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   التعريُف بأهِل األعذاِر .* 
نللون مللن أدا  الللذين ال يتمكَّ ، والخللاوفون، والمسللافرون، المرضللى: األعللذار هللم أهلللُ 

علنهم، ولللب ملنهم  ف الشلار ُ المعلذور  فقلد خفَّل رُ يها غيالصالة على الصفة التي يؤد ِ 
فقلد جلا ت برفلع  ،أن يصلوا حسب استلاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسلماحتها

يِن ِمْن َحَرجٍ َومَ + قال هللا تعالى:  الحرج  ".  ا َجعََل َعلَْيُكْم فِي الد ِ
   .صالة المريض* 
الصلالة قاوملا، وإن احتلاج إللى    فلالمريض يلزمله أن يلؤد َ  إن الصالة ال تترك أبًدا -

فال بأس بذلك  ألن ما ال يتم الواجلب إال بله فهلو ، االعتماد على عصا ونحوه في قيامه
 واجب.

يام في الصالة  بأن عجلز عنله أو شلل عليله أو خيلف ملن فإن لم يستلع المريض الق -
 ي قاعًدا.يصل ِ ـ والحالة ماذكر ـ فإنه  :قيامه زيادة مرض أو تأخر بر 

وقد أجمع العلما  على أن من عجز عن القيام في الفريضلة  صلالها قاعلداً، وال إعلادة 
ار  لللم عليلله، وال يللنقص هوابلله، وتكللون هيوللة قعللوده حسللب مللا يسللهل عليلله  ألن الشلل

 جاز. فكيف قعد ،خاصة ةً قعديللب منه 
ه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز فإن لم يستلع المريض الصالة قاعًدا  بأن شل علي -

ه إللى القبللة، واألفضلل أن يكلون عللى جنبله فإنه يصلي على جنبله، ويكلون وجُهل :عنه
صللى  ،هلا بنفسلهاأليمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، ولم يستلع التوجله إلي

 ، إلى أ  جهة تسهل عليه.هعلى حسب حال
تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكلون  :فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه -

 رجاله إلى القبلة مع اإلمكان.
لى عللى جنبله وإذا صلى المريض قاعًدا، وال يسلتليع السلجود عللى األرض، أو صل -

برأسه للركو  والسجود، ويجعل اإليملا  للسلجود فإنه يؤمي   :أو على ظهره كما سبل
أخفللض مللن اإليمللا  للركللو ، وإذا صلللى المللريض جالسللا وهللو يسللتليع السللجود علللى 

 وجب عليه ذلك، وال يكفيه اإليما . ،األرض
لل مللا أخرجلله البخللار   :لةوالللدليل علللى جللواز صللالة المللريض علللى هللذه الكيفيللة المفصَّ

قلال: كانلت بلي بواسلير، ـ رضلي هللا عنله ـ  وأهل السنن من حديث عمرن بن حصين
صل قاوما، فإن لم تسلتلع فصلل قاعلًدا، فلإن )  فقال: صلى هللا عليه وسلم فسألت النبي

 (فإن لم تستلع فمستلقيا)  ، زاد النساوي:(لم تستلع فعلى جنبك 
ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسعََهاوقوله تعالى:)  .( " ال يَُكل ُِف َّللاَّ

لهلم عمليلات جراحيلة،  ىجلرعلى أن ما يفعله بعض المرضى ومن تُ  وهنا يجب التنبيه
فيتركون الصالة بحجلة أنهلم اليقلدرون عللى أدا  الصلالة بصلفة كامللة، أو ال يقلدرون 

وهلذا خللأ كبيلر  ألن  :على الضو ، أو ألن مالبسهم نجسة، أو غير ذلك ملن األعلذار

 باُب صالةِ أهل األعذارِ 
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اجباتهلا، و وأأو أركانهلا  المسلم ال يجوز له ترك الصالة إذا عجز عن بعلض شلرولها
َ َما اْستََلْعتُم) قال هللا تعالى:  ل يصليها على حسب حالهب  .(فَاتَّقُوا َّللاَّ

 وبعض المرضى يقول: إذا شفيت قضت الصلوات التي تركتها.
وما سبل بيانه هو في حل ملن ابتلدأ الصلالة معلذوًرا، واسلتمر بله العلذر إللى الفلرا   -

هو يقدر على القيام، هم لرأ عليله العجلز عنله، أو ابتلدأها وهلو منها، وأما من ابتدأها و
ال يستليع القيام، هم قدر عليه في أهناوها، أو ابتدأها قاعًدا، هم عجز عن القعود أهناوهلا، 

فإنلله فللي تلللك األحللوال ينتقللل إلللى الحالللة  :دأها علللى جنللب، هللم قللدر علللى القعللودأو ابتلل
َ َمللا اْسللتََلْعتُم + ا  لقوللله تعللالى: المناسللبة للله شللرعا، ويتمهللا عليهللا وجوبلل ، " فَللاتَّقُوا َّللاَّ

فينتقللل إلللى القيللام مللن قللدر عليلله، وينتقللل إلللى الجلللوس مللن عجللز عللن القيللام فللي أهنللا  
 الصالة... وهكذا.

فإنله يلومي  برأسله  :وإن قدر على القيام والقعود، وللم يقلدر عللى الركلو  والسلجود -
 اعًدا  ليحصل الفرق بين اإليما ين حسب اإلمكان.بالركو  قاوما، ويومئ بالسجود ق

وللمللريض أن يصلللي مسللتلقيا مللع قدرتلله علللى القيللام إذا قللال للله لبيللب مسلللم هقللة: ال  -
ه، وأم شلقُّ  شَ ِحلصللى جالسلا حلين جُ × النبي  يمكن مداواتك إال إذا صليت مستلقيا  ألن

 بها. لرمدٍ  تركت السجودَ  ـ رضي هللاُ عنها ـ سلمة
 .لراكبصالة ا* 

ومن أهل األعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصالة عللى األرض بوحلل أو مللر، 
أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا 

ملن دابلة وغيرهلا، وال  ،ففي هذه األحلوال يصللي عللى مركوبله :نزل من عدو أو سبع
انتهللى إللى مضلليل هلو علللى  ×أن النبلي ) بلن مللرة: ينلزل إلللى األرض  لحلديث يعلللي 

فصلللى بهللم يللومئ إيمللا    علللى راحلتلله، ×راحلتلله، فللأذن وأقللام، هللم تقللدم رسللول هللا 
 رواه أحمد والترمذ . ( السجود أخفض من الركو 

 : ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبل 
َحْيُث َما ُكْنتُْم فََولُّلوا ُوُجلوَهُكْم وَ + أن يستقبل القبلة إن استلا   لقوله تعالى:  -1

 ". َشْلَرهُ 
ويجب عليه فعل ملا يقلدر عليله ملن ركلو  وسلجود وإيملا  بهملا ولمأنينلة   -2

َ َما اْستََلْعتُم+ لقول تعالى:   ، وما ال يقدر عليه ال يكلف به. " فَاتَّقُوا َّللاَّ

وصللى عللى حسلب حالله، ها، للم يجلب عليله اسلتقبال ،وإن لم يقدر عللى اسلتقبال القبللة
وكذلك راكب اللاورة يصلي فيها بحسب استلاعته ملن قيلام أو قعلود وركلو  وسلجود 

 بحسب استلاعته، مع استقبال القبلة  ألنه ممكن. ،أو إيما  بهما
 .صالة المسافر *

، الة الرباعيلة ملن أربلع إللى ركعتلينومن أهل األعذار المسافر، فيشر  له قصلر الصل
َوإَِذا َضلَرْبتُْم فِلي األَْرِض +  تعالى: هللاقال   لكتاب والسنة واإلجما على ذلك ا كما دل

 .صل في السفر إال قصًرالم ي ×، والنبي " فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّالةِ 
ويبللدأ السللفر بخللروج المسللافر مللن عللامر بلللده  ألن هللا أبللاح القصللر لمللن ضللرب فللي  

روجه من بللده ال يكلون ضلاربا فلي األرض وال مسلافًرا، وألن النبلي األرض، وقبل خ
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إنمللا كللان يقصللر إذا ارتحللل، وألن لفللظ السللفر معنللاه اإلسللفار  أ : الخللروج إلللى  ×
الصحرا ، يقال: سفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحرا  التي 

 لم يكن مسافراً. ،ينكشف فيها من بين المساكن
صر المسافر الصالة، ولو كان يتكرر سفره  كصاحب البريلد وسليارة األجلرة مملن ويق

 يتردد أكهر وقته في اللريل بين البلدان.
فلي وقلت  ،ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصلر، والجملع بلين الم لرب والعشلا 

فإنله يجلوز لله الجملع، وهلو رخصلة عارضلة،  ،أحدهما  فكل مسافر يجلوز لله القصلر
 ×أن النبلي ـ  رضلي هللا عنلهـ عند الحاجة، كما إذا جد به السير  لما روى معاذ يفعله 

أخر الظهر حتى يجمعها إللى العصلر  ،إذا ارتحل قبل زيغ الشمس كان في عزوة تبوك
صللى الظهلر والعصلر جمعلا هلم سلار،  ،ويصليهما جمعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس
 رواه أبو داود والترمذ . ،(وكان يفعل مهل ذلك في الم رب والعشا  
فاألفضلل لله أن يصللي كلل صلالة فلي وقتهلا  ،وإذا نزل المسافر في أهنا  سفره للراحة

 قصًرا بال جمع.
ويباح الجمع بين الظهر والعصلر وبلين الم لرب والعشلا  للملريض اللذ  يلحقله بتلرك 

فلع الحلرج وإنملا كلان الجملع لر) قال شيخ اإلسالم ابلن تيميلة رحمله هللا:  الجمع مشقة.
عن األمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، واألحاديث كلها تدل عللى أنله يجملع فلي الوقلت 

تركله حلرج قلد رفعله هللا علن  الواحد لرفع الحرج عن أمتله، فيبلاح الجملع إذا كلان فلي
األمللة، وذلللك يللدل علللى الجمللع للمللرض الللذ  يحللرج صللاحبه بتفريللل الصللالة بلريللل 

 هـ.ـ  ا( األولى واألحرى 
بللاح الجمللع بللين الم للرب والعشللا  خاصللة لحصللول ملللر يبللل الهيللاب، وتوجللد معلله وي

ـ  جمع بين الم رب والعشا  في ليلة مليرة، وفعله أبو بكر وعملر ×مشقة  ألنه عليه 
 .رضي هللا عنهما
 (240/  1) -الملخص الفقهي 

يم، فاألفضلل لله أن يفعلل األرفلل بله ملن جملع تلأخير أو جملع تقلد ،ومن يباح له الجمع
واألفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة األفضل جمع التلأخير بلين 

، وجمع التقديم بعرفة ألجل اتصال الوقلوف، وجملع التلأخير ×الم رب والعشا   لفعله 
 بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها.

 .صالة الخوف* 
ة والمحللاربين  لقوللله كقتللال الكفللار والب للا ،تشللر  صللالة الخللوف فللي كللل وقللت مبللاح

 ، وقليس عليله البلاقي مملن يجلوز قتالله، وال" إِْن ِخْفتُْم أَْن يَْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكفَلُروا+ تعالى: 
  .  تجوز صالة الخوف في قتال محرم

َوإَِذا + قال هللا تعلالى:   ة الخوف الكتاب والسنة واإلجما والدليل على مشروعية صال
للالةَ فَْلللتَقُْم َلاوِفَللةٌ ِمللْنُهْم َمعَللَك َوْليَأُْخللذُوا أَْسللِلَحتَُهْم فَللإَِذا َسللَجُدوا ُكْنللَت فِلليِهْم فَأَقَْملل َت لَُهللُم الصَّ

فَْليَُكونُللوا ِمللْن َوَراوُِكللْم َوْلتَللأِْت َلاوِفَللةٌ أُْخللَرى لَللْم يَُصلللُّوا فَْليَُصلللُّوا َمعَللَك َوْليَأُْخللذُوا ِحللْذَرُهْم 
مللن  ×صللحت صللالة الخللوف عللن النبللي ) م أحمللد رحملله هللا: قللال اإلمللا"، َوأَْسللِلَحتَُهْم 

 .ـهـ  ا (خمسة أوجه أو ستة كلها جاوزة 
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وتفعللل صللالة الخللوف عنللد الحاجللة إليهللا سللفًرا وحضللًرا، إذا خيللف هجللوم العللدو علللى 
المسلللمين  ألن المبلليا لهللا هللو الخللوف ال السللفر، لكللن صللالة الخللوف فللي الحضللر ال 

وصلالة الخلوف فلي السلفر  ا تقصر فيها صلفة الصلالة،يقصر فيها عدد الركعات، وإنم
 يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة.

 وتشر  صالة الخوف بشرلين:
 أن يكون العدو يحل قتاله كما سبل. الشرل األول:
إِْن ِخْفلتُْم + أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصالة  لقولله تعلالى:  الشرل الهاني:

َودَّ الَِّذيَن َكفَُروا لَْو تَْ فُلُلوَن َعلْن أَْسلِلَحتُِكْم َوأَْمتِعَلتُِكْم +  :، وقوله " ْن يَْفتِنَُكُم الَِّذيَن َكفَُرواأَ 
 ." فَيَِميلُوَن َعلَْيُكْم َمْيلَةً َواِحَدةً 

 ومن صفات صالة الخوف: 
ـ األنصللار   ةهمللحبللن أبللي فللي حللديث سللهل  ×الصللفة الللواردة عللن النبللي  -1

وقللد اختللار اإلمللام أحمللد العمللل بهللا  ألنهللا أشللبه بالصللفة ـ  رضللي هللا عنلله
المذكورة في القرآن الكريم، وفيهلا احتيلال للصلالة واحتيلال للحلرب، وفيهلا 

 هذه الصالة في غزوة ذات الرقا . ×نكاية بالعدو، وقد فعل 
و، ولاوفلة وجلاه العلد ×أن لاوفة صفت ملع النبلي )  وصفتها كما رواها سهل هي:

فصلى بالتي معه ركعة، هم هبت قاوملا وأتملوا ألنفسلهم، هلم انصلرفوا وصلفوا وجلاه 
العدو، وجا ت اللاوفة األخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلالته، هلم هبلت 

 متفل عليه. ( جالسا وأتموا ألنفسهم، هم سلم بهم
× شهدت ملع رسلول هللا )  ومن صفات صالة الخوف: ما روى جابر  قال: -2

× ة الخوف، فصففنا صفين والعلدو بيننلا وبلين القبللة، فكبلر رسلول هللا صال
رأسه من الركلو  ورفعنلا جميعلا، هلم  فكبرنا هم ركع وركعنا جميعا، هم رفع

انحدر بالسلجود والصلف اللذ  يليله، وقلام الصلف الملؤخر فلي نحلر العلدو، 
ر السجود، وقام الصف الذ  يليه  انحلدر الصلف الملؤخ ×فلما قضى النبي 

بالسجود، وقلاموا، هلم تقلدم الصلف الملؤخر وتلأخر الصلف المقلدم، هلم ركلع 
وركعنا جميعا، هم رفع رأسه من الركو  ورفعنا جميعا، هم انحلدر بالسلجود 
والصف الذ  يليه وكلان ملؤخرا فلي الركعلة األوللى، وقلام الصلف الملؤخر 

السللجود، وقللام الصللف الللذ  يليلله  انحللدر  ×فللي نحللر العللدو، فلمللا قضللى 
 رواه مسلم. ( وسلمنا جميعا ×صف المؤخر بالسجود، فسجدوا، هم سلم ال

وهللذه الصللفات تفعللل إذا لللم يشللتد الخللوف، فللإذا اشللتد الخللوف  بللأن تواصللل اللعللن 
والضرب والكر والفلر، وللم يمكلن تفريلل القلوم وصلالتهم عللى ملا ذكلر، وحلان وقلت 

هللا يوموللون بللالركو  الصللالة  صلللوا علللى حسللب حللالهم، رجللاالً وركبانللا، للقبلللة وغير
فَلإِْن ِخْفلتُْم فَِرَجللاالً أَْو + والسلجود حسلب للاقتهم، وال يلؤخرون الصلالة  لقولله تعلالى: 

 ً فصلوا رجاالً أو ركبانا، والرجال جمع راجل، وهلو الكلاون عللى رجليله  :  أ " ُرْكبَانا
 ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب.

السالح ملا يلدفع بله علن نفسله وال يهقلله  ويستحب أن يحمل معه في صالة الخوف من 
 ." َوْليَأُْخذُوا أَْسِلَحتَُهم+ لقوله تعالى: 
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ومهل شدة الخوف: حالة الهرب من عدو أو سيل أو سلبع أو خلوف فلوات علدو يللبله  
فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشليا، مسلتقبل القبللة وغيلر مسلتقبلها، يلومئ بلالركو  

 والسجود.
 

 
 
 

                                        
 
 
  مشروعيةُ هذه الصالة.* 

 ( الصلحيحين)  ففلي  لكهيلر، ويومهلا أفضلل أيلام األسلبو بذلك لجمعهلا الخللل ا سميتْ 
نحلن ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ وقلال (،  من أفضل أيامكم يلوم الجمعلة)  وغيرهما:

أوتوا الكتاب ملن قبلنلا، هلم هلذا يلومهم اآلخرون األولون السابقون يوم القيامة  بيد أنهم 
 .( الذ  فرض هللا عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا هللا له، والناس لنا فيه تبع

هللا علليهم، وشلرعت  ةنعمل لتنبيههم على عظم هذه الصالةِ  شر  اجتما  المسلمين فيو
 .فيه الخلبة لتذكيرهم بتلك النعمة، وحههم على شكرها

قلال تما  الخلبلة وإقاملة تللك الصلالة، ضور ذللك االجتملا  واسلوأمر هللا المؤمنين بح
ِ + تعلالى:  للالةِ ِملْن يَللْوِم اْلُجُمعَلِة فَاَسللعَْوا إِلَلى ِذْكللِر َّللاَّ يَلا أَيَُّهللا الَّلِذيَن آَمنُللوا إَِذا نُلوِدَ  ِللصَّ

 ." َوَذُروا اْلبَْيَع َذِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 
 أن صالة الجمعة فرض مستقل، ليست بدالً من الظهلر.ـ رحمهم هللا ـ لعلما  وقد ذكر ا
صلالة الجمعلة ركعتلين، تملام غيلر قصلر، عللى لسلان )  :ـ  رضي هللا عنهـ قال عمر 
وذللك ألنهلا تخلالف صلالة الظهلر فلي أحكلام كهيلرة،  .ـ ( صللى هللا عليله وسللمـ نبيكم 

ورد على تركها زيلادة تهديلد، وألن لهلا  وهي أفضل من صالة الظهر، وآكد منها  ألنه
شرولا وخصاوص ليست لصالة الظهلر، وال تجلزع عنهلا صلالة الظهلر مملن وجبلت 

 تكون بدالً عنها.ال عليه ما لم يخرج وقتها  فصالة الظهر حينوذ 
 شروُل وجوب صالة الجمعة.* 

و داود بللروى أ  صلالة الجمعلة فلرض عللين عللى كلل مسللم ذكللر حلر مكللف مسلتولن
 ،الجمعة حل واجب على كلل مسللم فلي جماعلة) نده عن لارق بن شهاب مرفوعا: بس

، إسناده هقات، وصلححه غيلر ( إال أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض
 واحد.

 فال تجُب صالة الجمعة على من يلي : 
 من ليس بمستولٍن. أوال:

مسللتولنين ببنللا  متقللارب، ال كللل قللوم )  :ـ رحملله هللا ـ  قللال شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة
يظعنون عنه شتا  وال صيفا، تقام فيه الجمعلة إذا كلان مبنيلا بملا جلرت بله علادتهم ملن 
مدر أو خشب أو قصلب أو جريلد أو سلعف أو غيلر ذللك  فلإن أجلزا  البنلا  ومادتله ال 

 باُب صالةِ الجمعة
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تلأهير لهلا فلي ذللك، وإنملا األصللل أن يكونلوا مسلتولنين، ليسلوا كأهلل الخيلام والحلللل، 
ينتجعون في ال الب مواقع القلر، وينتقلون في البقلا ، وينقللون بيلوتهم معهلم إذا  الذين
 ( ا ـ هـ. انتقلوا

 على أهل الخياِم المتنق ِلين  لما سبل.ال تجب الجمعة ف
ه وأصلحابَ  ـ صللى هللا عليله وسللمـ قصلر  ألن النبلي  سلفرَ  عللى مسلافرٍ كما ال تجلب  

 صل أحد منهم الجمعة في السفر.كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم ي
 ال تجب على امرأة. هانيا:

أجمعوا أن ال جمعة على النسلا ، وأجمعلوا أنهلن إذا حضلرن ) قال ابن المنذر وغيره: 
أن ذلللك يجللزع عللنهن، وكللذلك إذا حضللرها المسللافر أجزأتلله، وكللذلك  فصلللين الجمعللة

 (. المريض  ألن إسقالها عن هؤال  للتخفيف عنهم
 فر  ألنه ال تصا منه الفرو  وهو على كفره.الكا هالهًا:
 العبد  لحديث لارق بن شهاٍب المتقدم. رابعًا:
ٍ، أو مجنون. خامًسا:  غير المكلف  من صبي 

 شرول صحة صالة الجمعة.* 
 ،فاشترل لها دخول الوقلت كبقيلة الصللوات ،دخول الوقت  ألنها صالة مفروضة أوال:

لالةَ َكانَلْت َعلَلى اْلُملْؤِمنِيَن ِكتَابلاً + تعلالى:  فال تصا قبلل وقتهلا وال بعلده  لقولله إِنَّ الصَّ
 ً  ". َمْوقُوتا

ـ وأداؤهللا بعللد الللزوال أفضللل وأحللول  ألنلله الوقللت الللذ  كللان يصللليها فيلله رسللول هللا 
في أكهر أوقاته، وأداؤها قبلل اللزوال محلل خلالف بلين العلملا ، ـ صلى هللا عليه وسلم 

 فال خالف. ،ظهروآخر وقتها آخر وقت صالة ال
) وقلال ابلن عملر: ـ  صللى هللا عليله وسللم عليهملاـ تقدم خلبتين  لمواظبة النبي  هانيًا:

 ( يخلب خلبتلين وهلو قلاوم، يفصلل بينهملا بجللوسـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان النبي 
 متفل عليه.

والصلالة عللى رسلوله،  ،: حملد هللا، والشلهادتانة هلاتين الخلبتلينومن شرول صلح -
 .ولو آية وقرا ة شي  من القرآن ،لوصية بتقوى هللا، والموعظةوا
 ومن سنن هاتين الخلبتين:  -
وألن ذلللك أبلللغ فللي الللوعظ ـ صلللى هللا عليلله وسلللم ـ أن يخلللب علللى منبللر  لفعللله  -1

  حينما يشاهد الحضور الخليب أمامهم.
كلان رسلول )  قبل علليهم  لقلول جلابر:أويسن أن يسلم الخليب على المأمومين إذا  -2
 رواه ابن ماجه وله شواهد.  (، إذا صعد المنبر سلمـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا 
ـ كلان رسلوله هللا ) ويسن أن يجلس على المنبر إلى فرا  المؤذن  لقول ابن عمر:  -3

 ( يجللس إذا صلعد المنبلر حتلى يفلر  الملؤذن، هلم يقلوم فيخللبـ صلى هللا عليه وسلم 
 رواه أبو داود.

 .ومن سنن خلبتي الجمعة: أن يجلس بينهما -4
: تعلالى ولقولهـ  صلى هللا عليه وسلمـ ومن سننهما: أن يخلب قاوما  لفعل الرسول  -5
 + ً  ، وعمل المسلمين عليه." َوتََرُكوَك قَاوِما
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 ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه. -6
ن التفاتله إللى أحلد وأل ـ صللى هللا عليله وسللمـ  ويسن أن يقصد تلقا  وجهه  لفعلله -7

 . جانبيه إعراض عن اآلخر ومخالفة للسنة
للل -8 ر الخلبلللة تقصللليًرا معتلللدالً  بحيلللث ال يمللللوا وتنفلللر نفوسلللهم، وال ويسلللن أن يقص ِ

) فال يستفيدون منها  فقد روى اإلمام مسلم عن عمار مرفوعلا:  يقصرها تقصيًرا مخالً 
ليلوا الصللالة، واقصللروا مللن فقهلله  فللأ ةٌ إن لللول صللالة الرجللل وقصللر خلبتلله مونَّلل

 .أ : عالمة على فقهه (: من فقه ةٌ نَّ وِ مَ )  ، ومعنى قوله:( الخلبة
كان إذا خلب عال صوته، ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ويسن أن يرفع صوته بها  ألنه  -9

واشللتد غضللبه، ألن ذلللك أوقللع فللي النفللوس، وأبلللغ فللي الللوعظ، وأن يلقيهللا بعبللارات 
 ات جزلة.واضحة قوية مؤهرة وبعبار

ويسن أن يدعو للمسلمين بملا فيله صلالح ديلنهم ودنيلاهم، ويلدعو إلملام المسللمين  -10
ووالة أمورهم بالصالح والتوفيل، وكان الدعا  لوالة األمور فلي الخلبلة معروفلا عنلد 
المسلمين، وعليه عملهم  ألن الدعا  لوالة أمور المسلمين بالتوفيل والصالح من منهج 

للو كلان لنلا دعلوة )  عة، وتركه من منهج المبتدعة، قال اإلمام أحملد:أهل السنة والجما
 ، وألن في صالحه صالح المسلمين.( لدعونا بها للسللان ،مستجابة

 صفة صالة الجمعة.* 
ا بللالقرا ة، ويسللن أن يقللرأ فللي الركعللة ملليجهللر فيه ،ن باإلجمللا اصللالة الجمعللة ركعتلل

قلرأ فلي الركعلة الهانيلة بعلد الفاتحلة بسلورة األولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وي
كان يقرأ بهما  كما رواه مسلم علن ابلن عبلاس، ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  المنافقين  ألنه

 َهللْل أَتَللاَك َحللِديثُ ـ+ ، وفللي الهانيللة بلل" َسللب ِاِ اْسللَم َرب ِللَك األَْعلَللىـ+ أو يقللرأ فللي األولللى بلل
كلان يقلرأ أحيانلا بالجمعلة والمنلافقين، ـ ه وسللم صلى هللا عليلـ   فقد صا أنه " اْل َاِشيَةِ 
 باألعلى وال اشيِة.وأحيانا 

ومللن أدرك مللع اإلمللام مللن صللالة الجمعللة ركعللة أتمهللا جمعللة  لحللديث أبللي هريللرة 
رواه البيهقلي، وأصللله (  فقلد أدرك الصلالة ،وملن أدرك ركعلة ملن الجمعلة) مرفوعلا: 

 .( الصحيحين) في 
 :فلع اإلملام رأسله ملن الركعلة الهانيلة قبلل دخولله معلهوإن أدرك أقل من ركعلة  بلأن ر

 أتمها ظهًرا. فاتته صالة الجمعة، فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم اإلمام
  أحكاُم يوِم الجمعة.* 

يستحب االغتساُل والتليُب عند الخروجِ إلى صالةِ الجمعة   فقد قلال ـ صللى هللا  أوال:
 فبها ونعمت، ومن اغتسل فال سل أفضل (. عليه وسلم ـ : ) من توضأ يوم الجمعة

 .ر في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعةيكبيستحب الت هانيا:
وإن كلان مبكلًرا فلأراد أن يتنفلل  صللى تحيلة المسلجد ركعتلين. ،إذا دخلل المسلجد هالهًا:

فلال ملانع ملن ذللك  ألن السللف كلانوا يبكلرون ويصللون حتلى يخلرج  ،بزيادة صللوات
واألوللى لملن جلا  إللى الجمعلة أن ـ : ) رحمه هللا ـ اإلسالم ابن تيمية قال شيخ  اإلمام.

صلللى هللا عليلله ـ قوللله  مللن( الصللحيا )  يشللت ل بالصللالة حتللى يخللرج اإلمللام  لمللا فللي
 ( . هم يصلي ماكتب له )  :ـ  وسلم
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فلليس لهلا راتبلة قبلهلا، وإنملا راتبتهلا  ،وهذا ما يتعلل بصالة النافلة قبلل صلالة الجمعلة
 إذا صلى أحلدكم الجمعلة  فليصلل بعلدها أربلع ركعلات)  :( صحيا مسلم)  ها  ففيبعد
 كان يصلي بعلد الجمعلة ركعتلينـ صلى هللا عليه وسلم ـ أنه ) : ( الصحيحين) ، وفي (
 ،صلى ركعتين، وإن صللى فلي المسلجد ،، والجمع بين الحديهين أنه إن صلى في بيته(

 .صلى أربع ركعات
لللم يجلللس حتللى يصلللي ركعتللين يللوجز  ،لمسللجد واإلمللام يخلللبأن مللن دخللل ا رابعًللا:

إذا جا  أحدكم يلوم الجمعلة وقلد خلرج اإلملام  ) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ فيهما  لقوله 
   أ : يسر . ( وليتجوز فيهما) متفل عليه، زاد مسلم:  ( فليصل ركعتين

الرجلل اللذ  جللس  أملرـ صللى هللا عليله وسللم ـ قام فأتى بهما  ألن النبي  ،فإن جلس
 .( قم فاركع ركعتين) قبل أن يصليهما  فقال له: 

َوإَِذا قُِرَع اْلقُلْرآُن فَاْسلتَِمعُوا +  :لقوله تعالى  أنه ال يجوز الكالم واإلمام يخلب خامًسا:
قال بعض المفسلرين: إنهلا نزللت فلي الخلبلة، وسلميت "    لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

الشتمالها على القلرآن، وحتلى عللى القلول اآلخلر بلأن اآليلة نزللت فلي الصلالة  قرآنا  
فقلد ل لا،  ملن قلال صله) : ـ  صلى هللا عليله وسللمـ وقال  فإنها تشمل بعمومها الخلبة.

 .رواه أحمد ( فال جمعة لهومن ل ا 
ويجلللوز لمملللام أن يكللللم بعلللض الملللأمومين حلللال الخلبلللة، ويجلللوز ل يلللره أن يكلمللله 

كللم سلاوالً، وكلمله هلو، وتكلرر ذللك فلي ـ صلى هللا عليله وسللم ـ ألن النبي لمصلحة  
بعلض الصلحابة وكلملوه حلال ـ صللى هللا عليله وسللم ـ عدة وقاوع كلم فيها رسلول هللا 

 الخلبة فيما فيه مصلحة وتعلم، وألن ذلك ال يش ل عن سما  الخلبة.
عها ملن الخليلب، وال يرفلع إذا سلمـ صللى هللا عليله وسللم ـ وتسن الصالة على النبي 

 صوته بها  لوال يش ل غيره بها.
ـ قلال شلليخ اإلسلالم ابللن تيميلة  ن عللى دعللا  الخليلب بللال رفلع صللوت.أن يللؤم ِ  سلنُّ ويُ 

ورفع الصوت قدام الخليب مكلروه أو محلرم اتفاقلا، وال يرفلع الملؤذن ) : ـ  رحمه هللا
 .ـهـ  ا( وال غيره صوته بصالة وال غيرها 

إلمام يخلب فإنه ال يسل ِم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة، ويصللي ركعتلين ومن دخل وا
 خفيفتين كما سبل، ويجلس الستما  الخلبة، وال يصافا من بجانبه. 

 فإنه يحمد هللا سًرا بينه وبين نفسه. ،وإذا علس
ويجلوز الكلالم قبلل الخلبلة وبعلدها وإذا جللس اإلملام بلين الخلبتلين لمصللحة، لكلن ال 

 تحدث بأمور الدنيا.ينب ي ال
العبث حال الخلبة بيد أو رجل أو لحية أو هوب أو غير ذلك   لمأمومِ ال يجوز ل سادًسا:
 ( وملن ل لا فلال جمعلة لله،ملن ملس الحصلا فقلد ل لا )  :ـ  صلى هللا عليله وسللمـ لقوله 

 صححه الترمذ ، وألن العبث يمنع الخشو .
يشلت ل بلالنظر إللى النلاس، أو غيلر ذللك  وكذلك ال ينب ي له أن يتلفت يمينا وشلماالً، و

ـ إللى الخليلب كملا كلان الصلحابة  ألن ذلك يش له عن االستما  للخلبلة، ولكلن ليتجله
 حال الخلبة.ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يتجهون إلى النبي ـ رضي هللا عنهم 
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 مشروعيةُ هذه الصالة.* 
نله يعلود بلالفرح والسلرور، ويعلود هللا العيد عيًدا ألنه يعود ويتكرر كلل علام، وأل يَ م ِ سُ 

 فيه باإلحسان على عباده على إهر أداوهم للاعته بالصيام والحج.
، وقوللله " فََصللل ِ ِلَرب ِللَك َواْنَحللرْ + والللدليل علللى مشللروعية صللالة العيللد: قوللله تعللالى: 

صللى هللا عليله ـ لنبلي ، وكلان ا" قَلْد أَْفلَلَا َملْن تََزكَّلى َوَذَكلَر اْسلَم َرب ِلِه فََصللَّى+ تعالى: 
بهلا ـ صللى هللا عليله وسللم ـ وقد أملر النبلي ، يهاوالخلفا  من بعده يداومون علـ وسلم 

سللن للمللرأة حضللورها غيللر متليبللة وال البسللة لهيللاب زينللة أو شللهرة  فيُ   حتللى النسللا 
وليخللرجن تفللالت، ويعتللزلن الرجللال، ويعتللزل )  :ـ  عليلله الصللالة والسللالمـ لقوللله 

  (. لىالحيض المص
فيلله إظهللار لشللعار اإلسللالم  فهللي مللن أعللالم الللدين  ُؤهللاالعيللد وأدا لصللالةِ  والخللروجُ 
للعيد يوم الفللر ملن السلنة ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وأول صالة صالها النبي  .الظاهرة

  يواظلب عليهلا حتلى فلارق اللدنياـ صلى هللا عليه وسللم ـ الهانية من الهجرة. ولم يزل 
اسلتكمال  بعلدفللو تركهلا أهلل بللد   ه عليه، واستمر عليها المسللمونمصلوات هللا وسال
 كاألذان. ،قاتلهم اإلمام  ألنها من أعالم الدين الظاهر ،شرولها فيهم
صللى هللا عليله ـ ى صالة العيد في صحرا  قريبة ملن البللد  ألن النبلي ؤدَّ تُ وينب ي أن 

كلان ) مدينة  فعن أبلي سلعيد: كان يصلي العيدين في المصلى الذ  على باب ال ـ وسلم
 .متفل عليه ( يخرج في الفلر واألضحى إلى المصلىـ صلى هللا عليه وسلم ـ النبي 
ن الخلروج إللى الصلحرا  أوقلع لهيبلة نقل أنه صالها في المسلجد ل يلر علذر، وألولم يُ 

بخلالف  ،المسلمين واإلسلالم، وأظهلر لشلعاور اللدين، وال مشلقة فلي ذللك  لعلدم تكلرره
 فإنها تصلى في المسجد الحرام. ،إال في مكة المشرفة .ةالجمع
 وقُت صالةِ العيدين.* 

يبدأ وقت صالة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد للوعها قدر رما  ألنه الوقت الذ  كلان 
 يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس.ـ صلى هللا عليه وسلم ـ النبي 

لوا من ال د قضلا   لملا روى أبلو عميلر بلن أنلس ص ،فإن لم يعلم بالعيد إال بعد الزوال
علينلا هلالل شلوال، فأصلبحنا صلياما، فجلا   مَّ ُغل) عن عمومة له ملن األنصلار  قلالوا: 

صللى هللا عليله ـ ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلالل بلاألمس، فلأمر النبلي 
د وأبلللو داود رواه أحملل ( أن يفللللروا مللن يلللومهم، وأن يخرجللوا غللًدا لعيلللدهم ـ وسلللم

لملا  ،فللو كانلت تلؤدى بعلد اللزوال .والدارقلني وحسنه، وصلححه جماعلة ملن الحفلاظ
إللى ال لد، وألن صلالة العيلد شلر  لهلا االجتملا  ـ صلى هللا عليه وسللم ـ أخرها النبي 

 العام  فال بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها.
أن النبلي  :  لما روى الشلافعي مرسلالً ويسن تقديم صالة األضحى وتأخير صالة الفلر

لأن عج ِ ) كتب إلى عمرو بن حزم: ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  ر الفللر، ل األضلحى، وأخ ِ

 باُب صالةِ العيدين
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 ملخص الرسالة راغب ( تلخيُص كتاِب ) هداية ال

لل الصللالة فللي األضللحى، وليتسللع الوقللت  سللع وقللت التضللحية بتقللديموليتَّ  (، ر النللاسوذك ِ
 إلخراج زكاة الفلر قبل صالة الفلر.

 صفةُ صالةِ العيدين.* 
 وسللم عليله هللا صللىـ  هللا رسلول كان) : عمر ابن لقول  الخلبة قبل تينركع يهاصل ِ يُ 

 .عليه متفل(  الخلبة قبل العيدين يصلون وعهمان وعمر بكر وأبو
 سلتا والقلرا ة التعلوذ وقبلل االسلتفتاح و اإلحلرام تكبيلرة بعلد األوللىالركعلة  في ركب ِ يُ و

 عن شعيب بن عمرو عن أحمد روى لما  خمسا القرا ة قبل الهانية الركعة وفي ،زواود
  تكبيلرة عشلرة اهنتلي عيلد فلي كبلرـ  وسللم عليله هللا صللىـ  النبي أن : )جده عن أبيه
 .حسن إسناده(  اآلخرة في وخمسا ،األولى في سبعا
 لقللول "  ال اشللية ـ+بلل"، وفللي الهانية سللبا +بللـ الفاتحللة بعللد األولللى فللي اجهللرً  يقللرأ هللم

 ربلك اسلم سلبا ـ+بل العيلدين فلي يقلرأ كلانـ  وسللم عليله هللا صلىـ  النبي ن) أ: سمرة
 . أحمد رواه"  ال اشية حديث أتاك هل+ و "، األعلى
 إال ،الكلالم فلي حتى أحكامهما في الجمعة كخلبتي خلبتين خلب الصالة من سلم فإذا

 تكبيلرات بسلبع والهانيلة، انسلقً  قاوملا تكبيلرات بتسع األولى يستفتا  الخالب مع التكبير
 العيلد يلوم اإلملامُ  يكبلر) : قلال عتبلة بلن هللا عبلد بن هللا عبيد عن سعيد روى لما  ككذل
 .( تكبيرات سبع الهانية وفي تكبيرات تسع يخلب أن قبل
 سنُن يوِم العيد.* 

 من هذه السنن:
أن يأكل قبل الخلروج لصلالة الفللر تملرات، وأن ال يلعلم يلوم النحلر حتلى  سنُّ يُ  أوال:
ال يخلرج يلوم الفللر حتلى ـ صللى هللا عليله وسللم ـ كلان النبلي ) ة:   لقول بريلديَ يصل

 ، رواه أحمد وغيره.( يفلر، وال يلعم يوم النحر حتى يصلي
التبكير في الخروج لصالة العيد  ليتمكن من الدنو من اإلمام، وتحصل له فضليلة  هانيًا:

 انتظار الصالة، فيكهر هوابه.
كانلت ) الة العيلد بللبس أحسلن الهيلاب  لحلديث جلابر: أن يتجمل المسللم لصل سنُّ يُ  هالهًا:
، رواه ابلن خزيملة ( حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعلةـ صلى هللا عليه وسلم ـ للنبي 
 (. صحيحه) في 
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 مشروعية هذه الصالة.* 

ى صللـ صالة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلما ، ودليلها السنة الهابتة علن رسلول هللا 
 . ـ هللا عليه وسلم

َوَملا نُْرِسلُل بِاآْليلاِت إاِلَّ + قلال تعلالى:   والكسوف آية من آيات هللا يخوف هللا بها عباده
 ً خلرج إللى ـ  صللى هللا عليله وسللمـ ولما كسفت الشمس في عهد رسلول هللا "،  تَْخِويفا

ة ملن آيلات ا، يجر ردا ه فصلى بالناس، وأخبلرهم أن الكسلوف آيلعً زِ المسجد مسرعا فَ 
هللا، يخوف هللا به عباده، وأنله قلد يكلون سلبب نلزول علذاب بالنلاس، وأملر بملا يزيلله، 
فللأمر بالصللالة عنللد حصللوله والللدعا  واالسللت فار والصللدقة والعتللل وغيللر ذلللك مللن 

 .األعمال الصالحة، حتى ينكشف ما بالناس
  .وقت صالة الكسوف* 

 فإذا رأيتم ذلك  فصللواـ )   عليه وسلمصلى هللاـ من ابتدا  الكسوف إلى التجلي  لقوله 
، رواه ( وإذا رأيتم شيوا من ذللك فصللوا حتلى ينجللي) متفل عليه، وفي حديث آخر:  (

 مسلم .
وال تقضللي صللالة الكسللوف بعللد التجلللي  لفللوات محلهللا، فللإن تجلللى الكسللوف قبللل أن 

 يعلموا به  لم يصلوا له.
 .صفة صالة الكسوف* 

في  أهر فيهما بالقرا ة على الصحيا من قولي العلما ، ويقرأن يصلي ركعتين يجهي: 
الركعة األولى الفاتحة وسورة لويلة كسورة البقرة أو قدرها، هم يركع ركوعا للويالً، 

بعلد اعتدالله ك يرهلا ملن  ( سمع هللا لمن حمده، ربنا لك الحملد)  هم يرفع رأسه ويقول:
سورة آل عمران، هلم يركلع  رولى بقدالصلوات، هم يقرأ الفاتحة وسورة لويلة دون األ

سمع هللا لمن حملده، ) فيليل الركو ، وهو دون الركو  األول، هم يرفع رأسه ويقول: 
ربنا وللك الحملد حملًدا كهيلًرا ليبلا مباركلا فيله، ملل  السلما  وملل  األرض وملل  ملا 

، ، هم يسجد سجدتين للويلتين، وال يليلل الجللوس بلين السلجدتين( شوت من شي  بعده
الركعة الهانية كلاألولى بركلوعين للويلين وسلجودين للويلين مهلملا فعلل فلي  هم يصلي

 .الركعة األولى، هم يتشهد ويسلم
  َ وِ وكملا رُ ـ صللى هللا عليله وسللم ـ هذه صفة صالة الكسلوف  كملا فعلهلا رسلول هللا 

 رضلي هللا عنهلاـ   منها ماروت عاوشة ( الصحيحين)  ذلك عنه من لرق، بعضها في
فخرج رسلول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن الشمس خسفت على عهد رسول هللا : )  ـ
صللى هللا ـ هللا  فقام وكبر وصلف النلاس ورا ه، فلاقترأ رسلولُ  ـ صلى هللا عليه وسلمـ 

قلرا ة لويللة، فركلع ركوعلا للويالً، هلم رفلع رأسله، فقلال: سلمع هللا لملن ـ عليه وسلم 
م فاقترأ قرا ة لويلة هي أدنى ملن القلرا ة األوللى هلم كبلر حمده ربنا ولك الحمد، هم قا

فركع ركوعا لويالً هو أدنى من الركو  األول، هم قال: سمع هللا لمن حمده ربنلا وللك 

 باٌب في صالةِ الكسوف
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الحمد، هم سجد هم فعل في الركعة الهانية مهلل ذللك حتلى اسلتكمل أربلع ركعلات وأربلع 
 متفل عليه. ( سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف

كللر هللا ودعللاه حتللى ينجلللي، وال يعيللد ذَ  ،انتهللت الصللالة قبللل أن ينجلللي الكسللوف فللإن
 أتمهلللا خفيفلللة، وال يقلعهلللا  لقولللله ،الصلللالة، وإن انجللللى الكسلللوف وهلللو فلللي الصلللالة

 ". َوال تُْبِللُوا أَْعَمالَُكمْ تعالى:+ 
 سنن صالةِ الكسوف.* 

ويجلوز أن تصللى  ـ يه وسلمصلى هللا علـ سن أن تصلى في جماعة  لفعل النبي يُ  أوال:
 ها جماعة أفضل.رادى كساور النوافل، لكن فعلَ فُ 

يسن أن يعظ اإلمام الناس بعد صالة الكسلوف، ويحلذرهم ملن ال فللة واالغتلرار،  هانيًا:
رضلي هللا ـ علن عاوشلة  ( الصلحيا)  ويأمرهم باإلكهلار ملن اللدعا  واالسلت فار  ففلي

انصللرف، فخلللب النللاس، فحمللد هللا وأهنللى ـ م صلللى هللا عليلله وسلللـ أن النبللي  ـ عنهللا
إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا، ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته، ) عليه، وقال: 

 .( وصلوا وتصدقوا... فادعوا هللا ،رأيتم ذلك فإذا
 

 
 
 
 
 مشروعية هذه الصالة.* 

وللة عللى اللللب مملن للب السلقي ملن هللا تعلالى  فلالنفوس مجب :هوـ هنا ـ االستسقا  
يهها، وهو هللا وحده، وكان ذللك معروفلا فلي األملم الماضلية، وهلو ملن سلنن األنبيلا   يُ 

، واستسلقى خلاتم " َوإِِذ اْستَْسقَى ُموَسى ِلقَْوِملهِ + قال هللا تعالى:   عليهم الصالة والسالم
فيلات متنوعلة، ألمته مرات متعددة وعلى كيـ صلى هللا عليه وسلم ـ األنبيا  نبينا محمد 

 وأجمع المسلمون على مشروعيته.
 ،أ : أمحللت وانحلبس المللر وأضلر ذللك بهلم  شر  االستسقا  إذا أجلدبت األرضويُ 

فال مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوه ويست يهوه بأنوا  ملن التضلر : تلارة 
وتلللارة باللللدعا  فلللي خلبلللة الجمعلللة  يلللدعو الخليلللب  ،بالصلللالة جماعلللة أو فلللرادى

لمسلمون يؤمنون على دعاوه، وتارة بالدعا  عقب الصلوات وفي الخلوات بال صالة وا
 .ـ  صلى هللا عليه وسلمـ وال خلبة  فكل ذلك وارد عن النبي 

صللى ـ خلرج النبلي ) أنها سنة مؤكدة  لقول عبد هللا بن زيلد:  :وحكم صالة االستسقا 
ركعتلين جهلر  ول ردا ه، هم صللىيستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحـ هللا عليه وسلم 
 .متفل عليه (فيهما بالقرا ة 

 .صفة صالة االستسقا * 
فيسللتحب فعلهللا فللي المصلللى   فللي موضللعها وأحكامهللا كصللالة العيللدصللالةُ االستسللقاِ  

كصالة العيد، وأحكامها كأحكام صالة العيد فلي علدد الركعلات والجهلر بلالقرا ة، وفلي 
كبيللرات الزواوللد فللي الركعللة األولللى والهانيللة قبللل كونهللا تصلللى قبللل الخلبللة، وفللي الت

 فصٌل في صالةِ االستسقا 
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صللى ـ : )  رضلي هللا عنهملاـ قال ابن عباس  القرا ة  كما سبل بيانه في صالة العيد.
 صححه الحاكم وغيره. ( ركعتين كما يصلي العيد ـ صلى هللا عليه وسلمـ النبي 

يصلللها إال فللي لللم ـ صلللى هللا عليلله وسلللم ـ ويصللليها أهللل البلللد فللي الصللحرا   ألنلله 
 الصحرا ، وألن ذلك أبلغ في إظهار االفتقار إلى هللا تعالى.

 سنن صالة االستسقا .* 
النلاس بملا  ذللك تلذكيرُ  إذا أراد اإلمام الخروج لصلالة االستسلقا   فإنله ينب لي أن يتقلدمَ 

لين قلوبهم من ذكر هواب هللا وعقابه، ويلأمرهم بالتوبلة ملن المعاصلي، والخلروج ملن يُ 
المعاصللي سللبب لمنللع القلللر وانقلللا  البركللات،  بردهللا إلللى مسللتحقيها  ألن لمالمظللا

َولَلْو أَنَّ أَْهلَل اْلقُلَرى آَمنُلوا +  قلال هللا تعلالى:  والتوبة واالسلت فار سلبب إلجابلة اللدعا 
ْذنَاُهْم بَِمللا َكللانُوا َواتَّقَللْوا لَفَتَْحنَللا َعلَللْيِهْم بََرَكللاٍت ِمللَن السَّللَماِ  َواألَْرِض َولَِكللْن َكللذَّبُوا فَأََخلل

ن عي ِ ألن ذلك سبب للرحمة، هم يُ   ، ويأمرهم بالصدقة على الفقرا  والمساكين" يَْكِسبُونَ 
لهم يوما يخرجون فيه ليتهيؤوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليل بها من الصلفة 

فتقلار إللى المسنونة، هم يخرجون في الموعلد إللى المصللى بتواضلع وتلذلل وإظهلار لال
صللى هللا عليله ـ خلرج النبلي )  :ـ  رضلي هللا عنهملاـ هللا تعالى ، ولقلول ابلن عبلاس 

حلديث حسلن ) قلال الترملذ :  (لالستسقا  متلذلالً متواضلعا متخشلعا متضلرعا ـ وسلم 
 .( صحيا
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 .أحكام المريض* 

ويسلخل لقضلا   حتسب وال يجلز فعليه أن يصبر وي ،صيب اإلنسان بمرضإذا أُ  أوال:
 .خبر الناس بعلته ونو  مرضه، مع الرضى بقضا  هللاهللا وقدره، وال بأس أن يُ 

ال بأس بالتداو  باألدوية المباحلة، بلل ذهلب بعلض العلملا  إللى تأكلد ذللك، حتلى  هانيًا:
قارب به الوجوب  فقد جا ت األحاديث بإهبات األسباب والمسببات، واألملر بالتلداو ، 

 أنه ال ينافي التوكل، كما ال ينافيه دفع الجو  والعلش باللعام والشراب.و
أنله  ـ رضلي هللا عنلهـ عن ابن مسعود ( الصحيا )  وال يجوز التداو  بمحرم  لما في

 (. ن هللا لم يجعل شفا كم فيما حرم عليكم) إقال: 
تجللب للمسلللم  خمللس) وغيرهمللا:  ( الصللحيحين)  عيللادة المللريض  لمللا فللي سللنُّ تُ  هالهًللا:

  (. وذكر منها عيادة المريض... على أخيه
يلدنوا ملن الملريض، ـ صللى هللا عليله وسللم ـ فإذا زاره سأل عن حاله  فقد كان النبي 

 .ويسأله عن حاله
وتكون الزيارة يوما بعد يوم، أو بعلد يلومين، ملا للم يكلن الملريض يرغلب الزيلارة كلل 

ال ) ن المريض يرغب ذلك، ويقلول للملريض: إال إذا كا ،يوم، وال يليل الجلوس عنده
، ويلدخل عليله السلرور، ويلدعو لله بالشلفا ، ويرقيله ( بأس عليك، لهلور إن شلا  هللا 

 بالقرآن، ال سيما سورة الفاتحة واإلخالص والمعوذتين.
يسن للمريض أن يوصي بشلي  ملن مالله فلي أعملال الخيلر، ويجلب أن يوصلي  رابعًا:

ن وملا عنلده ملن الوداولع واألمانلات، وهلذا ملللوب حتلى ملن بماله وما عليه ملن اللديو
مللا حللل امللرع مسلللم للله شللي  ) : ـ  صلللى هللا عليلله وسلللمـ اإلنسللان الصللحيا  لقوللله 

الليلتلين تأكيلد ال  رُ متفلل عليله، وذْكل(  يوصي به يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبلة عنلده
إال ووصليته مكتوبلة عنلده   ـ وإن كلان قلليالً ـ تحديد  فال ينب ي أن يمضي عليه زمان 

 ألنه ال يدر  متى يدركه الموت.
 أنا عند ظلن عبلد  بلي) يقول: ـ عز وجل ـ ه باهلل  فإن هللا ظنَّ  المريضُ  نُ حسِ يُ  خامًسا:

 ، ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقا  هللا.(
يسن لمن يحضره تلميعه في رحمة هللا، وي للب فلي هلذه الحاللة جانلب الرجلا  عللى و

ملن غللب  نَّ فلإخوف، وأما في حالة الصحة  فيكون خوفه ورجلاؤه متسلاويين  جانب ال
أوقعله فلي نلو  ملن  عليه الخوف أوقعه فلي نلو  ملن اليلأس، وملن غللب عليله الرجلا 

 األمن من مكر هللا.
 أحكاُم المحتضر.* 

ـ   لقولله ( ال إلله إال هللا)  فإنه يسن لملن حضلره أن يلقنله: ،إذا احتضر المريض أوال:
 .، رواه مسلم( لقنوا موتاكم ال إله إال هللا)  :ـ  ى هللا عليه وسلمصل
 .لةبه إلى القوجَّ يسن أن يُ  هانيًا: 

 كتاُب الجناوز
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 أحكام الوفاة.* 
أغمض ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يستحب إذا مات الميت ت ميض عينيه  ألن النبي  أوال:

فلال  ،بعله البصلرإن اللروح إذا قلبض ت) لملا ملات، وقلال: ـ رضلي هللا عنله ـ أبا سلمة 
 رواه مسلم.(  تقولوا إال خيراً  فإن المالوكة يؤمنون على ما تقولون

أن ـ : )  رضلي هللا عنهلاـ سن ستر الميلت بعلد وفاتله بهلوب  لملا روت عاوشلة يُ  هانيًا:
 متفل عليه.(  سجى ببردة حبرة ،ىفحين توـ صلى هللا عليه وسلم ـ النبي 
ال ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ إذا تحقل موته  لقوله  ينب ي اإلسرا  في تجهيزه هالهًا:

رواه أبلو داود، وألن فلي ذللك حفظلا (  ينب ي لجيفة مسلم أن تحبس بلين ظهرانلي أهلله
  .رللميت من الت يُّ 

ولللم يخللش علللى  ،وال بللأس أن ينتظللر بلله مللن يحضللر مللن وليلله أو غيللره إن كللان قريبللا
 الميت من الت ير.

موت المسلم  للمبادرة لتهيوته، وحضور جنازتله، والصلالة عليله، يباح اإلعالم ب رابعًا:
والدعا  له، وأملا اإلعلالم بملوت الميلت عللى صلفة الجلز  وتعلداد مفلاخره  فلذلك ملن 

 .فعل الجاهلية
تعجيل األجر، وقد قلدمها هللا تعلالى  نيستحب اإلسرا  بتنفيذ وصيته  لما فيه م خامًسا:

 أنها، وحها على إخراجها.في الذكر على الدين  اهتماما بش
كانت هلل تعلالى ملن زكلاة وحلج أو نلذر لاعلة أو أسوا    ويجب اإلسرا  بقضا  ديونه

سوا  أوصلى بلذلك وكانت الديون آلدمي كرد األمانات وال صوب والعارية،  مكفارة، أ
قضلى بدينه حتى يُ  نفس المؤمن معلقةٌ ) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ أم لم يوص به  لقوله 

 .رواه أحمد والترمذ  وحسنه(  هعن
 ت سيل الميت.أحكام * 

صللى ـ قال   وجوب ت سيل الميت على من علم به وأمكنه ت سيله :ومن أحكام الجنازة
  .متفل عليه ( اغسلوه بما  وسدر...) في الذ  وقصته راحلته: ـ هللا عليه وسلم 

 ويكون تول ِي الت سيِل على الوجه التالي:
لل أوال: ختللار لت سلليل الميللت هقللة عللارف له الرجللل، واألولللى واألفضللل أن يُ الرجللل ي س ِ

بأحكام الت سيل  ألنه حكم شرعي له صفة مخصوصة، ال يلتمكن ملن تلبيقهلا إال علالم 
قللدم فلي تلولي ت سليل الميلت وصلليه، فلإذا كلان الميلت قللد بهلا عللى الوجله الشلرعي، ويُ 

 .يقدم في تولي ت سيله فإنه ،أوصى أن ي سله شخص معين، وهذا المعين عدل هقة
للُل الرجللَل امللرأةٌ، إال إذا كانللت زوجتلله   هانيًللا: ـ رضللي هللا عنلله ـ ألن أبللا بكللر ال يُ س ِ

  .فالمرأة يجوز أن ت سل زوجها ،أوصى أن ت سله امرأته أسما  بنت عميس
صلت وها، فلإن كانلت أالمرأة ت سلها النسا ، واألولى بت سيل المرأة الميتلة وصليتُ  هالهًا:
تلولى يهم بعدها  ،قدمت على غيرها إذا كان فيها صالحية لذلك ،ت سلها امرأة معينة أن

 ها القربى فالقربى من نساوها.ت سيلَ 
ُل الملرأةَ رجلٌل، إال إذا كلان زوَجهلا   رابعًا: ل سَّلغَ ـ رضلي هللا عنله ـ ألن علي لا ال ي س ِ

 فالمة، وورد مهل ذلك عن غيرهما من الصحابة.
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قلال   ن الرجال والنسا  غسل من له دون سلبع سلنين ذكلًرا كلان أو أنهلىم لكل ٍ  خامًسا:
، وألنله ال (أجملع كلل ملن نحفلظ عنله أن الملرأة ت سلل الصلبي الصل ير ) ابن المنذر: 

 .عورة له في الحياة فكذا بعد الموت
 سبع سنين فاكهر. سل ابنةِ غوال لرجل  ،سبع سنين فأكهر وليس المرأة غسل ابنِ 

 لت سيِل على الوجه التالي: وتكوُن صفةُ ا
إال عنلد  ،ل به لهوًرا مباحا، واألفضل أن يكون بلارًداشترل أن يكون الما  الذ  ي س ِ يُ 

 فال بأس بتسخينه. ،إزالة وسخ على الميت أو في شدة بردمن الحاجة 
إن  ،ويكون الت سيل في مكان مستور عن األنظار ومسقوف من بيت أو خيملة ونحوهلا

 أمكن.
ملن هيابله، ويوضلع  هابين سلرة الميلت وركبتله وجوبلا قبلل الت سليل، هلم يجلردويستر مل

 على سرير ال سل منحدًرا نحو رجليه  لينصب عنه الما  وما يخرج منه.
 ومن يعينه على ال سل، ويكره ل يرهم حضوره. ال اسلُ  ويحضر الت سيلَ 

يده عللى بلنله هم يمر  ،ويكون الت سيل بأن يرفع ال اسل رأس الميت إلى قرب جلوسه
كهلر صلب الملا  حينولذ  ليلذهب يُ ويعصره برفل  ليخرج منه ما هو مستعد للخلروج، و

ي الميلت، وينقلي المخلرج بالملا ، فينج ِ  ،بالخارج، هم يلف ال اسل على يده خرقة خشنة
هللم ينللو  الت سلليل، ويسللمي، ويوضللوه كوضللو  الصللالة إال المضمضللة واالستنشللاق  

نان الميلت ومنخريله بإصلبعه مبللولتين أو عليهملا خرقلة فيكفي عنهما مسلا ال اسلل أسل
فمله وال أنفلله، هلم ي سلل رأسله ولحيتله برغلوة سللدر أو  الملا َ  دخلُ مبلوللة بالملا ، وال يُل

صابون، هلم ي سلل ميلامن جسلده، هلم ي سلل جانبله األيسلر كلذلك، ويسلتعمل السلدر ملع 
 .ال سل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال الت سيل

والواجب غسللة واحلدة إن حصلل اإلنقلا ، والمسلتحب هلالث غسلالت، وإن للم يحصلل 
، ويستحب أن يجعل في ال سلة األخرة كافوًرا  ألنله يزاد في ال سالت حتى ينق اإلنقا 

 .يصلب بدن الميت، ويليبه، ويبرده
ليُ بهلوب ونحلوه، ويقلص شلاربه، و هم ينشف الميلتَ  م أظلافره إن لاللت، ويؤخلذ شلعر قل ِ

سلدل بليه، ويجعل المأخوذ معه في الكفن، ويضفر شلعر رأس الملرأة هالهلة قلرون ويُ إ
 من وراوها.

وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الما  أو خيف تقلعه بال سل  كالمجذوم والمحترق، أو 
 :كان الميت امرأة مع رجلال لليس فليهم زوجهلا، أو رجلالً ملع نسلا  لليس فليهم زوجتله

ه ملن روا  حاولل عللى يلد امسا وجهله وكفلوال ييمم بالتراب  بُ فإن الميت في هذه األح
 م عن الباقي.غسل ما أمكن غسله منه، ويمَّ  ،الماسا، وإن تعذر غسل بعض الميت

 ويستحب لمن غسل ميتا أن ي تسل بعد ت سيله، وليس ذلك بواجب.
 أحكام التكفين.* 

ـ كان جديًدا أسوا    فاأن يكون ساتًرا، ويستحب أن يكون أبيض نظي :يشترل في الكفن
 غسيالً. مأ ـ وهو األفضل

هلوب يسلتر جميلع الميلت، والمسلتحب تكفلين الرجلل فلي هلالث  :ومقدار الكفلن الواجلب
لفلللاوف، وتكفلللين الملللرأة فلللي خمسلللة أهلللواب  إزار وخملللار وقمللليص ولفلللافتين، ويكفلللن 
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تين، الص ير في هوب واحد، ويباح في هالهة أهواب، وتكفن الصل يرة فلي قمليص ولفلاف
ويسللتحب تجميللر األكفللان بللالبخور بعللد رشللها بمللا  الللورد ونحللوه  لتعلللل بهللا راوحللة 

 البخور.
يتم تكفين الرجل بأن تبسل اللفاوف الهالث عللى بعضلها فلوق بعلض، هلم  صفةُ التكفين:

هللم يللؤتى ، ونحللوه ويوضللع فللوق اللفللاوف مسللتلقيايللؤتى بالميللت مسللتوًرا وجوبللا بهللوب 
منلله فللي قلللن بللين أليتللي الميللت، ويشللد فوقلله خرقللة، هللم  بللالحنول وهللو الليللب ويجعللل

يجعل باقي القلن المليب عللى عينيله ومنخريله وفمله وأذنيله وعللى مواضلع سلجوده: 
وأنفلله، وركبتيلله، وألللراف قدميلله، وم للابن البللدن: اإلبلللين ولللي الللركبتين  ،جبهتلله

فلة العليلا وسرته، ويجعل من الليب بين األكفان وفي رأس الميلت، هلم يلرد للرف اللفا
من الجانب األيسلر عللى شلقه األيملن، هلم لرفهلا األيملن عللى شلقه األيسلر، هلم الهانيلة 
كللذلك هللم الهالهللة كللذلك، ويكللون الفاضللل مللن لللول اللفللاوف عنللد رأسلله أكهللر ممللا عنللد 
رجليه، هم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيلرد 

 للفاوف أحزمة  لوال تنتشر وتحل العقد في القبر.على رجليه، هم يعقد على ا
إزار تؤزر به، هم تلبس قميصا، هلم تخملر بخملار   فتكفن في خمسة أهواب :وأما المرأة

 على رأسها، هم تلف بلفافتين.
 أحكام الصالة على الميت. *

إذا فعلهلا اللبعض سلقل اإلهلم علن البلاقين، وتبقلى فلي   الصالة على الميت فرض كفاية
 أهموا. لباقين سنة، وإن تركها الكلحل ا

ولهللارة  ،النيللة، واسللتقبال القبلللة، وسللتر العللورة ويشللترل فللي الصللالة علللى الميللت:
 المصلي مكلفا. كون، واجتناب النجاسة، ويالمصل ِ 

القيام فيها، والتكبيرات األربع، وقرا ة الفاتحة، والصالة على النبلي  وأما أركانها فهي:
 والدعا  للميت، والترتيب، والتسليم. ـ صلى هللا عليه وسلمـ 

رفع اليدين مع كل تكبيرة، واالسلتعاذة قبلل القلرا ة، وأن يلدعو لنفسله  وأما سننها فهي:
التكبيرة الرابعة وقبلل التسلليم قلليالً، وأن  بالقرا ة، وأن يقف بعد رُ وللمسلمين، واإلسرا

 يم.يضع يده اليسرى على صدره، وااللتفات على يمينه في التسل
على الميلت بلأن يقلوم اإلملام والمنفلرد عنلد صلدر  تكون الصالةُ  وصفة صالة الجنازة:

الرجل ووسل المرأة، ويقف الملأمومون خللف اإلملام، وسلن جعلهلم هالهلة صلفوف، هلم 
، ويقللرأ الفاتحللة، هللم يسللميكبللر لمحللرام، ويتعللوذ بعللد التكبيللر مباشللرة فللال يسللتفتا، ويُ 

مهلل الصلالة عليله فلي تشلهد ـ صللى هللا عليله وسللم ـ يكبر، ويصلي بعدها على النبي 
اللهلم اغفلر لحينلا وميتنلا، وشللاهدنا ) ومنله:   الصلالة، هلم يكبلر ويلدعو للميلت بمللا ورد

وغاوبنا، وص يرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنهانلا، إنلك تعللم منقلبنلا ومهوانلا، وأنلت عللى كلل 
سلنة، وملن توفيتله منلا فتوفله شي  قلدير، اللهلم ملن أحييتله منلا فأحيله عللى اإلسلالم وال

عليهمللا، اللهللم اغفللر للله، وارحملله، وعافلله، واعللف عنلله، وأكللرم نزللله، ووسللع مدخللله، 
واغسله بالما  والهلج والبرد، ونقه من الذنوب والخلايلا كملا ينقلى الهلوب األبليض ملن 
الدنس، وأبدله داًرا خيراً من داره، وزوجا خيًرا من زوجه، وأدخله الجنلة، وأذعله ملن 

 (. ذاب القبر وعذاب النار، وافسا له في قبره، ونور له فيهع
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  بتأنيث الضمير فلي اللدعا  كلله، ( اللهم اغفر لها) قال:  ،ى عليه أنهىوإن كان المصلَّ 
وألحقلله اللهللم اجعللله ذخللًرا لوالديلله وفرلللا، ) قللال:  ،وإن كللان المصلللى عليلله صلل يًرا

، هلم ( ، وقله برحمتلك علذاب الجحليمبصالا سلف المؤمنين، واجعله فلي كفاللة إبلراهيم
 . يكبر، ريقف بعدها قليالً، هم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه

دخللل مللع اإلمللام فيمللا بقللي، هللم إذا سلللم اإلمللام  ،ومللن فاتلله بعللض الصللالة علللى الجنللازة
أ : بللدون   فاتلله علللى صللفته، وإن خشللي أن ترفللع الجنللازة تللابع التكبيللراتمللا قضللى 

 .فصل بينها، هم سلم
 صلى على قبره. ،فاتته الصالة على الميت قبل دفنه ومن

فللله أن يصلللي عليلله صللالة  :ومللن كللان غاوبللا عللن البلللد الللذ  فيلله الميللت، وعلللم بوفاتلله
 ال اوب بالنية.

صللي عليله صلالة الجنلازة،  :وقد تم له أربعة أشلهر فلأكهر ،وحمل المرأة إذا سقل ميتا
 وإن كان دون أربعة أشهر لم يصل عليه.

 وتشييعه.حمل الميت م أحكا *
ملن شلهد جنلازة حتلى ) : ( الصلحيحين) إتبا  الجنازة وتشييعها إللى قبرهلا  ففلي  نَّ يُسُ 

. قيلل: وملا القيراللان   (يصلى عليها فله قيرال، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراللان 
 . ( مهل الجبلين العظيمين)  قال:
بلأس بحملهلا فلي سليارة أو عللى سن لملن تبعهلا المشلاركة فلي حملهلا إن أمكلن، وال ويُ 

 دابة، ال سيما إذا كانت المقبرة بعيدة.
أسلرعوا بالجنلازة، فلإن تلك ) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ ويسن اإلسرا  بالجنازة  لقوله 

 .متفل عليه ( صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
عيها السللكينة، وال يرفعللون امليهللا ومشللي ِ حى لكللن ال يكللون اإلسللرا  شللديًدا، ويكللون عللل

 .وذكرأتهليل  أصواتهم  ال بقرا ة وال غيرها من
، وللم ( تبلا  الجنلاوزاهينلا علن نُ ) ويحرم خروج النسا  مع الجناوز  لحلديث أم عليلة: 

فتشييع الجنلاوز  ـ صلى هللا عليه وسلمـ  تكن النسا  يخرجن مع الجناوز على عهد النبي
 خاص بالرجال.

 أحكام دفن الميت.* 
احفللروا وأوسللعوا ) : ـ  صلللى هللا عليلله وسلللمـ  سللن أن يعمللل القبللر ويوسللع  لقولللهيُ 

 .( حسن صحيا) قال الترمذ :  ( وعمقوا
 ألنها عورة.  ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه

ـ   لقولله ( بسلم هللا، وعللى مللة رسلول هللا) ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبلر: 
فقوللوا: بسلم هللا، وعللى مللة  ،إذا وضعتم موتلاكم فلي القبلور) : ـ  صلى هللا عليه وسلم

 وحسنه الترمذ . ،رسول هللا" رواه الخمسة
ـ صلى هللا عليله وسللم ـ ويوضع الميت في لحده على شقه األيمن مستقبل القبلة  لقوله 

 رواه أبو دود وغيره.(  قبلتكم أحيا  وأمواتا)  في الكعبة:
جعل تحلت رأسله لبنلة أو حجلر أو تلراب، ويلدنى ملن حلاول القبلر األملامي، ويجعلل ويُ 

 خلف ظهره ما يسنده من تراب، حتى ال ينكب على وجهه، أو ينقلب على ظهره.



 

 
21 

 ملخص الرسالة راغب ( تلخيُص كتاِب ) هداية ال

ن واللين حتى يلتحم، هم يهال عليه التراب، وال يزاد عليله بِ لهم تسد عليه فتحة اللحد بالَّ 
 من غير ترابه.

أ : محدبا كهيوة السلنام لتنلزل عنله  ا مً بر، ويكون مسنَّ شاألرض قدر رفع القبر عن ويُ 
تلاير، والحكمة يمياه السيول، ويوضع عليه حصبا ، ويرش بالما  ليتماسك ترابه وال 

في رفعه بهذا المقدار  ليعلم أنه قبر فال يداس، وال بأس بوضلع النصلاوب عللى لرفيله 
 تب عليها.كحدوده، وليعرف بها، من غير أن يُ  نلبيا

لحللديث: )   ويللدعوا للله ،مللن دفنلله أن يقللف المسلللمون علللى قبللره  َ رِ ويسللتحب إذا فُلل
 .رواه أبو داود ( است فروا ألخيكم، واسألوا له التهبت  فإنه اآلن يسأل

  أحكاُم القبور.* 
نهلى رسلول ) يحرم البنا  على القبور وتجصيصها والكتابلة عليهلا  لقلول جلابر:  أوال:
رواه  ( عليلهى بنلجصص القبر، وأن يقعلد عليله، وأن يُ أن يُ ـ  عليه وسلم صلى هللاـ هللا 
أ : ببنلا  المسلاجد عليهلا، والصلالة عنلدها أو   المساجد عليها يحرم اتخاذُ  هانيًا: .مسلم
  .إليها
لعلن هللا زوارات ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ  تحرم زيارة النسا  للقبلور  لقولله هالهًا:

 .رواه أهل السنن (ذين عليها المساجد والسرج القبور والمتخ
وجعلهلا  ،والجللوس عليهلا ،بالمشلي عليهلا وولوهلا بالنعلال  تحلرم إهانلة القبلور رابعًا:

ألن يجللس أحلدكم عللى ) لما روى مسللم علن أبلي هريلرة مرفوعلا:   مجتمعا للقمامات
 .( جمرة، فتخرق هيابه، فتخلص إلى جلده: خير من أن يجلس على قبر

 .أحكام التعزية* 
لملا روى ابلن   سن تعزية المصاب بالميلت، وحهله عللى الصلبر واللدعا  للميلتتُ  أوال:

مللا مللن مللؤمن يعللز  أخللاه ) ماجلله وإسللناده هقللات ، عللن عمللرو بللن حللزم مرفوعللا: 
  (. إال كساه هللا من حلل الكرامة يوم القيامة ،بمصيبة

 .( ا ك، وغفر لميتكأعظم هللا أجرك، وأحسن عز) ولفظ التعزية أن يقول: 
ـ : )  صلى هللا عليه وسللمـ ألهل الميت لعاما يبعهه إليهم  لقوله  عدَّ ستحب أن يُ يُ  هانيًا:

 رواه أحمد والترمذ  وحسنه. ( اصنعوا آلل جعفر لعاما  جا هم ما يش لهم
أما ما يفعلله بعلض النلاس اليلوم ملن أهلل البيلت يهيولون مكانلا الجتملا  النلاس عنلدهم، 

ن اللعللام، ويسللتأجرون المقللروين لللتالوة القللرآن، ويتحملللون فللي ذلللك تكللاليف ويصللنعو
ماليه  فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة  لما روى اإلمام أحمد عن جريلر بلن عبلد هللا  

وإسلناده ( كنا نعد االجتما  إلى أهل الميت وصنعة اللعام بعد دفنه ملن النياحلة ) قال: 
 .تهقا
 أحكام زيارة القبور.* 

تسلللتحب زيلللارة القبلللور للرجلللال خاصلللة  ألجلللل االعتبلللار واالتعلللاظ، وألجلللل اللللدعا  
كنلت نهيلتكم علن زيلارة ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ لألموات واالست فار لهلم  لقولله 

 (. فإنها تذكر اآلخرة )رواه مسلم والترمذ ، وزاد:  (القبور، فزوروها 
 زيارة القبور تستحب بهالث شرول:و
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 صللى هللا عليله وسللمـ  أن يكون الزاور من الرجال ال النسا   ألن النبي ل:الشرل األو
 .( لعن هللا زوارات القبور) قال:  ـ

ال تشلد الرحلال ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ أن تكون بدون سفر  لقوله  الشرل الهاني:
 .( إال إلى هالهة مساجد

ظ والللدعا  لألمللوات، فللإن كللان أن يكللون القصللد منهللا االعتبللار واالتعللا الشللرل الهالللث:
بلات ملن القصد منها التبلرك بلالقبور واألضلرحة ولللب قضلا  الحاجلات وتفلريج الكر

مة. الموتى  فهذه زيارة بدعية  محرَّ
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 مشروعية الزكاة.* 

والسلنة،  أحد أركلان اإلسلالم ومبانيله العظلام، كملا تظلاهرت بلذلك دالللة الكتلاب الزكاةُ 
وقد قرنها هللا تعالى بالصالة في كتابه في اهنين وهملانين موضلعا، مملا يلدل عللى عظلم 

َكلاةَ + قال هللا تعالى:   شأنها صللى هللا عليله ـ وقلال النبلي "،  َوأَقِيُموا الصَّالةَ َوآتُلوا الزَّ
هللا، بنللي اإلسللالم علللى خمللس: شللهادة أن ال إللله إال هللا وأن محمللًدا رسللول ) : ـ  وسلللم

وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الهاللث (، وإقام الصالة، وإيتا  الزكاة... 
 من أركان اإلسالم، وعلى كفر من جحد وجوبها، وقتال من منع إخراجها.

 تعريف الزكاة.* 
 النماُ  والزيادة. هي في الل ة:

  .حل واجب في مال خاص للاوفة مخصوصة في وقت مخصوص :في الشر و
هو تمام الحلول فلي الماشلية والنقلود وعلروض التجلارة، والمراُد بالوقت المخصوص: 

فيلله مللن العسللل،  وعنللد اشللتداد الحللب وبللدو الصللالح فللي الهمللار، وحصللول مللا تجللب
 واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفلر.

 حكُم الزكاةِ.* 
 رت فيه شرول خمسة:تجب الزكاة على المسلم إذا توف

فال تجلب عللى ممللوك  ألنله ال ملال لله، وملا بيلده مللك لسليده،  ،الحرية الشرل األول:
 فتكون زكاته على سيده.

فلال تجلب عللى كلافر، بحيلث ال يلاللب  ،أن يكون صاحب الملال مسللما الشرل الهاني:
تحتلاج إللى  بأداوها  ألنها قربة ولاعة، والكافر ليس ملن أهلل القربلة واللاعلة، وألنهلا

  .نية، وال تتأتى من الكافر
لملال لفلال تجلب فيملا دون النصلاب، وهلو قلدر معللوم  ،املتالك نصلاب الشرل الهاللث:
مجنونللا  لعمللوم  مصلل يًرا، عللاقالً أ مكللان مالللك النصللاب كبيللًرا أأسللوا    يللأتي تفصلليله

 األدلة.
زكاة في ملا للم تسلتقر  فال ،بأن ال يتعلل بها حل غيره  استقرار الملكية الشرل الرابع:

 كدين الكتابة  ألن المكاتب يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من األدا . ،ملكيته
ال ) : ـ  رضلي هللا عنهلاـ مضى الحلول عللى الملال  لحلديث عاوشلة  الشرل الخامس:

 رواه ابن ماجه، وروى الترمذ  معناه. ( زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
ض كالحبوب والهمار، فأملا الخلارج ملن األرض فتجلب وهذا في غير الخارج من األر

فيه الزكاة عند وجوده  فال يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترلا في النقود 
 والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك  ليتكامل النما  فيها.

كاة  كتاُب الزَّ
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ال يشلترل البهاوم التي تجب فيها الزكاة وربلا التجلارة حولهملا حلول أصللهما  فل اجُ تَ ونَ
أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن للم يكلن كلذلك ابتلدع 

 الحول من تمامهما النصاب.
فإنله يخلرج زكاتله إذا قبضله لعلام واحلد عللى الصلحيا، وإن  ،ومن له دين على معسر

 زكيه كل عام.يفإنه  ،كان له دين على ملي  باذل
فلال زكلاة فيله  كلدور السلكنى، وهيلاب البذللة،  ،السلتعمالوما أعد من األموال للقنيلة وا

 وأهاث المنزل، والسيارات، والدواب المعدة للركوب واالستعمال.
فال زكاة في أصله، وإنما تجلب الزكلاة  ،للكرا  كالسيارات والدكاكين والبيوت عدَّ وما أُ 

 ول.في أجرته إذا بل ت النصاب بنفسها أوبضمها إلى غيرها وحال عليها الح
وجب إخراجهلا ملن تركتله، فلال تسلقل  :ومن وجبت عليه الزكاة، هم مات قبل إخراجها

رواه البخللار   ( فللدين هللا أحللل بالوفللا ) : ـ  صلللى هللا عليلله وسلللمـ بللالموت  لقوللله 
فلال  ،فيخرجهما الوارث أو غيره من تركلة الميلت  ألنهلا حلل واجلب .ومسلم وغيرهما

 الميت، يجب إبراؤه منها.تسقل بالموت، وهي دين في ذمة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 .زكاة بهيمة األنعام مشروعية* 

وهللي: اإلبللل،   اعلللم أن مللن جملللة األمللوال التللي أوجللب هللا فيهللا الزكللاة: بهيمللة األنعللام
األحاديث الصحيحة المستفيضة علن  :قد دلت على وجوب الزكاة فيهاووالبقر، وال نم، 

ه معروفة مشلهورة فلي بيلان وِ في شأنها وكتب خلفاه بُ وكتُ  ـ صلى هللا عليه وسلمـ النبي 
 .يتها من قباول العرب حول المدينةعاة لجباها وبعث السُّ فراوِض 

 شرول زكاة بهيمة األنعام.* 
 تجب الزكاة في اإلبل والبقر وال نم بشرلين:

تكهللر منافعهللا ويليللب ـ حينوللذ ـ أن تتخللذ لللدر ونسللل ال للعمللل  ألنهللا  الشللرل األول:
 الكبر والنسل  فاحتملت المواساة.نماؤها ب

فلي كلل ) : ـ  صلى هللا عليه وسللمـ أ : راعية  لقوله   أن تكون ساومة الشرل الهاني:
 .رواه أحمد وأبو داود والنساوي(  إبل ساومة في كل أربعين ابنة لبون

والسوم: الرعي  فال تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لهلا أو جمعله ملن الكلأل 
 يره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكهره.أو غ
 زكاة اإلبل. *

 باُب زكاة الساومة من بهيمة األنعام
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إذا توفرت الشرول  وجب فلي كلل خملس ملن اإلبلل شلاة، وفلي العشلر شلاتان، وفلي  -
 خمس عشرة هالث شياه، وفي عشرين أربع شياه  كما دل على ذلك السنة واإلجما .

هلي ملا تلم لهلا ففيهلا بنلت مخلاض، و إللى خملس وهالهلين، فإذا بل ت خمسا وعشرين -
سنة ودخلت في السنة الهانية، سميت بذلك ألن أمها تكون في ال الب قلد مخضلت  أ : 
حملت، وليس كونها ماخضا شرلا، وإنما هذا تعريف لهلا ب اللب أحوالهلا، فلإن علدمها 

 ففيها ابن لبون ذكر ،فإن لم يكن فيها بنت مخاض)  أجزأ عنها ابن لبون  لحديث أنس:
 .رواه أبو داود (
وكملا دل   ففيهلا بنلت لبلون أنهلى ،إذا بل ت اإلبلل سلتا وهالهلين إللى خملس وأربعلينو -

عللى ذلللك اإلجمللا ، وبنلت اللبللون هللي مللا تلم لهللا سللنتان، لهلذا سللميت بللذلك  ألن أمهللا 
تكون في ال الب قد وضعت حملها، فكانت ذات لبن، وليس هذا شرلا لكنه تعريف لها 

 بال الب.
، وهي ماتم لهلا هلالث سلنين، ةوجب فيها حقَّ  إلى ستين، وأربعينفإذا بل ت اإلبل ستا  -

 ركب.حمل عليها وتُ سميت بذلك ألنها بهذا السن استحقت أن يلرقها الفحل وأن يُ 
وجب فيها جذعة، وهلي ملا تلم لهلا إلى خمٍس وسبعين، فإذا بل ت اإلبل إحدى وستين  -

ها. والدليل عللى أ : يسقل سنُّ  أربع سنين، سميت بذلك ألنها إذا بل ت هذا السن تجذ  
صللى ـ من قول الرسول ( الصحيا )  ما في :وجوب الجذعة في هذا المقدار من اإلبل

، وقلد (ففيهلا جذعلة  ،فإذا بل ت إحلدى وسلتين إللى خملس وسلبعين)  :ـ  هللا عليه وسلم
 أجمع العلما  على ذلك.

للحلديث   بنتا لبون اهنتلان وجب فيها  إلى تسعين، فإذا بلغ مجمو  اإلبل ستا وسبعين -
 .( ففيها بنتا لبون ،فإذا بل ت ستا وسبعين إلى تسعين) الصحيا، وفيه: 

وجللب فيهللا حقتللان  للحللديث  إلللى ماوللٍة وعشللرين، فللإذا بل للت اإلبللل إحللدى وتسللعين -
ففيهلا حقتلان  ،ولةافلإذا بل لت إحلدى وتسلعين إللى عشلرين وم) الصحيا الذ  جا  فيه: 

 مجما  على ذلك.، ول(لروقتا الفحل 
ألنَّ وجب فيهلا هلالث بنلات لبلون   ،وة وعشرين بواحدةافإذا زاد مجمو  اإلبل عن م -

وعلن  ،كلل أربعلين بنلت لبلون نعـ فيما زاد على الماوة والعشرين ـ يجب القاعدة: أنه 
) ولفظله:  ـ صلى هللا عليه وسللمـ لحديث الصدقات الذ  كتبه النبي    كل خمسين حقة

  (. حقة، وفي كل أربعين بنت لبون ينففي كل خمس ،وةاعلى عشرين وم فإذا زادت
 زكاة البقر.* 
يجب فيها إذا بل ت هالهين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الهانية،  -

 سمي بذلك ألنه يتبع أمه في السرح.
صللى هللا عليله ـ أمرنلي رسلول هللا ) لحديث معلاذ  قلال:   وال شي  فيما دون الهالهين

 .( حين بعهني إلى اليمن أن ال آخذ من البقر شيوا حتى تبلغ هالهينـ وسلم 
ة، وهي ما تم لهلا سلنتان  لحلديث نَّ سِ وجب فيها بقرة مُ  ،فإذا بلغ مجمو  البقر أربعين -

هالهلين ملن  أن آخلذ ملن كللـ صللى هللا عليله وسللم ـ وأمرنلي رسلول هللا ) معاذ قلال: 
رواه الخمسللة، وصللححه ابللن حبللان  (و تبيعللة، ومللن كللل أربعللين مسللنة البقللر تبيعللا أ

 والحاكم.
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وجب في كل هالهين منها تبيع، وفي كلل أربعلين  ،فإذا زاد مجمو  البقر على أربعين -
 مسنة. 

 زكاة ال نم. *
ففيهللا شللاة  ،ضللأنا كانللت أو معللًزاإلللى ماوللة وعشللرين إذا بلللغ مجمللو  ال للنم أربعللين  -

أتانللا مصللدق ) قللال:  ،أن أو هنللي معللز  لحللديث سللويد بللن غفلللةواحللدة، وهللي جللذ  ضلل
وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن، والهنية من  ـ صلى هللا عليه وسلمـ رسول هللا 

 .( المعز، وجذ  الضأن ما تم له ستة أشهر، وهني المعز ما تم له سنة
(، الصلحيحين ) ي وال زكاة في ال نم إذا نقص عددها عن أربعلين  لحلديث أبلي بكلر فل

إال  ،فال شي  فيهلا ،فإذا كانت ساومة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة) وفيه: 
 .( إن شا  ربها

لحلديث   وجلب فيهلا شلاتان إللى ملاوتين، وة وإحدى وعشرينافإذا بلغ مجمو  ال نم م -
 .( تانففيها شا ،وةافإذا زادت على عشرين وم )أبي بكر الذ  مر معنا قريبا، وفيه: 

فللإذا ) وجللب فيهللا هللالث شللياه  لحللديث أبللي بكللر، وفيلله:  ،وتين وواحللدةافللإذا بل للت ملل -
 .( ففيها هالث شياه ،زادت على موتين

ولة اولة شلاة  ففلي أربلع ماهم تستقر الفريضة فيها بعلد هلذا المقلدار، فيتقلرر فلي كلل م -
ا  ففي كتلاب وة ست شياه... وهكذاوة خمس شياه، وفي ست مابع شياه، وفي خمس مرأ

ـ وعملر حتلى تلوفى  ،حتلى ملاتـ رضلي هللا عنله ـ الصدقات الذ  عمل بله أبلو بكلر 
ولة، فلإذا زادت اوفي ال نم من أربعين شاةً شلاةُ إللى عشلرين وم) فيه: ـ  رضي هللا عنه

ولة، فلإذا اوتين، فلإذا زادت واحلدة ففيهلا هلالث شلياه إللى هلالث ماشاة ففيها شاتان إلى مل
 (ولة شلاة اوة، فإذا كهرت ال نم  ففي كل مايها شي ، حتى تبلغ أربع مزادت بعد فليس ف

 رواه الخمسة إال النساوي.
إال إذا كللان كللل ال للنم كللذلك، وال  ،ؤخللذ هرمللة وال معيبللة ال تجللزع فللي األضللحيةوال تُ 

تؤخذ الحامل وال الربي التي تربي ولدها وال لروقلة الفحلل  أ : التلي لرقهلا الفحلل  
ال يخللرج فللي الصللدقة ) قللال:  (، الصللحيا) بللا  لحللديث أبللي بكللر فللي ألنهللا تحمللل غال

 (. هرمة، وال ذات عوار، وال تيس  إال أن يشا  المصدق
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 مشروعية زكاة الخارج من األرض.* 

َملا  يَلا أَيَُّهلا الَّلِذيَن آَمنُلوا أَْنِفقُلوا ِملْن َلي ِبَلاتِ دلَّ على وجوِب هذه الزكلاة: قولله تعلالى: + 
ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اأْلَْرِض  وقد استفاضلت السلنة الملهلرة بلاألمر بلإخراج "،  َكَسْبتُْم َوِممَّ

زكاة الحبوب والهمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البلر والشلعير 
  .والتمر والزبيب

 حكم زكاة الخارج من األرض.* 
  لة، والشلعير، واألرز، واللدخن، وسلاور الحبلوبتجب الزكاة في الحبوب كلها  كالحن

 (.ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وال تمر صدقة ) : ـ صلى هللا عليه وسلمـ قال 
كالتمر والزبيب ونحوهملا ملن كلل ملا يكلال  التي تُكاُل وتُدَّخر  وتجب الزكاة في الهمار

  .ويدخر
 شترل لوجوب الزكاة في الحبوب والهمار شرلان:يُ و
) يرفعله: ـ رضلي هللا عنله ـ لحديث أبي سلعيد الخلدر    بلو  النصاب األول:شرل ال

سلتون صلاعا بالصلا   :والوسلل .، رواه الجماعة(ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة 
 النبو .

 أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. الشرل الهاني:
راه أو أخللذه أجللرة لللم تجللب عليلله فيلله زكللاة  كمللا لللو اشللت ،فلللو ملللك النصللاب بعللد ذلللك
 لحصاده، أو حصله باللقال.

 القدُر الواجُب إخراُجه.* 
 مختلف باختالف وسيلة السقي: :والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والهمار

يجب فيه العشر  لما فلي  ،فإذا سقي بال مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه -
  (. لسما  والعيون أو كان عهريا العشرفيما سقت ا) من حديث ابن عمر: ( الصحيا ) 
صلللى هللا عليلله ـ ويجللب فيمللا سللقي بمؤنللة مللن اآلبللار وغيرهللا نصللف العشللر  لقوللله  -

 .رواه البخللار  ( ومللا سللقي بالنضللا نصللف العشللر) فللي حللديث ابللن عمللر: ـ وسلللم 
 .والنضا: السقي بالسواني

 وقُت وجوب الزكاةِ.* 
حينملا يبلدو صلالحه  بلأن  :د، وفلي الهملرحلين تشلت :ووقت وجوب الزكلاة فلي الحبلوب

 وجبت زكاته عليه ال على المشتر . ،فلو باعه بعد ذلك  أو يصفار يحمرَّ 
 زكاة العسل.* 

في العسل إذا بلغ نصابا، ونصاب العسل هالهون صاعا بالصلا  النبلو ،  وتجب الزكاةُ 
 ر.شْ ومقدار ما يجب فيه هو العُ 

 زكاة المعدن.* 

 باُب زكاة الخارجِ من األرض
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ا أَْخَرْجنَا لَُكلْم +  :عدن  لقوله تعالىوتجب الزكاة في الم أَْنِفقُوا ِمْن َلي ِبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ
 ." ِمَن اأْلَْرِض 
المكللان الللذ  عللدن فيلله شللي  مللن جللواهر األرض  فهللو مسللتفاد مللن  :والمعللدن هللو

  .األرض، فوجبت فيه الزكاة  كالحبوب والهمار
  .العشر إذا بلغ نصابا فأكهر ففيه ربع :فإن كان المعدن ذهبا أو فضةً  -
فيجلب فيله ربلع عشلر  :وإن كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملا واللنفل -

 قيمته إن بل ت قيمته نصابا فأكهر من الذهب والفضة.
 زكاة الركاز.* 

وتجب الزكاة فلي الركلاز، وهلو ملا وجلد ملدفونا ملن أملوال الكفلار ملن أهلل الجاهليلة، 
  .امرله غيب في األرض، كما تقول: ركزت اسمي ركاًزا  ألن

وفلي الركللاز ) : ـ صلللى هللا عليله وسللمـ ويجلب فيله الخمللس فلي قليلله وكهيللره  لقولله 
 متفل عليه. ( الخمس

ه من أموال الكفار بوجلود عالملة الكفلار عليله أو عللى بعضله  بلأن يوجلد عرف كونُ ويُ 
 فباقيه لواجده. ه،ج خمسعليه أسما  ملوكهم، أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخر

وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه عالمة المسللمين، أو للم يجلد عليله عالملة 
   في وجوِب تعريِفها حوال كامال.فحكمه حكم اللقلة :أصالً 
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 حكم زكاةِ النقدين.* 

بل للت موتللي درهللم الللذهب إذا بلللغ عشللرين مقللاالً، وفللي الفضللة إذا  فلليتجللب الزكللاة 
 .إسالمي

أحد عشر جنيها وهالهة أسبا  جنيه، ونصاب الفضة  :ونصاب الذهب بالجنيه السعود 
ستة وخمسون رياالً أو ملا يعلادل صلرفها ملن اللورق النقلد   :باللاير العربي السعود 
 المستعمل في هذا الزمان.

غيللر  مروبين أكانللا مضللأسللوا    ربللع العشللر والوجللُب إخراُجلله مللن الللذهِب والفضللة: 
أنله كلان ) مرفوعلا: ـ رضلي هللا عنهملا ـ مضروبين  لحلديث ابلن عملرو علن عاوشلة 

ـ رضللي هللا عنله ـ رواه ابلن ماجلله، وفلي حلديث أنللس  (يأخلذ ملن كللل عشلرين مهقللاالً 
 ،بكسلر اللرا  وتخفيلف القلاف :ةقَلوالر ِ  متفلل عليله. (ربلع العشلر  ةِ قَ في الر ِ ) مرفوعا: 

 ضروبة كانت أو غير مضروبة.هي الفضة الخالصة، م
 .ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة* 

اتخلذ خاتملا ـ صللى هللا عليله وسللم ـ يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضلة  ألن النبلي 
   أ : فضة. قٍ رِ من وَ 

الرجلال ـ صللى هللا عليله وسللم ـ ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب  فقد نهلى النبلي 
) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ هب، وشلدد النكيلر عللى ملن فعلله، وقلال عن التحلي باللذ

 .( ة من نار جهنم، فيجعلها في يدهريعمد أحدكم إلى جم
ألن   مللن الللذهب مللا دعللت إليلله حاجللة  كللأنف، وربللال أسللنانـ أيضللا ـ ويبللاح للللذكر 

ـ النبلي ع أنفه يوم الكالب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليله، فلأمره لِ عرفجة بن سعد قُ 
 فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم وصححه.ـ صلى هللا عليه وسلم 

 .ما يباح للنسا  التحلي به من الذهب والفضة* 
يباح للنسا  من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه  ألن الشلار  أبلاح لهلن التحللي 

ر إلنلاث أمتلي، وحلرم أحل الذهب والحريل) : ـ صلى هللا عليه وسلمـ مللقا، قال النبي 
 .رواه أحمد وأبو داود والترمذ (  على ذكورها

لقوله   وال زكاة في حلي النسا  من الذهب والفضة إذا كان معًدا لالستعمال أو لمعارة
 .رواه اللبراني (ليس في الحلي زكاة ) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ 

لقنية، أو لمدخار، أو لم يقصد بله شلي  عد لأأو  ا  ـ أ : التأجير ـرَ الحلي للكِ  دَّ عِ وإن أُ 
فهللو بللاق علللى أصللله، تجللب فيلله الزكللاة  ألن الللذهب والفضللة تجللب فيهمللا  :ممللا سللبل

الزكاة، وإنما سقل وجوبهلا فيملا أعلد لالسلتعمال أو العاريلة، فيبقلى وجوبهلا فيملا علداه 
 .على األصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر

 

 

 باُب زكاة النقدين



 

 
30 

 ملخص الرسالة راغب ( تلخيُص كتاِب ) هداية ال

 
 
 
 روض.تعريُف الع* 

ي م ِ ُسل .لبيلع وشلرا  ألجلل اللربا دَّ ِعلجمع عْرض بإسكان اللرا  ، وهلو ملا أُ  :العروض
 م يزول.هبذلك ألنه يعرض ليبا  ويشترى، أو ألنه يعرض 

 شروُل زكاةِ العروض.* 
 يشترل لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرول:

اإلجلارة، وغيلر ذللك أن يملكها بفعله  كالبيع، وقبلول الهبلة، والوصلية و الشرل األول:
 من وجو المكاسب.

 ،بلأن يقصلد التكسلب بهلا  ألن األعملال بالنيلات ،أن يملكها بنية التجلارة الشرل الهاني:
 كساور األعمال. اوالتجارة عمل  فوجب اقتران النية به

 أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين. الشرل الهالث:
ال زكلاة فلي ملال ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ لقوله   تمام الحول عليها الشرل الرابع:

  (.حتى يحول عليه الحول 
ا بنصلاب ملن النقلود أو بعلروض تبللغ قيمتهلا نصلابا، بنلى عللى رًضللكن لو اشلترى عَ 

 حول ما اشتراها به.
  .كيفية إخراج زكاة العروض* 

م عنللد تملام الحللول بأحلد ألحللظ راعلى فللي ذللك اويُ  ،النقللدين: اللذهب أو الفضللة أنهلا تقلوَّ
أخلرج ربلع العشلر ملن قيمتهلا،  ،للفقرا ، فإذا قومت وبل ت قيمتها نصلابا بأحلد النقلدين

وال يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبلر ملا تسلاو  عنلد تملام الحلول  ألنله هلو علين العلدل 
 بالنسبة للتاجر وبالنسبة ألهل الزكاة.

 

 
 
 
 
 
 التعريُف بزكاة الفلر.* 

فللِث، رمضللان المبللاركفللي آخللر  يُخرُجهللا الصللاومُ الفلللر  زكللاةُ    ُلهللرةً مللن الل للِو والرَّ
  وُلعمةً للمساكين.

 سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشي  إلى سببه. سمى بذلك ألن الفلرَ تُ و
 حكُم زكاةِ الفلر.* 

تجب زكاة الفلر عللى كلل مسللم  ذكلًرا كلان أو أنهلى، صل يًرا أو كبيلًرا، حلًرا كلان أو 
صللى هللا ـ فلرض رسلول هللا ) وغيرهملا:  ( الصلحيحين)  فلي عبًدا  لحديث ابن عمر

 زكاة عروض التجارةباُب 

 باُب زكاة الفلر
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زكاة الفلر صاعا من بر أو صاعا من شعير، على العبلد والحلر، واللذكر  ـ عليه وسلم
 .(واألنهى، والص ير والكبير من المسلمين 

 أحكاُم زكاة الفلر.* 
  .صا ، وهو أربعة أمدادمقداُر ما يجُب إخراُجه في زكاة الفلر:  أوال:
اً كلان، أو شلعيراً أو منه زكاة الفلر: خرج تُ جنس ما  هانيًا: هو من غالب قوت البلد  بر 

تمًرا، أو زبيبا، أو أقلا... أو غير هذه األصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد، وغلب 
 استعمالهم له  كاألرز والذرة، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.

ألفضل ب روب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبلل وقت اإلخراج ا يبدأُ  هالهًا:
: أن الصحابة كلانوا يعللون قبلل ـ  رحمه هللاـ العيد بيوم أو يومين  فقد روى البخار  

 فكان إجماعا منهم.  الفلر بيوم أو يومين
وإخراجها يوم العيد قبل الصالة أفضل، فإن فاته هذا الوقت، فأخر إخراجها عن صالة 

ملن أداهلا قبلل الصلالة فهلي ) وجب عليه إخراجهلا قضلا   لحلديث ابلن عبلاس:  ،العيد
، ويكلون آهملا بتلأخير (فهلي صلدقة ملن الصلدقات  زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة

 .ـ صلى هللا عليه وسلمـ إخراجها عن الوقت المحدد  لمخالفته أمر الرسول 
أ : ينفللل عللليهم مللن   ونهميخللرج المسلللم زكللاة الفلللر عللن نفسلله وعمللن يملل رابعًللا:

أدوا الفللرة عملن ) : ـ صللى هللا عليله وسللمـ الزوجات واألقارب  لعموم قلول النبلي 
 .( تمولون

 .ـ  رضي هللا عنهـ ويستحب إخراجها عن الحمل  لفعل عهمان 
يجُب إخراُج الفلرةِ في المكاِن الذ  يدرُك الصاوُم فيه الفللَر  ألنهلا زكلاةٌ علن  خامًسا:

 بدنه، فاعتبَِر المكاُن الذ  يكون فيه.
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إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي  لتكون واقعة موقعها، وواصللة إللى 
 مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع.

َوآتُلوا + ه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فلور وجوبهلا فلي الملال  لقولله تعلالى: أن فاعلم
َكاةَ  ، واألمر المللل يقتضي الفورية، وألن حاجة الفقيلر تسلتدعي المبلادرة بلدفعها " الزَّ

  .إليه، وفي تأخيرها إضرار به
هللا عنهمللا وتجللب الزكللاة فللي مللال صللبي ومللال مجنللون  لعمللوم األدلللة، ويتللولى إخراجَ 

 النيابة. ههما في المال  ألن ذلك حل وجب عليهما تدخلوليُّ 
 إنملا األعملال بالنيلات) :صللى هللا عليله وسللمـ وال يجوز إخراج الزكاة إال بنية  لقوله 

). 
وإخراج الزكلاة عملل، واألفضلل أن يتلولى صلاحب الملال توزيلع الزكلاة  ليكلون عللى 

يخرجهللا عنلله، وإن للبهللا إمللام يقللين مللن وصللولها إلللى مسللتحقيها، وللله أن يوكللل مللن 
ة يلدفعها إليه، أو يدفعها إللى السلاعي، وهلو العاملل اللذ  يرسلله اإلملام لجبا ،المسلمين
 الزكوات.

ُخلْذ ِملْن أَْملَواِلِهْم + قلال هللا تعلالى:   اللدافع واآلخلذ وويستحب عنلد دفلع الزكلاة أن يلدع
يِهْم بَِها َوَصل ِ عَ  ُرُهْم َوتَُزك ِ قلال عبلد هللا بلن أبلي أوفلى: ،   أ : اد  لهم" لَْيِهمَصَدقَةً تَُله ِ

 قال: اللهلم صلل علليهم ،همتصدقب إذا أتاه قومٌ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان رسول هللا ) 
 متفل عليه. (

دفعهللا إليلله دون أن يقللول: هللذه  :وإذا كللان الشللخص محتاجللا، ومللن عادتلله أخللذ الزكللاة
أعلملله بأنهللا  :يكلن مللن عادتلله أخلذ الزكللاة ن كللان محتاجللا، ولللمملو .زكلاة  لللوال يحرجلله

 زكاة.
واألفضل إخراج زكاة كل مال فلي بللده  بلأن يوزعهلا عللى فقلرا  ذللك البللد اللذ  فيله 
المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية  كلأن يكلون لله قرابلة محتلاجون ببللد 

صلدقات كانلت تنقلل آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذ  فيه الملال  ألن ال
 بالمدينة، فيفرقها على فقرا  المهاجرين واألنصار.ـ صلى هللا عليه وسلم ـ إلى النبي 

لقبض زكلاة األملوال  ،مام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاةإويجب على 
ـ صللى هللا عليله وسللم ـ  الظاهرة كساومة بهيمة األنعام والزرو  والهمار  لفعلل النبلي

مللن بعللده، وجللرى عليلله عمللل المسلللمين، وألن مللن ـ رضللي هللا عللنهم ـ لفاولله وفعللل خ
الناس من لو ترك لم يخلرج الزكلاة، وملنهم ملن يجهلل وجلوب الزكلاة  فإرسلال السلعاة 

تخفيف على الناس، وإعانة لهم على ـ أيضا ـ فيه تدارك لهذا الخلر، وفي بعث السعاة 
 أدا  الواجب.

 باُب إخراجِ الزكاة
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زكاة عند وجوبهلا كملا سلبل ملن غيلر تلأخير وال تلردد، والواجب على المسلم إخراج ال
صلللى هللا عليلله ـ ويجللوز تعجيللل إخللراج الزكللاة قبللل وجوبهللا لحللولين فأقللل  ألن النبللي 

 . تعجل من العباس صدقة سنتين  كما رواه أحمد وأبو داود ـ وسلم
 

 
 
 
 
 

قال تعلالى:   ه الكريمنها هللا في كتابع دفع الزكاة إال لألصناف التي عيَّ زجاعلم أنه ال يُ 
قَللاِب +  للَدقَاُت ِلْلفُقَللَراِ  َواْلَمَسللاِكيِن َواْلعَللاِمِليَن َعلَْيَهللا َواْلُمَؤلَّفَللِة قُلُللوبُُهْم َوفِللي الر ِ إِنََّمللا الصَّ

ُ َعِللليٌم َحِكلليمٌ  ِ َوَّللاَّ ِ َواْبللِن السَّللبِيِل فَِريَضللةً ِمللَن َّللاَّ فهللؤال  ، " َواْل َللاِرِميَن َوفِللي َسللبِيِل َّللاَّ
المذكورون في هذه اآلية الكريمة هم أهلل الزكلاة اللذين جعلهلم هللا محلال للدفعها إلليهم، 

 منها إلى غيرهم إجماعا. ال يجوز صرف شي ٍ و
 أهل الزكاةِ.* 

 وأهُل الزكاةِ همانيةُ أصناٍف:
  .الفقرا  الصنف األول:

أ باألهم فاألهم، والفقلرا  وهم أشد حاجة من المساكين  ألن هللا تعالى بدأ بهم، وإنما يبد
هم الذين ال يجدون شيوا يكتفون به في معيشتهم، وال يقدرون على التكسلب، أو يجلدون 
بعض الكفايلة، فيعللون ملن الزكلاة كفلايتهم إن كلانوا ال يجلدون منهلا شليوا، أو يعللون 

 تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل.
  .المساكين الهاني:الصنف 
ن حاالً من الفقلرا   فالمسلكين هلو اللذ  يجلد أكهلر كفايتله أو نصلفها، فيعللى وهم أحس

 كامل. من الزكاة تمام كفايته لعامٍ 
  .العاملون عليها الهالث:الصنُف 

وهم العمال اللذين يقوملون بجملع الزكلاة ملن أصلحابها، ويحفظونهلا، ويوزعونهلا عللى 
إال إن كلان وللي  ،ر أجلرة عملهلممستحقتها بأمر إمام المسلمين، فيعلون من الزكلاة قلد

فال يجوز أن يعلوا شيوا ملن  ،األمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل
  .الزكاة

  .المؤلفة قلوبهم الرابع:الصنف 
  .وهو جمع القلوب ،من التأليف فٍ جمع مؤلَّ 

 والمؤلفة قلوبهم قسمان: 
 .كفارال القسم األول:
ي إسالمه لتقوى نيته على اللدخول فلي اإلسلالم وتشلتد جِ إذا رُ على من الزكاة فالكافر يُ 

  .رغبته، أو إذا حصل بإعلاوه كف شره عن المسلمين أو شر غيره
  .المسلم القسم الهاني:

 باُب أهِل الزكاة
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ونحللو ذلللك مللن األغللراض  ،علللى مللن الزكللاة لتقويللة إيمانلله، أو رجللا  إسللالم نظيللرهيُ و
  .الصحيحة المفيدة للمسلمين

رضلي ـ ا ما يعمل به عند الحاجة إليه فقل  ألن عمر وعهمان وعلي  واإلعلا  للتأليف إن
 لعدم الحاجة إليه في وقتهم. ،تركوا اإلعلا  للتأليفـ هللا عنهم 

  .قابالرَّ  الصنف الخامس:
عللى المكاتلب ملا يقلدر بله عللى وفلا  يجلدون وفلا ، فيُ ال وهم األرقا  المكاتبون اللذين 

يجوز أن يشلتر  المسللم ملن زكاتله عبلًدا فيعتقله، دينه حتى يعتل ويخلص من الرق، و
 ويجوز أن يفتدى من الزكاة األسير المسلم  ألن في ذلك فك رقبة المسلم من األسر.

  .ال ارم السادس:الصنُف 
 والمراد بال ارم المدين، وهو نوعان:

  .غارم ل يره النو  األول:
ن نلزا  فلي دملا  أو أملوال، وهو ال ارم ألجلل إصلالح ذات البلين  بلأن يقلع بلين قبيلتلي

ويحدث بسبب ذلك بيلنهم شلحنا  وعلداوة، فيتوسلل الرجلل بالصللا بينهملا، ويلتلزم فلي 
مللن ف .ذمتلله مللاالً عوضللا عمللا بيللنهم  ليلفللئ الفتنللة، فيكللون قللد عمللل معروفللا عظيمللا

المشرو  حملله عنله ملن الزكلاة  للوال تجحلف الحماللة بمالله، وليكلون ذللك تشلجيعا لله 
  .هل هذا العمل الجليل، الذ  يحصل به كف الفتن والقضا  على الفسادول يره على م

  .ال ارم لنفسه الهاني:النو ُ 
كأن يفتد  نفسه من كفار، أو يكون عليه دين ال يقدر على تسلديده، فيعللى ملن الزكلاة 

 ." َواْل َاِرِمينَ + ما يسدد به دينه  لقوله تعالى: 
  .في سبيل هللا السابع:الصنُف 

على من الزكاة ال زاة المتلوعة الذين ال رواتب لهم من بيلت الملال  ألن الملراد يُ بأن 
َ يُِحلبُّ الَّلِذيَن يُقَلاتِلُوَن فِلي َسلبِيِلهِ + بسبيل هللا عند اإللالق ال زو، قلال تعلالى:  ، " إِنَّ َّللاَّ

ِ + وقال تعالى:   ." َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ
  .ابن السبيل الهامن:الصنف 

وهللو المسللافر المنقلللع بلله سللفره بسللبب نفللاذ مللا معلله أو ضللياعه  أن ألن السللبيل هللو 
 .اللريل، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده

 أحكاُم دفعِ الزكاةِ إلى أهلها.* 
قلال   يجوز صلرف جميلع الزكلاة فلي صلنف واحلد ملن هلذه األصلناف الملذكورة أوال:

ذكر فلي اآليلة إال صلنف يُلفللم "   ْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراَ  فَُهلَو َخْيلٌر لَُكلمَوإِ + تعالى: 
 واحد، فدل على جواز صرفها إليه.

أملر بنلي ـ صللى هللا عليله وسللم ـ ألن النبي   جزع االقتصار على إنسان واحديُ  هانيًا:
 .زريل بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر

إلللى أقاربلله المحتللاجين الللذين ال تلزملله نفقللتهم األقللرب فللاألقرب  سللتحب دفعهللا يُ  هالهًللا:
رواه  ( صللدقتك علللى ذ  القرابللة صللدقة وصلللة) : ـ  صلللى هللا عليلله وسلللمـ لقوللله 
 وحسنه الترمذ . ،الخمسة
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ال يجوز دفلع الزكلاة إللى بنلي هاشلم، ويلدخل فليهم: آل العبلاس، وآل عللي، وآل  رابعًا:
صلى هللا عليله ـ  بن عبد المللب، وآل أبي لهب  لقوله جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث

 أخرجه مسلم. وإنما هي أوساخ الناس"  إن الصدقة ال تنب ي آلل محمد) : ـ  وسلم
ال يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت زوج غنلي ينفلل عليهلا، وال إللى  خامًسا:

 النفقة عن األخذ من الزكاة. فقير إذا كان له قريب غني ينفل عليه  الست ناوهم بتلك
ال يجوز لمنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه اإلنفاق عليهم  ألنه  سادًسا:

  .يقي بها ماله حينوذ
وهللم أوالده   وهللم آبللاؤه وأجلداده، وال إلللى فروعلله ه ال يجللوز دفللع زكاتلله إللى أصللولفل

ألنها مست نية بإنفاقه عليهلا، وألنله  وال يجوز له دفع زكاته إلى زوجته ، وأوالد أوالده
 يقي بها ماله.

يجب على المسلم أن يتهبت من دفع الزكاة، فلو دفعهلا لملن ظنله مسلتحقا، فتبلين  سابعًا:
فالدفع إليله بجلز    اكتفلا   ،أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه. لم تجزوه :أنه غير مستحل

  .ب لبة الظن، ما لم يظهر خالفه
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 تعريُف الصيام.* 

 ل ةً: ُمجرُد اإلمساِك  يُقاُل للساكِت: صاوٌم  إلمساِكه عن الكالم.
 وشرًعا: إمساٌك بنيٍة، عن أشيا  مخصوصة، في زمن معين، من شخٍص مخصوص.

  حكُم الصياِم.* 
صللوم شللهر رمضللان ركللن مللن أركللان اإلسللالم، وفللرض مللن فللروض هللا، معلللوم مللن 

 ورة.الدين بالضر
يَلا أَيَُّهلا الَّلِذيَن آَمنُلوا ُكتِلَب َعلَلْيُكُم + قال هللا تعالى:  ويدل عليه الكتاب والسنة واإلجما :
يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكمْ  بنلي ـ : )  صللى هللا عليله وسللمـ وقال النبلي "،  الص ِ

لمسلللمون علللى وجللوب وأجمللع ا(،  وذكللر منهللا صلوم رمضللان ...اإلسلالم علللى خمللس
 من أنكره كفر. صومه وأنَّ 

 لرُق دخوِل شهِر رمضان.* 
 للعلم بدخوله هالث لرق:

وقلال  "، فَْليَُصلْمهُ  فََملْن َشلِهَد ِملْنُكُم الشَّلْهرَ + قلال تعلالى:   رؤيلة هاللله اللريقة األولى:
 (.صوموا لرؤيته )  ـ : صلى هللا عليه وسلمـ النبي 

صللام برؤيللة عللدل مكلللف  فيُ  ،علللى الرؤيللة، أو اإلخبللار عنهللا دةُ الشللها اللريقللة الهانيللة:
ـ صللى هللا عليله وسللم ـ ترا ى الناس الهلالل، فلأخبرت رسلول هللا ) لقوله ابن عمر: 

رواه أبلو داود وغيلره، وصلححه ابلن حبلان  ( أني رأيته، فصام، وأملر النلاس بصليامه
 الحاكم.

ة رى الهلالل ليللن يوملا، وذللك حينملا ال يُلإكمال عدة شهر شعبان هالهلي اللريقة الهالهة:
إنملا )  :ـ  صللى هللا عليله وسللمـ له ، ولو مع وجوِد غيٍم ونحِوه  لقولهالهين من شعبان

  هوحتلى تلر االشهر تسعة وعشرون يوما  فال تصوموا حتى تلروا الهلالل، وال تفللرو
شعبان هالهين يوملا    أ : أتموا شهر (قدروا له ) ا ، ومعنى(فإن غم عليكم فاقدروا له 

 .( فعدوا هالهين ،فإن غم عليكم) لما هبت في حديث أبي هريرة: 
 شروُل وجوِب الصياِم.* 

  :مسلم مكلف قادر رمضان كلَّ  يلزم صومُ 
صام الباقي، وال يللزم  ،في أهنا  الشهر أسلمفإن   وال يصا منه فال يجب على كافر، -

 قضا  ما سبل حال الكفر.
عللى الصل ير، ويصلا الصلوم ملن صل ير مميلز، ويكلون فلي حقله  وال يجب الصوم -

 نافلة.
 .ةوال يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصا منه  لعدم الني -
على مريض يعجز عنه وال مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر  وال يجب الصوم أدا ً  -

ً + قال تعالى:   المرض والسفر أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِملْن أَيَّلاٍم أَُخلَر  فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضا
". 

يـــــــــــام  كتاُب الص ِ
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ومن أفللر لعلذر هلم زال علذره فلي أهنلا  نهلار رمضلان  كالمسلافر يقلدم ملن سلفره،  -
والحلللاوض والنفسلللا  تلهلللران، والكلللافر إذا أسللللم، والمجنلللون إذا أفلللاق ملللن جنونللله، 

ضليه، وكلذا إذا قاملت فإن كال من هؤال  يلزمه اإلمسلاك بقيلة اليلوم ويق :والص ير يبلغ
فإن المسلمين يمسلكون بقيلة اليلوم ويقضلون اليلوم  ،البينة بدخول الشهر في أهنا  النهار

 بعد رمضان.
 أحكاُم الصياِم.* 

  روب الشمس.ينتهي بمن للو  الفجر الهاني، و يبدأ الصيامُ  أوال:
) : ـ  عليله وسللمصللى هللا ـ علن أنلس  قلال: قلال رسلول هللا يُستحبُّ السُّحور   ف هانيًا:

 .( تسحروا  فإن السحور بركة
وقد ورد فلي الترغيلب بالسلحور آهلار كهيلرة، وللو بجرعلة ملا ، ويسلتحب تلأخيره إللى 

 وقت انفجار الفجر.
فلإنهم يبلدؤون  :ولو استيقظ اإلنسان وعليه جنابة أو لهرت الحاوض قبلل لللو  الفجلر

 الفجر.بالسحور، ويصومون، ويؤخرون االغتسال إلى بعد للو  
يستحب تعجيل اإلفللار إذا تحقلل غلروب الشلمس بمشلاهدتها أو غللب عللى ظنله  هالهًا:

صللى هللا ـ أن النبلي ـ رضلي هللا عنله ـ فعلن سلهل بلن سلعد   بخبر هقة بأذان أو غيره
 .متفل عليه ( ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفلر) قال:  ـ عليه وسلم

ـ فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ما   لقول أنس  والسنة أن يفلر على رلب، فإن لم يجد
يفلللر قبللل أن يصلللي علللى ـ صلللى هللا عليلله وسلللم ـ كللان النبللي )  :ـ  رضللي هللا عنلله

رواه  ( رلبات، فإن لم تكن رلبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ما 
  .أحمد وأبو داود والترمذ 

ريضِة ـ ملن الليلِل   لحلدبث: ) ال صليام لملن للم يجُب تبييِت نيِة الصياِم ـ في الف رابعًا:
 يبي ِت النية من الليل (.
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 يام.مفسدات الص *

للصلليام مفسللدات يجللب علللى المسلللم أن يعرفهللا  ليتجنبهللا، ويحللذر منهللا ألنهللا تفلللر 
 الصاوم، وتفسد عليه صيامه.

 منها: سداتوهذه المف
  .الجما  المفسُد األول:
بلل صيامه، ولزمه قضا  ذلك اليوم الذ  جامع فيه، ويجب عليه  ،ع الصاومفمتى جام

فعليله أن  ،هي: عتلل رقبلة، فلإن للم يجلد الرقبلة أو للم يجلد قيمتهلاومع قضاوه الكفارة، 
يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستلع صيام شهرين متتابعين  بأن للم يقلدر عللى ذللك 

، لكللل مسللكين نصللف صللا  مللن اللعللام فعليلله أن يلعللم سللتين مسللكينا ،لعللذر شللرعي
 المأكول في البلد.
  .إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمنا  أو تكرار نظر المفسد الهاني:

فسد صلومه، وعليله القضلا  فقلل بلدون كفلارة  ألن الكفلارة ، فإذا حصل شي  من ذلك
 تختص بالجما .

ألن ذللك وقلع بلدون اختيلار،  فال شي  عليه، وصيامه صحيا  ،والناوم إذا احتلم فأنزل
 لكن يجب عليه االغتسال من الجنابة.

  .األكل أو الشرب متعمًدا المفسد الهالث:
َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيُل األَْبليَُض ِملَن اْلَخلْيِل األَْسلَوِد + لقوله تعالى: وذلك 

يَاَم  وا الص ِ  ." إِلَى اللَّْيلِ ِمَن اْلفَْجِر هُمَّ أَتِمُّ
ملن أكلل أو ) فإن ذلك ال يؤهر على صليامه، وفلي الحلديث:  ،أما من أكل وشرب ناسيا

 .( فإنما ألعمه هللا وسقاه  فليتم صومه ،شرب ناسيا
ومما يفلر الصاوم إيصال الما  ونحوه إلى الجوف عن لريل األنلف، وهلو ملا يسلمى 

الللدم فللي الصللاوم، كللل ذلللك يفسللد بالسللعول، وأخللذ الم للذ  عللن لريللل الوريللد، وحقللن 
 صومه  ألنه ت ذية له.

حقللن الصللاوم بللاإلبر الم ذيللة  ألنهللا تقللوم مقللام اللعللام، وذلللك يفسللد  :ومللن ذلللك أيضللا
 تجنبها محافظة عللى صليامه،الصيام، أما اإلبر غير الم ذية، فينب ي للصاوم أيضا أن ي

 ويؤخرها إلى الليل.
بحجامة أو فصد أو سلحب دم ليتبلر  بله إلسلعاف  إخراج الدم من البدن المفسد الرابع:

 مريض  فيفلر بذلك كله.
فهلذا ال يلؤهر عللى الصليام، وكلذا خلروج  ،أما إخراج دم قليل كاللذ  يسلتخرج للتحليلل

 فهذا ال يؤهر على الصيام. ،الدم ب ير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن
 عمًدا. التقيؤ المفسد الخامس:

 باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
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فهلذا يفللر بله  ،عدة من لعام أو شراب عن لريل الفم متعمًداوهو استخراج ما في الم
ـ فللال يللؤهر علللى صلليامه  لقوللله  ،الصللاوم، أمللا إذا غلبلله القللي ، وخللرج بللدون اختيللاره

مللن ذرعلله القللي  فللليس عليلله قضللا ، ومللن اسللتقا  عمللًدا ) : ـ  صلللى هللا عليلله وسلللم
 اسلتقا ) معنلى قولله: و ،أ : خلرج بلدون اختيلاره(  القلى   هذرع) ، ومعنى (فليقض 

 أ : تعمد القي . ( 
 

 
 
 
 
 
 
 ما يُكره وما يُستحبُّ في الصوم.* 

صلى ـ ال يبالغ في المضمضة واالستنشاق  ألنه ربما ذهب الما  إلى جوفه، قال  أوال:
 .( وبالغ باالستنشاق إال أن تكون صاوما) : ـ  هللا عليه وسلم

هلو مسلتحب ومرغلب فيله للصلاوم وغيلره فلي  السواك ال يؤهر عللى الصليام، بلل هانيًا:
 أول النهار وآخره على الصحيا.

فقلد كلان   ينب ي للصاوم أن يشت ل بلذكر هللا وتلالوة القلرآن واإلكهلار ملن النوافلل هالهًا:
ـ وقلال  ،السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد، وقالوا: نحفلظ صلومنا وال ن تلاب أحلًدا

فليس هلل حاجة فلي أن يلد   ،د  قول الزور والعمل بهمن لم ي)  :ـ صلى هللا عليه وسلم
 (. لعامه وشرابه

 .أحكام القضا  للصيام* 
فيجب عليه صيامها  ،إلى أن يبقى من شعبان قدر األيام التي عليه  وقت القضا  موسع

 قبل دخول رمضان الجديد.
فإنلله يصللوم رمضللان الحاضللر،  ،فللإن أخللر القضللا  حتللى أتللى عليلله رمضللان الجديللد

تللأخيره لعللذر لللم يللتمكن معلله مللن القضللا  فللي تلللك كللان ضللي مللا عليلله بعللده، هللم إن ويق
وجب عليله ملع القضلا  إلعلام  ،عليه إال القضا ، وإن كان ل ير عذرليس فإنه  ،الفترة

 مسكين عن كل يوم نصف صا  من قوت البلد.
ر فلال شلي  عليله  ألن لله تلأخي ،وإذا مات من عليه القضا  قبل دخول رمضان الجديلد

لعلذر  التلأخيرفي تلك الفترة التي مات فيهلا، وإن ملات بعلد رمضلان الجديلد: فلإن كلان 
تلأخيره كان فال شي  عليه أيضا، وإن  ،كالمرض والسفر وحتى أدركه رمضان الجديد

 وجبت الكفارة في تركته  بأن يخرج عنه إلعام مسكين عن كل يوم. ،ل يره عذر
ة الظهلار والصلوم الواجلب علن دم المتعلة وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفلار

في الحلج  فإنله يلعلم عنله علن كلل يلوم مسلكينا، وال يصلام عنله، ويكلون اإللعلام ملن 
تركته  ألنه صيام ال تدخلله النيابلة فلي الحيلاة، فكلذا بعلد الملوت، وهلذا قلول أكهلر أهلل 

 العلم.

 فصٌل فيما يُكره وما يُستحب في الصوم وحكم القضا 
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ملات وعليله لحديث: ) من استحب لوليه أن يصوم عنه   ،وإن مات من عليه صوم نذر
 صوم، صام عنه وليه (.

 :والملريض اللذ  ال يرجلى بلرؤه ملن مرضلهوإذا أفلر الكبير الذ  ال يُليل الصلوم، 
 كل يوم مسكينا.ويلعمان عن  فال قضا  عليهما،

 ،والحامللل ،والمللريض مرضللا يرجللى زواللله ،كالمسللافر  وأمللا مللن أفلللر لعللذر يللزول
فلإن كلال  ملن  :والنفسلا  ،هما، والحلاوضوالمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على وللدي

ر بعللدد األيللام التللي أفلرهللا، قللال َخللهللؤال  يتحللتم عليلله القضللا   بللأن يصللوم مللن أيللام أُ 
 ." َوَمْن َكاَن َمِريضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ + تعالى: 

ة سلنة  لقولله وفلر المريض الذ  يضره الصوم والمسافر الذ  يجوز له قصر الصلال
أ : فليفلللر وللليقض عللدد مللا أفلللره، قللال   "  فَِعللدَّةٌ ِمللْن أَيَّللاٍم أَُخللرَ + تعللالى فللي حقهللم: 

ُ بُِكُم اْليُْسَر َوال يُِريُد بُِكلُم اْلعُْسلرَ + تعالى:  لليس ملن ) : ( الصلحيحين) وفلي  ،" يُِريُد َّللاَّ
 .( البر الصيام في السفر

صلا صلومهما ملع الكراهلة،  ،يشلل عليله الصلوم وإن صام المسافر أو المريض اللذ 
 ا الصوم حال الحيض والنفاس، وال يصا.مفيحرم في حقه ،وأما الحاوض والنفسا 

ويحب مع القضلا  ملن  والمرضع والحامل يحب عليهما قضا  ما أفلرتا من أيام أخر،
 أفلرت للخوف على ولدها إلعام مسكين عن كل يوم أفلرته.

 

 
 
 
 
 

 
 لتلو .فضل صوِم ا* 

ماولة  الحسنة بعشلر أمهالهلا إللى سلبع  كل عمل ابن آدم له) لحديث:   وفيه فضل عظيم
وهذه اإلضلافة للتشلريف  (، فيقول هللا تعالى: إال الصوم فإنه لي وأنا أجز  به  ضعف

 التعظيم.و
 أنوا ُ صوم التلو .* 

 .صيام هالهة أيام من كل شهر النو  األول:
صللى هللا عليله ـ أن النبلي  :لملا روى أبلو ذر  لليلالي البليضواألفضل أن يجعلها أيام ا

فصلم هلالث عشلرة وأربلع عشلرة  ،إذا صلمت ملن الشلهر هالهلة أيلام) قلال لله:  ـ وسلم
 .رواه الترمذ  وحسنه(  وخمس عشرة
  .هنين والخميسصوم اإل النو  الهاني:

عملال عللى رب هملا يوملان تعلرض فيهملا األ) : ـ  صلى هللا عليله وسللمـ لقوله وذلك 
 رواه أحمد والنساوي.  ( وأحب أن يعرض عملي وأنا صاوم ،العالمين

  .صوم ست من شوال النو  الهالث:

 فصٌل في صوِم التلوُّ 
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أخرجلله ( فكأنمللا صللام الللدهر  ،مللن صللام رمضللان وأتبعلله بسللت مللن شللوال) لحللديث: 
  .لما فيه من المسارعة إلى الخير  وكونها عقب العيد ،مسلم. ويستحب تتابعها

  .صوم شهر المحرم النو  الرابع:
وآكلده العاشلر هلم  .رواه مسللم( أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا المحرم ) لحديث: 
 لون بقيت إلى قابل ألصومن التاسلع والعاشلر) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ لقوله   التاسع
.) 

  .صوم تسع ذ  الحجة النو  الخامس:
لعمل الصالا فيهن أحب إلى هللا ملن هلذه ما من أيام ا) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ لقوله 
قالوا: يا رسول هللا وال الجهاد في سبيل هللا   قال: وال الجهاد في ـ يعني العشر ـ  األيام

 رواه البخار .  (سبيل هللا إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ 
يللوم عرفللة صلليام ) لحللديث:   وهللو كفللارة سللنتين ،و آكللده يللوم عرفللة ل يللر حللاج بهللا

 . (يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أن أحتسب على هللا 
  .صوم يوم وفلر يوم النو  السادس:

) قلال:   عبلد هللا بلن عملروـ صللى هللا عليله وسللم ـ ألمره وهو أفضُل صوِم التلو   
 متفل عليه. ( هو أفضل الصيام 

كالقيلام بحقلوق هللا   لصياموشرله أن ال يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من ا
 وإال فتركه أفضل. ،وحقوق عباده الالزمة ،تعالى
 أنوا  الصوم المكروه.* 

  .إفراد رجب بالصوم النو  األول:
  .زالت الكراهة ،فإن أفلر منه أو صام معه غيره  ألن فيه إحيا  لشعار الجاهلية

  .إفراد يوم الجمعة النو  الهاني:
 ( إال وقبله يلوم أو بعلده يلوم ،ال تصوموا يوم الجمعة) : ـ  وسلمصلى هللا عليه ـ لقوله 

 متفل عليه. 
  .إفراد يوم السبت النو  الهالث:

 رواه أحمد. ( ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ) لحديث: 
  .صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم النو  الرابع:

  .يوم الشك الخامس:النو  
ملن صلام اليلوم ) لقلول عملار:   وهو يوم الهالهين من شعبان إذا لم يكن غليم وال نحلوه

رواه أبلو داود والترملذ  ـ ( صلى هللا عليه وسلم ـ فيه فقد عصى أبا القاسم  شكُّ الذ  يُ 
  .وصححه

 أنوا  الصوم المحرم.* 
  .صوم يومي العيدين النو  األول:

  .ولو في فرض ،للنهي المتفل عليه، وذلك وهو محلُّ إجما ٍ 
  .صيام أيام التشريل النو  الهاني:

 ،رواه مسللم( أيام التشريل أيام أكل وشرب وذكر هلل ) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ لقوله 
لقلول ابلن عملر   فيصا صوم أيام التشريل لملن علدم الهلد  ،إال عن دم متعة أو قران
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رواه ( التشللريل أن يصللمن إال لمللن لللم يجللد الهللد   رخص فللي أيللاملللم يُلل) وعاوشللة: 
 البخار .

 .ليلة القدرأحكاُم * 
) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ لقولله   ترجى ليلة القدر في العشر األواخلر ملن رمضلان
  .متفل عليه( تحروا ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان 

أو ألن  ،أو لعظلم قلدرها عنلد هللا ،ألنه يقدر فيها ما يكون في تللك السلنة :وسميت بذلك
  .لللاعات فيها قدرا عظيما

اللبوهللا فللي العشللر ) : ـ  صلللى هللا عليلله وسلللمـ لقوللله   آكللد العشللر األواخللر وأوتللار
 (.أو تسع بقين  ،أو سبع بقين ،أو خمس بقين ،في هالث بقين  األواخر

  .لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما  وليلة سبع وعشرين أرجى
  .ليجتهدوا في للبها :وحكمة إخفاوها
بملا ورد علن عاوشلة قاللت: ويلدعو  ،ألن الدعا  مستجاب فيهلا  يدعو فيهاويُستحبُّ أن 

قلولي: اللهلم إنلك عفلو تحلب العفلو فلاعف ) يلا رسلول هللا: إن وافقتهلا فلبم أدعلو  قلال: 
 ه.رواه أحمد وابن ماج ( عني
 

 
 
 
 
 
 تعريف االعتكاف.* 

 ".يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهْم +  :ومنه  الشئهو ل ة: لزوم 
  .واصلالحا: لزوم مسجد ولو ساعة للاعة هللا تعالى

 أحكاُم االعتكاف.* 
واعتكلف  ،ومداومته عليلهـ صلى هللا عليه وسلم ـ لفعله   وهو مسنون كل وقت إجماعا

  .أزواجه بعده ومعه
 وآكده في عشره األخير.ـ لم صلى هللا عليه وسـ لفعله   وهو في رمضان آكد
 لقللول عمللر: يللا رسللول هللا إنللي نللذرت فللي الجاهليللة أن   بللال صللوم ويصللا االعتكللافُ 

( أوف بنلذرك ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ فقلال النبلي   أعتكف ليللة بالمسلجد الحلرام
  .لما صا اعتكاف الليل ،ولو كان الصوم شرلا ،رواه البخار 

ولهملا تحليلهملا ملن  ،بال إذن سليده عبدٍ وال ل ، إذن زوجهاوال يجوز لزوجة اعتكاف بال
 بال إذن. تلو  مللقا ومن نذرٍ 

 (.إنما األعمال بالنيات ) لحديث:   وال يصا االعتكاف إال بنية
ويُشلترُل فلي  "،َوأَْنلتُْم َعلاِكفُوَن فِلي اْلَمَسلاِجِد + لقولله تعلالى:   وال يصا إال في مسلجد

ي إما إلى ترك الجماعة ضفألن االعتكاف في غيره يُ   ه الجماعةقام فيهذا المسجد أن تُ 

 باُب االعتكاف
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إال ملن ال  .وهلو منلاف لالعتكلاف ،أو تكرر الخروج إليها كهيرا مع إمكان التحرز منله
  .فيصا اعتكافهم في كل مسجد ،المرأة والمعذور والعبدتلزمه الجماعة ك

 ،والمدينلة ،مسلجد مكلةـ  ومن نذر االعتكاف أو الصالة في مسجد غير المساجد الهالهة
صللى هللا ـ لقولله   لم يلزمه االعتكاف أو الصالة فيه إن لم يكن من الهالهلةـ واألقصى 
 ،ومسلجد  هلذا، ال تشد الرحال إال إلى هالهة مسلاجد: المسلجد الحلرام) : ـ  عليه وسلم

 لزمله المضلي إليله واحتلاج لشلد الرحلل ،هلا بتعيينلهفلو تعين غيرُ (، والمسجد األقصى 
وإن  ،للم تجزوله فلي مسلجد ال تقلام فيله الجمعلة ،لكن إن نذر االعتكلاف فلي جلامع .إليه

لللم يجللز اعتكافلله أو صللالته فيمللا  ،عللين العتكافلله أو صللالته األفضللل كالمسللجد الحللرام
فملن نلذر اعتكافلا أو صلالة بمسلجد   وعكسله بعكسله ،دونه كمسجد المدينة أو األقصلى

أن  :لمللا روى أحمللد وأبللو داود عللن جللابر  الحللرامالمدينللة أو األقصللى أجللزأه بالمسللجد 
رجال قال يوم الفتا: يا رسول هللا إني نذرت إن فتا هللا عليك مكلة أن أصللي فلي بيلت 

شلأنك إذا ) فقال:   فسأله(، صل ها هنا ) فقال:   فسأله(، صل هاهنا ) فقال:   المقدس
). 

فيلدخل   كفه قبل ليلته األولىدخل معتـ كعشر ذ  الحجة ـ ومن نذر اعتكافا زمنا معينا 
بعللد غللروب  :أ   وخللرج مللن معتكفلله بعللد آخللره، قبيللل ال للروب مللن اليللوم الللذ  قبللله

  .الشمس آخر يوم منه
 .وتأخر حتى ت رب شمسه ،وإن نذر يوما دخل قبل فجره
 إال في األحوال التالية: وال يخرج المعتكف من معتكفه

وكقلى   ،ومشلرب لعلدم ملن يأتيله بهملا ،ه بمأكللكإتيانل  لما ال بد له منه الحالة األولى:
 . وإلى جمعة ،وغسل متنجس يحتاجه ،ولهارة واجبة ،وغاول ،وبول ،ب تة

يشللترل فللي ابتللدا  اعتكافلله الخللروج إلللى عيللادة مللريض أو شللهود أن  الحالللة الهانيللة:
ال الخلروج  ،وملا لله منله بلد كعشلا  ومبيلت ببيتله ،وكذا كل قربة لم تتعين عليه ،جنازة

  .وال الخروج لما شا  ،للتجارة وال التكسب بالصنعة في المسجد
 ويبلُل االعتكاف في األحوال التالية:

 .دونه أو أنزل بمباشرةٍ  ،إن ولئ المعتكف في فرج الحالة األولى:
   فيخرُج لما ال حاجة له إليه.ولو قلَّ  ،لما له منه بدإذا خرج  الحالة الهانية:

 .واجتناب ما ال يعنيه ،روذكْ  ،وقرا ة ،من صالة  بالقرب المعتكفاشت ال  ويستحبُّ 
ملا للم  ،وتصللا رأسله أو غيلره ،وتتحدث معله ،وال بأس أن تزوره زوجته في المسجد

  .يلتذ بشئ منها
  .رهِ كْ ما لم يُ  ،وله أن يتحدث مع من يأتيه

  .السيما إن كان صاوما ،وينب ي لمن قصد المسجد أن ينو  االعتكاف مدة لبهه فيه
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 تعريُف الحج. *

 ل ة: القصد.
 وشرًعا: قصُد مكة لعمٍل مخصوص، في زمن مخصوص.

 تعريف العمرة.* 
 ل ة: الزيارة.

 وشرًعا: زيارةُ البيِت على وجٍه مخصوٍص.
 حكم الحج.* 

ِ َعلَلى النَّلاِس ِحلجُّ + قلال هللا تعلالى:   حلد أركلان اإلسلالم ومبانيله العظلامالحج هو أ  َوّلِِلَّ
َ َغنِيٌّ َعِن اْلعَلالَِمينَ  وللترملذ  وغيلره  ،" اْلبَْيِت َمِن اْستََلاَ  إِلَْيِه َسبِيالً َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

من ملك زاًدا وراحلة تبل ه إللى بيلت ) مرفوعا: ـ رضي هللا عنه ـ عن علي  ،وصححه
 ما ُ المسلمين.(، وعلى ذلك إج فعليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا :هللا، ولم يحج

 حكم العمرة.* 
ل: وِ لملا ُسلـ صلى هللا عليه وسلم ـ واجبة على قول كهير من العلما   بدليل قوله العمرةُ 

رواه  (نعم  عليهن جهاد ال قتال فيه: الحج والعملرة ) هل على النسا  من جهاد   قال: 
 رجال أولى.وإذا هبت وجوب العمرة على النسا  فال، د وابن ماجه بإسناد صحياأحم

: ـ  صلى هللا عليه وسلمـ فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر  لقوله 
 رواه أحمد وغيره.( فمن زاد فهو تلو    الحج مرة) 

ويجب على المسلم أن يبادر بأدا  الحج الواجب مع اإلمكان، ويأهم إن أخلره بلال علذر  
فلإن أحلدكم ال ـ يعنلي: الفريضلة ـ  إللى الحلج تعجلوا)  :ـ  صلى هللا عليه وسلمـ لقوله 

 رواه أحمد. (يدر  ما يعرض له 
 شرول وجوِب الحج.* 

  وإنما يجب الحلج بشلرول خمسلة: اإلسلالم، والعقلل، والبللو ، والحريلة، واالسلتلاعة
 ة بأدا  الحج.روجب عليه المباد ،فمن توفرت فيه هذه الشرول

 الحج، ولم يُجزع. فإذا حجَّ الكافُر والمجنون: لم يصاَّ  -
هما نفال، ولم يُجزْع عن الفريضة. -  وإذا حجَّ الصبيُّ والعبُد: صاَّ حجُّ
ه، وأجزأه عن فريضة اإلسالم. -  وإذا حجَّ غيُر المستليع: صاَّ حجُّ
وجود المحرم الذ  يسافر معهلا ألداوله  ألنله ال يجلوز لهلا وتزيُد المرأة بشرٍل: وهو  -

ال تسلافر الملرأة )  :ـ  صللى هللا عليله وسللمـ لقوله ، ون محرمالسفر لحج وال ل يره بد
 رواه أحمد بإسناد صحيا.(  إال مع محرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها محرم

ومحرم المرأة هو: زوجها، أو من يحلرم عليله نحكاحهلا تحريملا مؤبلًدا بنسلب  كأخيهلا 
اح  كللأخ مللن رضللا  أو وأبيهللا وعمهللا وابللن أخيهللا وخالهللا، أو حللرم عليلله بسللبب مبلل

 .مصاهرة كزوج أمها وابن زوجها

 كتاُب المنَــــــــاسك
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ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشلترل لوجلوب الحلج عليهلا أن تمللك ملا ينفلل عليهلا 
 وعلى محرمها ذهابا وإيابا.

للللت بالتلللأخير حتلللى فقدتللله ملللع قلللدرتها الماليلللة انتظلللرت  :وملللن وجلللدت محرملللا، وفر 
 ج عنها.استنابت من يح ،حصوله، فإن أيست من حصوله

أخلرج ملن تركتله ملن رأس الملال المقلدار  :هلم ملات قبلل الحلج ،ومن وجب عليه الحج
أن  :الذ  يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه  لما روى البخلار  علن ابلن عبلاس

امرأة قالت: يا رسول هللا! إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتلت  أفلأحج عنهلا   
ت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته   أقضلوا هللا  فلاهلل أرأي  حجي عنها ،نعم) قال: 

  (. أحل بالوفا 
والحللج عللن ال يللر يقللع عللن المحجللوج عنلله كأنلله فعللله بنفسلله، ويكللون الفاعللل بمنزلللة 

ينلو  النسلك عنله، وللو للم  الوكيل، والناوب ينو  اإلحرام عنه، ويلبي عنه، ويكفيله أن
 م إليه المال ليحج عنه به.بى عمن سلَّ يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه  ل

ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانلا ميتلين أو حيلين علاجزين علن الحلج، ويقلدم 
 أمه  ألنها أحل بالبر.

 *.ِ  االستعداُد للحج 
ه على الحج، فليتلب ملن جميلع المعاصلي، ويخلرج ملن المظلالم بردهلا فإذا استقر عزمُ 

ملن بينله وبينله مار  والديون التي عنده للناس، ويستحل ويرد الوداوع والعو إلى أهلها،
ظالمة، ويكتب وصيته، ويوكل من يقضلي ملا للم يلتمكن ملن قضلاوه ملن الحقلوق التلي 
عليه، ويؤمن ألوالده ومن تحت يده ما يكفيهم ملن النفقلة إللى حلين رجوعله، ويحلرص 

عن الحاجة إللى غيلره  أن تكون نفقته حالالً، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه  ليست ني
ا لله عللى سلفره وأدا  عونًلليكلوَن   ويكون زاده ليبا، ويجتهد في تحصيل رفيل صالا

ويجب تصحيا النية بأن يريلد بحجله وجله هللا، ويسلتعمل الرفلل وحسلن الخللل، ، نسكه
ويجتنللب المخاصللمة ومضللايقة النللاس فللي اللريللل، ويصللون لسللانه عللن الشللتم وال يبللة 

 هللا ورسوله.وجميع ما ال يرضاه 
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  تعريُف المواقيت.* 

  .ل ة: الحد
 وشرعا: هو موضع العبادة أو زمنها.

 نية ومكانية:اوللحج مواقيت زم
اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََملْن فَلَرَض فِليِهنَّ اْلَحلجَّ فَلال َرفَلَث + ذكرها هللا بقوله:  نية:افالزم

، وهلذه األشلهر هلي: شلوال، وذو القعلدة، وعشلر ملن "َداَل فِلي اْلَحلج  َوال فُُسوَق َوال ِجل
فعليله أن يتجنلب ملا يخلل بلالحج ملن  ،ذ  الحجة  أ : من أحرم بالحج في هذه األشهر

 األقوال واألفعال الذميمة، وأن يشت ل في أفعال الخير، ويالزم التقوى.
ج أن يتعلداها إللى مكلة بلدون فهلي الحلدود التلي ال يجلوز للحلا وأما المواقيلت المكانيلة:

 إحرام.
كمللا فللي حللديث ابللن عبللاس رضللي هللا  ـ صلللى هللا عليلله وسلللمـ وقللد بينهللا رسللول هللا 

ألهلل المدينلة ذا الحليفلة، وألهلل ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ت رسول هللا قَّ قال: ) وعنهما 
لهلن ولملن أتلى  هلنَّ وقال: قرن المنازل، وألهل اليمن يلملم،  نجد الشام الجحفة، وألهل

  أو العمرة، وملن كلان دون ذللك فملن حيلث أنشلأ ليهن من غير أهلن ممن أراد الحجع
  .متفل عليه (حتى أهل مكة من مكة 

جعلل هللا لله حصلنا وهلو  ،والحكمة من ذلك: أنه لما كان بيت هللا الحرام معظما مشرفا
جاوزهلا إليله إال مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهلو المواقيلت التلي ال يجلوز ت

 بإحرام  تعظيما لبيت هللا الحرام.
 .تحديُد المواقيِت المكانية* 

  .ذو الحليفة الميقات األول:
 بينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام.و ،ميقات أهل المدينةوهو 

 الُجحفة. الميقات الهاني:
ن مكللة هللالث يقللرب رابللغ، وبينلله وبللوهللو  ،ات أهللل الشللام ومصللر والم للربوهللو ميقلل

 احل، وبعضهم يقول أكهر من ذلك.مر
 يلملم. الميقات الهالث:

 .بينه وبين مكة مرحلتانوميقات أهل اليمن، هو و
 قرن المنازل. الميقاُت الرابع:

 واقيتباُب الم
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 ، ويعرف اآلن بالسيل، وهو مرحلتان عن مكة.ميقات أهل نجدهو و
 ذاُت عرٍق. الميقات الخامس:

 ن مكة مرحلتان.بينه وبيوميقات أهل العراق وأهل المشرق، هو و
بها من غيرهم وهلو  حرم منها من مرَّ حرم منها أهلها المذكورون، ويُ فهذه المواقيت يُ  -

اً أو عمرة.  يريد حج 
  .فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة ،ومن كان منزله دون المواقيت -
فإنلله يحللرم مللن مكللة، فللال يحتللاجون إلللى الخللروج للميقللات  ،ومللن حللج مللن أهللل مكللة -

 محرام بها من أدنى الحل.لفيخرجون  ةم منه بالحج، وأما العمرلمحرا
أحلرم إذا عللم انله حلاذى أقربهلا  ،ومن لم يمر بميقلات فلي لريقله ملن تللك المواقيلت -

رواه ( انظللروا إلللى حللذوها مللن لللريقكم )  :ـ  رضللي هللا عنللهـ يقللول عمللر   منلله
 البخار .

ه المواقيت من الجلو  فينب لي لله أن فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذ ،وكذا من ركب لاورة
ى نوى اإلحرام، ولبَّل :فإذا حاذى الميقات ،يتهيأ باالغتسال والتنظف قبل ركوب اللاورة

  .ملارالوهو في الجو، وال يجوز له تأخير اإلحرام إلى أن يهبل في 
أن يرجلع إليله ويحلرم منله  ألنله واجلب  :ويجب على من تعدى الميقات بدون إحلرام -

فعليله فديلة  بلأن يلذبا  بعلده:فلأحرم ملن  ،فإن لم يرجلع .فال يجوز تركه ،تداركهيمكنه 
شاة، أو يأخذ سبع بدنة، أو سبع بقرة، ويوز  ذلك على مسلاكين الحلرم، وال يأكلل منله 

 شيوا.
 

 
 
 
 
 
 
 تعريف اإلحرام.* 

 ل ة: نيةُ الرجِل في التحريم.
 وشرًعا: نيةُ الدخوِل في النسِك.

 ام.كيفيةُ اإلحر* 
هو اإلحرام، وهو نية اللدخول فلي النسلك، سلمى بلذلك ألن أو العمرة أول مناسك الحج 

ملن النكلاح والليلب   ملا كلان مباحلا لله قبلل اإلحلرامـ بنيتله ـ م على نفسله المسلم يحر ِ 
 وتقليم األظافر وحلل الرأس وأشيا  من اللباس.

 العبادة العظيمة، وهى: وقبل اإلحرام يستحب التهيؤ له بفعل أشيا  يستقبل بها تلك
اغتسلل إلحرامله، وألن ذللك ـ صلى هللا عليله وسللم ـ االغتسال بجميع بدنه  فإنه  أوالً:
  .م وأبلغ في التنظيف وإزالة الراوحةظأع

 باُب اإلحرام
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صللى هللا ـ واالغتسال عند اإلحلرام ملللوب، حتلى ملن الحلاوض والنفسلا   ألن النبلي 
صللى هللا عليله ـ وأملر ، أن ت تسلل أملر أسلما  بنلت عمليس وهلي نفسلا ـ عليه وسللم 

  .عاوشة أن ت تسل لمحرام وهي حاوض ـ وسلم
كشللعر  ،  بأخللذ مللا يشللر  أخللذه مللن الشللعرفظُّللنيسللتحب لمللن يريللد اإلحللرام الت هانيللا:

للوال يحتللاج إلللى أخللذه فللي إحراملله فللال   ممللا يحتللاج إلللى أخللذه الشلارب واإلبللل والعانللة
  .يتمكن منه

لقلول  ي بدنله بملا تيسلر ملن أنلوا  الليلب اإلحرام أن يتليب ف يريدُ يستحب لمن  هالها:
إلحرامله ـ صلى هللا عليه وسللم ـ كنت أليب رسول هللا ) : ـ  رضي هللا عنهاـ عاوشة 

 .( ولحله قبل أن يلرف بالبيت ،قبل أن يحرم
خلال عللى قلدر د من المخيل، وهلو كلل ملا يُ قبل اإلحرام أن يتجرَّ  كرِ يستحب للذَّ  رابعا:

د ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل  ألنه ا تجلر 
  .إلهالله

ويستبدل المالبس المخيلة بإزار وردا  أبيضين نظيفلين، ويجلوز ب يلر األبيضلين مملا 
 جرت عادة الرجال بلبسه.

 والتجرد عن المخيل قبل نية اإلحرام سنة، أما بعد نية اإلحرام فهو واجب.
 ووجب عليه نز  المخيل. ،صا إحرامه :و نوى اإلحرام وعليه هيابه المخيلةول

فقد تهيأ لمحرام، وليس فعلل هلذه األملور إحراملا كملا يظلن كهيلر  فإذا أتم هذه األعمال
فال يصير محرما بمجلرد  ،من العوام  ألن اإلحرام هو نية الدخول والشرو  في النسك

ـ ام مللن غيللر نيللة الللدخول فللي النسللك  لقوللله التجللرد مللن المخلليل ولللبس مالبللس اإلحللر
 .( إنما األعمال بالنيات) : ـ  صلى هللا عليه وسلم

فاألصللا أنلله للليس لمحللرام صللالة تخصلله، لكللن إن صللادف  ،أمللا الصللالة قبللل اإلحللرام
)  :دبر الصالة، وعن أنس أهلَّ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فريضة أحرم بعدها  ألنه  وقتَ 

 .( كب راحلتهأنه صلى الظهر هم ر
 أنوا ُ النسِك.* 
 وهي:  ،أن يحرم بما شا  من األنساك الهالهةالمسلُم ر يَّ يخ

  .التمتع النسُك األول:
 : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفر  منها، هم يحرم بالحج في عامه.وهو

  .إلفرادا النسك الهاني:
 حتى يؤد  أعمال الحج. حرم بالحج فقل من الميقات، ويبقى على إحرامهأن يُ وهو: 

  .نارالقِ  النسك الهالث:
حرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة هم يدخل عليها الحج قبل شلروعه أن يُ وهو: 

فللي لوافهللا، فينللو  العمللرة والحللج مللن الميقللات أو قبللل الشللرو  فللي لللواف العمللرة، 
 ويلوف لهما ويسعى.

   المسجد الحرام.وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر
 وأفضل هذه األنساك الهالهة التمتع  ألدلة كهيرة.
 



 

 
49 

 ملخص الرسالة راغب ( تلخيُص كتاِب ) هداية ال

لبيلك اللهلم لبيلك، لبيلك ال ) فيقلول:   هلذه األنسلاك، لبلى عقلب إحراملهبأحلد فإذا أحلرم 
، يكهر من التلبيلة، ويرفلع ( شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك

 بها صوته.
 

 
 
 
 
 
 اِم.محظوراُت اإلحر* 

 محظورات اإلحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب اإلحرام.
 وهذه المحظورات تسعة أشيا :

  .حلل الشعر المحظور األول:
فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بال عذر بحللل أو نتلف أو قللع  لقولله تعلالى: 

  ".ْدُ  َمِحلَّه َوال تَْحِلقُوا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلهَ + 
أزاللله وال فديللة عليلله  ألنلله شللعر فللي غيللر محللله، وألنلله أزال  ،فللإن خللرج بعينلله شللعر

فََمللْن َكللاَن ِمللْنُكْم +    لقوللله تعللالى: ابخللالف مللا إذا حلللل شللعره لقمللل أو صللد مؤذيللا.
 ". ُسكٍ َمِريضاً أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْديَةٌ ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُ 

صللى هللا عليله ـ عنله ( الصلحيحين )  ويباح للمحلرم غسلل شلعره بسلدر ونحلوه  ففلي
 (. فأقبل بهما وأدبر  أنه غسل رأسه وهو محرم، هم حرك رأسه بيديه)  ـ : وسلم

 .تقليم األظافر أو قصها من يد أو رجل بال عذر المحظور الهاني:
ديللة عليللة  ألنلله زال بالتبعيللة ل يللره، فللال ف ،مللع جلللد هزالللأأو  زالللهفللإن انكسللر ظفللره فأ
 والتابع ال يفرد بحكم.

  .ت لية رأس الذكر المحظور الهالث:
 عن لبس العماوم والبرانس.ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لنهيه 

 أم ال كقرلاس ولين وعصابة. ،وسوا  كان ال لا  معتاًدا كعمامة
لله  ربتْ ُضلـ  عليه وسلم صلى هللاـ وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت  ألن النبي 

خيمله فنللزل بهللا وهللو محللرم، وكللذا يجللوز للمحللرم االسللتظالل بالشمسللية عنللد الحاجللة، 
ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا ال يقصلد بله 

 الت لية.
  .لبس الذكر المخيل المحظور الرابع:

ملن قمليص أو عماملة أو سلراويل، وملا عللى بدنله أو بعضله فيحرم عليه لبس المخليل 
صللى ـ أنه (: )  الصحيحين) عمل قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب  لما في 

ال يللبس القمليص، وال العماملة، وال ) ل: ملا يللبس المحلرم   قلال: وِ ُسلـ هللا عليه وسلم 
 .( البرانس، وال السراويل، وال هوبا مسه ورس وال زعفران، وال الخفين

 فصٌل في محظوراِت اإلحرام، وفي أقسام الفدية
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ما المرأة فتلبس ملن الهيلاب ملا شلا ت حلال اإلحلرام  لحاجتهلا إللى السلتر إال أنهلا ال وأ
قبلان عللى العينلين  فلال تلبسله هتلبس البرقلع، وهلو لبلاس ت للي بله الملرأة وجههلا فيله 

المحرمة وت لي وجهها ب يره ملن الخملار والجلبلاب، وال تللبس القفلازين عللى كفيهلا  
رواه البخلار   ( ال تنتقب الملرأة، وال تللبس القفلازين) :  ـ صلى هللا عليه وسلمـ لقوله 
 وغيره.

) : ـ  رضي هللا عنهاـ ب ير البرقع  لقول عاوشة ـ وجوبا ـ وت لي وجهها عن الرجال 
فلإذا ـ صللى هللا عليله وسللم ـ كان الركبان يمرون بنا ونحلن محرملات ملع رسلول هللا 

رواه أحملد وأبلو داود (ا جاوزونلا كشلفناه حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فلإذ
 وغيرهما.
  .الليب :الخامسالمحظوُر 

فيحرم على المحرم تناول الليب واستعماله في بدنله أو هوبله، أو اسلتعماله فلي أكلل أو 
 . سل الليب ونز  الجبةبأمر يعلى بن أمية ـ صلى هللا عليه وسلم ـ شرب  ألنه 

 االد هان بالمواد المليبة.وال يجوز للمحرم قصد شم الليب وال 
  .قتل صيد البر واصلياده :السادسالمحظوُر 

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرم+ لقوله تعالى:  َم + ، وقوله تعالى: " يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْقتُلُوا الصَّ َوُحر ِ
 ". َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَر ِ َما ُدْمتُْم ُحُرماً 

 بريا، وال يعين على صيد، وال يذبحه. فالمحرم ال يصلاد صيًدا
 ويحرم على المحرم األكل مما صاده أو صيد ألجله أو أعان على صيده  ألنه كالميتة.

 ." أُِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلبَْحِر َوَلعَاُمهُ + وال يحرم صيد البحر  لقوله تعالى: 
 ليس بصيد. وال يحرم عليه ذبا الحيوان اإلنسي كالدجاج وبهيمة األنعام  ألنه

وال يحرم عليه قتل محرم األكلل  كاألسلد والنملر مملا فيله أذ  للنلاس، وال يحلرم عليله 
 قتل الصاول دفعا عن نفسه أو ماله.

  .عقد النكاح :السابعالمحظور 
ال ) فال يعقد النكاح لنفسله وال ل يلره بالواليلة أو الوكاللة  لملا روى مسللم علن عهملان: 

 .( نكانكا المحرم وال يُ يَ 
  .الول  :الهامنالمحظور 

 .( هو الجما ) قال ابن عباس:  " فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فَال َرفََث + لقوله تعالى: 
  .المباشرة دون الفرج :التاسعالمحظور 

فال يجوز للمحرم مباشلرة الملرأة  ألنله وسليلة إللى اللول  المحلرم، والملراد بالمباشلرة 
 مالمسة المرأة بشهوة.

فََملْن فَلَرَض فِليِهنَّ + قال هللا تعلالى:   المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال فعلى
 ." اْلَحجَّ فَال َرفََث َوال فُُسوَق َوال ِجَداَل فِي اْلَحج  

 * أقساُم الفدية.
 القسم األول: فدية الحلِل والتقليِم وت لية الرأس والتليب ولبس المخيل.

وللبس  ،وليلب ،وت ليلة رأس ،وتقلليم فلوق ظفلرين ،نخير في فدية حلل فوق شلعرتييُ 
بللر أو نصللف  أو إلعللام سللتة مسللاكين لكللل مسللكين مللد ،بللين صلليام هالهللة أيللام :مخلليل



 

 
51 

 ملخص الرسالة راغب ( تلخيُص كتاِب ) هداية ال

 لعللك آذاك هلوامُّ ) لكعب بلن عجلرة: ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لقوله   أو ذبا شاة ،صا 
أو ألعلم سلتة  ،موصم هالهلة أيلا  احلل رأسك) فقال:   قال: نعم يا رسول هللا ( رأسك 
 متفل عليه. ( أو انسك شاة  ،مساكين

 القسم الهاني: فديةُ الصيِد.
مله أو تقويِ  ،عمإن كلان لله مهلل ملن اللنَّ  هبلين ذبلا مهللبري لا:  صليدً المحلرُم إذا قتلل خير يُ 

أو  ،ينا إن كلان اللعلام بلرا وإال فملدَّ د  بدراهم يشترى بها لعاملا فليلعم لكلل مسلكين ُمل
 ... ".فََجَزاٌ  ِمهُْل َما قَتََل ِمَن النَّعَمِ + لقوله تعالى:   امن البر يومً  د ٍ يصوم عن كل مُ 

 القسم الهالث: فدية الول .
فسللد نسللكه، ويلللزم المضللي فيلله وإكمللال مناسللكه  لقوللله  :فمللن جللامع قبللل التحلللل األول

ِ + تعالى:  وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ يقضيه هاني علام، وعليله ذبلا أن ـ أيضا ـ، ويلزمه " َوأَتِمُّ
 .ةلم يفسد نسكه، وعليه ذبا شا :وإن كان الول  بعد التحلل األول .بدنة

 القسم الرابع: فديةُ التمتع والقران.
فََملْن تََمتَّلَع بِلاْلعُْمَرةِ + لقولله تعلالى:   وأما دم متعة وقران فيجب الهد  بشلرله السلابل

ِ فََملا اْستَْيَسلَر ِملنَ  فلإن علدم الهلد   .والقلارن بالقيلاس عللى المتمتلع "، اْلَهلْد ِ  إِلَلى اْلَحلج 
فََملْن لَلْم يَِجلْد + قلال تعلالى:   سبعة أيلام إذا رجلع إللى أهللهوفصيام هالهة أيام في الحج 

ِ َوَسْبعٍَة إَِذا َرَجْعتُمْ  وله صومها بعد أيلام منلى وفراغله ملن  ". فَِصيَاُم هاَلهَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحج 
 وال يجب تتابع وال تفريل في الهالهة وال السبعة. ،حجأفعال ال

 القسم الخامس: فدية اإلحصار.
فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََملا اْستَْيَسلَر ِملَن اْلَهلْد ِ +  لقوله تعالى:  لالتحلُّ  ر يذبا هديا بنيةِ المحصَ ف

  .بنية التحلل ا صام عشرة أيامٍ وإذا لم يجد هديً "، 
 
 
 
 صفة العمرة.* 

 له حالتين:فإن   إلى مكةالُمحرُم ل إذا وص
  .كان محرما بالتمتعإذا  الحالة األولى:

شلعر رأسله، وتقلص األنهلى ملن  ر الرجلُ قصَّ ، فإذا فرَ  منها فإنه يؤد  مناسك العمرة
فيحل ملن إحرامله، ويبلاح لله   وبذلك تتم مناسك العمرة رؤوس شعر رأسها قدر أنملة.

ن النسا  والليب وللبس المخليل وتقلليم األظلافر وقلص ما عليه باإلحرام مما كان محرَّ 
هللم يحللرم  ،الشللارب ونتللف اآلبللال إذا احتللاج إلللى ذلللك، ويبقللى حللالالً إلللى يللوم الترويللة

 بالحج على ما يأتي تفصيله إن شا  هللا.
 إذا كان محرما بالقران أو اإلفراِد. الحالة الهانية:

م بعلده سلعي لواف القدوم، وإن شا  قلدَّ  فإنه يلوف :أما الذ  يقدم مكة قارنا أو مفرًدا
 الحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر  كما يأتي تفصيله إن شا  هللا.

  العمرة: وصفة
  .اللواف بالبيت أوال:

ِ والعمرة، وما يتعلل بذلك  باُب صفِة الحج 
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أنه يبتدى  من الحجر األسود، فيحاذيه ويستلمه بيده  بلأن يمسلحه بيلده اليمنلى وصفته: 
فإنلله يكتفللي ـ لشللدة الزحمللة ـ لللى الحجللر إن لللم يمكنلله الوصللول إوويقبللله إن أمكللن، 

باإلشارة إليه بيده، وال يزاحم الستالم الحجر أو تقبيلله، ويجعلل البيلت عللى يسلاره، هلم 
يبللدأ الشللول األول، ويشللت ل بالللذكر والللدعا  أو تللالوة القللرآن، فللإذا وصللل إلللى الللركن 

َربَّنَلا + ر األسلود: اليماني استلمه إن أمكن وال يقبله، ويقول بين اللركن اليملاني والحجل
فللإذا وصللل إلللى الحجللر  ،" آتِنَللا فِللي الللدُّْنيَا َحَسللنَةً َوفِللي اآْلِخللَرةِ َحَسللنَةً َوقِنَللا َعللَذاَب النَّللارِ 

فيستلم الحجر أو يشير إليه، ويبدأ الشلول الهلاني... وهكلذا   األسود فقد تم الشول األول
 حتى يكمل سبعة أشوال.

اإلسللالم، والعقللل، والنيللة، وسللتر  هللي: ،شللرلا ويشللترل لصللحة اللللواف هالهللة عشللر
العورة، واللهارة، وتكميل السبعة، وجعل البيت علن يسلاره، والللواف بجميلع البيلت  
بأن ال يدخل مع الحجر أو يلوف على جداره، وأن يلوف ماشيا مع القدرة، والمواالة 

علللى مللا  ن األشللوال إال إذا أقيمللت الصللالة أو حضللرت جنللازة فإنلله يصلللي هللم يبنللييبلل
مضللى مللن لوافلله بعللد أن يسللتأنف الشللول الللذ  صلللى فللي أهناولله، وأن يلللوف داخللل 

 المسجد، وأن يبتدع من الحجر األسود ويختم به.
هم بعد تمام اللواف يصلي ركعتين، واألفضل كونهملا خللف مقلام إبلراهيم، ويجلوز أن 

يقلرأ فلي   ةيصليهما في أ  مكان في المسجد أو في غيره من الحرم، وهملا سلنة مؤكلد
ُ أََحدٌ + وفي الهانية: "، قُْل يَا أَيَُّها اْلَكافُِروَن :+ األولى بعد الفاتحة  ." قُْل ُهَو َّللاَّ

 السعُي بين الصفا والمروة. هانيًا:
فيرقى على الصفا، ويكبر هالها، ويقلول:   هم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة

ه، لله المللك، ولله الحملد، يحيلى ويميلت، وهلو حلي ال ال إله إال هللا وحده، ال شريك ل) 
هم ينزل من الصفا متجها إللى الملروة،  ،( يموت، بيده الخير، وهو على كل شي  قدير

ويكون بذلك قد بلدأ الشلول األول، ويسلعى بلين الميللين األخضلرين سلعيا شلديًدا، وفلي 
، ويقلول ملا قالله خارج الميللين يمشلي مشليا معتلاًدا، حتلى يصلل الملروة، فيرقلى عليهلا

على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشول األول، فينزل ملن الملروة متجهلا إللى الصلفا، 
ويكون بذلك قد بدأ الشول الهاني  يمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه... 
وهكذا حتى يكمل سبعة أشوال  يبدؤها من الصفا، ويختمها بالمروة، ذهابله ملن الصلفا 

 ، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعيه.إلى المروة سعية
 ويستحب أن يشت ل أهنا  السعي بالدعا  والذكر أو تالوة القرآن.

 وليس لللواف والسعي دعا  مخصوص، بل يدعو بما تيسر له من األدعية.
 النية، واستكمال ما بين الصفا والمروة، وتقدم اللواف عليه. وشرول صحة السعي:

 صفة الحج.* 
 .يوم الترويةأعمال  أوال:
كلان فلي مكلة أو خارجهلا أو أسلوا    بالحج من مكانه الذ  هو نازل فيلهالُمحرُم يحرم 

 في منى، وال يذهب بعد إحرامه فيلوف بالبيت.
وبعللد اإلحللرام يشللت ل بالتلبيللة، فيلبللي عنللد عقللد اإلحللرام، ويلبللي بعللد ذلللك فللي فتللرات، 

 العيد. ويرفع صوته بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم
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هم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، واألفضلل أن يكلون خروجله قبلل 
ـ الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية األوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسلع  لقلول جلابر 

فصللى بهلا الظهلر   إلى منلىـ صلى هللا عليه وسلم ـ وركب النبي ) : ـ  رضي هللا عنه
  (.عشا  والفجر، هم مكث قليالً حتى للعت الشمس والعصر والم رب وال

 وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع، وأدا  الصلوات الخمس فيها: سنة، وليس بواجب.
 أعماُل يوِم عرفة. هانيًا:

هم يسيرون صباح اليلوم التاسلع بعلد لللو  الشلمس ملن منلى إللى عرفلة، وعرفلة كلهلا 
 الظهلر والعصلر قصلًرا وجمعلا بلأذانفإذا زاللت الشلمس صللوا ، إال بلن عرنة موقف

وإقامتين، هم بعدما يصللي الحجلاج الظهلر والعصلر قصلًرا وجملع تقلديم فلي أول وقلت 
يتفرغللون للللدعا  والتضللر  واالبتهللال إلللى هللا تعللالى، وهللم فللي منللازلهم مللن  ،الظهللر

عرفة، واليلزمهم أن يذهبوا إلى جبلل الرحملة، وال يللزمهم أن يلروه أو يشلاهدون، وال 
 تقبلونه حال الدعا ، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة.يس

وينب ي أن يجتهد في اللدعا  والتضلر  والتوبلة فلي هلذا الموقلف العظليم، ويسلتمر فلي 
ذلك، وسلوا  دعلا راكبلا أو ماشليا أو واقفلا أو جالسلا أو مضلجعا، عللى أ  حلال كلان، 

أفضلل اللدعا  ـ : )  لمصللى هللا عليله وسلـ ويختار األدعيلة اللواردة والجواملع  لقولله 
دعا  يوم عرفة، وأفضل ما قللت أنلا النبيلون ملن قبللي: ال إلله إال هللا وحلده، ال شلريك 

 .( له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شي  قدير
ويستمر في البقا  بعرفة والدعا  إلى غروب الشلمس، وال يجلوز لله أن ينصلرف منهلا 

ه الرجلو   ليبقلى فيهلا وجب عليل، ال روبفإن انصرف منها قبل   قبل غروب الشمس
واللدم ذبلا شلاة، يوزعهلا  .فإن للم يرجلع وجلب عليله دم  لتركله الواجلب ،إلى ال روب

 على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة، أو سبع بدنة.
ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيا، ويستمر إللى لللو  الفجلر 

ا وجلب عليله البقلا  إللى ال لروب، وملن وقلف لليالً أجلزأه فمن وقف نهلارً   ليلة العاشر
ملن أدرك عرفلات بليلل، فقلد أدرك ) : ـ  صلى هللا عليه وسللمـ ولو لحظة  لقول النبي 

 .( الحج
ـ لقولله   وحكم الوقوف بعرفة أنله ركلن ملن أركلان الحلج، بلل هلو أعظلم أركلان الحلج

وف هلو عرفلة بكاملل مسلاحتها ، ومكلان الوقل( الحلج عرفلة ) : ـ  صلى هللا عليه وسلم
 فمن وقف خارجها لم يصا وقوفه.  المحددة
 أعمال ليلة المزدلفة.  هالهًا:
ـ بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إللى مزدلفلة بسلكينة ووقلار  لقلول جلابر ف

لللم يللزل واقفللا حتللى غربللت ) : ـ  صلللى هللا عليلله وسلللمـ عللن النبللي ـ رضللي هللا عنلله 
ة قلليالً حتلى غلاب القلرص، وأردف أسلامة خلفله، ودفلع رسلول الشمس وذهبت الصفر

الزملام، حتلى إن رأسلها ـ ناقتله  ـ يعني:وقد شنل للقصوا  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ هللا 
 .( ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس! السكينة السكينة
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، وأن ال يضللايقوا فهكللذا ينب للي للمسلللمين السللكينة والرفللل عنللد االنصللراف مللن عرفللة
إخلللوانهم الحجلللاج فلللي سللليرهم، ويرهقلللوهم بملللزاحمتهم، ويخيفلللوهم بسلللياراتهم، وأن 

 يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة.
هُمَّ أَفِيُضوا ِملْن + ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مست فًرا  لقوله تعالى: 

َ إِ  َ َغفُوٌر َرِحيمٌ َحْيُث أَفَاَض النَّاُس َواْستَْ ِفُروا َّللاَّ  ." نَّ َّللاَّ
فإذا وصل إللى مزدلفلة  صللى بهلا الم لرب والعشلا  جمعلا ملع قصلر العشلا  ركعتلين 

رضلي هللا ـ بأذان واحد وإقامتين، لكل صالة إقامة، وذلك قبل حل رحلله  لقلول جلابر 
حتلى أتلى المزدلفلة، فصللى بهلا ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ يصلف فعلل النبلي ـ عنه 
 .( ب والعشا  بأذان واحد وإقامتينالم ر

صللى هللا ـ هم اضلجع رسول هللا ) هم يبيت بمزدلفة حتى يصبا ويصلي  لقول جابر: 
 .( حتى للع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبا بأذان وإقامةـ عليه وسلم 

ومزدلفة كلها يقال لها: المشعر الحرام، وهي ملا بلين ملأزمي عرفلة إللى بللن محسلر، 
 .( ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بلن محسر) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ ال وق

والسلنة أن يبيلت بمزدلفللة إللى أن يللللع الفجلر، فيصللي بهللا الفجلر فللي أول الوقلت، هللم 
فللإن كللان مللن   يقللف بهللا ويللدعوا إلللى أن يسللفر، هللم يللدفع إلللى منللى قبللل للللو  الشللمس

جوز له أن يتعجل في الدفع ملن مزدلفلة إللى فإنه ي ،الضعفة كالنسا  والصبيان ونحوهم
منى إذا غاب القمر، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من األقويا  أن ينصرف معهم 

فإنه ينب لي لهلم أن ال يخرجلوا  ،بعد منتصف الليل، أما األقويا  الذين ليس معهم ضعفة
 سفروا.من مزدلفة حتى يللع الفجر، فيصلوا بها الفجر، ويقفوا بها إلى أن ي

فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ال يجوز تركله لملن أتلى إليهلا قبلل منتصلف 
فإنله يجزوله البقلا  فيهلا وللو قلليالً، وإن  ،الليل، أما من وصلل إليهلا بعلد منتصلف الليلل

 كان األفضل له أن يبقى فيها إلى للو  الفجر، ويصلي فيها الفجر، ويدعوا بعد ذلك.
ترك المبيت بمزدلفلة  كلالمريض اللذ  يحتلاج إللى تمريضله فلي  ويجوز ألهل األعذار

صللى هللا ـ ن النبي فإوكالسقاة والرعاة   المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته،
 ص للرعاة في ترك المبيت.رخَّ  ـ عليه وسلم

 أعماُل يوِم النحر. رابعًا:
هليلة ال يفيضلون ملن كلان أهلل الجا) هم يدفع قبل للو  الشمس إلى منى  لقلول عملر: 

اسم جبلل يللل عللى  :وهبيرر ـ س، ويقولون: أشرق هبير كيما ن يجمع حتى تللع الشم
صللى هللا ـ فخلالفهم النبلي ـ مزدلفة يخالبونه  أ : لتللع عليك الشمس حتى ننصرف 

 .( فأفاض قبل للو  الشمس ـ عليه وسلم
ن مزدلفة ومنى يفصل بينهملا، ر، وهو واد بيويدفع وعليه السكينة، فإذا بلغ واد  محس ِ 

 وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الواد   أسر  قدر رمية حجر.
ويأخذ حصى الجملار ملن لريقلة قبلل أن يصلل منلى، هلذا هلو األفضلل، أو يأخلذه ملن 

 رضي هللا عنهملاـ جاز  لقول ابن عباس  مزدلفة، أو من منى، ومن حيث أخذ الحصى
ل للي لقُل) أغلداة العقبلة وهلو عللى راحلتله: ـ ه وسللم صلى هللا عليـ : قال رسول هللا ـ 

أمهلال هلؤال  ) ينفضلهن فلي كفله، ويقلول:    فجعللفلقلت لله سلبع حصليات(   الحصا
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يا أيها الناس! إياكم وال لو في الدين  فإنما أهلك من كان من قلبلكم ) ، هم قال: (فارموا 
البللاقال ، أكبللر مللن  فتكللون الحصللاة مللن حصللى الجمللار بحجللم حبللة ( ال لللو فللي الللدين 
 الحمص قليالً.

ـ وال يجزى  الرمي ب ير الحصى، وال بالحصى الكبار التي تسلمى حجلًرا  ألن النبلي 
 .( خذوا عني مناسككم) رمى بالحصى الص ار، وقال: ـ صلى هللا عليه وسلم 

ذهللب إلللى جمللرة  ،فللإذا وصللل إلللى منللى وهللي مللا بللين واد  محسللر إلللى جمللرة العقبللة
آخللر الجمللرات ممللا يلللي مكللة، وتسللمى الجمللرة الكبللرى، فيرميهللا بسللبع العقيللة، وهللي 

 حصيات بعد للو  الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى ال روب.
وال بد أن تقع كل حصاة في حوض الجملرة، سلوا  اسلتقرت فيله أو سلقلت بعلد ذللك، 
فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة، ال إلى العمود الشاخص، فإن 

ليكلون عالملة  يوليس هو موضع الرمي، وإنملا بنل رمى،ألجل أن يُ  ينعمود ما بُ هذا ال
  .على الجمرة

ل عفة ومللن فلي حكمهللم يرمونهلا بعللد منتصللف الليلل، وإن رمللى غيلر الضللعفة بعللد والضَّ
 منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خالف األفضل في حقهم.

لعقبلة  ألنله تحيلة منلى، ويسن أن ال يبدأ بشي  حين وصوله إلى منى قبل رمى جمرة ا
، (اللهم اجعله حجلا مبلروًرا وذنبلا م فلوًرا ) ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، ويقول: 

 وال يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات.
هللم بعللد رمللي جمللرة العقبللة األفضللل أن ينحللر هديلله إن كللان يجللب عليلله هللد  تمتللع أو 

 ه، ويذبحه، ويوز  لحمه، ويأخذ منه قسما ليأكل منه.قران، فيشتري
لِريَن + هم يحلل رأسه أو يقصره، والحلل أفضل  لقوله تعالى:  ُمَحل ِِقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمقَص ِ

حللل رأسله فلي حجلة ـ صللى هللا عليله وسللم ـ أن رسلول هللا ) ، ولحديث ابن عمر: "
لللمحل ِ ـ لم صلى هللا عليه وسـ متفل عليه، ودعا  ( الودا  رين قين هالث مرات، وللمقص ِ

 مرة واحدة.
والمرأة يتعلين فلي حقهلا التقصلير، بلأن تقلص ملن كلل ضلفيرة قلدر أنمللة  لحلديث ابلن 

رواه أبلو داود (  ليس على النسا  الحللل، إنملا عللى النسلا  التقصلير) عباس مرفوعا: 
  .واللبراني والدارقلني

يكون قد حل له كل شي  حرم عليله  ،و تقصيرههم بعد رمي جمرة العقبة وحلل رأسه أ
ـ  رضلي هللا عنهلاـ إال النسا   لحديث عاوشة  ،لباس وغير ذلكباإلحرام من الليب وال

  .رواه سعيد( إال النسا   ،فقد حل لكم الليب والهياب وكل شي  ،إذا رميتم وحلقتم) : 
بة، وحلل أو تقصلير، وهذا هو التحلل األول ويحصل باهنين من هالهة: رمي جمرة العق

 ولواف اإلفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي.
فإذا فعلها حلل لله كلل   ويحصل التحلل الهاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الهالهة كلها

 حتى النسا . ،شي  حرم عليه باإلحرام
فيلللوف   فلليض إلللى مكللةيُ  ،هللم بعللد رمللي جمللرة العقبللة ونحللر هديللة وحلقلله أو تقصلليره

أو قارنلا أو مفلرًدا  ،إلفاضة، ويسعى بعلده بلين الصلفا والملروة إن كلان متمتعلالواف ا
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أمللا إن كللان القللارن أو المفللرد سللعى بعللد لللواف ، ولللم يكللن سللعى بعللد لللواف القللدوم
 م، فيقتصر على لواف اإلفاضة.فإنه يكفيه ذلك السعي المقدَّ  ،القدوم

لعقبلة، هلم نحلر الهلد ، هلم رملي جملرة ا وترتيب هذه األمور األربعة عللى هلذا اللنمل:
 هم اللواف والسعي. ،الحلل أو التقصير

فلال حلرج عليله  ألنله  ،هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه األمور على بعض
افعلل ) ول في هذا اليلوم علن شلي  قلدم وال أخلر إال قلال: ما سُ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

 بها كذلك.رتَّ ـ لى هللا عليه وسلم صـ ، لكن ترتيبها أفضل  ألن النبي (وال حرج 
  .أيام التشريل أعمالُ  خامًسا:

 :بعد لواف اإلفاضة يوم العيد يرجع إلى منى، فيبيلت بهلا وجوبلا  لحلديث ابلن عبلاسف
  ألحللد يبيللت بمكللة إال للعبللاسـ صلللى هللا عليلله وسلللم ـ ص رسللول هللا لللم يللرخ ِ ) قللال: 

 رواه ابن ماجه.(ألجل سقايته 
الث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بلات ليلتلين: ليللة الحلاد  عشلر، وليللة فيبيت بمنى ه
 الهاني عشر.

 ويصلي الصلوات فيها قصًرا بال جمع، بل كل صالة في وقتها.
رضلي ـ ويرمي الجمرات الهالث كل يوم من أيام التشريل بعلد اللزوال  لحلديث جلابر 

الجمرة يلوم النحلر ضلحى، وأملا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ رمى رسول هللا ) : ـ  هللا عنه
 .رواه الجماعة( فإذا زالت الشمس  بعدُ 

حيلث   فالرمي في اليوم الحاد  عشر وما بعده يبدأ وقتله بعلد اللزوال، وقبلله ال يجلزع
  فكملا ال (خذوا عني مناسلككم ) بذلك بفعله، وقال: ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ته النبي وقَّ 

 .ةرمي ال يجوز قبل وقته، وألن العبادات توقيفيفإن ال ،تجوز الصالة قبل وقتها
يبلدأ بلالجمرة األوللى، وهلي التلي : الجمرات عللى النحلو التلاليرميِ وال بد من ترتيب 

تلي منى قرب مسجد الخيف، هم الجمرة الوسللى، وهلي التلي تللي األوللى، هلم الجملرة 
ل جملرة بسلبع خيلرة مملا يللي الكعبلة، يرملي كلالكبرى، وتسمى جمرة العقبة، وهلي األ

حصلليات متواليللة، يرفللع مللع كللل حصللوة يللده، ويكبللر، وال بللد أن تقللع كللل حصللاة فللي 
فللإن لللم تقللع فللي الحللوض لللم   الحللوض، سللوا  اسللتقرت فيلله أو سللقلت منلله بعللد ذلللك

 .عتجز
ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحملة فلي 

 ؤال  أن يوكلوا من يرمي عنهم.اللريل أو عند الرمي، يجوز له
ويرمللي الناوللب كللل جمللرة عللن مسللتنيبه فللي مكللان واحللد، وال يلزملله أن يسللتكمل رمللي 

ذللك ملن المشلقة والحلرج فلي  نفسه، هم يبدأ برميها عن مستنيبه  لملا فلي نالجمرات ع
 .أيام الزحام

 فللال بللد أن يرمللي عللن نفسلله كللل جمللرة أوالً، هللم ،وإن كللان الناوللب يللؤد  فللرض حجلله
 يرميها عن موكله.

هم بعد رمي الجمرات الهالث في اليوم الهاني عشر  إن شا  تعجل وخرج من منى قبل 
ات ورملى الجملرات اللهالث بعلد اللزوال فلي اليلوم بلغروب الشمس، وإن شا  تلأخر و
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لَل فِلي يَلْوَمْيِن فَلال إِهْلَم َعلَْيلِه َوَمل+ الهالث عشلر، وهلو أفضلل  لقولله تعلالى:  ْن فََملْن تَعَجَّ
َر فَال إِهَْم َعلَْيِه ِلَمِن اتَّقَى  ." تَأَخَّ

لزمله التلأخر والمبيلت والرملي فلي  ،ن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل ملن منلىمو
َل فِي يَْوَمْيِن + اليوم الهالث عشر  ألن هللا تعالى يقول:    واليوم اسلم للنهلار"، فََمْن تَعَجَّ
 فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين.

لمللرأة إذا حاضللت أو نفسللت قبللل اإلحللرام هللم أحرمللت، أو أحرمللت وهللي لللاهرة هللم وا
فإنهللا تبقللى فللي إحرامهللا، وتعمللل مللا يعمللله  :أصللابها الحلليض أو النفللاس وهللي محرمللة

إال أنهلا ال  ،الحاج من الوقلوف بعرفلة والمبيلت بمزدلفلة ورملي الجملار والمبيلت بمنلى
 ى تلهر من حيضها أو نفاسها.تلوف بالبيت وال تسعى بين الصفا والمروة حت

لكن لو قدر أنها لافت وهي لاهرة، هم نزل عليها الحليض بعلد الللواف  فإنهلا تسلعى 
 اللهارة. له بين الصفا والمروة، وال يمنعها الحيض من ذلك  ألن السعي ال يشترل

 لواُف الودا .* 
تللى يلللوف لللم يخللرج ح ،فلإذا أراد الحللاج السللفر مللن مكللة والرجللو  إللى بلللده أو غيللره

ليكلون  ،إذا فر  من كل أموره ولم يبل إال الركوب للسلفر  للودا  بالبيت سبعة أشوال
إال الملرأة الحلاوض فإنهلا ال ودا  عليهلا، فتسلافر بلدون ودا   كملا  ،آخر عهلده بالبيلت

ر النللاس أن يكللون آخللر عهللدهم ِمللأُ ) قللال:  ـرضللي هللا عنهمللا ـ ورد عللن ابللن عبللاس 
  .متفل عليه (ف عن المرأة الحاوض ف ِ إال أنه خُ  ،بالبيت

 

 
 
 
 
 
 
 أحكاُم الَهْد  واألُضحية.* 

إللى هللا  ىدْهلبلذلك ألنله يُ  يَ م ِ ُسل  وغيرهلا ذبا فيله ملن نعلمٍ ويُل ،هلدى للحلرمما يُ : الهد 
 سبحانه تعالى .

ا ذبا فلي البيلوت يلوم العيلد وأيلام التشلريل تقربًلما يُ  ،بضم الهمزة وكسرها :واألضحية
 .تعالى إلى هللا

 وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.
 وأفضل الهد  اإلبل، هم البقر، إن أخرج كامالً  لكهرة الهمن، ونفع الفقرا ، هم ال نم.

ِ فَإِنََّهلا ِملْن + وأفضل كل جنس أسمنه هم أغاله همنا  لقوله تعالى:  ْم َشلعَاوَِر َّللاَّ َوَمْن يُعَظ ِ
 ." تَْقَوى اْلقُلُوب
جذ  الضأن، وهو ما تم له ستة أشلهر، والهنلي مملا سلواه ملن إبلل وبقلر وال يجزع إال 

وملن المعلز  ،ومن البقر ملا تلم لله سلنتان ومعز، والهني من اإلبل ما تم له خمس سنين،
 ما تم له سنة.

 باُب الَهد ِ واألُضحيِة والعَقيقةِ 
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وتجللزع الشللاة فللي الهللد  عللن واحللد، وفللي األضللحية تجللزع عللن الواحللد وأهللل بيتلله، 
أمرنلا رسلول هللا ) عة  لقول جلابر: بحية عن سوتجزع البدنة والبقرة في الهد  واألض

رواه ( سلبعة فلي واحلد منهملا  كللُّ  ،أن نشترك في اإلبل والبقرـ صلى هللا عليه وسلم ـ 
 مسلم.
جزع في الهد  واألضحية إال السليم من المرض ونقص األعضا  وملن الهلزال  وال يُ 

هي الهزيلة التي ال مخ فيهلا، فال تجزع العورا  بينة العور، وال العميا ، وال العجفا  و
وال العرجللا  التللي ال تليللل المشللي مللع الصللحيحة، وال الهتمللا  التللي ذهبللت هناهللا مللن 
أصلها، وال الجدا  التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، وال تجزع المريضة 

 صلى هللا عليه وسللمـ قال: قام فينا رسول هللا  :البين مرضها  لحديث البرا  بن عازب
أربللع ال تجللوز فللي األضللاحي: العللورا  البللين عورهللا، والمريضللة البللين ) فقللال:  ـلل

 رواه أبو داود والنساوي.( مرضها، والعرجا  البين ظلعها، والعجفا  التي ال تنقي 
بعللد صللالة العيللد إلللى آخللر أيللام التشللريل علللى  : ووقللت ذبللا هللد  التمتللع واألضللاحي

 الصحيا.
هلللد  ويُ  ،قلللران وملللن أضلللحيته وان هلللد  تمتلللع أيأكلللل ملللن هديللله إذا كلللسلللتحب أن ويُ 

 ."فَُكلُوا ِمْنَها َوأَْلِعُموا + ق  أهالها  لقوله تعالى: ويتصدَّ 
أو علن  ،وهلو ملا كلان علن فعلل محظلور ملن محظلورات اإلحلرام  وأما هد  الجبران

 فال يأكل منه شيوا. :ترك واجب
ن شللعره وال مللن فإنلله إذا دخلللت عشللر ذ  الحجللة ال يأخللذ ملل ،ومللن أراد أن يضللحي

إذا دخلل العشلر، ) : ـ  صللى هللا عليله وسللمـ لقولله   أظفاره شليوا إللى ذبلا األضلحية
رواه ( فال يأخذ من شعره وال من أظفاره شليوا حتلى يضلحي  ،وأراد أحدكم أن يضحي

 مسلم.
 است فر هللا وال فدية عليه. ،فإن فعل شيوا من ذلك

 .أحكام العقيقة* 
  .ا إلى هللا سبحانه وتعالىتقربً  ولِده عنالوالُد لتي يذبحها الذبيحة ا: هي العقيقة

علن الحسلن والحسلين  كملا  فقد عللَّ  ـ صلى هللا عليه وسلمـ هي سنة سنها رسول هللا و
فكانوا يلذبحون علن أوالدهلم، وفعلله   رواه أبو داود وغيره، وفعل ذلك صحابته الكرام

 التابعون.
 احي في الجملِة.وهي في األحكاُم تأخذ أحكاَم األض
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 تعريُف الجهاد.* 

  .  أ : بالغ في قتال عدوه( جاهد) مصدر ل ةً: 
  .ا: قتال الكفاروشرعً 

 حكُم الجهاد.* 
فلي حقهلم  يالجهاد فرض كفاية، إذا قلام بله ملن يكفلي سلقل الوجلوب علن البلاقين، وبقل

 سنة.
والترغيلب فيله ملن  وهو أفضل متللو  بله، وفضلله عظليم، والنصلوص فلي األملر بله

َ اْشلتََرى ِملَن اْلُملْؤِمنِيَن أَْنفَُسلُهْم َوأَْملَوالَُهْم +  تعالى: قال الكتاب والسنة كهيرة جًدا  إِنَّ َّللاَّ
ِ فَيَْقتُلُللوَن َويُْقتَلُللوَن َوْعللداً َعلَْيللِه َحق للاً فِللي التَّللْوَرا ةِ بِللأَنَّ لَُهللُم اْلَجنَّللةَ يُقَللاتِلُوَن فِللي َسللبِيِل َّللاَّ

ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكُم الَِّذ  بَلايَْعتُْم بِلِه َوذَ  ْنِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن َّللاَّ ِللَك ُهلَو َواأْلِ
 ." اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 

 ا، وهي:وهناك حاالت يجب فيها الجهاد وجوبا عيني  
 وز له أن ينصرف.وجب عليه أن يقاتل، وال يج ،إذا حضر القتالَ  أوالً:
فللو   دفع، ال جهاد لللب ألنه في هاتين الحالتين يكون جهادَ   ه عدوٌّ بلدَ  إذا حصرَ  هانيا:

 انصرف عنه استولى الكفار على حرمات المسلمين.
  (. وإذا استنفرتم فانفروا) : ـ  صلى هللا عليه وسلمـ إذا استنفره اإلمام  لقوله  هالهًا:
 د.جهاأعمال اإلماِم في ال* 

يجب على اإلمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهلاد، ويمنلع ملن ال يصللا لحلرب ملن 
رجللال وخيللل ونحوهللا، فيمنللع المخللذل الللذ  يخللذل النللاس عللن القتللال، ويزهللدهم فيلله، 
ويمنع المرجف الذ  يخلوف ال لزاة، ويمنلع ملن يسلرب األخبلار إللى األعلدا  أو يوقلع 

 أميًرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية. الفتنة بين ال زاة، ويؤمر على ال زاة
يَلا + ويجب على الجيش لاعته بالمعروف، والنصا لله، والصلبر معله  لقولله تعلالى: 

ُسوَل َوأُوِلي األَْمِر ِمْنُكمْ  َ َوأَِليعُوا الرَّ  ." أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِليعُوا َّللاَّ
  مللزمن وأعمللى ال رأوشلليخ فللان ومللريض وال يجللوز قتللل صللبي وال امللرأة وراهللب 

ـ صللى هللا عليله وسللم ـ ويكونلون أرقلا  بالسلبي  ألنله  ا،لهم، ولم يقلاتلوا أو يحرضلو
 كان يسترق النسا  والصبيان إذا سباهم.

  أحكاُم ال نيمة.* 
  .فدا من خذ من مال حربي قهًرا بقتال، وما ألحل به مما أخذ ما أُ  :ال نيمة

ألنلله ردأ   بقصللد القتللال، قاتللل أو لللم يقاتللل وهللي لمللن شللهد الوقعللة مللن أهللل القتللال
ال نيملة ) : ـ  رضلي هللا عنلهـ للمقاتلين، ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين، ولقلول عملر 

 .( لمن شهد الوقعة
عها اإلماُم على النحو التالي:باالستيال  عليها في دار الحرب تملك ال نيمةو  ، ويُوز ِ

 كتاب الجهاد
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ـ صلللى هللا عليلله وسلللم ـ لقرابللة الرسللول و ،يخللرج الخمللس الللذ  هلل ولرسللوله أوال:
 .واليتامى والمساكين وأبنا  السبيل

يقسم األخماس األربعة الباقية على المقاتلين  للراجل سهم، وللفارس هالهة أسلهم،  هانيًا:
أسلهم يلوم خيبلر للفلارس هالهلة ـ صلى هللا عليله وسللم ـ سهم له، وسهمان لفرسه  ألنه 

 متفل عليه. .هم لهأسهم: سهمان لفرسه، وس
ٍ أَْن يَ ُللَّ "قال تعالى:  ويحرم ال لول، وهو كتمان شي  مما غنمه المقاتل َوَملا َكلاَن ِلنَبِلي 

لله ، ويجلب تعزيلر ال لال بملا يلراه اإلملام رادعلا "َوَمْن يَْ لُْل يَأِْت بَِملا َغللَّ يَلْوَم اْلِقيَاَملِة 
 وألمهاله.

بلين قسلمتها يلن ال لانمين، وبلين وقفهلا لمصلالا يلر اإلملام وإذا كانت ال نيمة أرضلا  خُ 
 المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمًرا يؤخذ ممن هي بيده.

ملن ال وارث لله، وخملس خملس ال نيملة  وما تركله الكفلار فزعلا ملن المسللمين، وملالُ 
 صرف في مصالا المسلمين.يُ  فهو في ٌ  ـ : صلى هللا عليه وسلمـ وهو سهم رسول هللا 

 مان والهدنة.أحكاُم األ* 
إذا لللم يحصللل منلله ضللرر علللى  ،مللن كللل مسلللم األمللانَ المنفللرد  الكللافر يجللوز إعلللا ُ 

َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى يَْسلَمَع َكلالَم "المسلمين  بدليل قوله تعالى:
ِ هُمَّ أَْبِلْ هُ َمأَْمنَهُ   ."َّللاَّ

ان لجميللع المشللركين ولبعضللهم  ألن واليتلله عامللة، وللليس يجللوز لممللام إعلللا  األمللو
هلل بللدة قريبلة آلحاد الرعية إال أن يجيزه اإلمام، ويجلوز لألميلر فلي ناحيلة إعللاؤه أل

 منه.
يجللوز إلمللام المسلللمين عقللد الهدنللة مللع الكفللار علللى تللرك القتللال مللدة معلومللة بقللدر و

 .ذا كان في عقدها مصلحة للمسلمينإ ،الحاجة
+ أعلن لهم انتها  الهدنة قبل قتالهم  لقولله تعلالى:  ،هم نقضا للهدنةناإلمام موإذا خاف 

َ ال يُِحبُّ اْلَخاوِنِيَن  ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةً فَاْنبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواٍ  إِنَّ َّللاَّ   أ : أعلمهم "َوإِمَّ
 حتى تصير أنت وهم سوا  في العلم بذلك. ،بنقض العهد

 أحكاُم عقد الذمة.* 
بشرل  ،يجوز لممام عقد الذمة مع أهل الكتاب والمجوس، ومعناه: إقرارهم على دينهم

ِ َوال + بذلهم الجزية، والتزام أحكام اإلسالم  لقولله تعلالى:  قَلاتِلُوا الَّلِذيَن ال يُْؤِمنُلوَن بِلاّلِلَّ
 ُ َم َّللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ ِملَن الَّلِذيَن أُوتُلوا بِاْليَْوِم اآْلِخِر َوال يَُحر ِ َوَرُسلولُهُ َوال يَلِدينُوَن ِديلَن اْلَحلل 

  ". اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعُلوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 
بلدالً عللن قللتلهم وإقللامتهم  ،هللي مللال يؤخلذ مللنهم علللى وجلله الصل ار كللل عللام :فالجزيلة
 بدارنا.

ن وزمن وأعمى وشيخ فان، وال ملن فقيلر وال تؤخذ الجزية من صبي وال امرأة ومجنو
 يعجز عنها.

صلدهم بلأذى  ومتى بذلوا الجزية  وجب قبولها منهم، وحرم قتلالهم، ووجلب دفلع ملن قَ 
  .فجعل إعلا  الجزية غاية لكف القتال عنهم "، َحتَّى يُْعُلوا اْلِجْزيَةَ "لقوله تعالى: 


