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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة
ِ
خلق َ
لق بقدرته ،ودعاهم لعبادته ،والصالة
رب
اخل َ
العاملنيَ ،
َ
احلمدُ ل َّله ِّ
(((
ِ
خريا ُي َف ِّقه ُه يف الدِّ ِ
ين»  ،وعىل
والسالم عىل سيدنا حممد القائلَ :
«من ُي ِرد ال َّل ُه به ً
آلِه وصحبِه ومن اتبع النور الذي ُأنزل معه إىل يوم الدين.
وبعد ،،،

فهذا تيسري التقريب موجز يف علم الفقه عىل مذهب اإلمام الشافعي
ٍ
ٍ
وأسلوب يناسب َمدَ ِارك الطالب؛ حتى يسهل عليهم
بعبارة سهلة
قمنا بوضعه

درسه وفهمه ،وقد سميناه (تيسري التقريب) ألنه تيسري لكتاب (تقريب فتح
القريب) املشهور للعالمة احلسينى يوسف الشيخ ،عىل رشح ابن قاسم لـ(متن
الغاية والتقريب) للقايض أيب شجاع ،املقرر عىل طالب املرحلة اإلعدادية
باألزهر الرشيف ،وهذا هو اجلزء األول منه يف العبادات.
ومتثل منهج التيسري فيما يلي:
1ـ 1تنقيح الكتاب بام يتناسب مع املرحلة العمرية لطالب الفرقة األوىل
اإلعدادية.

ٍ
2ـ  2توضيح بعض املصطلحات الفقهية الرتاثية بام يناسبها من ٍ
معارصة،
معان
كاملقادير واملكاييل ونحوها.

3ـ  3إعادة صياغة معظم األلفاظ والعبارات التي يصعب فهمها؛ صياغ ًة
سهل ًة قريب ًة للفهم.

((( متفق عليه.
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4ـ  4ترتيب موضوعات الكتاب ترتي ًبا مناس ًبا ووضع كل صورة فقهية يف مكاهنا

املناسب؛ حتى يؤدي ذلك إىل ترابطها ووصول املعلومة للطالب كاملة.

تم تدقيق الكتاب من جهة املعاين واللغة وختريج األحاديث.
5ـ  5كام َّ

وقد أ َّدى هذا إىل إخراج الكتاب يف شكل جديد ،يتفق وأسلوب العرص

احلديث؛ من حيث السهولة واليرس والتنظيم يف موضوعاته بوضوح املراد.
التوفيق إىل الصواب وحسن الثواب
سائلني ال َّل َه تعاىل
َ

***
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الشافعي
كلمة عن اإلمام
ّ
هو فقيه األمة وسلطان األئمة حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع

ابن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف جد النبي ﷺ.
بغزة سنة مخسني ومائة هجرية ،ثم ُحل إىل مكة وهو ابن سنتني،
ُولِدَ
ونشأ هبا ،وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنني ،وحفظ املوطأ وهو ابن

عرش سنني ،وتفقه عىل مسلم بن خالد مفتي مكة املعروف بالزنجي ،وأذن له

يف اإلفتاء وهو ابن مخس عرشة سنة ،وكان يف صباه جيالس العلامء ويكتب ما
يستفيده ،ثم رحل إىل اإلمام مالك باملدينة والزمه مدة ،ثم قدم بغداد سنة مخس
وتسعني ومائة ،فأقام هبا سنتني ،واجتمع عليه علامؤها ،ورجع كثري منهم عن
مذاهب كانوا عليها إىل مذهبه ،وصنَّف هبا كتابه القديم املسمى (باحلجة)،

ثم عاد إىل مكة فأقام هبا مدة ،ثم عاد إىل بغداد سنة ثامن وتسعني ومائة ،فأقام

مالزما لالشتغال بجامعها
نارشا للعلم
هبا
ً
ً
أشهرا ،ثم خرج إىل مرص ومل يزل هبا ً

العتيق.

ويف مرص ظهرت مواهبه ومقدرته الكالمية ،فأمىل عىل تالميذه كتبه اجلديدة

التي ُع ِّب عنها بالقول اجلديد ،ومنها كتاب (األم) وهو عمدة مذهبه اجلديد.

وانترش علمه ومذهبه يف مجيع اآلفاق وتقدم عىل األئمة يف اخلالف ِ
والوفاق،
(((
وعليه ُحل احلديث النبوي املشهورَ « :ع ِال ُقر ْيش يم ُ
ِ
أل طِ َب َ
األرض ِع ْل ًم» .
اق

وانتقل إىل رمحة ال َّله تعاىل يوم اجلمعة ،آخر رجب سنة أربع ومائتني هجرية.

((( رواه البيهقي.
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التعريف مبؤلف فتح القريب
هو حممد بن قاسم بن حممد بن أيب عبد ال َّله شمس الدين الغزي ،ثم القاهري

الشافعي ،ولد يف رجب سنة ( 859هـ) تسع ومخسني وثامنامئة هجرية بغزة ونشأ

هبا ،فحفظ القرآن الكريم ،وبعض العلوم الرشعية واللغوية ،وغري ذلك.

ثم قدم إىل القاهرة يف رجب سنة ( 881هـ) ،فأخذ الفقه ،والقراءات،

واألصول ،والفروض عىل بعض علامئها ،كالعبادي ،واجلوجري ،وغريمها.

ومتيز يف الفنون ،وأشري إليه بالفضيلة والسكون ،والديانة والعقل والتقنع

باليسري.

واشتغل باإلفتاء والتدريس واإلمامة واخلطابة يف مدرسة السلطان الغوري
بالقاهرة ،وتوىل ً
أعامل يف األزهر وغريه.
تويف سنة (918هـ)
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ونفع بكتبه.

***

بسم اهلل الرمحن الرحيم
كتاب َّ
الطهارة
أهداف تدريس هذا الباب

يف هناية هذا الباب يتوقع من الطالب أن:
1ـ 1يعرف معنى الطهارة.

2ـ 2يعرف أقسام املياه من حيث صحة التطهر هبا وعدمه.
3ـ 3يعرف أنواع الطهارة.

4ـ 4يم ِّيز بني فرائض الوضوء وسننه.
يفرق بني أركان الغسل وسننه.
5ـ ِّ 5

6ـ 6يم ِّيز بني املسح عىل اخلفني واملسح عىل اجلبائر.
7ـ 7يقرأ النصوص الدا َّلة عىل الطهارة.
8ـ  8يتطهر بطريقة سليمة.

9ـ  9يعرف كيف يتيمم ،ومتى يتيمم.

 1010يعرف أنواع النجاسات وكيفية التطهر منها.

***

7

باب
أحكام َّ
الطهارة واملياه
تعريف الطهارة:
الطهارة لغ ًة :النظافة.

اح به الصالة؛ من وضوء ،و ُغ ْسل ،وتيمم ،وإزالة نجاسة.
ورش ًعا :فعل ما ت ُْس َت َب ُ
معنى التعريف :إنَّ اإلنسان ممنوع من مبارشة الصالة قبل أن ِ
يستعدّ هلا بالطهارة،

فإن الرشع
فإذا فعلها بأن توضأ أو اغتسل أو تيمم وأزال النجاسة من بدنه وثوبه؛ َّ

يأذن له بأن يصيل بعد أن كان ممنو ًعا منها فتصبح الصالة بالنسبة له مباحة.
حكمة مشروعية الطهارة:

ِّ
املصل يريد أن يقف بني يدي ال َّله عز وجل ،فكام جيب عليه أن يكون نظيف
ِّ
والغل واحلسد ،فال بد أن يكون نظيف البدن والثياب ،حتى
القلب من احلقد
سواء.
يكون ظاهره وباطنه
ً
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***

مقاصد الطهارة ووسائلها
ً
أول :مقاصد الطهارة أربعة:
(((

1ـ 1الوضوء.
2ـ 2الغ ُْسل.
3ـ 3التيمم.

4ـ 4إزالة النجاسة.

ثان ًيا :وسائل الطهارة أربعة:

1ـ 1املاء.

2ـ 2الرتاب.

3ـ َ 3ح َجر االستنجاء وما يف معناه.

4ـ 4آلة الدبغ :وهي املواد التي تستعمل يف دبغ اجللود ،وإزالة ما عليها
من الدم والفضالت الزائدة.

املياه اليت جيوز التطهُّر بها
التطهر هبا ،سبعة:
املياه التي جيوز
ُّ

1ـ 1ماء السامء :أي املاء النازل منها وهو املطر.
2ـ 2ماء البحر :أي ِ
الم ْل ُح.

((( املقاصد :األشياء التي تتحقق هبا الطهارة.
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3ـ 3ماء النهر :أي احللو.

4ـ 4ماء البئر.

5ـ 5ماء العني.

6ـ 6ماء الثلج :وهو ما نزل من السامء مائ ًعا ثم َت َّمدَ .

البد :وهو ما نزل من السامء جامدً ا ثم حتول إىل ماء عىل األرض.
7ـ 7ماء َ َ

التطهر بكل واحد منها عىل انفراده ،أو مع غريه حتى لو
وهذه املياه جيوز
ُّ
التطهر هبا.
ُجعت ك ُّلها جاز
ُّ
أقسام املياه باعتبار وصفها وحكمها
التطهر هبا وعدمه إىل ما ييل:
املياه السبعة السابق بياهنا تنقسم من حيث جواز
ُّ
ِ ٍ
آخر ،أما املاء
1ـ 1املاء املطلق :وهو ما يطلق عليه اسم ماء دون إضافة لفظ َ
الذي يذكر معه لفظ آخر ،وال يمكن حذفه واالستغناء عنه كامء الورد،
ماء مطل ًقا وإنام مقيدً ا بقيد الزم.
وماء العنب ،فال يعترب ً
حكم املطلق :أنَّه طهور؛ أي طاهر يف نفسه ُم َط ِّه ٌر لغريه غري مكروه استعامله

يف البدن ،كالوضوء ،والغ ُْسل ،وإزالة النجاسة.

طهر لغريه.
وحكم املقيد :أنه طاهر يف نفسه غري ُم ِّ
2ـ 2املاء املستعمل واملتغري

الحدَ ث كامء الوضوء ،والغُسل،
املاء املستعمل :وهو املاء املستعمل يف رفع َ

أو يف إزالة نجس عن البدن ،أو الثوب.

طهر لغريه.
حكمه :أنه طاهر يف نفسه غري ُم ِّ
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واملاء املتغري :هو الذي تغري بطاهر.

وهو عىل قسمني:

تغيه ً
قليل ال يمنع كونه مطلقا فهو طاهر ُم َط ِّهر.
(أ) إن كان ُّ

كثريا يمنع إطالق اسم املاء عليه فهو طاهر فقط غري
(ب) وإن كان ُّ
تغيه ً
ُم َط ِّهر.

املتنجس؛ وهو نوعان:
3ـ  3املاء ِّ

أحدُ مها :املاء القليل الذي ح َّلت فيه نجاسة َتغ ََّي أو ال ،وهو ما كان أقل
من القلتني؛ والقلتان بالتقدير املعارص( :مائتا لرت تقري ًبا) ،كام إذا وقع ُ
قليل بول

يف دلو ممتلئ باملاء.

ويستثنى من هذا ِ
شق عضو
الق ْسمِ :امليتة التي ال يسيل دمها عند موهتا ،أو ّ

منها يف حياهتا ،كالذباب والنحل وغريمها ،إن مل تطرح يف املاء بأن وقعت بنفسها

حيا ،وكذا النجاسة التي ال يراها
طعم ،أو لونًا ،أو ر ً
أو ألقتها الريح ،ومل تغريه ً
املاء.
اإلنسان ببرصه املعتدل فكل منها ال ُين َِّج ُس َ

وتغي بحلول النجاسة فيه
ثانيهام :املاء الكثري :وهو ما كان قلتني أو أكثرّ ،

طهور.
ماء
ٌ
يسريا ،أما إذا مل يتغري فهو ٌ
كثريا أو ً
تغريا ً
ً

فصل يف بيان ما ي ْ
َط ُه ُر بالدباغ من اجللود
ظاهرا وباطنًا ،يستوي يف ذلك ميتة ما ُيؤكل
جلود امليتة كلها َت ْط ُهر بالدباغ
ً
حلمه وغريه ،إال جلد الكلب واخلنزير ،فإنه ال َي ْط ُهر أبدً ا.
11

تعريف َّ
الدبغ :هو ختليص اجللد من الفضالت والزوائد ـ كالدم ونحوه ـ بأي
يشء حيقق ذلك.
املتنجس جيب غسله باملاء.
واجللد بعد دبغه يعترب كالثوب ِّ

فصل يف بيان ما َ ْ
ي ُرم استعماله من األواني وما جيوز
ويرم عىل الرجل واملرأة استعامل يشء من أواين الذهب ِ
والف ْضة بأي نوع
َُْ ُ
من أنواع االستعامل ،كاألكل والرشب وغريمها كوضوء و ُغسل وإزالة نجاسة؛
(((
لقوله ﷺ« :ال ت َْشبوا يف ِ
آنية َّ
والفضة ،وال ْتأكُلوا يف ِصحافهام» .
الذهب
َّ
َُ

وخ ّص األكل والرشب ألهنام غالب االستعامل فغريمها مثلهام يف احلرمة.
ُ
أما إذا كانت هناك رضورة أو حاجة إىل االستعامل فإنه جيوز؛ ألن الرضورات
تبيح املحظورات.
حكم اقتناء آنية الذهب والفضة:
األصح؛
ي ُرم ِّاتاذه واقتناؤه من غري استعامل يف
ِّ
وكام حيرم استعامل ما ذكر َ ْ
ألنه يؤدي إىل االستعامل املحرم ووسيلة املحرم حمرمة مثله.
حكم استعمال اإلناء املطلي بالذهب أو الفضة:
أيضا استعامل واقتناء اإلناء املطيل بذهب أو فضة إن سال من الطالء
وي ُرم ً
َْ
وزن له قيمة بعرضه عىل النار وإال فال حيرم.
ما جيوز استعماله من األواني:
وجيوز استعامل واقتناء إناء غري الذهب والفضة من األواين النفيسة كإناء
الياقوت واملاس وغريمها.

((( متفق عليه.
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ّب:
حكم اإلناء املضب ِ
الضبة :قطعة من ذهب أو فضة أو غريمها ُتتَّخَ ُذ إلصالح خلل يف اإلناء.

وي ُرم استعامل واختاذ اإلناء املضبب بضبة من فضة كبرية إذا كانت للزينة؛
َْ

ملا فيها من اخليالء وكرس قلوب الفقراء ،فإن كانت كبرية لغرض اإلصالح جاز
مع الكراهة ،وإن كانت صغرية عر ًفا للزينة كُرهت ،وإن كانت للحاجة فال
تُكره.

أما ضبة الذهب فحرام مطل ًقا؛ ألن اخليالء يف الذهب أشد ،ومن هنا جاز

للرجل التختم بالفضة دون الذهب.

فصل يف السواك
ُ
تعريفه:
ُ
نفسها.
لغة:
الدلك ،واآلل ُة ُ

ورش ًعا :استعامل ُعود من أراك ونحوه ـ كالفرشاة ـ يف األسنان وما حوهلا
إلذهاب التغري بن ِ َّي ٍة.
السواك مستحب يف كل حال ويف كل زمان ،ملواظبته ﷺ عليه وال
حكمهِّ :
ُ

يكره إال بعد الزوال ـ أي زوال الشمس عن وسط السامء وميلها إىل جهة الغروب
فرضا أو ً
ـ للصائم ً
نفل ،وتزول الكراهة بغروب الشمس.
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الس ُ
واك ُّ
أشد استحبابًا:
املواضع اليت يكون فيها ِّ
يكون االستياك أشدُّ استحبا ًبا يف مواضع منها:

تغي الفم بأي سبب من أسبابه كالسكوت الطويل مدة.
1ـ 1عند ُّ
2ـ 2عند ترك األكل مدة طويلة.

3ـ 3عند ِ
أكل كل ذي ريح كرهية من ثوم وبصل وغريمها.

4ـ 4عند االستيقاظ من النوم.

فرضا أو ً
5ـ 5عند القيام إىل الصالة ً
نفل.
6ـ 6عند قراءة القرآن واحلديث ِ
والع ْلم.

7ـ 7عند دخول البيت واخلروج منه ،والسفر ،وحضور االجتامعات.
8ـ 8عند اصفرار األسنان.

سننه :ويسن يف السواك ما يلي:
 1ـ أن ينوي به السنة.
 2ـ أن يستاك بيمينه.

متريرا خفي ًفا،
 3ـ أن يبدأ باجلانب األيمن من فمه ويمرره عىل سقف حلقه ً

وعىل كرايس أرضاسه.

فضائله :والسواك له فضائل كثرية منها:
1ـ  1أنه مرضاة للرب.
مطه َر ٌة لل َفمِ.
2ـ َ 2
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ِ
لرائحة الفمِ.
ب
3ـ  3مط ِّي ٌ
مقو للبرص.
4ـ ٍّ 4

5ـ  5مضاعف لألجر.

6ـ  6مذكِّر للشهادة عند املوت ،وكفى هبا فائدة.

***
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املقصد األول من مقاصد الطهارة
الوضوء
سن
الح ُ
الوضوء (بضم الواو) لغ ًة :مأخو ٌذ من الوضاءة ،وهي ُ
تعريفهُ :
والنظاف ُة.
ورش ًعا :استعامل املاء يف أعضاء خمصوصة ُمف َتت ًَحا بنية.

كمه :واجب.
ُح ُ
ِ
لما كان الشخص مكل ًفا بالصالة ،وهي مناجاة بني العبد
حكْمة مرشوعيتهَّ :
وربه كان الالئق بحال من خياطب مواله ويناجيه أن يكون ً
أهل للمثول بني يديه

والطلب منه والرجاء يف استجابة دعائه ،وال يكون ذلك إال بالطهارة والبعد
ظاهرا وباطنًا.
عن كل ما ال يناسب األدب
ً

ُ
شروط الوضوء
صحيحا وهي:
للوضوء رشوط البد من حتققها ليكون
ً
1ـ 1اإلسالم.
2ـ 2التمييز.

3ـ  3معرفة كيفية الوضوء.
4ـ  4تيقن احلدث.

5ـ  5كون املاء مطل ًقا.
17

6ـ  6عدم وجود حائل بني املاء والعضو ،كوسخ حتت األظافر ودهن جامد.
وحدَ ث أكرب (اجلنابة).
7ـ  7عدم وجود املنايف للوضوء ،من نحو حيض َ
ُ
ُ
الزائدة يف ِّ
صاحب الضرورة:
حق
الشروط
ِ

ويزاد عىل الرشوط السابقة رشوط أخرى ملن كانت عنده رضورة ،كمن به
َس َل ُس((( بول مث ً
ل وهي:
1ـ  1دخول وقت الصالة.

2ـ  2تقديم االستنجاء والتحفظ إن احتاج إليه.

3ـ  3املواالة :أي التتابع بني االستنجاء والوضوء ،ثم بني أركان الوضوء
بعضها مع بعض ،ثم بني الوضوء والصالة.
فروض الوضوء

فروض الوضوء ستة أشياء:
1ـ ( 1الن َّية).

وهي :لغة :القصد.

عزما.
ورش ًعا :قصد اليشء مقرتنًا بفعله ،فإن قصد ومل يفعل ُسمي ً

حكمها :واجبة يف كل عبادة ،وتكون عند غسل أول جزء من الوجه.

كيفيتها :أن ينوي املتوضئ رفع احلدث ،أو ينوي فعل أمر يتوقف عىل
الوضوء ً
مثل كالصالة.
((( عدم التحكم يف البول بسبب مرض.
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وحدُّ ه ً
طول ما بني منابت شعر الرأس غال ًبا ومنتهى
2ـ  2غسل مجيع الوجهَ :
وحدُّ ه
ال َّل ْح َيني ،ومها (العظامن اللذان تنبت عليهام األسنان السفىل)َ ،
ً
عرضا ما بني األذنني.

وإذا كان عىل الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال املاء إليه مع البرشة

التي حتته.

أما حلية الرجل الكثيفة وهي التي ال ُيرى برشة الوجه من خالهلا فيكفي غسل

ظاهرها ،بخالف اخلفيفة ،وهي التي ال ُيرى برشة الوجه من خالهلا فيجب

إيصال املاء لبرشهتا .والبد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة

من ناحية الوجه وما حتت الذقن؛ ألنه ال يتحقق غسل الوجه إال بذلك.

3ـ  3غسل اليدين مع املرفقني :وجيب إزالة ما حتت األظافر من َو َسخٍ يمنع
وصول املاء ،إال إذا كان ً
قليل ف ُي ْع َفى عنه يف حق من ابت ِ َُل به.

4ـ  4مسح بعض الرأس :ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز.

5ـ  5غسل الرجلني مع الكعبني :والكعبان مها( :العظامن البارزان عند مفصل
الساق والقدم).

6ـ  6الرتتيب :عىل الوجه املذكور يف َعدِّ الفروض ،فلو نيس الرتتيب بطل
الوضوء.

سنن الوضـوء

للوضوء سنن كثرية منها:

1ـ  1التسمية يف أوله ،وأقلها (بسم ال َّله) ،وأكملها (بسم ال َّله الرمحن الرحيم)،
فإن ترك التسمية َأ َّو َل ُة أتى هبا يف َأثنائِ ِه.
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2ـ  2غسل الكفني إىل الكوعني.

والكوع هو( :العظمة البارزة التي تيل اإلهبام من الكف).
3ـ  3املضمضة.

4ـ  4االستنشاق.

واملبالغة مطلوبة يف املضمضة واالستنشاق إال للصائم فهي مكروهة.
5ـ  5مسح مجيع الرأس.

6ـ  6مسح األذنني ظاهرمها وباطنهام بامء جديد ويكون مسحهام بعد مسح
الرأس.

7ـ  7ختليل اللحية.
(((

8ـ  8ختليل أصابع اليدين والرجلني.

9ـ  9تقديم اليمنى من يديه ورجليه عىل اليرسى منهام.

 10 10الطهارة ثال ًثا ،وهي غسل أو مسح كل عضو ثالث مرات.

 11 11املواالة ،ويعرب عنها بالتتابع ،وهي أال حيصل بني العضوين ،وال بني
الغسالت تفريق كثري ،بل ُي َط َّه ُر العضو بعد العضو بحيث ال جيف
املغسول قبله.

 12 12إطالة الغ َُّرة والتحجيل .

َ 13 13د ْلك األعضاء.

(((

((( إيصال املاء إىل البرشة.
الر ُجل :وجهه ،واملقصود هبا أن يغسل وجهه ويزيد عىل الوجه من أعىل ومن
((( الغرة من َّ
جزءا من ساقيه.
أسفل ومن اجلانبني ،والتحجيل :أن يزيد يف غسل الرجلني فيغسل ً
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 14 14إذا كان يتوضأ من إناء وضع اإلناء عن يمينه إن كان يغرتف منه.

 15 15تقديم نية الوضوء مع السنن القبلية ليحصل ثواب اجلميع.
 16 16ترك الكالم فيه بال حاجة.

 17 17ترك تنشيف األعضاء يف البالد احلارة إال حلاجة.

ِّ 18 18
الذكْر املشهور عقبه :اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين.
 19 19الصالة عىل النبي ﷺ.

 20 20أن ِّ
يصل بعده ركعتني.
مكروهات الوضوء
أما مكروهات الوضوء فهي:
1ـ 1اإلرساف يف املاء.

2ـ 2تقديم اليرسى عىل اليمنى.
3ـ 3الزيادة عىل الثالث.

4ـ 4االستعانة بمن يساعده عىل الوضوء من غري عذر.
5ـ 5املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم.
نواقض الوضوء
ينتقض الوضوء بخمسة أشياء:

أحدها :خروج يشء من أحد السبيلني ،سواء أكان اخلارج معتا ًدا كالبول أم
نادرا كالدَّ مِ.
ً
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الثاين :النوم يقينًا عىل غري صورة ا ُمل َمكِّن مقعده من األرض ،كأن نام قاعدً ا

قائم ،أو نام عىل ظهره.
غري متمكن ،أو نام ً

الثالث :زوال العقل بسكر أو مرض أو جنون أو إغامء أو ختدير.

الرابع :ملس الرجل املرأة األجنبية من غري حائل (وهي التي حيل له الزواج
مسها بحائل مل ُينْ َت َق ْض وضوؤه.
منها)؛ فإن َّ
اخلامسَ :م ُّس فرج اآلدمي بباطن الكف.

ي ُر ُم على ُ
ما َ ْ
املِدث ِفعله
فرضا أو ً
1ـ  1الصالة ً
نفل ،وكذا سجدة التالوة والشكر.
فرضا أو ً
2ـ  2الطواف ً
نفل.

3ـ  3مس املصحف ومحله( ،وجيوز محله يف أمتعته).

ٍ
لدراسة و َت َع ُّل ِم ُق ٍ
رآن.
وال ُيمنع املم ِّيز املحدث من مس املصحف ،و َل ْوحٍ
فصل يف االستنجاء
تعريف :االستنجاء لغة :طلب قطع األذى.

ورش ًعا :إزالة النجاسة عن خمرج البول أو الغائط بامء أو حجر ،أو ما يف معناه.
حكمه :واجب من خروج البول والغائط وغريمها من كل نجس.

الم ْس َتنْجي عىل املاء؛ ألنه األصل يف إزالة
ما ُي ْس َتنْجي به :وجيوز أن يقترص ُ

هبن املحل،
النجاسة ،أو عىل ثالثة أحجار ،أو بحجر واحد له ثالثة أطراف ينقي ّ
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فإن مل حيصل اإلنقاء هبا وجب الزيادة عليها حتى ينقى املحل.
ويف معنى احلجر املناديل الورقية املعروفة اآلن.

شروط االستنجاء باحلجر
ويشرتط لصحة االستنجاء باحلجر رشوط:

يكون
1ـ  1أن
االستنجاء بثالث مسحات ،ولو حصل اإلنقاء بدوهنا.
َ
ُ

2ـ  2إنقاء املحل بحيث ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء.
3ـ  3أال جيف اخلارج الن ِ
َّجس.

4ـ  4أال ينتقل عن حمل خروجه إىل أماكن أخرى حوله.

5ـ  5أال يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه.
فإن خت َّلف رشط من هذه الرشوط تعني املاء.

آداب قضاء احلاجة
وجيتنب قايض احلاجة يف اخلالء ما ييل:

1ـ  1استقبال القبلة( ،وهي الكعبة) واستدبارها يف الصحراء.

2ـ  2وجيتنب ـ عىل سبيل الوجوب واألدب ـ البول والغائط يف املاء الراكد،
أي الذي ال جيري سواء كان ً
كثريا.
قليل أو ً
3ـ  3جيتنب ـ عىل سبيل األدب ـ البول يف املاء اجلاري وإن كان ً
قليل.
4ـ 4قضاؤها حتت الشجرة املثمرة سواء وقت اإلثامر أوغريه.
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املارة من الناس.
5ـ  5طريق َّ

6ـ  6يف مواضع ِّ
الظل صي ًفا ،ويف مواضع الشمس شتاء.

7ـ  7يف الثقب يف األرض؛ ألنه ال خيلو عن اإليذاء واإلرضار بالنفس أو
بالغري.

8ـ  8الكالم إال لرضورة.
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***

املقصد الثاني من مقاصد الطهارة
الغسل
تعريفه :الغسل لغة :جريان املاء عىل اليشء مطل ًقا.
ورش ًعا :جريانه عىل مجيع البدن بنية خمصوصة.
حكمه :الوجوب.

موجبات الغسل
الذي ُيوجب الغسل أحد ستة أشياء:

ثالثة منها تشرتك فيها الذكور واإلناث وهي:

1ـ  1التقاء اخلتانني (أي مجاع الرجل زوجته).
2ـ 2إنزال املني.
3ـ 3املوت.

وثالثة تنفرد هبا اإلناث وهي:

1ـ 1احليض.

2ـ 2النفاس.
3ـ 3الوالدة.
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فرائض ُ
الغسل
فرائض الغُسل ثالثة أشياء:

1ـ 1النية :فينوي اجلنب رفع اجلنابة ،أو رفع احلدث األكرب ،أو استباحة
الصالة ،أو فرض الغسل.

2ـ  2إزالة النجاسة العينية :وهي التي تدرك بالعني إن كانت عىل بدن
الم ْغت َِسل؛ فالبد أن يغسلها حتى تزول قبل أن َي ْغت َِسل.
ُ

3ـ 3إيصال املاء إىل مجيع الشعر والبرشة :سواء كان الشعر خفي ًفا أو كثي ًفا
من رأس أو غريه ،فلو توقف ذلك عىل نقض الشعر املضفور وجب
نقضه ،واملراد بالبرشة :ظاهر اجللد.

سنن الغسل
وسنن الغسل كثرية منها:

1ـ  1التسمية ،وأقلها (بسم ال َّله) وأكملها (بسم ال َّله الرمحن الرحيم) بقصد
ِّ
الذكر ،وتكون يف أوله أو أثنائه.
2ـ  2الوضوء ً
كامل قبله.

3ـ  3إمرار اليد عىل ما وصلت إليه من اجلسد (التدليك).
4ـ  4املواالة ،أي :التتابع ىف غسل األعضاء.
5ـ  5تقديم األيمن من ش َّقيه عىل األيرس.
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6ـ  6االغتسال ثالث مرات.
7ـ  7ختليل الشعر.

8ـ  8استقبال القبلة.

9ـ  9أن يكون يف مكان ال يناله منه رشاش ماء الغسل.

 10 10تتبع ثنايا اجللد واألماكن التى ال يصل إليها املاء بسهولة ،كالرسة وحتت
اإلبط.

مكروهات الغسل
ومكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء وقد سبقت.
ما حيرم على اجلنب
وحيرم عىل ُ
اجلنب ما ييل:

فرضا أو ً
1ـ  1الصالة ً
نفل.
2ـ 2قراءة القرآن.

مس املصحف ومحله.
3ـ ُّ 3
4ـ 4الطواف بالبيت.

5ـ 5املكث يف املسجد ُجلنب مسلم إال لرضورة.
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األغسال املسنونة
األغسال املسنونة كثرية منها:

1ـ  1غسل اجلمعة ملن يريد حضورها ،لقوله ﷺ« :من توضأ يوم اجلمعة فبها
ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل»

(((

2ـ  2غسل العيدين أي الفطر واألضحى.
3ـ  3الغسل لصالة االستسقاء.

4ـ  4الغسل لصالة الكسوف للشمس ،واخلسوف للقمر.
5ـ  5الغسل بعد تغسيل امليت.

بحج أو عمرة ،أو هبام.
6ـ  6الغسل عند إرادة اإلحرام ّ

رما أو غري ُمرم.
7ـ  7الغسل لدخول مكة سواء كان ُم ً
8ـ  8الغسل للوقوف بعرفة يف تاسع ذي احلجة.

فصل فى املسح على ُ
اخل َّفني
فُ ،
ُ
واخل ُّ
اخل َّفان :تثنية ُخ ٍّ
ف :ملبوس للقدم كاجلورب يتخذ من جلد

أو نسيج.

حكم املسح على ُ
اخل َّفني:
واملسح عىل اخلفني جائز ً
بدل من غسل القدمني يف الوضوء فقط.

((( رواه أبو داود.
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دليله :ما روي عن سعد بن أيب وقاص« :أن النبي ﷺ مسح عىل اخلفني» .
(((

حكمة مشروعيته:
ً
وخصوصا يف الربد
وتسهيل عىل املكلفني
ُشع املسح عىل اخلفني ختفي ًفا
ً

الشديد ويف أثناء السفر؛ حتى ال يكون ألحد عذر يف ترك الصالة.
شروط املسح على ُ
اخل َّفني:

يشرتط لصحة املسح عىل اخلفني أربعة رشوط وهي:

األول :أن يبتدئ لبسهام بعد كامل الطهارة بالغسل أو الوضوء.

الثاين :أن يكون اخلفان ساترين ملحل غسل الفرض من القدمني مع الكعبني.

الثالث :أن يسهل هبام تتابع امليش.
الرابع :أن يكونا طاهرين.

مدة املسح:
يوما وليلة ،أي( :مدة أربع وعرشين ساعة).
يمسح املقيم ً

ويمسح املسافر ثالثة أيام بلياليهن ،أي( :مدة اثنتني وسبعني ساعة).
الواجب يف املسح:

والواجب يف مسح الخُ ِّ
ف ما يطلق عليه اسم املسح وهو ماكان عىل ظاهر

أعىل اخلف.

((( رواه البخاري.
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السنة يف املسح:
السنة يف مسح اخلف أن يكون خطو ًطا بأن يفرج املاسح بني أصابعه؛

مفرقة عىل مقدم رجله من األعىل ثم يسحبها إىل اخللف.
بأن يضع أصابع يده َّ
مبطالت املسح:
يبطل املسح عىل اخلفني بأحد ثالثة أشياء:

األول :بخلعهام أو خلع أحدمها أو انخالعه أو خروج اخلف عن صالحية
ِ
وختر ِقه.
املسح لتمزُّقه ُّ

الثاين :انقضاء املدة من يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليهم للمسافر.
الثالث :بحدوث ما يوجب الغسل.

***
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املقصد الثالث من مقاصد الطهارة
التيمم
ُّ
التيمم لغ ًة :القصد.
تعريفهُّ :

ورش ًعا :إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية.

التيمم واجب عند عدم وجود املاء أو العجز عن استعامله.
حكمهُّ :

دليله :قوله تعاىل :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﱸ .
(((

وطهورا» .
وقوله ﷺ« :جعلت يل األرض مسجدً ا
ً
(((

التيمم
شروط ُّ
ورشوط التيمم مخسة أشياء:

األول :العجز عن استعامل املاء.

الثاين :أن يكون بعد دخول الوقت عىل سبيل اليقني.
الثالث :طلب املاء بعد دخول الوقت.

الرابع :أن يكون املاء بعيدً ا عن املكان الذي يقيم فيه بحيث ال يصل إليه إال

بمشقة شديدة ،أو ضياع وقت الصالة.
((( سورة املائدة  .اآلية.6 :
((( رواه مسلم.
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اخلامس :الرتاب الطهور؛ لقوله تعاىل :ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱸ .
(((

فرائض التيمم
فرائضه مخسة أشياء:

األول :نقل الرتاب إىل العضو املمسوح.

الثاين :النية؛ أي نية استباحة ما حيتاج إىل طهارة ،كالصالة وقراءة القرآن

وغري ذلك.

واليكفي أن ينوي رفع احلدث؛ ألن التيمم ال يرفع حد ًثا.

الثالث والرابع :مسح الوجه ومسح اليدين مع املرفقني ويكون مسحهام

برضبتني حلديث« :التيمم رضبتان :رضبة للوجه ،ورضبة لليدين» .
(((

اخلامس :الرتتيب يف مسح األعضاء ،فيجب تقديم مسح الوجه عىل مسح

اليدين سواء تيمم عن حدث أكرب أو أصغر.

سنن التيمم
سنن التيمم كثرية منها:

1ـ 1التسمية.

2ـ 2تقديم أعىل الوجه عىل أسفله.

3ـ 3تقديم اليمنى من يديه عىل اليرسى.
((( سورة املائدة  .اآلية.6 :
((( رواه احلاكم.
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4ـ 4نزع املتيمم خامته يف الرضبة األوىل ،أما يف الثانية فيجب النزع ليعم الرتاب
مجيع العضو.

5ـ 5وختفيف الرتاب من كفيه ولو بنفضه.
6ـ 6تفريق أصابعه يف كل رضبة.

7ـ 7أال يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه.
مبطالت التيمم
الذي يبطل التيمم ثالثة أشياء:
األول :كل ما أبطل الوضوء.

الثاين :رؤية املاء يف غري وقت الصالة .
(((

الردة «أعاذنا اهلل منها».
الثالثِّ :

حكم صاحب اجلبائر

ِ
ب ويلتئم.
اجلبرية :هي اجلبس أوالرباط الذي يوضع عىل موضع الكرس ل َين َْج ِ َ

وصاحب اجلبرية يتوضأ ألعضائه السليمة ويمسح عىل اجلبرية ويتيمم.

***

((( فلو تيمم الشخص ملرض ونحوه ثم رأى املاء ،فال أثر لرؤيته ،بل تيممه ٍ
باق.
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املقصد الرابع من مقاصد الطهارة
إزالة النجاسة
تعريف النجاسة
يف اللغة :اليشء املستقذر.

ويف الرشع :مستقذر يمنع من صحة الصالة.

حكم إزالتها :وإزالة النجاسة واجب عند إرادة القيام إىل الصالة.
أقسام النجاسة
وكيفية الطهارة لكل قسم
تنقسم النجاسة إىل ثالثة أقسام:

األول :نجاسة مغ َّلظة :وهي نجاسة الكلب واخلنزير.

وكيفية إزالتها :بغسل ما أصابته بامء طهور سبع مرات إحداهن بالرتاب.

الثاين :نجاسة خمففة :وهي بول الصبي الذكر الذي مل يبلغ احلولني ومل يتناول
ً
مأكول وال مرشو ًبا عىل سبيل التغذي.

والطهارة منها تكون :برش املاء عىل ما أصابته ،وال يشرتط سيالن املاء عليه.
الثالث :نجاسة متوسطة وهي نوعان:

(أ) نجاس ٌة عيني ٌة :وهي التي تكون حمسوسة بإحدى احلواس.

والطهارة منها تكون :بإزالتها باملاء ،وحماولة زوال أوصافها من طعم أو لون

أو ريح.
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(ب) نجاس ٌة حكمي ٌة :وهي التي ال تكون حمسوسة بأحد احلواس ،كالبول
أثر ٍ
لون وال رائحة ،وهذه يكفي يف طهارة حم ِّلها جري املاء
اجلاف الذى مل يعد له ُ

وسيالنه عليه ولو مرة واحدة ،لكن الثالث أفضل.
النجاسة املعفو عنها

ُي ْع َفى عن اليسري من الدم والقيح والصديد وما خيرج من اجلروح ،وكل ما
يشق االحرتاز عنه ،كل هذا تفضل من ال َّله ورمحة بعباده ختفي ًفا ودف ًعا للحرج
ُّ
عنهم.

فصل فى أحكام
احليض والنفاس واالستحاضة
خيرج من املرأة ثالثة دماء :دم احليض ،ودم النفاس ،ودم االستحاضة.

فاحليض :هو الدم اخلارج من املرأة عىل سبيل الصحة (املعروف بالدورة

الشهرية).

والنفاس :هو الدم اخلارج عقب الوالدة.

واالستحاضة :هي الدم اخلارج يف غري أيام احليض والنفاس عىل سبيل املرض.

وأقل زمن احليض :يوم وليلة.

يوما بلياليها.
وأكثره :مخسة عرش ً

وغالبه :ستة أيام أو سبعة.
وأقل زمن النفاس :حلظة.
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يوما.
وأكثره :ستون ً

يوما.
وغالبه :أربعون ً
ما َ ْ
ي ُرم باحليض والنفاس
وحيرم باحليض والنفاس أمور منها:

فرضا أو ً
1ـ 1الصالة ً
نفل ،وسجدتا التالوة والشكر.
ً
2ـ 2الصوم ً
أونفل.
فرضا
3ـ 3قراءة القرآن الكريم.

مس املصحف ومحله.
4ـ ُّ 4
5ـ 5دخول املسجد.

فرضا أو ً
6ـ 6ال َّطواف ً
نفل.
7ـ 7مجاع الزوج لزوجته.
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***

مناذج من األسئلة
على كتاب الطهارة
السؤال األول:

اكتب املصطلح الفقهي املناسب للمعاين التالية:
1ـ 1فعل ما تستباح به الصالة.

2ـ 2ما يطلق عليه اسم ماء دون إضافة لفظ آخر.
3ـ 3هو الذى تغري بطاهر.

مفتتحا بنية.
4ـ 4استعامل املاء يف أعضاء خمصوصة
ً
5ـ 5قصد اليشء مقرتنًا بفعله.

6ـ 6مستقذر يمنع صحة الصالة.

7ـ 7الدم اخلارج يف غري أيام احليض والنفاس.

السؤال الثاين:

اكتب احلكم الرشعي ملا ييل:

1ـ 1التسمية يف أول الوضوء.

2ـ 2ملس الرجل املرأة األجنبية بغري حائل.

3ـ 3مس املصحف ومحله للمحدث حد ًثا أصغر أو أكرب.
4ـ 4االستنجاء من خروج البول والغائط.

5ـ 5رؤية املتيمم املاء يف غري وقت الصالة.
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6ـ 6استعامل أواين الذهب والفضة.
7ـ 7النية عند التيمم.

8ـ 8الطهارة باملاء املتغري.

9ـ 9قراءة احلائض والنفساء للقرآن الكريم.

السؤال الثالث:

ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ مع

تصويبها:

1ـ ُ 1ولِدَ اإلمام الشافعي سنة (160هـ) بمكة		.

(

)

				
3ـ 3السواك مستحب يف كل حال.

(

)

2ـ 2من وسائل الطهارة إزالة النجاسة			.
			
4ـ 4من أركان الوضوء :غسل بعض الوجه.

		
5ـ 5يمسح املسافر عىل اخلفني ثالثة أيام بلياليها.
				
6ـ 6جيوز للرجل التختم بالفضة.

				
7ـ 7أكثر زمن النفاس شهر كامل.

8ـ 8حيرم عىل احلائض دخول املسجد.
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(
(

(
(

(

(

)
)

)
)

)

)

السؤال الرابع:

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيام ييل:
1ـ 1تيقن احلدث من:

(فروض الوضوء ـ نواقض الوضوء ـ مكروهات الوضوء).

2ـ 2التسمية يف التيمم:

(سنة ـ فرض ـ رشط لصحته).

3ـ 3صاحب اجلبرية:

(يتوضأ ويمسح ويتيمم ـ يتوضأ ويتيمم ـ يتيمم فقط).

4ـ 4من موجبات الغسل للرجال:

(التقاء اخلتانني ـ احليض ـ الوالدة).

5ـ 5من سنن الغسل:

(إزالة النجاسة العينية ـ التسمية ـ النية).

***
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كتاب الصالة
أهداف تدريس كتاب الصالة
هتدف دراسة موضوع الصالة إىل:

1ـ 1توضيح املقصود بالصالة وحكمها ودليل مرشوعيتها ورشوط وجوهبا
وسننها.

2ـ  2التمييز بني أركاهنا ورشوطها وسننها.
3ـ 3معرفة كيفية صالة النبي ﷺ.

4ـ 4بيان بعض األحكام املتعلقة بالصالة.

بالرخص عند األعذار.
5ـ 5معرفة سامحة رشيعة اإلسالم يف األخذ ُّ
6ـ 6استشعار أمهية الصالة ومكانتها يف اإلسالم.

7ـ 7حفظ النصوص الواردة بكتاب الصالة حف ًظا جيدً ا.

***
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باب يف أحكام الصالة
تعريف الصالة:
الصالة لغ ًة :الدعاء.

ورش ًعا :أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم برشائط.
فاألقوال يف الصالة مخسة:
1ـ 1تكبرية اإلحرام.
2ـ 2قراءة الفاحتة.

التشهد األخري.
3ـ ُّ 3

4ـ 4الصالة عىل النبي ﷺ.
5ـ 5التسليمة األوىل.

واألفعال يف الصالة :ثمانية أشياء:
1ـ 1النية؛ ألهنا عمل قلبي.
2ـ 2القيام.

3ـ 3الركوع.

4ـ 4االعتدال.
5ـ 5السجود.

6ـ 6اجللوس األخري.
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7ـ 7اجللوس بني السجدتني.
8ـ 8الرتتيب لألركان.
تاريخ فرضيتها:
فرضت الصالة ليلة اإلرساء قبل اهلجرة مخسني صالة يف اليوم والليلة،

وبمراجعة النبي ﷺ لربه وسؤاله التخفيف عن َّأمته صارت مخس صلوات؛
إكراما من ال َّله لرسوله ﷺ وألمته.
فهي مخس يف العمل ومخسون يف األجر
ً
حكمها :الوجوب.

دليلها :ودليل وجوهبا قبل اإلمجاع قوله تعاىل :ﱹ ﮠ ﮡ ﱸ .
(((

عيل وعىل أمتي مخسني صالة فلم أزل أراجعه وأسأله
وقوله ﷺ« :فرض ال َّله ّ

مخسا» .
التخفيف حتى جعلها ً
(((

حكمة مرشوعيتها :الصالة عبادة يعيش فيها العبد مع ربه يناجيه ويثني

عليه وخيلص له فيها ويبتهل إليه يف خشوع وذلة يدعوه يف ركوعه وسجوده
فيستجيب له مواله ويعطيه سؤله ومبتغاه ،فيخرج منها وقد ملئت نفسه بالرضا
عن اهلل ،ورضا ال َّله عنه ،كام ُملِئ قلبه بحبه ومراقبته يف رسه وعلنه ،يتكرر منه

ذلك يف اليوم والليلة مخس مرات.

وقد صدق ال َّله حيث يقول :ﱹﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﱸ .
(((

((( سورة النساء  .اآلية.103 :
((( رواه أمحد.
((( سورة العنكبوت  .اآلية.45 :
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الصلوات املفروضة:
ذكرا أو أنثى يف كل يوم وليلة مخس
والصلوات املفروضة عىل املكلف ً
صلوات ،وهي:
1ـ 1الظهر :سميت بذلك ألهنا أول صالة ظهرت يف اإلسالم.

وأول وقتها :بعد زوال الشمس وميلها عن وسط السامء ،وآخره :إذا صار

ظل كل يشء مثله غري الظل املوجود وقت الزوال.

2ـ 2العرص :سميت بذلك ملعارصهتا وقت الغروب.

وأول وقتها :وقت الزيادة عىل ظل املثل ،وآخره :غروب الشمس بجميع
قرصها.

3ـ 3املغرب :سميت بذلك ألدائها بعد الغروب.

ووقتها واحد :وهو عقب غروب قرص الشمس ً
وميض مقدار فعل
كامل ُ
الصالة وما يتعلق هبا ،وهذا هو القول اجلديد.

(ورجحه النووي) :أن وقتها يمتد إىل مغيب الشفق األمحر.
والقول القديم
َّ
4ـ ِ 4
الع َشاء :سميت بذلك ألدائها يف أول وقت الظالم الذي هو معنى العشاء.

وأول وقتها :عقب غياب الشفق األمحر ،وآخره :طلوع الفجر الصادق.
5ـ 5الصبح :سميت بذلك لفعلها يف أول النهار الذي هو معنى الصبح.

وأول وقتها :عقب طلوع الفجر الصادق ،وآخره :طلوع الشمس.
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شروط وجوب الصالة
ورشوط وجوب الصالة أربعة أشياء:
األول :اإلسالم.

الثاين :البلوغ بالسن أو باالحتالم أو باحليض ،فال جتب عىل صبي أو صبية،

لكن جيب عىل الويل أن يأمرمها هبا بعد سبع سنني وأن يرضهبام عىل تركها بعد
عرش سنني ،ليتعودوا عليها منذ الصغر فال يرتكوهنا يف الكرب.

الثالث :العقل ،فال جتب عىل جمنون ومغمى عليه وسكران غري مت ٍ
َعد،
ُ

وال قضاء عليهم إذا أفاقوا.

الرابع :النَّقاء من احليض والنفاس ،فال جتب عىل حائض ونفساء ،وال قضاء

عليهام ملا فاهتام يف زمن احليض والنفاس.

الصلوات املسنونة
ً
أول :الصلوات اليت ُت َس ُّن فيها اجلماعة:
والصلوات املسنونات التي ت َُس ُّن فيها اجلامعة مخس وهي:

صالة العيدين أي الفطر واألضحى ،وصالة الكسوف للشمس ،واخلسوف

للقمر ،وصالة االستسقاء.

ثان ًيا :السنن التابعة للفرائض:
والسنن التابعة للفرائض ،سبع عرشة ركعة :ركعتا الفجر ،وأربع قبل

الظهر ،وركعتان بعده ،وأربع قبل العرص ،وركعتان بعد املغرب ،وثالث بعد
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العشاء يوتر بواحدة منهن ،وهي أقل الوتر ،وأكثره إحدى عرشة ركعة ،ووقته
بني صالة العشاء وطلوع الفجر الصادق.

والرواتب املؤكدة من ذلك كله غري الوتر عرش ركعات :ركعتان قبل

الصبح ،وركعتان قبل الظهر ،وركعتان بعده ،وركعتان بعد املغرب ،وركعتان
بعد العشاء.

ً
ثالثا :النوافل املؤكدة املستقلة
وهناك ثالث نوافل مؤكدات غري تابعة للفرائض وهي:

التهجد ،وهو صالة بعد صالة العشاء وبعد نوم.
1ـ ُّ 1

2ـ 2صالة الضحى ،وأقلها ركعتان وأفضلها وأكثرها ثامين ركعات.

3ـ 3صالة الرتاويح ،وتسن اجلامعة فيها ويف الوتر بعدها ،وهي عرشون ركعة
بعرش تسليامت يف كل ليلة من شهر رمضان ،وينوي الشخص بكل

ركعتني ُسنة الرتاويح أو ُسنة قيام رمضان.
وهناك سنن أخرى منها:
1ـ 1حت ّية املسجد غري املسجد احلرام.
2ـ 2ركعتا اإلحرام.

3ـ 3ركعتا الطواف.

4ـ  4ركعتا الوضوء.

5ـ 5صالة األوابني :وتسمى صالة الغفلة ،وهي بعد صالة املغرب ،وأقلها
ركعتان ،وأكثرها عرشون ركعة.

45

شروط ّ
صحة الصالة
الرشط :لغة :العالمة.

ِ
رش ًعا :أمر َتت ََو َّق ُ
جزءا منها ،كالطهارة للصالة،
ف عليه ص َّحة العبادة وليس ً

بخالف الركن فإنه جزء من العبادة كتكبرية اإلحرام يف الصالة.
ويشرتط ألداء الصالة وصحتها سبعة شروط:

1ـ 1الطهارة من احلدث األكرب واألصغر عند القدرة ،أما فاقد ال َّطهورين
(املاء والرتاب) فال تشرتط الطهارة يف حقه وتكون صالته صحيحة مع

وجوب اإلعادة عليه.

2ـ 2الطهارة من النجس الذي ال ُي ْع َفى عنه ،بخالف ما ُي ْع َفى عنه كطني
الشارع ودم الرباغيث والدمامل.

3ـ 3سرت العورة بثياب طاهر.

وعورة الرجل يف الصالة :ما بني رسته وركبته.

وعورة املرأة يف الصالة :مجيع بدهنا ما عدا وجهها وكفيها.
4ـ 4الوقوف عىل مكان طاهر.

5ـ 5العلم بدخول الوقت املحدد رش ًعا للصالة.
6ـ 6استقبال القبلة.

7ـ 7العلم بكيفية الصالة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها.
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جواز ترك استقبال القبلة يف الصالة
جيوز ترك استقبال القبلة يف الصالة يف حالتني:
األوىل :يف شدَّ ة اخلوف.

الثانية :يف النافلة يف السفر عىل الراحلة.
أركان الصالة
وأركان الصالة ـ وهي أجزاؤها التي ترتكب منها ـ ثامنية عرش ركنًا:

األول :الن َّية.

الثاين :القيام مع القدرة عليه ،فإن عجز عن القيام ملرض أو نحوه قعد كيف شاء.

الثالث :تكبرية اإلحرام ،ويتعني عىل القادر النطق هبا أن يقول( :ال َّله أكرب)،

فال يصح (الرمحن أكرب) ونحوه.

فرضا كانت الصالة أو ً
الرابع :قراءة الفاحتة ً
نفل ،وبسم ال َّله الرمحن الرحيم

آية منها.

الركوع ،وأقله للقادر عليه أن َين َْحنِي قدر بلوغ راحتيه ركبتيه،
اخلامسُّ :

الركوع انحنى قدر إمكانه.
فإن عجز عن هذا ُّ
الركوع.
السادس :الطمأنينة يف ُّ

الركوع واالعتدال عىل اهليئة التي كان عليها قبل ركوعه.
الرفع من ُّ
السابعَّ :

الثامن :الطمأنينة يف االعتدال.
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السجود مرتني يف كل ركعة ،وأقله :مبارشة بعض جبهة املصيل
التاسعُّ :

موضع سجوده من األرض أو غريها مع وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه
ومن باطن أصابع قدميه عىل األرض أو غريها؛ حلديثُ :
رت َأ ْن َأسجدَ عىل
«أ ِم ُ
(((
وأ ْطر ِ
سبعة َأع ُظمِ َ :
اف ال َقدَ َم ْي» .
َ َْ ْ
والركْبتَني َ َ
اجلبهة وال َيدَ ْين ُّ
العارش :الطمأنينة يف السجود.

قائم أم
احلادي عرش :اجللوس بني السجدتني يف كل ركعة سواء أصىل ً
مضطج ًعا.
السجدتني.
الثاين عرش :الطمأنينة يف اجللوس بني َّ

السالم.
الثالث عرش :اجللوس األخري الذي يعقبه َّ

ات ل َّله َسال ٌم
الرابع عرش :التشهد يف اجللوس األخري ،وأقل التشهدين( :التح َّي ُ
ِ ِ ِ
ِ
َعل ْي َ
احلنيَ ،أ ْش َهدُ
الص َ
ح ُة ال َّله و َب َركَا ُت ُهَ ،سال ٌم َع َل ْينَا وعىل ع َباد ال َّله َّ
أهيا النَّبِ ُّي َو َر ْ َ
ك َ
ّأ َّن ال إِ َله إال ال َّل ُه َ
م َّمدً ا َر ُ
َات
بارك ُ
سول ال َّل ِه) ،وأكمله :التح َّي ُ
أن ُ َ
وأ ْش َهدُ َّ
ات ا ُمل َ
ِ
ات ال َّطي ُ ِ
السال ُم َع َل ْي َ
السال ُم َعل ْينَا
الص َل َو ُ
َّ
ور ْ َ
ح ُة ال َّله و َب َركَا ُت ُه َّ
أيا النَّبِ ُّي َ
بات ل َّله َّ
ِّ
ك ُّ َ
ِ ِ ِ
احلني َأ ْش َهدُ َأ َّن ال إل َه إال ال َّل ُه َ
م َّمدً ا َر ُ
سول ال َّل ِه).
وأ ْش َهدُ َأ َّن ُ َ
الص َ
وعىل عباد ال َّله َّ
اخلامس عرش :الصالة عىل النَّبِي ﷺ يف اجللوس األخري بعد الفراغ من
الصالة عىل النَّبِي ﷺ« :اللهم ِّ
التشهدُّ ،
صل عىل حممد» وأكملها« :اللهم
وأقل َّ

ِّ
صل عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا حممد كام صليت عىل سيدنا إبراهيم وعىل

آل سيدنا إبراهيم ،وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آل سيدنا حممد كام باركت عىل
سيدنا إبراهيم وعىل آل سيدنا إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد».

((( متفق عليه.
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السادس عرش :التسليمة األوىل.

السابع عرش :نية اخلروج من الصالة.

الثامن عرش :ترتيب األركان عىل النحو الذي ذكرناه.
سنن الصالة قبل الدخول فيها
وسنن الصالة قبل الدخول فيها شيئان:

األول :األذان ،وهو لغة :اإلعالم.

ورش ًعا :ذكر خمصوص لإلعالم بدخول صالة مفروضة معروفة ،وألفاظه

مثنى إال التكبري أوله فأربع ،وإال التوحيد آخره فواحد.

الثاين :اإلقامة ،وهي اسم لأللفاظ التي تذكر قبل الدخول يف الصالة،

وألفاظها معروفة.

سنن الصالة بعد الدخول فيها
ويسن هلا بعد الدخول فيها شيئان:
التشهد األول.
األول:
ُّ

الثاين :القنوت يف الصبح بعد اعتداله من الركعة الثانية منه ،أي بعد قوله:
(سمع ال َّله ملن محده ربنا لك احلمد) ،وهو ذكر خمصوص مشتمل عىل دعاء وثناء

وهو( :اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتو َّلني فيمن تو َّليت،
رش ما قضيت ،إنَّك تقيض وال ُيقىض عليك ،وإنَّه ال َي ِذ ُّل
وقني وارصف عني َّ
يت ،تَباركت ربنا َوتَعاليت ،فلك احلمد عىل ما
ت ،وال َي ِع ُّز من َعا َد َ
َم ْن َوا َليِ َ
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َق َض ْيت ،ولك الشكر عىل ما أنعمت به وأوليت ،نستغفرك اللهم ونتوب إليك،
وصىل ال َّله عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم).
كام يندب القنوت يف الوتر يف النصف الثاين من شهر رمضان.
هيئات الصالة
ب تركها بسجود السهو.
اهليئات مجع هيئة ،وهي السنة التي ال ُ ْ
يَُ

وهيئات الصالة مخس عشرة هيئة:

1ـ 1رفع الكفني عند تكبرية اإلحرام حذو منكبيه ،وعند النزول للركوع،
وعند الرفع منه ،وعند القيام من التشهد األول.

2ـ 2وضع بطن ِّ
كف اليد اليمنى عىل ظهر اليد اليرسى.

ت
«و َّج ْه ُ
3ـ 3دعاء االفتتاح بعد تكبرية اإلحرام وقبل التعوذ والقراءة وهوَ :
وجهي للذي فطر الساموات واألرض حني ًفا وما أنا من املرشكني ،إن صاليت
ومياي وممايت ل َّله رب العاملني ال رشيك له وبذلك ُأ ِم ْر ُت وأنا
ون ُُسكي َ ْ
من املسلمني» .
(((

4ـ 4االستعاذة بعد دعاء االفتتاح ،وأفضل صيغها( :أعوذ بال َّله من الشيطان
الرجيم).
َّ

5ـ 5اجلهر يف موضعه واإلرسار يف موضعه.

6ـ 6التأمني :أي قول (آمني) عقب الفاحتة لقارئها يف صالة وغريها ،لكنه
يف الصالة آكد ،و ُي َؤ ِّمن املأموم مع تأمني إمامه يف اجلهرية فقط وجيهر به.

((( رواه مسلم.
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7ـ 7قراءة السورة أو يشء من القرآن إلمام أو منفرد يف ركعتي الصبح واجلمعة
وكذا الركعتني األوىل والثانية من غريمها.

8ـ 8التَّكبريات عند النزول للركوع وللسجدتني وعند النهوض من
السجدتني.

ومأموما ومنفر ًدا (سمع ال َّله ملن محده) حني يرفع رأسه
إماما
ً
9ـ 9قول املصيل ً
من الركوع.

قائم.
 10 10قول املصيل( :ربنا لك احلمد) إذا انتصب ً

 11 11التَّسبيح يف الركوع والسجود ،وأدنى الكامل يف التَّسبيح فيهام ثالث
مرات ،فيقول يف الركوع( :سبحان ريب العظيم ثال ًثا) ،ويف السجود:
(سبحان ريب األعىل ثال ًثا).

َّشهد األول واألخري.
 12 12وضع اليدين عىل الفخذين يف اجللوس للت ُّ

التشهد األخري
 13 13االفرتاش يف مجيع اجللسات يف الصالة ماعدا اجللسة يف
ُّ
(((

فيجلس فيها متوركًا .
(((

 14 14التسليمة الثانية ،أما األوىل فقد سبق أهنا من أركان الصالة.

ً
جاعال ظهرها لألرض ،وينصب
((( االفرتاش :أن جيلس الشخص عىل كعب اليرسى
قدمه اليمنى ويضع باألرض أطراف أصابعها جلهة القبلة.
((( التورك مثل االفرتاش إال أن املصيل خيرج يرساه من جهة يمينه ويلصق وركه باألرض.
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ما ختالف فيه ُ
َ
الرجل يف الصالة
املرأة
واملرأة ختالف الرجل ىف الصالة يف مخسة أشياء:

1ـ 1فالرجل يباعد مرفقيه عن جنبيه ىف الركوع والسجود ،وأما املرأة فتَضم
مرفقيها جلنبيها فيهام.

2ـ 2الرجل يرفع بطنه عن فخذيه يف الركوع والسجود ،وأما املرأة فتلصق
بطنها بفخذهيا.

3ـ 3الرجل جيهر يف موضع اجلهر ،وأما املرأة قتخفض صوهتا.

4ـ 4الرجل إن احتاج إىل تنبيه غريه يف الصالة يقول:

(سبحان اهلل) بقصد الذكر فقط ،وأما املرأة فتصفق.

5ـ 5عورة الرجل يف الصالة ونحوها ما بني رسته وركبته ،وأما املرأة فجميع
بدهنا يف الصالة عورة إال الوجه والكفني.
مبطالت الصالة
والذي يبطل الصالة بأنواعها أحد عرش شيئًا:
1ـ 1الكالم الصالح خلطاب اآلدميني.

2ـ 2العمل الكثري املتوايل كثالث خطوات متوالية.
3ـ 3احلدث األكرب واألصغر قبل التسليمة األوىل.
4ـ 4حدوث النجاسة التي ال يعفى عنها.
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5ـ 5انكشاف العورة ك ِّلها أو بعضها مما جيب سرته يف الصالة عمدً ا،
فإن كشفها الريح فسرتها يف احلال مل تبطل.

تغري الن َّية كأن ينوي اخلروج من الصالة.
6ـ ُّ 6

يسارا.
7ـ 7
ُّ
التحول عن القبلة بصدره يمينًا أو ً

كثريا كان ذلك أو قليال.
8ـ 9 ،8ـ األكل والرشبً ،

 10 10القهقهة :وهي ضحك مع صوت.

 11 11الر َّدة ،أعاذنا ال َّله منها ،وهي قطع استمرار اإلسالم.
حكم العجز عن القيام وحنوه يف الصالة
ومن عجز عن القيام يف الفريضة ملش َّق ٍة تلحقه بحيث تذهب خشوعه أو كامله،

جالسا عىل أي صورة شاء ،ومن عجز عن اجللوس َّ
َّ
صل مضطج ًعا ،ومن
صل
ً
عجز عن االضطجاع َّ
صل مستلق ًيا عىل ظهره وباطن قدمه للقبلة ،فإن عجز عن

ذلك كله أومأ برأسه مع جعل سجوده أخفض من ركوعه ،فإذا عجز عن ذلك

أومأ بأجفانه ونوى بقلبه وجيب عليه استقبال القبلة بوجهه بوضع يشء حتت

رأسه ،فإن عجز عن اإليامء برأسه أجرى أركان الصالة عىل قلبه ،وال يرتكها
ما دام عقله ثابتًا.

السهو
فصل يف سجود َّ
السهو لغة :نسيان اليشء والغفلة عنه.
َّ

ورش ًعا :اخللل الواقع يف الصالة سواء كان عمدً ا أو نسيانًا.
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السهو
حكمة مشروعية سجود َّ
جربا للخلل الذي حصل يف الصالة برتك سنَّة من السنن
رشع سجود َّ
السهو ً

أو زيادة يشء يف الصالة.

ب بسجود السهو هي األبعاض الستة وهي:
والسنَّة التي ُ ْت َ ُ

التشهد األول ،والقعود له ،والقنوت يف الصبح ويف النصف الثاين
ُّ

من رمضان ،والقيام له ،والصالة عىل النبي ﷺ يف التشهد األول ،والصالة عىل

اآلل يف التشهد الثاين.

سهوا ال يعود إليها بعد التلبس بالفرض.
وإن تركها املصيل عمدً ا أو ً
ِ
فمن ترك التشهد األول ً
اعتداله مستو ًيا ال يعو ُد إليه،
مثل فتذكَّره بعد
فإن عاد إليه عامدً ا َع ً
ً
جاهل
بطلت صالتُه ،أو ناس ًيا أنه يف صالة ،أو
ال ِا بالتحري ِم
ْ
ِ
بحرمة ال َع ْو ِد.
فال تبطل صالته ،ويلزمه القيام عند تذك ُِّره أو علمه

واهليئة ـ كالتَّسبيحات يف الركوع والسجود ونحوها ـ ال يعود املصيل إليها

سهوا لعدم وروده.
للسهو عنها سواء تركها عمدً ا أو ً
بعد تركها ،وال يسجد َّ

وإذا َّ
شك املصيل يف عدد ما أتى به من الركعات بنى عىل اليقني وهو األقل.
السهو
حكم سجود َّ

السهو :سنة.
وسجود َّ

وحمله :قبل السالم.
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األوقات اليت تكره فيها الصالة
تكره الصالة كراهة حتريم يف مخسة أوقات إال الصالة التي هلا سبب متقدِّ م،

كصالة الفائتة.

وهذه األوقات هي:

وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس.
األول :بعد أداء صالة الصبح،
ُّ

وتستمر الكراهة حتَّى تتكامل الشمس
الثاين :عند ابتداء طلوع الشمس،
ُّ

وترتفع قدر رمح يف رأي العني.
(((

الثالث :عند استواء الشمس ونزوهلا يف وس ِ
وتستمر الكراهة حتى
ط السامء،
ُّ
َ ْ
تزول إىل الغرب عن وس ِ
ط السامء ،ويستثنى من هذا وقت اجلمعة فال تكره
َ ْ
الصالة فيه وقت االستواء.
وتستمر الكراهة حتى تغرب الشمس.
الرابع :من بعد أداء صالة العرص،
ُّ

وتستمر الكراهة
اخلامس :عند قرب غروب الشمس ،وهو وقت االصفرار،
ُّ

حتى يتكامل غروهبا.

فصل فى صالة اجلماعة
اجلامعة لغة :الطائفة.

ورش ًعا :ربط صالة املأموم بصالة اإلمام.

((( الرمح يساوى  3.5مرت تقريبـًا.
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دليلها :والدليل عىل مرشوعيتها :قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘ ﭙﭚﱸ .
(((

األصح أن صالة اجلامعة للرجال يف الفرائض غري اجلمعة فرض
حكمها:
ُّ

كفاية ،وقيل :إهنا سنَّة مؤكدة.

حكمة مرشوعيتها :رشعت صالة اجلامعة لتعليم املسلمني النظام يف أعامهلم،
مصغرا من مؤمترات املسلمني.
مؤمترا
مرتاصة فهي تعترب
بوقوفهم صفو ًفا
َّ
ً
ً
األعذار املبيحة لرتك صالة اجلماعة

جيوز للشخص ترك اجلامعة ملش َّقة املطر ،وشدَّ ة الريح ً
ليل ،وشدَّ ة الوحل،
وشدَّ ة الربد ،وشدَّ ة اجلوع والعطش بحرضة مأكول أو مرشوب َيت ُ
ُوق إليه،

ومشقة مرض ،والشعور باالحتياج لقضاء احلاجة (دخول احلامم) ،وأكل ذي
َعس إزالته كالبصل والثوم.
ريح كريه ت َّ

حكم املسبوق
من كان مسبو ًقا فام أدركه مع اإلمام يكون أول صالة هذا املسبوق ،وحتتسب

واطمأن يقينًا قبل اعتدال اإلمام،
للمأموم الركعة إذا أدرك اإلمام يف الركوع
َّ
كب تكبرية واحدة
ويكرب يف هذه احلالة تكبرية لإلحرام وأخرى للركوع ،فلو َّ

متاما انعقدت صالته وإال مل تنعقد ،أما إذا
ونوى هبا التحريم وهو منتصب القامة ً

أدركه يف غري الركوع كاالعتدال وما بعده وافقه يف أفعاله وال حتتسب له ركعة،

وله ثواب عمله.

((( سورة النساء  .اآلية.102 :
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االقتداء بإمام تذاع صالته بواسطة املذياع أو التلفاز

ال جيوز لِ َم ْن يسمع املذياع أو يشاهد التلفاز أن ِّ
يصل مع اإلمام الذي تذاع
صالته هبام ،وإن كان عا ًملا بانتقاالته سام ًعا لكلامته؛ ألن اإلمام هنا يف املسجد

واملأموم خارجه ،ومن رشوط االقتداء :إمكان الوصول إىل اإلمام ،وهذا الرشط
مفقود ،كام أن املسافة بينهام غال ًبا ما تزيد عىل ثالثامئة ذراع بذراع اآلدمي املعتدل

تصح
تصح القدوة ،وحيث مل
(وبالتقدير املعارص يساوى  147مرت تقريبـًا) فال
ّ
ُّ
القدوة تكون الصالة باطلة.
فصل يف قصر الصالة ومجعها
ً
أول :قصر الصالة:
القرص هو :أن يؤدي الشخص الصالة الرباعية ركعتني حال السفر.

حكمه :القرص هبذا املعنى جائز برشوط ،وهي:
1ـ 1أن يكون سفره يف غري معصية.

ِ
ش فرسخً ا يف األصح وهي بالتقدير
2ـ  2أن تكون مسافة السفر ذها ًبا ست َة َع َ َ
مرتا تقري ًبا.
املعارص  77ك و ً 232

3ـ  3أن يكون القارص مؤد ًيا للصالة الرباعية.

4ـ  4أن ينوي املسافر القرص للصالة مع اإلحرام هبا.
5ـ  5أال يأتم بمقيم.
6ـ  6دوام السفر.
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معلوما.
7ـ  7أن يقصد موض ًعا
ً

8ـ  8عدم اإلتيان بام ينايف نية القرص كأن ينوي االئتامم بمقيم أو اإلقامة.

الدليل عىل جوازه :قوله تعاىل :ﱹ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆﰇﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌﰍﱸ .
(((

ومثل الرضب يف األرض السفر فيها أو يف البحر أو يف اجلو.

نظرا ملا يلحقه غال ًبا من مشقة
وحكمة مرشوعية القرص :التخفيف عىل املسافر ً

السفر ،من ركوب وميش ومحل أثقال وأمل ناشئ عن مفارقة األهل واألوطان؛
ولذا جعله النبي ﷺ قطعة من العذاب.
ثان ًيا :مجع الصالة
جيوز للمسافر سفر ٍ
قرص أن جيمع بني صاليت الظهر والعرص ،وبني صاليت

وتأخريا.
تقديم
املغرب والعشاء
ً
ً

شروط مجع التقديم
ال جيوز للمسافر أن جيمع مجع التقديم إال بالرشوط اآلتية:

األول :الرتتيب بني الصالتني ،بأن يبدأ بالظهر قبل العرص ،وباملغرب قبل

العشاء.

الثاين :نية اجلمع يف الصالة األوىل.

الثالث :املواالة بني الصالتني.

الرابع :دوام السفر إىل الدخول يف الصالة الثانية.

((( سورة النساء  .اآلية.101 :
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شروط مجع التأخري
أما مجع التأخري فيشرتط فيه شيئان:

األول :أن يكون بنية اجلمع ،وتكون هذه النية يف وقت الصالة األوىل.

الثاين :دوام السفر إىل فراغ الصالتني م ًعا.

اجلمع باملطر
مسافرا سفر ٍ
جيمع بني الظهر
مقيم أو
قرص يف وقت املطر أن َ
ً
جيوز للشخص ً
والعرص ،وبني املغرب والعشاء ،مجع تقديم ال مجع تأخري ،برشط :أن َّ
يبل املطر

ثوبه أو نعله وأن تلحقه مشقة يف طريقه إىل املسجد.
ٌ
فصل يف صالة اجلمعة

حكمها :صالة اجلمعة فرض عني عىل ِّ
كل من حت َّق َقت فيه رشوطها؛ لقوله

تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﱸ .
(((

عدد ركعاتها وحكمة مشروعيتها
عدد ركعاهتا :ركعتان.

إن اجتامع أهل البلد يف مكان واحد مرة كل أسبوع،
حكمة مرشوعيتهاَّ :
ُي ِ
وجدُ بينهم األلفة واملودة ،ويبعث فيهم التعاطف والرتاحم؛ ملا يسمعون فيه
((( سورة اجلمعة  .اآلية.9 :
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من املواعظ ِ
واحلكَم ما تلني به قلوهبم وترق به مشاعرهم ،ومما يثقفهم يف دينهم
ودنياهم ،فيعطف غنيهم عىل فقريهم ،ويعني قوهيم ضعيفهم ،وهكذا.
شروط وجوبها
اإلسالم ،والبلوغ ،والعقل ،واحلر َّية  ،والذكورة ،وعدم العذر ،واإلقامة.
(((

شروط صحتها
األول :أن تقام الصالة داخل العمران.

الثاين :أن يكون العدد أربعني ً
رجل ممن وجبت عليهم اجلمعة.

الثالث :أن تؤ َّدى كلها ىف وقت الظهر.

الرابع واخلامس :خطبتان يقوم اخلطيب فيهام وجيلس بينهام بقدر الطمأنينة
بني السجدتني إن استطاع.
السادس :أن تؤ َّدى يف مجاعة بعد اخلطبتني.

أركان اخلطبتني
1ـ 1محد ال َّله تعاىل.

2ـ 2الصالة عىل رسول ال َّله ﷺ (ولفظ احلمد والصالة متعني).
3ـ 3الوص َّية بالتقوى ،وهؤالء الثالثة يف كل من اخلطبتني.

4ـ 4قراءة آية مفهمة يف إحدى اخلطبتني.

5ـ 5الدعاء للمؤمنني واملؤمنات باخلري يف الثانية.

للر ّق اآلن رش ًعا وقانونًا ،فبعد أن عمل اإلسالم عىل حترير الرقاب وجعل
((( ال وجود ِّ
العتق واج ًبا يف الكفارات ومندو ًبا كقربى إىل اهلل جاء نص القانون الدويل بإلغاء نظام الرق.
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شروط اخلطبتني

يشرتط أن ي ِ
اخلطيب أركان اخلطبة ألربعني تنعقد هبم اجلمعة ،كام
سمع
ُ
ُ
يشرتط املواالة بني كلامت اخلطبة ،وبني اخلطبتني ،وبينهام وبني الصالة ،فلو َف َّرق
أيضا سرت
بني ذلك بغري قرآن أو وعظ ولو بعذر كنوم وإغامء بطلت ،ويشرتط ً
احلدَ ث َ
العورة والطهارة من َ
واخل َبث يف الثوب والبدن واملكان.
سنن اجلمعة
والسنن املطلوبة للجمعة كثرية نذكر لك بعضها:

1ـ 1الغ ُْسل ،حلديث« :إذا حرض أحدكم اجلمعة ف ْل َيغتسل» .
(((

2ـ 2لبس الثياب البيض؛ ألهنا أفضل الثياب.

كذلك،،وقص الشارب ،والتط ُّيب
قص األظافر إن طالت ،وحلق الشعر
ُّ
3ـ ُّ 3
م ِر ًما.
إن مل يكن ُ ْ
السكوت مع اإلصغاء يف وقت اخلطبة لسامعها؛ قال ﷺ:
4ـ 4اإلنصات :وهو ُّ
(((
«إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة :أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت» .

الصالة
5ـ 5قراءة سورة الكهف يومها وليلتها ،وكذلك كثرة الدعاء ،وكثرة َّ
عىل النبي ﷺ.
6ـ 6املبادرة بالذهاب إليها لغري اإلمام ،أما هو فيندب له التأخري.

ومن دخل املسجد واإلمام خيطب َّ
صل ركعتني خفيفتني ثم جيلس.
((( رواه البخاري.
((( رواه البخاري.
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ٌ
فصل فى صالة العيدين
وتصح
حكمها :صالة العيدين (الفطر واألضحى) سنَّة مؤكَّدة لفعله ﷺ،
ُّ
ذكرا كان أو أنثى.
من كل شخص ً
وقتها :وقت صالة العيد ما بني طلوع الشمس وزواهلا.

ِّ
املصل بنية عيد الفطر أو األضحى ،ويأيت بدعاء
ي ِرم هبام
كيفيتها :ركعتان ُ ْ

ويكب يف الركعة األوىل سب ًعا غري تكبرية اإلحرام وتكبرية الركوع،
االفتتاح،
ِّ

مخسا سوى
ثم َّ
يتعوذ ويقرأ الفاحتة ،وسورة بعدها ،ويكرب يف الركعة الثانية ً

جهرا يف كل ما تقدم عدا
تكبرية القيام ،ثم يتعوذ ويقرأ الفاحتة وسورة بعدها ً

التعوذ ودعاء االفتتاح ،وخيطب ند ًبا بعد الركعتني خطبتني كخطبتي اجلمعة،
ويفتتح األوىل بالتكبري تس ًعا ،ويفتتح الثانية بالتكبري سب ًعا.
التكبري للعيدين
يدخل وقته يف عيد الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ،وينتهي

بخروج اإلمام إىل الصالة.

ويدخل وقته يف عيد األضحى بطلوع فجر يوم عرفة ويستمر إىل عرص آخر

يوم من أيام الترشيق (الثالث عرش من ذي احلجة).
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صيغة التكبري
ال َّله أكرب ال َّله أكرب ال َّله أكرب .ال إله إال ال َّله .ال َّله أكرب ال َّله أكرب وهلل احلمد .ال َّله
ً
وأصيل .ال إله إال ال َّله وحده.
كثريا .وسبحان ال َّله بكرة
كبريا .واحلمد ل َّله ً
أكرب ً

صدق وعده .ونرص عبده .وأعز جنده وهزم األحزاب وحده .ال إله إال ال َّله وال

نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون.

ويسن أن يصيل عىل النبي ﷺ وآله وأصحابه وأنصاره وأتباعه ،وأزواجه

وذريته ﷺ.

فصل يف ما يتعلق بامليت
ويلزم املك َّلفني يف شأن امليت املسلم ـ غري ا ُملحرم والشهيد ـ عىل سبيل فرض
الكفاية أربع ُة أشياء:
1ـ 1غسله.

2ـ 2تكفينه بعد غسله.
الصالة عليه.
3ـ َّ 3
4ـ 4دفنه.

تعي عليه ما ُذكر.
وإن مل يعلم بامليت إال واحد َّ

واثنان ال ُي َغ َّسالن وال ُي َّ
صلى عليهما:

1ـ 1الشهيد يف املعركة مع املرشكني أو مع البغاة ،فال يغسل ،أما تكفينه ودفنه
فواجبان.
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الس ْق ُط :وهو املولود قبل متام أشهر احلمل الذي مل تظهر حياته وال خت ُّلقه،
2ـ ُّ 2
ويسن تكفينه ودفنه.
ُّ
غسل امليت
وأقل غسل امليت تعميم بدنه باملاء مرة واحدة إن حصل اإلنقاء هبا ،ويسن
(((
اإليتار بعد ذلك.
تكفني امليت
وأقل الكفن ثوب واحد يسرت مجيع بدن امليت ،إال رأس ا ُملحرم ووجه املحرمة.
الكفن من جنس ما يلبس الشخص يف حياته.
ويكون
ُ
الصالة على امليت
والصالة عىل امليت أربع تكبريات بتكبرية اإلحرام ،وجيب اقرتان النية
بالتكبرية األوىل ،ولو زاد عىل األربع مل تبطل ،لكن لو زاد إمامه مل يتابعه بل يسلم
أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل ،ويقرأ املصيل الفاحتة بعد التكبرية األوىل،
وجيوز قراءهتا بعد غريها ،ويصيل عىل النبي ﷺ وجو ًبا بعد الثانية ،فال جتزئ
بعد غريها ،وأقل الصالة عليه( :اللهم ِّ
صل عىل سيدنا حممد) ،ويدعو للميت
بعد الثالثة وجو ًبا ،فال جتزئ بعد غريها ،ويس ِّلم بعد الرابعة وال جيب بعد الرابعة
يشء ،وأقل الدعاء للميت( :اللهم اغفر له).
دفن امليت
شق مستقبل القبلة.
ويدفن امليت وجو ًبا يف َْل ٍد أو ٍّ
واللحد :ما ُيفر يف أسفل جانب القرب قدر ما يسع امليت ويسرته ،بعد أن
يعمق القرب نحو أربعة أذرع ونصف بذراع اآلدمي.
وترا.
((( اإليتار :أن يغسله ً
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والشق :كأن حيفر يف وسط القرب كالنهر و ُي ْبنَى جانباه ويوضع امليت بينهام،

ويسقف عليه.

والدفن يف اللحد أفضل من الدفن يف الشق إن كانت األرض صلبة.

ويندب أن يدفن عىل جنبه األيمن ووجهه للقبلة ،وبعد أن يسقف عليه هيال

عليه الرتاب.

البكاء على امليت

البكاء عىل امليت من غري رفع صوت جائز قبل املوت ،واألَ ْو َل تركه عند

االحتضار وبعد املوت ،فيكون فعله خالف األوىل.

وحيرم شق الثياب ،ولطم اخلدود ،ورضب الصدور ،وتسويد الوجه والثياب،

ونحو ذلك مما ينايف الرضا بالقضاء والقدر؛ لقوله ﷺ« :ليس منَّا َم ْن لطم اخلدود
وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية» .
(((

التعزية
والتعزية هي األمر بالصرب ،واحلث عليه بوعد األجر ،والدعاء للميت

باملغفرة ،وللمصاب بجرب املصيبة.

ويسن للشخص أن يعزي أهل امليت قبل الدفن وبعده ،ويستمر زمنها ثالثة
أيام من بعد دفنه إن كان ٌّ
حارضا ،ويكره تكرارها.
كل من املعزِّي ،واملعزَّى
ً

***

((( رواه البخاري.
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مناذج من األسئلة
على كتاب الصالة
س :1ما الصالة لغة ورش ًعا؟ وما األقوال واألفعال فيها؟ ومتى فرضت؟

وما حكمة مرشوعيتها؟ وما رشوط وجوهبا؟ وما رشوط صحتها؟ ومتى جيوز
ترك استقبال القبلة؟وما النوافل املؤكدة؟

س :2ما أركان الصالة؟ وما سننها (قبل ـ بعد) الدخول فيها؟ وفيم ختالف

املرأة الرجل يف الصالة؟ وما مبطالت الصالة؟

س :3صل من املجموعة (أ) بام يناسبها من املجموعة (ب).

		
						 (ب)
(أ)
الصالة لغة

لفعلها يف أول النهار

من أفعال الصالة

جمنون ومغمى عليه

سميت الصبح بذلك

الركوع

من أقوال الصالة

ألدائها بعد الغروب

سميت املغرب بذلك

صالة الضحى

من النوافل املؤكدة املستقلة

الدعاء

ال جتب الصالة عىل

قراءة الفاحتة

الرتتيب

التسليمة األوىل
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س :4أكمل مكان النقط بام يناسبها:

			
1ـ 1يشرتط لصحة الصالة

			
2ـ 2تسن اجلامعة يف صالة

		
3ـ 3جيوز ترك استقبال القبلة يف الصالة يف

رشوط.

وصالة الوتر.
و

		
و
		
و
		
4ـ 4من أركان الصالة

		
5ـ 5اإلقامة اسم لأللفاظ التي تذكر

س 5اذكر احلكم الرشعي ملا ييل:

1ـ َّ 1
صل مع إمام تذاع صالته باملذياع.
2ـ 2ترك اجلامعة ملشقة املطر.

3ـ 3عجز املصيل عن الركوع.

4ـ 4ترك املصيل التسبيحات يف الركوع والسجود.

5ـ 5شك املصيل يف عدد الركعات.

6ـ 6ترك صالة اجلامعة للعب الكرة.

7ـ 7أدرك اإلمام بعد الرفع من الركوع.

س 6ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ

فيام ييل:

سهوا بعد التلبس
1ـ 1ال يعود املصيل للتشهد األول إذا تركه عمدً ا أو ً
بالفرض.
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2ـ 2إذا عجز عن القيام يف الفريضة َّ
جالسا.
صل
ً

جربا للخلل احلاصل يف الصالة.
3ـ 3رشع سجود السهو ً
4ـ 4تنعقد اجلمعة بثالثني ً
رجل.
5ـ 5جيب تغسيل الشهيد.
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***

كتاب َّ
الزكاة
أهداف تدريس كتاب َّ
الزكاة
هتدف دراسة هذا املوضوع إىل:

ِ
مرشوع َّيتها ورشوط وجوهبا.
1ـ 1توضيح املقصود من الزكاة وحكمها ودليل
2ـ 2بيان األموال التي جتب فيها الزكاة.

3ـ 3بيان بعض األحكام املتعلقة بالزكاة.

4ـ 4تقدير احلكمة التي من أجلها رشعت الزكاة.
5ـ 5حساب الزكاة بصورة سليمة.

***
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َّ
الزكاة وأحكامها الشرعية
تعريفها:
الزكاة لغ ًة :النامء والزيادة.

ورش ًعا :هي املال الذي يؤخذ من بعض أموال األغنياء أو عن أبداهنم
كر معهم يف قوله تعاىل :ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ
ويعطى للفقراء ومن ُذ َ
ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ
(((
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ .

(((

حكمها:
الوجوب؛ لقوله تعاىل :ﱹ ﯩ ﯪ ﱸ  ،وقوله تعاىل :ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ
ُ
(((
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﱸ .
(((

وأن حممدً ا
وقوله ﷺ« :بني اإلسالم عىل مخسَ :شهادة أن ال إله إال ال َّلهَّ ،
(((
رسول ال َّله ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزَّكاة ،وصوم رمضان،
وحج البيت» .
ّ

حكمة مرشوعيتها :رشعت الزكاة حف ًظا للامل؛ ألن ال َّله تبارك وتعاىل يبارك
ذلك املال الذي ُأديت زكاته ،كام أن الفقراء واملحتاجني حيافظون عىل مال املزكِّي
وتطهريا هلا
وحيرسونه من األيدي اخلائنة؛ ألهنم رشكاء فيه ،وهتذي ًبا للنفس؛
ً
من ُّ
الشح والبخل.
((( قوله عن أبداهنم يقصد به زكاة الفطر.
((( سورة التوبة  .اآلية.60 :
((( سورة احلج  .اآلية.78 :
((( سورة التوبة  .اآلية.103 :
((( متفق عليه.
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ما جتب فيه الزكاة
الزكاة جتب يف مخسة أشياء هي :املوايش ،واألثامن ،والزروع ،والثامر،

وعروض التجارة.

زكاة املواشى
فأما املوايش :فتجب الزكاة يف ثالثة أنواع منها هي:

اإلبل ،والبقر ،والغنم.

شروط وجوب الزكاة فيها:
1ـ 1اإلسالم.
2ـ 2امل ِ ْلك التام :فال زكاة يف غري اململوك كاألشياء املباحة املوقوفة عىل غري
معني.

مقدارا مع َّينًا ،فإن نقص
3ـ 3الن َِّصاب وهو :أن يبلغ املال الذي جتب فيه الزكاة
ً
فال زكاة.

4ـ َ 4
احل ْول وهو :أن يمر عىل ملك النصاب عام كامل ،فإن نقص العام فال
زكاة.

الس ْوم :أي الرعي يف مرعى مباح ؛ بحيث ال يتكلف صاحبها ً
مال يف
5ـ َّ 5
أكلها.
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نصاب زكاة املواشى:
1ـ 1أول نصاب اإلبل( :مخس) وجتب فيها شاة.

يع ،وهو العجل الذى له سنة ودخل
2ـ 2أول نصاب البقر :ثالثون ،وفيها َتبِ ٌ
ىف الثانية.
واألربعون :فيها ُم ِسنَّة هلا سنتان ودخلت ىف الثالثة.
3ـ 3أول نصاب الغنم :أربعون وفيها شاة.

زكاة األثمان
أما األثامن فشيئان :الذهب والفضة ،وما َح َّل حملهام بقيمتهام من العمالت
الورقية املتداولة ىف عرصنا.
وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة:
1ـ 1اإلسالم.
2ـ 2امل ِ ْلك التام.

3ـ 3النصاب.
4ـ 4احلول.

نصاب الذهب والفضة وما جيب فيهما:
1ـ 1نصاب الذهب:

نصاب الذهب عرشون ً
جراما تقريبا) من الذهب
مثقال ،وهي تساوي (85
ً
ً
مثقال
عيار ( )21بسعر يوم الوجوب وفيها ربع العرش ،وما زاد عىل العرشين
فبحسابه.
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2ـ 2نصاب الفضة:

جراما) بسعر يوم
(الو ِرق) مائتا درهم وهي ما تساوي (595
نصاب الفضة َ
ً

الوجوب ،وفيها ربع العرش ،وما زاد عىل املائتي درهم فبحسابه.

وال جيب يف ُ
احل ِّيل املباح زكاة.
تنبيه :هذه األحكام ال تَعنِي أن الزكاة ال جتب إال عىل من ملك ذهبا وفضة من

النقود فقط ،بل جتب الزكاة عىل من ملك غري ذلك من األوراق النقدية والعمالت
كاجلنيه ،والريال ،والدوالر ،وغري ذلك ،وبام أن هذه األوراق النقدية تقدَّ ر اآلن

بسعر الذهب ألن الذهب هو األصل يف التعامل ،وألنه كان يف العهد النبوي هو
بأن
أساس املعامالت كام َأ َّن األوراق النقدية اآلن هي أساس املعامالت ،لذا نقول َّ
من ملك ً
مال ينظر إىل سعر جرام الذهب يوم إخراجه للزكاة ثم يرضبه يف مقدار

جراما) ويكون الناتج هو النصاب الذي لو ملكه وجب عليه أن
النصاب (85
ً
خيرج منه الزكاة فيدفع وقتها ربع العرش ( )%2.5أو بعبارة أخرى خيرج عن كل

جنيها برشط أن يكون ماله قد بلغ النصاب.
ألف جنيه مخسة وعرشين ً
زكاة ُّ
الزروع والثِّمار
أما الزُّروع فتجب الزكاة فيها بخمسة رشوط:
1ـ 1اإلسالم.
2ـ 2امل ِ ْلك التام.

3ـ 3أن يكون الزَّرع من األشياء التي جرت العادة أن يتوىل اآلدميون زراعتها،
وإن نبتت بنفسها فال جتب الزكاة فيها.
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ِ
ً
َّ
والشعري والعدس واألُ ْرز
كالحنْ َطة
صاحلا لال ِّدخار،
4ـ 4أن يكون قوتًا
اختيارا ،فلو كان غري ذلك كالكمون واملشمش
وغريها من كل ما يقتات
ً
فال زكاة فيه.
5ـ 5أن يكون نصا ًبا ،وهو مخسة َأ ْو ُسق ال قرش عليها ،وهي أربعة أرادب
جراما).
وسدس بالكيل املرصي أي ما يعدل ( 653كيلو
ً

وأما الثمار :فتجب الزكاة يف شيئني منها:
ثمرة النخل ،وثمرة العنب.
وشروط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء:
1ـ 1اإلسالم.

2ـ 2احلرية.
3ـ 3امل ِ ْلك التام.

4ـ 4النصاب.

فإذا نقص رشط من ذلك فال جتب الزكاة.
مقدار نصاب ُّ
الزروع والثِّمار وما جيب فيها:

نصاب الزُّروع وال ِّثامر مخسة َأ ْو ُسق ،وهي بالكيل املرصي (أربعة أرادب
وكيلتان) وما زاد فبحسابه.
واملقدار الواجب يف الزروع والثامر (ال ُعرش) إن ُس ِقيت بامء املطر ونحوه
أو املاء اجلاري من غري استعامل آلة رافعة.
وإن ُس ِقيت بآلة فنصف ال ُعرش ،وفيام ُس ِقي بآلة وغريها وكانا متساويني
بالنسبة لعني الزرع ثالثة أرباع ال ُع ْش.
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زكاة عروض التجارة
أما عروض التجارة :فتجب الزكاة فيها بالرشوط املذكورة ساب ًقا يف األثامن.

والتجارة :هي التقليب يف املال لغرض الربح.

والعروض :هي ما يشرتى بغرض االجتار فيه.
نصاب عروض التجارة:
جراما)
وأول نصاهبا إذا بلغ املال نصاب الذهب والفضة ،وهو ما يعدل (ً 85

من الذهب تقري ًبا ،وفيه ربع العرش.

فصل فى زكاة الفطر
جتب زكاة الفطر بثالثة شروط:
1ـ 1اإلسالم.

2ـ 2غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.

3ـ 3وجود الزيادة عن نفقته ونفقة عياله ىف يوم العيد وليلته ،ويزكِّي الشخص
عن نفسه و َع َّمن تلزمه نفقته من املسلمني.

وإذا وجبت الفطرة عىل الشخص فيخرج صا ًعا من قوت بلد ا ُملخْ َرج عنه،

والصاع بالكيل املرصي اآلن:

قدحان خالصان وهو ما يساوي ( 2.5ك تقري ًبا).
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فصل يف قسم َّ
الصدقات على مستحقيها
تدفع الزَّكاة إىل األصناف الثامنية الذين ذكرهم ال َّله تعاىل يف كتابه العزيز

يف قوله تعاىل :ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗﯘ ﯙﱸ .
(((

الشخص الذي ليس له مال وال كسب ً
والفقري يف الزكاة :هو َّ
أصل أو له مال

ال يكفيه.

واملسكني :هو الشخص الذي يقدر عىل مال أو كسب يقع كل منهام موق ًعا

من كفايته وال يكفيه ،كمن حيتاج إىل عرشة دراهم وعنده نصفها فام فوقه ومل
يبلغ العرشة.

والفرق بينهام أن الفقري أشدُّ حاجة من املسكني.

والعامل :هو الشخص الذي يستعمله اإلمام عىل أخذ الصدقات ودفعها

إىل مستحقيها.

واملؤ َّلفة قلوهبم :وهم ضعاف اإليامن لقرب عهدهم باإلسالم فيع َطون

رش كفار أو مانعي
من الزكاة ليقوى إيامهنم ،أو أقوياء اإليامن لكوهنم يكفوننا َّ
زكاة أو يرجى بإعطائهم إسالم غريهم فيعطون منها.

((( سورة التوبة  .اآلية.60 :
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ويف الرقاب :ىف حترير العبيد الذين يريدون ُح ِّر َّيتَهم فيشرتون أنفسهم ممن

يملكوهنم مقابل شئ من املال يكتبونه فيام بينهم كتابة صحيحة ،أما اآلن فقد

اندثر الرق وصدرت القوانني الدولية بإلغائه .
والغارم :هو ا ُمل ْست َِدين.
(((

ويف سبيل ال َّله :هم الغزاة الذين ال سهم هلم.
وابن السبيل :هو املسافر يف سفر طاعة.

ومخسة ال جيوز دفع الزكاة إليهم :الغني بامل أو كسب ،والعبد ،وبنو هاشم،

وبنو عبد املطلب ،والكافر احلريب.

***

ِ
الر ٌّق دول ًّيا
((( بعدما دعا اإلسالم إىل عتق الرقاب وإرساء قواعد املساواة بني البرش ُألغ َي ِّ
وال وجود له رش ًعا وقانونًا اآلن عىل مستوى العامل اإلسالمي وغريه.
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مناذج من األسئلة
على كتاب الزكاة
السؤال األول:
اكتب املصطلح الفقهي للعبارات التالية:

1ـ 1املال الذي يؤخذ من بعض األغنياء ويعطى للفقراء.
2ـ 2الرعي يف مرعى مباح.

3ـ 3التقليب يف املال لغرض الربح.

4ـ 4الشخص الذي ليس له مال وال كسب ً
أصل.

5ـ 5الشخص الذي يستعمله اإلمام عىل أخذ الصدقات.
السؤال الثانى:
اكتب احلكم الرشعى ملا يأيت:ـ

1ـ 1الزكاة.

2ـ 2دفع الزكاة للغني.
3ـ 3زكاة الفطر.
السؤال الثالث:

ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) أمام العبارة اخلطأ:
				
1ـ 1رشعت الزكاة حف ًظا للامل.
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(

)

		
جراما تقري ًبا.
2ـ 2نصاب الذهب بالعملة املرصية 85
ً

(

)

4ـ 4جتب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

(

)

				
3ـ 3يف األرض التي ت ُْر َوى بآلة العرش.

			
5ـ 5ابن السبيل هو املسافر يف سفر طاعة.

***

(

(

)

)
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الصيام
كتاب ِّ
أهداف تدريس كتاب الصيام
هتدف دراسة موضوع الصيام إىل:

1ـ 1توضيح املقصود بالصوم ،وأقسامه ،ووقته.
2ـ 2التمييز بني ما ُي َف ِّطر الصائم وما ال ُي َف ِّطر.
3ـ 3بيان بعض األحكام املتعلقة بالصوم.

4ـ 4تقدير دور الصيام يف الرشيعة اإلسالمية.

5ـ 5حفظ النصوص الواردة بكتاب الصيام حف ًظا جيدً ا.

6ـ 6صيام شهر رمضان.
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***

أحكام الصيام
تعريفه:
الصوم لغ ًة :اإلمساك.

ورش ًعا :إمساك عن ُم ْفطِر من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية خمصوصة.
حكمه :صيام رمضان واجب.

دليله :من الكتاب :قوله تعاىل :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﱸ .
(((

ومن السنة :قول الرسول ﷺ« :بني اإلسالم عىل مخس» إىل أن قال «وصوم

رمضان».

وهو أحد أركان اإلسالم وهو معلوم من الدين بالرضورة َي ْك ُفر جاحده

ومنكره.

حكمة مرشوعيته :رشع الصيام ح ًّثا للمؤمنني عىل العطف والرمحة بالفقراء،

وحضا للمسلمني عىل أن
وتعويدً ا هلم عىل الصرب عند الشدائد ،وصونًا للصحة،
ًّ
يكونوا كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء باحلمى

والسهر.

((( سورة البقرة  .اآلية.183 :
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وقت وجوب صيام رمضان
يوما ،أو ثبوت رؤية اهلالل ليلة
جيب صوم رمضان باستكامل شعبان ثالثني ً

غم عليكم
الثالثني من شعبان لقوله ﷺ« :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن َّ
يوما» .
فأكملوا عدة شعبان ثالثني ً
(((

وتثبت الرؤية بشهادة عدل أمام القايض أنه قد رأى اهلالل.
شروط وجوب الصيام
أربعة رشوط:
1ـ 1اإلسالم.
2ـ 2البلوغ.
3ـ 3العقل.

ف ِ
4ـ 4القدرة عىل الصوم ،فال جيب الصوم عىل ا ُملت َِّص ِ
بضدِّ ذلك.
شروط صحة الصيام
أربعة رشوط:

1ـ 1اإلسالم فال يصح من كافر.

2ـ 2العقل فال يصح صيام املجنون ولو للحظة من النهار.

3ـ 3النقاء من احليض أو النفاس.
((( متفق عليه.
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4ـ 4أن يكون الوقت ً
قابل للصوم ،فال يصح صوم يومي عيد الفطر وعيد
األضحى وأيام الترشيق الثالثة.

فرائض الصيام
فرائض الصوم وهي أركانه ثالثة:

أحدها :النية بالقلب ،فإن كان الصوم ً
نذرا فالبد من
فرضا (كرمضان) أو ً
إيقاع النية ً
ليل ،وجيب التعيني يف صوم الفرض كرمضان.

وأكمل نية الصوم أن يقول الشخص :نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان
هذه السنة ل َّله تعاىل.
ثانيها :اإلمساك عن تعمد األكل والرشب واجلامع والقيء ،فلو أكل أو رشب

أو جامع ناس ًيا مل يفطر ولو غلبه القيء مل يبطل صيامه.
ثالثها :معرفة طريف النهار يقينـًا أو ظنـًا.

مبطالت الصيام
الذي يبطل به الصوم عرشة أشياء:

1ـ 1وصول يشء عمدً ا إىل جوفه كاألكل والرشب وغري ذلك.
2ـ 2إدخال دواء يف أحد السبيلني بحقنة أو غريها.

يتعمده كأن غلبه ً
مثل مل يبطل صومه.
3ـ 3القيء عمدً ا ،فإن مل َّ
4ـ 4اجلامع عمدً ا يف هنار رمضان.

صحيحا.
5ـ 5إنزال املني يقظة ،فإن احتلم وهو نائم كان صومه
ً
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6ـ 6احليض.

7ـ 7النفاس.
8ـ 8الوالدة

9ـ 9اجلنون.

 10 10الردة.

مستحبَّات الصيام
يستحب يف الصوم:
ُّ

1ـ 1تعجيل الفطر إن حتقق غروب الشمس ويسن أن يفطر عىل متر وإال فامء.

بسحور فال حتصل به
السحور ويدخل بنصف الليل؛ فاألكل قبله ليس ُ
2ـ ُّ 2
السنة.

3ـ 3تأخري السحور ما مل يقع يف شك فال يؤخر ،وحيصل السحور بقليل األكل
والرشب.

4ـ 4ترك الفحش من الكالم ،فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو
ذلك كالشتم ،وإن شتمه أحد فليقل بلسانه أو بقلبه مرتني أو ثال ًثا :إين
صائم.

يكون الصائم عىل طهارة من أول صومه.
5ـ 5أن
َ
6ـ 6اإلكثار من تالوة القرآن ومدارسته.

7ـ 7االعتكاف يف العرش األخري من رمضان ،وغري ذلك مذكور يف املطوالت.
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ما َ ْ
ي ُرم صومه من َّ
األيام
حيرم صيام مخسة أيام :وهي العيدان (عيد الفطر وعيد األضحى) ،وأيام

الترشيق وهي الثالثة التي بعد يوم النحر.

صوم يوم الشك
يكره كراهة حتريم صوم يوم َّ
الشك من غري سبب يقتيض صومه؛ فإن كان

يوما فوافق
يوما ويفطر ً
هناك سبب يقتيض صومه كعادة شخص أن يصوم ً

صح من غري كراهة ،كام يصح صومه عن قضاء ولو ملندوب،
صومه يوم الشك َّ
أو نذر مل يقصد إيقاعه ىف ذلك اليوم ،وإال فال يصح.

ويوم َّ
الشك هو يوم الثالثني من شعبان إذا مل ُي َر اهلالل ليلتها.
من جتب عليه الكفارة بفعل مبطل للصوم

مجيع املفطرات ال كفارة فيها إال أن جيامع الرجل زوجته يف هنار رمضان
عامدً ا وهو مك َّل ٌ
فورا القضاء والكفارة.
ف بالصوم فعليه ً
والكفارة :عتق رقبة مؤمنة ،فإن مل جيدها ِح ًّسا أو رش ًعا (كام هو احلال اآلن)
فصيام شهرين هالليني متواليني غري اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي أفسده،
يوما ولو بعذر انقطع التتابع ووجب االستئناف ،فإن مل يستطع صومها
فلو أفطر ً
فقريا ِّ
لكل مسكني ُمدٌّ (وهوما يساوي نصف كيلو جرام
فإطعام ستني مسكينًا أو ً

تقري ًبا) ،فإن عجز عن اجلميع استقرت الكفارة يف ذمته فإذا قدر عىل خصلة من
خصال الكفارة فعلها.
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من مات قبل قضاء ما عليه من الصوم
من مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن أفطر فيه ملرض ومل يتمكن

من قضائه كأن استمر مرضه حتى مات ،فال إثم عليه يف الفائت وال قضاء
وال فدية.

وإن فات بعذر ومتكَّن من القضاء أو فات بغري عذر ومات قبل التمكُّن
من قضائه بعده فإما أن يصوم عنه آخر وإما أن ُ ْ
ي ِرج عنه من تركته لكل يوم فات
الصوم أفضل من اإلطعام.
ُمدَّ طعام ،لكن َّ

حكم الشيخ الكبري واملريض
الشيخ والعجوز واملريض الذي ال ُيرجى برؤه إن عجز كل منهم عن الصوم

بحيث تلحقه مشقة شديدة ال حتتمل عادة ،يفطر ويطعم عن كل يوم ُمدًّ ا.
احلامل واملرضع

رضرا يلحقهام
احلامل واملرضع إن َخا َفتا عىل نفسيهام ولو مع احلمل والولد
ً

بالصوم كرضر املريض أفطرتا وجو ًبا ،ووجب عليهام القضاء فقط كاملريض
الذي يرجى برؤه ،وإن خافتا عىل أوالدمها فقط سقو ًطا أو قلة لبن أفطرتا وجو ًبا

ووجب عليهام القضاء لإلفطار والفدية عن كل يوم مد طعام.
املريض واملسافر

ً
مباحا إن ترضرا بالصوم
سفرا
طويل ً
املريض الذي ُي ْر َجى ُب ْرؤُ ه واملسافر ً

يفطران ويقضيان.
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صوم التطوع
يستحب َّ
للشخص أن يتقرب إىل ال َّله ـ تعاىل ـ بصيام أيام أخرى غري شهر
ُّ

فيسن له صوم يوم عرفة وهو تاسع ذي احلجة ،وعاشوراء
رمضان تطو ًعا،
ُّ

وتاسوعاء ،ومها تاسع املحرم وعارشه ،وأيام الليايل البيض؛ وهي الثالث عرش،
والرابع عرش ،واخلامس عرش ،من كل ٍ
شهر عريب ،وستة من شوال ،ويومي
االثنني واخلميس.

فصل يف االعتكاف
رشا.
خريا كان ذلك اليشء أو ًّ
االعتكاف لغة :اإلقامة عىل اليشء واملداومة عليه ً

ورش ًعا :إقامة الشخص باملسجد بنية.

حكمه :واالعتكاف باملعنى الرشعي مستحب يف كل وقت ،ويف العرش

األواخر من رمضان أفضل منه يف غريه؛ ألجل طلب ليلة القدر.

الدليل عليه :قوله تعاىل :ﱹ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱸ .
(((

وخرب الصحيحني« :أنه ﷺ اعتكف العرش األواسط من رمضان ،ثم اعتكف
العرش األواخر والزمه حتى توفاه ال َّله».

أيضا كام ورد أنه ﷺ اعتكف العرش األُ َول من شوال.
واعتكف العرش األُول ً
حراما كاعتكاف
وقد يكون واج ًبا كام إذا نذر أن يعتكف مدة ،وقد يكون
ً

املرأة بغري إذن زوجها.

((( سورة البقرة  .اآلية.187 :
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أركانه ورشوطه :البد لتح ُّقق االعتكاف وصحته من أربعة أركان:
1ـ 1الن َّية.

2ـ 2اللبث يف املسجد :أي اإلقامة فيه زمنًا يكون زائدً ا عىل قدر الطمأنينة
بحيث يسمى ذلك اللبث عكو ًفا.
3ـ 3الشخص املعتكف :ويشرتط فيه إسالم ،وعقل ،ونقاء من حيض ونفاس
وجنابة.

االعتكاف يف غري املسجد.
يصح
4ـ 4املسجد :فال
ُ
ُّ

ِ
حلاجة
وال خيرج املعتكف من االعتكاف املنذور املقيد بمدة متتابعة إال

اإلنسان من بول وغائط وما يف معنامها.

َّأما االعتكاف املطلق سواء كان مندو ًبا أو واج ًبا فإنه جيوز فيه اخلروج ولو

بغري عذر ،لكن ينقطع اعتكافه وجيدِّ د النية عند عوده إن مل يعزم عىل العود عند

قائم مقام النية.
خروجه وإال كان هذا العزم ً

ذاكرا لالعتكاف عا ًملا
خمتارا ً
مبطالته :يبطل االعتكاف بكل أنواعه باجلامع ً

بالتحريم.
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***

مناذج من األسئلة
على باب الصيام واالعتكاف
السؤال األول:

اكتب احلكم الرشعي ملا ييل:

1ـ 1القيء عمدً ا يف هنار رمضان.

2ـ 2تعجيل الفطر وتأخري السحور.
الش ِّ
3ـ 3صوم يوم َّ
ك.

4ـ 4عجز عن الصيام لكرب سنه.

5ـ 5خافت احلامل عىل نفسها اهلالك لو صامت.
6ـ 6صيام يوم عاشوراء.

السؤال الثاين:

امأل الفراغات التالية بالعبارات املناسبة:
ٍ
مفطر من
1ـ 1الصيام هو إمساك عن

2ـ 2يشرتط لوجوب الصيام أربعة أشياء:
صحة الصيام :النقاء من
3ـ 3من رشوط َّ

إىل

،

بـ

،

،

4ـ 4يبطل االعتكاف بـ
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احلج والعمرة
كتاب ِّ
ُ
احلج والعمرة
أهداف تدريس كتاب ِّ
هتدف دراسة موضوع احلج إىل:

1ـ 1توضيح املقصود باحلج ورشوط وجوبه وأركانه وواجباته ومواقيته.
2ـ 2بيان حمظورات اإلحرام.

3ـ 3استشعار أمهية احلج ومكانته يف اإلسالم.

4ـ 4حفظ النصوص الواردة بكتاب احلج حف ًظا جيدً ا.

***
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احلج والعمرِة
أحكاِم ِّ
احلج ،لغ ًة :مطلق القصد.
تعريف ّ
ِ
والسعي والوقوف بعرفة واحللق
ورش ًعا :عباد ٌة
ُ
تتكون من الن َّية والطواف َّ
وترتيب معظم هذه األعامل.
تعريف العمرة ،لغ ًة :الزيارةُ.

ورش ًعا :القصد إىل بيت ال َّله احلرام يف غري وقت احلج ألداء عبادة خمصوصة

برشوط خمصوصة.

حكمهام :احلج والعمرة واجبان عىل املستطيع من الرجال والنساء مرة واحدة

يف العمر.

الدليل عليهام :قوله تعاىل:

ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱸ .
(((

ي.
تام ْ
وقوله تعاىل :ﱹ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱸ  ،أي ائتوا هبام َّ
وحلديثُ « :بنِي اإلسالم عىل مخس »...إىل أن قال ﷺ« :وحج البيت».
ِ
النساء جها ٌد؟
أهنا قالت :يا رسول ال َّله هل عىل
وما روي عن عائشة
(((
قال« :نعم جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة» .
(((

واحلج مؤمتر عام جيتمع فيه املسلمون من مجيع األقطار
حكمة مرشوعيتهام:
ُّ

((( سورة آل عمران  .اآلية.97 :
((( سورة البقرة  .اآلية.196 :
((( رواه ابن ماجه.
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الب
واألوطان ،فيه يستطيع املسلمون أن يتعارفوا ويتحابوا ويتعاونوا عىل ِ ِّ
والتقوى ،ويتبادلوا الرأي فيام يصلح أمر دينهم ودنياهم.
شروط وجوبهما:
رشوط وجوب احلج والعمرة أربعة أشياء:
1ـ 1اإلسالم.
2ـ 2البلوغ.
3ـ 3العقل.

4ـ 4االستطاعة.

وتتحقق االستطاعة بوجود الزاد والراحلة ،وأمن الطريق وإمكان املسري.
يملِك اإلنسان املال الذي يلزمه ألداء احلج والعمرة
ويكون ذلك بأن ْ
ٍ
ونفقة ذها ًبا وإيا ًبا ،وجيب أن يكون هذا املال زائدً ا عن نفقة
من أجرة مركوب
عياله مدة ذهابه وإيابه.

وملا كان ٍّ
لكل من احلج والعمرة أركان وواجبات ،والركن غري الواجب فيهام

نبي لك الفرق بني الركن والواجب
بخالف غريمها من العبادات ،وجب أن ِّ
فيهام.

ب تركه بدم.
فالركن :ما يتوقف عليه وجود احلج أو العمرة وال ُ ْ
يَُ

ب تركه بدم.
والواجب :ما ال يتوقف عليه وجود احلج أو العمرة ُ ْ
وي َ ُ
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أركان احلج
وأركان احلج ستة:

1ـ 1النية :أي نية الدخول يف احلج.

2ـ 2الوقوف بعرفة ،واملراد به حضور ا ُمل ْح ِرم باحلج حلظة بعد زوال الشمس
ـ أي أول وقت صالة الظهرـ من يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي

احلجة ويستمر الوقوف إىل فجر يوم النحر وهو العارش من ذي احلجة.

ً
جاعل يف طوافه البيت عن يساره مبتدئًا
3ـ 3الطواف بالبيت سبعة أشواط،

باحلجر األسود حماذ ًيا له يف مروره بجميع بدنه ،فلو بدأ بغري احلجر مل

حيسب له الشوط.

السعي بني الصفا واملروة سبع مرات يبدأ يف أول مرة بالصفا وخيتم باملروة
4ـ َّ 4
وحيسب ذهابه من الصفا إىل املروة مرة وإيابه مرة أخرى.

بناء عىل جعله نسكًا وهو املشهور.
5ـ 5احللق أو التقصري ً

6ـ 6ترتيب األركان بأن يقدِّ م اإلحرام عىل اجلميع ،ويقدِّ م الوقوف عىل طواف

الركن وعىل احللق أو التقصري ،ويقدم الطواف عىل السعي ،إن مل يفعل

بعد طواف القدوم.
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أركان العمرة
أركان العمرة مخسة:

1ـ 1الن َّية :أي نية الدخول يف العمرة.
2ـ 2الطواف بالبيت سب ًعا.

السعي بني الصفا واملروة سب ًعا.
3ـ َّ 3
4ـ 4احللق أو التقصري.
5ـ 5ترتيب األركان.

واجبات احلج
واجبات احلج غري األركان أربعة أشياء:
أحدها :اإلحرام من امليقات.

امليقات الزماين :بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعرش ٍ
ليال من ذي احلجة،

وأما بالنسبة للعمرة فجميع السنة وقت إلحرامها غري يوم عرفة إىل آخر يوم من

أيام الترشيق.

وامليقات املكاين :للحج يف حق املقيم بمكة نفس مكة سواء أكان من أهل
َوج ِه من املدينة الرشيفة ذو
مكة أم من غريها ،وأما غري املقيم بمكة فميقات ا ُملت ِّ
احلليفة (آبار عيل) ،واملتوجه من الشام ومرص واملغرب اجلحفة (وهي املعروفة
واملتوجه من نجد احلجاز ونجد
واملتوجه من هتامة اليمن يلملم،
اآلن برابغ)،
ِّ
ِّ
واملتوجه من املرشق والعراق ذات ِع ْرق.
اليمن َق ْرن املنازل،
ِّ
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فلو جاوز امليقات بال إحرام وهو مريد النسك لزمه العود قبل تلبسه بالنسك،
فإن مل يعد لزمه َد ٌم.

ثانيها :رمي اجلامر الثالث يبدأ بالكربى ،ثم الوسطى ثم مجرة العقبة ،ويرمي
كل مجرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ،فلو رمى حصاتني دفع ًة واحدة
حسبت واحدة ،ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى ،ويشرتط كون املرمي
حجرا فال يكفي غريه كلؤلؤ ِ
وج ٍّص.
به
ً

ثالثها :املبيت بمزدلفة ليلتها بمعنى احلصول فيها حلظة من نصف الليل
الثاين ،ولو تركه لزمه دم.
رابعها :املبيت بِ ِمنَى ليايل أيام الترشيق الثالث ملن مل ينفر النفر األول (وهو
ترك ِمنى بعد رميه يف اليوم الثاين ونزوله إىل مكة).
واجبات العمرة
واجبات العمرة شيئان:

1ـ 1اإلحرام من امليقات.

2ـ 2اجتناب حمرمات اإلحرام.
أوجه أداء احلج والعمرة
اعلم أن احلج والعمرة يؤديان على ثالثة أوجه:
األول :اإلفراد ،وهو أن ُي َقدِّ م احلج عىل العمرة ،بأن حيرم ً
أول باحلج
من ميقاته ويفرغ منه ،ثم خيرج من مكة إىل أدنى ِ
احل ِّل فيحرم بالعمرة ويأيت
بعملها ،وسمي بذلك؛ إلفراد كل واحد منهام بإحرام وعمل.
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الثاين :التمتُّع ،وهو أن يقدم العمرة عىل احلج بأن حيرم ً
أول بالعمرة من ميقاته

ويفرغ منها ثم حيرم باحلج ويأيت بأعامله ،وسمي بذلك لتمتعه بمحظورات
اإلحرام بني النُّسك ْ ِ
َي.

ِ
ي ِرم هبام م ًعا أو بالعمرة ثم يدخل عليها احلج قبل
الثالث :الق َران :وهو أن ُ ْ

رشوعه يف أعامهلا ،ثم يعمل عمل احلج يف الصورتني ،وسمي بذلك إلقرانه
بينهام.

سنن احلج والعمرة
سنن احلج والعمرة كثرية منها:
1ـ 1اإلفراد :وهو تقديم احلج عىل العمرة.

2ـ 2التلبية :ويسن اإلكثار منها يف دوام اإلحرام ،ويرفع الرجل صوته هبا،
ولفظها( :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة

لك وامللك ،ال رشيك لك).

وإذا فرغ من التلبية صىل عىل النبي ﷺ وسأل ال َّله تعاىل اجلنة ورضوانه،
واستعاذ به من النار.

3ـ 3طواف القدوم :وخيتص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة.

واملعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه ذلك عن طواف القدوم.

و ُيرس

وركعتا الطواف بعد الفراغ منه ،ويصليهام خلف مقام إبراهيم
هنارا وجيهر هبا ً
ليل ،وإذا مل يستطع أن ُيصليهام خلف املقام ،ففي
بالقراءة فيهام ً
ِ
ال ْج ِر ،وإال ففي أي موضع شاء من احلرم وغريه.
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4ـ 4الرشب من ماء زمزم.

5ـ 5زيارة قرب الرسول ﷺ.

أما املبيت بمزدلفة ليلة النحر ،واملبيت بمنى ليايل أيام الترشيق الثالثة،
ها من السنن رأي ضعيف،
فاملعتمد َأ َّنام واجبان من واجبات احلج ،و َعدُّ ُ َ

ً
طويل
أن طواف الوداع عند إرادة اخلروج من مكة لسفر حاجٍ كان أو ال،
كام َّ

قصريا واجب عىل املعتمر ،ال مندوب كام قيل به :لقوله ﷺ:
كان السفر أو
ً
(((
«ال ين ِْف َر َّن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» .
يتجرد عند اإلحرام من املخيط من الثياب
وجيب عىل الرجل ولو صب ًيا أن
َّ

سواء كانت منسوجة أو معقودة ،وغري الثياب من ُخ ٍّ
ف ونعل يسرت أصابع

ورداء أبيضني جديدين وإال فنظيفني ،بخالف املرأة،
إزارا
الرجلني ،ويلبس ً
ً

فإهنا ال تتجرد يف غري الوجه والكفني.

وصىل ال َّله عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

***

((( رواه الشافعي.
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أسئلة
على كتاب احلج
س :1اذكر املصطلح الفقهي املناسب للعبارات اآلتية:
1ـ 1ما ال يتوقف عليه وجود احلج وجيرب تركه بدم.
2ـ 2تقديم احلج عىل العمرة.

3ـ 3اإلحرام باحلج والعمرة م ًعا.

4ـ 4القصد إىل بيت ال َّله احلرام يف غري وقت احلج ألداء عبادة خمصوصة
برشوط خمصوصة.

سِّ :2بي احلكم الرشعي فيام ييل:
1ـ 1الوقوف بعرفة.

2ـ 2أحرم بعد امليقات.

3ـ 3زيارة قرب الرسول ﷺ يف العمرة.

4ـ 4املبيت باملزدلفة.
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