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للِّ مِّْن شُ  ،حنمُدُه َوَنْستعيُنُه وَنستغفِّرُه ؛إِّنَّ احلْمَد للِّ  َنا ومِّن َسي َِّئاتِّ أعَمالِّناونعوُذ ِبِّ َمْن يَدْهددِّهِّ ُُ فَد   ؛رورِّ أَْنفسِّ
ددلَّ لَدده ددَدا َعْبددُده ورُسددولُه ،وَأْشددَهُد أَْن اَل إِّلددَه إِّالَّ ُ .َوَمددْن ُيْضددلِّْل فَدد  َهددادَِّ  لَدده ،ُمضِّ ََُمَّ صددلَّى ُُ  ،َوأشددهُد أَنَّ 

  .إىل يومِّ الدين ومن تبعهم إبحسان   ،عليه وعلى آلِّه وصحبِّه أمجعني
  :أمَّا بعدُ 

  ،(هدايةِّ الراغب شرح عمدة الطالب )فهذا تلخيٌص لكتابِّ 
  ِّ احلنَبلي ِّ  :من أتليفِّ الع مةِّ 

توَّفَّ سنة ،عثماَن بنِّ أمحَد بنِّ قَائد  النجدِّ
ُ
   .(هد1097 )امل

  :وقد حرصُت يف هذا التلخيصِّ على ما يلي
أو  ،اإلضددافةِّ إليهددا أو ،وذلددإب إبعددادةِّ صددياغتِّها ،هددا شدديٌء مددن الغمددو ِّ توضدديُ  العبدداراتِّ الددُ يكددوُن في :أوال

  :واستفدتُّ يف كثري  من ذلإب من .هتذيبِّها
  .(هد1051ت  )منصور البهويت :لإلمامِّ  ،(كشاف القناع شرح اإلقناع  )كتاب -1
   .للُمؤل ِّفِّ السابق ،(الرو  املربع شرح زاد املستقنع )وكتاب -2

مددع تقسدديمِّها  ،ووضددُع عندداوين جانبيددة   ددا ،وضددمُّ النِددريِّ إىل نِددريِّه ، حتددت البددابِّ الواحدددِّ ترتيددُب املسددائلِّ  :اثنيَددا
  .حىت يكوَن ذلإب أيسَر للفهمِّ والضبطِّ  ؛وترقيمِّها

ومددا جددرْت عليدده  ،القددوَل الددراج َ  :وتعددمُّ  ددا البلددوى ،أوردتُّ يف بعدد ِّ املسددائلِّ الددُ ُ تدداُ  إليهددا يف العمددلِّ  :اثلثَددا
  :ستفدتُّ يف ذلإب منوا .الفتوى

َمددددد بددددن صددددا   :لفضدددديلةِّ الشدددديخِّ الع مددددة ،(الشددددرح املمتددددع شددددرح زاد املسددددتقنع )كتدددداب -1
  .رمحه ُُ تعاىل ،العثيمني

عبدد ُ بدن  :لفضديلةِّ الشديخِّ الع مدة آرب يف هتذيب شدرح عمددة الطالدب(نيل امل )وكتاب -2
  .رمحه ُُ تعاىل ،عبد الرمحن البسام

يسددُهَل علددى حددىت  ؛د لألبددوابِّ والفصددولِّ  (هدايددةِّ الراغددب )كتددابَ   : ترتيددَب الكتددابِّ ا صددلِّ د أعدديالتزمددتُ  :رابَعددا
     .إىل ا صلِّ ومقارنُته ِبلتلخيص القارئِّ الرجوعُ 

        .حىت يُعنَي على القراءةِّ الصحيحةِّ  ؛وبع ماتِّ الرتقيمِّ  ،ضبطتُّ التلخيَص ِبلشَّْكلِّ  :خامَسا
كتددددابِّ   )والددددذ  يبدددددأُ مددددن ،(101141 )رقددددم (فقدددده العبددددادات )خدددديُص ا تددددوى العلمدددديَّ ملقددددرَّرِّ وُُيث ِّددددُل هددددذا التل

  .(كتابِّ الص ة  )من (وينتهي بد) فصل  يف االقتداء ،(الطهارةِّ 

مــــــة
ِّ
 املقد
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  :و تو  هذا املقرَُّر املوضوعاتِّ التاليةَ 
  .كتاُب الطَّهارةِّ  -1
  .فصٌل يف اآلنيةِّ  -2
  .ِبُب االستنجاءِّ  -3
واكِّ و  -4   .غريِّهِبُب الس ِّ
  .ِبُب الُوضوء -5
  .فصٌل يف مس ِّ اخلفني وغريمها -6
  .ِبُب نواق ِّ الُوضوء -7
  .ِبُب الُغْسلِّ  -8
  .فصٌل يف صفةِّ الُغسلِّ  -9
 .ِبُب التيمُّم -10
  .ِبُب إزالةِّ النجاسةِّ احُلكميَّة -11
  .ِبُب احلي  -12
  .كتاُب الص ة -13
  .فصٌل يف ا ذانِّ واإلقامةِّ  -14
  .ِبُب شروطِّ الص ة -15
  .ِبُب صفة الص ة -16
  .فصٌل يف مكروهاتِّ الص ة -17
ا وسننها -18   .فصٌل يف أركانِّ الص ةِّ وواجباهتِّ
  .ِبب سجود السهو -19
  .ِبب ص ة التطوع وأوقات النهي -20
  .ِبب ص ة اجلماعة -21
  .فصل يف اإلمامة -22
  .فصل يف موقف اإلمام واملأموم -23
  .فصل يف االقتداء -24

َُ سددبحانَه وتعدداىل :وأخددريَا َُ د وهددو الكددر دده الكددَر فدد أ أسددأُل  دد   ،د أن جيعددَل هددذا العمددَل خالَصددا لوجهِّ وُموصِّ
  .وأن يغفَر يل ولوالد َّ وللمسلمني ،وأن ينفَع به ط َب العلمِّ  ،لرضوانِّه وجناتِّ النعيم
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 .* تعريف الطهارة
 .النِافة والنزاهة عن ا قذار احلسية واملعنوية :الطهارة لغة

  .وزواُل اخلََبث ،يف معناه ارتفاُع احلدث وما :ويف االصط ح
 صدل ِبسدتعمال املداء مدع و  ،زوال الوصف القائم ِبلبدن املانع من الص ة وحنوها :أ  :(ارتفاُع احلدثِّ  ):قولُه

أو ِبسدددتعمال مدددا  ،أو يف ا عضددداء ا ربعدددة إن كدددان حدددداَث أصدددغر ،النيدددة يف مجيدددع البددددن إن كدددان حدددداَث أكدددر
  .ز عن استعماله وهو الرتاب على صفة خمصوصةينوب عن املاء عند عدمه أو العج

ومددا  ،الغسددل املسددتحبنيو والوضددوء  ،كاحلاصددل بغسددل امليددت  ؛معددا ارتفدداع احلدددث :أ  :(ومددا يف معندداه ):قولدده
  .فكانْت يف معناه ؛فهذه طهارٌة ال يرتفع  ا حدثٌ  .زاد على املرة ا وىل يف الوضوء وحنوه

أو  سددتجمارِبالهددا حكمِّ إزالددُة  أو ، مدن الثددوب والبدددنِّ واملكددانِّ ِبملداءِّ النجاسددةِّ إزالددُة  :أ  :(وزوال اخلبددث ):قولده
  .ِبلتيمم

 .أقسام المياه* 
  :للماءِّ ث ثُة أقسام
  .ورهُ املاُء الط   :القسم األول

دَد عليده مدن بدرودة أو حدر  :إمدا حقيقدةَ  ؛هو الباقي على خلقته الُ ُخلَِّق عليهدا :تعريفه ارة أبن يبقدى علدى مدا ُوجِّ
 .كاملتغري مبُْكث  أو ُطْحُلب    :أو ُحكَما ،أو ملوحة وحنوِّها كما يف مياه البحارِّ وا هنارِّ واآلِبرِّ والعيون 

يقدول سدبحانه  ؛الطارئدَة علدى َدل   طداهر  ويزيدُل النجاسدَة  ،أنه يرفدُع احلددَث فيكدوُن بده الوضدوُء والُغْسدل :حكُمه
  .لسََّماءِّ َماَء لُِّيَطه ِّرَُكْم بِّهِّ "َويُدنَدز ُِّل َعَلْيُكْم مَِّن ا " :وتعاىل

  :ف نه أييت على نوعني من حيث احلكم الشرعي ،ومع كونه رافَعا للحدثِّ ُمزي  للخبثِّ 
  .َطُهوٌر غرُي مكروه :النوع ا ول

  :ويدخُل حتَت هذا النوعِّ 
  .كمياه ا مطارِّ وا هنارِّ واآلِبرِّ والعيون  ؛ما بقي على خلقتِّه حقيقةَ  -
دد توضددأ مبدداء    ندده  ؛اآلجددناملدداُء وهددو د ه ه يف مقددر ِّ إقامتِّدد بطددولِّ  :أ د  هكثِّدد مبُ تغددري مددا - ، وحكدداه  ن  آجِّ

 .سريين ه من أهل العلم سوى ابنِّ من  فظ قولَ  املنذر إمجاعَ  ابنُ 
وأوراقِّ الشدجرِّ الدُ تسدقُط  ،كالطَّحالبِّ الدُ تنبدت فيده  ؛املاء عنه يشق صونُ  طاهر  شيء  ب تغريَّ  أو  -

   .أو السيول وما تلقيه الري ُ  ،عليه

هارة  
َّ
 الط

ُ
 كتاب
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  .بغري خ ف نعلمه :قال يف املبدع .هإىل جانبِّ  ة  تَ يدْ بري  مَ تغريَّ املاُء  :أ  ؛ة  تَ يدْ  مبجاورة مَ أو تغريَّ  -
َن ِبلشددموِّ أو بطدداهر  ُمبدداح  كاحلطددبِّ  -  -رضددي ُُ عددنهم-  ن الصددحابة ؛ومل يشددتدَّ حددرُّه،وغددريِّهأو ُسددخ ِّ

 . لُّ الذ  يُغتسُل فيه ِبملاءِّ احلار د ورخَّصوا فيهدخلوا احلمَّاَم د وهو ا
  .َطُهوٌر مكروهٌ  :النوع الثاأ

 :ويدخُل حتت هذا النوعِّ 
  . نه ُينُع كماَل الطهارةِّ  ؛ما اشتدَّ حرُّه أو اشتدَّْت برودتُه من املاءِّ الطَُّهورِّ  -
ا ؛أوسخن بنجو   -   . نه ال يسلُم غالَبا من دخاهنِّ
  .أو دهن  طاهر   ،خُمالط  د كقطع كافور :مماز   د أ  أو تغريَّ بغريِّ  -

   .املاُء الط اهر :القسم الثاين
  ؛بطاهر  ال يشقُّ صدوُن املداءِّ عندههو ما تغريَّ لونُه أو طعُمه أو رُ ه أو كثرٌي من صفة  من تلإب الصفاتِّ  :تعريفه

 .ذلإبأو حنوِّ  ،أو مرقِّ الباق ءِّ  ،أو الورد ،كأن يتغريَّ ِبلزعفرانِّ 
ولكنده جيدوُز اسدتعمالُه  ،وال يُدزُل النجاسدَة الطَّارئدةَ  ،أنَّه ال يرفُع احلدَث ف  ُيستعمُل يف الوضوءِّ والُغسدلِّ  :حكُمه

  .يف الشربِّ أو الطبخِّ به أو غريِّ ذلإب
 :ُ كُم بكونِّ املاءِّ طاهرَا يف الصورِّ التاليةِّ  :صورُه

 .رُ ه بطاهر  ال يشقُّ صوُن املاءِّ عنهأن يتغريَّ لونُه أو طعُمه أو  :الصورة ا وىل
  .أصغُر أو أكر إذا رُفَِّع ِبملاءِّ القليلِّ د وهو ما دوَن القلتني د حدثٌ  :الصورة الثانية
؛  انقد   لوضدوء قبدَل غسدلِّها ثد اثإذا ُغمَِّو يف املاء القليدل يدُد مسدلم  مكلدف  قدائم  مدن ندومِّ ليدل   :الصورة الثالثة
فد ن أحددَكم ال يددر   ؛حدُكم من نومه فليغسْل يَده قبدل أن يددخلهما يف اإلانء ثد اثإذا استيقظ أ ):حلديث

  .(أين ِبتت يُده
 ن  ؛ف ندده يكددوُن طدداهرَا :وانفصددل غددرَي متغددري ،أن يكددوَن املدداُء آخددَر غسددلة  زالددت النجاسددُة  ددا :الصددورة الرابعددة

 .املنفصَل بعُ  املتصلِّ واملتصُل طاهر
  .الن جس املاءُ  :القسم الثالث

يف غدريِّ َدل    ،قدلَّ التغدريُُّ أو كثُدر ،قلدي  كدان املداُء أو كثدريَا ؛هدو مدا تغدري لونُده أو طعُمده أو ر ُده بنجاسدة   :تعريفه 
  .قابل  للتطهريِّ 

مالُه يف وال جيدوُز اسدتع ،ُل النجاسَة الطَّارئةَ يوال يُز  ،أنَّه ال يرفُع احلدَث ف  ُيستعمُل يف الوضوءِّ والُغسلِّ  :حكُمه
  .والنجُو منها ، نه  رُم تناوُل اخلبائثِّ  ؛الشربِّ أو الطبخِّ به

َسا يف الصورِّ التاليةِّ  :صورُه  :ُ كُم بكونِّ املاءِّ جنِّ
 . وحنوِّ ذلإب،والدمِّ  ،والغائطِّ  ، ِبلبولِّ كتغريُِّّ املاءِّ   ؛أن يتغريَّ لونُه أو طعُمه أو رُ ه بنجاسة   :الصورة ا وىل
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فيددنجو  ،دون القلتددني قليددلٌ وهددو  -وإن مل تتغددري أحددُد أوصددافِّه الث ثددةِّ -أن ي قددَي املدداُء النجاسددةَ  :الصددورة الثانيددة
 . (ءٌ إذا بلَغ املاُء قلتني مل ينجْسه شي ):ملفهوم حديث ؛يف غريِّ َل   قابل  للتطهريِّ  مبجرَّد امل قاة

واختارهددا شدديُخ اإلسدد مِّ  .ولددو كددان قلددي  ،امل قدداةِّ  أنَّ املدداَء ال يددنجُو مبجددرَّدِّ  :والروايددُة اُ خددرى عددن اإلمددامِّ أمحددد
  .وهي القوُل الراج  ،وهي مذهُب املالكيَّةِّ والِاهريَّةِّ  ،ابُن تيميََّة وابُن القي ِّمِّ 

وُ  :كيفي ُة تطهرِي املاِء املُتنجِ س  من املذهبِّ احلنبلي ِّ د  يطُهُر املاُء املتنج ِّ
  :ِبلطُُرقِّ التاليةد يف املعتمدِّ

 املداِّ الطهدورِّ إليده أو إجدراءِّ  بصدب    ،كثدريٌ   طهدورٌ د ا قلي  كان أو كثريَ د إىل املاء النجو أن ُيضاَف  :ريقُة ا وىلالط
  .صل بهعن نفسه وعما اتَّ  يدفع النجاسةَ  املضافَ  هذا القدرَ   نَّ  ؛ذلإب وحنوِّ 

ه من غري إض :الطريقة الثانية   .افة  وال نزح  أن يزوَل تغرُي املاء النجوِّ الكثريِّ بنفسِّ
ف نده يكددوُن طهددورَا لددزوال علددةِّ  ؛فيبقددي بعددد املندزوحِّ كثددرٌي غددرَي متغددري ِّ   ،أن يُنددزَح مددن الدنجو الكثددريِّ  :الطريقدة الثالثددة

ه وهي التغريُّ    .تنجُّسِّ
   .في المياه * أحواُل الشكِّ واالشتباه

وتفصديُل  .النجاسدةِّ ني الطهدارةِّ أو بدد علدى املداءِّ   الُ يرتدَُّد فيها د عنَد احلكدمِّ عدٌد من احلاالتِّ يعرُ  للمكلَّفِّ 
  :احلكمِّ يف هذه ا حوالِّ على النحوِّ التايل

بدا علدى اليقدنيِّ الدذ  علمده  :أو شإب يف طهارتِّه ،إذا شإبَّ يف جناسةِّ ماء  أو غريِّه من الطاهرات :احلالُة ا وىل
  . ن ا صَل بقاُؤه على ما كان عليه ؛قبَل الشإب ِّ 

ويعددُل إيل التديمُّم  ،َحرَُم استعما ُما إن مل ُيكن تطهرُي الدنجو ِبلطهدور ،إذا اشتبه طهوٌر بنجو :لثانيةاحلالُة ا
  .إن مل جيْد غريمها

 بكددل ِّ  ويعددمُّ  ،توضَّددأ منهمددا وضددوَءا واحددَدا مددن هددذا غرفددة ومددن هددذا غرفددة ،إذا اشددتبه طهددوٌر بطدداهر :احلالددُة الثالثددة
  .واحدةَ  وصلى ص ةَ  ،من الغرفتني ا لَّ  واحدة  
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  .* األواني الُمباحِة
 فرِّ والصُّددد واجللدددودِّ  كاخلشدددبِّ أم غدددرَي كدددني    ،سدددواٌء أكدددان كينَدددا كجدددوهر  وزمدددرُّد ؛كدددُل إانء  طددداهر    :يُبددداُح مدددن ا واأ

  .واحلديدِّ 
  .* األواني الُمحرَّمة

  : رُم من ا واأ ا نواُع التالية
 آدمي   وعِمِّهما ك :النوع ا ول

  .ان من جلدِّ
  .اآلنيُة املغصوبة :النوع الثاأ

-ملددا روى حذيفددُة  ؛ف ندده  ددرُم امهاُذمهددا واسددتعماُ ما علددى الددذكر وا نثددى .آنيددُة الددذهبِّ والفضددةِّ  :وُع الثالددثنددال
ددحَ  ،ال تشددربوا يف آنيددةِّ الددذهبِّ والفضددةِّ  ):قددال أن رسددوَل ُ  -رضددي ُُ عندده ف هنددا  ؛افِّهاوال أتكلددوا يف صِّ

    .( م يف الدنيا ولكم يف اآلخرةِّ 
ُضبَُّب َوْفق الشروطِّ التاليةِّ  :وُيستثا من ذلإب

  :اإلانُء امل
  .ال كثريةَ  ،ارفَ عُ  يسريةَ َن الضبَُّة و أن تك :الشرط ا ول
  .ذهب  من ال  ،من فضة  أن تكوَن الضبَُّة  :الشرط الثاأ
  .غري الزينة  ا غر ٌ  وهي أن يتعلقَ  ،جة  أن تكوَن الضبَُّة حلا :الشرط الثالث

ُُ - عددن أنددو   روى البخددار ُّ مددا  :ويدددلُّ علددى هددذا االسددتثناءِّ  فامهددذ  ؛انكسددر  الندد  ِّ  قدددحَ  أنَّ  -عندده رضددي 
  .من فضة سلسلةَ  بِّ عْ الشَّ  مكانَ 

  .* حكُم آنيِة الكفاِر
  :أو غريِّهم د ث ُث أحوال   ،آلنيةِّ الكفارِّ د من أهلِّ كتاب  

  .وال جيُب تطهريُها ،فيجوُز استعماُ ا .أن تُعلَم طهارهُتا :احلالُة ا وىل
  .ف  جيوُز استعماُ ا إال بعَد تطهريِّها .أن تُعلَم جناسُتها :احلالُة الثانية
ددا .أن تكددوَن وهولددَة احلددالِّ  :احلالددة الثالثددة ددُب تطهريَهددا ،فاملددذهُب  كددُم بطهارهتِّ وأصددحابَه ×  نَّ الندد َّ  ؛وال يُوجِّ

  .توضَّؤوا من مزادةِّ امرأة  ُمْشرَكة  
   .* حكُم جلِد الميتِة بعَد الدباِغ

  :أشهرُها قوالن ،اخُتلِّف يف ذلإب على أقوال  

 يف اآلنية  
ٌ
 فصل
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ُروَِّ  هددذا  .ويبدداُح اسددتعمالُه بعددد الدددبغِّ يف اليابسدداتِّ دوَن املائعدداتِّ  ،ال يطهددر جلددُد ميتددة  بدددِب    :القووول األول
  .وعائشَة وعمراَن بنِّ حصني د رضي ُ عنهم مجيَعا د وهو الروايُة املعتمدُة يف املذهبِّ  القوُل عن عمَر وابنِّه

قبدَل وفاتِّده بشدهر   ان كتاُب رسدولِّ ُ أات :مبا ُروَِّ  عن عبدِّ ُ بنِّ ُعكيم  أنه قال :واستدلوا على هذا القولِّ 
  .اخلمسةرواه  (ةِّ إبهاب  وال عصبوا من امليتأن ال تنتفع ):أو شهرين
 ،وإحدددى الددروايتني عددن اإلمددامِّ أمحددد ،وهددو مددذهُب ا ئمددةِّ الث ثددةِّ  .أنَّ جلددَد امليتددةِّ يطهددُر ِبلدددِب ِّ  :القددول الثدداأ

 ؛واختارها شيُخ اإلس مِّ والشيُخ َمد بن إبراهيم والشيُخ عبد الرمحن بن سعد  والشيُخ عبدد العزيدز بدن ِبز
  .وهو القوُل الراج  .رحَم ُُ اجلميعَ 

َِِّّ  :َعْن اْبنِّ َعبَّاس  د رضي ُُ عنهما د  قَدالَ  (صحي  مسلم )مبا جاء يف :واستدلُّوا  ):يَدُقدولُ  َسِّْعدُت َرُسدوَل ا
َهاُب فَدَقْد َطُهرَ    .(إَِّذا ُدبَِّغ اإْلِّ

بدَن اعبدَد ُ  إذ إنَّ  ؛وأنده حدديٌث ُمْرسدلٌ ،أبنه مضدطرٌب يف سدندِّه ومتنِّه :ا عن حديث عبد ُ بنِّ ُعَكْيم  وأجابو 
  .ُعَكْيم  مل يسمْعه من الن  ِّ 
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 ملخص الرسالة  (هداية الراغب )تلخيُص كتاب  

 
 
 

  .* ُمستحبَّاُت قضاِء الحاجِة
  :يتوزَُّع ما يذكره الفقهاُء من آداب  وُمستحبَّات  عنَد قضاءِّ احلاجةِّ على ث ثةِّ أقسام  

  .ُمستحب اٌت قبَل قضاِء احلاجةِ  :القسم األول
كان إذا أراَد   حلديثِّ جابر  د رضي ُُ عنه د أنَّ الن َّ  ؛عيونِّ إذا كان يف فضاء  كصحراءابتعاُده عن ال :أوال

  .رواه أبو داود .الَراَز انطلق حىت ال يراه أحدٌ 
مددن أتدددى  ):قدددال د رضدددي ُ عندده د أنَّ الندد َّ حلدددديث أر هريددرة  ؛اسددتتارُه ئائدددل  مددن كثيدددب  أو حددائط   :اثنيَددا

  .رواه أبو داود (رتِّ الغائط فليست
  .هوغريُ  رواه أمحدُ  (هلبولِّ  دْ تَ فلريْ  كمأحدُ  إذا ِبلَ  ):حلديث ؛اا هش  نَ لي ِّ  :أ  ،اوَ خْ  رِّ ه لبوله مكاانَ ارتيادُ  :اثلثَا
َسددرْتُ مددا بددني اجلددن ِّ وعددوراتِّ بددي آدم إذا دخددل  ):حلددديث علددي    ؛(بسددم ُ )أن يقددوَل عنددد دخددول اخلدد ء :رابَعددا

 ):ويقددوُل أيَضدددأ .«لددديو إسددناُده ِبلقدددو   » :وقددال ،رواه ابدددن ماجدده والرتمدددذ  (بسددم ُ :يقدددولالكنيددَف أن 
 ):كددان إذا دخددل اخلدد ء قددال  حلددديث أنددو  د رضددي ُُ عندده د أن الندد َّ  ؛(أعددوذ ِبلل مددن اخلُْبددثِّ واخلبائددثِّ 

 .متفٌق عليه (اللهم إأ أعوذ بإب من اخلُْبث واخلبائِّث
َُ ال :خامَسا  .وحنوِّه من مواضع ا ذى ،ر ِّْجلِّ الُيسرى عند دخول اخل ءتقد

  .ُمستحب اٌت عنَد قضاِء احلاجةِ  :القسم الثاين
دد سددرى حددالَ ه اليُ ه علددى رجلِّدداعتمددادُ  :أوال عددن  والبيهقدديُّ  (املعجددم )يف ملددا روى الطددراأُّ  ؛ه لقضدداء احلاجددةجلوسِّ

 وأن ننصدددبَ  ،علدددى اليسدددرى أن نتكدددىءَ   ُ  رسدددولُ أمدددران ): د رضدددي ُُ عنددده د أنددده قدددالمالدددإب   بدددنِّ  سدددراقةَ 
  .(مااليُ 
لددئ  يبقددى مددن البددول فيدده  ؛كر ثدد اثَ رأس الددذَّ  إىله رِّ َكدده مددن أصددل ذَ سددرى إذا فددر  مددن بولِّددبيددده اليُ  أن ُيسدد َ  :اثنيَددا

ا » :يقدول الشديُخ ابدُن عثيمدني رمحده ُ .شيءٌ  ولضدررِّه  ،  نده مل يصد َّ عدن الند  ِّ  ؛وهدذا قدوٌل ضدعيٌف جدد 
 .«مبجار  البول فرمبا تتمزَُّق  ذا املس  

نسداُن ذََكدره مدن الددَّاخلِّ ال بيدده :أ  ،ه ث اثَ رِّ كَ ذَ  رْتُ نَ  :اثلثَا ه ذكدرَ  كم فليندرتُْ ذا ِبل أحددُ إ ):حلدديث ؛أن  ر ِّك اإلِّ
النَّددرُت بدعددة ولدديو »  :يقددولإذ  ؛ويددرى شدديُخ اإلسدد م د رمحدده ُ د عدددَم االسددتحبابِّ  .هوغددريُ  رواه أمحدددُ  (ثدد اثَ 
   .«وال ينبغي لإلِّنسان أن يَدْنرُتَ ذََكرَه  ،ُسنَّة

  .ُمستحب اٌت بعَد قضاِء احلاجةِ  :القسم الثالث

 االستنجاء  
ُ
 باب
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كددان إذا خددر    حلددديث أنددو  د رضددي ُُ عندده د أن الندد َّ  ؛(غفرانَددإب )أن يقددول عنددَد اخلددرو  مددن اخلدد ء :أوال
دددنهرواه  (غفرانَدددإب ):مدددن اخلددد ء قدددال احلمدددد لل الدددذ  أذهدددب عدددي  )وُسدددنَّ لددده أيَضدددا أن يقدددول .الرتمدددذ ُّ وحسَّ
احلمدد  ):إذا خدر  مدن اخلد ء قدال ملا رواه ابن ماجه عن أنو د رضي ُُ عنه د أن الن َّ  ؛(ا ذى وعافاأ

 .(لل الذ  أذهب عي ا ذى وعافاأ
َُ رجلِّه ال  :اثنَيا   .ُيما عنَد اخلرو ِّ من اخل ءِّ تقد
 .لئ  يتنجَّوَ  ؛حتولُه من موضعه ليستنجَي يف غريِّه إن خاَف تلوُّاَث ِبستنجائِّه يف مكانِّه :اثلثَا

  .* مكروهاُت قضاِء الحاجِة
ِّ د تعاىل د إال حلاجة :أوال   .أما إذا كان مصحَفا ف نه  رُم الدخوُل به ،دخوُل اخل ءِّ بشيء  فيه ذكُر 
  .اا فشيئَ شيئَ  يرفعَ إذ ينبغي عليه أن  ؛ه قبَل دنو ِّه من ا ر  ب  حاجة  استكماُل رفع ثوب :اثنَيا
  .ة  كَ لَ عن هَ  وغافل   ضرير   وجيب عليه حتذيرُ  ،هبقلبِّ  َُ  دَ محِّ  وإن عطوَ  ،س م   ولو برد ِّ يف اخل ءِّ ه ك مُ   :اثلثَا
  .ْحرِّ هنى أن يُباَل يف اجلُ   نَّ الن َّ  ؛هوحنوِّ  ق   ه يف شَ بولُ  :رابَعا

ددد مدددوُّ  :خامَسدددا ال ):حلدددديث أر قتدددادة ؛ه  ددداه واسدددتجمارُ ويكدددره اسدددتنجاؤُ  ،ههدددا بيمينِّددده وحنوِّ زوجتِّددد ه أو فدددر ِّ فرجِّ
 .عليه متفقٌ  (هوال يتمس  من اخل ء بيمينِّ  ،ه بيمينه وهو يبولرَ كم ذكَ ُيسكن أحدُ 

 .وهي علٌة ضعيفةٌ  . تعاىلُ ملا فيهما من نورِّ د الشمو والقمر  :أ د  ينالنري ِّ  استقبالُ  :سادَسا
  .* ُمحرَّماُت قضاِء الحاجِة

 ):خلر أر أيدوب د رضدي ُُ عنده د مرفوَعدا ؛يف غريِّ بُدْنيان ،استقباُل القبلةِّ واستدِبرُها حاَل قضاءِّ احلاجة :أوال 
  .متفٌق عليه (ولكن شرقوا أو غربوا ،إذا أتيتم الغائَط ف  تستقبلوا القبلة وال تستدبروها

  .عند ا طباء ر  ضِّ وهو مُ  ،ملا فيه من كشف العورة ب  حاجة   ؛ه فوق حاجتهلبثُ  :اثنَيا
اتقوا ):حلدددديث ؛ويف مدددوردِّ مددداء   ،وحتدددت شدددجرة عليهدددا كدددرة ،انفدددع وظدددل    ،مسدددلوك ه يف طريدددق  طُددده وتغوُّ بولُددد :اثلثَدددا

  .(والِل ِّ  ،وقارعةِّ الطريقِّ  ،الَراَز يف املواردِّ  ؛امل عن الث ث
   .االستنجاُء واالستجماُر* 

  :تعريُفهما
 .قطُع اخلار ِّ من سبيل  ِبملاءِّ  :االستنجاءُ 
  .وهي احلجارُة الصغريةُ  ،قطُع اخلار ِّ من سبيل  ِبجلِّمارِّ  :واالستجمار

  :ُمهمااحكأ
 وغدريَ  ،اهرَ والطد ،إال الدري َ  ،من سدبيل إذا أراد الصد ة وحنوهدا خار    لكل ِّ أو االستجماُر  جيب االستنجاءُ  :أوال
 
ُ
  .ثلو ِّ امل
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ُ االستنجاُء إذا جتاوَز اخلارُ  موضَع العادة :اثنَيا أو ُيتددَّ  ،مثل أن ينتشر اخلارُ  على شديء  مدن الصدفحة ؛يتعنيَّ
  .إىل احلشفة امتداَدا غري معتاد

ِبملدداءِّ فقددط  ندده  َ يليدده أن يسددتنجيَ  ،ا فضددُل أن يسددتجمَر ئجددر  أو حنددوِّه َ يسددتنجَي ِبملدداء لفعلِّدده  :اثلثَددا
  .أقطُع للنجاسةِّ 

يغسددُل ذكددرَه َ  ):عليدده املتفددقِّ  حلددديث املقدددادِّ  ؛وال تدديممٌ  وضددوءٌ أو االسددتجمارِّ االسددتنجاء قبددل ال يصدد   :رابَعددا
  .(يتوضَّأ

  :شروط صحِة االستجمار
 ،ولدو لبهيمدة وطعام   ،نولو طاهري وروث   عِم   غريَ  ،انقيَ ا مُ ا مباحَ به طاهرَ  أن يكون ما يستجمرُ  :ا ولالشرط 
رتم    .علم   ككتبِّ   َو

  .وال جيزىء أقل منها ،ث ث مسحات منقية فأكثر إن مل  صل بث ثأن يكون ب :الشرط الثاأ
 وكيفمدا حصدل اإلنقداءُ  ،إن أنقدت ذ  شعب أجزأتْ  ولو كانت الث ث ئجر   ،ا لَّ  مسحة   كلُّ   أن تعمَّ  ويعترُ 

  .ال يزيله إال املاء ن يبقى أثرٌ و صُل أب ،يف االستجمار أجزأ
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  .* أحكاُم السِّواِك
ددواكُ  ):تعريُفدده ددواكُ  )ويُطلددقُ  ،اسددٌم للعُددودِّ الددذ  ُيْسددتاك بدده :(و) املِّْسددواكُ  (الس ِّ اسددتعمال  :أ  ؛علددى الفعددلِّ  (الس ِّ

  .ُعود  يف أسنان  ولِّثة  ولسان  
  مها.وغريُ  وأمحدُ  رواه الشافعيُّ  (للرب ِّ  للفم مرضاةٌ  مطهرةٌ  واكُ الس ِّ  ):حلديث ؛مسنوٌن كلَّ وقت   :حكُمه

 مبدأكول   رائحدة فدم   وعند تغدريُِّّ  ،أو هنار ليل   من نومِّ  وعند انتباه   ،ا كانت أو نف فرضَ  عند ص ة   :وتتأكَُّد ُسن ِّيُته
 ،مدددن الطعدددام املعددددةِّ  وخلدددو ِّ  ،سدددكوت   وإطالدددةِّ  ،مندددزل ومسدددجد ودخدددولِّ  ، قدددرآنوقدددراءةِّ  ،ضدددوء  وعندددد وُ  ،هأو غدددريِّ 
 .ا سنان واصفرارِّ 

ُمْبتددَِّا ااندبِّ  ،أن يستاَك عرَضا استحباَِب ِبلنسبة إىل ا سدنان بيددِّه الُيسدرى علدى أسدنانِّه ولثتِّده ولسدانِّه :صفُته
  .كان يعجبه التيمُّن يف شأنِّه كل ِّه   نَّ الن َّ  ؛فمه ا ُين

   .* أحكاُم التزيُِّن اأُلخرى
صدداُل  ،فقهدداءِّ د رمحهددم ُ د أن يُتبعددوا أحكدداَم السددواكِّ أبحكددامِّ زينددةِّ البدددنِّ اُ خددرىجددرت عددادُة ال والددُ منهددا خِّ

  :وأتيت هذه ا حكاُم ُمقسَّمَة على النحو التايل .الفِّطرةِّ 
  .الواجباتُ  :القسم األول

ه:ومنها ( ألقِّ عنإب):لرجل  أسلمَ  لقولِّه ؛اخلِّتاُن عنَد البلو  ما مل خيف على نفسِّ .  وفِّعلُده شعَر الُكفدر واختد(ِّ
َغر  أفضلُ     .أقلُّ أَذى نه  ؛زمَن صِّ

وُيسدتحبُّ أن  ،وا ُنثدى أبخدذِّ جلددة  فدوَق َدل ِّ اإليد   ُتشدبُه عُدْرَف الدد ِّيإبِّ  ،وخيت( الذَّكُر أبخذِّ جلدةِّ احَلَشَفةِّ 
 .ال تُؤخَذ كلُّها
  .املسنوانت :القسم الثاين

رواه النسدائيُّ والرتمدذ ُّ  .هندى عدن الرتجُّدلِّ إال غِّب دا   نده  ؛يوَما يدهُن ويوَمدا ال يددهن :أ  ،بدَّهُِّن غِّب ا :أوال
  .تسريُ  الشعرِّ ودهُنه :والرتجُّل ،وصحُّحه

رواه أمحدد وغدريُه عدن ابدنِّ  .لفعلِّده  ؛يكتحل يف كل ِّ عني  وترَا ث اَث ِبإلكد املطيَّبِّ كلَّ ليلة  قبَل أن ينامَ  :اثنَيا
 .باسع
ه ، فُّ شاربَه :اثلثَا   .وهو أوىل من قص ِّ
 .يُدَقل ُِّم أظفارَه :رابَعا

واك  وغري ه  
ِّ
 الس

ُ
 باب
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  .ينتُف إبطَيه :خامَسا
  .وله إزالُتها مبا شاء ، لُق عانَته :سادَسا

 ):قددال ( أنَّ الندد َّ الصددحيحني)يف -هرضددي ُُ عندد- َأرِّ ُهَريْدددرَةَ  حددديثُ  :ويدددلُّ علددى السددننِّ ا ربعددةِّ ا خددريةِّ 
ْستِّْحَدادُ  ،اخلَِّتانُ  :ْطرَُة ََخٌْو أَْو ََخٌْو مِّْن اْلفِّْطرَةِّ اْلفِّ  بِّطِّ  ،َواالِّ   .(َوَقصُّ الشَّارِّبِّ  ،َوتَدْقلِّيُم اْ َْظَفارِّ  ،َونَدْتُف اإْلِّ

  .املُحر مات :القسم الثالث
  .َوْصُل َشْعر  بَِّشْعر   :أوال
  .ْجهِّ نَدْتُف الشَّْعرِّ مِّْن اْلوَ  :َوُهوَ  .النَّْمصُ  :اثنَيا
  .بَدْرُد اْ َْسَنانِّ لَِّتَحدُّد  َوتَدَفلُّج  َوحَتَسُّن   :وهو .الَوْشرُ  :اثلثَا
ََُّ َحْشُوُه بَِّنْحوِّ ُكْحل   :َوُهوَ  .الَوْشمُ  :رابَعا   .َغْرُز اجلِّْلدِّ إبِِّّبْدرَة  

َّ  ):ويددددددلُّ علدددددى هدددددذه ا رمددددداتِّ  ددددد أَنَّ النَّددددد ِّ دددددَلَة َواْلُمْستَدْوصِّ َصدددددةَ  ،َلةَ َلَعدددددَن اْلَواصِّ َصدددددَة َواْلُمتَدَنم ِّ دددددرََة  ،َوالنَّامِّ َواْلَواشِّ
ددددرَةَ  َةَ  ):َويفِّ َخددددَر  آَخددددرَ  ،(َواْلُمْستَدْوشِّ َددددَة َواْلُمْسددددتَدْوَِّ َِّ ُ اْلَوا َِّ َْمرَِّهددددا :َأ ْ  ؛(َلَعددددَن ا َددددا َذلِّددددإَب أبِّ  ،اْلَفاعِّلَددددَة َواْلَمْفعُددددوَل  ِّ

َنَّ فَاعَِّل اْلُمَباحِّ اَل جَتُوُز َلْعنَدُتهُ  ؛رُِّيِّهِّ َواللَّْعَنُة َعَلى الشَّْيءِّ َتُدلُّ َعَلى حتَْ  ِّ . 
  .املكروهات :القسم الرابع

َّ  ):لَِّقْولِّ ابْدنِّ ُعَمدَر د رضدي ُُ عنهمدا د ؛َحْلُق بَدْع ِّ الرَّْأسِّ َوتَدْرُك بَدْع    :َوُهوَ  .الَقزَعُ  :أوال هَنَدى َعدْن  إنَّ النَّد ِّ
 .َرَواُه أَبُو َداُود (أَْو َدْعُه ُكلَّهُ  ،اْحلِّْقُه ُكلَّهُ  ؛اْلَقزَعِّ 
َاَجتَِّها لِّلز ِّيَنةِّ  ؛ثَدْقُب أُُذنِّ َص ِّ   اَل َجارِّيَة   :اثنَيا  .ِبَِِّّ فِّهِّ  ،حلِّ
َددددِّيثِّ َعْمدددرِّو بْدددنِّ ُشدددَعْيب  َعدددْن أَبِّيدددهِّ َعدددْن َجدددد ِّهِّ  ؛نَدْتدددُف الَشدددْيبِّ  :اثلثَدددا َِِّّ  ):قَدددالَ  ،حلِّ َعدددْن نَدْتدددفِّ  هَنَدددى َرُسدددوُل ا
ْسَ مِّ  :َوقَالَ  ،لشَّْيبِّ ا   .(إنَُّه نُوُر اإْلِّ

دددْيبِّ تَدْغيِّدددرُي  :رابَعدددا َددددِّيثِّ َأرِّ َبْكدددر   ؛بَِّسدددَواد   الشَّ َبِّيدددهِّ إىَل النَّددد ِّ ِّ  أَنَّدددهُ د رضدددي ُُ عنددده د حلِّ ْيَدتُدددُه  َجددداَء أبِّ َورَْأُسدددُه َوحلِّ
َِِّّ  ؛َكالثدََّغاَمةِّ بَدَياَضا ُومهَُ  ):فَدَقاَل َرُسوُل ا  .(ا َوَجن ُِّبوُه السََّوادَ َغري ِّ
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  .* تعريُف الُوضوء
دد ِّ  :بَِّضددم ِّ الْددَواوِّ  :التعريددُف اللغددو  ددْن اْلَوَضدداَءةِّ  ،فِّْعددُل اْلُمتَدَوض ِّ دديَ  ،مِّ ددَ   ؛النََِّافَددُة َواحْلُْسددنُ  :َوهِّ ِ ِّددُف اْلُمتَدَوض ِّ َنَّددُه يُدَن ِّ 

ُنهُ  َها .َوُ َس ِّ  .ضَّأُ بِّهِّ اْلَماُء يُدتَدوَ  :َوبَِّفْتحِّ
ددَفة   ،َوالددرَّْأسِّ  ،َواْليَددَدْينِّ  ،اْسددتِّْعَماُل َمدداء  َطُهددور  يفِّ اْ َْعَضدداءِّ اْ َْربَدَعددةِّ د اْلَوْجددهِّ  :التعريددُف الشددرعيُّ  َوالددر ِّْجَلنْيِّ د َعلَددى صِّ

  .خَمُْصوَصة  
   .* فرائُض الوضوء

 :فروُضه ستةٌ 
ُلوا " :لقوله تعاىل ؛غسل الوجه :الفر  ا ول ما يف حدد ِّه .ُوُجوَهُكْم " فَاْغسِّ  ؛والفم وا نف من الوجده لددخو ِّ

 .ف  تسقط املضمضة وال االستنشاق يف وضوء  وال ُغْسل  
  .َوأَْيدَِّيُكْم إِّىَل اْلَمرَافِّقِّ " " :لقوله تعاىل ؛َغْسُل اليدين مع املرفقني :الفر  الثاأ

دددُكْم "َوامْ  " :لقولددده تعددداىل ؛مسدددُ  الدددرأسِّ كل ِّددده :الفدددر  الثالدددث  ):لقولِّددده ؛وا ذانن مدددن الدددرأس .َسدددُحوا بُِّرُؤوسِّ
 .رواه ابن ماجه (ا ذانن من الرأس

  ." َوأَْرُجَلُكْم إِّىَل اْلَكْعَبنْيِّ " :لقوله تعاىل ؛الرجلني مع الكعبني غسلُ  :الفر  الرابع
ُُ  :الفدر  اخلدامو َُ  ؛تعدداىل الرتتيددب علدى مددا ذكدر  وال نعلددم  ،بددني املغسدوالتِّ  حَ أدخددل املمسدو د تعدداىل د   ن 
 الرتتيب  غريَ   ذا فائدةَ 

  :الفر  السادس
ُ
   يُ رأى رجُ    نه ؛واالةامل

ُ
فدأمره أن  ؛ا املداءُ هَ صدبدْ مل يُ  رهمِّ الدد ِّ  قددرَ  ةٌ َعدصلي ويف ظهر قدمده مل

 .معتدل  الذ  قبله بزمن  حىت ينشفَ  عضو   سلَ غَ  ؤخرَ أن ال يُ :املواالةُ و .هرواه أمحدوغريُ .الوضوء يعيدَ 
  .* شروط الوضوء

  :ُيشرتُط لصحةِّ الوضوءِّ وكذا الُغسل د سواٌء أكاان واجبني أم ُمستحبني د الشروُط التالية
إمندا ا عمداُل  ):لقولِّده  ؛ف  يص  وضوٌء وُغْسٌل وتيمٌُّم د ولو كانت مستحبات  د إال  ا .النيَّة :الشرط ا ول
  .متفٌق عليه (ِبلنياتِّ 

دد ُّ ُوُضددوٌء َواَل ُغْسددٌل بغددريِّ الطَّهددورِّ  .َطُهورِّيَّددُة َمدداء  َمددَع إَِبَحتِّددهِّ  :الشددرط الثدداأ   . ندده ال يرفددُع احلدددَث غددريُه ؛فَددَ  َيصِّ
  .(من عمل عم  ليو عليه أمران فهو رد   ):حلديث ؛كما ال تص ُّ الطهارُة مباء  َمْغُصوب  

  .َشرةِّ إِّزَاَلُة ما ُينُع وصوَل املاءِّ إىل الب :الشرط الثالث
ُب الوضوءَ  :الشرط الرابع   .وهي نواقُ  الوضوءِّ  ،انقطاُع ما يُوجِّ

ضوء
ُ
 الو

ُ
 باب
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  .اإلس م :الشرط اخلامو
  .العقل :الشرط السادس
  .التمييز :الشرط السابع

  .* واجباُت الوضوء
يدرَة د رضدي خلدر أر هر  ؛وال يقدوُم غريُهدا مقاَمهدا ،(بسدم ُ )أن يقدول :أ  ؛جتُب التسميُة يف الُوضوء مع الذكر

ِّ عليه ،ال ص َة ملن ال ُوضوء له ):ُ عنه د مرفوَعا   .رواه أمحُد وغريُه (وال ُوضوء ملن مل يذكر اسَم 
  .* مسنوناُت الوضوء

  :من سنن الُوضوءِّ 
له عنَد املضمضمة ،وتقدَّم أنه يتأكُد عند الوضوءِّ  .السواك :أوال   .َو
  . الوضوءغسُل الكفني ث اَث يف أولِّ  :اثنَيا
 .واستنثارُه بيسارِّه ،بيمينِّه َ استنشاق   البداءة قبَل غسلِّ الوجه مبضمضة   :اثلثَا
 .املبالغُة يف املضمضة واالستنشاق لغري صائم فتكره :رابَعا

فيأخدذ كف دا مدن مداء  يضدعه مدن حتتهدا أبصدابعه مشدتبكَة  ؛وهي الُ تسرت البشرة .مهليُل اللحية الكثيفة :خامَسا
 .ن جانبيها ويعرُكهاأو م
 .أصابع اليدين والرجلني مهليل :سادَسا
  .فُيقد ِّم اليما على الُيسرى .نالتيامُ  :سابَعا
  .لألذنني بعد مس  رأسه جديد   ماء   أخذُ  :اثمَنا
  .على الغسلةِّ الثالثةِّ  كره الزايدةُ وتُ  .والثالثة الثانيةُ  لةُ سْ الغَ  :اتسَعا

   .* صفة الوضوِء الكامل
 ،َ يتمضددم  ويستنشددق ثدد اَث ثدد اَث بيمينِّدده ويسددتنثر بيسددارِّه ،ويغسددل كفيدده ثدد اث ،َ ُيسددم ِّي ،ن ينددو َ أ :هددي

َ  ،وحددُّه مددن منابددت شدعر الددرأس املعتدداد غالبَدا إىل مددا احندددر مدن اللحيددني والددذقن طُددوال ؛ويغسدل وجهدده ثدد اثَ 
دده ِبملدداء مدع ،يغسدُل يديدده مدع املددرفقني ثد اثَ  دده  ؛ا ذنددني مدرَة واحدددةَ  َ ُيسدد  كدلَّ رأسِّ درُّ يديدده مدن ُمقدددَّمِّ رأسِّ فُيمِّ

دماخي أُذنيده وُيسدُ  إب اميده ظاهَرمهدا َ  ،إىل قفاه َ يردُّمها إىل املوضع الذ  بدأ منه َ يُددخل سدبَّابتيه يف صِّ
د بعدددَ يقدددوُل  ،العِمدددني النددداتئني يف أسدددفل السددداق مدددن جدددان  القددددم :أ  ؛يغسدددل رجليددده ثددد اَث مدددع الكعبدددني

اللهدددم اجعلدددي مدددن  ،هه ورسدددولُ ا عبددددُ وأشدددهد أن َمددددَ  ،أشدددهد أن ال إلددده إال ُ وحدددده ال شدددريإب لددده ):هفراغِّددد
  .(التوابني واجعلي من املتطه ِّرين
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  .* تعريُف المسِح على الخفين
 .اخلفني من غري إسالة  للماءإمراُر اليد ِبملاء مبتلََّة على  :واملراد به هنا ،هو إمراُر اليدِّ على ا ل ِّ  :املْس ُ 

قددددمِّ دون فددد ذا كدددان سددداترَا لل .وهدددو مدددا يُلدددبُو يف القددددمِّ مدددن جلدددد  يسدددرتُها إىل الكعبدددني ،مثدددا ُخدددف    :واخلُفَّدددان
 جورَِب(.)وإذا كان من ُصوف  َُس ِّيَ  ،ا(وقَ رمُ جُ )َُس ِّيَ الساقني  إىل أنصافِّ  وإذا وصلَ  ،(نع )الكعبني َُس ِّيَ 

   .الخفين * حكُم المسِح على
دد ُّ اْلَمْسددُ  َعلَددى اخلُددف ِّ  لسُّددنَّةِّ الصَّددرَِّ ةِّ  ؛َيصِّ َّ  ):َحدددِّيُث َجرِّيددر   :ومددن ذلددإب ،لِّثُدُبوتِّددهِّ ِبِّ ََُّ تَدَوضَّددأَ  رَأَيْددُت النَّدد ِّ َِبَل 

  .(َوَمَسَ  َعَلى ُخفَّْيهِّ 
 سددتحبُّ واليُ  .البدددع هدلِّ   وفيده خمالفددةٌ  ،صدحابه إمنددا طلبدوا ا فضددلوأ  ندده  ؛مدن غسددلِّ القددمنيوهدو أفضددل 
  .عليهما ليمس َ اخلفني  أن يلبوَ 
 أايم   للمسدددافر ث ثدددةُ  ):هيرفعُددد حلدددديث علدددي    ؛ملسدددافر  أايم بلياليهدددا  ث ثدددةَ و  ،ملقددديم   ا وليلدددةَ جيدددوز يوَمددد ؛وهدددو رخصدددةٌ 

  .رواه مسلم (وليلة يومٌ  ولياليهن وللمقيمِّ 
   .* شروُط المسِح على الخفين

 ن  ؛وال علدى حريدر  لرجدل   ،ف  جيوز املسُ  على مغصوب   .اخلفُّ طاهَر العنيِّ ُمباَحا أن يكونَ  :الشرط ا ول
  .لبَسه معصيٌة ف  تستباح به الرخصة

  .أو خرق  فيه ،أو َسَعتِّه ،ف  ُيسُ  ما ال يسرت َلَّ الفر ِّ لقَِّصرِّه .أن يكوَن ساترَا للمفرو ِّ  :الشرط الثاأ
هأن يثبَت اخلفُّ  :الشرط الثالث   .ف ن مل يثبْت إال بشد ِّه مل جيز املسُ  عليه . بنفسِّ
ْلَمدداءِّ  :الشدرط الرابددع َّ  )لَِّمددا َرَوى أَبُدو َبْكددرََة د رضددي ُ عنده د ؛أَْن يَدْلدَبَو اخْلددفَّ بَدْعدَد َكَمددالِّ الطََّهدارَةِّ ِبِّ  أَنَّ النَّدد ِّ

م  َولَيَدددالِّيَدُهنَّ  دددَص لِّْلُمَسدددافِّرِّ َثَ ثَدددَة أايَّ لَدددةَ وَ  ،َرخَّ َمدددا ،لِّْلُمقِّددديمِّ يَدْوَمدددا َولَيدْ دددَر فَدلَدددبَِّو ُخفَّْيدددهِّ أَْن َُيَْسدددَ  َعَلْيهِّ َرَواُه  (إَذا َتَطهَّ
ُّ َوَحسََّنُه اْلُبَخارِّ ُّ    .الشَّافِّعِّيُّ َواْبُن ُخَزُْيََة َوالطََّرَاأِّ

َِِّّ  ):سَّال  قَدالَ َصْفَواَن ْبنِّ عَ حلديث  ؛أن يكوَن املسُ  من حدث  أصغَر ال أكر :الشرط اخلامو أََمدَراَن َرُسدوُل ا
  ددْن َغددائِّط  َوندَددْوم   :رَاَسددفإَذا ُكنَّددا ُمَسددافِّرِّيَن أَْو ددْن َجَنابَددة  َوَلكِّددْن مِّ م  َولَيَددالِّيَدُهنَّ إالَّ مِّ َفافَدنَددا َثَ ثَددَة أايَّ أَْن اَل نَدْنددزَِّع خِّ
ْمِّذِّ ُّ َوَصحََّحهُ  (َوبَدْول    .َرَواُه َأمْحَُد َوالرت ِّ

 ؛للمسدددافرِّ ث ثدددُة أايم  بلياليهدددا وللمقددديمِّ يدددوٌم وليلدددةٌ  ،أن يكدددوَن املسدددُ  يف املددددَّةِّ املقددددَّرةِّ شدددرَعا :الشدددرط السدددادس
  .رواه مسلم (للمسافر ث ثُة أايم  ولياليهن وللمقيمِّ يوٌم وليلة ):حلديث علي   يرفُعه

 يف مسح  اخلفني وغريهما
ٌ
 فصل
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   .* صفُة المسِح على الخفين
ورجلَده اليسدرى  ،ُيس  رجلَده اليمدا بيددِّه اليمدا ؛تدَِّا من أصابعِّ رجليه إىل ساقِّهُيسنُّ أن ُيسَ  أبصابعِّ يدِّه ُمب

  .وكيَف مسَ  أجزأَ  .ويفر ِّ  أصابَعه إذا مس  ،بيدِّه اليسرى
   .* نواقُض المسِح على الخفين

  :جيُب نزُع اخلفني واستئناُف الطهارةِّ ِبلنواق ِّ التاليةِّ 
  . الفر  ممن مسَ  بعد احلدثإذا ظهَر بعُ  َل ِّ  :الناق  ا ول
 ه بطلدت الطهدارةُ ت مدتُدأو انقَضد فد ذا زالَ  ، ن املسدَ  أُقديم مقداَم الَغْسدل ؛إذا متَّدت مددُة املسد ِّ  :الناق  الثداأ

 .ها لكوهنا ال تتبع يف املمسوح فتبطل يف مجيعِّ 
ُب ِبحلدددثِّ ا كددرِّ َغسددُل مجيددعِّ  ندده جيدد ؛كاجلنابددةِّ واحلددي ِّ والنفدداسِّ   ؛إذا أحدددث حددداَث أكددرَ  :الندداق  الثالددث

  .البدنِّ 
   .* المسُح على غيِر الخفين

  :ومن ذلإب
َعَلني ،املسُ  على اجلوربني :أوال َّ  ):حلَدِّيثِّ اْلُمغِّريَةِّ ْبنِّ ُشْعَبةَ  ؛ولو كاان غرَي ُمندْ َمَسدَ  َعلَدى اجْلَدْوَرَبنْيِّ  أَنَّ النَّد ِّ

ْمِّذِّ ُّ َرَواُه َأمْحَُد َوأَبُ  (َوالندَّْعَلنْيِّ   .و َداُود َوالرت ِّ
  .مس  على اخلفني والعمامة  نه  ؛املسُ  على عمامة  مباحة  لرجل  ال امرأة   :اثنَيا

  :وُيشرتُط للمسِح على العمامِة ما يلي
نَّكدددةَ أن تكدددوَن  :الشدددرط ا ول  :وهدددي ؛ؤابدددة  ذُ  ذاتَ أن تكدددوَن أو  ،رٌ وْ َكددد  إبِّ نَددددار منهدددا حتدددت احلَ الدددُ يُددد :وهدددي ؛َُ

 طر 
ُ
  .ىخَ رْ ف العمامة امل

عفددى فيُ  :الددرأس وجوانددبِّ   ،وا ذنددني ،الددرأس مِّ كمقدددَّ   ؛هبكشددفِّ  العددادةُ  ملددا مل جتددر سدداترةَ  أن تكددونَ  :الشددرط الثدداأ
  .ملشقة التحرز منه ؛عنه
  .ها كالعمامةنزعِّ  ملشقةِّ وذلإب  .لوقهنحُ  حتتَ  دارة  مُ  نساء   رِّ على َخُُ املسُ   :اثلثَا
  . احلاجةِّ قدرَ  مل تتجاوزْ ما ،مهاوحنوِّ  أو جرح   على كسر   مشدودة   برية  على جاملسُ   :رابَعا

بِّ الشَّدجَّةِّ  ؛وُيسُ  على اجلبريةِّ ولدو يف حددث  أكدرَ  َددِّيثِّ َجدابِّر  يفِّ َصداحِّ َدا َيْكفِّيدهِّ أَْن يَدتَددَيمََّم َويَدْعُضدَد أَْو  ):حلِّ إمنَّ
َها ْرَقَة َوَُيَْسَ  َعَليدْ هِّ خِّ َب َعَلى ُجْرحِّ َل َسائَِّر َجَسدِّهِّ  ،يَدْعصِّ اَرُقْطيِّ   (َويَدْغسِّ  .َرَواُه أَبُو َداُود َوالدَّ
ْسددَ  علددى اجلبددريةِّ  ؛ولدديو مؤقدَّتَددا كاملسدد  علددى اخلفددني وحنوِّمهددا ،َو َُيَْسددُ  َعَليهددا إىَل َحل َِّهددا أو بدُددْرأِّ مددا حتَتهددا

َ
َنَّ امل ِّ 

  .لِّلضَُّرورَةِّ فَديُدَقدَُّر بَِّقْدرَِّها
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  .لُوضوِء* نواقُض ا
  :وهي مثانية ،نواقُ  الوضوءِّ هي مفسداتُه

 أو جاء أحد منكم من الغائطِّ ". " :لقولِّه تعاىل ؛اخلارُ  من السبيلني من بول  أو غائط   :الناق  ا ول
 .ولو كان هذا اخلارُ  اندرَا وطاهرَا كخرو ِّ ولد  ب  دم  

ائمُ  :وُيستثا من ذلإب  .ف  ينق  للضرورة ،ستحاضةِّ كالسََّلوِّ واال  ؛احلََدُث الدَّ
كددان غريمهددا   وإن ،اقلددي  كددان أو كثددريَ نقددَ  ا  ن كددان بددوال أو غائطَددفدد ؛اخلددارُ  مددن بقيَّددةِّ البدددن :الندداق  الثدداأ

  .(قاء فتوضأ أنه  ):ملا روى الرتمذ ُّ  ،كالدَّمِّ والقيءِّ   ؛نقَ  إذا كان جنَسا كثريَا
 .زوال العقلِّ أو تغطيُته :الناق  الثالث

ي    ؛والنوُم الكثري على الراج ِّ  ،والسُّكرُ  ،واإلغماءُ  ،اجلنونُ  :ويدخُل يف ذلإب 
- اْلَعنْيُ وَِّكداُء السَّدهِّ  ):حلَدِّيثِّ َعلِّ

بُر  .َرَواُه َأمْحَُد َوأَبُو َداُود َواْبُن َماَجهْ  (َفَمْن اَنَم فَدْليَدتَدَوضَّأْ  -حْلقُة الدُّ
حي دا أو  ،قُددُب  أو ُدبدُدرَا ،َصدغِّريَا أَْو َكبِّدريَا  ،ذََكرَا أَْو أُنْدَثى ؛تصل  أصلي   ب  حائل  م َموُّ فَدرْ ِّ آَدمِّي    :الناق  الرابع

َدددِّيثِّ ُبْسددرََة بِّْنددتِّ َصددْفَوانَ  ؛لشددهوة  أو ال ،ميتَددا َّ  :حلِّ َرَواُه َمالِّددإٌب  (َمددْن َمددوَّ ذََكددرَُه فَدْليَدتَدَوضَّددأْ   ):قددال أَنَّ النَّدد ِّ
 .حََّحُه َأمْحَُد َواْبُن َمعِّني  َوصَ  ،َوالشَّافِّعِّيُّ 

وُخصَّدت اآليدُة ئدالِّ  ،أَْو اَلَمْسدُتْم الن َِّسداَء " " :لَِّقْولِّدهِّ تَدَعداىَل  ؛َلْمُو ذََكر  أَْو أُنْدَثى اآْلَخَر لَِّشْهَوة   :الناق  اخلامو
َددِّيثِّ َعائَِّشدة د رضدي ُُ عنهدا د َلتِّدهِّ  لِّ ) ُكْندت أاََنُم بَدنْيَ يَدَدْ  الرَُّسدو :الشهوةِّ حلِّ فَد َِّذا َسدَجَد  ؛َورِّْجدَ َ  يفِّ قِّبدْ

ُر أَنَُّه بَِّ  َحائِّل   .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (َغَمَزأِّ فَدَقَبْضت رِّْجلِّي َّاهِّ َنَّ اْ َْصَل َعَدُمهُ  ؛َوال ََدث   ، ِّ  .َو َِّنَّ اللَّْمَو لَْيَو ئِّ
مدع  وال املدو ِّ  ،ولدو بشدهوة   أمدردَ لرجدل   رجدل   و ِّ َمدوال  ،مبو ِّ شعر وظفر وسن  وال املو  دا :وال ينتقُ  الوضوءُ 

  .ا كان أو أنثىمنه شهوة ذكرَ  دَ جِّ بدنه ولو وُ  ملموس   وال ينتق  وضوءُ  ، نه مل ُيو البشرة حائل  
ُروَِّ  عددن ابددنِّ  .صددغريَا كددان أو كبددريَا ،ذكددرَا كددان أو أنثددى ،مسددلَما كددان أو كددافرَا ؛غسددُل مي ِّددت   :الندداق  السددادس

 .أهنما كاان أيمران غاسَل امليت ِبلوضوء :نِّ عباس د رضي ُ عنهما دعمر واب
َدددِّيثِّ الْددَرَاءِّ بْددنِّ َعددازِّب  د رضددي ُ عندده د ؛َأْكددُل حَلْددمِّ إبِّددل   :الندداق  السددابع ددْن  أَنَّ الرَُّسددوَل  :حلِّ ُسددئَِّل أَنَدتَدَوضَّددأُ مِّ

بِّددلِّ ا قَددالَ  ددْن حُلُددومِّ اْلغَددَنمِّ ا قَددالَ أَنَدتَدَوضَّدد :قِّيددلَ  ،(نَدَعددمْ   ):حُلُددومِّ اإْلِّ ددذِّ ُّ َوابْددُن  (اَل  ):أُ مِّ ْمِّ َرَواُه َأمْحَددُد َوأَبُددو َداُود َوالرت ِّ
 .َماَجهْ 

  .وإمنا النقُ  بلحمِّها سواٌء أكان نيَئا أو مطبوَخا ،وال نقَ  ببقيَّةِّ أجزائِّها كالكبدِّ وُشْربِّ لبنِّها ومرقِّ حلمِّها
 مها وحنوِّ  ،مي    وانتقالِّ  ،ك س م    ؛س غُ  ما أوجبَ  كلُّ   :الناق  الثامن

ضوء
ُ
 نواقض  الو

ُ
 باب
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  .دون الوضوء لَ سْ يوجب الغُ  نه ف ؛املوتُ  :وُيستثا من ذلإب
  .* ما يحُرُم على الُمحِدِث

حدِّثِّ حداَث أكَر أو أصغَر ما يلي
ُ
  : رُم على امل

َدددِّيثِّ ابْددنِّ ُعَمددَر د رضددي ُُ عنهمددا د َمْرُفوَعددا ؛الصدد ةُ  :أوال ُ َصددَ َة بِّغَددرْيِّ طُُهددور  اَل يَدْقبَددُل  ):حلِّ َِّ ددْن  ،ا َواَل َصددَدَقَة مِّ
  .َرَواُه اجْلََماَعُة إالَّ اْلُبَخارِّ َّ  (ُغُلول  

 .َوَصَ ُة اجلَِّنازَةِّ  ،َوُسُجوُد الت َِّ َوةِّ َوالشُّْكرِّ  ،ص ُة اْلَفْر ِّ و الندََّفلِّ  :ويدخُل يف ذلإب
ْلبَدْيدددتِّ َصدددَ ةٌ  ):َقْولِّدددهِّ لِّ  ؛الطدددواُف فَدْرَضدددا َكددداَن أَْو نَدْفدددَ   :اثنيَدددا َ أََِبَح فِّيدددهِّ اْلَكدددَ مَ  ،الطَّدددَواُف ِبِّ َِّ َرَواُه  (إالَّ أَنَّ ا

 .الشَّافِّعِّيُّ 
هِّ  :اثلثَا َِِّّ بْد ،اَل َُيَسُُّه إالَّ اْلُمَطهَُّروَن " " :لَِّقْولِّهِّ ُسْبَحانَُه َوتَدَعاىَل  ؛َموُّ ُمْصَحف  أَو بَدْعضِّ َدِّيثِّ َعْبددِّ ا نِّ َعْمدرِّو َوحلِّ

َّ  :ْبنِّ َحْزم  َعْن أَبِّيهِّ َعْن َجد ِّهِّ  َرَواُه  (اَل َُيَدوُّ اْلُقدْرآَن إالَّ طَداهِّرٌ   ):َوفِّيدهِّ  ،َكتَدَب إىَل أَْهدلِّ الْدَيَمنِّ كِّتَداِبَ   أَنَّ النَّ ِّ
  َ اَرُقْطيِّ  ُمتَّصِّ  .النََّسائِّيُّ َوالدَّ

ْلدُ  :ويدخُل يف املصحفِّ  يهِّ  ،هُ جِّ َنَُّه َيْشَمُلُه اْسُم اْلُمْصَحفِّ  ؛ا فِّيهِّ مِّْن َوَرق  أَبِّي َ َومَ  ،َوَحَواشِّ ِّ . 
  .وال تصفُُّحه بكم ِّه أو ُعود   ،وال محُله بع قة  أو يف كيو  من غري مو    ،وال  رُم مسُّه ئائل  
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  .* تعريُف الُغْسل
لضَّم ِّ  :التعريف اللغو  ْغتَِّسالُ  :ِبِّ ْلَفْت ِّ  ، يُدْغَتَسُل بِّهِّ َواْلَماءُ  ،االِّ ْلَكْسرِّ  ،َمْصَدُر َغَسلَ  :َوِبِّ َما يُدْغَسُل بِّدهِّ الدرَّْأُس  :َوِبِّ

ْطمِّي   َوَغرْيِّهِّ   .مِّْن خِّ
 .اْستِّْعَماُل َماء  َطُهور  ُمَباح  يفِّ مجِّيع بََدنِّهِّ َعَلى َوْجه  خَمُْصوص   :التعريف الشرعي

   .ُموجباُت الُغْسل* 
ددب ا ول وجِّ

ُ
دده َدفْدَقددا بلددذَّة  خددرو  :امل وإن مل  ،إذا فضددخَت املدداَء فاغتسددل ):حلددديثِّ علددي   يرفعُدده ؛ُ  املددي ِّ مددن خمرجِّ

 .خروُجه ِبلغلبةِّ  :هو (و) الَفْضخُ  .رواه أمحد (تكن فاضَخا ف  تغتسل
دددب الثددداأ وجِّ

ُ
ي    :امل

َددددِّيثِّ أَ  ؛تَدْغيِّيدددُب َحَشدددَفة  َأْصدددلِّيَّة  أَْو قَدددْدرَِّها يفِّ فَددددرْ   َأْصدددلِّ إَذا َجلَدددَو بَدددنْيَ  ):رِّ ُهَريْددددرََة َمْرُفوَعددداحلِّ
ََُّ َجَهَدَها فَدَقْد َوَجَب اْلُغْسلُ    .(َوإِّْن ملَْ يُدْنزِّلْ  ):زَاَد َأمْحَُد َوُمْسلِّمٌ  (ُشَعبَِّها اْ َْربَعِّ 

دُب ُغْسددلٌ  َائِّددل   ،بِّتَدْغيِّيدبِّ بَدْعدد ِّ احلََْشددَفةِّ بِّدَ  إنْدددزَال   :َواَل جيِّ ْرقَددَة أَْو أَْدَخلَددُه َواَل إبِِّّيدَ    ئِّ ثْددَل إْن لَدفَّ َعلَددى ذََكدرِّهِّ خِّ  مِّ
ددهما مددن غددريِّ إيدد     ،يفِّ كِّدديو  بِّددَ  إنْدددزَال   وال إبيدد    يف فددر   غددريِّ  ،وال بسددحاق   ،وال ِبلتصدداقِّ اخلِّتددانني ومتاس ِّ

  .أو بفر   غريِّ أصلي    ،أصلي
ُب الثالث وجِّ

ُ
ا أَْو مُمَي ِّزَاَوَلْو كان ُمْرتَ  ،إْسَ ُم اْلَكافِّرِّ  :امل ُّ  ؛لَِّما َرَوى أَبُو ُهَريْدرََة أَنَّ ُكَاَمَة ْبَن أاَُثل  َأْسَلمَ  ؛د  فَدَقداَل النَّد ِّ

: َل   .َرَواُه َأمْحَُد َواْبُن ُخَزُْيَةَ  () اْذَهُبوا بِّهِّ إىَل َحائِّطِّ َبيِّ ُفَ ن  َفُمُروُه أَْن يَدْغَتسِّ
ب الرابع وجِّ

ُ
ْلنَدَها):عنَد وفاةِّ ابنتِّه لَِّقْولِّهِّ  ؛غسيُل املسلمِّ امليتِّ ولو كان صغريَافيجُب ت .اْلَمْوتُ  :امل   .(اْغسِّ

ْعرََكةِّ  :وُيستثا من ذلإب
َ
يُد امل ْقُتوُل ظُْلَما ،َشهِّ

َ
  .َفَ  يُدَغسََّ نِّ  ؛َوامل

ب اخلامو وجِّ
ُ
لِّي َوَصل ِّي) َوإَِّذا َذَهبَ :لَِّفاطَِّمَة بِّْنتِّ َأرِّ ُحبَدْيش   لَِّقْولِّهِّ ؛: احلَْي امل  .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (ْت فَاْغَتسِّ

ددب السددادس وجِّ
ُ
ددَ َف يفِّ ُوُجددوبِّ اْلُغْسددلِّ  َِِّّمددا )):(اْلُمْغدديِّ  )قَدداَل يفِّ  .ُخددُروُ  دمِّ الن َِّفدداس :امل احلددي   :أ  ؛((اَل خِّ

  .والنفاس
َنَّدُه اَل نَدصَّ فِّيدهِّ  ؛ بِّوِّاَلَدة  ُعرَِّيْت َعدْن َدم  اْلُغْسلُ  َ  جيِّبُ فَ  ،الدَُّم اخْلَارُِّ  بَِّسَببِّ اْلوِّاَلَدةِّ هو  :الن َِّفاسُ و  َواَل ُهدَو يفِّ  ، ِّ

  .َمْعَا اْلَمْنُصوصِّ 
   .* ما يحرُم على الُمحِدِث حدًثا أكبر

دي   د رضدي ُُ عندده د أنده  ؛قِّدرَاَءُة آيَدة  َفَصداعَِّدا :أوال
ُّ   :قَدالَ ملدا ُروَِّ  عددن َعلِّ َدا قَددالَ د اَل َ ُْجبُدُه  َكداَن النَّدد ِّ اَل  :َوُرمبَّ

زُُه  اَرُقْطيِّ  َوَصحََّحاهُ  (مِّْن اْلُقْرآنِّ َشْيٌء لَْيَو اجْلََنابَةَ د َ ْجِّ  .َرَواُه اْبُن ُخَزُْيََة َواحْلَاكُِّم َوالدَّ

ل  
ْ
س
ُ
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ُ
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ددبُ  ،هُ أَنَّددُه يُدبَدداُح لِّْلَحددائِّ ِّ أَْن تَدْقددرَأَُه إَذا َخافَددْت نِّْسددَيانَ  شدديُخ اإلسدد مِّ د رمحدده ُ دَواْختَدداَر  َنَّ َمددا اَل يَددتِّمُّ  ؛بَددْل جيِّ ِّ 
بٌ  ُب إالَّ بِّهِّ َواجِّ   .اْلَواجِّ

حدِّثِّ حداَث أكرَ َ ْرُُم  اَل و 
ُ
 ،وأن يقدوَل مدا وافدق قدرآان مدا مل يقصدده ،بَدْع ِّ آيَة  َما مَلْ َتُكدْن َطوِّيلَدةَ   قِّرَاَءةُ  :َعَلى امل

َ تَدَعدددداىَل أَ و  ،وأن يُقددددرأَ عليددده وهددددو سددداكتٌ  ،وأن ينِدددر يف املصدددحفِّ  َِّ لَِّمدددا َرَوى ُمْسددددلٌِّم َعدددْن َعائَِّشددددَة  ؛ْن يَدددْذُكَر ا
ُّ   :قَاَلتْ  َ َعَلى ُكل ِّ َأْحَيانِّهِّ  َكاَن النَّ ِّ َِّ   .(يَْذُكُر ا
دلُّ الْ  ):َولَِّقْولِّدهِّ  ،َواَل ُجنُدَبا إالَّ َعابِّرِّ  َسدبِّيل  " " :لَِّقْولِّهِّ تَدَعاىَل  ؛اللْبُث مبسجد   :اثنَيا َدائِّ   َواَل اَل أُحِّ َد حلِّ َمْسدجِّ

 .َرَواُه أَبُو َداُود مِّْن َحدِّيثِّ َعائَِّشةَ  (ُجُنب  
رَأَيْدُت رَِّجدااَل  ):لَِّما َرَوى َسعِّيُد ْبُن َمْنُصور  َواْ َثْدَرُم َعْن َعطَاءِّ ْبنِّ َيَسار  قَدالَ  ؛اللبُث فيه مع الوضوء :ولكن جيوزُ 

دِّ َوُهْم ُوْنِّبُدوَن إَذا تَدَوضَّدُئوا ُوُضدوَء الصَّدَ ةِّ جَيْلُِّسوَن يفِّ  مِّْن َأْصَحابِّ النَّ ِّ ِّ  ُنُدب  كمدا جيدوز   .( اْلَمْسجِّ َوحَنْدوِّهِّ  جلِّ
د  َوَلْو لَِّغرْيِّ َحاَجة     .َوُهَو الطَّرِّيقُ  ،" َواَل ُجنُدَبا إالَّ َعابِّرِّ  َسبِّيل   " :لَِّقْولِّهِّ تَدَعاىَل  ؛ُعُبوُر َمْسجِّ

 
 .* األغساُل المسنونُة

َددددِّيثِّ َأرِّ َسدددعِّيد  َمْرُفوَعدددا ؛ُغْسدددُل لَِّصدددَ ةِّ اجْلُُمَعدددةِّ الْ  :أوال َُْدددَتلِّم   ):حلِّ دددٌب َعلَدددى ُكدددل ِّ   )َوقَدْولُدددُه: ،(ُغْسدددُل اجْلُُمَعدددةِّ َواجِّ
بٌ  ْستِّْحَبابِّ  (َواجِّ ٌب َعَليَّ  :َكَما تَدُقولُ   ؛َمْعَناُه ُمَتَأك ُِّد االِّ ُن َعدْن ََسُدرََة بْدنِّ َويَُدلُّ َعَلْيهِّ َما َرَوى احلَْسَ  ،َحقُّإَب َواجِّ
َّ  :ُجْنُدب   َرَواُه َأمْحَدُد َوأَبُدو  (َمْن تَدَوضَّأَ يَدْوَم اجْلُُمَعةِّ فَبَِّها َونِّْعَمْت َوَمْن اْغَتَسَل فَاْلُغْسُل أَْفَضلُ  ):قَالَ  أَنَّ النَّ ِّ

ْمِّذِّ ُّ   .َداُود َوالرت ِّ
َّ  ؛عِّيدددد  لصددد ةِّ اْلُغْسدددُل  :اثنيَدددا َنَّ النَّددد ِّ ِّ   دددُل لِّدددَذلِّإبَ َكددد َدددا َصدددَ ٌة ُشدددرَِّعْت َ َدددا اجْلََماَعدددُة َأْشدددبَدَهْت  ،اَن يَدْغَتسِّ َو َِّهنَّ

  .اجْلُُمَعةَ 
ا َِّ  ؛ُكُسوف  َواْستِّْسَقاء    َصَ ةِّ االغتساُل ل :اثلثَا   .عَِّباَدٌة جَيَْتمُِّع َ َا النَّاُس َأْشبَدَهْت اجْلُُمَعَة َواْلعِّيَدْينِّ  هنَّ
ددْن  اْلُغْسددلُ  :رابَعددا ددلْ  ):لَِّمددا َرَوى أَبُددو ُهَريْدددرََة َمْرُفوَعددا ؛ْسددلِّ َمي ِّددت  ُمْسددلِّم  أَْو َكددافِّر  غمِّ َوَمددْن  ،َمددْن َغسَّددَل َمي ِّتَددا فَدْليَدْغَتسِّ

دددذِّ ُّ  .(مَحَلَدددُه فَدْليَدتَدَوضَّدددأْ  ْمِّ دددَنهُ  َرَواُه َأمْحَدددُد َوأَبُدددو َداُود َوالرت ِّ ْسدددتِّْحَبابِّ وَ  ،َوَحسَّ ََُْمدددوٌل َعلَدددى االِّ َنَّ َأَْسَددداَء بِّْندددَت  ؛ُهدددَو  ِّ 
 .َرَواُه َمالِّإٌب ُمْرَسَ   .اَل  :ُعَمْيو  َغسََّلْت أََِب َبْكر  َوَسأََلْت َهْل َعَليَّ ُغْسٌل ا قَاُلوا

فَاقَددة   اْلُغْسددلُ  :خامَسددا ددنْ  إلِّ َمددا مِّ  بِّددَ  إنْدددزَالِّ َمدديِّ   فِّيهِّ
ددْن اإْلِّ   نَّ الندد َّ  ؛ُجنُددون  أَْو إْغَمدداء  ُمتدََّفددٌق  .ْغَمدداءِّ اْغَتَسددَل مِّ

  .َبْل أَْوىَل  َواجْلُُنوُن يفِّ َمْعَناهُ  ،َعَلْيهِّ مِّْن َحدِّيثِّ َعائَِّشةَ 
ْحرَام   :سادَسا َّ  ):لَِّما َرَوى َزْيُد ْبُن اَثبِّت   ؛اْلُغْسُل إلِِّّ ْهَ لِّدهِّ َواْغَتَسدلَ  أَنَّ النَّ ِّ ْمِّدذِّ ُّ َوَحسَّدَنهُ   (جَتَدرََّد إلِِّّ  ،َرَواُه الرت ِّ
َنَّ  ؛َوَلْو َمَع َحْي   َونَِّفاس   :ظَاهِّرُهُ وَ  ِّ   ُّ لشَّدَجرَةِّ فَدَأَمَر النَّد ِّ َُحمَّدِّ ْبنِّ َأرِّ َبْكدر  ِبِّ  َأَْسَاَء بِّْنَت ُعَمْيو  نُفَِّسْت مبِّ

َل َوهتِّلَّ    .َرَواُه ُمْسلٌِّم مِّْن َحدِّيثِّ َعائَِّشةَ  .أََِب َبْكر  أَْن أَيُْمَرَها أَْن تَدْغَتسِّ
 .لِّفِّْعلِّهِّ  ؛ُدُخولِّ َمكَّةَ الُغسُل ل :سابَعا
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َددار  َوطَددَوافِّ زِّاَيرَة  َوطَددَوافِّ  بَِّعَرفَددةَ  الُغْسددل لوقددوف   :اثمنَددا ُْزَدلَِّفددَة َوَرْمدديِّ مجِّ ددُع َ َددا  ؛َوَداع   َوَمبِّيددت  مبِّ َددا أَْنَسدداٌك جَيَْتمِّ َهنَّ ِّ 
ُونَ  بَّ َكاجْلُُمَعةِّ  ؛بَدْعَضافَديُدْؤذِّ  بَدْعُضُهْم  ،فَديَدْعَرُقونَ  ،النَّاُس َويَدْزَدمحِّ   .فَاْسُتحِّ
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  .* صفة الغسل
  :للُغسل صفتان
  .الُغسُل الكامل :الصفة ا وىل

َِِّّ  )ََُّ ُيَسددم َِّي فَديَدُقددولَ  ،أَْن يَدْنددوَِّ  َرفْددَع احْلَددَدثِّ اْ َْكددَرِّ أَْو اْسددتَِّباَحَة الصَّددَ ةِّ َوحَنْوَِّهددا :وهددو ددَل  ،(بِّْسددمِّ ا يََديْددهِّ ََُّ يَدْغسِّ
ُهَمددا َولِّفِّْعلِّددهِّ  ،ثَددَ اَث َكاْلُوُضددوءِّ  ْعتِّبَددارِّ َرفْددعِّ احْلَددَدثِّ َعندْ ددْن أََذى ،َلكِّددْن ُهنَددا آَكددُد الِّ ددَل َمددا َلوَّثَددُه مِّ علددى  ََُّ يَدْغسِّ

دده ددهِّ ثَددَ اثَ  ،مَِّ  ََُّ يَدتَدَوضَّددأَ َكددا ،ََُّ َيْضددرَِّب بِّيَدددِّهِّ اْ َْرَ  أَْو احْلَددائَِّط َمددرََّتنْيِّ أَْو ثَددَ اثَ  ،فرجِّ يدَددْروِّ   ََُّ َ ْثِّددي َعلَددى رَْأسِّ
ددق ِّهِّ اْ َُْيَددنِّ  ؛قَِّياَسددا َعلَددى اْلُوُضددوءِّ  َجَسدددِّهِّ ثَددَ اثَ  ََُّ يُفِّدديُ  اْلَمدداَء َعلَددى بَقِّيَّددةِّ  ،بُِّكددل ِّ َمددرَّة  ُأُصددوَل َشددْعرِّهِّ  ََُّ  يَدْبددَدأُ بِّشِّ

ق ِّهِّ اْ َْيَسرِّ   .َوَغَضارِّيَف أُُذنَدْيهِّ َوحَتَْت َحْلقِّهِّ َوإِّبِّطَْيهِّ  رِّهِّ َويَدتَدَفقَُّد ُأُصوَل َشعْ  ،بِّشِّ
َّ أَ  ): مددا ُرو  َعددْن َعائَِّشددَة َزْو ِّ النَّدد ِّ ِّ  :ويدددلُّ علددى هددذه الصددفةِّ  ددْن اجْلََنابَددةِّ   نَّ النَّدد ِّ بَددَدأَ  ؛َكدداَن إَِّذا اْغَتَسددَل مِّ

َدا ُأُصدوَل َشدَعرِّهِّ  ،صَّدَ ةِّ ََُّ يَدتَدَوضَّدأُ َكَمدا يَدتَدَوضَّددأُ لِّل ،فَدَغَسدَل يََديْدهِّ  ُل َأَصدابَِّعُه يفِّ اْلَمداءِّ فَدُيَخل ِّددُل  ِّ ََُّ َيُصددبُّ  ،ََُّ يُدْدخِّ
هِّ َثَ َث ُغَرف  بَِّيَدْيهِّ  ْلدِّهِّ ُكل ِّهِّ  ،َعَلى رَْأسِّ    .(ََُّ يُفِّيُ  اْلَماَء َعَلى جِّ

جزِّئ :الصفة الثانية
ُ
 .الُغسل امل

ددْن جَنَاَسددة  أَْو َغرْيَِّهددا مَتْنَددُع ُوُصددوَل اْلَمدداءِّ إىَل اْلَبَشددرَةِّ إْن أبَ  ؛بَدداتِّ فَدَقددطْ اْلُمْشددَتمُِّل َعلَددى اْلَواجِّ  :وهددو ْن يُزِّيددَل َمددا بِّددهِّ مِّ
ددددَ  َددددِّيثِّ  ؛َويَدْندددوَِّ  َكَمدددا تَدَقددددَّمَ  ،ُوجِّ لن ِّيَّددداتِّ  ):حلِّ َدددا اْ َْعَمددداُل ِبِّ ْحدددَدى الطََّهددداَرَتنْيِّ َعلَددد ؛ََُّ ُيَسدددم ِّيَ  ،(إمنَّ ى قَِّياَسدددا إلِِّّ

ْلَغْسلِّ  ،اْ ُْخَرى ْستِّْنَشاُق يفِّ ُغْسل  َكُوُضوء   ؛َحىتَّ َفَمُه َوأَنْدَفهُ  ََُّ يَدُعمَّ بََدنَُه ِبِّ ُب اْلَمْضَمَضُة َواالِّ  ،َكَمدا تَدَقددَّمَ   فَدَتجِّ
َر َشْعرِّهِّ َوَِبطِّنِّهِّ  َحىتَّ  وَ   .مِّْن ذََكر  أَْو أُنْدَثى ظَاهِّ

لنَّ ِّ ِّ  :دِّيثِّ أُم ِّ َسَلَمةَ حلَ  ؛وال تنقُ  املرأُة شعرها يف ُغسل  
َا قَاَلْت لِّ دي : َأهنَّ أَفَأَنْدُقُضدُه  ،إأ ِّ اْمرَأٌَة َأُشدُّ َضدْفَر رَْأسِّ

ددإبِّ ثَددَ َث َحثَديَددات   ؛اَل  ):قَددالَ  ،لِّْلَحدْي ِّ  َددا َيْكفِّيددإبِّ أَْن حَتْثِّددي َعلَددى رَْأسِّ ددنَي َعَلْيددإبِّ اْلَمدداءَ  ،إمنَّ  (فَدَتْطُهددرِّينَ  ؛ََُّ تُفِّيضِّ
  .ُه ُمْسلِّمٌ َرَوا

   .الُغسلمسائُل في * 
َّ  ):َوَذلِّدددإَب لَِّمدددا َرَوى أَنَدددوٌ  ؛ُيسدددنُّ للُمحددددثِّ حدددداَث أكدددَر أن يغتسدددَل ِبلصددداعِّ  :املسدددألة ا وىل َكددداَن   أَنَّ النَّددد ِّ
ْلُمد ِّ  لصَّاعِّ  ،يَدتَدَوضَّأُ ِبِّ ُل ِبِّ  .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (َويَدْغَتسِّ

ْلُغْسلِّ َوَقْد فَدَعَلهُ  ؛ اْغَتَسَل أبقلَّ من َصاع  َأْجزَأَُه َذلِّإبَ ف ْن تَدَوضَّأَ أبقلَّ من ُمد   أَوْ  ََِّ د تَدَعاىَل د أََمَر ِبِّ َنَّ ا ِّ . 

 يف 
ٌ
سل  فصل

ُ
 صفة  الغ
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ْسددرَاُف يفِّ اْلَمدداءِّ َولَددْو َعلَددى هَنْددر  َجددار   َدددِّيثِّ ابْددنِّ ُعَمددرَ  ؛َويُْكددرَُه اإْلِّ َّ  ):حلِّ  َمددرَّ َعلَددى َسددْعد  َوُهددَو يَدتَدَوضَّددأُ  أَنَّ النَّدد ِّ
َرَواُه ابْددُن  (نَدَعددْم َوإِّْن ُكْنددَت َعلَددى هَنْددر  َجددار   ):قَددالَ  ،َأيفِّ اْلُوُضددوءِّ إْسددرَاٌف ا :فَدَقددالَ  ،(َمددا َهددَذا السَّددَرُف ا ):فَدَقددالَ 
 .َماَجهْ 

  :التالية ما كان على واحدة  من الصفاتا جُيزُئ من النيَّاتِّ عن احلدثِّ ا كرِّ وا صغرِّ معَ  :املسألة الثانية
 .يَدْنوِّ  الطََّهاَرَتنْيِّ مِّْن احْلََدَثنْيِّ أن  :فة ا وىلالص

ْ َْصدددَغرِّ وال  ،َرفْددَع احْلَددَدَثنْيِّ أن يندددوَ   :الصددفة الثانيددة ْ َْكددَرِّ َواَل ِبِّ ُهَمدددا ف ندده جُيددزئُ  :يُدَقي ِّدددْدُه ِبِّ لُِّشددُمولِّ احْلَدددَدثِّ  ؛َعندْ
  .َ َُما

 :َوطَددَواف   أَْمددرَا اَل يُدبَدداُح إالَّ بُِّوُضددوء  َوُغْسددل  َكَمددو ِّ ُمْصددَحف  ينددوَ   أَوْ  ،اْسددتَِّباَحَة الصَّددَ ةِّ أن ينددوَ   :الصددفة الثالثددة
ُهَما ف نه جُيزئُ  ْستِّْلزَامِّ َذلِّإَب َرفْدَعُهَما ؛َعندْ  .الِّ

رَاُدوا الندَّددْوَم أَْو اْ َْكددَل أَْو إَذا أَ  ،ُيَسددنُّ لُِّكددل ِّ ُجنُددب  َولَددْو اْمددرَأَة  َوَحددائِّ   َونُدَفَسدداَء بَدْعددَد اْنقِّطَدداعِّ الدددَّمِّ  :املسددألة الثالثددة
ددَل فَدْرَجددهُ  :الشُّددْرَب أَْو الْددَوْطَء اَثنِّيَددا ددْن اْ ََذى ؛أَْن يَدْغسِّ زَالَددةِّ َمددا َعَلْيددهِّ مِّ ددي   َوابْددنِّ  ؛َويَدتَدَوضَّددأُ  ،إلِِّّ

ُروَِّ  َذلِّددإَب َعددْن َعلِّ
 .ُعَمرَ 
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  .* تعريف التيمُّم
ْنُه تُدْنفُِّقونَ  " :قَاَل تَدَعاىَل  ؛ْلَقْصدُ ا  :التعريف اللغو    .وال تقصدوا :أ  ؛" َواَل تَدَيمَُّموا اخْلَبِّيَث مِّ
  .َمْسُ  اْلَوْجهِّ َواْلَيَدْينِّ بِّرُتَاب  َطُهور  َعَلى َوْجه  خَمُْصوص   :التعريف الشرعي
  .* حكُم التيمُّم

مْجَاعِّ  إْلِّ  .َوَحددِّيُث َعمَّدار  َوَغدرْيهُ  ،فَدَلْم جتِّدُدوا َمداَء فَدتَدَيمَُّمدوا َصدعِّيَدا طَي ِّبَدا " اآْليَدةَ  " :ىَل َوَسَنُدُه قَدْوله تَدَعا ؛ُهَو اَثبٌِّت ِبِّ
ََِّ د تَدَعاىَل د ملَْ جَيَْعْلُه َطُهورَا لَِّغرْيَِّها ؛َوُهَو مِّْن َخَصائِّصِّ َهذِّهِّ اْ ُمَّةِّ  َنَّ ا َها ، ِّ َها َوإِّْحَسااَن إلَيدْ َعَة َعَليدْ   .تَدْوسِّ
َها ؛َوالتدََّيمُُّم بََدٌل َعْن َطَهارَةِّ اْلَماءِّ  َنَُّه ُمرَتَت ٌِّب َعَليدْ دُب فِّْعلُدُه عِّْندَد َعدَدمِّ اْلَمداءِّ  ، ِّ  ،َواَل جَيُدوُز َمدَع ُوُجدودِّهِّ إالَّ لِّعُدْذر   ،جيِّ

  .َوَهَذا َشْأُن اْلَبَدلِّ 
دريَا ُدوَن اْلَمَسداَفةِّ  َكداَن السَّدَفرُ   َولَدوْ  ،َوجَيُوُز التدََّيمُُّم َحَضدرَا َوَسدَفرَا َنَّ التدَّدَيمَُّم َعزُِّيَدٌة اَل جَيُدوُز  ؛َغدرْيَ ُمبَداح  أَْو َكداَن َقصِّ ِّ 

 .عِّْنَد ُوُجودِّ َشْرطِّهِّ  تَدرُْكهُ 
   .* شروُط التيمُّم

  :للتيمُّم شرطان
 .ُدُخوُل َوْقتِّ َما يُدتَدَيمَُّم َلهُ  :الشرط ا ول
َمداد وِّْتر  و َكُسنَّة  رَاتَِّبة  د  اَل لِّنَدْفل  ُمَعنيَّ  لَِّفْر   وَ  التدََّيمُّمُ  َفَ  َيصِّ ُّ  َدا َجداَز قَدْبدَل اْلَوقْدتِّ  .قَدْبَل َوْقتِّهِّ لَِّكْونِّدهِّ  ؛َواْلُوُضدوُء إمنَّ

 .َتَحاَضةِّ َكَطَهارَةِّ اْلُمسْ   ؛فَدَلْم جَيُْز قَدْبَل اْلَوْقتِّ  َضُرورَة   َطَهارَةُ فَ ِّنَُّه  ،رَافَِّعا لِّْلَحَدثِّ ِبَِِّّ فِّ التدََّيمُّمِّ 
  .اْلَعْجُز َعْن اْستِّْعَمالِّ اْلَماءِّ  :الشَّْرُط الثَّاأِّ 

  :والعجُز عن استعمالِّ املاءِّ له صوراتن
  .أبن ال جيَد املاءَ  ؛أن يكوَن عجزَا حسي ا :الصورة ا وىل

ددُتْم َمْرَضددى أَْو َعلَددى َسددَفر  أَ  " :تَدَعدداىَل  قَدْولُدده :ويدددل علددى هددذه الصددورةِّ  ددْن اْلغَددائِّطِّ أَْو َوإِّْن ُكندْ ددْنُكْم مِّ ْو َجدداَء َأَحددٌد مِّ
  ." اَلَمْسُتْم الن َِّساَء فَدَلْم جتُِّدوا َماَء فَدتَدَيمَُّموا

أبن يكدوَن غدرَي قدادر  علدى اسدتعمالِّ املداءِّ د مدع وجدودِّه د ملدر   أو جدرح   ؛أن يكدوَن عجدزَا شدرعي ا :الصورة الثانية
  .أو غريِّ ذلإب

 
   .* مسائُل في التيمم
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وال يتدديمَّم  ،تدديمَّم بعددد اسددتعمالِّه :َمددن وجددد مدداَء يكفددي بعددَ  طُْهددره مددن حدددث أكددر أو أصددغر :سددألة ا وىلامل
  .قبَله

دددث ،ولددو كددان علدددى بدندده جناسددةٌ  َُ وكدددذلإب لددو كاندددت  .وتدديمم للحددددث بعددد غسددلها ،غسدددل النجاسددة :وهدددو 
  .النجاسُة يف ثوبه

  :جلرحَمن ُجرَِّح وتضرَّر بَغْسل ا :املسألة الثانية
ه ِبملاءِّ  :أوال   .وجَب املسُ  وأجزأَ  ،إن مل يتضرَّر مبسحِّ
ه  :اثنَيا ه وإذا كدان جرُحد .ه ممدا قدرب مندهوملا يتضرر بغسدلِّ  للجرحم تيمَّ و  ،غسَل الصحي  :ِبملاءإن تضرَّر مبسحِّ

ولزمه د أيَضدا د  ،افيتيمم له عند غسله لو كان صحيحَ  الرتتيب مراعاةُ د إذا توضأ د لزمه  ،ببع  أعضاء وضوئه
 .وال مواالة ،ف  ترتيب فيه ؛ِب ف غسل اجلنابة .مراعاة املواالة
و يف رحلدده  أبن يفددتشَ  املدداء يف رحلدده طلدبُ  :إذا دخددل وقددت الصدد ة ،املدداء مَ دِّ جيددب علددى مددن َعد :املسدألة الثالثددة

الهبِّ رْ ويف قدُ  ،فيه ما ُيكن أن يكونَ    . يتيقََّن عدم وجود املاءحىت ؛ه أبن ينِر وراءه وأمامه وعن ُيينه َو
يدددعِّ اْ َْحددَداثِّ جيددوز التدديمُم  :املسددألة الرابعددة َمِّ َواْلُمَ َمَسدددُة  "أَْو اَلَمْسددُتْم الن َِّسدداَء +  :أَمَّددا اْ َْكددَرُ فَلَِّقْولِّدددهِّ تَدَعدداىَل  ؛جلِّ

ْنُكْم مِّْن اْلَغائِّطِّ  " :وأما ا صغر فلقولِّه تعاىل ،اجلَِّماعُ    ." أَْو َجاَء َأَحٌد مِّ
 .َيُضددرُُّه اْلَمدداُء الَّددذِّ  يُزِّيُلَهددا بِّددهِّ  َتُضددرُُّه إزَالَتُدَهددا أَوْ إذا كددان  ،لَِّنَجاَسددة  َعلَددى ُجددرْح  َوَغددرْيِّهِّ َعلَددى بََدنِّددهِّ كمددا جيددوُز التدديمم 

لتدَّددَيمُّمِّ لِّلنََّجاَسددةِّ َعلَددى اْلبَددَدنِّ  َواَل إَعدداَدةَ  ُه ِبِّ لتدَّدد  ،لَِّمددا َصدد َّ َددا يَدتَدددَيمَُّم لَِّنَجاَسددةِّ  .َيمُّمِّ لِّْلُمْحدددِّثِّ َكاَلَّددذِّ  ُيَصددل ِّيهِّ ِبِّ َوإِّمنَّ
ُهَمددا َمددا أَْمَكنَددهُ  اْلبَددَدنِّ  ندْ دد ُّ التدَّددَيمُُّم َ َددا قَدْبددَل َذلِّددإبَ  ،بَدْعددَد أَْن خُيَف ِّددَف مِّ َنَّددُه قَددادٌِّر َعلَددى إزَالَتَِّهددا يفِّ اجْلُْملَددةِّ  ؛فَددَ  َيصِّ ِّ 
َدِّيثِّ  َْمر   ):حلِّ ْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ إَذا أََمْرُتُكْم أبِّ  .(فَْأتُوا مِّ

   .* شروُط الُمتيمَِّم به
  :ُيشرتُط فيما يُتيمَُّم به الشروط التالية

 .أن يكوَن تراِبَ  :الشرط ا ول
 ،ا "فَدلَددْم جتِّددُدوا َمدداَء فَدتَدَيمَُّمددوا َصددعِّيَدا طَي ِّبَدد " :لَقْولدده تَدَعدداىَل  ؛هددااحلجددارة وحنوِّ  تِّ فدد  جيددوز التدديمم برمددل وجددص وحَنْدد

  .هو الرتاب :والصعيد
  .أن يكوَن طهورَا :الشرط الثاأ
  .لزوال طهوريته ِبستعماله ؛م بهتيمُّ وهو الرتاُب الذ  سبق ال ،زالْت طهوريُته برتاب  التيمم ف  جيوز 

  .أن يكوَن مباَحا :الشرط الثالث
  .كما يف الوضوءِّ   ؛مغصوب ف  يص  برتاب  
  .رٌ أن يكون له غبا :الشرط الرابع
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ْنددهُ +  :لقولدده تعدداىل ؛فدد  يصدد ُّ التدديمم مبددا ال غبدداَر لدده كالسَّددبخةِّ  ددن)إذ إنَّ  ؛" فَاْمَسددُحوا بُِّوُجددوهُِّكْم َوأَيْدددِّيُكْم مِّ  (مِّ
ُتيم ِّمِّ 

  .وال يكوُن ذلإب إال مع الغبارِّ  ،التبعيضية تقتضي أن يكوَن من الرتابِّ أجزاٌء تنتقُل إىل أعضاءِّ امل
 .فرائُض التيمُّم *
 :ضه أربعةٌ فرائ

َْيتِّدهِّ  :الفر  ا ول دهِّ َوحلِّ دْن اْلَوْجدهِّ  "فَاْمَسدُحوا بُِّوُجدوهُِّكْم  " :لَِّقْولِّدهِّ تَدَعداىَل  ؛َمْسدُ  مجِّيدعِّ َوْجهِّ دَوى َمدا  .َوالل ِّْحيَدُة مِّ سِّ
َوى ،حَتَْت َشْعرِّهِّ َوَلْو َخفِّيَفا َاَب َفَمُه وَ  ؛َمْضَمَضة  َواْستِّْنَشاق   َو سِّ ُل الرتُّ  .أَنْدَفهُ َفَ  يُْدخِّ

ُْطلَدقِّ اْليَدَدْينِّ مَلْ و  ،"َوأَيْددِّيُكْم  " :لَِّقْولِّدهِّ تَدَعداىَل  ؛َمْسَ  يََدْيهِّ إىَل ُكوَعْيدهِّ  :اْلَفْرُ  الثَّاأِّ  ْل فِّيدهِّ يَدْدخُ إَذا ُعل ِّدَق ُحْكدٌم مبِّ
ددار  قَددالَ و  ،الددذ ِّرَاع َدددِّيثِّ َعمَّ ُّ  :حلِّ ددْد َمدداءَ فدَ  ،يفِّ َحاَجددة  فََأْجنَدْبددتُ  بَدَعثَدديِّ النَّدد ِّ فَدَتَمرَّْغددُت يفِّ الصَّددعِّيدِّ َكَمددا  ،لَددْم َأجِّ

ابَّددةُ  َّ  ،تَدَتَمددرَُّ  الدَّ َددا َكدداَن َيْكفِّيددإَب أَْن تَدُقددوَل بِّيَددَدْيإَب َهَكددَذا ):فَدَقددالَ  ؛فَددذََكْرُت َذلِّددإَب لَددهُ  ََُّ أَتَدْيددُت النَّدد ِّ ََُّ  ،(إمنَّ
َدةَ  َماَل َعَلى اْلَيمِّنيِّ ََُّ  ،َضَرَب بَِّيَدْيهِّ اْ َْرَ  َضْربََة َواحِّ َر َكفَّْيهِّ َوَوْجَههُ  ، َمَسَ  الش ِّ  .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  .َوظَاهِّ

َنَّ التدَّدَيمَُّم اَل يَدْرفَدُع  ؛أَْو جَنَاَسة  َعَلى بََدنِّهِّ  ،أَْو َأْكَرَ  ،مِّْن َحَدث  َأْصَغرَ  ؛تَدْعيِّنُي الن ِّيَّةِّ لَِّما تَدَيمََّم َلهُ  :الفر  الثالث ِّ 
َا يُبِّيُ  الصََّ ةَ  ،َدثَ احلَْ   .فَدَلْم َيُكْن بُد  مِّْن التدَّْعيِّنيِّ تَدْقوِّيََة لَِّضْعفِّهِّ  ،َوإِّمنَّ

َفُة التدَّْعيِّنيِّ  دْن اجْلََنابَدةِّ إْن َكداَن ُجنُدبَدا :َوصِّ ُّْهدرِّ َمدَثَ  مِّ َُْددِّاثَ  ،أَْن يَدْنوِّ  اْستَِّباَحَة َصدَ ةِّ ال دْن احْلَدَدثِّ إْن َكداَن   ،أَْو مِّ
َُْدِّاثَ أَْو  ُهَما إْن َكاَن ُجنُدَبا  ندْ  .َوَما َأْشَبَه َذلِّإبَ  ،مِّ

دد   ؛تَدَيمُُّمدُه َوَأْجدزَاهُ  َصد َّ  :بَِّبَدنِّهِّ  َوالنََّجاَسةِّ  ،َواْ َْصَغرِّ  ،ْستَِّباَحَة الصََّ ة مِّْن احْلََدثِّ اْ َْكَرِّ افَ ِّْن نَدَوى  َنَّ ُكدلَّ َواحِّ ِّ 
  .ْنوِّاي  يَْدُخُل يفِّ اْلُعُمومِّ فَدَيُكوُن مَ 

َدِّيثِّ  ؛مَلْ جُيْزِّْئُه َعْن اآْلَخرِّ  ،َوإِّْن نَدَوى َأَحَدَها َا لُِّكل ِّ اْمرِّئ  َما نَدَوى ):حلِّ  .(َوإِّمنَّ
َوااَلةوَ الرَتْتِّيب  :الفر  الرابع

ُ
  .يفِّ َغرْيِّ َحَدث  َأْكَرَ  امل

َنَّ التدََّيمُّم َمْبيِّ  َعَلى الطَّ  ؛يفِّ َحَدث  َأْصَغرَ  :يَدْعيِّ  ْلَماءِّ  ِّ ْتِّيُب َواْلُمَوااَلُة فَدْرَضدانِّ يفِّ اْلُوُضدوءِّ  ،َهارَةِّ ِبِّ َفَكدَذا يفِّ  ،َوالرتَّ
  .التدََّيمُّمِّ اْلَقائِّمِّ َمَقاَمهُ 

   .* ُمبطالُت التيمُّم
بطُل ا ول

ُ
  .وقتِّ الص ةِّ الُ تيمَّم  اُخُرو ِّ  :امل

بطل الثاأ
ُ
  :ُمبط ُت ما تيمََّم له :امل
ُمددُه َعددْن َحددَدث  َأْصددَغرَ فدد َذا َكددا  - ُددْبطَِّ تِّ ُوُضددوء  بطددَل هددذا التدديمم  :َن تَدَيمُّ ددْن َسددبِّيل  د  مبِّ َوَزَوالِّ  ،َكُخددُرو ِّ َشددْيء  مِّ

َنَُّه بََدٌل َعْن اْلُوُضوءِّ  ؛َعْقل  َوَمو ِّ فَدرْ     .َفُحْكُمُه ُحْكُمهُ  ، ِّ
باتِّ الغسلِّ  :وإذا كان تيممه عن حدث أكر -   .َوُخُرو ِّ اْلَميِّ ِّ بَِّلذَّة   ،َكاجلَِّماعِّ   ؛بطل هذا التيمم مبوجِّ

بطل الثالث
ُ
  .إَذا َقَدَر َعَلى اْستِّْعَمالِّهِّ بَِّ  َضَرر   ،اْلَماءِّ لَِّعادِّمِّهِّ  ُوُجودُ  :امل

 :ووجوُد املاءِّ له ث ُث حاالت  
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ددْد الصَّددعِّيُد الطَّ  ):لقولدده  ؛فدد  جيددوُز التدديمم ،أن جيددده قبددَل الصدد ةِّ  :احلالددة ا وىل ي ِّددُب َوُضددوُء اْلُمْسددلِّمِّ َوإِّْن مَلْ جيِّ
نِّنيَ  ْلَدكَ  ،اْلَماَء َعْشَر سِّ   .(فَ َِّذا َوَجْدَت اْلَماَء فََأمِّسَُّه جِّ

َعداَدُة إْن َكانَدْت الصَّد ،فتبطدُل َصدَ تُُه َوَطَوافُدهُ  ،أْن جيَد اْلَماَء يفِّ الصَّدَ ةِّ أَْو الطَّدَوافِّ  :احلالة الثانية َ ُة َوَوَجبَدْت اإْلِّ
 .أَْو الطََّواُف فَدْرَضا

   .اإلعادةُ  ف  جتِّب ،بَدْعَد َصَ تِّهِّ أَْو َطَوافِّهِّ أْن جيَد اْلَماَء  :احلالة الثالثة
  :وهذا التحر ِّ  له صورٌ  ،َ إنه ينبغي للمصلي أن يتحرَّى وجوَد املاءِّ 

درِّ اْلَوقْدتِّ فدَ  ،َماءِّ يفِّ اْلَوْقتِّ أن يَدْعَلم ُوُجوَد اْلَماءِّ أَْو يَدْرُجو ُوُجوَد الْ  :الصورة ا وىل رُي التدََّيمُّمِّ إىَل آخِّ  ؛ُيْسَتَحبُّ أَتْخِّ
ْلَماءِّ َفرِّيَضةٌ  َنَّ الطََّهارََة ِبِّ يَلةٌ  ، ِّ   .َوانْتَِِّاُر اْلَفرِّيَضةِّ أَْوىَل  ،َوالصََّ ُة يفِّ أَوَّلِّ اْلَوْقتِّ َفضِّ

َُ الص ةِّ وعدُم التحر ِّ  ،أن يعلَم عدَم املاءِّ أو يِنَّ ذلإب :الصورة الثانية   .فُيستحبُّ له تقد
ريُ  ،عِّْنددَدُه اْ َْمددرَانِّ  يْسددَتو  أن :الصددورة الثالثددة ددرِّ اْلَوقْددتِّ اْلُمْختَددارِّ أَْفَضددلُ  فَالتَّددْأخِّ ددي   يفِّ اجْلُنُددبِّ  ؛إىَل آخِّ

 ):لَِّقددْولِّ َعلِّ
رِّ اْلَوْقتِّ  َنُه َوَبنْيَ آخِّ  .(يَدتَدَلوَُّم َما بَديدْ

   .* صفة التيمُّم
دددَفُة التدَّدددَيمُّمِّ  دددْن احْلَدددَدثِّ اْ َْصدددَغرِّ   ؛أَْن يَدْندددوَِّ  اْسدددتَِّباَحَة َمدددا يَدتَددددَيمَُّم لَدددهُ  :َوصِّ ََُّ  ،أَْو اْ َْكدددَرِّ َوحَنْدددوِّهِّ  ،َكَفدددْر ِّ الصَّدددَ ةِّ مِّ

َِِّّ  )فَديَدُقددولَ  ؛ُيَسددم ِّيَ  َُْ اْ ََصددابِّعِّ  ،(بِّْسددمِّ ا دد َوَيْضددرَِّب يََديْددهِّ ُمَفددرََّج َابِّ أَْو َعلَددى َغددرْيِّهِّ ممَِّّددا لَددُه  َدةَ َضددْربََة َواحِّ َعلَددى الددرتُّ
ددار   ؛ََُّ َكفَّْيددهِّ بِّرَاَحتَدْيددهِّ  ،َُيَْسدد  َوْجَهددُه بِّبَدداطِّنِّ َأَصددابِّعِّهِّ َ َ  ،ُغبَدداٌر َطُهددورٌ  َدددِّيثِّ َعمَّ َّ  :حلِّ  ):قَدداَل يفِّ التدَّددَيمُّمِّ  ×أَنَّ النَّدد ِّ

َدٌة لِّْلَوْجهِّ َواْلَيَدْينِّ  ي   رَ  (َضْربٌَة َواحِّ  .َواُه َأمْحَُد َوأَبُو َداُود إبِِّّْسَناد  َصحِّ
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  .تعريف إزالِة النجاسِة الحكميَّة* 
رُي َمَوارِّدِّ اْ َجْنَاسِّ  :اإلزالة   .َتْطهِّ

يَّةُ و  َََل   طَاهِّر  هي  :النََّجاَسُة احْلُْكمِّ   .الطَّارِّئَُة َعَلى 
 .* ما تكوُن به إزالِة النجاسِة الحكميَّة

 ،َجاَءْت اْمَرأٌَة إىَل النَّ ِّ ِّ :حلَِّدِّيثِّ َأَْسَاَء قَاَلتْ  ؛مع حت   وقَدْرص  عنَد احلاجةِّ  ،تكوُن اإلزالُة ِبملاءِّ الطَّهور
ْن َدمِّ احْلَْيَضةِّ  :فَدَقاَلتْ  يُب ثَدْوَ َا مِّ ْلَماءِّ  ،حَتُتُّهُ  ):َكْيَف َتْصَنُع ا قَالَ   ،إْحَدااَن ُيصِّ ََُّ  ،ََُّ تَدْنَضُحهُ  ،ََُّ تَدْقُرُصُه ِبِّ

 .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (ُتَصل ِّي فِّيهِّ 
 .* ُطرُق إزالِة النجاسِة الحكميَّة

ا ،إلزالةِّ اجلاسةِّ احلُكميةِّ أكثُر من طريق     :وهذه الطرق هي .ومهتلف ِبخت فِّ النجاسةِّ ذاهتِّ
   .إذا كانت النجاسُة من كلب  أو خنزير   :الطريقة ا وىل

ٌو  َِِّّمددا َيْطُهددرُ  ف ندده َا وَ أ ،ُمتَدددَنج ِّ ددْن َأَحدددِّمهِّ ُهَمددا أَْو مِّ ندْ ُتَدَول ِّددد  مِّ ٌو مبِّ بِّددرُتَاب   أُوالهددنَّ  ،بَِّسددْبعِّ َغَسددَ تِّ ُمنَدق ِّيَددة   :ُمتَدددَنج ِّ
َددددِّيثِّ َأرِّ ُهَريْددددرََة َمْرُفوَعدددا ؛َطُهدددور  ُوُجدددوِبَ  دددَلُه َسدددْبَع َمدددرَّات  َطُهدددوُر إاَنءِّ َأَحددددُِّكْم إَذا َولَدددَغ اْلَكْلدددُب فِّيدددهِّ أَْن يدَ  ):حلِّ ْغسِّ
َابِّ  لرتُّ   .رواه مسلم (أُواَلُهنَّ ِبِّ
   .إذا كانت النجاسُة متعلقَة ِب ر ِّ أو احليطان أوا حوا  :الطريقة الثانية
َهداف هنا تطهدر  َُكداثَدرَةِّ اْلَمداءِّ َعَليدْ َددِّيثِّ أَنَدو   ؛مبِّ دِّ  :حلِّ َقداَم إلَْيدهِّ النَّداُس لِّيَدَقعُدوا فدَ  ،َجداَء أَْعدرَارِّ  فَدبَداَل يفِّ طَائَِّفدةِّ اْلَمْسدجِّ

ُّ  ؛بِّهِّ   .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (َوأَرِّيُقوا َعَلى بَدْولِّهِّ َسْجَ  مِّْن َماء  أَْو َذنُوَِب مِّْن َماء   ،َدُعوهُ  ):فَدَقاَل النَّ ِّ
 .مَلْ أَيُْكْل الطََّعاَم لَِّشْهَوة  إذا كانت النجاسُة بوَل غ م   :الطريقة الثالثة

ْلَماءِّ  رشُّهَوُهَو  زُِّئ َنْضُحهُ جيُْ ف نه  ََُْصدن   ؛وال جيدُب غسدُله ،ِبِّ َددِّيثِّ أُم ِّ قَددْيو  بِّْندتِّ  بْدن  َ َدا َصدغِّري   ):حلِّ َدا أَتَدْت ِبِّ َأهنَّ
ْجددرِّهِّ  ،مَلْ أَيُْكددْل الطََّعدداَم إىَل النَّدد ِّ ِّ  َدداء   ،فَدبَدداَل َعلَددى ثَدْوبِّددهِّ  ،فََأْجَلَسددُه يفِّ حِّ ددْلهُ فَدَنَضددَحهُ  ،فَددَدَعا مبِّ ُمتدََّفددٌق (  َومَلْ يَدْغسِّ

 .َعَلْيهِّ 
 .إذا كانت النجاسُة سوى ما ذُكِّرَ  :الطريقة الرابعة

َعا ):لَِّقددْولِّ ابْددنِّ ُعَمددرَ  ؛ف هنددا تطهددُر د يف املددذهبِّ د بسددبع غسدد ت  ُمنق ِّيددات   ددَل اْ َجْنَدداَس َسددبدْ ددْراَن أَْن نَدْغسِّ وهددو  (أُمِّ
ددُب فِّيددهِّ َعددَددٌ  :أُخددرىَلكِّددْن يفِّ رَِّوايَددةِّ  .حددديٌث ضددعيف دد   َعددْن النَّدد ِّ ِّ  ؛أَنَّددُه اَل جيِّ يفِّ  اْعتَِّمدداَدا َعلَددى أَنَّددُه مَلْ َيصِّ

  .وهو الراج  .اَل يفِّ قَدْولِّهِّ َواَل يفِّ فِّْعلِّهِّ  ،َذلِّإَب َشْيءٌ 
   .* ما ال يحصُل به التطهير

ة
َّ
كمي

ُ
 إزالة  النجاسة  احل

ُ
 باب
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  :ال  صُل تطهرُي النجاسةِّ احلكميةِّ ِب مور التالية
َنَُّه  ؛واجلفافُ  الشمُو والري  :أوال ِّ   ِّ ُِّر اَلْكتَدَفى بِّهِّ  ،أََمَر بَِّغْسلِّ بَدْولِّ اْ َْعرَار  .َوَلْو َكاَن َذلِّإَب يَُطه ِّ
ده .االسدتحالة :اثنيدا َنَّدُه  ؛وهدي تغدريُُّ الشديءِّ مدن نفسِّ ِّ  َْكلَِّهدا النََّجاَسدة َدا  ِّ لَدةِّ َوأَْلَباهنِّ َولَددْو  ،هَنَدى َعدْن َأْكدلِّ اجلَْ َّ

ْستَِّحاَلةِّ ملَْ يَدْنَه َعْنهُ  َطُهَرتْ  الِّ  .ِبِّ
  :وُيستثا من ذلإب
ددي   َعَلَقددة -1 َهددا آَدمِّ ندْ َسددةَ  :أَْو َحيَدددَواٌن طَدداهِّرٌ  ،ُخلِّددَق مِّ ددرُي طَدداهِّرََة بَدْعددَد أَْن َكانَددْت جنِّ َددا َتصِّ َنَّ  ؛فَ ِّهنَّ ِّ 

َا َعَلَقةَ    .ْصلَِّهافَ َِّذا زَاَل َذلِّإَب َعاَدْت إىَل أَ  ،جَنَاَستَدَها بَِّصرْيُوَرهتِّ
َهاالُ  اخلَْمرَةُ  -2 َدا َتْطُهدرُ  :انْدَقَلَبْت َخ   بِّنَدْفسِّ َا اْلُمْسدكِّرَةِّ احْلَادِّثَدةِّ َ َدا ؛فَ ِّهنَّ ددَّهتِّ َنَّ جَنَاَسدتَدَها لِّشِّ ِّ ، 

َها  .فَدَوَجَب أَْن َتْطُهرَ  ،َوَقْد زَاَل َذلِّإَب مِّْن َغرْيِّ جَنَاَسة  َخلََّفتدْ
يددعِّ َأْجزَائِّددهِّ  ؛تَدددَنجََّو بَِّغْسددلِّهِّ  اَل َيْطُهددُر ُدْهددنٌ  :اثلثَددا َنَّددُه اَل يَدَتَحقَّددُق ُوُصددوُل اْلَمدداءِّ إىَل مجِّ َولَددْو حَتَقَّددَق َذلِّددإَب مَلْ أَيُْمددْر  ، ِّ

 ُّ  .إبِِّّرَاَقةِّ السَّْمنِّ الَّذِّ  َوقَدَعْت فِّيهِّ اْلَفْأرَةُ  النَّ ِّ
  .* األصناُف الطَّاهرُة

  :من ا شياءِّ الطاهرةِّ 
 .متفق عليه (املؤمن ال ينجو ):حلديث ؛دميُّ ولو ماتاآل :أوال
   .والذِببِّ  ،والقمل ،كالبق ِّ   ؛ما ال نفو له سائلة :اثنَيا
ددد ؛ني أن يلحقدددوا إببدددل الصددددقةرني ِّ أمدددر العُددد  نددده  ؛ؤكدددل حلمددده ومنيددده وروثدددهبدددول مدددا يُ  :اثلثَدددا ا فيشدددربوا مدددن أبوا ِّ

 .هباح شربُ والنجو ال يُ  ،اوألباهنِّ 
 .ة وما دوهنا يف اخللقةِّ ر ا رَّ سؤ  :رابَعا

  .* األصناُف النجسة
  :من ا شياءِّ النجسةِّ 

  .كا سد والفهد والعقابِّ والصقرِّ   ؛خلقةَ  الطري الُ هي أكر من ا ر ِّ  وسباعُ  البهائمِّ  سباعُ  :أوال
 .جوالنَّ  :ورجْ وال ،متفق عليه (إهنا رجو ):قال يف احلمر يوم خير×  نه  ؛احلمار ا هلي والبغل :اثنَيا
  ... رجٌو من عمل الشيطان ".إمنا اخلمر وامليسر " :لقولِّه تعاىل ؛كلُّ مسكر    :اثلثَا
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   .تعريف الحيض* 
ددْن قَدددْو ِِّّمْ  ؛لُغَددَة السَّددَيَ نُ  :التعريددف اللغددو  إَذا َسدداَل  (َحاَضددْت الشَّددَجرَةُ ) وَ  ،إَذا َسددالَ  (َحدداَ  الْددَوادِّ  )َمددْأُخوٌذ مِّ

هَ  ندْ ْبُه الدَّمِّ َوُهَو الصَّْمُغ اْ َمْحَرُ مِّ   .ا شِّ
بِّلَّة  َدُم طَبِّيَعة  هو  :التعريف الشرعي مِّ ا نثىخَيْرُُ  مِّْن قَدْعرِّ  ،وجِّ  .إَذا بَدَلَغْت يفِّ أَْوقَات  َمْعُلوَمة   رحِّ

   .* ما يمنُعه الحيُض
  :ُينُع احليُ  املرأَة احلائَ  من أشياء

َنَّ اْنقِّطَاَعُه َشْرٌط لِّصِّحَّةِّ  ؛لِّْلَحْي ِّ  الُغسلُ  :ا ول   .الُغسلِّ  ِّ
ُبُه َكَما تَدَقدَّمَ  ؛اْلُوُضوءُ  :الثَّاأِّ  َنَّ مِّْن َشْرطِّهِّ اْنقِّطَاَع َما يُوجِّ ِّ . 
  .فِّْعُل الصََّ ةِّ  :الثالث
دديَها ،ُوُجددوُب الصَّددَ ةِّ  :الرابدع ددي الصَّددْومَ َسددأَْلُت َعائِّ  :لَِّمددا َرَوْت ُمَعدداَذُة قَالَددتْ  ؛فَددَ  تَدْقضِّ  ،َشددَة َمددا َِبُل احْلَددائِّ ِّ تَدْقضِّ

ي الصََّ َة ا فَدَقاَلتْ  َُرورِّيَّة  َوَلكِّي ِّ َأْسَألُ  :َأَحُرورِّيٌَّة أَْنتِّ ا فَدُقْلتُ  :َواَل تَدْقضِّ ُكنَّا حنِّديُ  َعلَدى   ):فَدَقاَلتْ  ،َلْسُت ئِّ
 َِِّّ   .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (نُدْؤَمُر بَِّقَضاءِّ الصََّ ةِّ فَدنُدْؤَمُر بَِّقَضاءِّ الصَّْومِّ َواَل  َعْهدِّ َرُسولِّ ا

دددَيامِّ  :اخلدددامو (  ْت مَلْ َتُصدددْم َومَلْ ُتَصدددل ِّ اأَلَدددْيَو إْحدددَداُكنَّ إَذا َحاَضددد ):يفِّ َحددددِّيثِّ َأرِّ َسدددعِّيد   لَِّقْولِّدددهِّ  ؛فِّْعدددُل الص ِّ
  .ارِّ ُّ َرَواُه اْلُبخَ  (َفَذلِّإَب مِّْن نُدْقَصانِّ دِّينَِّها ):قَالَ  ،بَدَلى :قُدْلتُ 

ددها ،َواَل َُيْنَدُع احْلَدْيُ  ُوُجددوَب الصَّدْومِّ  حلدديثِّ عائشددَة د رضددي ُُ  ؛فيجددُب عليهدا أن تقضددَيه إذا طهدرْت مدن حيضِّ
  .عنها د املتقدم

ْضدددتِّ افْدَعلِّددي َمددا يَدْفَعددُل احْلَدددا ُّ  ):لَِّعائَِّشددةَ  لَِّقْولِّددهِّ  ؛الطَّددَوافُ  :السددادس ْلبَدْيددتِّ َحدددىتَّ  َغددرْيَ أَْن اَل َتطُددويفِّ  ،إَذا حِّ ِبِّ
 .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (َتْطُهرِّ 
ْعتَِّكافُ  :السابع َائِّ   َواَل ُجُنب   ):لَِّقْولِّهِّ  ؛االِّ َد حلِّ لُّ اْلَمْسجِّ  .َواُه أَبُو َداُودر  (اَل أُحِّ
ي ِّ وَ  " :لَِّقْولِّهِّ تَدَعاىَل  ؛اْلَوْطُء يفِّ اْلَفرْ ِّ  :الثامن   ." اَل تَدْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ فَاْعَتزُِّلوا الن َِّساَء يفِّ اْلَمحِّ

، َواَل َق أُنْدثَديَدْيدهِّ إْن مَلْ َيطَدأَوخَيَاُف َتَشدقُّ  ،َوُهَو أَْن اَل تَدْنَدفَِّع َشْهَوتُُه بُِّدونِّ اْلَوْطءِّ يفِّ اْلَفرْ ِّ  ؛إالَّ لَِّمْن بِّهِّ َشَبٌق بَِّشْرطِّهِّ 
ُد َغرْيَ احْلَائِّ ِّ   .فيجوز له أن يطَأها :جيِّ

حلدديث ابدن  ؛وعليه دينار أو نصفه على التخيري ،أَ :ومل يكن به شبقٌ  ، احلي ِّ ن أوجل قبل انقطاعِّ أبل ف ن فع
     .رواه أمحد والرتمذ  وأبو داود (يتصدق بدينار أو نصفِّه ):عباس

 .أو جاه  ،اأو انسيَ  ،اهَ رَ كْ أو مُ  ،ئائل  كان ولو  وجتُب هذه الكفارُة 

 احليض
ُ
 باب
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   .بالحائِض ِمن االستمتاِع* ما ُيباُح 
َهدددا ندْ لَدددةِّ َواللَّْمدددوِّ َوالْدددَوْطءِّ ُدوَن اْلَفدددرْ ِّ   ؛بِّغَدددرْيِّ الْدددَوْطءِّ يفِّ اْلَفدددرْ ِّ  يُدبَددداح أَْن َيْسدددَتْمتَِّع مِّ فَددداْعَتزُِّلوا  " :لَِّقْولِّدددهِّ تَدَعددداىَل  ،َكاْلُقبدْ
ددي ِّ  هِّنَّ  )):قَدداَل ابْددُن َعبَّدداس   ،"الن َِّسدداَء يفِّ اْلَمحِّ دديَ  اْسددٌم لَِّمَكددانِّ احْلَددْي ِّ  ،((فَدداْعَتزُِّلوا نَِّكدداَح فُدددُروجِّ  َو َِّنَّ اْلَمحِّ

َُ فَدَيْخَتصُّ  ََكانِّ احْلَْي ِّ  التَّْحرِّ  .َوُهَو اْلَفرْ ُ  ،مبِّ
 ،يامِّ الصدد غدريُ   ْ بَ مل يدُد :ومل تغتسدل مُ  ذا انقطددع الددَّ فد ؛وال يُبداُح وطُؤهدا يف الفدر ِّ حدىت ينقطددَع احلديُ  وتغتسدَل منده

  .والط قِّ 
  .* مقاديُر الحيِض والطُّهِر

  .مقاديُر احلي ِّ  :القسُم ا ول
دنِّنيَ  :أوال ن  حتِّيُ  لَدُه اْلَمدْرأَُة مَتَداُم تِّْسدعِّ سِّ دن ِّ مَلْ َيُكدْن َحْيَضدا ،أََقلُّ سِّ َنَّدُه مَلْ  ؛َفَمدىَت رََأْت َدَمدا قَدْبدَل بُدلُدو ِّ َذلِّدإَب الس ِّ ِّ 

َايَدثْدُبْت يفِّ اْلُوُجودِّ  ُنْدَثى َحْيٌ  قَدْبَل اْستِّْكَما ِّ ْمِّذِّ ُّ  ، َواْلَعاَدةِّ  ِّ إَذا بَدَلغَدْت اجْلَارِّيَدُة تِّْسدَع  ):قَاَلْت َعائَِّشةُ  :قَاَل الرت ِّ
نِّنَي َفهَِّي اْمرَأَةٌ   .(سِّ

ن   حتِّيُ  فِّيهِّ اْلَمْرأَةُ  :اثنَيا دْن َحدد ِّ إَذا بَدلَ  ):لَِّقْولِّ َعائَِّشةَ  ؛ََخُْسوَن َسَنةَ  َأْكثَدُر سِّ دنَي َسدَنَة َخَرَجدْت مِّ َغْت اْلَمدْرأَُة ََخْسِّ
 .ذََكرَُه َأمْحَدُ  (احْلَْي ِّ 

َدِّيثِّ َأرِّ َسعِّيد   ؛َواحْلَامُِّل اَل حتِّي ُ  َّ  :حلِّ دٌل َحدىتَّ َتَضدعَ  ):قَاَل يفِّ َسْ ِّ أَْوطَاس   أَنَّ النَّ ِّ َواَل َغدرْيُ  ،اَل تُوطَأُ َحامِّ
 .َرَواُه َأمْحَُد َوأَبُو َداُود ( َ َذاتِّ مَحْل  َحىتَّ حتِّي

َنَُّه َدُم َفَساد  اَل َحْي    ؛مِّْن الدَّمِّ  لَِّما تَدرَاهُ  والصوَم وغريمها احْلَامُِّل الصََّ ةَ  َفَ  َترْتُكُ   َواَل ُُيَْنُع َزْوُجَهدا أَْو َسدي ُِّدَها ، ِّ
َا لَْيَسْت َحائَِّضا ؛َوْطَأَها َهنَّ ِّ . 
لَددةٌ  ْي ِّ أَقَددلُّ احْلَدد :اثلثَددا ددي    ؛يدَددْوٌم َولَيدْ

ْنددهُ  فَدلَددْو انْدَقطَددعَ  .لَِّقددْولِّ َعلِّ َقَددلَّ مِّ َددْي    الدددَُّم  ِّ لَِّمددا  ؛بَددْل ُهددَو َدُم َفَسدداد   ،فَدلَددْيَو ئِّ
 .تَدَقدَّمَ 
دددي    ؛ََخَْسدددَة َعَشدددَر يَدْوَمدددا بَِّليَدددالِّيِّهِّنَّ  احْلَدددْي ِّ َأْكثَددددُر  :رابَعددا

َوأَقَدددلُّ  ،َسدددَة َعَشدددَر اْستَِّحاَضدددةٌ َمدددا زَاَد َعلَدددى اخْلَمْ  ):لَِّقدددْولِّ َعلِّ
َلة     .(احْلَْي ِّ يَدْوٌم َولَيدْ

ت  أَْو َسْبعٌ  احْلَْي ِّ  َغالِّبُ  :خامَسا َْمَنَة بِّْنتِّ َجْحش  َلمَّا َسأَلَْتهُ  لَِّقْولِّهِّ  ؛سِّ م   ):حلِّ دتََّة أايَّ َِِّّ سِّ دي يفِّ عِّْلدمِّ ا حتِّيضِّ
َعةَ  دلِّي َوَصددل ِّي  ،أَْو َسدبدْ َمَهدداََُّ اْغَتسِّ لَدَة َوأايَّ لَددَة فَد ِّنَّ َذلِّددإَب جُيْزِّيدإبِّ  ،أَْربَدَعدا َوعِّْشددرِّيَن لَيدْ وََكددَذلِّإَب  ،أَْو ثَدَ اَث َوعِّْشدرِّيَن لَيدْ

دهِّنَّ َوطُْهدرِّهِّنَّ  يَقداتِّ َحْيضِّ  َوَأمْحَدُد َرَواُه أَبُدو َداُود َوالنََّسدائِّيُّ  (فَافْدَعلِّي يفِّ ُكل ِّ َشدْهر  َكَمدا حتِّديُ  الن َِّسداُء َوَيْطُهدْرَن لِّمِّ
ْمِّذِّ ُّ َوَصحََّحاهُ   .َوَحسََّنُه اْلُبَخارِّ ُّ  ،َوالرت ِّ

  .مقاديُر الطُّهرِّ  :القسم الثاأ
  .أََقلُّ الطُّْهرِّ َبنْيَ احْلَْيَضَتنْيِّ َثَ ثََة َعَشَر يَدْوَما :أوال
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َعا ؛يلِّ ِّ الطُّْهددرِّ بَددنْيَ احْلَْيَضددَتنْيِّ بَقِّيَّددُة الشَّددْهرِّ ا ِّددَ   َغالِّددبُ  :اثنيَددا ددت ا أَْو َسددبدْ فَاْلَغالِّددُب أَْن َيُكددوَن  ،فَدد َِّذا َكدداَن احْلَددْيُ  سِّ
 .أَْو َثَ اَث َوعِّْشرِّينَ  الطُّْهُر أَْربَدَعا َوعِّْشرِّينَ 

َنَّ اْلَمْرأََة َقْد اَل حتِّيُ  َأْصَ   ؛ْكَثرِّ الطُّْهرِّ َبنْيَ احْلَْيَضَتنْيِّ  َ اَل َحدَّ  :اثلثَا َدةَ َوَقْد حتِّ  ، ِّ   .يُ  يفِّ السََّنةِّ َمرََّة َواحِّ
   .* صفُة حيِض المرأِة الُمبتدَأة

  .الُ رأت الدم ومل تكن حاضت من قبلُ  :وهي
وذلدإب أبن تددَع الصد ة والصديام وحنومهدا مبجدرد رؤيدةِّ الددمِّ ولدو أمحدر أو  ؛وليلدة ااحلدي  يوَمد واملبتدأة جتلدو أقدلَّ 
دد ندده آخددر ح ؛َ تغتسددل ،ُصددفرة أو ُكدددرة كثددر  هددا فدد ن انقطددع دمُ  :وطددأوتصددلي وتصددوم وال تُ  ،اها حكَمدديضِّ

فدد ن  ؛وتفعدل كدذلإب يف الشدهر الثداأ والثالدث ،فمدا دون اغتسدلت عندد انقطاعدهد ا َخسدة عشدر يوَمدد  احلدي ِّ 
وتقضددي مددا وجددب  ،ا فتجلسدده يف الشددهر الرابددععادهُتدد وثبتددتْ  ،فهددو كلدده حددي  :ومل خيتلددف ،ر الدددم ثدد اثَ تكددرَّ 
  . نه تبنيَّ  ا أنَّ هذه املدَة من احلي ِّ  ؛وم  صامتهمن صفيه 

   .االستحاضة *
   .َمْن َجاَوَز َدُمَها َأْكثَدَر احْلَْي ِّ  :اْلُمْسَتَحاَضةُ 

  :و ا ث ُث أحوال
أبن كاندت قبدل االستحاضدة حتدي   ؛أن تكون  ا عادة معروفة لديها قبدل إصدابتها ِبالستحاضدة :احلالة ا وىل
 ،وتدددع الصدد ة والصدديام ،فهددذه جتلددو قدددر عادهتددا :أو كانيددة أايم مددث َ يف أول الشددهر أو وسددطهَخسددة أايم 

  .وتعتر  ا أحكام احلي 
امكثدي قددر  ) م حبيبة: لقوله  ؛واعترت الدم الباقي دم استحاضة ،اغتسلت وصلت :ف ذا انتهت عادهتا

  .رواه مسلم (َ اغتسلي وصلي ،ما كانت حتبسإب حيضتإب
أبن يكدون أسدوَدا أو  ؛بعضده  مدل صدفة احلدي  ،لكدن دمهدا متميدز ،إذا مل يكن  ا عادة معروفة :الة الثانيةاحل

ففدي هدذه احلالدة  :ال ثخينداو أبن يكون أمحر ليو له رائحة  ؛وبقيته ال حتمل صفة احلي  ،ثخينا أو له رائحة
تغتسدل عندد  ،وتعتر مدا عداداه استحاضدة ،وتدع الص ة والصيام ،اعتر الدم الذ   مل صفة احلي  حيضَ تَ 

إذا كدان  ):لفاطمة بنت أر حبديش لقوله  ؛عتر طاهرَاوتُ  ،وتصلي وتصوم ،هناية الذ   مل صفة احلي 
رواه أبدددو داود  (فتوضدددئي وصدددلي ؛فددد ذا كدددان اآلخدددر ،فأمسدددكي عدددن الصددد ة ؛رفدم احلدددي ؛ ف نددده أسدددود يُدْعددد

 .وصححه ابن حبان واحلاكم والنسائي
ف هندا جتلدو غالدب احلدي  سدتة  :غدريهوال صدفة متيدز  دا احلدي  مدن  ،إذا مل يكن  دا عدادة تعرفهدا :ة الثالثةاحلال

فتحيضدي سدتة  ؛إمندا هدي ركضدة مدن الشديطان ):حلمندة بندت جحدش  قال؛أايم أو سبعة أايم من كل شدهر
 ،وصددومي وصددلي ،شددرينفدد ذا اسددتنقأت؛ فصددلي أربعددة وعشددرين أو ث ثددة وع ،َ اغتسددلي ،أايم أو سددبعة أايم

 .وصححه الرتمذ  رواه اخلمسة (ف ن ذلإب جيزئإب، وكذلإب فافعلي كما حتي  النساء
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  :َوإَِّذا أَرَاَدْت اْلُمْسَتَحاَضُة الطََّهارَةَ 
ُل فَدْرَجَها -1 َا تَدْغسِّ زَاَلةِّ َما َعَلْيهِّ مِّْن الدَّمِّ  ؛فَ هنَّ   .إلِِّّ
ي بُِّقْطن   -2 دَرق  َوحَنْوَِّهدا طَداهِّرَة   هُ أَْو َما يَدُقوُم َمَقامَ  ،َوحَتَْتشِّ دْن خِّ ا لَِّيْمَتنِّدَع الددَُّم  ؛مِّ عدن تلويدثِّ بددهنِّ

ا   .وثيا ِّ
َقدْولِّ النَّد ِّ ِّ  ؛َوتَدتَدَوضَّأُ لَِّوْقتِّ ُكدل ِّ َصدَ ة  إْن َخدرََ  َشدْيءٌ  -3

 ،تَدَوضَّدئِّي لُِّكدل ِّ َصدَ ة   ):لَِّفاطَِّمدةَ  لِّ
ْمِّذِّ ُّ َوَصحََّحهُ  َرَواُه َأمْحَدُ  (َحىتَّ جيِّيَء َذلِّإَب اْلَوْقتُ   .َوأَبُو َداُود َوالرت ِّ

 ؛عددن ذلددإب  نَّ أمَّ حبيبددَة اسُتحيضددت فسددألت الندد َّ  ؛وُيسددتحبُّ غسددُلها لكددل ِّ صدد ة   -4
  .متفٌق عليه .فأمرها أن تغتسَل عنَد كل ِّ ص ة  

ندْ  ْندددُه أَْو مِّ دددْن َغدددرْيِّ َخدددْوفِّ اْلَعنَدددتِّ مِّ اْلُمْسَتَحاَضدددُة اَل يَدْغَشددداَها  ):لَِّقدددْولِّ َعائَِّشدددةَ  ؛َهددداَواَل يُدبَددداُح َوْطُء اْلُمْسَتَحاَضدددةِّ مِّ
َا أََذى َفَحرَُم َوْطُؤَها َكاحْلَائِّ ِّ  ،(َزْوُجَها  .َو َِّنَّ  ِّ

   .النِّفاِس *
ُم َمَع وِّاَلَدة   :الن َِّفاسُ  يهِّ الرَّحِّ َلَها بِّيَدْوَمنْيِّ أَْو َثَ ثَة  َمَع أََمارَة   ،ُهَو َدٌم تُدْرخِّ  .بَدْعَدَها إىَل مَتَامِّ أَْربَعِّنَي يَدْوَماوَ  ،َوقَدبدْ

  :مقاديُر النفاسِّ 
  .َأْكثَدُر ُمدَّةِّ الن َِّفاسِّ أَْربَدُعوَن يَدْوَما مِّْن ابْتَِّداءِّ ُخُرو ِّ بَدْع ِّ اْلَوَلدِّ  :أوال
َقَدل ِّددهِّ  :اثنيَددا َنَّددُه مَلْ يَددرِّْد يفِّ الشَّددرْعِّ حَتْدِّيددُدهُ  ؛اَل َحدددَّ  ِّ ددَد قَلِّدديَ  َعقِّددَب َسددَببِّهِّ َفَكدداَن َفرُيَْجددَع فِّيددهِّ  ، ِّ إىَل اْلُوُجددودِّ َوقَددْد ُوجِّ

  .َوحَنْوِّهِّ د َوَلْو بَِّقْطرَة   ،فَديَدثْدُبُت ُحْكُمُه د مِّْن ُوُجوبِّ اْلُغْسلِّ  ؛نَِّفاَسا
  :مسائُل يف النفاسِّ 
م  فَأَقَددددلَّ بَِّثَ ثَددددةِّ  قَدْبددددَل ُخددددُرو ِّ بَدْعدددد ِّ اْلَولَدددددِّ  الدددددَّمَ املددددرأُة رََأت إذا  :املسددددألة ا وىل ََمددددارَة   ، أايَّ ددددع    أبِّ فَدُهددددَو نَِّفدددداٌس  :َكتَدَوجُّ

  .من ا ربعنيَما قَدْبَل اْلوِّاَلَدةِّ  َواَل ُ َْسبُ  ،َكاخْلَارِّ ِّ َمَع اْلوِّاَلَدةِّ 
  :اْ َْربَعِّنَي يَدْوَما إِّْن َجاَوَز َدُم الن َِّفاسِّ  :نيةاملسألة الثا
َهاف ن  - َنَُّه َدٌم يفِّ َزَمنِّ اْلَعاَدةِّ  ؛ ٌ َحيْ فهو  :َصاَدَف َعاَدَة َحْيضِّ ُل بَِّزَمنِّ الن َِّفاسِّ  ، ِّ  .َأْشَبَه َما َلْو يَدتَّصِّ
َنَُّه اَل َيْصُلُ  َحْيَضا َواَل نَِّفاَسا ؛(فَاْستَِّحاَضةٌ  :وإن مَلْ ُيَصادِّْف َعاَدةَ  - ِّ . 

ددَي طَدداهِّ  :إِّْن انْدَقطَددَع الدددَُّم يفِّ اْ َْربَعِّددنيَ  :املسددألة الثالثددة ْنقِّطَدداعِّ َدمِّ الن َِّفدداسِّ َكَمددا لَددْو انْدَقطَددَع َدُم احْلَددائِّ ِّ يفِّ  ؛رٌ َفهِّ الِّ
َا يُدَؤي ِّدهُ   :َعاَدهتِّ
ُل َوُتَصل ِّي -1 ي ٌ  ؛َوَتُصوُم َوحَنُْوهُ  تَدْغَتسِّ َنَُّه طُْهٌر َصحِّ ِّ .  
َنَُّه اَل  ؛َويُْكرَُه َوْطُؤَها قَدْبَل اْ َْربَعِّنَي بَدْعَد التَّْطهِّريِّ  -2  .الدَّمِّ يفِّ َزَمنِّ اْلَوْطءِّ  ْودُ عَ َمُن أيُْ  ِّ
ُم بَدْعَد اْنقِّطَاعِّهِّ  إِّْن َعادَ  :املسألة الرابعة   :َفَمْشُكوٌك فِّيهِّ  :يفِّ اْ َْربَعِّنيَ  الدَّ

َبٌة يفِّ ذِّمَّتَِّها بَِّيقِّني   ؛َتُصوُم َوُتَصل ِّي -1 َا َواجِّ َهنَّ ََذا الدَّمِّ َمْشُكوٌك فِّيهِّ  ، ِّ  .َوُسُقوطَُها  ِّ
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 .اْحتَِّياطَاد ِبَِِّّ فِّ الصََّ ةِّ د هِّ َوحَنْو َصْوَم اْلَفْر ِّ َوتَدْقضِّي   -2
 .َواَل أَيْتِّيَها يفِّ اْلَفرْ ِّ َزَمَن َهَذا الدَّمِّ  -3
  :أحكاُم الن ِّفاسِّ 

  :يليفيما  كاحلي ِّ   النفاسُ 
 .ف نه  لُّ مع احلائ ِّ والنُّفساءِّ  ،كاالستمتاع مبا دون الفر   ؛ لُّ فيما  :أوال
 .والط قِّ  ،والص ةِّ  ،والصومِّ  ،كالوطء يف الفر ِّ   ؛ا  رم بهو فيم :اثنَيا
  .والكفارة ِبلوطء فيه ،سلكالغُ   ؛فيما جيب بهو  :اثلثَا
 .احلائ ِّ والنُّفساءِّ  كوجوب الص ة ف  تقضيها  ؛وفيما يسقط به :رابَعا

 :ويُفارُق النفاُس احليَ  فيما يلي
طلَّقَة ف ن  ؛ةدَّ العِّ  :أوال

ُ
  .ِبحلي  دون النفاس دُّ تعتاملرأَة امل

  .للنفاسِّ  السابقِّ  حلصول البلو  ِبإلنزالِّ  ،فيثبت ِبحلي  دون النفاس ؛البلو  :اثنَيا
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 .* تعريُف الصالِة
  .الدَُّعاءُ  :التعريف اللغو 
لتَّْكبِّريِّ خمُْ  ،أَقْدَواٌل َوأَفْدَعاٌل خَمُْصوَصةٌ  :التعريف الشرعي لتَّْسلِّيمِّ ُمْفتَدَتَحٌة ِبِّ  .تَدَتَمٌة ِبِّ

  .* حكُم الصالِة
ددديَدَها  ):لَِّقْولِّدددهِّ  ؛حدددىت الندددائم والناسدددي ،جتدددُب الصدددلواُت اخلمدددُو علدددى كدددل ِّ ُمكلَّدددف   َمدددْن اَنَم َعدددْن َصدددَ ة  أَْو َنسِّ

 .َرَواُه ُمْسلِّمٌ  (فَدْلُيَصل َِّها إَذا ذََكَرَها
  :وُيستثا من هذا الوجوبِّ ما يلي

َا ،َفَ  جتُِّب َعَلْيهَِّما ؛فساءاحلائُ  والن :أوال َياهنِّ   .َواَل يَدْقضِّ
  .يُعاقُب عليها يف اآلخرةِّ إذا مات كافرَاولكنه  ،وال يقضيها إذا أسلم ،ف  جتُب عليه ؛الكافرُ  :اثنَيا
َددددِّيثِّ َعائَِّشدددَة َمْرُفوَعدددا ؛اجملندددون حدددىت يفيدددق :اثلثَدددا َوَعدددْن  ،ائِّمِّ َحدددىتَّ َيْسدددتَدْيقِّظَ َعدددْن النَّددد :رُفِّدددَع اْلَقلَدددُم َعدددْن ثَدددَ ث   ):حلِّ

ْمِّذِّ ُّ َوَحسََّنهُ  (َوَعْن الصَّ ِّ ِّ َحىتَّ َ َْتلِّمَ  ،اْلَمْجُنونِّ َحىتَّ يَدْعقِّلَ    .َرَواُه أَبُو َداُود َوالرت ِّ
  .إال من صغري  مُمي ِّز  اَل َتصِّ ُّ الصََّ ُة و  .للحديثِّ السابقِّ  ؛الصغري حىت يبلغ :رابَعا

نِّنَي َويَدْلَزُم الْ  نَي يَتِّمُّ َلُه َسْبُع سِّ لصََّ ةِّ حِّ َّ أَْمرُُه ِبِّ َددِّيثِّ َعْمدرِّو بْدنِّ ُشدَعْيب  َعدْن أَبِّيدهِّ َعدْن د أَْو أُنْدثَدى  ،ذََكرَا َكدانَ د َويلِّ حلِّ
 َّ نِّنيَ  ):قَالَ  َجد ِّهِّ أَنَّ النَّ ِّ لصََّ ةِّ َوُهْم أَبْدَناُء َسْبعِّ سِّ َها لَِّعْشر  َواْضرِّ  ،ُمُروا أَبْدَناءَُكْم ِبِّ   .(بُوُهْم َعَليدْ

  .* حكُم تأخيِر الصالِة
ريَُهدددا أَوْ  الصَّدددَ ةُ  اَل جَيُدددوُز لَِّمدددْن َوَجبَدددتْ  ددددٌ  أَتْخِّ دددَها َعدددْن َوقْدددتِّ اجْلَدددَوازِّ إْن َكددداَن َ َدددا َوقْدددٌت َواحِّ دددرُي بَدْعضِّ َوَوقْدددتِّ  ،أَتْخِّ

ْختَِّيارِّ إْن َكاَن َ َا َوقْدَتانِّ    .ا قَادِّرَا َعَلى فِّْعلَِّهاَكاَن َذاكِّرَا  ََ   إذا ،االِّ
  :وُيستثا من ذلإب

  .ذلإبفَ ِّنَُّه جَيُوُز َلُه  ؛َمن ينو  مجَع التأخري :أوال
ْشَتغِّل :اثنَيا

ُ
ُلُه َقرِّيَبا امل ْلُوُضوءِّ َواْلُغْسلِّ   ؛بَِّشْرطَِّها الَّذِّ  ُ َص ِّ  .َوَسرْتِّ اْلَعْورَةِّ  َكاْلُمْشَتغِّلِّ ِبِّ

َهدا ثدَدْوِبَ   ؛اْلَبعِّيددِّ  رُي لُِّمْشدَتغِّل  بَِّشدْرطَِّهاَواَل جَيُوُز التَّدْأخِّ  ندْ أَْو  َكداْلُعْراَينِّ لَدْو أَْمَكنَدُه أَْن يَدْذَهَب إىَل قَدْريَدة  أُْخدَرى َيْشدرَتِّ  مِّ
رُُه َوحَنُْوهُ    .َيْسَتْأجِّ

  .* حكُم تارِك الصالِة
  :تَدْرُك الص ةِّ له ُصَورٌ 

 .اأن يرتَكها جاحَدا لوجو ِّ  :الصورة ا وىل

 الصالة
ُ
 كتاب



 

 
38 

 ملخص الرسالة  (هداية الراغب )تلخيُص كتاب  

َنَّددُه اَل جَيَْحددُدَها إالَّ َتْكددذِّيَبا َِِِّّّ َولَِّرُسددولِّهِّ َوإِّمْجَدداعِّ اْ ُمَّددةِّ  ؛إْن َكدداَن ممَِّّددْن اَل جَيَْهلُددهُ فهددذا يكفددُر   أن :الصددورة الثانيددة  . ِّ
  .اَل ُجُحوَدا َكَها هَتَاُواَن وََكَسَ  يرت 

ُِّ  أَْن ُيَصددل ِّيَدَها فَدد ِّْن َأىَب  .َ أيىب أن ُيصددل ِّي ،ْعلَِّهدداَدَعدداُه إَمدداٌم أَْو اَنئِّبُددُه إىَل فِّ فهددذا يكفددُر إِّْن  َحددىتَّ َتَضدداَيَق َوقْددُت الَّدد
ُلهُ  م   ،بَدْعَدَها َوَجَب قَدتدْ   .وإال قُتِّل ،فَ ِّْن اَتبَ  ؛َواَل يُدْقَتُل َحىتَّ ُيْستَدَتاَب َثَ ثََة أايَّ
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 .* تعريف األذاِن واإلقامِة
  .ْعَ مُ اإْلِّ  :ا ذاُن يف اللغةِّ 

ْعَ ُم بُِّدُخولِّ َوْقتِّ الصََّ ةِّ  :ويف الشرعِّ    .بذكر  خمصوص   ؛أَْو بُِّقْربِّهِّ لَِّفْجر   ،اإْلِّ
  .(أَقَامَ  )يفِّ اْ َْصلِّ َمْصَدرُ  :واإلقامُة يف اللغةِّ 

ْلقَِّيامِّ إىَل الصََّ ةِّ بِّذِّْكر  خَمُْصوص   :ويف الشرعِّ  ْعَ ُم ِبِّ   .اإْلِّ
  .إلقامةِّ * حكُم ا ذانِّ وا

، َحدددُُكمْ إَذا َحَضددَرْت الصَّددَ ُة فَدْليُدددَؤذ ِّْن َلُكددْم أَ  ):لَِّقْولِّددهِّ  ؛فَدْرَضددا كَِّفايَددة  لِّلصَّددَلَواتِّ اخْلَْمددوِّ اْلُمددَؤدَّاةِّ َواجْلُُمَعددةِّ مهددا 
ي اْلُوُجوَب َعَلى َأَحدِّهِّمْ  ،ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (َوْليَدُؤمَُّكْم َأْكَرُُكمْ   .َواْ َْمُر يَدْقَتضِّ

  :وهذه الفْرضيُة تتعلَّقُ 
 .فيخرُ  النساء والصبيان ؛ِبلرجال :أوال
  .ف  جيُب على الرجلِّ املنفردِّ  ؛أن يكونوا يف مجاعة   :اثنَيا
  .فيخر  العبيد ؛ا حرار :اثلثَا
قيمون :رابَعا

ُ
سافرين ؛امل

ُ
  .ف  جيُب ا ذاُن على امل

سافرِّ يف حق ِّ الرجلِّ املنفردِّ والعبدِّ  ولكنه سنةٌ 
ُ
  .لنساءِّ لويكره  ،وامل

 .* صفاُت المؤذِن
  :تنقسُم هذه الصفاُت إىل قسمني

  :وهي .الصفاُت الواجبة :القسم ا ول
  .ف  يُعتدُّ ِب ذانِّ من أُنثى ؛أن يكوَن ذكرَا :الصفُة ا وىل
 .ف  يُعتدُّ ِب ذانِّ من فاسق   ؛أن يكوَن عدال :الصفة الثانية
 :وهي .املستحبة الصفات :القسم الثاأ
ْعَ مِّ  ،َرفِّيَع الصَّْوتِّ  :َأ ْ  ؛َصي َِّتاأن يكون  :الصفة ا وىل َنَُّه أَبْدَلُغ يفِّ اإْلِّ ِّ .  
يَناأن يكون  :الصفة الثانية   .زائَد العدالة :َأ ْ  ؛أَمِّ
ْ َْوقَاتِّ أن يكون  :الصفة الثالثة َا لِّيَدَتَحرَّاَها ؛َعالَِّما ِبِّ   .فَديُدَؤذ َِّن يفِّ أَوَّ ِّ
 :اثْدَنانِّ  اْ ََذانِّ  يفِّ  فَ ِّْن َتَشاحَّ 

  .ُقد َِّم أَْفَضُلُهَما يفِّ اخلَِّصالِّ اْلَمْذُكورَةِّ  -1

 يف األذان  واإلقامة  
ٌ
 فصل
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َّ  ؛إْن اْسدددتَدَواَي يفِّ َذلِّدددإَب قُدددد َِّم أَْفَضدددُلُهَما يفِّ دِّينِّدددهِّ َوَعْقلِّدددهِّ  ََُّ  -2  لَِّمدددا َرَوى ابْدددُن َعبَّددداس  أَنَّ النَّددد ِّ
َياُر  ):قَالَ    .َرَواُه أَبُو َداُود (َوْليَدُؤمَُّكْم أَقْدَرؤُُكمْ  ،ُكمْ لِّيُدَؤذ ِّْن َلُكْم خِّ
ددْم  ؛إْن اْسددتَدَوْوا يفِّ َذلِّددإَب قُددد َِّم َمددْن خَيْتَددارُُه اجلِّددريَاُن اْلُمَصددلُّوَن أَْو َأْكثَدددرُُهمْ  ََُّ  -3 ْعَ مِّهِّ َنَّ اْ ََذاَن إلِِّّ ِّ 

 َِّ  .َفَكاَن لِّرَِّضاُهْم أَثَدٌر يفِّ التدَّْقدِّ
نَدُهمْ فَ ِّْن اْستَدَووْ  -4   .ا أُْقرَِّع بَديدْ

 .* صفة األذاِن واإلقامة
َِِّّ بْددنِّ َزيْددد  وََكدداَن بِّددَ ٌل يدُددَؤذ ُِّن َكددَذلِّإبَ  ؛واإلقامددُة إحدددى عشددرة مجلددةَ  ،ََخْددَو َعَشددرََة مُجْلَددةَ ا ذاُن  َدددِّيثِّ َعْبدددِّ ا  ،حلِّ

يُم َحَضرَا َوَسَفرَا َمَع النَّ ِّ ِّ 
 .َعَمُل أَْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ  َوَعَلْيهِّ  ،إىَل أَْن َماتَ  َويُقِّ

   .* ُسَنُن األذاِن
  .يَدَتَمهََّل َويَدَتَأّنَّ  :َأ ْ  ؛أَْن َيرَتَسََّل يفِّ اْ ََذانِّ  :السُّنَُّة ا وىل

َعلَدددةِّ  دددْن الندَّدددْومِّ " َمدددرََّتنْيِّ بَدْعدددَد احْلَيدْ قَدْولِّدددهِّ " َحددديَّ َعلَدددى  :َأ ْ  () َوُيَسدددنُّ أَْن يَدُقدددوَل يفِّ أََذانِّ الصُّدددْب ِّ " الصَّدددَ ُة َخدددرْيٌ مِّ
ََْددُذورََة ذ فَدد َِّذا َكدداَن أََذاُن  َرِّ  ُ َعَلْيددهِّ َوَسددلََّم  ِّ َِّ اْلَفْجددرِّ فَدُقددْل الصَّددَ ُة الصَّددَ ةِّ َحدديَّ َعلَددى اْلَفددَ حِّ " لَِّقْولِّددهِّ َصددلَّى ا

 .َخرْيٌ مِّْن الندَّْومِّ َمرََّتنْيِّ { َرَواُه َأمْحَُد َوأَبُو َداُود
  .اْ َْصَغرِّ َواْ َْكَرِّ  أَْن َيُكوَن ُمَتَطه ِّرَا مِّْن احْلََدَثنْيِّ  :نيةالسنة الثا

ع  َعال   أَْن يُدَؤذ ِّنَ  :السنة الثالثة  .حىت يكوَن أبلَغ يف اإلع مِّ  ؛َعَلى َمْوضِّ
لَدةِّ  :الرابعةالسنة  َعلَدَة اْلتَدَفدَت بِّرَ  .أَْن َيُكدوَن ُمْسدتَدْقبَِّل اْلقِّبدْ دهِّ َوُعُنقِّدهِّ ُيِّينَدا لدد) َحديَّ َعلَدى الصَّدَ ةِّ فَد َِّذا بَدلَدَغ احْلَيدْ َو  ،(ْأسِّ

َااَل لد) َحيَّ َعَلى اْلَفَ حِّ  َِّ   .(اْلتَدَفَت 
 .إْصبَدَعْيهِّ السَّبَّابَدَتنْيِّ يفِّ أُُذنَدْيهِّ  أن جَيَْعل :اخلامسةالسنة 
  .ويقَف على كل ِّ مجلة   ،أن يُرت ِّل ا ذانَ  :السادسةالسنة 

   .* سنن اإلقامة
 .أن ُيسرَع فيها :أ  ؛أن  ُدَر يف اإلقامةِّ  :سنة ا وىلال

عِّ أََذانِّهِّ  :السنة الثانية قَاَمةِّ يفِّ َمْوضِّ إْلِّ ْعَ مِّ  ؛أن أَيْيتِّ ِبِّ َنَُّه أَبْدَلُغ يفِّ اإْلِّ ِّ .  
  .أن يتوىلَّ اإلقامَة َمن أَذَّنَ  :السنة الثالثة

 .* شروُط األذاِن واإلقامِة
 .ُمَرتدََّباأن يكوَن  :الشرط ا ول
ْنُه  ؛ُمتَدَوالَِّيا ُعْرفَاأن يكوَن  :الشرط الثاأ َنَُّه اَل َ ُْصُل اْلَمْقُصوُد مِّ ْعَ ُم بُِّدُخولِّ اْلَوْقتِّ د  ِّ   .بَِّغرْيِّ ُمَوااَلة  د َوُهَو اإْلِّ
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ْعددَ مِّ بِّددُدُخولِّ ؛  ندده  ذاُن بعددَد دخددولِّ وقددتِّ الصدد ةِّ ا نَ أن يكددو  :الشددرط الثالددث َوُهددَو َحددث   ، اْلَوقْددتِّ ُشددرَِّع لِّإْلِّ
  .فَدَلْم َيصِّ َّ يفِّ َوْقت  اَل َتصِّ ُّ فِّيهِّ  ،َعَلى الصََّ ةِّ 

فكلدوا واشدربوا  ؛إن بد ال يدؤذن بليدل   ):حلدديث ؛بَدْعدَد نِّْصدفِّ اللَّْيدلِّ  اْ ََذاُن لَده فَديُدبَداحُ  ؛الفجدر :وُيستثا من ذلإب
  .متفٌق عليه (حىت يؤذَن ابُن أم ِّ مكتوم  

   .ُت األذاِن واإلقامِة* مكروها
َنا :املكروه ا ول  .َوُهَو الَّذِّ  فِّيهِّ َتْطرِّيبٌ  ،أن يكوَن ُمَلحَّ
 .خطأٌ د ال يُغريُُّ املعا :وهو الذ  فيه حلٌَْن د أ  ،أن يكوَن َمْلُحوانَ  :املكروه الثاأ

 .* ُمبطالُت األذاِن واإلقامِة
بطل ا ول

ُ
  .ولو كان مباَحا الفصُل الكثرُي بسكوت  أو ك م   :امل

ُحرَّمُ  :املبطل الثاأ
  .والغيبةِّ  ،كالقذفِّ   ؛ولو كان يسريَا ،الك ُم امل

 
   .* مسائُل في األذاِن واإلقامِة

د  بَدْعَد اْ ََذانِّ  :املسألة ا وىل   .ُرُجوعالنِّيَّةِّ بأَْو  ،إال لعذر   ؛َ ْرُُم ُخُروٌ  مِّْن َمْسجِّ
َ  َسَواٌء َكاَن اجْلَْمُع د َتنْيِّ َمْن مَجََع َصَ   :املسألة الثانية  . وأقاَم إقامتني ،أذااَن واحَدا أو أتخري  د أذَّن ،مجَع تقد
ال حدول وال  )أن يقدول السدامع ويسدنُّ  ،ا مبثدل مدا يقدوله سدر  سن لسدامع املدؤذن أو املقديم متابعتُديُ  :املسألة الثالثة
ي َعلَددى النَّدد ِّ ِّ  ،(حددي علددى الفدد حو)  (صدد ةحددي علددى ال )إذا قددال املددؤذن أو املقدديم (قددوة إال ِبلل

 ََُّ ُيَصددل ِّ
ددْن اْ ََذانِّ َوإَِّجابَتِّدهِّ  بَدْعدَد فَدرَاغددهِّ  ددْن اْلُمدَؤذ ِّنِّ َوَسددامِّعِّهِّ   ََُّ يَدُقددولُ  ،مِّ ، َوالصَّددَ ةِّ َهدذِّهِّ الدددَّْعَوةِّ التَّامَّددةِّ  اللَُّهددمَّ َربَّ  ):ُكددل  مِّ
دد :اْلَقائَِّمددةِّ  ددَدا اْلَوسِّ ََُمَّ دديَلةَ آتِّ  ََُْمددوَدا الَّددذِّ  َوَعْدتدده ،يَلَة َواْلَفضِّ إَذا  ):لَِّمددا َرَوى ابْددُن ُعَمددَر َمْرُفوَعددا ؛َوابْدَعثْددُه َمَقاَمددا 

ثْددَل َمددا يَدُقددوُل اْلُمددَؤذ ِّنُ  َُِّ  ،َسِّْعددُتْم اْلُمددَؤذ َِّن فَدُقولُددوا مِّ َددا  ََُّ َصددلُّوا َعلَدديَّ فَ ِّنَّددُه َمددْن َصددلَّى َعلَدديَّ َصددَ َة َصددلَّى ا َعَلْيددهِّ  ِّ
َدددا َمْنزِّلَدددٌة يفِّ اجْلَنَّدددةِّ  ،َعْشدددرَا ددديَلَة فَ ِّهنَّ َ يلِّ اْلَوسِّ َِّ َِِّّ  ،ََُّ َسدددُلوا ا دددْن عِّبَدددادِّ ا َبغِّدددي أَْن َتُكدددوَن إالَّ لَِّعْبدددد  مِّ َوأَْرُجدددو أَْن  ،اَل يَدندْ

يَلةَ  َفَمْن َسَأَل يلِّ  ؛َأُكوَن أاََن ُهوَ    .َرَواُه ُمْسلِّمٌ  (اَعةُ َحلَّْت َعَلْيهِّ الشَّفَ  ،اْلَوسِّ
 

 
 
 
 
 
 



 

 
42 

 ملخص الرسالة  (هداية الراغب )تلخيُص كتاب  

 
 
 

 .شروُط الصالِة* 
  :تِّْسَعةٌ  ُشُروُط الصََّ ةِّ 
ْسَ مُ  :الشرط ا ول   .اإْلِّ
 .اْلَعْقلُ  :الشرط الثاأ
  .لتَّْميِّيزُ ا :الشرط الثالث
ُ َصَ َة بَِّغرْيِّ طُُهور  اَل  ):لَِّقْولِّهِّ  ؛اْ َْكَرِّ َواْ َْصَغرِّ  الطََّهارَُة مِّْن احْلََدثِّ  :الشرط الرابع َِّ   .(يَدْقَبُل ا

َّ  حلددديثِّ  ؛ُدُخددوُل اْلَوقْددتِّ  :الشددرط اخلددامو ددنَي أَمَّ النَّدد ِّ ْرِّيددَل حِّ ددُد  ):ََُّ قَددالَ  ،يفِّ الصَّددَلَواتِّ اخْلَْمددوِّ  جِّ ََُمَّ اَي 
 .(َهَذا َوْقُت اْ َنْبَِّياءِّ مِّْن قَدْبلِّإبَ 

  :وأوقات الص ةِّ كالتايل
  ميلهدا إىل املغدرب عدن خدط ِّ  :أ الشمو د يبدأ وقتها بزوال  ص ة الِهر:

ُ
إذا صداَر ظدلُّ كدل ينتهدي د و  سدامتةامل

  .شيء مثَله
إذا ):هلقولددد ؛فيسددتحب أتخريهددا إىل أن ينكسددر احلددراحلددر إال يف شدددة  ،هددا يف أول الوقددتويسددتحب تعجيلُ 

  .(ف ن شدة احلر من في  جهنم ؛فأبردوا ِبلص ةاحلر اشتد 
وُيتددد إىل اصددفرار  مثلدده دمددن مصددري ظددل كددل شدديء  :أ الِهددر د هنايددة وقددت  مددنيبدددأ وقتهددا  :العصددرصدد ة و 

 .الشمو على الصحي  من قويل العلماء
َحدافُِِّوا َعلَدى  " :قال تعداىل ،وهي الص ة الوسطى الُ نص ُ عليها لفضلها ،ويسن تعجيلها يف أول الوقت
 "  الصََّلَواتِّ َوالصَّ ةِّ اْلُوْسَطى

َ  ،رةمهالطده مُحد بيدا ٌ  :قُ فَ والشَّد .ىل مغيدب الشدفق ا محدرإُيتدد و  ،يبدأ وقتها بغروب الشدمو :وص ة املغرب
 .َ يغيب خالصٌ  تذهب احلمرة ويبقى بيا ٌ 

كددان يصددلي   أن الندد   ):سددلمةملددا روى الرتمددذ  وصددححه عددن  ؛ويسددن تعجيددل صدد ة املغددرب يف أول وقتهددا
 .(توارت ِبحلجاباملغرب إذا غربت الشمو و 

هدذا وقدت  ،وُيتدد إىل ثلدث الليدلا محدر د مبغيب الشدفق  :أ د يبدأ وقتها ِبنتهاء وقت املغرب  :ص ة العشاءو 
 .من ثلث الليل إىل طلوع الفجر الثاأ :ضطراراالووقت  .االختيارِّ 

تعجيلهدا يف أول  فاملسدتحباملدأمومني فد ن شدق علدى  ،وأتخري الص ة إىل آخر الوقت املختار أفضل إن سدهل
 ا للمشقة.دفعَ  ؛وقتها

 شروط  الصالة
ُ
 باب
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 .وُيتد إىل طلوع الشمو ،يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاأ :وص ة الفجر
 .ها إذا حتقق طلوع الفجرويستحب تعجيلُ 
   .سرت العورة :الشَّْرُط السَّادِّسُ 

ْستَِّتارِّ بِّهِّ َأمْجَُعوا َعَلى َفَسادِّ َصَ ةِّ َمْن تَدَرَك ثَدوْ  )):قَاَل اْبُن َعْبدِّ اْلَر ِّ    .((َوَصلَّى ُعْراَيانَ  ،بَُه َوُهَو قَادٌِّر َعَلى االِّ
  :وحدُّ العورةِّ كالتايل

ددي    ؛َمددا بَددنْيَ السُّددرَّةِّ َوالرُّْكبَددةِّ  :وا نثددى احلددرة غددري البالغددة ،وا مددةِّ  ،والصدد  ِّ املمي ِّددزِّ  ،عددورُة الرجددلِّ 
َدددِّيثِّ َعلِّ اَل تُددْرِّْز ):حلِّ

َذكَ   َحي   أَْو َمي ِّت  َواَل تَدْنُِرْ  ،َفخِّ
ذِّ   .( إىَل َفخِّ

َها :من العلماءِّ  قَاَل مَجْعٌ ، و ةِّ َحىتَّ ظُْفرَِّها َوَشْعرَِّها؛ إال وجههاُكلَُّها َعْورٌَة يفِّ الصََّ    :َواحْلُرَُّة اْلَبالَِّغةُ   .وََكفَّيدْ
  .اجتناُب جناسة  ال يُعفى عنها :الشرط السابع

  :واضعوجُب اجتناُب النجاسةِّ يف ث ثةِّ م
ْن اْلبَدْولِّ  ):لَِّقْولِّهِّ  ؛اْلُمَصل ِّي بََدن :املوضع ا ول ْنهُ  ؛تَدنَدزَُّهوا مِّ  .(فَ ِّنَّ َعامََّة َعَذابِّ اْلَقْرِّ مِّ
  .وثيابإب فطهر " " :لقولِّه تعاىل ؛ثياب املصلي :املوضع الثاأ
  .مكاُن ص تِّه :املوضع الثالث
  .استقباُل القبلةِّ  :الشرط الثامن

دِّ احْلَدددرَامِّ  " :قدددال تعددداىل ؛و ن املصدددلي يقابلهدددا ،بلدددة إلقبدددال النددداس عليهددداَسيدددت ق فَددددَول ِّ َوْجَهدددإَب َشدددْطَر اْلَمْسدددجِّ
ُتْم فَدَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَه  ." َوَحْيُث َما ُكندْ

علددى التوجدده إىل   ندده قددادرٌ  ؛الكعبددة اميددع بدندده عددنيِّ وجددب عليدده اسددتقبال  :فمددن قددرب مددن الكعبددة -
 .اعينها قطعَ 

ف نده يسددتقبل يف صد ته اجلهددة الددُ  :يف أ  وجهددة مدن جهددات ا ر  ،ومدن كددان بعيدَدا عددن الكعبدة -
صدححه  .(ما بني املشرق واملغدرب قبلدة ):حلديث ؛وال يضر التيامن وال التياسر اليسري ،فيها الكعبة
 .الرتمذ 

  .(إمنا ا عمال ِبلنيات ):حلديث ؛النية :الشرط التاسع
  .القصد :وهي لغة

 . إىل ُ تعاىلالعزم على فعل العبادة تقرِبَ  :شرعاو 
 

 



 

 
44 

 ملخص الرسالة  (هداية الراغب )تلخيُص كتاب  

 
 
 

   .* صفة الصالة
 :إذا قام إىل الص ة كان رسول ُ 
ويضدعهما  ،َ ُيسإب َالده بيمينده ،(ُ أكر )وقال ،ها القبلةورفع يديه واستقبل ببطون أصابعِّ  ،استقبل القبلة
فكددددل االسددددتفتاحات الثابتددددة عندددده جيددددوز  ؛سددددتفتاح واحدددددكددددن يددددداوم علددددى ايومل  ،َ يسددددتفت  ،علددددى صدددددره
 )َ يقددول .(وال إلدده غددريك ،وتعدداىل جدددك ،وتبددارك اَسددإب ،سددبحانإب اللهددم وئمدددك ):ومنهددا ،االسددتفتاح  ددا

َ  ،(آمدني )قدال فد ذا ختمهدا ،َ يقرأ فاحتة الكتداب (بسم ُ الرمحن الرحيم ()أعوذ ِبلل من الشيطان الرجيم
وكددددان يطيددددل قددددراءة الفجددددر أكثددددر مددددن سددددائر  ؛ورة طويلددددة اترة وقصددددرية اترة ومتوسددددطة اترةيقددددرأ بعددددد ذلددددإب سدددد

دوكان جيهر ِبلقراءة يف الفجر وا وليني من املغدرب والعشداء ويُ  ،الصلوات وكدان  ،القدراءة فيمدا سدوى ذلدإب رُّ س ِّ
 .يطيل الركعة ا وىل من كل ص ة على الثانية

ويضدددع يديددده علدددى ركبتيددده مفدددرجُ  ،وخيدددر راكعدددا ،(ُ أكدددر )َ يقدددول ،َ يرفدددع يديددده كمدددا رفعهدددا يف االسدددتفتاح
سددددبحان رر  )ويقددددول ،ال يرفعدددده وال خيفضدددده ؛علددددى السددددواءوجيعددددل رأسدددده  ،وُيددددد ظهددددره ،وُيكنهمددددا ،ا صددددابع
  .(العِيم

لدإب و ربندا  )القد فد ذا اعتددل قائمدا ،ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركدوع (َسع ُ ملن محده )َ يرفع رأسه قائ َ 
 .وكان يطيل هذا االعتدال ،(احلمد
ويسددتقبل  ،فيسددجد علددى جبهتدده وأنفدده ويديدده وركبتيدده وأطددراف قدميدده ،وال يرفددع يديدده ،وخيددر سدداجَدا ،َ يكددر

ويرفدع  ،ويعتمدد علدى كفيده ،وُيكن جبهته وأنفده مدن ا ر  ،ويعتدل يف سجوده ،أبصابع يديه ورجليه القبلة
 )وكددان يقددول يف سددجوده ،وفخذيدده عددن سدداقيه ،ويرفددع بطندده عددن فخذيدده ،عددن جنبيددهوجيددايف عضددديه  ،مرفقيدده

  .(سبحان رر ا على
ويضدددع يديددده علدددى  ،وينصددب اليمدددا ،وجيلدددو عليهدددا ،َ يفددرر رجلددده اليسدددرى ،(ُ أكدددر )َ يرفددع رأسددده قدددائ َ 

 .(وارزقي ،واهدأ ،واجرأ ،وارمحي ،اللهم اغفر يل )َ يقول ،فخذيه
 .ويصنع يف الثانية مثل ما صنع يف ا وىل ،ويسجد ،َ يكر

أخددذ يف  :فدد ذا اسددتتم قائمددا ؛معتمددَدا علددى ركبتيدده وفخذيدده ،ويددنه  علددى صدددور قدميدده ،َ يرفددع رأسدده مكددرَا
 .ويصلي الركعة الثانية كا وىل ،القراءة

ويدددده  ،ذه اليمددداويضدددع يدددده اليمدددا علدددى فخددد ،َ جيلدددو للتشدددهد ا ول مفرتشدددا كمدددا جيلدددو بدددني السدددجدتني
ويشددري إبصددبعه  ،ويضددع إ ددام يددده اليمددا علددى إصددبعه الوسددطى كهيئددة احللقددة ،اليسددرى علددى فخددذه اليسددرى

 صفة الصالة
ُ
 باب
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 ،الس م عليإب أيهدا الند  ورمحدة ُ وبركاتده ،والطيبات التحيات لل والصلوات )ويقول ،وينِر إليها ،السبابة
وأشدهد أن َمدَدا عبدده  ، إلده إال ُ وحدده ال شدريإب لدهأشدهد أن ال ،الس م علينا وعلى عباد ُ الصداحلني

 .وكان خيفف هذه اجللسة ،(ورسوله
 .ويقرأ فيهما بفاحتة الكتاب ،وخيففهما عن ا وليني ،فيصلي الثالثة والرابعة ،َ ينه  مكرَا

جلدددده وينصددددب ر  ،هرهددددا علدددى ا ر ظأبن جيعدددل  ،يفدددرر رجلدددده اليسددددرى ؛َ جيلدددو يف تشددددهده ا خدددري متوركددددا
ويزيدد  ،وهدو التشدهد ا ول :َ يتشدهد التشدهد اخلدري .وجيعدل أليتيده علدى ا ر  ،وخيرجهما عن ُيينده ،اليما
وِبرك علددى  ،إنددإب محيددد ويددد ؛كمددا صددليت علددى آل إبددراهيم  اللهددم صددل علددى َمددد وعلددى آل َمددد )عليدده

ِبلل مدن عدذاب جهدنم ومدن  ويسدتعيذ ،(إندإب محيدد ويدد ؛كما ِبركدت علدى آل إبدراهيمَمد  َمد وعلى آل 
ويددددعو مبدددا ورد مدددن ا دعيدددة يف الكتددداب  ،عدددذاب القدددر ومدددن فتندددة ا يدددا واملمدددات ومدددن فتندددة املسددد  الددددجال

 .والسنة
 ،يبتددئ السد م متوجهدا إىل القبلدة ؛وعدن يسداره كدذلإب ،(السد م علديكم ورمحدة ُ )فيقدول ؛َ يسلم عن ُيينه

 .وينهيه مع متام االلتفات
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  .ما ُيكره للُمصلِّي* 
ريٌ  :أوال َدِّيثِّ َعائَِّشةَ  ؛اْلتَِّفاٌت َيسِّ َّ  :حلِّ ْلتَِّفداتِّ يفِّ الصَّدَ ةِّ ا فَدَقدالَ  َسأَْلُت النَّ ِّ ُهدَو اْخدتَِّ ٌس خَيَْتلُِّسدُه  ):َعْن االِّ

  .َرَواُه اْلُبَخارِّ ُّ  (الشَّْيطَاُن مِّْن َصَ ةِّ اْلَعْبدِّ 
َاَجة   هِّ كَ د  فَ ِّْن َكاَن حلِّ   .د ف  يُكره أَْو َمالِّهِّ  ،َخْوفِّ َعَلى نَدْفسِّ

َدددِّيثِّ أَنَددو   ؛َرفْددُع َبَصددرِّهِّ إىَل السَّددَماءِّ  :اثنيَددا فَاْشددَتدَّ  ،(َمددا َِبُل أَقْدددَوام  يَدْرفَدعُددوَن أَْبَصدداَرُهْم إىَل السَّددَماءِّ يفِّ َصددَ هتِِّّمْ  ):حلِّ
تَدُهنَّ َعْن  ):قَدْولُُه يفِّ َذلِّإَب َحىتَّ قَالَ   .َرَواُه اْلُبَخارِّ ُّ  (َذلِّإَب أَْو لَُتْخطََفنَّ أَْبَصارُُهمْ لَيَدندْ

ددْن السُّددُجودِّ  ):حلددديثِّ  ؛يف الصدد ةِّ  إقْدَعدداُؤهُ  :اثلثَددا َرَواُه ابْددُن  .(فَددَ  تُدْقددعِّ َكَمددا يُدْقعِّددي اْلَكْلددبُ  ،إَذا َرفَدْعددَت رَْأَسددإَب مِّ
  .َماَجهْ 

قْدَعاءُ و   .إبِِّّْليَدتَدْيهِّ  َعَلى َعقِّيبِّهِّ  َوجَيْلِّوَ  ،أَْن يَدْفرَِّر َقَدَمهُ  :اإْلِّ
َدا :رابَعدا َاُر ذِّرَاَعْيددهِّ َسدداجِّ َدددِّيثِّ َجددابِّر   ؛افْددرتِّ ُّ  :حلِّ َواَل يَدْفددرَتِّْر ذِّرَاَعْيددهِّ  ،إَذا َسددَجَد َأَحدددُُكْم فَدْليَدْعتَدددِّلْ  ):قَداَل النَّدد ِّ

َاَر اْلَكْلبِّ  ْمِّذِّ ُّ َوقَالَ  (اْفرتِّ ي ٌ  )):َرَواُه الرت ِّ  .((َحَسٌن َصحِّ
لَدْو َخَشدَع قَدْلدُب َهدَذا  ):فَدَقدالَ  ،رََأى َرُجَ  يَدْعَبُث يفِّ الصََّ ةِّ  أَنَُّه  :لَِّما ُروِّ َ  ؛بشيء  يف الص ةِّ  َعبَدثُهُ  :خامَسا

 .(خلَََشَعْت َجَوارُِّحهُ 
َرتِّهِّ َوْضُع يَدِّ :سادَسا رَاأَْن ُيَصل َِّي  الن ُّ  هَنَى):لَِّقْولِّ َأرِّ ُهَريْدرَةَ  ؛هِّ َعَلى َخاصِّ  .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (الرَُّجُل ُمَتَخص ِّ
َنَُّه مِّْن اْلَعَبثِّ  ؛وحُه مبِِّّْرَوَحة  َوحَنْوَِّهاَتر  :سابَعا ِّ .  
َاَجة  إذا كان إالَّ    .َشدِّيد  َكحر     ؛حلِّ
دددي    ؛َأَصدددابِّعهفَدْرقَدَعدددُة  :اثمنَدددا

َرَواُه ابْدددن  (َوأَنْدددَت يفِّ الصَّدددَ ةِّ  اَل تُدَقْعقِّدددُع َأَصدددابَِّعإبَ  ):قَدددالَ  :لَِّمدددا َرَوى احْلَدددارُِّث َعدددْن َعلِّ
 .َماَجهْ 
َيْشددَغُلُه د  ن ذلددإب  َمددْن اْحتَدددَبَو َغائِّطَددهُ  وهددو ،أَْو َحاقِّبَددا ،َمددْن اْحتَدددَبَو بَدْولُددهُ د وهددو َحاقَِّنادد  الصَّددَ ةَ  ابْتِّددَداُؤه :اتسددَعا
  .الصََّ ةِّ يف ُشوعِّ اخلُ َعْن 
َْضددرَةِّ طََعددام    ):قَدالَ  أَنَّددُه  :لَِّمدا َرَوْت َعائَِّشددةُ  ؛أن يصددليَّ مددع حضدورِّ طعددام  أو شددراب   :عاشدرَا َواَل ، اَل َصددَ َة ئِّ

  .َرَواُه ُمْسلِّمٌ  (َوُهَو يَُدافُِّع اْ َْخبَدَثنْيِّ 
َقْل َعْنُه  ؛َتْكرَاُر اْلَفاحتَِّةِّ يفِّ رَْكَعة   :حاد  عشر َنَُّه ملَْ يُدندْ ِّ   َِّواَل َعْن َأْصَحابِّه.  

 
 

 يف مكروهات  الصالة
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   .للُمصلِّي* ما ُيباُح 
ددده ِبلقدددرةِّ وآل عمدددران   ن النددد َّ  ؛فدددر    َولَدددْو يفِّ  ،مَجْدددُع ُسدددوَرَتنْيِّ فَدددَأْكثَدَر يفِّ رَْكَعدددة   :أوال قدددرأ يف ركعدددة  مدددن قيامِّ

  .والنساء
َصابِّعِّهِّ التَّْسبِّي  و َعدُّ  :اثنَيا َّ  ):لَِّما َرَوى أََنٌو قَالَ  ؛اآْل ِّ أبَِّ َصابِّعِّهِّ يَدْعقُِّد اآْل  رَأَْيُت النَّ ِّ   .(َ  أبَِّ
َدددِّيثِّ َأرِّ ُهَريْدددرَةَ  ؛قَدْتددُل َحيَّددة  َوَعْقددَرب   :اثلثَددا َّ  ):حلِّ  (احْلَيَّددةِّ َواْلَعْقددَربِّ  :أََمددَر بَِّقْتددلِّ اْ َْسددَوَدْينِّ يفِّ الصَّددَ ةِّ  :أَنَّ النَّدد ِّ

ْمِّذِّ ُّ    .َرَواُه اخْلَْمَسُة َوَصحََّحُه الرت ِّ
َّ  ):لَِّمدا َرَوى َوائِّدُل بْدُن َحَجدر   ؛َومَحْدُل َشدْيء  َوَوْضدُعهُ  ،َمدة  َوَلفَُّهدالُْبُو ثدَدْوب  َوعَِّما :رابَعا اْلَتَحدَف إبِِّّزَارِّهِّ  أَنَّ النَّد ِّ

  .(َوُهَو يفِّ الصََّ ةِّ 
ُروَِّ   . الصَّدَ ُة أَْو نَدْفدَ  فَدْرَضدا َكانَدتْ  ،يفِّ قِّدرَاَءةِّ السُّدورَةِّ د َغلِّدَط  :عليه د أ أَْن يَدْفَتَ  َعَلى إَمامِّهِّ إَذا أُْرتَِّج  :خامَسا

ي   َواْبنِّ ُعَمرَ 
دا اْنَصدَرَف قَداَل  ،َصدلَّى َصدَ َة فَدلُدبَِّو َعَلْيدهِّ  أَنَّدُه  :لَِّما َرَوى ابْدُن ُعَمدرَ  ؛َذلِّإَب َعْن ُعْثَماَن َوَعلِّ فَدَلمَّ

َُر ِّ ْبنِّ َكْعب   َو َِّنَّ َذلِّدإَب تَدْنبِّيدٌه يفِّ الصَّدَ ةِّ  ،َرَواُه أَبُدو َداُود (َعدإبَ َفَمدا َمندَ  ):قَدالَ  ،نَدَعدمْ  :قَدالَ  ،(َأَصلَّْيَت َمَعَنا ا): ِّ
َا ُهَو َمْشُروٌع فِّيَها َأْشَبَه التَّْسبِّي َ   .مبِّ

إَذا اَنَبُكدْم َشدْيٌء يفِّ  )لقدولِّ الند  ِّ  ؛أن ُيسب َِّ  رجٌل وُتصف َِّق امدرأٌة إذا عدرَ  لإلمدامِّ شديٌء يف صد تِّه :سادَسا
 .ُمتدََّفق َعَلْيهِّ  (َوْلُتَصف ِّْق الن َِّساءُ  ،ُتَسب ِّْ  الر َِّجالُ فَدلْ  :َصَ تُِّكمْ 

  .* ما ُيسنُّ للُمصِّلي
ي دا َكداَن اْلَمدارُّ أَْو َغدرْيَهُ  ؛َردُّ َمار  َبنْيَ يََدْيهِّ بَِّدْفعِّهِّ بَِّ  ُعْنف    :أوال َددِّيثِّ َأرِّ  ؛فَدْرَضدا َكانَدْت الصَّدَ ُة أَْو نَدْفدَ   ،آَدمِّ حلِّ

َّ  :قَالَ  :د  َسعِّي دْن النَّداسِّ  ):يَدُقولُ  َسِّْعُت النَّ ِّ فَدَأرَاَد َأَحدٌد أَْن جَيْتَداَز بَدنْيَ  ،إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم إىَل َشْيء  َيْسرُتُُه مِّ
َا  ؛فَ ِّْن َأىَب فَدْليُدَقاتِّْلهُ  ،فَدْلَيْدفَدْعهُ  :يََدْيهِّ   .ُمتدََّفق َعَلْيهِّ  (َشْيطَانٌ هو فَ ِّمنَّ
َفدرَِّدا  ،إَماَمدا َكدانَ د   َصدَ ُة َغدرْيِّ َمدْأُموم  ُتَسدنُّ  :اثنَيا َهداد أَْو ُمندْ َددِّيثِّ َأرِّ َسدعِّيد  يَدْرفَدعُدهُ  ؛إىَل ُسدرْتَة  َمدَع اْلُقدْدرَةِّ َعَليدْ  ):حلِّ

َها ،إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَدْلُيَصل ِّ إىَل ُسرْتَة   ندْ   .(َوْلَيْدُن مِّ
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   .* أركاُن الصالِة
  :َر ركَناوهي أربعَة عش
  ." َوُقوُموا َِِِّّّ قَانِّتِّنيَ " :لَِّقْولِّهِّ تَدَعاىَل  ؛اْلقَِّياُم يفِّ فَدْر   لَِّقادِّر  َعَلْيهِّ  :الركن ا ول
ْحرَامِّ  :الركن الثاأ َدِّيثِّ  ؛َتْكبِّريَُة اإْلِّ   .(حَتْرُِّيَُها التَّْكبِّريُ  ):حلِّ

َددددةِّ يفِّ ُكددددل ِّ رَْكَعددددة   :الددددركن الثالددددث َفددددرِّدِّ قِّددددرَاَءُة اْلَفاحتِّ َمددددامِّ َواْلُمندْ َدددددِّيثِّ  ؛ َعلَددددى اإْلِّ َددددةِّ  ):حلِّ اَل َصددددَ َة لَِّمددددْن مَلْ يَدْقددددرَأْ بَِّفاحتِّ
  .(اْلكَِّتابِّ 
  .الرُُّكوُع إمْجَاَعا :الرَّابِّعُ الركن 
ْعتِّددَداُل بَدْعددددَ  :اخْلَددامِّوُ الددركن  َنَّددُه  ؛الرُُّكددوعِّ  االِّ ِّ   َفَددَدَخَل فِّيدددهِّ  ،(يْدُتُمدددوأِّ ُأَصددل ِّيَصددلُّوا َكَمددا رَأَ  ):َداَوَم َعَلْيدددهِّ َوقَددال 

ْعتَِّدالُ    .الرُُّكوعِّ  من االِّ
  .السُُّجوُد إمْجَاَعا :الركن السادس

ْعتَِّداُل  :السَّابِّعُ الركن    .منهاالِّ
ُّ   ):قَالَدتْ  :لَِّمدا َرَوْت َعائَِّشدةُ  ؛اجْلُُلوُس بَدنْيَ السَّدْجَدَتنْيِّ  :لثَّامِّنُ الركن ا دْن السُّدُجودِّ مَلْ إَذا َرفَد َكداَن النَّد ِّ َع رَْأَسدُه مِّ

  .َرَواُه ُمْسلِّمٌ  (َيْسُجْد َحىتَّ َيْسَتوَِّ  قَاعَِّدا
ْعتِّدددددَدالِّ َعْنددددددهُ  ،يفِّ الرُُّكدددددوعِّ  :َأ ْ  ؛الطَُّمْأنِّينَدددددُة يفِّ َهددددددذِّهِّ اْ َفْدَعدددددالِّ  :الدددددركن التاسدددددع دددددُجودِّ  ،َواالِّ َواجْلُلُدددددوسِّ بَددددددنْيَ  ،َوالسُّ
  .السَّْجَدَتنْيِّ 

رُ اْلَعاالركن  ريُ  :شِّ   .التََّشهُُّد اْ َخِّ
يَّاتُ  ،إَذا قَدَعَد َأَحدُُكْم يفِّ َصَ تِّهِّ  ):لَِّقْولِّهِّ  ؛اجللوُس له :الركن احلاد  عشر  .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ  (...فَدْليَدُقْل التَّحِّ
 .ُئ إْن ُقد َِّمْت َعَلْيهِّ َفَ  جُتْزِّ  ؛بَدْعَد التََّشهُّدِّ اْ َوَّلِّ  الصََّ ُة َعَلى النَّ ِّ ِّ  :الركن الثاأ عشر
  .(َوحَتْلِّيُلَها التَّْسلِّيمُ  ): لَِّقْولِّهِّ  ؛لتَّْسلِّيَمَتانِّ ا :الركن الثالث عشر
ْتِّيدبُ  :الركن الرابع عشر دَفةِّ الصَّدَ ةِّ أو  تَدْرتِّيدُب اْ َرَْكدانِّ َعلَدى َمدا ذُكِّدَر ُهنَدا :َأ ْ  ؛الرتَّ َنَّدُه  ؛يفِّ صِّ ِّ    َكداَن ُيَصدل ِّيَها

  .َبةَ ُمَرتدَّ 
   .* واجبات الصالة
  :وهي كانيُة واجبات

نْتَِّقالِّ  التَّْكبِّريُ  :الواجب ا ول ُ َكَذلِّإبَ    نه  ؛لِّ ِّ  .(َصلُّوا َكَما رَأَيْدُتُموأِّ ُأَصل ِّي ):َوقَالَ  ،َكاَن يَُكر ِّ
ُ لَِّمْن محَِّدهُ  )قَدْول :َأ ْ  ؛التَّْسمِّيعُ  :الواجب الثاأ َِّ َما ،(َسَِّع ا َفرِّد  ُدوَن َمْأُموم  إلِِّّ   .م  َوُمندْ

 يف أركان  الصالة  وواجبات ها وسننها
ٌ
 فصل
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َفرِّد   ؛(َربدََّنا َوَلإب احْلَْمدُ  )قَدْول :َأ ْ  ؛التَّْحمِّيدُ  :الواجب الثالث   .لُِّكل   مِّْن إَمام  َوَمْأُموم  َوُمندْ
  .مرَة واحدةَ َتْسبِّيُ  رُُكوع   :الواجب الرابع

  .مرَة واحدةَ َتْسبِّيُ  ُسُجود   :الواجب اخلامو
 .واحدةَ َبنْيَ السَّْجَدَتنْيِّ َمرََّة  (َرب ِّ اْغفِّْر يلِّ  )قولُ  :سالواجب الساد
َنَُّه  ؛وَّلُ ا َ َشهٌُّد الت :الواجب السابع ِّ   ِّفَدَعَلُه َوَداَوَم َعَلى فِّْعلِّهِّ َوأََمَر بِّه.  
  .اجْلُُلوُس َلهُ  :الواجب الثامن

  .* ُسَنُن الصالة
  :تتوزَُّع سنُن الص ةِّ على قسمني

  .ُسَنُن أَقْدَوال   :ا ول القسم
ْسدددتِّْفَتاحُ  :ومنهدددا دددنْ  ،َوالتَّدددْأمِّنيُ  ،َواْلَبْسدددَمَلةُ  ،َوالتدََّعدددوُّذُ  ،االِّ دددورَةِّ يفِّ ُكدددل   مِّ دددْن ُرَِبعِّيَّدددة  أَْو  َوقِّدددرَاَءُة السُّ الدددرَّْكَعَتنْيِّ اْ ُولَيَدددنْيِّ مِّ

َََا  َِِّّمددددا ،تَّطَددددوُّعِّ ُكل ِّددددهِّ َصددددَ ةِّ اْلَفْجددددرِّ َواجْلُُمَعددددةِّ َواْلعِّيددددَدْينِّ َوال ويفَمْغددددرِّب   ْخَفدددداُت يفِّ  ددددْلَء  )َوقَدددددْول ،َواجْلَْهددددُر َواإْلِّ مِّ
ْئَت مِّْن َشدْيء  بَدْعددُ  ْلَء َما شِّ ْلَء اْ َْر ِّ َومِّ يددِّ يفِّ َحدق ِّ َمدْن ُيْشدرَُع لَدُه قَددْوُل َذلِّدإبَ  (السََّمَواتِّ َومِّ َوُهدَو  بَدْعدَد التَّْحمِّ

َفدددددرُِّد ُدونَ  َمددددداُم َواْلُمندْ دددددُجودِّ وَ  ،اْلَمدددددْأُمومِّ  اإْلِّ دددددْن َتْسدددددبِّي ِّ الرُُّكدددددوعِّ َوالسُّ َرب ِّ اْغفِّدددددْر يلِّ بَدددددنْيَ ) َوَمدددددا زَاَد َعلَدددددى اْلَمدددددرَّةِّ مِّ
ددْن َعددَذابِّ َجَهددنَّمَ  )قَدددْولُ و  ،(السَّددْجَدَتنْيِّ  َِِّّ مِّ ددريِّ  (...أَعُددوُذ ِبَِّ ددرِّهِّ يفِّ التََّشددهُّدِّ اْ َخِّ ددَر التََّشددهُّ  َوالدددَُّعاءُ  ،إىَل آخِّ دِّ آخِّ

ريِّ   .(ََُّ لِّيَدَتَخريَّْ مِّْن الدَُّعاءِّ أَْعَجَبُه إلَْيهِّ فَدَيْدُعوَ  ):يفِّ َحدِّيثِّ اْبنِّ َمْسُعود   لَِّقْولِّهِّ  ؛اْ َخِّ
  .سنن أفعال :القسم الثاأ

َددا إىَل َحددْذوِّ  رفددع اليدددين َمْبُسددوطَةَ  :منهدداو  لَددةِّ بُِّبطُوهنِّ ْحددرَامِّ وَ  َمْضددُموَمَة اْ ََصددابِّعِّ ُمْسددتَدْقبَِّل اْلقِّبدْ  عِّْندددَ  َمْنكِّبَدْيددهِّ عِّْنددَد اإْلِّ
ْندُه  َو عِّْندد الرُُّكدوعِّ  دْن َوَحطُّ  ،وعندد القيددامِّ مدن الدركعتني اُ وليدنيالرَّفْدعِّ مِّ َمدا َعقِّددَب اْلَفدرَا ِّ مِّ ددنيِّ  ،ذلدإبهِّ َوقَددْبُ  اْلَيمِّ

دهِّ  َمدا حَتْددَت ُسدرَّتِّهِّ بَدْعدَد إْحرَامِّ دَمالِّ َوَجْعلِّهِّ ددعِّ ُسدُجودِّهِّ َوالنَّ  ،َعلَدى ُكدوعِّ الش ِّ ددريَا ،َِدُر إىَل َمْوضِّ  َوتَدْفرِّيُقدُه بَدنْيَ َقَدَمْيدهِّ َيسِّ
َََل ِّهِّ  ،هِّ بَدْينهَماَوُمرَاَوَحتيفِّ قَِّيامِّهِّ  َََل ِّهِّ  ،َواجْلَْهُر يفِّ  ْخَفاُت يفِّ    .وغرُي ذلإب ،َواإْلِّ

   .* الفرق بين أركاِن الصالِة وواجباِتها وسنِنها
  .سواٌء أكان ذلإب عمَدا أم سهَوا ؛وتبطُل الط ُة عنَد تركِّه ،رُكهال جيوُز ت :هو أنَّ الركنَ 
 .  سجوُد السهوِّ عنَد تركِّه سهَواوجيبُ  ،وتبطُل الط ُة عنَد تركِّه عمَدا فقط ،ال جيوُز ترُكه أيَضا :والواجب
  .وال تبطُل الص ُة بذلإب ولو كان عمَدا ،جيوُز ترُكها :والسنة
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 .ود السهِو* مشروعيَُّة سج
ه ببعدث ا فكدار عليده صد تَ  رَ وكدان الشديطان  درص علدى أن يشدو ِّ  ،للنسديان والدذهول رضةَ ملا كان اإلنسان عُ 

 :والدذهولفيهدا بددافع النسديان  يف الصد ة أو زايدةٌ  رمبا ترتب على ذلدإب نقدصٌ و  ،ه  ا عن ص تهوإشغال ِبلِّ 
 ُُ  ،وجددرَا للنقصددان ،ا للشدديطانوإرغاَمدد ،تفدداداي لددذلإب ؛تهيف آخددر صدد  ي أن يسددجدَ للمصددل ِّ د تعدداىل د  شددرع 
 .للرمحن وإرضاءَ 

يف  وقدددد سدددهى النددد   ،هدددو النسددديان :والسدددهو ،(سدددجود السدددهوبدددد) وهدددذا السدددجود هدددو مدددا يسدددميه العلمددداء 
 .ه  م عند السهوليقتدوا به فيما يشرعُ  ؛من متام نعمة ُ على أمته وإكمال دينهم هوكان سهوُ  ،الص ة

  .حواُل سجوِد السَّهِو* أ
  :يف ا حوالِّ التاليةسجود السهو  شرعُ يُ 
  :وهي على صورتني .الزايدة يف الص ة :الة ا وىلاحل

والقعدددود يف َدددل  ،كالقيدددام يف َدددل القعدددود  ؛مدددن جدددنو الصددد ة زايدة ا فعدددال إذا كاندددت زايدةَ  :الصدددورة ا وىل
   .أو زايدةِّ ركوع  أو سجود   ،القيام
فدد ذا زاد الرجددل أو نقددص يف  ):يف حددديث ابددن مسددعود لقولدده  ؛ف ندده يسددجد للسددهو ،ذلددإب سددهَوا فدد ذا فعددل
فشدرع السدجود  ؛هدا يف املعدامدن هيئتِّ  يف الصد ة نقدصٌ  و ن الدزايدةَ  ،رواه مسلم (فليسجد سجدتني ،ص ته
 .لينجر النقص  ا

 :ا إن علدم يف أثنداء الركعدة الزائددةأمَّد .جد للسدهوف نده يسد :منهداومل يعلم إال بعدد فراغده  ،وكذا لو زاد ركعة سهَوا
 .مَ يسجد للسهو ويسل ِّ  ،د إن مل يكن تشهدويتشهَّ  ،ف نه جيلو يف احلال

د  ويلددزم اإلمددامَ  ،النسدداء الرجددال وتصددفقَّ  أبن يسددب َ  ؛هلددزم مددن علددم مددن املددأمومني ِبلددزايدة تنبيُهدد اوإن كددان إماَمدد
ه علددى وكددذا يلددزمهم تنبيُهدد .إىل الصددواب  ندده رجددوعٌ  ؛ جيددزم بصددواب نفسددهإىل تنبدديههم إذا مل الرجددوعُ د  حينئددذ  
 .النقصِّ 

يف الددركعتني ا خريتددني مددن الرِبعيددة  وقددراءة سددورة   ،كددالقراءة يف الركددوع والسددجود  ؛زايدة ا قددوال :الصددورة الثانيددة
  .والثالثة من املغرب
  .له السجود للسهو حبَّ استُ  ،ف ذا فعل ذلإب سهَوا

  :وهي على صور   .النَّقُص من الص ةِّ  :لثانيةاحلالة ا

هو
َّ
 سجود  الس

ُ
 باب
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 وال يغددي عندده سددجودُ  ،مل تنعقددد صدد ته :اإلحددرامتكبددرية  وكددان هددذا الددركنُ  ،اركنَدد كددان املددرتوكُ إن   :الصددورة ا وىل
 .السهو

 راءةِّ ه يف قددوذكددر هددذا املددرتوك قبددل شددروعِّ  ،أو سددجود   كركددوع    ؛اإلحددرام تكبددريةِّ  ا غددريَ إن كددان ركنَدد :الصددورة الثانيددة
  .فيأيت به ومبا بعده ،ف نه يعود وجوِبَ  :أخرى ركعة  

الددُ  وقامددت الركعددةُ  ،بطلددت الركعددة الددُ تركدده منهددا :أخددرى ه يف قددراءة ركعددة  إن ذكددره بعددد شددروعِّ  :الصددورة الثالثددة
  .ه ِبلركعة الُ بعدهاسِّ لتلبُّ استدراكه ا مل ُيكنه  نه ترك ركنَ  ؛تليها مقامها
  :مل يعلم ِبلركن املرتوك إال بعد الس م إن :الصورة الرابعة
حلددديثِّ َأرِّ  ؛وسددلم ،وسددجد للسددهو ،كاملددة  أتددى بركعددة   :طهارتددهوهددو ِبق علددى الفصددل فدد ن مل يطددل  -

ُّ  :قَالَ  :ُهَريْدرَةَ  دريِّينَ  َصلَّى بَِّنا النَّ ِّ دي ِّ د قَداَل ابْدُن سِّ َلكِّدْن قَدْد ََسَّاَهدا أَبُدو ُهَريْددرََة  :إْحدَدى َصدَ يَتْ اْلَعشِّ
دديَت أاََن د َفَصددلَّى بِّنَددا رَْكَعتَددنْيِّ  َهددا ،ََُّ َسددلَّمَ  ،َنسِّ د فَاتََّكددأَ َعَليدْ َكأَنَّددُه   ،فَدَقدداَم إىَل َخَشددَبة  َمْعُروَضددة  يفِّ اْلَمْسددجِّ

ُه اْ َ  ،َوَشدبَّإَب بَدنْيَ َأَصدابِّعِّهِّ  ،َوَوَضَع يََدُه اْلُيْمدَا َعلَدى اْلُيْسدَرى ،َغْضَبانُ  ُْيَدنِّ َعلَدى َظْهدرِّ َكف ِّدهِّ َوَوَضدَع َخددَّ
دِّ فَدَقدداُلوا ،اْلُيْسددَرى ددْن َِببِّ اْلَمْسددجِّ ددَرَعاُن مِّ َويفِّ اْلَقددْومِّ أَبُددو َبْكددر  َوُعَمددُر  ،َقُصددَرْت الصَّددَ ةُ  :َوَخَرْجددتِّ السَّ

َِِّّ أََنَسددْيَت  :فَدَقددالَ  (ُذو اْليَددَدْينِّ  )َويفِّ اْلَقددْومِّ َرُجددٌل يفِّ يَدددِّهِّ طُددوٌل يُدَقدداُل لَددهُ  ،فَدَهدداَِب أَْن يَُكل َِّمدداهُ  اَي َرُسددوَل ا
 ؛نَدَعددمْ  :فَدَقدداُلوا (َأَكَمددا يَدُقددوُل ُذو اْليَددَدْينِّ ا ):فَدَقددالَ  ،(مَلْ أَنْددَو َومَلْ تَدْقُصددرْ  ):أَْم َقُصددَرْت الصَّددَ ُة ا فَدَقددالَ 

ثْددَل ُسددُجودِّ  ،َفَصددلَّى َمددا تَدددَركَ  ،فَدتَدَقدددَّمَ  ََُّ َكددرََّ َوَسددَجَد مِّ َددا  .ََُّ َرفَددَع رَْأَسددُه وََكددرََّ  ،هِّ أَْو أَطْددَولَ ََُّ َسددلََّم  فَدُرمبَّ
ََُّ َسلََّم  :فَديَدُقولُ  ،َسأَُلوهُ   .ُمتدََّفٌق َعَلْيهِّ َوَلْفُُِه لِّْلُبَخارِّ  ِّ  (أُنْبِّْئُت أَنَّ عِّْمرَاَن ْبَن ُحَصنْي  قَاَل 

كدددون املددرتوك تشدددهَدا إال أن ي .اسدددتأنف الصدد ة مدددن جديددد :هأو اندددتق  وضددوؤُ  ،إن طددال الفصددلو  -
 .مبل أييت به ويسجد ويسل ِّ  ،كاملة    كرتك ركعة    عترُ ف نه ال يُ  :أخريَا أو س ما

  :نسي التشهد ا ول إذا :الصورة اخلامسة
 .لزمه الرجوع لإلتيان ِبلتشهد :ومل يستتمَّ قائَما ،قام إىل الركعة الثالثةف ن  -
  .هه رجوعُ رِّ كُ   :قائما ستتمَّ ا وإن -
   .وجَر ذلإب بسجودِّ السهوِّ  . نه تلبو بركن آخر ف  يقطعه ؛حرَُم رجوُعه : القراءةِّ وإن شرع يف -

لإلتيدان بده مدا مل يعتددل قائمدا يف الركعدة  لزمده الرجدوعُ  :يف الركوع أو السدجود إن ترك التسبي َ  :الصورة السادسة
  .ويسجد للسهو ،ا خرى

  .الشإب يف الص ة :احلالة الثالثة
َ  ، نددده املتددديقن ؛ف نددده يبدددي علدددى ا قدددل :مدددث ثنتدددني أم ثددد اث اأبن شدددإب أصدددلى  ؛الركعدددات فددد ن شدددإب يف عددددد

فلوم يودر واحود   ،إذا شو  أحودكم ص صو ت  ):حلديث عبد الرمحن بن عوف ؛يسجد للسهو قبل الس م
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لم رواه أمحددددد ومسدددد (فليجعلهووووا اثنتوووون :ثنتوووون أو ثوووو ااأو مل يوووودر  ،فليجعلهووووا واحوووود  :اثنتوووونصوووولى أو 
 .والرتمذ 
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   .صالُة التطوُّع* 
علدى التقدرب إىل   ملداومدة الند  ؛لتطوع ِبلص ة من أفضل القدرِبت بعدد اجلهداد يف سدبيل ُ وطلدب العلدما

 .(واعلموا أن خري أعمالكم الص ة ،استقيموا ولن حتصوا ):وقال  ،ربه بنوافل الصلوات
َ صد ة  ،َ صد ُة االستسدقاءِّ  ،ص ة الكسدوف :أنواعهوآكد  ،   من بع بعضها آكدُ  ،متعددة أنواعٌ  وص ةُ 
  .َ ص ة الوتر ،وي االرت 

  :ومن صلواتِّ التطوُّعِّ ما يلي
  .ص ُة الوتر :أوال

قددال  ؛هشددهادتُ  دَّ رَ تدُددينبغددي أن ف ندده  علددى تركدده ومددن أصددرَّ  ،فدد  ينبغددي تركدده ؛اتفددق املسددلمون علددى مشددروعية الددوتر
 .((ال ينبغي أن تقبل شهادته ؛فهو رجل سوء ،عمَداترك الوتر من  )):اإلمام أمحد

إذا كاندت  والسبع والتسدع واإلحددى عشدرة ولث ث الركعات وللخمو ،للركعة املنفصلة عما قبلها اسمٌ  :رُ تدْ والوِّ 
 للركعددة املنفصددلةِّ  فددالوتر اسددمٌ  ،فددأكثرفدد ذا كانددت هددذه الركعددات بسدد مني  ؛واحددد بسدد م   متصددلةَ  هددذه الركعدداتُ 

 .وحدها
 .يبدأ من بعد ص ة العشاء اآلخرة ويستمر إىل طلوع الفجر :ووقت الوتر
  .رواه مسلم (الوتر ركعٌة من آخر الليلِّ  ):لقولِّه  ؛ركعة واحدة :وأقل الوتر
  .إحدى عشرة ركعة :وأكثر الوتر
  ):د  عنهددارضددي ُد لقددول عائشددة  ؛َ يصددلي ركعددة واحدددة يددوتر  ددا ،ركعتددني ركعتددني يصددليهاولدده أن  -

هدددذا هدددو  .رواه مسدددلم (يدددوتر منهدددا بواحددددة ،يصدددلي ِبلليدددل إحددددى عشدددرة ركعدددة كدددان رسدددول ُ 
  .ا فضل

ويتشدهد  ،َ يقدوم وأييت ِبحلاديدة عشدرة ،ويتشدهد وال يسدلم ،َ جيلو بعدد العاشدرة ،هاوله أن يسردَ  -
 .ويسلم

  .ويتشهد ويسلم ،وال جيلو إال بعد احلادية عشرة ،وله أن يسردها -
ويتشددهد التشددهد ا ول وال  ،َ جيلددو عقددب الركعددة الثامنددة ،يسددرد كانيددا ؛ولدده أن يددوتر بتسددع ركعددات -

 .ويتشهد التشهد ا خري ويسلم ،َ يقوم فيأيت ِبلركعة التاسعة ،يسلم

 صالة التطوع و
ُ
 أوقات النهيباب
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لقدددول أم  ؛ويتشدددهد ويسدددلم ،ال جيلدددو إال يف آخدددر ،ولددده أن يدددوتر بسدددبع ركعدددات أو ِبمدددو ركعدددات -
ال يفصدددل بيدددنهن بسددد م وال   ،يدددوتر بسدددبع وِبمدددو كدددان رسدددول ُ   ):د رضدددي ُ عنهددداد سدددلمة 
 .(ك م
  .ث ث ركعات :وأدّن الكمالِّ 
 .  نه أكثُر عم  ؛هذا هو ا فضلُ  .َ يصلي الركعة الثالثة وحدها ،ركعتني ويسلم يصليَ وله أن  -
   .وله أن يسرَدها بس م  واحد   -

بدد)  :الثالثدةيف و  ،(ُقْل اَي أَيدَُّها اْلَكدافُِّرونَ بد) ويف الثانية  ،(اسم ربإب ا على  َ َسبَّ د) يف ا وىل ب :أن يقرأَ  ستحبُّ ويُ 
ُ َأَحدٌ  َِّ  .(ُقْل ُهَو ا

اللهدم اهددأ  ):وتقدول ،فرتفدع يدديإب ،أبن تددعو ُ سدبحانه ؛القنوُت يف الوترِّ بعد الرفعِّ من الركدوعِّ  ستحبُّ ويُ 
 .دالدعاء الوار آخرِّ  إىل (...فيمن هديت

  .ص ة الرتاوي  :اثنَيا
 هندددم يطيلدددون  ، ن النددداس كدددانوا يسدددرت ون فيهدددا بدددني كدددل أربدددع ركعدددات ؛(تدددراوي  )َسيدددت ،وهدددي سدددنة مؤكددددة

 .الص ة
صددلى يف املسددجد   أن الندد  :د رضددي ُ عنهدداد عائشددة حلددديثِّ  ؛ليددايل رمضددان يف املسددجد مجاعددةَ  ُتصددلَّىو 

لدم ف َ اجتمعدوا مدن الليلدة الثالثدة أو الرابعدة ،مدن القابلدة وكثدر النداس َ صلى ،وصلى بص ته انس ،ذات ليلة
فلددم ُينعددي مددن اخلددرو  إلدديكم إال أأ خشدديت أن  ،قددد رأيددت الددذ  صددنعتم ):فلمددا أصددب  قددال ،خيددر  إلدديهم

 .وتلقتها أمته ِبلقبول ،وفعلها صحابته من بعده ،(تفر  عليكم
 رمحده ُد قال شيخ اإلس م ابن تيميدة  .وا مر يف ذلإب واسع ، مل يثبت فيه شيء عن الن  :عدد ركعاهتاو 
وث ثدني كمدا  ولده أن يصدلي سدتا ،من مذهب أمحدد والشدافعي كما هو مشهورٌ ركعة  له أن يصلي عشرين  )):د

فيكدددون تكثدددري  ؛حسدددن وكدددل   .ولددده أن يصدددلي إحددددى عشدددرة ركعدددة وثددد ث عشدددرة ركعدددة ،هدددو مدددذهب مالدددإب
 .(ب طول القيام وقصرهالركعات أو تقليلها ئس

  .السنن الراتبة :اثلثَا
وركعتدان ، وركعتدان بعدد املغدرب ،وركعتدان بعدد الِهدر ،ركعتان قبل الِهدر :وهي ،عشر ركعات   :والسنن الرواتبُ 
 وركعتان قبل ص ة الفجر بعد طلوع الفجر. ،بعد العشاء

حفِدت مدن ):قالد رضدي ُ عنهمدا د  هو حدديث ابدن عمدر :والدليل على هذه الرواتب  ذا التفصيل املذكور
وركعتدني بعدد  وركعتدني بعدد املغدرب يف بيتده، ،وركعتدني بعددها ،ركعتني قبل الِهدر :عشر ركعات رسول ُ 

 .متفق عليه (فيها أحدٌ × على الن   كانت ساعة ال يدخلُ و  ،وركعتني قبل الصب  ،العشاء يف بيته
  :وآكد هذه الرواتب
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علدى شديء مدن النوافدل أشدد تعاهدَدا منده  مل يكدن الند   ):درضدي ُ عنهدا د ل عائشدة لقو  ؛الفجر ركعتا -1
  .متفق عليه (على ركعُ الفجر

، ويف (قُدْل اَي أَيدَُّهدا اْلَكدافُِّرونَ  ):ويقدرأ يف الركعدة ا وىل مدن سدنة الفجدر بعدد الفاحتدة ،والسنة مهفيف ركعدُ الفجدر
ُ َأَحدٌ  ):الثانية َِّ َنا ):ويقرأ يف ا وىل منهماأ ،(ُقْل ُهَو ا َِِّّ َوَما أُْنزَِّل إِّلَيدْ  ،اآلية الدُ يف سدورة البقدرة (ُقوُلوا آَمنَّا ِبِّ

نَدَنا ):ويقرأ يف الركعة الثانية  .اآلية الُ يف سورة آل عمران (ُقْل اَي أَْهَل اْلكَِّتابِّ تَدَعاَلْوا إِّىَل َكلَِّمة  َسَواء  بَديدْ
 .(اإلخ ص) و ،(الكافروند) بعد املغرب باللتني  الركعتني يقرأ يف .ركعتا املغرب -2

قضدى ركعدُ الفجدر مدع الفجدر حدني انم   نده  ؛قضداؤه ف نده يسدن ،من هذه السنن الرواتب شيءٌ  فاتوإذا 
يف د ويقدداس البدداقي مددن الرواتددب  .حددني شددغل عنهمددا ،بعددد الِهددر بعددد العصددر وقضددى الددركعتني اللتددني ،عنهمددا

 .على ما فيه النصد إذا فات مشروعية قضائه 
  .ص ُة الليلِّ  :رابَعا

أفضُل الص ةِّ بعدد الفريضدةِّ صد ُة  ):حلديثِّ مسلم  عن أر هريرَة مرفوَعا ؛وهي أفضُل من النفلِّ املطلقِّ ِبلنهارِّ 
  .(الليلِّ 

  ؛ة داودأفضدل الصد ة صد  ):مرفوَعدا (الصدحي  )ملدا يف ؛وأفضل ص ة الليل الص ُة يف ثلث الليدل بعدد نصدفه
  .(وينام سدسه ،ويقوم ثلثه ،كان ينام نصف الليل

فليفتدت  صدد ته  ؛إذا قددام أحددكم مدن الليددل ):حلددديث أر هريدرة ؛ويسدتحب أن يفتدت  هتجددده بدركعتني خفيفتدني
  .رواه مسلم (بركعتني خفيفتني

 :(مثدا مثدا )ومعدا ،عةرواه اجلما (ص ة الليل مثا مثا ):  لقوله ؛ويسلم يف ص ة الليل من كل ركعتني
  .. وإْن زاد ف  أبسَ فهي ثنائية ال رِبعية ،بتشهد وتسليمتني ؛ركعتان :أ 

ومدن صدلى  ،فهدو أفضدل مدن صدلى قائمدا ):لقولده  ؛ا أفضدل مدن الصد ة قاعدداَ بد  عدذروص ة النافلة قائَمد
 .متفق عليه (قاعداَ فله نصف أجر ص ة القائم

  .ص ُة الضحى :خامَسا
ال : كان يصدلي الضدحى حدىت نقدول  أن الن   ): سعيدديث أر حل ؛ى يف بع ِّ ا ايمِّ دوَن بع   وتصل

  .(يدعها، ويدعها حىت نقول: ال يصليها
  .أبنه ص ها دون ركعتني  نه مل ينقل عنه  ؛ركعتان :وأقل ص ة الضحى

رواه  (الضددحى ةَ حْ كددان ركعددات سددبُ عددام الفددت  صددلى  أن الندد   ):ملددا روت أم هددان  ؛كددان ركعددات :وأكثرهددا
  .اجلماعة

وا فضدل أن  ،وُيتدد إىل قبيدل الدزوال ،يبتدئ من ارتفاع الشمو بعد طلوعهدا قددر رمد  :ووقت ص ة الضحى
  .يصلي إذا اشتد احلر
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  .ص ُة االستخارةِّ  :سادَسا
َِِّّ   :حددديث جددابر  د رضددي ُُ عندده د :ويدددلُّ عليهددا ْسددتَِّخارََة َّفِّ ا ُُمددورِّ َكَمددا يُدَعل ُِّمنَددا يُدَعل ِّ  َكدداَن َرُسددوُل ا ُمنَددا االِّ

دددَن اْلُقدددْرآنِّ  دددورََة مِّ دددْن َغدددرْيِّ اْلَفرِّيَضدددةِّ  ):يَدُقدددولُ  ،السُّ َ ْمدددرِّ فَدْلرَيَْكدددْع رَْكَعتَدددنْيِّ مِّ اللَُّهدددمَّ إِّّن ِّ  :ََُّ لِّيَدُقدددلِّ  ،إَِّذا َهدددمَّ َأَحددددُُكْم ِبِّ
ددإَب َوَأْسددتَدْقدُِّرَك  ريَُك بِّعِّْلمِّ دديمِّ  ،بُِّقددْدَرتِّإبَ َأْسددَتخِّ ِِّ ددْن َفْضددلِّإَب اْلَع فَ ِّنَّددإَب تَدْقدددُِّر َوالَ أَقْدددُِّر َوتَدْعلَددُم َوالَ أَْعلَددُم  ،َوَأْسددأَُلإَب مِّ

دى َوَعاقِّبَددةِّ أَْمدرِّى  ،َوأَنْدَت َعد َُّم اْلُغيُددوبِّ   :الَ أْو قَدد -اللَُّهدمَّ إِّْن ُكْنددَت تَدْعلَدُم أَنَّ َهددَذا اَ ْمدَر َخدرْيٌ ىلِّ َّفِّ دِّيدداِّ َوَمَعاشِّ
ََُّ َِبرِّْك ىلِّ فِّيدددهِّ  دددْرُه ىلِّ  لِّدددهِّ د فَاقْدددُدْرُه ىلِّ َوَيس ِّ دددلِّ أَْمدددرِّى َوآجِّ َوإِّْن ُكْندددَت تَدْعلَدددُم أَنَّ َهدددَذا اَ ْمدددَر َشدددر  ىلِّ َّفِّ دِّيددداِّ  ،َعاجِّ

ددى َوَعاقِّبَددةِّ أَْمددرِّى د أَْو قَددالَ  لِّددهِّ د فَاْصددرِّْفُه َعددا ِّ َواْصدد :َوَمَعاشِّ ددلِّ أَْمددرِّى َوآجِّ َواقْددُدْر ىلِّ اخْلَددرْيَ َحْيددُث  ،رِّْفاِّ َعْنددهُ َّفِّ َعاجِّ
ََُّ أَْرضِّاِّ    .رواه البخار  .ويسمي حاجَته (َكاَن 

  .الص ة عقب الوضوء :سابَعا
ُ َعْنهُ د َأرِّ ُهَريْدرََة حديث  :ويدلُّ عليها َِّ َي ا َّ  :د َرضِّ َ ُل َحدد ِّْثيِّ اَي بِّد ):لِّدبَِّ ل  عِّْندَد َصدَ ةِّ اْلَفْجدرِّ قدال  أَنَّ النَّ ِّ

ْسَ مِّ  ْلَتُه يفِّ اإْلِّ َْرَجى َعَمل  َعمِّ ْلدُت َعَمدَ  أَْرَجدى  :قَدالَ  ،(يَدَد َّ يفِّ اجْلَنَّدةِّ  َسِّْعُت َدفَّ نَدْعَلْيدإَب بَدنْيَ فَ ِّأ ِّ  ؛أبِّ َمدا َعمِّ
ددْر َطُهدددورَا يفِّ َسدداَعةِّ لَْيددل  أَْو هَنَدددار  إِّالَّ َصددلَّْيتُ  متفدددق  (بِّدددَذلِّإَب الطُُّهددورِّ َمددا ُكتِّدددَب يلِّ أَْن ُأَصددل ِّيَ  عِّْندددِّ  َأأ ِّ مَلْ أََتَطهَّ

   .عليه
  .حتية املسجد :اثمَنا

  .(ف  جيلو حىت ُيصلَي ركعتني ،إذا دخل أحدكم املسجد ):قوله  :ويدلُّ عليها
  .سجود الت وة :اتسَعا

  ):-رضدي ُ عنهمدا- عمدر قال ابدن.وقد أمجع العلمداء علدى مشدروعيته ،يسن سجود الت وة للقارئ واملستمع
 (ونسددجد معده حددىت مدا جيددد أحددان موضددعا جلبهتدده ،فيسددجد ؛يقدرأ علينددا السدورة فيهددا السدجدة كدان الندد  
 .متفق عليه

وحدم  ،وأمل تندزل ،والنمدل ،والفرقدان ،واحلدج ،َرومد ،واإلسدراء ،والنحل ،والرعد ،ا عراف :يف وسجدات الت وة
هددل هددي سددجدة  ؛خدد ف بددني العلمدداء (ص )ويف سددجدة .قددرأ ِبسددم ربددإبوا ،واالنشددقاق ،والددنجم ،السددجدة

 شكر أو سجدة ت وة ا
 ):وإن قدال ،كمدا يقدول يف سدجود الصد ة  (سدبحان رر ا علدى ):ويقول يف سجوده ،ويكر إذا سجد للت وة

 دا  وضدع عدي ،اللهدم اكتدب يل أجدراَ  .وقوتدهئولده  ،وشدق َسعده وبصدره ،سجد وجهي لل الذ  خلقه وصوره
 .ف  أبس (وتقبلها مي كما تقبلتها من عبدك دواد ،واجعلها يل عندك ذخراَ  ،وزراَ 
  .سجود الشكر :عاشرَا

كددددان إذا أاته أمددددر ُيسددددرُّ بدددده خددددرَّ   أن الندددد َّ  ):حلددددديثِّ أر بكددددرة ؛وُتسددددنُّ عنددددَد جتدددددُّدِّ نعمددددة  أو اندددددفاعِّ نقمددددة  
  .رواه أبو داود (ساجَدا
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   .* أوقاُت النهي
  :َخسُة أوقات  وهي 

( فدد  صد ة إال ركعدُ الفجددر ،إذا طلدع الفجدر ): لقولدده ؛ا ول: مدن طلدوع الفجدر الثدداأ إىل طلدوع الشدمو
  .رواه أمحد وأبو داود وغريمها

 .الثاأ: من طلوع الشمو حىت ترتفع قدر رم  يف رأ  العني
إىل أن تدزول إىل  ،ال يزيدد وال يدنقص عرف بوقوف الِلوقيام الشمو يُ  .الثالث: عند قيام الشمو حىت تزول
وأن نقددر ، أن نصددلي فدديهن ينهدداان ثدد ث سدداعات كددان رسددول ُ  )جهددة الغددرب؛ لقددول عقبددة بددن عددامر:

وحددني تتضدديف  ،وحددني يقددوم قددائم الِهددرية حددىت تددزول ،حددني تطلددع الشددمو ِبزغددة حددىت ترتفددع :فدديهن مددواتان
 .رواه مسلم (الشمو للغروب حىت تغرب

ال ص ة بعد الفجر حىت تطلدع الشدمو، وال صد ة  ): لقوله ؛ص ة العصر إىل غروب الشموالرابع: من 
 .متفق عليه (بعد العصر حىت تغيب الشمو

  .خلامو: إذا شرعت الشمو يف الغروب حىت تغيبا
  :وُيستثا من هذا النهيِّ الصلواُت التالية

متفدددق  (فليصدددلها إذا ذكرهدددا ،الصددد ة أو نسددديهامدددن انم عدددن  ): لعمدددوم قولددده ؛قضددداء الفدددرائ  الفائتدددة :أوال
  .عليه
 (طدداف  ددذا البيددت وصددلى أيددة سدداعة مددن ليددل أو هنددار أحددَداال متنعددوا  ): لقولدده ؛فعددل ركعددُ الطددواف :اثنيَددا

  .رواه الرتمذ  وصححه
إَب الصَّد َُة ؛ فَد ِّْن أَْدرََكْتدْقتَِّهداَصل ِّ الصَّ ََة لِّوَ ):؛ حلديث أر ذر   مرفوَعاُة مجاعة  أُقيمت وهو يف املسجدِّ إعاد :اثلثَا

  .(، َواَل تَدُقْل إِّّن ِّ َقْد َصلَّْيُت َف َ ُأَصل ِّىَمَعُهْم َفَصل ِّ 
  .ركعتا الفجرِّ قبَل ص ةِّ الفر ِّ  :رابَعا
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   .حكُم صالِة الجماعِة *

بَدددٌة ُوُجدددوَب َعدددنْي   ْم " :لَِّقْولِّدددهِّ تَدَعددداىَل  ؛َواجِّ ُهْم َمَعدددإبَ َوإَِّذا ُكْندددَت فِّددديهِّ دددندْ فَدددَأَمَر  ،" فَأََقْمدددَت َ ُدددْم الصَّدددَ َة فَدْلدددتَدُقْم طَائَِّفدددٌة مِّ
جْلََماَعةِّ َحاَل اخْلَْوفِّ   .ففي غريِّه من ِببِّ أوىل ،ِبِّ
  .َعَلى الر َِّجالِّ اْ َْحرَارِّ اْلَقادِّرِّينَ  ،لِّلصََّلَواتِّ اخْلَْموِّ اْلُمَؤدَّاةِّ  :وإمنا جتُب الص ُة مجاعةَ 

ددْن اخْلَْمددوِّ وال يف  دَواْلَمْنددُذورَةِّ  ،َوالْددَوْترِّ  ،َكاْلُكُسددوفِّ د  َغددرْيِّ اخْلَْمددوِّ يف  :فدد  جتددبُ  دديَّاتِّ مِّ الن َِّسدداءِّ وال علددى  ،اْلَمْقضِّ
َيانِّ  بدْ   .والرقيقِّ وغريِّ القادر َوالص ِّ

   .* محلُّ صالِة الجماعِة
 . العدو ِّ حىت يكوَن أوقَع يف نفوِّ  ؛مسجد  واحد  يف  هل الثغر الص ةُ  ا فضل  -
  .َ ا فضُل مسجٌد ال تقاُم فيه اجلماعُة إال ئضورِّه -
  . ن الطاعة فيه أسبق ؛َ املسجد العتيق -
رواه أمحددد وأبددو داود  (ومددا كددان أكثددر فهددو أحددب إىل ُ تعدداىل ):حلددديث أر بددن كعددب ؛َ ا كثددر مجاعددةَ  -

 .وصححه ابن حبان
  .* مسائُل في صالِة الجماعة

الراتدددب كصددداحب اإلمدداَم  ن  ؛هإال إبذندده أو عدددذرِّ  ،إمامددده الراتدددب قبددلَ  يف مسدددجد    دددرم أن يددؤمَّ  :ا وىلاملسددألة 
  .(ه إال إبذنهيف بيتِّ  الرجلُ  نَ مَّ ؤَ ال يدُ  ):وهو أحق  ا لقوله  ،البيت

حلدديث أر  ؛ملسدجدها إذا كدان يف الده أن يعيددَ  نَّ ُسد ،لفدر    يمقِّدَ أُ د ولو يف مجاعدة د من صلى  :املسألة الثانية
رواه  (إأ صددليت فدد  أصددلي :و ال تقددل فصددل ِّ د وأنددت يف املسددجد د فدد ن أقيمددت  ،صددل الصدد ة لوقتهددا ):ذر

 .أمحد ومسلم
د يف النهدارِّ د والتطدوع  ،تطدوعٌ   ن املعدادةَ  ؛هف  تسن إعادهتا ولو كان ص ها وحدَ  ،املغرب :وُيستثا من ذلإب
 .ال يكون بوتر  
 ؛كدره فيهمدا لغدري عدذر  وتُ  ،ال تكره إعادة مجاعة يف غدري مسدجد  مكدة واملديندة وال فيهمدا لعدذر   :املسألة الثالثة

 .لئ  يتواّن الناس يف حضور اجلماعة مع اإلمام الراتب
فد  ، إذا أقيمدت الصد ة ):حلدديث أر هريدرة د رضدي ُ عنده د ؛إذا أُقيم للص ةِّ مل تنعقد النافلدةُ  :املسألة الرابعة

 إال أن خيشدددى فددددواتَ  ،أمتهدددا خفيفدددة ،فدددد ن أقيمدددت و كدددان يصدددلي يف انفلددددة .رواه مسدددلم (إال املكتوبدددة صددد ة
 . ن الفر  أهم ؛اجلماعة فيقطعها

 صالة  اجلماعة  
ُ
 باب
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  :لإلدراكِّ عدُة صور   :املسألة اخلامسة
  .ماما من ص ة اإل نه أدرك جزءَ  ؛اجلماعة أدرك ،وىلإمامه ا ُ  تسليمةِّ ا قبل من كر مأمومَ  :الصورة ا وىل
مدددن أدرك الركدددوع فقددددد أدرك  ):لقولددده  ؛الركعددددةفقدددد أدرَك  ،اراكَعددداإلمددداَم  املسددددبوقُ  حلدددقَ إن  :الصدددورة الثانيدددة

 .رواه أبو داود (الركعة
وأييت  ،فيدددرك الركعددة إذا اجتمددع مددع اإلمددام يف الركددوع ئيددث ينتهددي إىل قدددر ا جددزاء قبددل أن يددزول اإلمددام عندده 

فددد ن نوامهدددا  ،وا فضدددل أن أييت بتكبريتدددني ،عدددن تكبدددرية الركدددوع تكبدددريُة اإلحدددرامِّ  جتزئدددهو  ،هدددا قائمددداِبلتكبدددرية كل ِّ 
  . ن تكبرية اإلحرام ركن ومل أيت  ا ؛أو نوى به الركوع مل جيزئه بتكبرية  

ددد :املسدددألة السادسدددة سدددكتات  و يف ،فيمدددا ال جيهدددر فيددده اإلمدددام :أ  ؛هيسدددتحب للمدددأموم أن يقدددرأ يف إسدددرار إمامِّ
 عددد  لبُ  مل يسددمعهوفيمددا إذا  ،وكددذا لددو سددكت لتددنفو ،وبعددد فددرا  القددراءة ،وبعدددها ،وهددي قبددل الفاحتددة :اإلمددام
 .عنه

ه مبددا سددبق بدده اإلمددام بعدددَ  ليددأيتَ  ؛مددن ركددع أو سددجد أو رفددع منهمددا قبددل إمامدده فعليدده أن يرجددع :املسددألة السددابعة
خيشددى أحددكم إذا رفددع رأسدده قبددل اإلمددام أمددا  ):لقولدده  ا و ددرم سددبق اإلمدام عمدددَ  .لتحصدل املتابعددة الواجبددة

  .متفق عليه (أو جيعل صورته صورة محار ،أن  ول ُ رأسه رأس محار
  :وينبي على هذه املسألةِّ الصوُر التالية

  .ص تُهمل تنعقد  ،مع اإلمامِّ تكبريَة اإلحرامِّ  إن كر :الصورة ا وىل
وسددهوا  .بطلددتد بدد  عددذر  ،عمددداد  وإن سددلَّم قبلَدده ،صدد تُه وصددحت هَ رِّ ُكدد  مددع اإلمددامِّ إن سددلم  :الصددورة الثانيددة

 ندده تددرك الواجددب  ؛حددىت حلقده اإلمددام فيدده بطلددت صد تهد ا عمددَ د  دْ عُددفدد ن مل يدَ  ،وإال بطلدتبعددد اإلمددامِّ عيدده يُ 
  .فص ته صحيحة ،وإن كان سهوا أو جه  .عمدا

وإن كدان  ، نه سدبقه مبعِدم الركعدة؛د بطلدت صد تُه عمدَدا ،عاملدا إن ركع ورفع قبدل ركدوع إمامده د :الصورة الثالثة
 قط،فيعيدها وتص  ص ته للعذر.جاه  أو انسيا وجوب املتابعة بطلت الركعة الُ وقع السبق فيها ف

 ،(إذا صدددلى أحددددكم ِبلنددداس فليخفدددف ):لقولددده  ؛مدددع اإلمتدددامالصددد ةِّ  مهفيدددفُ  يسدددن إلمدددام   :املسدددألة الثامندددة
  .ّن الكمال من التسبي  وسائر أجزاء الص ةأن يقتصر على أد :ومعناه

 ن حرمة الذ  معده أعِدم مدن حرمدة  ؛إن مل يشق على مأموم   ،يستحب لإلمام انتِار داخل :املسألة التاسعة
 .الذ  مل يدخل معه

مددداء ُ ال متنعدددوا إ ):ه لقولِّددد ؛هدددامنعُ  هَ رِّ ُكددد  ،إذا اسدددتأذنت املدددرأة احلدددرة أو ا مدددة إىل املسدددجد :املسدددألة العاشدددرة
 رواه أمحد وأبو داود. (ف ت   ن وليخرجن تَ  ن خريٌ وبيوهتُ  ،مساجد ُ
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   .اأَلْوَلى باإلمامة* 

  :ا وىل ِبإلمامة
 .لكتابِّ ُ العاملُ فقَه ص تِّها قرأ  -
فددددد ن كدددددانوا يف القدددددراءة سدددددواء فدددددأعلمهم  ،يدددددؤمُّ القدددددوَم أقدددددرُؤهم لكتددددداب ُ ):لقولددددده  ؛َ ا فقددددده  -
 .رواه مسلم (...لسنةِب
 .متفق عليه (وليؤمكم أكركم ):لقوله  ؛َ ا كُر سن ا  -
 موا قريشا وال تقدموها(.قد ِّ  ): لقولِّه؛وهو القرشي ،ا شرفيُقدُم  مع االستواء يف السن َ  -
 .َ ا قدم هجرة أو إس ما -
َِِّّ أَتْدَقاُكمْ إِّنَّ " :لقوله تعاىل ؛ا تقىد  يُقدَُّم مع االستواء فيما تقدم د َ   -  .( َأْكَرَمُكْم عِّْنَد ا
فددأقرع  ، هنددم تسدداووا يف االسددتحقاق وتعددذر اجلمددع ؛إن تشدداحوا يُقددرُع بيددنهمَ إن اسددتووا يف الكددل  -

  .بينهم كسائر احلقوق
ولو كان يف احلاضدرين مدن  ،رهمممن حضَ د إذا كاان أه  لإلمامة د  وساكن البيت وإمام املسجد أحقُّ  -

 رواه أبو داود. (يف بيته وال يف سلطانه الرجلَ  الرجلُ  نَّ مَّ ؤُ ال يدَ  ):لقوله  ؛أو أفقههو أقرأ 
   :* من ال تصحُّ إمامُتهم

إال يف مجعددة وعيددد  ،سددواء كددان فسددقه مددن جهددة ا فعددال أو االعتقدداد ؛ال تصدد  الصدد ة خلددف فاسددق مطلقددا -
إال أن يقهدددره  ؛امؤمنَددد وال فددداجرٌ  ،امهددداجرَ   أعدددرار  وال ،رجددد  امدددرأةٌ  نَّ مَّ ال تدددؤُ  ):لقولددده  ؛هتعدددذرا خلدددف غدددريِّ 

    .عن جابر ماجهرواه ابن  (هه وسيفَ بسلطان خياف سوطَ 
  .سواء علم بكفره يف الص ة أو بعد الفرا  منها ؛خلف كافروال  -
  .حلديث جابر السابق ؛وال تص  ص ة رجل وخنثى خلف امرأة -
  .خل بفر  الص ة لغري بدل نه أ ؛هوال إمامة أخرس ولو مبثلِّ  -
  .وال إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إال ملثله -

فضددي إىل تددرك القيددام علددى لددئ  يُ  ؛هعلتِّدد زوالُ  املرجددوُّ  ،احلددي الراتددب مبسددجد إمددامُ  :صدد ةِّ العدداجزِّ وُيسددتثا مددن 
 .الدوام

 يف اإلمامة  
ٌ
 فصل
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 ،اك  يف بيتده وهددو َشدد صدلى الندد   :لقددول عائشددة ؛ولددو كددانوا قدادرين علددى القيدام ،ا نددِبويصدلون وراءه جلوَسدد
إمنددا جعدل اإلمدام ليددؤ   ):فلمدا انصدرف قدال ،فأشدار إلديهم أن اجلسددوا ،قيامدا فصدلى جالسدا وصدلى وراءه قددومٌ 

   .متفق عليه  .(أمجعنيوإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا .. .به
يف صددلى   ندده  ؛يامددا وجدوِبائتمددوا خلفده ق :َ عجدز عددن القيددام فجلدو ،ن ابتدددأ  دم اإلمددام الصد ة قائمددافد 

د رضددي ُُ وكددان أبددو بكددر  .متفددق عليدده عددن عائشددة .وصددلى أبددو بكددر والندداس خلفدده قيامددا ،مددر  موتدده قاعدددا
  .اابتدأ  م قائمَ عنه د 

عنهدددا إذا كدددان يعلدددم  وال خلدددف متدددنجو جناسدددة غدددري معفدددو    ،وال تصددد  خلدددف َددددث حدددداث أصدددغر أو أكدددر -
  .فسه نه ال ص ة له يف ن ؛ذلإب

دددوال تصدد  إمامددة ا ُ  - وإن قددددر ا مددي علدددى  .ملسددداواته لدده ؛ه فتصدد إال مبثلِّدد ،َمدددن ال ُ سددُن الفاحتدددةَ  :وهددو ،ي ِّ م ِّ
 .ا مع القدرة عليه نه ترك ركنَ  ؛وال ص ة من ائتم به ،مل تص  ص تهإص حِّ قراءتِّه 

   .* موقف اإلماِم والمأموِم
  :وقوفِّ املأمومِّ مع اإلمامِّ له حكمان

  :ويكوُن يف ا حوالِّ التالية .وقوٌف تص ُّ به الص ة :احلكم ا ول
كددان    ندده  ؛خلددف اإلمددام :إن كددانوا اثنددني فددأكثرد رجدداال كددانوا أو نسدداء د أن يقددف املددأمومون  :احلالددة ا وىل

  .ه خلفهإذا قام إىل الص ة قام أصحابُ 
  :من ذلإبستثا ويُ 
  .وجوِبَ  يقف وسطهمف نه  ،العراة إمامُ  :أوال
  .تقف وسطهن استحباِبَ ف هنا  ،ت النساءاملرأة إذا أمَّ  :اثنَيا

يف قيدامِّ الليددلِّ   نَّ ابدَن عبداس  د رضدي ُُ عنهمدا د وقدف مدع الندد  ِّ  ؛اإلمددامأن يقددَف عدن ُيدنيِّ  :احلالدة الثانيدة
  .هكذا

هكدذا  :وقدال ،ى بدني علقمدة وا سدود ن ابدن مسدعود صدل ؛أن يقف املأمومون عن جان  اإلمامِّ  :احلالة الثالثة
  .رواه أمحد .فعل رأيت الن  
  :ويكوُن يف ا حوالِّ التالية .وقوٌف ال تص ُّ به الص ة :احلكُم الثاأ
  .ا ئال   نه ليو موقفَ  ؛أن يقَف املأموُم أماَم اإلمام :احلالة ا وىل
ا عددن أدار ابددن عبدداس وجددابرَ   ندده  ؛مددع خلددو ِّ ُيينِّدده ،أن يقددَف املددأموُم عددن يسددارِّ اإلمددامِّ فقددط :احلالددة الثانيددة

  .يساره إىل ُيينه
رأى رجد    نده  ؛ركعدة فدأكثرويصدلَي  ،وحدَدهخلف اإلمام أو خلف الصف أن يقَف املأموُم  :احلالة الثالثة

  .رواه أمحد والرتمذ  وحسنه .فأمره أن يعيد الص ة ،يصلي خلف الصف
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فقددام رسددوُل  ):حلددديث أنددو ؛فتصدد  صدد هتا ،خلددف رجددل امددرأةَ  :أو الصددف ِّ  ،مإال أن يكددون الفددذ خلددف اإلمددا
 ُمتفٌق عليه (وقامت العجوُز من ورائِّنا ،فقمُت أان واليتيم وراءه ؛.   

   .* ترتيُب المأمومين
  :اَ ْوىل أن يلَي اإلماَم من املأمومني

  .ا حرار الرجالُ  -
  .رواه مسلم (ليي منكم أولو ا ح م والنهىلي ):لقوله  ؛َ العبيد ا فضل فا فضل -
  .َ الصبيان ا حرار -
  .منهمَ العبيد  -
َ  ،البالغددددات ا حددددرار  :م مددددنهنقدددددَّ ويُ  .(خددددروهن مددددن حيددددث أخددددرهن ُأ ):لقولدددده  ؛َ النسدددداء -

 .اءفا رقَّ  ،َ من مل تبلغ من ا حرار ،ا رقاء
   .* مسائُل في االقتداء

 هنددم يف موضددع  ؛اقتددداء املددأموم ِبإلمددام إذا كدداان يف املسددجد وإن مل يددره إذا َسددع التكبددرييصدد   :املسددألة ا وىل
املددأمومني الددذين وراء  أو بعدد َ  إن رأى اإلمددامَ  ،خددار  املسددجد املددأمومُ وكددذا يصدد  االقتددداء إذا كددان  .اجلماعددة
  .اإلمام

اإلمدام عدن مدأموم إذا كدان العلدو  وُّ لُدره عُ كديُ لكدن  ،تص  ص ة املأمومني خلدف إمدام عدال عدنهم :املسألة الثانية
 .(ف  يقومن يف مكان أرفع من مكاهنم ،القومَ  الرجلُ  ذا أمَّ إ ):لقوله  ؛ا فأكثرذراعَ 

ان ك):د رضددي ُ عنهددا دلقددول عائشددة  ؛القبلددة ه بعددد الصدد ة مسددتقبلَ قعددودِّ  كددره لإلمددام إطالددةُ يُ  :املسددألة الثالثددة
اللهددددم أندددت السددد م ومندددإب السددد م تباركدددت اي ذا اجلدددد ل  :مقددددار مدددا يقدددول إذا سدددلم مل يقعدددد إال النددد  
  .رواه مسلم (واإلكرام

ددد سدددتحب أن ال ينصدددرف املددأمومُ يُ  :املسددألة الرابعدددة َََّ نسدداٌء مكدددَث الرجددداُل حدددىت ينصدددرَف  ،هقبدددل إمامِّ فددد ن كدددان 
  .لئ  خيتلَط الرجاُل ِبلنساءِّ  ؛النساءُ 

د رضدي ُُ  لقدول أندو  ؛إذا قطعن الصدفوف بد  حاجدة ،املأمومني بني السوار  كره وقوفُ يُ  :املسألة اخلامسة
  .رواه أمحد وأبو داود وإسناده ثقات (كنا نتقي هذا على عهد رسول ُ   ):عنه د
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َُ  -وجاَد به  ،وأعاَن عليه -تعاىل  -هذا ما يسََّر ُُ  واب  فهو فما كان فيه من ص ؛ووفََّق إليه -وهو الكر
   .وما كان فيه من خطأ  فمن نفسي ومن الشيطان ،من الكرَِّ املنان

مَّد  وعلى آلِّه وصحبِّه ،وِبطَِّنا وظاهرَا ،واحلمُد لل أوَّالَ وآخرَا َُ وَمْن كاَن لسنَّتِّه  ،وصَّلى ُُ وسلََّم على نبي ِّنا 
رَا  .ُمتَّبَِّعا واَنصِّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ـــــــــةخلامتــــــا
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