.

***

املوضع الذي يرم ِمنه من كان داخل حرم مكة ِ
(املكيُّون)
َ
سِ :من أين يرم من كان داخل حرم مكة ِ
(املكيُّون)؟
َ
جِ :
(املكيُّون) الذين هم أهل مكة الذين يسكنون داخل حدود احلرم املكي يف موضع إحرامهم التفصيل
التايل:
أوال :موضع إحرامهم ابحلج قاران أو مفردا :وهو منازهلم اليت داخل حدود احلرم.
ً
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اثنيًا :موضع إحرامهم ابلعمرة ،فيجب عليهم اخلروج إىل احلل (خارج حدود احلرم) مثل التنعيم ،أو احلديبية،
أو اجلعرانة ،أو عرفة ،أو غيها ،فيحرمونُ ،ث يدخلون احلرم ُُمرمني.
***

اإلحر ُام يف الطائرة
ِ
سفره ابلطائرة؟
س :من أين ُيرم َمن كان ُ
سفره ألداء مناسك احلج أو العمرة عن طريق الطائرة :فإنه جيب عليه اإلحرام إذا ميرت الطائرة
ج :من كان ُ

ِبذاء امليقات الذي يف طريقها ،وال جيوز له أن يؤخر اإلحرام إىل نزول الطائرة يف مطار جدة؛ فإن جدة
ليست ميقاات يإال ألهلها ،أو من نوى احلج والعمرة فيها من غي أهلها.

***

نن اإلحر ِام
ُس ُ

نن اإلحر ِام؟
س :ما ُس ُ

يسن ملن أراد اإلحرام ما يلي:
جُّ :

االغتسال قبل اإلحرام.
-1
ُ
 -2تطيُّب الرجل يف بدنه ال يف ثياب إحرامه ،وِما يطيبُه :رأسه وحليته ،ويكثر الطيب ،ويكون من أفضل
الطيب وأحسنه.
جترد الرجل من اللباس املعتاد.
ُّ -3
 -4إحر ُامه يف إزار ورداء أبيضني ،ونعلني.
 -5اإلحر ُام عقب صالة إن تي يسر ذلك ،وكوهنا فريضة هو األوىل.
 -6أن يال ُحيرم حىت يركب سيارته ،ويستقبل هبا القبلة ،وإن كان يف الطائرة :استقبل القبلة ،وأحرم.

***
ِ
صفةُ اإلحر ِام
س :ما ِ
صفةُ اإلحر ِام؟

ج :إذا استع يد من أراد احل يج أو العمرة لإلحرام بفعل ُسنن اإلحرام :فإنه ينوي الدخول يف النُّسك الذي يريده
من حج أو عمرة ،والنية كافية يف ذلك ،والسنية أن يتلفظ ابلنُّ ُسك الذي نواه ،ويرفع بذلك صوته ،وال يشرع
نويت عمرة ،وبيان ما يتلفظ به ابلتفصيل كما يلي:
نويت ًّ
حجا أو ُ
أن يتلفيظ ابلنية نفسها ،فال يقولُ :
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حجا.
ً
حجا ،أو الليه يم لبييك ًّ
أوال :إذا كان مفردا للحج قال :لبييك ًّ
وحجا.
وحجا ،أو الليهم لبييك عمرة ًّ
اثنيًا :إذا كان قاران للحج مع العمرة قال :لبييك عمرة ًّ
اثلثًا :إذا كان معتمرا عمرة مفردة أو متمتعا هبا إىل احلج قال :لبييك عمرة ،أو الليه يم لبييك عمرة.

***
ِ
باس املرأةِ يف اإلحر ِام
ل ُ
س :ما ِ
صفةُ لِ ِ
باس املرأةِ يف اإلحر ِام؟

ب،
جُ :حترُم املرأة فيما شاءت من الثياب ،غي أنه ال جيوز هلا لبس ثياب الزينة ،وال جيوز هلا التربُّ ُج أو التطي ُ
جيب عليها أن تغطي وجهها عند الرجال األجانب
وال جيوز هلا يف اإلحرام أن تـْنـتقب ،وال تلبس ال ُق يفازين ،و ُ
س
وضع عصابة وال غيها لتتوقيى م ي
ابلغطاء املعتاد من غي نقاب وال بُرقع وال لثام يشبه النقاب ،وال يُشرع هلا ُ
الغطاء لوجهها؛ لعدم ما يدل على مشروعية ذلك.
***
أنواع النُّسك ،وأفضلها
يصح اإلحرام هبا للحج؟ وما أفضلها؟
س :ما أنواع النُّسك اليت ُّ
ج :للحج ثالثة أنواع كلُّها جائزة يف قول عامة أهل العلم رمحنا هللا وإايهم ،فعلى من أراد احل يج أن خيتار واحدا
منها ،وهي:
األول :التمتُّ ُع ،وصفتُه :أن حيرم ابلعمرة يف أشهر احلجُ ،ث ينتهي منها ويتحلل من إحرامهُ ،ث حيرم
النوع ُ
ُ
ابحلج يف عامه نفسه.
النوع الثاينِ :
القرا ُن ،وصفتُه :أن حيرم ابحلج والعمرة معا يف أشهر احلج ،أو حيرم ابلعمرة وحدها يف أشهر
ُ
احلجُ ،ث يدخل عليها احلج قبل أن يبدأ يف طواف العمرة.

اد ،وصفتُه :أن حيرم ابحلج وحده يف أشهر احلج.
النوع
ُ
الثالث :اإلفر ُ
ُ
ِ
النب  أمر به أصحابه ُ ،ث القران؛ ألنه جيمع بني حج وعمرة،
وأفضل األنساك الثالثة :التيمتُّع؛ ألن ي
ُ
ُث اإلفراد.
***
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صفة الت ْلبِ ِية ،وحكمها ،ومىت تشرع للحاج واملعتمر؟
س :ما صفة الت ْلبِ ِية؟ وما حكمها؟ ومىت تشرع للحاج واملعتمر؟

املعتمر« :لبييك اللي ُه يم لبييك ،لبييك ال شريك لك لبييك ،إ ين احلمد والنعمة
ج :صفة التيـ ْلبية أن يقول ُّ
احلاج و ُ
اإلكثار منها.
لك وامللك ،ال شريك لك  ،وحكمها :سنيةٌ مؤيكدةٌ يف احلج والعمرة ،ويُس ُّن
ُ
ويسن للمحرم :أن يبدأ التيـ ْلبية من حني إحرامه.
ُّ
قت قَط ِع الت ْلبِ ِية:
وأما و ُ

احلاج واملعتمر التيـ ْلبية :إذا دخل حرم مكة ورأى منازهلا ،وقيل :يستمر ابلتلبية إىل أن يشرع يف
يقطع ُّ
أ -ف ُ
الطواف ،واألول أصح.
عاود التيـ ْلبية بعد السعي.
ب -وإذا كان قاران أو مفردا :فإنيه يُ ُ
عاود التيـ ْلبية بعد إحرامه للحج يوم الَتوية.
ت -وإذا كان متمتعا :فإنيه يُ ُ
احلاج يف التيـ ْلبية :إىل أن يشرع يف رمي مجرة العقبة يوم العيد.
•
ويستمر ُّ
ُّ

***
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ات ا ِإلحر ِام
َحمظور ُ

بيا ُن َحمظور ِ
ات ا ِإلحر ِام
س :ما َحمظور ِ
ات ا ِإلحر ِام؟

ات اإلحرام عشرة ،بياهنا كما يلي:
جُ :مظور ُ
قصه أو نت ُفه ،من أي موضع من بدنه.
حلق الشعر أو ُّ
ُ -1
قص األظفار من يده أو رجله.
ُّ -2
الربنُس ،أو غي ذلك ِما يُقصد به
 -3تغطيةُ ال يذكر رأسه مبالصق له ،مثل :الطاقية ،والغَتة ،والعمامة ،و ُ
يمسية).
التغطية ،فأ يما ما ليس مبالصق للرأس :فال أبس أن يستظ يل به احملرُم كالْمظلية (الش ْ
صل ،والفنيلة،
ثل :الثوب املف ي
لبس ال يذكر اللباس املعتاد املف ي
صل على قدر البدن؛ هبيئته املعتادة ،م ُ
ُ -4
والسراويل ،والقميص ،واجلوربني ،وال ُقفيازين.
ب يف البدن بعد اإلحرام ،أو يف لباس اإلحرام مطلقا.
 -5التطيُّ ُ
صيد البحر ،فهو جائز.
قتل صيد الرب ،أو
اصطياده وإن مل يقتُله ،وأما ُ
ُ
ُ -6
ُ -7خطبةُ امرأة للزواج ،لنفسه أو لغيه.
قد النكاح ،لنفسه أو لم ْوليته.
 -8ع ُ
 -9مباشرةُ اليرجل للمرأة ،أو املرأة لليرجل فيما دون الفرج؛ كتقبيل ،ول ْمس بشهوة.
 -10اجلماعُ ،وهو :الوطءُ يف الف ْرج.
***

ختتص به املرأة يف َحمظور ِ
ات ا ِإلحر ِام
ما ُّ

ختتص به املرأة يف َحمظور ِ
ات ا ِإلحر ِام؟
س :ما الذي ُّ
ج :املرأةُ كاليرجل يف مجيع ُمظورات اإلحرام يإال إهنا ختالفه فيما يلي:

أوالُْ :حترُم املرأة فيما شاءت من الثياب؛ على أن يال تكون من ثياب الزينة ،وهلا أن تلبس اجلوارب واخلفاف
ً
يف قدميها ،ولو غطيت كعبيها؛ ألهنا غي ِمنوعة من ذلك.
جيب على املرأة تغطيةُ رأسها عند الرجال األجانب.
اثنيًاُ :
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الربقع أو اللثام املشابه للنقاب ،وجيب عليها تغطيةُ وجهها عند
اثلثًا :ال ُ
جيوز للمرأة أن تلبس النقاب أو ُ

وضع عصابة – أو حنوها-
الرجال األجانب ابلغطاء املعتاد للوجه؛ ولو ي
مس الغطاء وجهها ،وال يُشرع هلا ُ
على رأسها لغرض عدم ِما يسة الغطاء للوجه؛ لعدم ما يدل على مشروعية ذلك.

وجيب عليها تغطيةُ يديها عند الرجال األجانب بوضعها
ابعا :ال ُ
رً
جيوز للمرأة أن تلبس ال ُق يفازين على يديهاُ ،
داخل عباءَتا.
***
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وصفةُ العمرةِ
الدخول إل مكةَِ ،
ُ

أول ما يفعله احملرم إذا دخل إل مكةَ
س :ما أول ما يفعله احملرم إذا دخل إل مكةَ؟

ج :إذا وصل احملرُم إىل مكة :فالسنية له أن يبادر ابلذهاب إىل املسجد احلرام ألداء نُ ُسكه .ويكون أ يول ما
اف ابلكعبة ،وهذا الطواف األول ابلنسبة للمعتمر عمرة مفردة أو متمتعا هبا إىل احلج هو:
يبدأ به :الطو ُ
اف ال ُقدوم) ،وهو ابلنسبة هلما سنية غي
أحد أركاهنا ،وابلنسبة للقارن واملفرد هو( :طو ُ
(طو ُ
اف العُمرة) ،وهو ُ
سعي احلج مقديما يإال بعد هذا الطواف.
واجب ،فلو تركاه فال حرج عليهما ،لكن ال ُّ
يصح هلما ُ

***
ِ
صفةُ العمرةِ إ ًاال
صفةُ العمرةِ إ ًاال؟ ِ
س :ما ِ
ومم تتكون؟
ج :تتك يون العمرةُ يف اجلملة من أربعة أعمال هي:
أوال :اإلحر ُام.
ً

اف ابلكعبة سبعة أشواطُ ،ث ركعتان بعد الطواف.
واثنيًا :الطو ُ
صفا واملروة سبعة أشواط.
واثلثًا:
السعي بعد ذلك بني ال ي
ُ
احللق أو التقصيُ بعد ذلك.
ور ً
ابعاُ :
ت عمرتُه ،وحتليل منها.
وإذا فعل ذلك :فقد تـ يم ْ

***
ِ
ِ
ِ
ابلكعبة
الطواف
صفةُ
ِ
ِ
س :ما ِ
ابلكعبة؟
الطواف
صفةُ

كل شوط دورة كاملة على الكعبة؛ تبدأ من
ج :أول ما يبدأ به املعتم ُر أن يطوف ابلكعبة سبعة أشواطُّ ،
احلجر األسود وتنتهي به ،ويكون يف طوافه متطهرا ،وساترا لعورته.
ِ
وصفةُ الطواف كما يلي:

أ -أن يستقبل احلجر األسود ،فإن متكن من تقبيله قبيله ،ي
وإال استلمه بيده اليُمىن إن تيسر وقبيل يده ،فإن مل
يتي يسر له من أجل الزحام :أشار إليه رافعا يده اليُمىن ،قائال :هللا أكرب (ميرة واحدة) ،وال يقبل يدهُ ،ث ميضى
جاعال الكعبة عن يساره.
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ِ
ومن ُسنن طواف العمرة (وطواف القدوم)(:)1

 -1اليرم ُل يف األشواط الثالثة األُوىل فقط ،وهوُ :سرعة املشي مع مقاربة اخلُطا.
 -2االضطباعُ يف مجيع الطواف :وهو أن يكشف منكبه األمين ،وجيعل الرداء حتته ،وجيعل طريف الرداء على
املنكب األيسر ،وإذا أكمل الشوط السابع ترك االضطباع ،وغطيى منكبيه بردائه.
بُ -ث ميضي يف طوافه ،وال يدخل احلجر يف أثناء الطواف ،فإذا مير ابلركن اليماين( ،وهو الركن الرابع
للكعبة) :فإن تي يسر له استلمه بيده اليُمىن ،وال يُس ُّن له تكبيٌ وال غيه ،وإن مل يتيسر له استالمه :مضى ،وال
يشي إليه ،وال يُكرب.

ويقول بني الركنني اليماين واألسود« :ربينا آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار .
ت -كليما حاذى احلجر األسود :قبيله واستلمه ،فإن مل يتي يسر له من أجل الزحام :أشار إليه رافعا يده اليُمىن
قائال :هللا أكرب (ميرة واحدة) ،وميضى وال يقف.
سن عند استالمه تكبيٌ وال غيه؛ لعدم ثبوته
يستلم الركن اليماين إن تي يسر يف كل شوط وال يقبله ،وال يُ ُّ
ثُ -
عن النب  ،فإن مل يتي يسر له استالمه :مضى ،ومل يُشر إليه ،ومل يُكرب.
ويذكره مبا تيسر ،ويقرأُ ما تي يسر من القرآن
ج -ليس للطواف ذ ٌ
كر أو دعاءٌ خاص سوى ما تقدم ،فيدعو هللا ُ
السنية.
أصل يف ُّ
خبشوع وخضوع ،وما يُذكر من األدعية لكل شوط فليس له ٌ
ح -إذا انتهى من الشوط السابع :فقد أمتي الطواف ،وال يشيُ للحجر األسود وال يُكرب يف هناية السابع.
خُ -ث يُس ُّن له أن يصلي ركعتني خلف مقام إبراهيم  - إن تي يسر ذلك -ي
وإال ي
صالها يف أي موضع من
املسجد احلرام ،والسنية أن يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة :سورة (الكافرون) ،ويف الركعة الثانية بعد الفاحتة:
سورة (اإلخالص).
***
صفةُ السع ِي بي الصفا واملروةِ
ِ
س :ما ِ
صفةُ السع ِي بي الصفا واملروةِ؟

يسن له أن يقرأ
ج :أ -يتيجه
صفا ،فإذا دان من ال ي
املعتمر إىل املسعى من جهة ال ي
صفا  -وقبل الصعود عليهاُّ -
ُ
يقول« :أبدأُ مبا بدأ
صفا واملروة من شعائر هللا) ،وال يقرأ اآلية يف غي هذا املوضعُ ،ث ُ
قول هللا تعاىل( :إن ال ي
هللا به .
( )1ال يسن رمل وال اضطباع يف طواف اإلفاضة ،وال الوداع ،وال طواف النافلة.
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صفا إن تي يسرِ ،بيث يرى الكعبة إن تي يسر ،ويستقبل القبلة ،ويرفع يديه كما يرفعهما يف
بُ -ث يرقى على ال ي
احل ْم ُد وُهو
ك ولهُ ْ
الدعاء ،ويقول« :هللاُ أكربُ .هللاُ أكربُ .هللاُ أكربُ ،ال إله إيال هللاُ و ْحدهُ ال شريك لهُ ،لهُ الْ ُم ْل ُ
على ُكل ش ْيء قد ٌير ،ال إله إيال هللاُ و ْحدهُ ،أ ْجنز و ْعدهُ ،ونصر عْبدهُ ،وهزم ْاأل ْحزاب و ْحدهُ ُ ،ث يدعو مبا
تي يسرُ ،ث يعيد التكبي والتهليل والتحميدُ ،ث يدعو مبا تي يسرُ ،ث يعيد التكبي والتهليل والتحميد ،وال يدعو
كر ثالث ميرات ،والدعاء بني ذلك مرتني فقط.
بعد ذلك ،فيكون الذ ُ
تُ -ث ينزل متيجها إىل املروة ،فيمشي إىل األنوار اخلضراء الظاهرة يف املسعىُ ،ث يركض ركضا شديدا -إن
تي يسر  -إىل حد هناية األنوار اخلضراءُ ،ث يكمل مشيه إىل املروة.
صفا؛ غي أنه ال يقرأ اآلية إذا دان منها
ث -فإذا وصل املروة فقد أكمل شوطا ،ويفعل عليها كما فعل على ال ي
وال يف الصعود إليها أو عليها؛ لعدم وروده.
صفا ،ويشتد سعيُه عند األنوار اخلضراء الظاهرة.
جُ -ث يعود إىل ال ي
ط آخر ،وينتهي
ط ،والرجوع شو ٌ
ح -وهكذا يفعل يف كل شوط ،حىت يكمل سبعة أشواط ،الذهاب شو ٌ
السعي عند املروة.
صفا واملروة ،فيدعو هللا ويذكره
صفا ،وعلى ال ي
كر خاص سوى ما تقدم ذكره قبل صعود ال ي
خ -ليس للسعي ذ ٌ
السنية.
أصل يف ُّ
ويقرأ ما تي يسر خبشوع وخضوع ،وما يُذكر من األدعية لكل شوط فليس له ٌ
د -ال يقف للدعاء والذكر بعد السابع.
ذ -إذا أمتي املعتم ُر السعي :خرج من املسعى ،وحلق شعر رأسه ،أو ق ي
صر من مجيع الشعر ،وال جيزئ التقصيُ
أفضل من التقصي.
من بعض الشعر أو من جوانب الرأس ،و ُ
احللق ُ
املعتمر أو حلق :فقد انتهت عمرتُه ،وح يل منها احل يل الكامل.
صر
• وإذا ق ي
ُ

حىت يتحليل
احلاج قاران أو مفردا :فال جيوز له أن حيلق أو يقصر بعد السعي ،ويبقى ُمرما ي
• وإذا كان ُّ
يوم العيد.
***

ختتص به املرأة يف العمرةِ
ما ُّ

ختتص به املرأة يف العمرةِ؟
س :ما الذي ُّ

ختتلف املرأة عن اليرجل فيما يلي:
ج:
ُ
يسن هلا اليرم ُل وال االضطباعُ يف الطواف.
 -1ال ُّ
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 -2حي ُرم عليها مزامحةُ الرجال للوصول إىل احلجر األسود؛ كما حيرم على وليها متكينها من ذلك.
 -3ال ُّ
تشتد يف السعي عند األنوار اخلضراء.
حتلق شعرها ،وتكتفي ابلتقصي منه قدر أ لة ،وهي :رأس اإلصبع.
 -4ال ُ
***

أركا ُن العمرةِ

ِ
ترك واح ًدا ِمنها؟
حكم َمن َ
س :ما أركا ُن العمرة؟ وما ُ

ج :أركا ُن العمرة ثالثة:

األول :اإلحر ُام.
كن ُ
الر ُ
اف.
كن الثاين :الطو ُ
الر ُ
السعي.
الثالث:
كن ُ
الر ُ
ُ
ومن ترك اإلحرام :مل تنعقد عمرته أصال.
ومن ترك الطواف أو بعضه ،أو ترك السعي أو بعضه :مل تتم عمرته ،وال يتحلل حىت أييت به ولو أتخر ،ويبقى
على إحرامه ،حىت يتم نسكه.
***

واجبات العمرةِ
ُ

ِ
ترك واح ًدا ِمنها؟
س :ما
حكم َمن َ
ُ
واجبات العمرة؟ وما ُ

ج :واجبات العمرة اثنان:
األول :اإلحر ُام من امليقات ،فمن جتاوز ميقاته وهو مريد للحج أو العمرة :وجب عليه الرجوع إىل
اجب ُ
الو ُ
امليقات لإلحرام منه ،فإذا مل يفعل وأحرم بعد جتاوز امليقات :فعليه دم.
احللق أو التقصيُ ،فمن نسيه :وجب عليه أن حيلق أو يقصر مىت ذكر ،ومن تركه مطلقا :فعليه
اجب الثاينُ :
الو ُ
دم.
والدم :شاةٌ يذِبها ويوزعها على فقراء احلرم.

***
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ِ
احلج
صفةُ ِ

أعمال ِ
اليوم الثام ِن ِمن ِذي احلِجة
ُ
ُ ِ
ِ ِ ِ
(يوم الرتوية)؟
س :ما
أعمال اليوم الثام ِن من ذي احلجة ُ

حل من إحرامه بعد انتهاء العمرة ،وأ يما القارن واملفرد فهما
جُّ :
احلاج إ يما ُمتمت ٌع أو قار ٌن أو مفرٌد :فاملتمتع قد ي
ابقيان إبحرامهما مل يتحليال منه بعد.
جيب على احمللني من احلجاج املتمتعني ،وكذا أهل مكة ِمن يريد احلج أن حيرموا ابحلج ،والسنية هلم أن حيرموا
يف هذا اليوم الثامن ضحى ،قبل الظهر ،وصفةُ اإلحرام كما سبق ،فيحرم من مكانه الذي هو فيه ،ويقول يف
حجا).
إحرامه( :لبييك ًّ
قصروا
ُّ
ويسن للح يجاج أن يصلُّوا الظهر هذا اليوم يف (مىن) ،ويبقوا فيها إىل صباح اليوم التاسع ،والسنية أن ي ُ
الصالة الرابعية من غي مجع.
املبيت يف (مىن) ليلة التاسع من ذي احل يجة.
يسن يف هذا اليوم:
ومما ُّ
اإلكثار من التيلبية ،و ُ
ُ
***

أعمال ِ
اليوم التاس ِع ِمن ِذي احلِجة
ُ

ِ
ِ ِ ِ
(يوم َعرفة)؟
س :ماذا يعمل احلجاج يف أول اليوم التاس ِع من ذي احلجة ُ

ويسن أن خيطب اإلمام
ج :إذا طلعت
الشمس من اليوم التاسع :فالسنية للح يجاج أن يتو يجهوا إىل عرفة ُملبنيُّ ،
ُ
قبل صالة الظهر خطبة واحدة تناسب احلال ،يذكر الناس فيها أبصول الدين ،ويقرر التوحيد ،ويعلمهم
املناسكُ ،ث يصلُّون الظهر والعصر مجع تقدَي مع القصر.
***
معىن الوقوف بعرفة ،وحكمه
س :ما معىن الوقوف بعرفة؟ وما حكمه؟
ج :معىن الوقوف بعرفة كون احلاج هبا يف هذا اليوم ،على أي وضع كان.
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احلج بدونه؛ فمن فاته الوقوف بعرفة فاته احلج؛ حلديث عبدالرمحن
يصح ُّ
والوقوف بعرفة ركن من أركان احلج؛ ال ُّ

النب  قال:
«احلج عرفة ،فمن جاء قبل صالة الفجر من ليلة مجع فقد متي
ُّ
بن يـ ْعمر الديلي  أن ي
()1
حجه .رواه اخلمسة.
ُّ
***

وقت الوقوف بعرفة
س :ما وقت الوقوف بعرفة؟
ج :يبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم التاسع ،إىل طلوع الفجر من يوم العاشر؛ فمن وقف بعرفة
حجه ،ومن فاته الوقوف يف هذا الوقت فقد
يف هذا الوقت ولو حلظة – وهو من أهل الوقوف -فقد ص يح ُّ
فاته احلج.
***
ما يشرع أثناء الوقوف بعرفة
س :ما الذي يشرع أثناء الوقوف بعرفة؟
ج :يستحب للحاج بعد أن يصلي الظهر والعصر يف هذا اليوم مجعا وقصرا :أن يستقبل القبلة ،ويكثر من
الدعاء رافعا يديه وجيتهد فيه ،ويُظهر اخلضوع والتضرع واالفتقار إىل هللا تعاىل ،ويسأله من خي الدنيا واآلخرة
ويلح يف الدعاء ويكرره ،ويكثر من قول( :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله
لنفسه وأهله وأ يمتهُّ ،
احلمد ،وهو على كل شيء قدير).
وخيلط ذلك بشيء من التهليل والتكبي ،والتلبية ،ويبقى يف ذكر ودعاء حىت تغرب الشمس ،وليحرص على
األدعية املأثورة اجلامعة.
***

أعمال ليلة العاشر ِمن ِذي احلِجة
س :ما أعمال ليلة العاشر ِمن ِذي احلِجة (ليلةُ ُمزدلَِفةَ)؟
احلاج إىل مزدلفة ،وال جيوز االنصراف من عرفة قبل غروب الشمس،
ج :إذا غربت
الشمس يوم عرفة :انصرف ُّ
ُ
فمن فعل :لزمه الرجوع ليقف بعرفة جزءا من اللييل ولو يسيا.
( )1رواه أمحد  ،309/4وأبو داود ( ،)1949والَتمذي ( )889ونقل عن سفيان بن عيينة قوله :هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري ،وعن وكيع قال :هذا
احلديث أم املناسك ،والنسائي ( ،)3016وابن ماجه ( )3015ونقل عن ُممد بن حيىي قال :ما أرى للثوري حديثا أشرف منه.
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جل وعال ،ولْي ْمش بسكينة ووقار ،وليجتهد يف ترك إيذاء
ُّ
ويسن للحاج يف انصرافه :أن يكون ُملبيا ،ذاكرا هلل ي

احلجاج ،فإذا وصل إىل ُمزدلفة :ابدر بصالة املغرب والعشاء؛ جيمعهما مع قصر العشاء.
ُث يبيت ليلته هذه يف ُمزدلفة ،ويبقى هبا إىل صالة الفجر ،فيصليها مبكرا إذا دخل وقتهاُ ،ث يبقى يف ذكر
ودعاء مستقبال القبلة ،رافعا يديه إىل أن يسفر ًّ
جداُ ،ث ينصرف من مزدلفة قبل شروق الشمس.
ومن كان معه ضعفةٌ من نساء أو أطفال أو كبار سن :فله أن يدفع من ُمزدلفة قبل الفجر ،واألوىل :أن يال
يدفع قبل مغيب القمر ،وهو يف هذه الليلة بعد منتصف اللييل بساعتني تقريبا ،وإن دفع من بعد منتصف
الليل :فال أبس.
***

أعمال ِ
اليوم العاش ِر ِمن ِذي احلِجة
ُ
أعمال ِ
اليوم العاش ِر ِمن ِذي احلِجة (يوم العيد -يوم النحر) إ ًاال؟
س :ما
ُ
اج من مزدلفة قبل شروق الشمس من هذا اليوم إىل مىن ،وإن لقط سبع حصيات
ج :السنية أن ينصرف احلُ يج ُ
يف طريقه إىل مىن فهو حسن ،وإن أ يخر لقطها إىل مىن فهو أقرب للسنة ،ومن أي موضع أخذ احلصى :جاز،
ويسن أن يلب يف طريقه.
ُّ
فإذا وصل إىل مىن قام ابألعمال املشروعة يف يوم العيد؛ وهي مخسة:
السعي.
اف اإلفاضة-5 .
احللق أو التقصيُ -4 .طو ُ
النحرُ -3 .
رمي مجرة العقبةُ -2 .
ُ
ُ -1
***

رمي رةِ ِ
العقبة
ُ
ِ
يتعلق برم ِي رة ِ
العقبة.
سِ :بي يل ما ُ

رمي مجرة العقبة هو أول األعمال يف هذا اليوم ،فإذا وصل احلاج إىل مىن ياجته إىل مجرة العقبة وتس يمى:
جُ :
اجلمرة الكربى ،وهي آخر اجلمرات الثالث ،فإذا وصلها قطع التلبية ،ورمى اجلمرة بيده اليُمىن ،بسبع حصيات،
واحدة واحدة ،يرميها رميا ،وال يضعها وضعا ،ويكرب مع كل حصاة.
واملهم أن تسقط اجلمرات يف احلوض املخصص للرمي ،وليس أن يرمي اجلدار الشاخص.
ومن أي جهة رمى أجزأه ،فإن تي يسر له أن يستقبل اجلمرة ،وجيعل مىن عن ميينه ،ومكة عن يساره فهو أفضل؛
ألنه موقف النب .
وله أتخي الرمي إىل املساء أو الليل حىت خيف الزحام.
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والواجب أن يكون حصى اجلمار يف حجم حصى اخل ْذف ،أكرب من حبية احلمص قليال.

***

َحن ُر اهلَ ْد ِي
حر اهلَ ْد ِي.
سِ :بي يل ما ُ
يتعلق بنَ ُ
ج :إذا رمى اجلمرة فإن كان معه هدي ذِبه ،ويستحب أن أيكل منه ويطعم املساكني ،وإن كان قد ويكل
بذِبه فليحرص على توكيل اجلهات املوثوقة املعتمدة ،أو توكيل أشخاص يعرفهم ويثق هبم.
بع
واهلدي واجب على املتمتع والقارن غي أهل مكة فال جيب عليهم ،ومستحب للمفرد ،وهو :شاةٌ أو ُس ُ
بع بقرة ،وله أن يؤخر ذِبه إىل اليوم احلادي عشر ،أو الثاين عشر ،أو الثالث عشر قبل غروب
بدنة أو ُس ُ
مشسه.
***
التقصري
احللق أو
ُ
ُ
يتعلق اب ِ
حللق أو التقص ِري.
سِ :بي يل ما ُ
لق أفضل ،وأما املرأة فتقصر من
الرجل رأسه أو يقصر من مجيعه ،واحل ُ
ج :بعد النحر -إن تي يسر النحر -حيلق ُ
رأسها قدر أ لة ،وهي :رأس األصبع.
***

ِ
اإلفاضة
طواف
ُ
يتعلق ب ِ
ِ
اإلفاضة.
طواف
سِ :بي يل ما ُ

احلاج التحلُّل األول ،واألفضل له أن يلبس مالبسه املعتادة ويتطيبُ ،ث
ج :بعد احللق أو التقصي يتحلي ُل ُّ
خيرج إىل املسجد احلرام لطواف اإلفاضة ،وهو طواف احلج ،ويس يمى( :طواف الزايرة) ،ويطوف ابلصفة
السابقة يف الطواف؛ يإال إن هذا الطواف ليس فيه رم ٌل وال اضطباعُ ،ث يصلي بعده ركعتني.
***
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احلج
سعي ِ
احلج.
يتعلق بسع ِي ِ
سِ :بي يل ما ُ

عي ،ألن
ج :بعد طواف اإلفاضة يتيجهُ ُّ
احلاج للمسعى ،فيسعى س ْعي احلج ،فإن كان متمتعا :لزمه هذا ال يس ُ
األول كان سعي العمرة ،وإن كان قاران أومفردا :فإن كاان قد سعيا قبل ذلك بعد طواف ال ُقدوم :فال
سعيه ي
عي احلج.
سعي آخر بعد طواف اإلفاضة ،وكان سعيُهما ي
يلزمهما ٌ
األول هو س ُ
فإذا انتهى من طواف اإلفاضة والسعي :فقد انتهت أعمال يوم العيد ،وعليه الرجوع إىل مىن ليبيت هبا ليلة
احلادي عشر.
***

التحلُّ ُل ِمن احلج

احلاج ِمن إحرامه؟
س :مىت يتحلل ُّ
ج :للحج حتلُّالن مها:
قد النكاح،
التحلُّ ُل ُ
األول :وهو إابحةُ مجيع احملظورات ما عدا ما يتعلق ابلنساء ،وهو :الوطء ،واملباشرةُ ،وع ُ
وحيصل هذا التحلل بفعل اثنني ِما يلي:
اف اإلفاضة؛ مع السعي إذا مل يكن قد ق يدم س ْعي
احللق أو التقصيُ -3 .طو ُ
رمي مجرة العقبةُ -2 .
ُ -1
احلج مع طواف القدوم.
التحلُّ ُل الثاين :وهو إابحةُ مجيع احملظورات على احلاج ،وحيصل بفعل مجيع األمور الثالثة السابقة.
***
ليلة احلادي عشر ِمن ذي احلِجة و ِ
أعمال ِ
يومها (اليوم األول من أايم التشريق)
ُ
ليلة احلادي عشر ِمن ذي احلِجة وال ِ
أعمال ِ
يوم احلادي عشر؟
س :ما
ُ

جيب على احلاج أن يبيت يف (مىن) ليلة احلادي عشر ،ومعىن البيات :أن يبقى هبا أكثر اللييل ،ويف اليوم
جُ :
يستحب له كثرة ذكر هللا تعاىل ابلتسبيح والتهليل والتكبي.
احلادي عشر -وما بعده من أايم التشريق الثالثة-
ُّ
وقت رمي اجلمار الثالث ،وله أن يؤخر الرمي إىل
وإذا زالت الشمس -وهو بداية وقت صالة الظهر -يبدأ ُ
اللييل ،وبيا ُن صفته كما يلي:
أوال :يبدأ ابجلمرة الصغرى وهي األوىل ،فيميها بسبع حصيات ،يرفع يده مع كل حصاة ،ويقول :هللا أكرب،
ً
ُث يتقدم قليال ،وأيخذ جهة اليمنيُ ،ث يقف مستقبل القبلة ،ويدعو رافعا يديه ،ويطيل الدعاء.
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اثنيًاُ :ث يرمي اجلمرة الوسطى؛ فيميها بسبع حصيات ،يرفع يده مع كل حصاة ،ويقول :هللا أكربُ ،ث يتقدم

قليال ،وأيخذ جهة اليسارُ ،ث يقف مستقبل القبلة ،ويدعو رافعا يديه ،ويطيل الدعاء.

اثلثًاُ :ث يرمي اجلمرة الكربى وهي مجرةُ العقبة ،والسنية أن يستقبل اجلمرة ،وجيعل مىن عن ميينه ،ومكة عن
يقف بعدها للدعاء.
يساره ،وال ُ
***

أعمال ِ
اليوم الثاين ع َش َر ِمن ِذي احلِجة (اليوم الثاين من أايم التشريق)
ُ
أعمال ِ
اليوم الثاين ع َش َر ِمن ِذي احلِجة؟
س :ما
ُ
الشمس رمى اجلمار الثالث كما فعل يف
جيب على احلاج أن يبيت يف (مىن) ليلة الثاين عشر ،وإذا زالت
جُ :
ُ
التعجل فإنه خيرج من مىن قبل غروب الشمس ،فإن بقي يف مىن إىل غروب
اليوم احلادي عشر ،وإذا أراد ُّ
التعجل؛ يإال إن كان قد نواه وجت يهز له ومنعه الزحام :فله اخلروج؛ ولو بعد غروب الشمس.
الشمس فال جيوز له ُّ
قال هللا تعاىل( :فمن تع يجل يف يومني فال إُث عليه ومن أتخر فال إُث عليه ملن اتقى)( ،)1واملراد ابليومي :اليوم
احلادي عشر واليوم الثاين عشر من أايم التشريق ،واملتأخر هو من يبقى إىل اليوم الثالث عشر.
***

أعمال ِ
عشر ِمن ِذي احلِجة (اليوم الثالث ِمن أايم التشريق)
الثالث
اليوم
ُ
َ
َ
أعمال ِ
عشر ِمن ِذي احلِجة؟
الثالث
اليوم
س :ما
ُ
َ
َ
فيبيت يف (مىن) ليلة الثالث عشر من ذي احلجة ،ويبقى هبا
ج :من أراد ُّ
التأخر إىل هذا اليوم فهو أفضلُ ،
الشمس رمى اجلمرات الثالثُ ،ث طاف بعد ذلك للوداع.
حىت إذا زالت
ُ
***

الوداع
طواف
ِ
ُ
س :ما حكم ِ
الوداع؟
طواف
ِ
ُ

احلاج من مىن يف اليوم الثاين عشر أو الثالث عشر مل يبق عليه من أعمال احلاج يإال طواف
ج :إذا خرج ُّ
الوداع ،وهو واجب عليه مىت أراد اخلروج من مكة ،فإن بقي بعد أايم التشريق أايما :فال أبس بذلك ،ويطوف
للوداع عند خروجه ،ويصلي بعده ركعتنيُ ،ث خيرج إىل جهته اليت يريدها ،وليس عقب طواف الوداع سعي.
ويسقط طواف الوداع عن املرأة احلائض والنفساء.
( )1سورة البقرة آية .203
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***
أركا ُن احلج

احلج؟ وما حكم من ترك أحد أر ِ
احلج؟
كان ِ
س :ما أركا ُن ِ
َُ
ج :أركان احلج أربعة:
األول :اإلحر ُام.
كن ُ
الر ُ
الوقوف بعرفة.
كن الثاين:
ُ
الر ُ
اف اإلفاضة.
الثالث :طو ُ
كن ُ
الر ُ
السعي.
ابع:
كن الر ُ
الر ُ
ُ
حجه أصال.
• وم ْن تـرك اإلحرام :مل ينعقد ُّ

• وم ْن تـرك الوقوف بعرفة :فقد فاته احلج ،ويلزمه أن يتحليل بعمرة.

حجه حىت أييت به؛ وال يتحليل التحلُّل
• وم ْن تـرك الطواف أو بعضه ،أو ترك السعي أو بعضه :مل يتم ُّ
الثاين حىت أييت به ولو أتخر.
***
احلج
واجبات ِ
ُ
ِ
احلج؟
حكم َمن تَ َر َك شيئًا ِمن
س :ما
واجبات ِ
واجبات ِ
ُ
احلج؟ وما ُ

اجبات احلج سبعةٌ:
ج :و ُ
األول :اإلحر ُام من امليقات ،فمن جتاوز ميقاته وهو مريد للحج :وجب عليه الرجوع إىل امليقات
اجب ُ
الو ُ
لإلحرام منه ،ومن أحرم بعد جتاوز ميقاته :فعليه دم.
الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس؛ ملن وقف هبا هنارا.
اجب الثاين:
ُ
الو ُ
املبيت مبزدلفة ليلة العاشر من ذي احلجة.
اجب ُ
الثالثُ :
الو ُ
املبيت مبىن ليايل أايم التشريق.
ابعُ :
اجب الر ُ
الو ُ
رمي اجلمار.
اجب
الو ُ
ُ
اخلامسُ :
احللق أو التقصيُ ،فمن نسيه :وجب عليه أن حيلق أو يقصر مىت ذكر ،ومن تركه مطلقا:
اجب
السادسُ :
الو ُ
ُ
فعليه دم.
اف الوداع.
اجب
السابع :طو ُ
ُ
الو ُ
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وم ْن تـرك واجبا من هذه الواجبات :وجب عليه د ٌم جي ُربُ به هذا الن ْقص ،وهو :شاةٌ يذِبها ويوزعها على فقراء

احلرم.

***
فِ ْديةُ األَذَى
ِ
تلزم احلاج أو ِ
املعتم َر؟
س :ما ف ْديةُ األَذَى؟ ومىت ُ

لبس املخيط ،وتغطيةُ
ج :ف ْديةُ األذى هي :الف ْدية املشروعة لفعل ستة من احملظورات هيُ :
حلق الشعر ،و ُ
وتقليم األظافر ،ومباشرةُ النساء بشهوة من غي مجاع؛ فمن فعل واحدا من هذه الستة
التطيب،
الرأس ،و ُ
ُ
عامدا ،عالما ابلتحرَي ،خمتارا :وجبت عليه ف ْديةُ األذى ،وهي أن يفعل واحدا من ثالث عبادات على التيخيي:
يام ثالثة أايم ،وال يشَتط فيها التتابع ،وال أن تكون مبكة ابتفاق العلماء رمحنا هللا وإايهم.
 -1ص ُ
الرب
إطعام ستية مساكني ،واألحسن أن يكونوا يف مكة ،لكل مسكني نصف صاع من طعام ،كاألرز أو ُ
ُ -2
أو اجلريش ،أو غيها ،وخيتلف تقديره ابلكيلو جرام ِبسب نوع الطعام املخرج ،ومن أخرج كيلو وربع إىل كيلو
ونصف لكل مسكني فالغالب أن يكون وافيا ابلقدر الواجب .وجيوز له أن يطعمهم مباشرة ،أبن يغديهم أو
يعشيهم فُرادى أو جمتمعني ،أو يشَتي هلم طعاما مطبوخا يكفي لكل واحد منهم.
بح شاة ،وإطعامها للفقراء ،واألحسن أن تكون يف مكة.
 -3ذ ُ
وجيوز الذبح واإلطعام يف أي مكان على الصحيح من قويل العلماء رمحنا هللا وإايهم؛ ألن هللا تعاىل أمر هبما
ومل يعني هلما موضعا ،بل أطلق ذلك ،وهكذا النب  مل يعني هلما موضعا ،بل أمر هبما وأطلق ،فيبقى
موضعهما مطلقا غي مقيد على ما جاء يف كتاب هللا تعاىل ،وسنة رسوله .
***

تَمَّ
بِحَمْدِ الل
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