
األرواح :كتاب اإليضاح وجناة  ور    ن
اإلخالص :املؤلف بو  لشرنباليل أ ئي ا الوفا  حسن 

   

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال . احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني ، وعلى آله الطاهرين وصحابته أمجعني 
 -إنه التمس مين بعض اإلخالء . وفائي الشر نباليل احلنفي العبد الفقري إىل مواله الغين ، أبو اإلخالص حسن ال

أن أعمل مقدمة يف العبادات ، تقرب على املبتدئ ما تشتت من املسائل يف  -عاملنا اهللا وإياهم بلطفه اخلفي 
اب ، املطوالت ، فاستعنت باهللا تعاىل وأجبته طالبا للثواب ، وال أذكر إال ما جزم بصحته أهل الترجيح من غري إطن

كتاب نور االيضاح وجناة . واهللا أسأل أن ينفع به عباده ، ويدمي به اإلفادة ' نور اإليضاح وجناة األرواح ' : ومسيته 
  االرواح 

  كتاب الطهارة

  املياه اليت جيوز التطهري هبا

  لثلج وماء الربد وماء العني املياه اليت جيوز التطهري هبا سبعة مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء ا

  اقسام املياه

  مث املياه على مخسة أقسام 
  األول طاهر مطهر غري مكروه وهواملاء املطلق 

  والثاين طاهر مطهر مكروه وهو ما شربت منه اهلرة وحنوها وكان قليال 
  والثالث طاهر غري مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته 

  يصري املاء مستعمال مبجرد انفصاله عن اجلسد و
  وال جيوز مباء شجر ومثر ولو خرج بنفسه من غري عصر يف األظهر وال مباء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غريه عليه 

  مب تكون الغلبة

فاكهة وورق والغلبة يف خمالطة اجلامدات بإخراج املاء عن رقته وسيالهنوال يضر تغري أوصافه كلها جبامد كزعفران و
  شجر 

والغلبة يف املائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللنب له اللون والطعم وال رائحة له وبظهور 
  وصفني من مائع له ثالثة كاخلل 

والغلبة يف املائع الذي ال وصف له كاملاء املستعمل وماء الورد املنقطع الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطالن من 



  ء املستعمل برطل من املطلق ال جيوز به الوضوء وبعكسه جاز املا
والرابع ماء جنس وهو الذي حلت فيه جناسة وكان راكدا قليال والقليل ما دون عشر يف عشر فينجس وإن مل يظهر 

  أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها 
  واألثر طعم أو لون أو ريح 

  منه محار أو بغل  واخلامس ماء مشكوك يف طهوريته وهو ما شرب

  فصل يف بيان احكام السؤر

  واملاء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا 
  األول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل حلمه 

  د والذئب والثاين جنس ال جيوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو اخلنزير أو شيء من سباع البهائم كالفه
والثالث مكروه استعماله مع وجود غريه وهو سؤر اهلرة والدجاجة املخالة وسباع الطري كالصقر والشاهني واحلدأة 

  وكالفأرة ال العقرب 
  والرابع مشكوك يف طهوريته وهو سؤر البغل واحلمار فإن مل جيد غريه توضأ به وتيمم مث صلى 

  فصل يف التحري يف األواين والثياب

  تلط أوان أكثرها طاهر حتري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها جنسا ال يتحرى إال للشرب لو اخ
  ويف الثياب املختلطة يتحرى سواء كان اكثرها طاهرا أو جنسا 

  فصل يف احكام اآلبار وتطهريها

  البئر الصغرية

خنزير ولو خرج حيا ومل  تنزح البئر الصغرية بوقوع جناسة وإن قلت من غري األرواث كقطرة دم أو مخر وبوقوع
  يصب فمه املاء ومبوت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغريا 

  البئر الكثرية املياه

  ومائتا دلو لو مل ميكن نزحها 
وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو حنومها لزم نزح أربيعن دلوا وإن ماتت فيها فأرة أو حنوها لزم نزح عشرين دلوا 

  طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد املستسقي وكان ذلك 

  ماال ينجس البئر

  وال تنجس البئر بالبعر والروث واخلثي إال إن يستكهره الناظر أو أن ال خيلو دلو عن بعرة 



  ماال يفسد املاء

وال يفسد املاء خبرء محام وعصفور وال مبوت ماال دامله فيه كسمك وضفدع وحيوان املاء وبق وذباب وزنبور 
عقرب وال بوقوع آدمي وما يؤكل حلمه إذا خرج حيا ومل يكن على بدنه جناسة وال بوقوع بغل ومحار وسباع طري و

  ووحش يف الصحيح 
  وإن وصل لعاب الواقع اىل املاء أخذ حكمه 

  وجود حيوان يف البئر

  م وقت وقوعه ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من ثالثة أيام و لياليها إن مل يعل

  فصل يف االستنجاء ويف حكمه وكيفيته

يلزم الرجل االسترباء حىت يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما باملشي أو التنحنح أو االضطجاع أو 
  غريه 

  وال جيوز له الشروع يف الوضوء حىت يطمئن بزوال رشح البول 

  حكم االستنجاء

السبيلني ما مل يتجاوز املخرج وإن جتاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته باملاء واالستنجاء سنة من جنس خيرج من 
  وإن زاد على الدرهم افترض 

  ويفترض غسل ما يف املخرج عند االغتسال من اجلنابة واحليض والنفاس وإن كان ما يف املخرج قليال 
املاء واحلجر فيسمح مث يغسل وجيوز أن ويسن أن يستنجى حبجر منق وحنوه والغسل باملاء احب واألفضل اجلمع بني 

  يقتصر على املاء أو احلجر 
والسنة إنقاء احملل والعدد يف األحجار مندوب ال سنة مؤكدة فيستنجي بثالثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف مبا 

  دوهنا 

  كيفيته

قدام وبالثالث من قدام اىل  وكيفية االستنجاء أن ميسح باحلجر األول من جهة املقدم إىل خلف وبالثاين من خلف اىل
  خلف إذاكانت اخلصية مدالة وإن كانت غري مدالة يبتدىء من خلف اىل قدام 

  واملرأة تبتدىء من قدام اىل خلف خشية تلويث فرجها 
مث يغسل يده أوال باملاء مث يدلك احملل باملاء بباطن إصبع أو إصبعني أو ثالثة إن احتاج ويصعد الرجل إصبعه 

  غريها يف ابتداء االستنجاء مث يصعد بنصره وال يقتصر على إصبع واحدة  الوسطى على
  واملرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة 



  ويبالغ يف التنظيف حىت يقطع الرائحة الكريهة ويف إرخاء املقعدة إن مل يكن صائما 
  كان صائما  فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا

  فصل

  ال جيوز كشف العورة لالستنجاء 
وإن جتاوزت النجاسة خمرجها وزاد املتجاوز على قدر الدرهم ال تصح معه الصالة إذا وجد ما يزيله وحيتال إلزالته 

  من غري كشف العورة عند من يراه 

  ما يكره به االستنجاء

فحم وزجاج وجص وشيء حمترم كخرقة ديباج ويكره االستنجاء بعظم وطعام آلدمي أو هبيمة وآجر وخزف و
  وقطن وباليد اليمىن إال من عذر 

  آداب قضاء احلاجة

ويدخل اخلالء برجله اليسرى ويستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم قبل دخوله وجيلس معتمدا على يساره وال يتكلم 
  إال لضرورة 

  قبال عني الشمس والقمر ومهب الريح ويكره حترميا استقبال القبلة واستدبارها ولو يف البنيان واست
  ويكاره أن يبول أو يتغوط يف املاء والظل واحلجر والطريق وحتت شجرة مثمرة والبول قائما إال من عذر 

  وخيرج من اخلالء برجله اليمىن مث يقول احلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين 

  فصل يف الوضوء

  فرائضة

  أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه 
  األول غسل الوجه وحده طوال من مبدأ سطح اجلبهة اىل أسفل الذقن وحده عرضا ما بني شحميت األذنني 

  والثاين غسل يديه مع مرفقيه 
  والثالث غسل رجليه مع كعبيه 

  والرابع مسح ربع رأسه 

  سبب الوضوء وحكمه

  يف اآلخرة  وسببه استباحة ما ال حيل إال به وهو حكمه الدنيوي وحكمه األخروي الثواب

  شروط وجوب الوضوء



وشرط وجوبه العقل والبلوغ واالسالم وقدرة على استعمال املاء الكايف ووجود احلدث وعدم احليض والنفاس 
  وضيق الوقت 

  شروط صحة الوضوء

وشرط صحته ثالثة عموم البشرة باملاء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث وزوال ما مينع وصول 
  اىل اجلسد كشمع وشحم املاء 

  فصل يف متام احكام الوضوء

  جيب غسل ظاهر اللحية الكثة يف أصح ما يفىت به وجيب إيصال املاء اىل بشرة اللحية اخلفيفة 
وال جيب إيصال املاء اىل املسترسل من الشعر عن دائرة الوجه وال اىل ما انكتم من الشفتني عند االنضمام ولو 

  لظفر فغطى األمنلة أو كان فيه ما مينع املاء كعجني وجب غسل ما حتته انضمت األصابع أو طال ا
  وال مينع الدرن وخرء الرباغيث وحنوها وجيب حتريك اخلامت الضيق 

ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار املاء على الدواء الذي وضعه فيها وال يعاد املسح وال الغسل على موضع 
  فره وشاربه الشعر بعد حلقه وال الغسل بقص ظ

  فصل يف سنن الوضوء

  يسن يف الوضوء مثانية عشر شيئا 
غسل اليدين اىل الرسغني والتسمية ابتداء والسواك يف ابتدائه ولو باإلصبع عند فقده واملضمضة ثالثا ولو بغرفة 

ماء من واالستنشاق بثالث غرفات واملبالغة يف املضمضة واالستنشاق لغري الصائم وختليل اللحية الكثة بكف 
أسفلها وختليل األصابع وتثليث الغسل واستيعاب الراس باملسح مرة ومسح األذنني ولو مباء الرأس والدلك والوالء 

والنية والترتيب كما نص اهللا تعاىل يف كتابه والبداءة بامليامن ورؤوس األصابع ومقدم الرأس ومسح الرقبة ال 
  احللقوم 

  وقيل إن األربعة األخرية مستحبة 

  ل يف آداب الوضوءفص

  من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا 
اجللوس يف مكان مرتفع واستقبال القبلة وعدم االستعانة بغريه وعدم التكلم بكالم الناس واجلمع بني نية القلب 
وفعل اللسان والدعاء باملأثور والتسمية عند كل عضو وإدخال خنصره يف صماخ أذنيه وحتريك خامته الواسع 

واالستنشاق باليد اليمىن واالمتخاط باليسرى والتوضؤ قبل دخول الوقت لغري املعذور واإلتيان واملضمضة 
  بالشهادتني بعده وأن يشرب من فضل الوضوء قائما وأن يقول اللهم اجعلين من التوابني و اجعلين من املتطهرين 

  فصل يف مكروهات الوضوء



  ويكره للمتوضىء ستة أشياء 
لتقتري فيه و ضرب الوجه به والتكلم بكالم الناس واالستعانة بغريه من غري عذر وتثليث املسح اإلسراف يف املاء وا

  مباء جديد 

  فصل يف اقسام الوضوء

  الوضوء على ثالثة أقسام 
  األول فرض على احملدث للصالة ولو كانت نفال ولصالة اجلنازة وسجدة التالوة وملس القرآن ولو آية 

  لكعبة والثاين واجب للطواف با
والثالث مندوب للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه وللمداومة عليه وللوضوء على الوضوء وبعد غيبة وكذب 

ومنيمة وكل خطيئة وإنشاد شعر وقهقهة خارج الصالة وغسل ميت ومحله ولوقت كل صالة وقبل غسل اجلنابة 
ة علم وأذان وإقامة وخطبة وزيارة وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووطء ولغضب وقرآن وحديث وروايته ودراس

سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم ووقوف بعرفة وللسعي بني الصفا واملروى وأكل حلم جزور وللخروج من خالف 
  العلماء كما إذا مس امرأة 

  فصل يف نواقض الوضوء

  ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا 
دة من غري رؤية دم وجناسة سائلة من غريمها كدم وقيح ما خرج من السبيلني إال ريح القبل يف األصح وينقضه وال

وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا مأل الفم وهو ما ال ينطبق عليه الفم إال بتكلف على األصح وجيمع متفرق 
ل القيء إذا احتد سببه ودم غلب على البزاق أو ساواه ونوم مل تتمكن فيه املقعدة من األرض وارتفاع مقعدة نائم قب

انتباهه وإن مل يسقط يف الظاهر وإغماء وجنون وسكر وقهقهة بالغ يقظان يف صالة ذات ركوع وسجود ولو تعمد 
  اخلروج هبا من الصالة ومس فرج بذكر منتصب بال حائل 

  فصل فيما ال ينقض الوضوء

  عشرة أشياء ال تنقض الوضوء 
املدىن الذي يقال له رشته وخروج دودة من  ظهور دم مل يسل عن حمله وسقوط حلم من غري سيالن دم كالعرق

جرح وإذن وأنف ومس ذكر ومس امرأة وقيء ال ميال الفم وقيء بلغم ولو كثريا ومتايل نائم احتمل زوال مقعدته 
ونوم متمكن ولو مستندا اىل شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة 

  السنة واهللا املوفق 

  صل يف ما يوجب االغتسالف

يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء خروج املين اىل ظاهر اجلسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غري مجاع 
وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها يف أحد سبيلي آدمي حي وإنزال املين بوطء ميتة أو هبيمة ووجود ماء رقيق 



م ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وحبيض ونفاس ولو بعد النوم اذا مل يكن ذكره منتشرا قبل النو
  حصلت األشياء املذكورة قبل اإلسالم يف األصح 

  ويفترض تغسيل امليت كفاية 

  فصل يف ما الجيب االغتسال منه

خبرقة عشرة أشياء ال يغتسل منها مذي وودي واحتالم بال بلل ووالدة من غري رؤية دم بعدها يف الصحيح وإيالج 
مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع وحنوه يف أحد السبيلني ووطء هبيمة أو ميتة من غري إنزال وإصابة بكر 

  مل تزل بكارهتا من غري إنزال 

  فصل يف بيان الغسل

يفترض يف االغتسال أحد عشر شيئا غسل الفم واألنف والبدن مرة وداخل قلفة ال عسر يف فسخها وسرة وثقب 
نضم وداخل املضفور من شعر الرجل مطلقا ال املضفور من شعر املرأة إن سرى املاء يف أصوله وبشرة اللحية غري م

  وبشرة الشارب واحلاجب والفرج اخلارج 

  فصل يف سنن الغسل

  يسن يف االغتسال اثنا عشرة شيئا 
دها وغسل فرجه مث يتوضأ االبتداء بالتسمية والنية وغسل اليدين اىل الرسغني وغسل جناسة لو كانت بانفرا

كوضوئه للصالة فيثلث الغسل وميسح الرأس ولكنه يؤخر غسل الرجلني إن كان يقف يف حمل جيتمع فيه املاء مث 
يفيض املاء على بدنه ثالثا ولو انغمس يف املاء اجلاري أو ما يف حكمه ومكث فقد أكمل السنة ويبدتدىء يف صب 

  ن مث األيسر ويدلك جسده ويوايل غسله املاء برأسه ويغسل بعدها منكبه األمي

  فصل يف آداب االغتسال ومكروهاته

  وآداب االغتسال هي آداب الوضوء إال أنه ال يستقبل القبلة ألنه يكون غالبا مع كشف العورة 
  وكره فيه ما كره يف الوضوء 

  األشياء اليت يسن هلا االغتسال

  يسن االغتسال ألربعة أشياء 
  العيدين ولإلحرام وللحاج يف عرفة بعد الزوال صالة اجلمعة وصالة 

  ويندب االغتسال يف ستة عشر شيئا



ملن أسلم طاهرا وملن بلغ بالسن وملن أفاق من جنون وعند حجامة وغسل ميت ويف ليلة براءة وليلة القدر إذا رآها 
ند دخول مكة لطواف ولدخول مدينة سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم وللوقوف مبزدلفة غداة يوم النحر وع

  الزيارة ولصالة كسوف واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد
  باب التيمم 

  شروط صحته

  يصح التيمم بشروط مثانية 
  األول النية 

  وحقيقتها عقد القلب على الفعل 
  ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به 

  وشروط صحة النية ثالثة اإلسالم والتمييز والعلم مبا ينويه 
ط لصحة نية التيمم للصالة به أحد ثالثة أشياء إما نية الطهارة أو استباحة الصالة أو نية عبادة مقصودة ال ويشتر

  تصح بدون طهارة فال يصلى به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ومل يكن جنبا 
خياف منه التلف أو املرض وخوف الثاين العذر املبيح للتيمم كبعده ميال عن ماء ولو يف املصر وحصول مرض وبرد 

عدو وعطش واحتياج لعجن ال الطبخ مرق ولفقد آلة وخوف فوت صالة جنازة أو عيد ولو بناء وليس من ال 
  العذر خوف فوت اجلمعة والوقت 

  الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس األرض كالتراب واحلجر والرمل ال احلطب والفضة والذهب
  باملسح الربع استيعاب احملل 

  اخلامس أن ميسح جبميع اليد أو بأكثرها حىت لو مسح بإصبعني ال جيوز ولو كرر حىت استوعب خبالف مسح الرأس 
السادس أن يكون بضربتني بباطن الكفني ولو يف مكان واحد ويقوم مقام الضربتني إصابة التراب جبسده إذا مسحه 

  بنية التيمم 
  نفاس أو حدث السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو 

  الثامن زوال ما مينع املسح كشمع وشحم 

  سبب التيمم وشروط وجوبه

  وسببه وشورط وجوبه كما ذكر يف الوضوء 

  أركانه

  وركناه مسح اليدين والوجه 

  سننه



وسنن التيمم سبعة التسمية يف أوله والترتيب واملواالة وإقبال اليدين بعد وضعهما يف التراب وإدبارمها ونفضهما 
  ريج األصابع وتف

  تاخري التيمم

  وندب تأخري التيمم ملن يرجو املاء قبل خروج الوقت 
  وجيب التأخري بالوعد باملاء ولو خاف القضاء 

  وجيب التأخري بالوعد بالثوب أو السقاء ما مل خيف القضاء 

  طلب املاء

  وجيب طلب املاء اىل مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع األمن وإال فال 
  طلبه ممن هو معه إن كان يف حمل ال تشح به النفوس  وجيب

  وإن مل يعطه إال بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضال عن نفقته 

  الصالة بالتيمم

  يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل 
  وصح تقدميه على الوقت 

  ما يصنع اجلريح

  ولو كان أكثر البدن أو نصفه جرحيا تيمم 
  إن كان أكثره صحيحا غسله ومسح اجلريج و

  وال جيمع بني الغسل والتيمم 

  نواقض التيمم

  وينقضه ناقض الوضوء والقدرة على استعمال املاء الكايف 

  مقطوع اليدين والرجلني

  ومقطوع اليدين والرجلني إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغري طهارة وال يعيد
  باب املسح على اخلفني 

  حكمه



على اخلضىي يف احلدث األصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخني غري اجللد سواء كان هلما نعل  صح املسح
  من جلد او ال 

  شروط جوازه

  ويشترط جلواز املسح على اخلفني سبعة شروط 
  األول لبسهما بعد غسل الرجلني ولو قبل كمال الوضوء إذا أمته قبل حصول ناقض للوضوء 

  عبني والثاين سترمها للك
  والثالث إمكان متابعة املشي فيهما فال جيوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد 

  والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر ثالث أصابع من أصغر أصابع القدم 
  واخلامس استمساكهما على الرجلني من غري شد 

  والسادس منعهما وصول املاء اىل اجلسد 
ثالث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه ال ميسح على والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر 

  خفه ولو كان عقب القدم موجودا 

  مدة املسح عليه

  وميسح املقيم يوما وليلة واملسافر ثالثة أيام بلياليها 
  وابتداء املدة من وقت احلدث بعد لبس اخلفني 

  فر وإن مسح مقيم مث سافر قبل متام مدته أمت مدة املسا
  وإن أقام املسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإال يتم يوما وليلة 

  مقدار الفرض فيه

  وفرض املسح قدر ثالث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل 
  وسسنه مد األصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم اىل الساق 

  نواقضه

ء ونزع خف ولو خبروج أكثر القدم اىل ساق اخلف وإصابة وينقض مسح اخلف أربعة أشياء كل شيء ينقض الوضو
  املاء أكثر إحدى القدمني يف اخلف على الصحيح ومضي املدة إن مل خيف ذهاب رجله من الربد 

  وبعد الثالثة األخرية غسل رجليه فقط 

  ما ال جيوز املسح عليه

  وال جيوز املسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين 



  وحنوهافصل يف اجلبرية 

إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده خبرقة أو جبرية وكان ال يستطيع غسل العضو وال يستطيع مسحه وجب 
  املسح على أكثر ما شد به العضو وكفى املسح على ما ظهر من اجلسد بني عصابة املفتصد 

  واملسح كالغسل فال يتوقت مبدة 
احدى الرجلني مع غسل األخرى وال يبطل املسح بسقوطها وال يشترط شد اجلبرية على طهر وجيوز مسح جبرية 

  قبل الربء وجيوز تبديلها بغريها وال جيب إعادة املسح عليها واألفضل إعادته 
وإذا رمد وأمر أن ال يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له 

  املسح وإن ضره املسح تركه 

  املسحالنية يف 

  وال يفتقر اىل النية يف مسح اخلف واجلبرية والرأس
  باب 

  احليض

  والنفاس واالستحاضة 
  

خيرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة احليض فاحليض دم ينفضه رحم بالغة ال داء هبا وال حبل ومل تبلغ سن 
  اإلياس 

  مدته

  وأقل احليض ثالثة أيام وأوسطه مخسة وأكثره عشرة 

  النفاس

  هو الدم اخلارج عقب الوالدة  والنفاس

  مدته

  وأكثره أربعون يوما وال حد ألقله 

  االستحاضة

  واالستحاضة دم نقص عن ثالثة أيام أو زاد على عشرة يف احليض وعلى أربعني يف الفناس 



  مدة الطهر

  وأقل الطهر الفاصل بني احليضتني مخسة عشر يوماوال حد ألكثره إال ملن بلغت مستحاضة 

  احليض والنفاسما حيرم ب

ويرحم باحليض والنفاس مثانية أشياء الصالة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إال بغالف ودخول مسجد 
  والطواف واجلماع واالستمتاع مبا حتت السرة اىل حتت الركبة 

  مب يتم الطهر

  وإذا انقطع الدم ألكثر احليض والنفاس حل الوطء بال غسل 
لتمام عادهتا إال أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصري الصالة دينا يف ذمتها وذلك بأن جتد  وال حيل إن انقطع لدونه

بعد االنقاطع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحرمية فما فوقهما ومل تغتسل ومل تتيمم حىت 
  خرج الوقت 

  قضاء الفرائض

  وتقضي احلائض والنفساء الصوم دون الصالة 

  م باجلنابةما حير

  وحيرم باجلنابة مخسة أشياء الصالة وقراءة آية من القرآن ومسها إال بغالف ودخول مسجد والطواف 

  ما حيرم على احملدث

  وحيرم على احملدث ثالثة أشياء الصالة والطواف ومس املصحف إال بغالف 

  حكم االستحاضة وما يشاهبها

  ما وال وطأودم االستحافة كرعاف دائم ال مينع صالة وال صو
وتتوضأ املستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطالق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض 

  والنوافل 
  ويبطل وضوء املعذورين خبروج الوقت فقط 

  مىت يثبت العذر



  بوته وال يصري معذورا حىت يستوعبه العذر وقتا كامال ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصالة وهذا شرط ث
  وشرط دوامه وجوده يف كل وقت بعد ذلك ولو مرة 

  وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه
  باب االجناس والطهارة عنها 

  اقاسم النجاسة

  تنقسم النجاسة اىل قسمني غليظة وخفيفة 
وجنو الكلب ورجيع السباع ولعاهبا  فالغليظة كاخلمر والدم املسفوح وحلم امليتة وإهاهبا وبول ما ال يؤكل حلمه
  وخرء الدجاج والبط واإلوز وما ينقض الوضوء خبروجه من بدن اإلنسان 
  وأما اخلفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل حلمه وخرء طري ال يؤكل 

  ما يعفى عنه من االجناس

  ي عن رشاش بول كرؤوس اإلبر وعفي عن قدر الدرهم من املغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من اخلفيفة وعف
  ولو ابتل فراش أو تراب جنسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة يف البدن والقدم تنجسا وإال فال 

كما ال ينجس ثوب جاف طاهر لف يف ثوب جنس رطب ال ينعصر الركب لو عصر وال ينجس ثوب رطب بنشره 
  على جناسة فأصابت الثوب إال أن يظهر أثرها فيه  على أرض جنسة يابسة فتندت منه وال بريح هبت

  مب تطهر النجاسة

ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو مبرة على الصحيح وال يضر بقاء أثر شق زواله وغري املرئية بغسلها 
  ثالثا والعصر كل مرة

  وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن باملاء وبكل مائع مزيل كاخلل وماء الورد 
  ويطهر اخلف وحنوه بالدلك من جناسة هلا جرم ولو كانت رطبة 

  ويطهر السيف وحنوه باملسح 

  طهارة األرض

وإذا ذهب أثر النجاسة عن األرض وجفت جازت الصالة عليها دون التيمم منها ويطهر ما هبا من شجر و كأل 
  قائم جبفافه 

  الطهارة باالستحالة

ملحا أو احترقت بالنار ويطهر املين اجلاف بفركه عن الثوب والبدن وتطهر جناسة استحالت عينها كأن صارت 
  ويطهر الربط بغسله 



  فصل يف طهارة جلد امليتة وحنوها

  يطهر جلد امليتة بالدباغة احلقيقية كالقرظ وباحلكمية كالتتريب والتشميس إال جلد اخلنزير واآلدمي 
أصح ما يفىت به وكل شيء ال يسري فيه الدم ال ينجس وتطهر الذكاة الشرعية جلد غري املأكول دون حلمه على 

باملوت كالشعر والريش اجملزوز والقرن واحلافر والعظم ما مل يكن به دسم والعصب جنس يف الصحيح ونافجة 
  املسك طاهرة كاملسك وأكلة حالل والزباد طاهر تصح صالة متطيب به 

  كتاب الصالة

  شروط وجوهبا

  اإلسالم والبلوغ والعقل  يشترط لفرضيتها ثالثة أشياء
  وتؤمر هبا األوالد لسبع سنني وتضرب عليها لعشر بيد ال خبشبة 

  سببها ومىت جتب

  وأسباهبا أوقاهتا وجتب بأول الوقت وجوبا موسعا 

  اوقات الصالة

  واألوقات مخسة 
  وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق اىل قبيل طلوع الشمس 

يصري ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل االستواء واختار الثاين  ووقت الظهر من زوال الشمس اىل أن
  الطحاوي و هو قول الصاحبني 

  ووقت العصر من ابتداء الزيادة على املثل أو املثلني اىل غروب الشمس 
  واملغرب منه اىل غروب الشفق االمحر على املفىت به

  للترتيب الالزم والعشاء والوتر منه اىل الصبح وال تقدم الوتر على العشاء 
  ومن مل جيد وقتهما مل جيبا عليه 

  اجلمع بني فرضني يف وقت

وال جيمع بني فرضني يف وقت بعذر إال يف عرفة للحاج بشرط اإلمام األعظم واإلحرام فيجمع بني الظهر والعصر 
  مجع تقدمي وجيمع بني املغرب والعشاء مبزدلفة ومل جتز املغرب يف طريق مزدلفة 

  اوقات الصالةاملستحب من 



ويستحب اإلسفار بالفجر للرجال واإلبراد بالظهر يف الصيف وتعجيله يف الشتاء إال يف يوم غيم فيؤخر فيه وتأخري 
العصر ما مل تتغري الشمس وتعجيله يف يوم الغيم وتعجيل املغرب إال يف يوم غيم فتؤخر فيه وتأخري العشاء اىل ثلث 

  وتر اىل آخر الليل ملن يثق باالنتباه الليل وتعجيله يف الغيم و تأخري ال

  فصل يف األوقات اليت ال تصح فيها الصالة واليت تكره فيها

  ثالثة أوقات ال يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات اليت لزمت يف الذمة قبل دخوهلا 

  عند طلوع الشمس اىل أن ترتفع وعند استوائها اىل ان تزول وعند اصفرارها اىل ان تغرب

أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة حضرت وسجدة آية تليت كما ح عصر اليوم عند الغروب مع  ويصح
  الكراهة 

  واألوقات الثالثة يكره فيها النافلة كراهة حترمي ولو كان هلا سبب كاملنذور وركعيت الطواف 

  مىت يكره التنفل

صالة العصر وقبل صالة املغرب وعند خروج ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وبعد صالته وبعد 
اخلطيب حىت يفرغ من الصالة وعند اإلقامة إال سنة الفجر وقبل العيد ولو يف املنزل وبعده يف املسجد وبني اجلمعني 

يف عرفة ومزدلفة وعند ضيق وقت املكتوبة ومدافعة األخبثني وحضور طعام تتوقه نفسه وما يشغل البال وخيل 
  باخلشوع
  ذان باب األ

  حكم األذان واإلقامة

  سن األذان واإلقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر أو حضرا للرجال وكرها للنساء 

  كيفيته

  ويكرب يف أوله أربعا ويثين تكبري آخره كباقي ألفاظه وال ترجيع يف الشهادتني 
مرتني وبعد فالح اإلقامة قد قامت الصالة مرتني ويتمهل واإلقامة مثله ويزيد بعد فالح الفجر الصالة خري من النوم 

  يف األذان ويسرع يف اإلقامة 

  األذان بغري العربية

  وال جيزىء بالفارسية وإن علم أنه أذان يف األظهر 

  ما يستحب للمؤذن ويف األذان



 أن يكون راكبا وأن ويستحب أن يكون املؤذن صاحلا عاملا بالسنة وأوقات الصالة وعلى وضوء مستقبل القبلة إال
جيعل إصبعيه يف أذنيه وأن حيول وجهه ميينا بالصالة ويسارا بالفالح ويستدير يف صومعته ويفصل بني األذان 

واإلقامة بقدر ما حيضر املالزمون للصالةمع مراعاة الوقت املستحب ويف املغرب بسكتة قدر قراءة ثالث آيات 
  قصار أو ثالث خطوات 
  ذان الصالة الصالة يا مصلني ويثوب كقوله بعد األ

  ما يكره فيهما

ويكره التلحني وإقامة احملدث وأذانه وأذان اجلنب وصيب ال يعقل وجمنون وسكران وامرأة وفاسق وقاعد والكالم 
  يف خالل األذان ويف اإلقامة ويستحب إعادته دون اإلقامة ويكرهان لظهر يوم اجلمعة يف املصر 

  األذان للفوائت

  ئتة ويقيم وكذا ألول الفوائت وكره ترك اإلقامة دون األذان يف البواقي إن احتد جملس القضاء ويؤذن للفا

  ما يقال عند مساع املؤذن

وإذا مسع املسنون منه أمسك وقال مثله وحوقل يف احليعلتني وقال صدقت وبررت أو ما شاء اهللا عند قول املؤذن 
للهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت سيدنا حممدا الصالة خري من النوم مث دعا بالوسيلة فيقول ا

  الوسلية والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته
  باب شروط الصالة وأركاهنا 

  ماال بد منه لصحة الصالة

  البد لصحة الصالة من سبعة وعشرين شيئا 
ه حىت موضع القدمني واليدين والركبتني الطهارة من احلدث وطهارة اجلسد والثوب واملكان من جنس غري معفو عن

واجلبهة على األصح وستر العورة وال يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله واستقبال القبلة فللمكي املشاهد فرضه 
إصابة عينها ولغري املشاهد جهتها ولو مبكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية والتحرمية بال فاصل 

ئما قبل احننائه للركوع وعدم تأخري النية عن التحرمية والنطق بالتحرمية حبيث يسمع نفسه على واإلتيان بالتحرمية قا
األصح ونية املتابعة للمقتدي وتعيني الفرض وتعيني الواجب وال يشترط التعيني يف النفل والقيام يف غري النفل 

من القرآن لصحة الصالة وال يقرأ املؤمت بل  والقراءة ولو آية يف ركعيت الفرض ويف كل النفل والوتر ومل يتعني شيء
يستمع وينصت وإن قرأ كره حترميا والركوع والسجود على ما جيد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو 

طرف ثوبه إن طهر حمل وضعه وسجد وجوبا مبا صلب من أنفه وجببهته وال يصح االقتصار على األنف إال من عذر 
حمل السجود عن موضع القدميني بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع مل جيز باجلبهة وعدم ارتفاع 

السجود إاللزمحة سجد فهيا على ظهر مصل صالته ووضع اليدين والركبتني يف الصحيح وشيء من أصابع الرجلني 
د اىل قرب حال السجود على األرض وال يكفي وضع ظاهر القدم وتقدمي الركوع على السجود والرفع من السجو



القعود على األصح والعود اىل السجود والعقود األخري قدر التشهد وتأخريه عن األركان وأداؤها مستيقظا ومعرفة 
كيفية الصالة وما فيها من اخلصال املفروضة على وجه مييزها من اخلصال املسنونة واعتقاد أهنا فرض حىت يتنفل 

  مبفروض 

  أركان الصالة

  ت أربعة القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود األخري مقدار التشهد واألركان من املذكورا

  شرائط الصالة

  وباقيها شرائط بعضها شرط لصحة الشروع يف الصالة وهو ما كان خارجها وغريه شرط لدوام صحتها 

  فصل يف متعلقات الشروط وفروعها

  طهارة املكان

سفل جنس وعلى ثوب طاهر وبطانته جنسة إذا كان غري مضرب جتوز الصالة على لبد وجهه األعلى طاهر واأل
  وعلى طرف طاهر وإن حترك الطرف النجس حبركته على الصحيح 

  طهارة الثوب

ولو تنجس أحد طريف عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ومل يتحرك النجس حبركته جازت صالته وإن حترك ال 
  جتوز 

  عها وال إعادة عليه وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي م

  ستر العورة

وال على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا فان وجده ولو باإلباحة وربعه طاهر ال تصح صالته 
عاريا وخري إن طهر أقل من ربعه وصالته يف ثوب جنس الكل أحب من صالته عريانا ولو وجد ما يستر بعض 

  والدبر فإن مل يستر إال أحدمها قيل يستر الدبر وقيل القبل العورة وجب استعماله ويستر القبل 

  صالة العاري

  وندب صالة العاري جالسا باإلمياء مادا رجليه حنو القبلة فإن صلى قائما باإلمياء أو بالركوع والسجود صح 

  العورة



حلرة عورة إال وجهها وعورة الرجل ما بني السرى ومنتهى الركبة وتزيد عليه األمة البطن والظهر ومجيع بدن ا
  وكفيها وقدميها 

  كشفها

وكشف ربع عضو من أعضاء العورة مينع صحة الصالة ولو تفرق االنشكشاف على أعضاء من العورة وكان مجلة 
  ما تفرق يبلغ ربع أصغر األعضاء املنكشفة منه وإال فال 

  استقبال القبلة

  ابته أو خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وأمنه ومن عجز عن استقبال القبلة ملرض أو عجز عن النزول عن د
ومن اشتبهت عليه القبلة ومل يكن عنده خمرب وال حمراب حترى وال إعادة عليه لو أخطأ وإن علم خبطئه يف صالته 
استدار وبىن وإن شرع بال حتر فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو مل يعلم 

  حترى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم جتزيهم إصابته أصال ولو 

  فصل يف واجب الصالة

  وهو مثانية عشر شيئا 
قراءة الفاحتة وضم سورة أو ثالث آيات يف ركعتني غري متعينينت من الفرض ويف مجيع ركعات الوتر والنفل وتعيني 

واإلتيان بالسجدة الثانية يف كل القراءة يف األوليني وتقدمي الفاحتة على السورة وضم األنف للجبهة يف السجود 
ركعة قبل االنتقال لغريها واألطمئنان يف األركان والعقود األول وقراءة التشهد فيه يف الصحيح وقراءته يف اجللوس 

األخري والقيام اىل الثالثة من غري تراخ بعد التشهد ولفظ السالم دون عليكم وقنوت الوتر وتكبريات العيدين 
فتتاح كل صالة ال العيدين خاصة تكبرية الركوع يف ثانية العيدين وجهر اإلمام بقراءة الفجر وتعيني التكبري ال

وأوليي العشاءين ولو قضاء واجلمعة والعيدين والتراويح والوتر يف رمضان واإلسرار يف الظهر والعصر وفيما بعد 
  أوليي العشاءين ونفل النهار واملنفرد خمري فيما جيهر كمتنفل بالليل 

  لو ترك السورة يف اوليي العشاء قرأها يف األخريني مع الفاحتة جهرا ولو ترك الفاحتة ال يكررها يف األخريني و

  فصل يف سننها

  وهي احدى ومخسون 
رفع اليدين للتحرمية حذاء األذنني للرجل واألمة وحذاء املنكبني للحرة ونشر األصابع ومقارنة إحرام املقتدي 

جل يده اليمىن على اليسرى حتت سرته وصفة الوضع أن جيعل باطن كف اليمىن على ظاهر إلحرام إمامه ووضع الر
كف اليسرى حملقا باخلنصر واإلهبام على الرسع ووضع املرأة يديها على صدرها من غري حتليق والثناء والتعوذ 

مية من غري طأطأة الراس للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمني والتحميد واإلسرار هبا واالعتدال عند التحر
وجهر اإلمام بالتكبري والتسميع وتفريج القدمني يف القيام قدر أربع أصابع وأن تكون السورة املضمومة للفاحتة من 

طوال املفصل يف الفجر والظهر ومن أوساطه يف العصر والعشاء ومن قصاره يف املغرب لو كان مقيما ويقرأ أي 



األوىل يف الفجر فقط وتكبرية الركوع وتسبيحه ثالثا وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج  سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة
أصابعه واملرأة ال تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزه والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا 

السجود بني كفيه  ووضع ركبتيه مث يديه مث وجهه للسجود وعكسه املنهوض وتكبري السجود وتكبري الرفع وكون
وتسبيحه ثالثا وجمافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن األرض واخنفاض املرأة ولزقها بطنها 
بفخذيها والقومة واجللسة بني السجدتينووضع اليدين على الفخذين فيما بني السجدتني كحالة التشهد وافتراش 

واإلشارة يف الصحيح باملسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها  رجله اليسرى ونصب اليمىن وتورك املرأة
عند اإلثبات وقراءة الفاحتة فيما بعد األوليني والصالة على سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجللوس األخري 

 ونية اإلمام الرجال والدعاء مبا يشبه ألفاظ القرآن والسنة ال كالم الناس وااللتفات ميينا مث يسارا بالتسليمتني
واحلفظة وصاحل اجلن بالتسلمتني يف األصح ونية املأموم إمامه يف جهته وإن حاذاه نواه يف التسليمتني مع القوم 

واحلفظة وصاحل اجلن ونية املنفرد املالئكة فقط وخفض الثانية عن األوىل ومقارنته لسالم اإلمام والبداءة باليمني 
  مام وانتظار املسبوق فراغ اإل

  فصل يف آداب الصالة

من آداهبا إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبري ونظر املصلي اىل موضع سجوده قائما واىل ظاهر القدم راكعا 
واىل أرنبة أنفه ساجدا واىل حجره جالسا واىل املنكبني مسلما ودفع السعال ما استطاع وكظم فمه عند التثاؤب 

  وشروع اإلمام مذ قيل قد قامت الصالة  والقيام حني قيل حي على الفالح

  فصل يف كيفية تركيب الصالة

اذا أراد الرجل الدخول يف الصالة أخرج كفيه من كيمه مث رفعهما حذاء أذنيه مث كرب بال مد ناويا ويصح الشروع 
رسية وال بكل ذكر خالص هللا تعاىل كسبحان اهللا وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر ال يصح شروعه بالفا

قراءته هبا يف األصح مث وضع ميينه على يساره حتت سرته عقب التحرمية بال مهلة مستفتحا وهو أن يقول سبحانك 
اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك ويستفتح كل مصل مث تعوذ للقراءة فيأيت به املسبوق ال 

يسمي يف كل ركعة قبل الفاحتة فقط مث قرأ الفاحتة وأمن اإلمام املقتدي ويؤخر عن تكبريات العيدين مث يسمي سرا و
واملأموم سرا مث قرأ سورة أو ثالث آيات مث كرب راكعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه 

أو منفردا واملقتدي  وسبح فيه ثالثا وذلك أدناه مث رفع رأسه واطمأن قائال مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد لو أماما
يكتفي بالتحميد مث كرب خارا للسجود مث وضع ركبتيه مث يديه مث وجهه بني كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا 

مسبحا ثالثا وذلك أدناه وجاىف بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه يف غري زمحة موجها أصابع يديه ورجليه حنو 
مث رفع رأسه مكربا وجلس بني السجدتني واضعا يديه على فخذيه  القبلة واملرأة ختفض وتلزق بطنها بفخذيها

مطمئنا مث كرب وسجدمطمئنا وسبح فيه ثالثا وجاىف بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه مث رفع رأسه مكربا للنهوض بال 
  اعتماد على األرض بيديه وبال قعود 

  والركعة الثانية كاألوىل إال أنه ال يثين وال يتعوذ 

  اليدينمىت يسن رفع 



وال يسن رفع اليدين إال عند افتتاح كل صالة وعند تكبري القنوت يف الوتر وتكبريات الزوائد يف العيدين وحني 
يرى الكعبة وحني يستلم احلجر األسود وحني يقوم على الصفا واملروة وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة وبعد رمي 

  اجلمرة األوىل والوسطى وعند التسبيح عقيب الصلوات 
وإذا فرغ من سجديت الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب ميناه ووجه أصابعها حنو القبلة 
ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه واملرأة تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي اهللا عنه وأشار باملسبحة يف 

  د يف القعود األول وهو الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند اإلثبات وال يزيد على التشه
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 

  أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم مث دعا مبا وقرأ الفاحتة فقط فيما بعد األوليني مث جلس وقرأ التشهد مث صلى على سيدنا ا

  يشبه القرآن والسنة مث سلم ميينا ويسارا فيقول السالم عليكم ورمحة اهللا ناويا من معه كما تقدم
  باب االمامة 

  حكمها

  هي أفضل من األذان والصالة باجلماعة سنة للرجال االحرار بال عذر 

  شروط صحتها

أشياء اإلسالم والبلوغ والعقل والذكورة والقرءاة والسالمة من وشروط صحة اإلمامة للرجال األصحاء ستة 
  األعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة 

  شروط صحة االقتداء

وشروط صحة اإلقتداء أربعة عشر شيئا نية املقتدي املتابعة مقارنة لتحرميته ونية الرجل اإلمامة شرط لصحة اقتداء 
ء به وتقدم اإلمام بعقبه عن املأموم وأال يكون أدىن حاال من املأموم وأال يكون اإلمام مصليا فرضا غري فرضه النسا

وأال يكون مقيما ملسافر بعد الوقت يف رباعية وال مسبوقا وأال يفصل بني االمام واملأموم صف من النساء وأال 
حائط يشتبه معه العلم بانتقاالت اإلمام فإن مل يشتبه لسماع  يفصل هنر مير فيه الزورق وال طريق متر فيه العجلة وال

أو رؤية صح االقتداء يف الصحيح وأال يكون اإلمام راكبا واملقتدي راجال أو راكبا غري دابة إمامه وأال يكون يف 
دم وقيء مل يعد سفينة واإلمام يف أخر غريمقترنة هبا وأال يعلم املقتدي من حال إمامه مفسدا يف زعم املأموم كخروج 

  بعده وضوءه 

  متفرقات يف االقتداء

  وصح اقتداء متوضىء مبتيمم وغاسل مباسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم مبثله ومتنفل مبفترض 
  وإن ظهر بطالن صالة إمامه أعاد 

  ويلزم اإلمام إعالم القوم بإعادة صالهتم بالقدر املمكن يف املختار 



  فصل يف مسقطات اجلماعة

اجلماعة بواحد من مثانية عشر شيئا مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس وعمى وفلج وقطع يد ورجل  يسقط حضور
وسقام وإقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه جبماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه 

  تخلف حيصل له ثواهبا مبريض وشدة ريح ليال ال هنارا وإذا انقطع عن اجلماعة لعذر من أعذارها املبيحة لل

  فصل يف األحق باإلمامة وترتيب الصفوف

  من األحق هبا

إذا مل يكن بني احلاضرين صاحب منزل وال وظيفة وال ذو سلطان فاألعلم أحق باإلمامة مث األقرأ مث األورع مث 
استووا يقرع أو األسن مث األحسن خلقا مث األحسن وجها مث األشرف نسبا مث األحسن صوتا مث األنظف ثوبا فإن 

  اخليار إىل القوم فإن اختلفوا فالعربة مبا اختراه األكثر وإن قدموا غري األوىل فقد أساءوا 

  من تكره إمامتهم

وكره إمامة العبد واألعمى واألعرايب وولد الزنا واجلاهل والفاسق واملبتدع وتطويل الصالة ومجاعة العراة والنساء 
  راة فإن فلعن يقف اإلمام وسطهن كالع

  ترتيب الصفوف

  ويقف الواحد عن ميني اإلمام واألكثر خلفه 
  ويصف الرجال مث الصبيان مث اخلناثى مث النساء 

  فصل فيما يفعله املقتدي فراغ إمامه من واجب وغريه

لو سلم اإلمام قبل فراغ املتقدي من التشهد يتمه ولو رفع اإلمام رأسه قبل تسبيح املقدي ثالثا يف الركوع أو 
سجود يتابعه ولو زاد اإلمام سجدة أو قام بعد العقود األخري ساهيا ال يتعبه املؤمت وإن قيدها سلم وحده وإن قام ال

اإلمام قبل العقود األخري ساهيا انتظره املأموم فإن سلم املقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه وكره 
  سالم املقتدي بعد تشهد اإلمام قبل سالمه 

  ل يف األذكار الواردة بعد الفرضفص

القيام اىل السنة متصال بالفرض مسنون وعن مشس األئمة احللواين ال بأس بقراءة األوراد بني الفريضة والسنة 
ويستحب لإلمام بعد سالمه أين يتحول اىل يساره لتطوع بعد الفرض وأن يستقبل بعده الناس ويستغفرون اهللا ثالثا 

ملعوذات ويسبحون اهللا ثالثا وثالثني وحيمدونه كذلك ويكربونه كذلك مث يقولون ال إله إال ويقرءون آية الكرسي وا
اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مث يدعون ألنفسهم وللمسلمني رافعي أيديهم 



  مث ميسحون هبا وجوههم يف آخره
  باب ما يفسد الصالة 

  
  وهو مثانية وستون شيئا 

الكلمة ولو سهوا أو خطأ والدعاء مبا يشبه كالمنا والسالم بنية التحية ولو ساهيا ورد السالم بلسانه أبو باملصافحة 
والعمل الكثري وحتويل الصدر عن القبلة وأكل شيء من خارج فمه ولو قل وأكل ما بني أسنانه وهو قدر احلمصة 

وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة ال من ذكر جنة أو نار  وشربه والتنحنح بال عذر والتأفيف واألنني والتأوه
وتشميت عاطس بريمحك اهللا وجواب مستفهم عن ند بال إله إال اهللا وخرب سوء باالسترجاع وسار باحلمد هللا 

وعجب بال إله إال اهللا أو سبحان اهللا وكل شيء قصد به اجلواب كيا حيىي خذ الكتاب ورؤية متيمم ماء ومتام مدة 
اخلف ونزعه وتعلم األمي آية ووجدان العاري ساترا وقدرة املومي على الركوع والسجود وتذكر فائتة لذي ماسح 

ترتيب واستخالف من ال يصلح إماما وطلوع الشمس يف الفجر وزواهلا يف العيدين ودخول وقت العصر يف اجلمعة 
واإلغماء واجلنون واجلنابة بنظر أو  وسقوط اجلبرية عن برء وزوال عذر املعذور واحلدث عمدا أو بصنع غريه

احتالم وحماذاة املشتهاة يف صالة مطلقة مشتركة حترميه يف مكان متحد بال حائل ونوى إمامتها وظهور عورة من 
سبقه احلدث ولو اضطر اليه ككشف املرأة ذراعها للوضوء وقراءته ذاهبا أو عائداللوضوء ومكثه قدر أداء ركن 

وجماوزته ماء قريبا لغريه وخروجه من املسجد يظن احلدث وجماوزته الصفوف يف غريه  بعد سبق احلدث مستيقظا
بظنه وانصرافه ظانا أنه غري متوضىء أو أن مدة مسحه انقضت أو أن عليه فائتة أو جناسة وإن مل خيرج من املسجد 

صالته إذا حصلت هذه واألفضل االستئناف وفتحه على غري إمامه والتكبري بنية االنتقال لصالة أخرى غري 
املذكورات قبل اجللوس األخري مقدار التشهد ويفسدها أيضا مد اهلمزة يف التكبرية وقراءة ما ال حيفظه من مصحف 

وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع جناسة مانعة ومسابقة املقتدي بركن مل يشاركه فيه إمامه ومتابعة 
إعادة اجللوس األخري بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد اجللوس وعدم  اإلمام يف سجود السهو للمسبوق وعدم

إعادة ركن أداة نائما وقهقهة إمام املسبوق وحدثه العمد بعد اجللوس األخري والسالم على رأس ركعتني يف غري 
  فظن الفرض ركعتني  الثنائية ظانا أنه مسافر أو أهنا اجلمعة أو أهنا التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد باإلسالم

  فصل فيما ال يفسد الصالة

لو نظر املصلي اىل مكتوب وفهمه أو أكل ما بني أسنانه وكان دون احلمصة بال عمل كثري أو مر مار يف موضع 
  سجوده ال تفسد وإن أمث املار وال تفسد بنظره اىل فرج املطلقة بشهوة يف املختار وإن ثبت به الرجعة 

  فصل فيما يكره للمصلي

يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا ترك واجب أو سنة عمدا كعبثه بثوبه وبدنه وقلب احلصا إال للسجود مرة 
وفرقعة األصابع وتشبيكها والتخصر وااللفتات بعنقه واالقعاء وافتراش ذراعيه وتشمري كميه عنهما وصالته يف 

بال عذر وعقص شعره واالعتجار وهو شد السراويل مع قدرته على لبس القميص ورد السالم باإلشارة والتربع 
الرأس باملنديل وترك وسطها مكشوفا وكف ثوبه وسدله واالندراج فيه حبيث ال خيرج يديه وجعل الثوب حتت إبطه 
األمين وطرح جانبيه على عاتقه األيسر والقراءة يف غري حالة القيام وإطالة الركعة األوىل يف التطوع وتطويل الثانية 



يف مجيع الصلوات وتكرار السورة يف ركعة واحدة من الفرض وقراءة سورة فوق اليت قرأها وفصله على األوىل 
بسورة بني سورتني قرأمها يف ركعتني وشم طيب وتروحيه بثوبه أو مروحه مرة أو مرتني وحتويل أصابع يديه أو 

والتثاؤب وتغميض عينيه  رجليه عن القبلة يف السجود وغريه و ترك وضع اليدين على الركبتني يف الركوع
ورفعهما للسماء والتمطي والعمل القليل وأخذ قملة وقتلها وتغطية أنفه وفمه ووضع شيء يف فمه مينع القراءة 

املسنونة والسجود على كور عمامته وعلى صور واالقتصار على اجلبهة بال عذر باألنف والصالة يف الطريق 
غري بال رضاه وقريبا من جناسة ومدافعا ألحد األخبثني أو الريح ومع جناسة واحلمام ويف املخرج ويف املقربة وارض ال

غري مائعة إال إذا خاف فوقت الوقت أو اجلماعة وإال ندب قطعها والصالة يف ثياب البذلةومكشوف الرأس إال 
وقيام اإلمام يف  للتذلل والتضرع وحبضرة طعام مييل إليه وما يشغل البال وخيل باخلشوع وعد اآلي والتسبيح باليد

احملراب أو على مكان أو األرض وحده والقيام خلف صف فيه فرجة ولبس ثوب فيه تصاوير وأن يكون فوق رأسه 
أو خلفه أو بني يديه أو حبذائه صورة إال أن تكون صغرية أو مقطوعة الرأس أولغري ذي روح وأن يكون بني يديه 

بهة من تراب ال يضره يف خالل الصالة وتعيني سورة ال يقرأ غريها إال تنور أو كانون فيه مجر أو قوم نيام ومسح اجل
ليسر عليه أو تربكا بقراءة سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم وترك اختاذ سترة يف حمل يظن املرور فيه بني يدي 

  املصلي 

  فصل يف اختاذ السترة ودفع املارة بني يدي املصلي

ة تكون طول ذراع فصاعدا يف غلظ اإلصبع والسنة أن يقرب منها وجيعلها إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز ستر
  على أحد حاجبيه وال يصمد إليها صمدا وإن مل جيد ما ينصبه فليخط خطا طوال وقالوا بالعرض مثل اهلالل 

  دفع املار أمامه

برفع الصوت بالقراءة واملستحب ترك دفع املار ورخص دفعه باإلشارة أو بالتسبيح وكره اجلمع بينهما ويدفعه 
وتدفعه باإلشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمىن على صفحة كف اليسرى وال ترفع صوهتا ألنه فتنة وال يقاتل املار 

  وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ 

  فصل فيما اليكره للمصلي

م إدخال يديه يف فرجيه وشقه على املختار اليكره له شد الوسط وال تقلد بسيف وحنوه اذا مل يشتغل حبركته وال عد
وال التوجه ملصحف أو سيف معلق أو ظهر قاعد يتحدث أومشع أو سراج على الصحيح والسجود على بساط فيه 

  تصاوير مل يسجد عليها وقتل حية وعقرب خاف أذامها ولو بضربات واحنراف عن القبلة يف األظهر 
الركوع وال مبسح جبهته من التراب أو احلشيش بعد الفراغ منالصالة  وال بأس بنفض ثوبه كيال يلتصق جبسده يف

وال قبل الفراغ اذا ضره أوشغله عن الصالة وال بالنظر مبوق عينيه من غري حتويل الوجه وال بأس بالصالة على 
  الفرش والبسط واللبود 

  عتني من النفل واألفضل الصالة على األرض أو على ما تنبته وال بأس بتكرار السورة يف الرك



  فصل فيما يوجب قطع الصالة وما جييزه وغري ذلك

  مىت جيب ومىت جيوز

جيب قطع الصالة باستغاثة ملهوف باملصلي ال بنداء أحد أبويه وجيوز قطعها بسرقة ما يساوي درمها ولو لغريه 
فال بأس بتأخريها  وخوف ذئب على غنم أو خوف تردي أعمى يف بئر وحنوه واذا خافت القابلة موت الولد وإال

  الصالة وتقبل على الولد وكذا املسافر اذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخري الوقتية 

  جزاء تارك الصالة والصوم

وتارك الصالة عمدا كسال يضرب ضربا شديدا حىت يسيل منه الدم وحيبس حىت يصليها وكذا تارك صوم رمضان 
  بأحدمها وال يقتل إال اذا جحد أو استخف

  باب الوتر 

  حكمه وكيفيته

الوتر واجب وهو ثالث ركعات بتسليمة ويقرأ يف كل ركعة منه الفاحتة وسورة وجيلس على رأس األوليني منه 
ويقتصر على التشهد وال يستفتح عند قيامه للثالثة واذافرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه مث كرب 

  مجيع السنة وال يقنت يف غري الوتر  وقنت قائما قبل الركوع يف

  معىن القنوت وصيغته

  والقنوت معناه 

  الدعاء

  وهو أن يقول 
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستعفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثين عليك اخلري كله نشكرك 

وحنفد نرجو رمحتك وخنشى وال نكفرك وخنلع ونترك من يفجرك اهللا إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى 
  عذابك إن عذابك اجلد بالكفار ملحق وصلى اهللا على سيدنا النيب وآله وسلم 

  واملؤمت يقرأ القنوت كاإلمام الدعاء 
واذا شرع اإلمام يف الدعاء بعد ما تقدم قال أبو يوسف رمحه اهللا يتابعونه ويقرءونه معه وقال حممد ال يتابعونه ولكن 

  يؤمنون
  هذا  والدعاء هو

اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت 



إنك تقضي وال يقضى عليك إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى اهللا على سيدنا 
  حممد وآله وصحبه وسلم 

  متفرقات يف احكام القنوت

مل حيسن القنوت يقول اللهم اغفر يل ثالث مرات أو ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب  ومن
  النار أو يا رب يا رب يا رب 

  واذا اقتدى مبن يقنت يف الفجر قام معه يف قنونته ساكتا يف األظهر ويرسل يديه يف جنبيه 
الرفع منه ال يقنت ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع ال يعيد واذا نسي القنوت يف الوتر وتذكره يف الركوع أو 

  الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن حمله األصلي 
  ولو ركع اإلمام قبل فراغ املقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تابع إمامه 

م يف الركوع وإال تابعه ولو أدرك اإلمام يف ركوع ولو ترك اإلمام القنوت يأيت به املؤمت إن أمكنه مشاركة اإلما
  الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فال يأيت فيما سبق به 

ويوتر جبماعة يف رمضان فقط وصالتة مع اجلماعة يف رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل يف اختيار قاضيخان 
  قال هو الصحيح وصحح غريه خالفه 

  فصل يف النوافل

  املؤكدة السنن

سن سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعد املغرب وبعد العشاء وأربع قبل الظهر وقبل اجلمعة 
  وبعدها بتسليمة 

  املندوبات

  وندب أربع قبل العصر والعشاء وبعده وست بعد املغرب 

  أحكام متفرقة

  ويقتصر يف اجللوس األول من الرباعية املؤكدة على التشهد 
  يأيت يف التالية بدعاء االستفتاح خبالف املندوبة  وال

وإذا صلى نافله أكثر من ركعتني ومل جيلس إال يف آخرها صح استحبابا ألهنا صارت صالة واحدة وفيها الفرض 
  اجللوس آخرها 

األفضل يف  وكره الزيادة على أربع بتسليمة يف النهار وعلى مثان ليال واألفضل فيهما رباع عند أيب حنيفة وعندمها
  الليل مثىن مثىن وبه يفىت 

  وصالة الليل أفضل من صالة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود 



  فصل يف 

  حتية املسجد

  وصالة الضحى وإحياء الليايل حتية املسجد 
  ة سن حتية املسجد بركعتني قبل اجللوس وأداء الفرض ينوب عنها وكل صالة أداها عند الدخول بال نية التحي

  وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه وأربع فصاعدا يف الضحى 
  وندب صالة الليل وصالة االستخارة وصالة احلاجة 

  إحياء الليايل

وندب إحياء ليايل العشر األخري من رمضان وإحياء ليليت العيدين وليايل عشر ذي احلجة وليلة النصف من شعبان 
  الليايل يف املساجد  ويكره االجتماع على إحياء ليلة من هذه

  فصل يف صالة النفل جالسا والصالة على الدابة

  التنفل قاعدا

جيوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إال من عذر ويقعد كاملتشهد يف املختار وجاز 
  إمتامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بال كراهة على األصح 

  التنفل على الدابة

راكبا خارج املصر موميا اىل أي جهة توجهت دابته وبىن بنزوله ال ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أيب ويتنفل 
  حنيفة رمحه اهللا تعاىل أنه ينزل لسنة الفجر ألهنا آكد من غريها 

  االنكاء

ألدب وال مينع وجاز اللمتطوع االنكاء على شيء إن تعب بال كراهة وإن كان بغري عذر كره يف األظهر إلساءة ا
  صحة الصالة على الدابة جناسة عليها ولو كانت يف السرج والركابني على األصح 

  وال تصح صالة املاشي باإلمجاع 

  فصل يف الصالة الفرض والواجب على الدابة

 ال يصح على الدابة صالة الفرائض وال الواجبات كالوتر واملنذور وما شرع فيه نفال فأفسده وال صالة اجلنازة
وسجدة تليت آيتها على األرض إال لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطني 

  املكان ومجوح الدابة وعدم وجدان من يركبه لعجزه 



  الصالة يف احململ

قي والصالة يف احململ على الدابة كالصالة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة ولو جعل حتت احململ خشبة حىت ب
  قراره اىل األرض كان مبنزلة األرض فتصح الفريضة فيه قائما 

  فصل يف الصالة يف السفينة

صالة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بال عذر صحيحة عند أيب حنيفة بالركوع والسجود وقاال ال تصح إال من 
  عذر وهو األظهر والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على اخلروج 

إلمياء اتفاقا واملربوطة يف جلة البحر وحتركها الريح شديدا كالسائرة وإال فكالواقفة على األصح وإن وال جتوز فيها با
كانت مربوطة بالشط ال جتوز صالته قاعدا باإلمجاع فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار األرض 

  صحت الصالة وإال فال تصح على املختار إال إذا مل ميكنه اخلروج 

  هقبلت

ويتوجه املصلي فيها اىل القبلة عند افتتاح الصالة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها يف خالل الصالة حىت يتمها 
  مستقبال 

  فصل يف التراويح

  حكمها

  التراويح سنة للرجال والنساء وصالهتا باجلماعة سنة كفاية 
ا ويستحب تأخري التراويح إىل ثلث الليل أو وقتها بعد صالة العشاء ويصح تقدمي الوتر على التراويح وتأخريه عنه

  نصفه وال يكره تأخريها إىل ما بعده على الصحيح 

  عددها واداؤها

  وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات ويستحب اجللوس بعد كل أربع بقدرها وكذا بني التروحية اخلامسة والوتر 
  وسن ختم القرآن فيها مرة يف الشهر على الصحيح 

قرأ بقدر ما ال يؤدي اىل تنفريهم يف املختار وال يترك الصالة على سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم  وإن مل به القوم
يف كل تشهد منها ولو مل القوم على املختار وال يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود وال يأيت بالدعاء إن مل 

  القوم وال تقضى التراويح بفواهتا منفردا وال جبماعة
  ة يف الكعبة باب الصال

  
  صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن مل يتخذ سترة لكنه مكروه إلساءة األدب باستعالئه عليها 



  ومن جعل ظهره اىل غري وجه إمامه فيها أو فوقها صح وإن جعل ظهره اىل وجه إمامه ال يصح 
  وصح االقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح 

  جها صح إال ملن كان أقرب إليها يف جهة إمامهوإن حتلقوا حوهلا واإلمام خار
  باب صالة املسافر 

  السفر الشرعي 
  أقل سفر تتغري به األحكام مسرية ثالثة أيام من أقصر أيام السنة بسري وسط مع االستراحات 

  والوسط سري اإلبل ومشي األقدام يف الرب ويف اجلبل مبا يناسبه ويف البحر اعتدال الريح 

  قصر الصالة

قصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من في
  فنائه وإن انفصل 

  الفناء

  مبزرعة أو قدر غلوة ال يشترط جماوزته الفناء 
  والفناء املكان املعد ملصاحل البلد كركض الدواب ودفن املوتى 

  شروط السفر

  ثالثة أشياء االستقالل باحلكم والبلوغ وعدم نقصان مدة السفر عن ثالثة أيامويشترط لصحة نية السفر 
فال يقصر من مل جياوز عمران مقامه أو جاوز وكان صبيا أو تابعا مل ينو متبوعة السفر كاملرأة مع زوجها والعبد مع 

ل دون التبع إن علم نية املتبوع يف مواله واجلندي مع أمريه أو ناويا دون الثالثة وتعترب نية اإلقامة والسفر من األص
  األصح 

  حكم القصر

والقصر عزمية عندنا فإذا أمت الرباعية وقعد القعود األول صحت صالته مع الكراهة وإال فال تصح إال إذا نوى 
  اإلقامة ملا قام للثالثة 

  مدة القصر ونية اإلقامة

أو قرية وقصر إن نوى أقل منه أو مل ينو وبقي وال يزال يقصر حىت يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد 
  سنني 

وال تصح نية اإلقامة ببلدتني مل يعني املبيت بإحدامها وال يف مفازة لغري أهل األخبية وال لعسكرنا بدار احلرب وال 
  بدارنا يف حماصرة أهل البغي 



  اقتداء املسافر مبقيم وعكسه

بعا وبعده ال يصح وبعكسه صح فيهما وندب لإلمام أن يقول أمتوا وإن اقتدى مسافر مبقيم يف الوقت صح وأمتها أر
  صالتكم فإين مسافر وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه يف الصالة 

  وال يقرأ املقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه املسافر يف األصح 

  قضاء الفوائت

  وفائته السفر واحلضر تقضى ركعتني وأربعا واملعترب فيه آخر الوقت 

  ن واقسامه وبطالنهالوط

  ويبطل الوطن األصلي مبثله فقط ويبطل وطن اإلقامة مبثله و بالسفر وباألصلي 
  والوطن األصلي هو الذي ولد فيه أو تزوج أو مل يتزوج وقصد التعيش ال االرحتال عنه 

ينوي اإلقامة فيه  ووطن اإلقامة موضع نوى اإلقامة فيه نصف شهر فما فوقه ومل يعترب احملققون وطن السكىن وهو ما
  دون نصف شهر

  باب صالة املريض 

  كيف يصلي املريض

إذا تعذر على املريض كل القيام أو تعسر بوجود أمل شديد أو خاف زيادة املرض أو بطأه به صلى قاعدا بركوع 
  وسجود ويقعد كيف شاء يف األصح وإال قام بقدر ما ميكنه 

ء وجعل إمياءه للسجود أخفض من إميائه للركوع فإن مل خيفضه عنه وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا باإلميا
  ال تصح وال يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإال ال 

وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه واألول أوىل وجيعل حتت رأسه وسادة ليصري وجهه اىل القبلة ال 
  حىت ال ميدمها اىل القبلة  السماء وينبغي نصب ركبتيه إن قدر

وإن تعذر اإلمياء أخرت عنه ما دام يفهم اخلطاب قال يف اهلداية هو الصحيح وجزم صاحب اهلداية يف التجنيس 
واملزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن اإلمياء أكثر من مخس صلوات وإن كان يفهم اخلطاب وصححه قاضيخان 

م وفخر اإلسالم وقال يف الظهريية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى ويف اخلالصة ومثله يف احمليط واختراه شيخ اإلسال
  هو املختار وصححه يف الينابيع والبدائع وجزم به الولو اجلي رمحهم اهللا 

  متفرقات

ومل يوم بعينه وقلبه وحاجبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا باإلمياء وإن عرض له 
مها مبا قدر ولو باإلماء يف املشهور ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بىن ولو كان موميا ال ومن جن أو مرض يت

  أغمي عليه مخس صلوات قضى ولو أكثر ال 



  فصل يف إسقاط الصالة والصوم

  مىت اليلزم اإليصاء

الصوم إن أفطر فيه املسافر اذا مات املريض ومل يقدر على الصالة باإلمياء ال يلزمه اإليصاء هبا وإن قلت وكذا 
  واملريض ومانا قبل اإلقامة والصحة 

  مىت يوصي

  وعليه الوصية مبا قدر عليه وبقي بذمته 

  كيفية اإلسقاط

  فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصالة كل وقت حىت الوتر نصف صاع من بر أو قيمته 
  وال أن يصلي عنه وإن مل يوص وتربع عنه وليه جاز وال يصح أن يصوم 

  احليلة إلبراء ذمة امليت

وإن مل يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك املقدار للفقري فيسقط عن امليت بقدره مث يهبه الفقري للويل ويقبضه مث 
يدفعه للفقري فيسقط بقدره مث يهبه الفقري للويل ويقبضه مث يدفعه الويل للفقري وهكذا حىت يسقط ما كان على امليت 

  صالة وصيام  من

  ملن تعطى الفدية

  وجيوز إعطاء فدية صلوات لواحد مجلة خبالف كفارة اليمني واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
  باب قضاء الفوائت 

  حكم الترتيب

  الترتيب بني الفائتة والوقتية وبني الفوائت مستحق 

  مسقطاته

  ويسقط بأحد ثالثة أشياء 
  ذا صارت الفوائت ستا غري الوتر فإنه ال يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه ضيق الوقت املستحب يف األصح والنسيان وإ

  متفرقات



ومل يعد الترتيب بعودها اىل القلة وال بفوت حديثة بعد ست قدمية على األصح فيهما فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة 
صحت مجيعها فال تبطل ولو وترافسد فرضه فسادا موقوفا فإن خرج وقت اخلامسة مما صاله بعد املتروكة ذاكرا هلا 

  بقضاء املتروكة بعده وإن قضى املتروكة قبل خروج وقت اخلامسة بطل وصف ما صاله متذكرا قبلها وصار نفال 
وإذا كثرت الفوائت حيتاج لتعيني كل صالة فإن أراد تسهيل األمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره وكذا الصوم 

  من رمضانني على أحد تصحيحني خمتلفني 
  يعذ من أسلم بدار احلرب جبهله الشرائعو

  باب ادراك الفريضة 

  مىت يقطع املصلي الصالة ومىت ال يقطع

  إذا شرع يف فرض منفردا فأقيمت اجلماعة قطع واقتدى إن مل يسجد ملا شرع فيه أو سجد يف غري رباعية 
  فترضا وإن سجد يف رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصري الركعتان له نافلة مث اقتدى م

  وإن صلى ثالثا أمتها مث افتدى متنقال إال يف العصر 
  وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة يف األصح 

وإن كان يف سنة اجلمعة فخرج اخلطيب أو يف سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتني وهو األوجه مث قضى 
  السنة بعد الفرض 

  ض اقتدى به وال يشتغل عنه بالسنة إال يف الفجر إن أمن فوته وإن مل يأمن تركها ومن حضر واإلمام يف صالة الفر

  قضاء السنة

  ومل تقض سنة الفجر إال بفوهتا مع الفرض وقضى السنة اليت قبل الظهر يف وقته قبل شفعه 

  اجلماعة وفضلها

  ومل يصل الظهر مجاعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف يف مدرك الثالث 

  رقاتمتف

ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإال فالومن أدرك إمامه راكعا فكرب ووقف حىت رفع اإلمام رأسه مل يدرك 
  الركعة وأن ركع قبل إمامه بعد قراءة اإلمام ما جتوز به الصالة فأدركه إمامه فيه صح وإال ال 

رى وإن خرج بعد صالته منفردا اليكره وكره خروجه من مسجد أذن فيه حىت يصلي إال اذا كان مقيم مجاعة أخ
  إال اذا أقيمت اجلماعة قبل خروجه يف الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفال وال يصلي بعد صالة مثلها

  باب سجود السهو 

  حكمه وسببه



  جيب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر 

  ترك الواجب عمدا

  الة جلرب نقصها وإن كان تركه عمدا أمث ووجب إعادة الص
وال يسجد يف العمد للسهو قيل إال يف ثالث ترك القعود األول أو تأخريه سجدة من الركعة األوىل اىل آخر الصالة 

  وتفكره عمدا حىت شغله عن ركن 

  وقت السجود

ه ويسن اإلتيان بسجود السهو بعد السالم ويكتفي بتسليمه واحدة عن ميينه يف األصح فإن سجد قبل السالم كر
  تنزيها 

  مىت يسقط

  ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السالم يف الفجر وامحرارها يف العصر وبوجود ما مينع البناء بعد السالم 

  من يلزمه السجود

ويلزم املأموم بسهو إمامه ال بسهوه ويسجد املسبوق مع إمامه مث يقوم لقضاء ما سبق به ولو سها املسبوق فيما 
  ال الالحق يقضيه سجد له أيضا

  وال يأيت اإلمام بسجود السهو يف اجلمعة والعيدين 

  متفرقات

ومن سها عن القعود األول من الفرض عاد إليه ما مل يستو قائما يف ظاهر الرواية وهو األصح واملقتدي كاملتنفل 
سجود عليه يف يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو اىل القيام أقرب سجد للسهو وإن كان اىل العقود أقرب ال 

  األصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح يف فساد صالته 
وإن سها عن القعود األخري عاد ما مل يسجد وسجد لتأخريه فرض القعود فإن سجد صار فرضه نفال وضم سادسة 

يف األصح وإن  إن شاء ولو يف العصر ورابعة يف الفجر وال كراهة يف الضم فيهما على الصحيح وال يسجد للسهو
قعد األخري مث قام عاد وسلم من غري إعادة التشهد فإن سجد مل يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصري الزائدتان له 
نافلة وسجد للسهو ولو سجد للسهو يف شفع التطوع مل ينب شفعا آخر عليه استحبابا فإن بىن أعاد سجود السهو 

غريه صح إن سجد للسهو وإال فال يصح ويسجد للسهو وإن سلم يف املختار ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به 
عامدا للقطع ما مل يتحول عن القبلة أو يتكلم ولو توهم مصل رباعية أو ثالثية أنه أمتها فسلم مث علم أنه صلى 
ركعتني أمتها وسجد للسهو وإن طال تفكره ومل يسلم حىت استيقن إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود 

  إال ال السهو و



  فصل يف الشك

  مىت تبطل الصالة بالشك

تبطل الصالة بالشك يف عدد ركعاهتا اذا كان قبل إكماهلا وهو أول ما عرض له من الشك أو كان الشك غري عادة 
  له فلو شك بعد سالمه ال يعترب إال إن تيقن بالترك 

  كثرة الشك

  وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صالته وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه فإن مل يغلب له ظن أخذ باألقل
  باب سجود التالوة 

  سببه وحكمه ووقته

سببه التالوة على التايل والسامع يف الصحيح وهو واجب على التراخي إن مل يكن يف الصالة وكره تأخريه تنزيها و 
  ية يف الصحيح جيب على من تال آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كاآل

  عدة آياهتا

وآياهتا أربع عشرة آية يف األعراف والرعد والنحل واإلسراء ومرمي وأوىل احلج والفرقان والنمل والسجدة وص 
  وحم السجدة والنجم وانشقت واقرأ 

  من جيب عليه ومن ال جيب

تدى به بالسماع من مقتد ولو وجيب السجود على من مسع وإن مل يقصد السماع إال احلائض والنفساء واإلمام واملق
مسعوها من غريه سجدوا بعد الصالة ولو سجدوا فيها مل جتزهم ومل تفسد صالهتم يف ظاهر الرواية وجيب بسماع 

الفارسية إن فهمها على املعتمد واختلف التصحيح يف وجوهبا بالسماع من نائم وجمنون وال جتب بسماعها من الطري 
  والصدى 

  مب تؤدى ومىت

بركوع أوسجود يف الصالة غري ركوع الصالة وسجودها وجيزىء عنهار كوع الصالة إن نواها وسجودها وتؤدى 
وإن مل ينوها إذا مل ينقطع فور التالوة بأكثر من آيتني ولو مسع من إمام فلم يأمت به أو ائتم يف ركعة أخرى سجد 

اقتدى به بعد سجودها يف ركعتها صار خارج الصالة يف األظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه هلا سجد معه وإن 
مدركا هلا حكما فال يسجدها أصال ومل تقض الصالتية خارجها ولو تال خارج الصالة فسجد مث أعاد فيها سجد 

  أخرى وإن مل يسجد أوال كفته واحدة يف ظاهر الرواية كمن كررها يف جملس واحد ال جملسني 



  ما يتبدل به اجمللس

  منه ولو مسديا وباالنتقال من غصن اىل غصن وعوم يف هنر أو حوض كبري يف األصح  ويتبدل اجمللس باالنتقال

  ماال يتبدل به اجمللس

وال يتبدل بزوايا البيت واملسجد ولو كبريا وال بسري سفينة وال بركعة وبركعتني وشربة وأكل لقمتني ومشى 
ري دابته مصليا ويتكرر الوجوب على السامع خطوتني وال باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول يف حمل تالوته وال بس

  بتبديل جملسه وقد احتد جملس التايل ال بعكسه على األصح 

  متفرقات

وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة ال عكسه وندب ضم آية أو اكثر إليها وندب إخفاؤها عن غري متأهب هلا 
تاليها وال يؤمر التاليبالتقدم وال السامعون باالصطفاف وندب القيام مث السجود هلا وال يرفع السامع رأسه منها قبل 

  فيسجدون كيف كانوا 

  شروطها وكيفيتها

  وشرط لصحتها شرائط الصالة إال التحرمية 
  وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بني تكبريتني مها سنتان بال رفع يد وال تشهد وال تسليم 

  فصل يف سجدة الشكر

  أيب حنيفة رمحه اهللا ال يثاب عليها وتركها أوىل سجدة الشكر مكروهة عند اإلمام 
  وقاال هي قربة يثاب عليها 
  وهيئتها مثل سجدة التالوة 

  فائدة مهمة لدفع كل مهمة

  قال اإلمام النسفي يف الكايف 
  من قرأ آي السجدة كلها يف جملس واحد وسجد لكل منها كفاه اهللا ما أمهه

  باب صالة اجلمعة 

  حكمها

  ض عني على من اجتمع فيه سبعة شرائط صالة اجلمعة فر

  شروط وجوهبا



الذكورة واحلرية واإلقامة مبصر أو فيها هو داخل يف حد اإلقامة هبا يف األصح والصحة واألمن من ظامل وسالمة 
  العينني وسالمة الرجلني 

  شروط صحتها

  ويشترط لصحتها ستة أشياء 
تصح قبله وتبطل خبروجه واخلطبة قبلها بقصدها يف وقتها  املصر أو فناؤه والسلطان أو نائبه ووقت الظهر فال

وحضور أحد لسماعها ممن تنعقد هبم اجلمعة ولو واحدا يف الصحيح واإلذن العام واجلماعة وهم ثالثة رجال غري 
اإلمام ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى والشرط بقاؤهم مع اإلمام حىت يسجد فإن نفروا بعد سجوده أمتها 

  ده مجعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت وال تصح بامرأة أو صيب مع رجلني وجاز للعبد واملريض أن يؤم فيها وح
واملصر كل موضع له مفت وأمري وقاض ينفذ األحكام ويقيم احلدود وبلغت أبنيته ابنية مىن يف ظاهر الرواية واذا 

  ىن يف املوسم للخليفة أو أمري احلجاز كان القاضي أو األمري مفتيا أغىن عن التعداد وجازت اجلمعة مب

  اخلطبة وسننها

  وصح االقتصار يف اخلطبة على حنو تسبيحة أو حتميدة مع الكراهة 
وسنن اخلطبة مثانية عشر شيئا الطهارة وستر العورة واجللوس على املنرب قبل الشروع يف اخلطبة واألذان بني يديه 

مث قيامه والسيف بيساره متكئا عليه يف كل بلدة فتحت عنوة وبدونه يف بلدة فتحت صلحا واستقبال كاإلقامة 
القوم بوجهه وبداءته حبمد اهللا والثناء عليه مبا هو أهله والشهادتان وللصالة على سيدنا النيب صلى اهللا عليه سلم 

طبتني وإعادة احلمد والثناء والصالة على سيدنا والعظة والتذكري وقراءة آية من القرآن وخطبتان واجللوس بني اخل
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ابتداء اخلطبة الثانية والدعاء فيها للمؤمنني باالستغفار هلم وأن يسمع القوم اخلطبة و 

  ختفيف اخلطبتني بقدر سورة من طوال املفصل ويكره التطويل وترك شيء من السنن 

  متفرقات

  وترك البيع باألذان األول يف األصح وجيب السعي للجمعة 
واذا خرج اإلمام فال صالة وال كالم حىت يفرغ من صالته وكره حلاضر اخلطبة األكل والشرب والعبث وااللتفات 
وال يرد سالما وال يشمت عاطسا وال يسلم اخلطيب على القوم إذا استوى على املنرب وكره اخلروج من املصر بعد 

ال مجعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت ومن ال عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم فإن  النداء ما مل يصل ومن
سعى إليها واإلمام فيها بطل ظهره وإن مل يدركها وكره للمعذور واملسجون أداء الظهر جبماعة يف املصر يومها ومن 

  أدركها يف التشهد أو سجود السهو أمت مجعة
  باب صالة العيدين 

  احكمها وشروطه



صالة العيدين واجبة يف األصح على من جتب عليه اجلمعة بشرائطها سوى اخلطبة فتصح بدوهنا مع اإلساءة كما لو 
  قدمت اخلطبة على صالة العيدين 

  مايندب يف عيد الفطر

  وندب يف الفطر ثالثة عشر شيئا 
ويودي صدقة الفطر إن  أن يأكل وأن يكون املأكول مترا ووترا ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه

وجبت عليه ويظهر الفرح والبشاشة وكثرة الصدقة حسب طاقته والتبكري وهو سرعة االنتباه واالبتكار وهو 
املسارعة اىل املصلى وصالة الصبح يف مسجد حيه مث يتوجه اىل املصلى ماشيا مكربا سرا ويقطعه إذا انتهى اىل 

  ح الصالة و يرجع من طريق آخر املصلى يف رواية ويف رواية أخرى اذا افتت
  ويكره التنفل قبل صالة العيد يف املصلى والبيت وبعدها يف املصلى فقط على اختيار اجلمهور 

  وقت صالة العيد

  وقت صحة صالة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رحمني اىل زواهلا 

  كيفية صالة العيد

رمية مث يقرأ الثناء مث يكرب تكبريات الزوائد ثالثا يرفع يديه يف كل وكيفية صالهتا أن ينوي صالة العيد مث يكرب للتح
  مث يركع } سبح اسم ربك األعلى { منها مث يتعوذ مث يسمي سرا مث يقرأ الفاحتة مث سورة وندب أن تكون 

ت الزوائد ثالثا فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة مث بالفاحتة مث بالسورة وندب أن تكون سورة الغاشية مث يكرب تكبريا
ويرفع يديه فيها كما يف األوىل وهذا أوىل من تقدمي تكبريات الزوائد يف الركعة الثانية على القراءة فإن قدم 

  التكبريات على القراءة فيها جاز 
مث خيطب اإلمام بعد الصالة خطبتني يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ومن فاتته الصالة مع اإلمام ال يقضيها وتؤخر 

  عذر اىل الغد فقط ب

  احكام األضحى

وأحكام األضحى كالفطر لكنه يف األضحى يؤخر األكل عن الصالة ويكرب يف الطريق جهرا ويعلم االضحية وتكبري 
  التشريق يف اخلطبة وتؤخر بعذر اىل ثالثة أيام والتعريف ليس بشيء 

  حكم تكبري التشريق ومدته ومن جتب عليه

فجر عرفة اىل عصر العيد مرة فور كل فرض أدي جبماعة متسحبة على أمام مقيم وجيب تكبري التشريق من بعد 
  مبصر وعلى من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا 



وقاال جتب فور كل فرض على من صاله ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا اىل عصر اخلامس من يوم عرفة وبه يعمل 
  عليه الفتوى وال بأس بالتكبري عقب صالة العيدين و

  صيغة التكبري

  والتكبري أن يقول اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد 
  باب 

  صالة الكسوف

  واخلسوف واالفزاع 
  صالة الكسوف 

أذان وال إقامة وال جهر وال خطبة بل ينادى  سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف بأمام اجلمعة أو مأمور السلطان بال
  الصالة جامعة 

وسن تطويلهما وتطويل ركوعهما وسجودمها مث يدعو اإلمام جالسا مستقبل القبلة إن شاء أو قائما مستقبل الناس 
  وهو أحسن ويؤمنون على دعائه حىت يكمل اجنالء الشمس 

  اخلسوف والفزع وماإليهما

  رادى كاخلسوف والظلمة اهلائلة هنارا والريح الشديدة والفزعوإن مل حيضر اإلمام صلوا ف
  باب االستسقاء 

  
  له صالة من غري مجاعة وله استغفار 

  ما يعمل ألجله

ويستحب اخلروج له ثالثة أيام مشاة يف ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة متذللني متواضعني خاشعني هللا تعاىل ناكسني 
  روجهم رؤوسهم مقدمني الصدقة كل يوم قبل خ

  ويستحب إخراج الدواب والشيوخ الكبار واألطفال 
ويف مكة وبيت املقدس ففي املسجد احلرام واملسجد األقصى جيتمعون وينبغي ذلك أيضا ألهل مدينة سيدنا النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم 

  الدعاء وكيفيته

  نون على دعائه يقول ويقوم اإلمام مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود مستقبلني القبلة يؤم
اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا عاجال غري رائث جملال سحا طبقا دائما وما أشبهه سرا أو جهرا وليس 



  فيه قلب رداء وال حيضره ذمي
  باب صالة اخلوف 

  حكمها وسببها

  هي جائزة حبضور عدو أو سبع وخبوف غرق أو حرق 

  اإلمامة فيها

وم يف الصالة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتني واحدة بإزاء العدو ويصلى باألخرى ركعة من وإذا تنازع الق
الثنائية وركعتني من الرباعية أو املغرب ومتضي هذه اىل العدو مشاة وجاءت تلك فصلى هبم ما بقي وسلم وحده 

خرى إن شاءوا وصلوا ما بقي فذهبوا اىل العدو مث جاءت األوىل وأمتوا بال قراءة وسلموا ومضوا مث جاءت األ
  بقراءة 

  إذا اشتد اخلوف

  وإن اشتد اخلوف صلوا ركبانا فرادى باإلمياء اىل أي جهة قدروا 
  ومل جتز بال حضور عدو ويستحب محل السالح يف الصالة عند اخلوف 

  وإن مل يتنازعوا يف الصالة خلف إمام واحد فاألفضل صالة كل طائفة بإمام مثل حالة األمن
  أحكام اجلنائز باب 

  ما يصنع مع احملتضر

يسن توجيه احملتضر على ميينه وجاز االستلقاء وترفع رأسه قليال ويلقن بذكر الشهادة عنده من غري إحلاح وال يؤمر 
  هبا وتلقينه يف القرب مشروع وقيل ال يلقن وقيل ال يؤمر به وال ينهى عنه 

لون عنده سورة يس واستحسن بعض املتأخرين سورة الرعد ويستحب ألقرباء احملتضر وجريانه الدخول عليه ويت
  واختلفوا يف إخراج احلائض والنفساء من عنده 

  ما يصنع معه إذا مات

فإذا مات شد حلياه وغمض عيناه ويقول مغمضه بسم اهللا وعلى ملة سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم 
ئك واجعل ما خرج اليه خريا مما خرج عنه وتوضع على بطنه يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقا

حديدة لئال ينتفخ وتوضع يداه جبنبيه وال جيوز وضعهما على صدره وتكره قراءة القرآن عنده حىت يغسل وال بأس 
  بإعالم الناس مبوته 

  جتهيزه وتغسيله



ألصح ويستر عورته مث جرد عن ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير جممر وترا ويوضع كيف اتفق على ا
ثياهبووضىء إال أن يكون صغريا ال يعقل الصالة بال مضمضة واستنشاق إال أن يكون جنبا وصب عليه ماء مغلي 
بسدر أو حرض وإال فالقراح وهو املاء اخلالص ويغسل رأسه وحليته باخلطمى مث يضجع على يساره فيغسل حىت 

لى ميينه كذلك مث أجلس مسندا اليه ومسح بطنه رفيقا وما خرج منه غسله ومل يصل املاء اىل ما يلي التخت منه مث ع
  يعد ينشف بثوب وجيعل احلنوط على رأسه وحليته والكافور على مساجده 

  وليس يف الغسل استعمال القطن يف الروايات الظاهرة وال يقص ظفره وشعره وال يسرح شعره وحليته 
  لد ال تغسل سيدها واملرأة تغسل زوجها خبالفه كأم الو

ولو ماتت امرأة مع الرجال ميموها كعكسه خبرقة وإن وجد ذو رحم حمرم ييمم بال خرقة وكذا اخلنثى املشكل ييمم 
  يف ظاهر الرواية وجيوز للرجل واملرأة تغسيل صيب وصبية مل يشتهيا وال بأس بتقبيل امليت 

  من جيهزه

ومن ال مال له فكفنه على من تلزمه نفقته وإن مل يوجد من جتب وعلى الرجل جتهيز امرأته ولو معسرا يف األصح 
  عليه نفقته ففي بيت املال فإن مل يعط عجزا أو ظلما فعلى الناس ويسأل له التجهيز من ال يقدر عليه غريه 

  الكفن الشرعي

من القطن وكل  وكفن الرجل سنة قميص وإزار ولفافه مما كان يلبسه يف حياته وكفاية إزار ولفافة وفضل البياض
مناإلزار واللفافة من القرن اىل القدم وال جيعل لقميصه كم وال دخريص وال جيب وال تكف أطرافه وتكره العمامة 

  يف األصح ولف من يساره مث ميينه وعقد إن خيف انتشاره 
تني على صدرها فوق وتزاد املرأة يف السنة مخارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها ويف الكفاية مخارا وجيعل شعرها ضفري

القميص مث اخلمار فوقه حتت اللفافة مث اخلرقة فوقها وجتمر األكفان وترا قبل أن يدرج فيها وكفن الضرورة ما 
  يوجد 

  فصل يف صالة اجلنازة

  حكمها واركاهنا

  الصالة عليه فرض كفاية 
  وأركاهنا التكبريات والقيام 

  وشرائطها ستة

القوم وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه وكون املصلي عليها غري  إسالم امليت وطهارته وتقدمه أمام
راكب بال عذر وكون امليت على األرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس مل جتز الصالة على املختار إال من 

  عذر 



  سننها أربع

وىل والصالة على سيدنا النيب صلى اهللا عليه قيام اإلمام حبذاء صدر امليت ذكرا كان أو أنثى والثناء بعد التكبرية األ
  وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة 

  الدعاء يف صالة اجلنازة

وال يتعني له شيء وإن دعاء باملأثور فهو أحسن وأبلغ ومنه ما حفظ عوف من دعاء سيدنا النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم 

  م نزله ووسعاللهم اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه وأكر
مدخله واغسله باملاء والثلج والربد ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من داره 

  وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار 
يديه يف غري التكبرية األوىل ولو كرب اإلمام مخسا مل يتبع  ويسلم بعد الرابعة من غري دعاء يف ظاهر الرواية وال يرفع

ولكن ينتظر سالمه يف املختار وال يستغفر جملنون وصيب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله 
  لنا شافعا مشفعا 

  فصل بني بيان احق الناس بالصالة عليه

 إمام احلي مث الويل وملن له حق التقدم أن يأذن لغريه فإن صلى غريه السلطان أحق بصالته مث نائبه مث القاضي مث
أعادها إن شاء وال يعيد معه من صلى مع غريه ومن له والية التقدم فيها أحق ممن أوصى له امليت بالصالة عليه على 

  املفىت به وإن دفن بال صالة صلى على قربه وإن مل يغسل ما مل يتفسخ 

  اجتماع اجلنائز

اجتمعت اجلنائز فاإلفراد بالصالة لكل منها أوىل ويقدم األفضل فاألفضل وإن اجتمعن وصلى عليها مرة جعلها  واذا
صفا طويال مما يلي القبلة حبيث يكون صدر كل قدام اإلمام وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي اإلمام والصبيان 

  ا على عكس هذا بعدهم مث اخلناثى مث النساء ولو دفنوا بقرب واحد وضعو

  االقتداء فيها

وال يقتدي باإلمام من وجده بني تكبريتني بل ينتظر تكبرية اإلمام فيدخل معه ويوافقه يف دعائه مث يقضي ما فاته قبل 
رفع اجلنازة وال ينتظر تكبري اإلمام من حضر حترميته ومن حضر بعد التكبرية الرابعة قبل السالم فاتته الصالة يف 

  الصحيح 

  يصلى عليهاين 

  وتكره الصالة عليه يف مسجد اجلماعة وهو فيه أو خارجه وبعض الناس يف املسجد على املختار 



  الصالة على الولدان والصبيان

ومن استهل مسي وغسل وصلي عليه وإن مل يستهل غسل يف املختار وأدرج يف خرقة ودفن ومل يصل عليه كصيب 
  هو أو مل يسب أحدمها معه سيب مع أحد أبويه إال أن يسلم أحدمها أو 

  الكفار والبغاة

  وأن كان لكافر قريب مسلم غسله كغسل خرقة جنسة وكفنه يف خرقة وألقاه يف حفرة أو دفعه اىل أهل ملته 
وال يصلى على باغ وقاطع طريق قتل يف حالة احملاربة وقاتل باخلنق غيلة ومكابر يف املصر ليال بالسالح ومقتول 

  عصبية وإن غسلوا 

  ملنتحر وقاتل ابويها

  وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ال على قاتل أحد أبويه عمدا 

  فصل يف محلها ودفنها

يسن حلملها أربعة جبال وينبغي محلها أربعني خطوة يبدأ مبقدمها األمين على ميينه وميينها ما كان حهة يسار احلامل مث 
  تم باأليسر عليه مؤخرها األمين عليه مث مقدمها األيسر على يساره مث خي

  ويستحب اإلسراع هبا بال خبب وهو ما يؤدي إىل اضطراب امليت 
  واملشي خلفها أفضل من املشي أمامها كفضل صالة الفرض على النفل 

  ويكره رفع الصوت بالذكر واجللوس قبل وضعها 

  دفنها

رض رخوة ويدخل امليت من قبل وحيفر القرب نصف قامة أو اىل الصدر وإن زيد كان حسنا ويلحد وال يشق اال يف أ
القبلة يقول واضعه بسم اهللا وعلى ملة سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويوجه اىل القبلة على جنبه األمين 

وحتل العقدة ويسوى اللنب عليه والقصب وكره اآلجر واخلشب ويسجى قربها ال قربه ويهال التراب ويسنم القرب 
  وال يربع 

ه للزينة ويكره لإلحكام بعد الدفن وال بأس بالكتابة عليه لئال يذهب األثر وال ميتهن ويكره الدفن وحيرم البناء علي
يف البيوتالختصاصه باألنبياء عليهم الصالة والسالم ويكره الدفن يف الفساقي وال بأس بدفن أكثر من واحد يف قرب 

  للضرورة وحيجز بني كل اثنني بالتراب 

  املوت يف البحر

  يف سفينة وكان الرب بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن وصلي عليه وألقي يف البحر  ومن مات



  السفر بامليت ونقله

ويستحب الدفن يف مقربة حمل مات به أو قتل فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلني ال باس به وكره نقله ألكثر منه 
أخذت بالشفغة وإن دفن يف قرب حفر لغريه ضمن وال جيوز نقله بعد دفنه باإلمجاع إال أن تكون األرض مغصوبة أو 

  قيمة احلفر وال خيرج منه 

  حكم نبش القبور

  وينبش ملتاع سقط فيه ولكفن مغصوب ومال مع امليت وال ينبش بوضعه لغري القبلة أو على يساره واهللا أعلم 

  فصل يف زيارة القبور

ورد أنه من دخل املقابر فقرأ يس خفف اهللا عنهم ندب يارهتا للرجال والنساء على األصح ويستحب قراءة يس ملا 
يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات وال يكره اجللوس للقراءة على القرب يف املختار وكره القعود على القبور لغري 

  قراءة ووطؤها والنوم وقضاء احلاجة عليها وقلع احلشيش والشجر من املقربة وال بأس بقلع اليابس منهما
  الشهيد باب احكام 

  
  املقتول ميت بأجله عندنا أهل السنة 

  من الشهيد

والشهيد من قتله أهل احلرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق أو اللصوص يف منزله ليال ولو مبثقل أو وجد يف 
املعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما عمدا مبحدد وكان مسلما بالغا خاليا عن حيض ونفاس وجنابة ومل يرتث بعد 

  ضاء احلرب انق

  ما يصنع معه

فيكفن بدمه وثيابه ويصلى عليه بال غسل وينزع عنه ماليس صاحلا للكفن كالفرو واحلشو والسالح والدرع ويزاد 
  وينقص يف ثيابه وكره نزع مجيعها 

أو ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا أو جمنونا أو حائضا أو نفساء أو ارتث بعد انقضاء احلرب بأن أكل أو شرب أو نام 
تداوى أو مضى وقت الصالة وهو يعقل أو نقل من املعركة ال خلوف وطء اخليل أو أوصى أو باع أو اشترى أو 

  تكلم بكالم كثري 
  وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء احلرب ال يكون به مرتثا 

  ويغسل من قتل يف املصر ومل يعلم أنه قتل حبد ظلما أو قتل حبد أو قود ويصلى عليه 

  كتاب الصوم



  عرييفهت

  هو اإلمساك هنارا عن إدخال شيء عمدا أو خطأ بطنا أو ماله حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنية من أهله 

  سبب وجوب رمضان

  وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه وكل يوم منه سبب ألدائه 

  حكمه وشروط فرضيته

  وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء 
  لوغ والعلم بالوجوب ملن أسلم بدار احلرب أو الكون بدار اإلسالم اإلسالم والعقل والب

  شروط وجوب أدائه

  ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس واإلقامة 

  شروط صحة أدائه

  ويشترط لصحة أدائه ثالثة 
  النية واخللو عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسده وال يشترط اخللو عن اجلنابة 

  ركنه

  ه الكف عن قضاء شهويت البطن والفرج وما أحلق هبما وركن

  حكمه

  وحكمه سقوط الواجب عن الذمة والثواب يف اآلخرة 

  فصل يف صفة الصوم وتقسيمه

  ينقسم الصوم اىل ستة أقسام 
  فرض وواجب ومسنون ومندوب ونقل ومكروه 

   أما الفرض فهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات واملنذور يف األظهر
  وأما الواجب فهو قضاء ما أفسده من نفل 

  وأما املسنون فهو صوم عاشوراء مع التاسع 
وأما املندوب فهو صوم ثالثة من كل شهر ويندب كوهنا األيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس 



وم ثبت طلبه عشر وصوم األثنني واخلميس وصوم ست من شوال مث قيل األفضل وصلها وقيل تفريقها وكل ص
والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصالة والسالم كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إىل 

  اهللا تعاىل 
  وأما النفل فهو سوى ذلك مما مل يثبت كراهيته 

  وأما املكروه فهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه حترميا 
  األول صوم عاشوراء منفردا عن التاسع 

  الثاين صورم العيدين وأيام التشريق و
  وكره إفراد يوم اجلمعة وإفراد يوم السبت ويوم النريوز أو املهرجان إال أن يوافق عادته 

  وكره صوم الوصال ولو يومني وهو أن ال يفطر بعد الغروب أصال حىت يتصل صوم الغد باألمس وكره صوم الدهر 

  فيه وما يشترطفصل فيما ال يشترط تبييت النية وتعيينها 

  ماال يشترط فيه تعيني النية

أما القسم الذي ال يشترط فيه تعيني النية وال تبييتها فهو أداء رمضان والنذر املعني زمانه والنفل فيصح بنية من 
  الليل اىل ما قبل نصف النهار على األصح ونصف النهار من طلوع الفجر اىل وقت الضحوة الكربى 

وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا يف األصح ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر ملن  ويصح أيضا مبطلق النية
كان صحيحا مقيما خبالف املسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب واختلف الترجيح يف املريض إذا نوى واجبا آخر 

  يف رمضان 
  لواجب فيه وال يصح املنذور املعني ز مانه بنية واجب غريه بل يقع عما نواه من ا

  ما يشترط فيه تعيني النية

وأما القسم الثاين وهو ما يشترط له تعيني النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نقل وصوم 
  الكفارات بأنواعها والنذر املطلق كقوله إن شفى اهللا مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء 

  هفصل فيما يثبت به اهلالل ويف صوم الشك وغري

  مب يثبت رمضان

  يثبت رمضان برؤية هالله أو بعد شعبان ثالثني إن غم اهلالل 
ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم واجلهل بأن غم اهلالل وكره فيه 

ما صامه وإن ردد كل صوم إال صوم نفل جزم به بال ترديد بينه وبني صوم آخر وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه 
فيه بني صيام وفطر ال يكون صائما وكره صوم يوم أو يومني من آخر شعبان ال يكره ما فوقهما ويأمر املفيت العامة 
بالتلوم يوم الشك مث باإلفطار إذا ذهب وقت النية ومل يتبني احلال ويصوم فيه املفيت والقاضي ومن كان من اخلواص 

  لترديد يف النية ومالحظة كونه عن الفرض وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن ا



  رؤية اهلالل

ومن رأي هالل رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام وال جيوز له الفطر بتيقنه هالل شوال وإن أفطر يف 
  الوقتني قضى وال كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي يف الصحيح 

أو حنوه قبل خرب واحد عدل أو مستور يف الصحيح ولو شهد على شهادة  وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار
  واحد مثله ولو كان أنثى أو رقيقا أو حمدودا يف قذف تاب لرمضان وال يشترط لفظ الشهادة وال الدعوى

وشرط هلالل الفطر اذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتني بال دعوى واذا مل يكن بالسماء 
  لة فال بد من مجع عظيم لرمضان والفطر ومقدار اجلمع العظيم مفوض لراي اإلمام يف األصح ع

واذا مت العدد بشهادة فرد ومل ير هالل الفطر والسماء مصحية ال حيل الفطر واختلف الترجيح فيما اذا كان بشهادة 
  الفرد عدلني وال خالف يف حل الفطر اذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة 

  وهالل األضحى كالفطر 
  ويشترط لبقية األهلة شهادة رجلني عدلني أو حر وحرتني غري حمدودين يف قذف 

  اختالف املطالع

  واذا ثبت يف مطلع قطر لزم سائر الناس يف ظاهر املذهب وعليه الفتوى وأكثر املشايخ 
  لة املستقبلة يف املختاروال عربة برؤية اهلالل هنارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو للي

  باب ماال يفسد الصوم 
  

وهو أربعة وعشرون شيئا ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا وإن كان للناسي قدرة على الصوم يذكره به من رآه 
يأكل وكره عدم تذكريه وإن مل يكن له قوة فاألوىل عدم تذكريه أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر أو 

اكتحل ولو وجد طعمه يف حلقه أواحتجم أو اغتاب أو نوى الفطر ومل يفطر أو دخل حلقه دخان بال ادهن أو 
صنعه أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم األدوية فيه وهو ذاكر لصومه أو أصبح جنبا ولو استمر يوما 

أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن مث أدخله باجلنابة أو صب يف إحليله ماء أو دهنا أو خاض هنرا فدخل املاء أذنه 
مرارا اىل أذنه أو دخل أنفه خماط فاستنشقه عمدا وابتلعه وينبغي إلقاء النخامة حىت ال يفسد صومه على قول اإلمام 
الشافعي رمحه اهللا أو ذرعه القيء وعاد بغري صنعه ولو مأل فاه يف الصحيح أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح 

عاد يف الصحيح أو أكل ما بني أسنانه وكان دون احلمصة أو مضغ مثل مسسمة من خارج فمه حىت تالشت ولو أ
  ومل جيد هلا طعما يف حلقه

  باب ما يفسد الصوم وجتب به الكفارة مع القضاء 
  

جلماع يف وهو اثنان وعشرون شيئا اذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غري مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي ا
أحد السبيلني على الفاعل واملفعول به واألكل والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به وابتالع مطر دخل اىل 

فمه وأكل اللحم الينء وإن كان منتنا إال اذا دود وأكل الشحم يف اختيار الفقيه أيب الليث وقديد اللحم باالتفاق 
تالشت وابتالع حبة حنطة أو مسسمة أو حنوها من خارج فمه يف املختار وأكل احلنطة وقضمها إال أن ميضغ قمحة ف



وأكل الطني األرمين مطلقا والطني غري األرمين كالطفل إن اعتاد أكله وامللح القليل يف املختار وابتالع بزاق زوجته 
مضاجعة من غري إنزال أو صديقه ال غريمها وأكله عمدا بعد غيبة أو بعد حجامة أو بعد مس أو قبلة بشهوة أو بعد 

أو بعد دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك إال اذا أفتاه فقيه أو مسع احلديث ومل يعرف تأويله على املذهب وإن عرف 
  تأويله وجبت عليه الكفارة وجتب الكفارة على من طاوعت مكرها 

  فصل يف الكفارة وما يسقطها عن الذمة

  مستقطاهتا

  أو مرض مبيح للفطر يف يومه  تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس
  وال تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه يف ظاهر الرواية 

  والكفارة

حترير رقبة ولو كانت غري مؤمنة فإن عجز عنه صام شهرين متتابعني ليس فيهما يوم عيد وال أيام التشريق فإن مل 
بعني أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا يستطع الصوم أطعم ستني مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مش

  أو يعطي كل فقري نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع متر أو شعري أو قيمته 

  تداخل الكفارات

وكفت كفارة واحدة عن مجاع وأكل متعدد يف أيام مل يتخلله تكفري ولو من رمضانني على الصحيح فإن ختلل 
   ظاهر الروايةالتكفري ال تكفي كفارة واحدة يف

  باب ما يفسد الصوم من غري كفارة 
  

وهو سبعة ومخسون شيئا اذا أكل الصائم أرزا نيئا أو عجينا أو دقيقا أو ملحا كثريا دفعة أو طينا غري أرمين مل يعتد 
ا أو أكله أو نواة أو قطنا أو كغدا أو سفرجال مل يدرك ومل يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو حديدا أو تراب

حجرا أو احتقن أو استعط أو أوجر بصب شيء يف حلقه على األصح أو أقطر يف أذنه دهنا أو ماء يف األصح أو 
داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل اىل جوفه أو دماغه أو دخل حلقه مطر أو ثلج يف األصح ومل يبتلعه بصنعه أو 

اجلماع أو أكرهت على اجلماع أو أفطرت خوفا أفطر خطأ بسبق ماء املضمضة ا ىل جوفه أو أفطر مكرها ولو ب
على نفسها من أن مترض من اخلدمة أمة كانت أو منكوحة أو صب أحد يف جوفه ماء وهو نائم أو أكل عمدا بعد 

أكله ناسيا ولو علم اخلرب على األصح أو جامع ناسيا مث جامع عامدا أو أكل بعد ما نوى هنارا ومل يبيت نيته أو 
وى اإلقامة مث أكل أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل أو أمسك بال نية صوم وال نية فطر أو تسحر أصبح مسافرا فن

أو جامع شاكا يف طلوع الفجر وهو طالع أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية أو أنزل بوطء ميتة أو هبيمة أو 
ي نائمة أو أقطرت يف فرجها على بتفخيذ أو بتبطني أو قبلة أو ملس أو أفسد صوم غري أداء رمضان أو وطئت وه

األصح أو أدخل أصبعه مبلولةمباء أو دهن يف دبره أو أدخلته يف فرجها الداخل يف املختار أو أدخل قطنة يف دبره 



وغيبها أو يف فرجها الداخل أو أدخل حلقة دخانا بصنعه أو استقاء ولو دون ملء الفم يف ظاهر الرواية وشرط أبو 
لصحيح أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بني أسنانه يوسف ملء الفم وهو ا

وكان قد احلمصة أو نوى الصوم هنارا بعدما أكل ناسيا قبل إجياد نيته من النهار أو أغمي عليه ولو مجيع الشهر إال 
د مجيع الشهر وال يلزمه قضاؤه بإقامته أنه ال يقضي اليوم الذي حدث فيه اإلغماء أو حدث يف ليلته أو جن غري ممت

  ليال أو هنارا بعد فوات وقت النية يف الصحيح 

  فصل فيمن جيب عليه اإلمساك أثناء النهار

جيب اإلمساك بقية اليوم على من فسد صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر وعلى صيب بلغ وكافر 
  ين أسلم بعد الطلوع وعليهم القضاء إال األخري

  فصل فيما يكره للصائم وما ال يكره وما يستحب

  ما يكره له

كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضغه بال عذر ومضغ العلك والقبلة واملباشرة إن مل يأمن فيهما على نفسه 
  اإلنزال أو اجلماع يف ظاهر الرواية ومجع الريق يف الفم مث ابتالعه وما ظن أنه يضعفه كالفصد واحلجامة 

  ا ال يكره لهم

وتسعة أشياء التكره للصائم القبلة واملباشرة مع األمن ودهن الشارب والكحل واحلجامة والفصد والسواك آخر 
النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلوال باملاء واملضمضة واالستنشاق لغري وضوء واالغتسال والتلفف 

  بثوب متبل للتربد على املفىت به 

  صائمما يستحب لل

  ويستحب له ثالثة أشياء السحور وتأخريه وتعجيل الفطر يف غري يوم غيم 

  فصل يف العوارض

  مىن يباح الفطر

ملن خاف زيادة املرض أو بطء الربء الفطر وحلامل ومرضع خافت نقصان العقل أو اهلالل أو املرض على نفسها أو 
لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل  واخلوف املعترب ما كان مستندا( ولدها نسبا كان أو رضاعا 

  وملن حصل له عطش شديد أو جوع خياف منه اهلالك 

  عارض السفر



وللمسافر الفطر وصومه أحب إن مل يضره ومل تكن عامة رفقته مفطرين وال مشتركني يف النفقة فإن كانوا مشتركني 
  أو مفطرين فاألفضل فطره موافقة للجماعة 

  ضاءاإليصاء والق

وال جيب اإليصاء على من مات قبل زوال عذره مبرض وسفر وحنوه كما تقدم وقضوا ماقدروا على قضائه بقدر 
  اإلقامة والصحة وال يشترط التتابع يف القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء وال فدية بالتأخري اليه 

  الفدية للشيخ الفاين

  مهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر وجيوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية وتلز

  نذر صوم األبد

كمن نذر صوم األبد فضعف عنه الشتغاله باملعيشة يفطر ويفدي فإن مل يقدر على الفدية لعسرته يستغفر اهللا سبحانه 
  ويستقيله 

  العجز عن الكفارة

 يصم حىت صار فانيا ال جيوز له ولو وجبت عليه كفارة ميني أو قتل فلم جيد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو مل
  الفدية ألن الصوم هنا بدل عن غريه 

  صوم التطوع

وجيوز للمتطوع الفطر بال عذر يف رواية والضيافة عذر على األظهر للضيف واملضيف وله البشارة هبذه الفائدة 
  اجلليلة 

  مىت يلزم املتطوع القضاء

طوعا يف مخسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فال يلزمه واذا أفطر على أي حال عليه القضاء إال اذا شرع مت
  قضاءها بإفسادها يف ظاهر الرواية

  باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصالة وغريها 

  مىت يلزم الوفاء بالنذر

  اذا نذر شيئا لزمه الوفاء به اذا اجتمع فيه ثالثة شروط 
ن يكون ليس واجبا فاليلزم الوضوء بنذره وال سجدة التالوة أن يكون من جنسه واجب وأن يكون مقصودا وأ

  والعيادة املريض وال الواجبات بنذرها 



  ويصح بالعتق واالعتكاف والصالة غري املفروضة والصوم فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به 
  ءها وإن صامها أجزأه مع احلرمة وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق يف املختار وجيب فطرها وقضا

وألغينا تعيني الزمان واملكان والدرهم والفقري فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان وجتزئه صالة ركعتني مبصر 
  نذر أداءمها مبكة والتصدق بدرهم عن درهم عينه له والصرف لزيد الفقري بنذره لعمرو 

  الوفاء قبل الشرط

  عنه ما فعله قبل وجود شرطه  وإن علق النذر بشرط ال جيزئه
  باب االعتكاف 

  تعريفه

هو اإلقامة بنيته يف مسجد تقام فيه اجلماعة بالفعل للصلوات اخلمس فال يصح يف مسجد التقام فيه اجلماعة 
  للصلوات على املختار وللمرأة االعتكاف يف مسجد بيتها وهو حمل عينته للصالة فيه 

  اقسام االعتكاف

ثة أقسام واجب يف املنذور وسنة كفاية مؤكدة يف العشر األخري من رمضان ومستحب فيما واالعتكاف على ثال
  سواه والصوم شرط لصحة املنذور فقط وأقله نفال مدة يسرية ولو كان ماشيا على املفىت به 

  خروج املعتكف من املسجد

املسجد وإخراج ظامل كرها وتفرق  وال خيرج منه إال حلاجة شرعية كاجلمعة أو طبيعية كالبول أو ضرورية كاهندام
أهله وخوف على نفسه أو متاعه من املكابرين فيدخل مسجدا غريه من ساعته فإن خرج ساعة بال عذر فسد 

  الواجب وانتهى به غريه 

  اعمال املعتكف

  وأكل املعتكف وشربه ونومه وعقده البيع ملا حيتاجه لنفسه أو عياله يف املسجد 
  وكره عقد ما كان للتجارة وكره الصمت إن اعتقده قربة والتكلم إال خبري وكره إحضار املبيع فيه 

  وحرم الوطء ودواعيه وبطل بوطئه وباإلنزال بدواعيه 

  نذر األيام والليايل

ولزمته الليايل أيضا بنذر اعتكاف أيام ولزمته األيام بنذر الليايل متتابعة وإن مل يشترط التتابع يف ظاهر الرواية ولزمته 
تان بنذر يومني وصح نية النهر خاصة دون الليايل وإن نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو الليايل خاصة ليل

  التعمل نيته إال أن يصرح باالستثناء 



  مشروعية االعتكاف ومنزلته وحكمته

 واالعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وهو من أشرف األعمال اذا كان عن إخالص ومن حماسنه أن فيه تفريغ
القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس اىل املوىل ومالزمة عبادته يف بيته والتحصن حبصنه وقال عطاء رمحه اهللا مثل 

املعتكف مثل رجل خيتلف على باب عظيم حلاجة فاملعتكف يقول ال أبرح حىت يغفر يل وهذا ما تيسر للعاجز احلقري 
هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا وصلى اهللا على سيدنا بعناية مواله القوي القدير واحلمدهللا الذي هدانا 

  وموالنا حممد خامت رسلة وأنبيائه وعلى آله وصحبه وذريته ومن وااله 
  ونسأل اهللا سبحانه أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي وأن ينفع به النفع العميم وجيزل به الثواب اجلسيم 

  حصيلة األحكام يف حبثي احلج والزكاة

١١٩   

  كتاب الزكاة

  تعريفها

  الزكاة لغة تطلق على معان عدة منها الطهارة والنماء وشرعا متليك مال خمصوص ملن يستحقه بشرائط خمصوصة 

  حكمها وزمن فرضيتها وحكمتها

هي فريضة حمكمة وركن من أركان اإلسالم اخلمسة و فرضها اهللا يف السنة الثانية من اهلجرة على األغنياء للفقراء 
  م سامية وأغراض نبيلة حلك

  سببها

  النصاب النامي حتقيقا أو تقديرا 

  ركنها

متليك مال الزكاة للفقري فلو أطعم املزكي يتيما أو فقريا ناويا الزكاة ال جيزئه ذلك ألنه إباحة وليس متليكا وكذلك 
  لو أسكنه داره سنة بنية الزكاة ال جيزئه 

  شروط وجوهبا

  ية وملك نصاب حويل فارغ عن الدين وحاجته األصلية نام ولو تقديرا اإلسالم والبلوغ والعقل واحلر

  شروط وجوب ادائها



  حوالن احلول القمري على النصاب األصلي حبيث يوجد يف طريف احلول ولونقص يف وسطه 

  شروط ادائها

  ويشترط لصحة أداء الزكاة أحد ثالثة أمور 
  نية مقارنة لألداء  ١
  ار الواجب أو نية مصاحبة لعزل املقد ٢
  أو التصدق جبميع ماله ولو من غريه نية الزكاة  ٣

  وال يشترط أن يعلم الفقري أهنا زكاة على األصح حىت لو أعطاه شيئا ومساه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت 

  األجناس اليت جتب فيها الزكاة

  جتب الزكاة يف األجناس اآلتية وهي 
  السوائم  ١
  الذهب والفضة  ٢
  التجارة عروض  ٣
  الزروع والثمار  ٤
  املعدن والركاز  ٥

  وإليك تفصيل ذلك 

  زكاة السوائم

  السوائم هي اإلبل والبقر والغنم وجتب الزكاة فيهابشروط ثالثة 
  أن تبلغ نصابا  ١
  أن حيول عليها احلول وهي يف ملك صاحبها  ٢
  أن تكتفي بالرعي املباح طول احلول أو معظمه  ٣

  زكاة اإلبل

  من اإلبل زكاة  ٥ أقل من ليس يف ١
  هي اليت مت هلا سنة  ٩ففيها شاة اىل  ٥فإذا بلغت  ٢
   ١٤ففيها شاتان اىل  ١٠فإذا بلغت  ٣
   ١٩ففيها ثالث شياه اىل  ١٥فإذا بلغت  ٤
   ٢٤ففيها أربع شياه اىل  ٢٠فإذا بلغت  ٥
   ٣٥ففيها بنت خماض وهي اليب طعنت يف السنة الثانية اىل  ٢٥فإذا بلغت  ٦
   ٤٥ففيها بنت لبون وهي اليت طعنت يف السنة الثالثة اىل  ٣٦فإذا بلغت  ٧



   ٦٠ففيها حقة وهي اليت طعنت يف السنة الرابعة اىل  ٤٦فإذا بلغت  ٨
   ٧٥ففيها جذعة وهي اليت طعنت يف السنة اخلامسة اىل  ٦١فإذا بلغت  ٩
   ٩٠ففيها بنتا لبون اىل  ٧٦فإذا بلغت  ١٠
  مث تستأنف الفريضة  ١٢٠ففيها حقتان اىل  ٩١فإذا بلغت  ١١
  شاتان مع احلقني  ١٠ويف  ١٣شاة مع احلقتني ٥فيكون يف  ١٢
  ثالث شياه مع احلقتني  ١٥ويف  ١٤
  أربع شياه مع احلقتني  ٢٠ويف  ١٥
   ١٤٩بنت خماض مع احلقتني اىل  ٢٥ويف  ١٦
  ثالث حقاق  ١٥٠ويف  ١٧

  مث تستأنف الفريضة 
  مع ثالث حقاق شاة  ٥فيكون يف  ١٨
  شاتان مع ثالث حقاق  ١٠ويف  ١٩
  ثالث شياه مع ثالث حقاق  ١٥ويف  ٢٠
  أربع شياه مع ثالث حقاق  ٢٠ويف  ٢١
  بنت خماض مع ثالث حقاق  ٢٥ويف  ٢٢
  بنت لبون مع ثالث حقاق  ٣٦ويف  ٢٣
   ٢٠٠ففيها أربع حقاق اىل  ١٩٦فإذا بلغت  ٢٤

والبخت مجع خبيت وهو املتولد من العريب والعجمي  ١٥٠اليت بعد  ٥٠مث تستأنف الفريضة كما استؤنفت يف ال 
  منسوب اىل خبتنصر والعراب هي االبل العربية سواء يف وجوب الزكاة 

  واعلم أن الواجب يف اإلبل هو اإلناث أو قيمتها خبالف البقر والغنم فإنه يستوي فيهما الذكورة واألنوثة 
  جد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أو دوهنا ورد الفضل أو دفع القيمة هذا ولو وجب على املزكي سن ومل تو

  زكاة اخليل

ال شيء يف اخليل وال يف احلمري والبغال وال يف احلمالن مجع محل وهو ولد الضأن والفصالن مجع فصيل وهو ولد 
  الناقة والعجاجيل مجع عجول وهو ولد البقر 

و املختار وأما عند اإلمام فال خيلو إما أن تكون سائمة أو علوفة وعدم وجوب الزكاة يف اخليل قول الصاحبني وه
وكل منهما ال خيلو إما أن تكون للتجارة أو ال فإن كانت للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو 
 علوفة ألهنا من العروض وإن مل تكن للتجارة فال خيلو إما أن تكون للحمل والركوب أو ال فإن كانت للحمل

والركوب فال شيء فيها مطلقا وإن كانت لغريمها فإما أن تكون سائمة أو علوفة فإن كانت علوفة فال شيء وإن 
كانت سائمة للدر والنسل فال خيلو فإن كانت ذكورا وإناثا فال خيلو فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها باخليار 

ل مائتني مخسة دراهم وإن مل تكن من أفراس إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن ك
  العرب فإهنا تقوم ويؤدي عن كل مائتني مخسة دراهم 



  زكاة البقر

  ليس يف أقل من ثالثني من البقر زكاة  ١
  ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي طعن يف السنة الثانية  ٣٠فإذا بلغت  ٢
الثالثة فإذا زادت على األربعني وجب يف الزيادة  ففيها مسن أو سنة وهو الذي طعن يف السنة ٤٠فإذا بلغت  ٣

  عند اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل  ٦٠بقدر ذلك اىل 
  ففيها تبيعان أو تبيعتان  ٦٠فإذا بلغت  ٤
  ففيها تبيع ومسنة  ٧٠فإذا بلغت  ٥
  وهكذا يتغري الفرض يف كل عشر من تبيع اىل مسنة ومن مسنة اىل تبيع  ٦

  سواء يف وجوب الزكاة والبقر واجلاموس 

  زكاة الغنم

  من الغنم زكاة  ٤٠ليس يف أقل من  ١
   ١٢٠ففيها شاة اىل  ٤٠فإذا بلغت  ٢
   ٢٠٠ففيها شاتان اىل  ١٢١فإذا بلغت  ٣
   ٣٩٩ففيها ثالث شياه اىل  ٢٠١فإذا بلغت  ٤
  ففيها أربع شياه  ٤٠٠فإذا بلغت  ٥
  شاة  ١٠٠مث يف كل  ٦

ب الزكاة ويؤخذ الثين ما متت له سنة يف زكاهتا ال اجلذع من الضأن هو الذي أتى عليه واملعز والضأن سواء يف وجو
  أكثر السنة 

  زكاة الفضة والذهب

  جتب الزكاة يف الفضة والذهب ولو غري مضروبني إذا بلغا النصاب وحال عليه احلول 

  نصاب الفضة

  غ  ٧١٠درهم وهي تعادل تقريبا  ٢٠٠ونصاب الفضة 

  نصاب الذهب

  غ  ١٠١٥اب الذهب عشرون مثقاال وهي تعادل تقريبا ونص
  فمن ملك نصابا من أحد النقدين وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له 

  وربع العشر نصف مثقال من الذهب ومخسة دراهم من الفضة 



  زكاة الدين

   ١الدين ثالثة أنواع قوي ومتوسط وضعيف 

  فالدين القوي

  ضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينه هو بدل القرض ومال التجارة اذا قب
وحكمه أنه يزكيه ملا مضى فيعترب حوالن احلول من و قت ملك النصاب ال من وقت القبض ويتراخى وجوب 

   ٢األداء اىل أن يقبض أربعني درمها ففيها درهم وكذا فيما زاد حبسابه 

  والدين املتوسط

  بذلة وعبد اخلدمة ودار السكىن وحنو ذلك مما تتعلق به حاجته األصلية هو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب ال
   ٣وحكمه انه ال جتب الزكاة فيه ما مل يقبض نصابا ويعترب ملا مضى من احلول يف صحيح الرواية 

  والدين الضعيف

  وهو بدل ما ليس مبال كاملهر والوصية والدية 
  وحيول عليه احلول بعد القبض وحكمه أنه ال جتب فيه الزكاة ما مل يقبض نصابا 

  عروض التجارة

عروض التجارة كل ما أعيد للتجارة من غري النقدين وجتب فيها الزكاة إن بلغت قيمة املوجود منها نصابا من 
  الذهب أو الفضة 

  وتضم قيمة العروض املختلفة اجلنس بعضها اىل بعض 
  ويشترط لنية الزكاة فيها 

  نية التجارة طول احلول  ١
  ن تكون العروض صاحلة إلجياب الزكاة فيها فال جتب الزكاة يف أرض عشرية أو خراجية أ ٢

وتقوم العروض مبا هو أنفع للفقراء فإن بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين دون اآلخر قومت مبا بلغت به نصابا 
  من غري التفات لآلخر 

  زكاة الزروع والثمار

  تنقسم األرض اىل عشرية وخراجية 
العشرية أرض أسلم أهلها طوعا أو فتحها اإلمام عنوة وقسمها بني الفاحتني أو ثبت أهنا عشرية بالسنة كارض أ ف

  العرب أو بإمجاع الصحابة كأرض البصرة 
  ب واخلراجية أرض فتحت عنوة أو صلحا وأقر أهلها عليها 



  والواجب يف األرض العشرية عشر اخلارج بشرط 
  املطر أو ما يشبهه فإن سقيت بالدالء وحنوها ففيها نصف العشر أن تسقى أكثر العام مباء  ١
  أن يكون اخلارج مما يقصد الستغالل األرض خبالف احلطب واحلشيش غري املقصودين  ٢
  أن ال يهلك اخلارج كله فلو هلك بعضه سقط حبسابه  ٣

ول وال بلوغه نصابا بل هذا وال حتسب نفقات األرض إال بعد إخراج العشر وال يشترط يف اخلارج مضي احل
  الشرط أن يبلغ صاعا إن كان مما يكال 

  أما األرض اخلارجية فعلى حسب ما يتفق عليه اإلمام مع أهلها 

  زكاة املعدن والركاز

  املعدن والركاز شرعا مال وجد حتت األرض سواء أكان معدنا خلقيا أو كنزا دفنه الكفار 
  وتنقسم املعادن اىل ثالثة أقسام 

  طبع بالنار ما ين ١
  مائع  ٢
  ما ليس واحدا منهما  ٣

فأما الذي ينطبع بالنار كالذهب والفضة واحلديد فيجب فيه اخراج اخلمس ومصرفه مصرف مخس الغنيمة املذكور 
واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل { يف قوله تعاىل 
اآلية وما بقي } نتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان واهللا على كل شيء قدير إن كنتم آم

  بعد اخلمس يكون للواجد إن وجد يف أرض غري مملوكة ألحد كالصحراء 
اشتبه  وإمنا جيب فيه اخلمس اذا كان عليه عالمة اجلاهلية أما إن كان من ضرب اإلسالم فهو مبنزلة اللقطة ولو

  الضرب جيعل جاهليا 
وإن وجده يف ارض مملوكة ففيه اخلمس والباقي للمالك وأما املائع كالقار الزفت والنفط زيت البترول فال شيء فيه 

  أصال 
  ومثله ما ليس مبنطبع وال مائع كالنوره واجلوهر وحنومها فإنه ال جيب فيهما شيء 

ؤ واملرجان والسمك وحنو ذلك إال اذا أعده للتجارة فتكون وال شيء فيما يستخرج من البحر كالعنرب واللؤل
  كالعروض وجتب فيها الزكاة 

  احكام متفرقة

  جيوز دفع الزكاة ملن ميلك أقل من النصاب ولو كان صحيحا مكتسبا  ١
  األوراق املالية البنكنوت تعترب ماال جتب الزكاة فيه حسب قيمتها  ٢
  ه مث ظهر خبالفه أجزأه إال أن يكون عبده أو مكاتبه فانه ال جيزئه لو دفع الزكاة ألحد املصارف حسب ظن ٣
  لو عجل ذو نصاب لسنني أو لنصب صح  ٤
  املقدار الواجب تعترب قيمته يوم الوجوب وهو متام احلول وال ينظر اىل القيمة قبل ذلك  ٥
  ال تؤخذ الزكاة من تركة امليت إال اذا أوصى فتكون من ثلث ماله  ٦



  عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة يصح دفع  ٧
  تضم قيمة العروض اىل الثمنني والذهب اىل الفضة قيمة  ٨
  ال يضمن الزكاة مفرط غري متلف  ٩
ما غلب على الغش فكاخلالص من النقدين وما غلب عليه الغش إن كان مثنا رائجا اعتربت قيمته فإن بلغت  ١٠

  يكن مثنا رائجا كان يف حكم العروض إن نوى التجارة فيهنصابا وجبت زكاته وإال ال وإن مل 
  اذا قبض مال الضمار ال جتب فيه الزكاة عن املاضي  ١١
  الدين الذي يطرأ يف خالل احلول  ١٢

  مينع وجوب الزكاة عند اإلمام حممد فهو مبنزلة هالكه 
  وال مينع عند اإلمام أيب يوسف فهو مبنزلة نقصانه 

  عني النقدين الذهب والفضة فاملعترب وزهنما وقت األداء كما اعترب وقت الوجوب لو دفع الزكاة من  ١٣
املال املستفاد يف أثناء احلول يضم إىل جمانسة ويزكى بتمام احلول األصلي سواء استفيد بتجارة أم مرياث ام  ١٤

  غريها 
  املال الذي وجبت فيه الزكاة مث هلك تسقط زكاته  ١٥
  مث أبرأه عنه بنية الزكاة ال جيزئه ذلك من له دين على فقري  ١٦

  مصرف الزكاة

إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة { تصرف الزكاة لألصناف الثمانية املبينة يف قول اهللا تعاىل 
  } قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم 

  فقري هو الذي ميلك أقل من النصاب أو ميلكه وهو مستغرق يف حاجته وال ١
  واملسكني هو الذي ال ميلك شيئا فهو أسوأ حاال من الفقري  ٢
  والعامل على الصدقة هو الذي نصبه اإلمام ليأخذ الصدقات ويعطى بقدر عمله ولو كان غنيا  ٣
عليه وسلم يستميلهم ويتألفهم ليسلموا أو ليدفع شرهم أو واملؤلفة قلوهبم هم الذين كان سيدنا النيب صلى اهللا  ٤

  لتقوى نيتهم ويثبتوا على اإلسالم فهم كانوا أصنافا ثالثة 
  والرقاب هم املكاتبون أي العبيد الذين اتفقوا مع سادهتم على العتق مبال يدفعونه  ٥
  والغارم هو املدين الذي عجز عن سداد دينه ٦
  الفقراء املنقطعون للجهاد يف سبيل اهللا وإعالء كلمة اإلسالم  ويف سبيل اهللا هم اجلنود ٧
  وابن السبيل هو الغريب املنقطع عن ماله  ٨

  وهذا وللمزكي أن يدفع الزكاة اىل مجيع هذه األصناف املذكورة أواىل بعضهم ولو واحدا من أي صنف كان 
عال وال لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل وال اىل  وال جيوز دفعها لبين هاشم أو مواليهم وال ألصله كأبيه وجده وإن

  زوجته وال اىل ذمي وال اىل جهة ليس فيها متليك الزكاة ملستحقها كبناء مسجد أو مدرسة ملا أن التمليك ركنها 
ابنه وجيوز دفعها اىل ولد الغين الكبري الفقري وكذلك جيوز دفعها اىل امرأة الغين الفقرية واىل األب املعسر وإن كان 

  موسرا 
  ويكره نقلها اىل بلد آخر إال اىل قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده لكن اذا عجلها قبل وجوهبا فال باس لنقل 



واذا نوى الزكاة مبا يعطيه لصبيان أقاربه أجزاه وكذلك جيزئه ما يدفعه للفقراء من الرجال والنساء يف املواسم 
  واألعياد 

  إال العامل  والفقر شرط يف مجيع األصناف

  صدقة الفطر

  تعريفها

  هي صدقة يعطيها املسلم يف يوم عيد الفطر ملن تصرف إليهم الزكاة 

  حكمتها

  أمرنا هبا سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السنة الثانية من اهلجرة حلكم جليلة وأغراض نبيله منها 
  إغناء الفقراء عن ذل السؤال يف هذا اليوم العظيم  ١
  الفرح والسرور عليهم يف هذا اليوم الذي يفرح فيه املسلمون مجيعا  إدخال ٢
  تطهري مال الصائم بعد أن تطهر جسده بالصوم  ٣
جرب ما عساه أن يكون من خلل يف صومه قال سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم  ٤

  من اللغو والرفث 

  ركنها

  تكفي اإلباحة فيها متليكها ملن تعطى اليه فال 

  سببها

رأس ميونه ويلي عليه أي شخصه وما كان يف معناه ممن ميونه ويلي عليه والية كاملة فيخرجها عن نفسه وأوالده 
  الصغار الفقراء وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده 

  شروط وجوهبا

  واء أحال عليه احلول أم ال اإلسالم واحلرية وملك نصاب فاضل عن حاجته األصلية سواء أكان ناميا أم ال وس

  وقت وجوهبا

  جتب بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو افتقر أو أسلم أو ولد أو اغتىن بعده ال جتب عليه 
ويصح أداؤها مقدما عن يوم الفطر أو مؤخرا عنه إال أنه يستحب أداؤها قبل اخلروج اىل املصلى وال تسقط هبالك 

  املال بعد الوجوب 



  يت خترج منهااالصناف ال

  األصناف اليت خترج منها أحد أربعة الرب والشعري والتمر والزبيب 

  مقدار الواجب

  ومقدار الواجب نصف صاع من الرب أو دقيقه أو سويقه وصاع كامل من الشعري أو التمر أو الزبيب 
  غرام تقريبا  ٤٠٠٠والصاع يعادل 

  إخراج القيمة

  نت أنفع للفقري وجيوز إخراج القيمة بل هي أفضل اذا كا

  كتاب احلج

  تعريفه

  احلج لغة القصد وشرعا قصد مكان خمصوص يف زمان خمصوص بفعل خمصوص 

  زمن فرضيته

  وقد فرضه اهللا تعاىل يف السنة التاسعة من اهلجرة مرة واحدة يف العمر على الفور  ٣

  حكمه ودليل فرضيته

{ و فريضة العمر ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعاىل واحلج ركن من األركان اخلمسة اليت بين عليها اإلسالم وه
وبالسنة وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال 

  عليكم احلج فحجوا وعلى فرضيته انقعد إمجاع املسلمني فهو إذن فريضة حمكمة يكفر جاحدها 

  سبب وجوبه

  ه البيت احلرام ولذا ال يتكرر الوجوب سبب وجوب

  شروط فرضيته

اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية والقدرة على الزاد والراحلة فاضلة عن حوائجه األصلية وعن نفقة من تلزمه 
  نفقتهم اىل أن يعود والعلم بفرضيته ملن أسلم يف دار احلرب 

  شروط وجوب ادائه



  حمرم للمرأة يف مسافة سفر وزوال املانع احلسي كاحلبس  صحة البدن وأمن الطريق ووجود زوج أو

  شروط صحته

  يشترط لصحته ثالثة شروط وهي اإلحرام والوقت احملدد له وعدم اجلماع قبل الوقوف بعرفة 

  وقته

  للحج أشهر معلومات هي شوال ذو العقدة وعشر من ذي احلجة 

  اركانه

  زيارة للحج ركنان مها الوقوف بعرفة ولو حلظة وطواف ال

  واجباته

  للحج واجبات عدة منها 
  إنشاء اإلحرام من امليقات  ١
  الوقوف مبزدلفة ولو حلظة من فجر يوم النحر اىل أن يسفر جدا  ٢
  السعي بني الصفا واملروة سبع مرات يبتدىء السعي بالصفا وخيتمه باملروة ٣
  طواف الصدر لآلفاقي  ٤
  رمي اجلمار يف أيام النحر والتشريق  ٥
  احللق أو التقصري  ٦
  ترك احملظورات كلبس املخيط وتغطية الرأس والوجه وضابط ذلك أن كل ما يترتب على تركه دم فهو واجب  ٧

  سنن احلج

  للحج سنن كثرية منها 
  االغتسال اذا أراد اإلحرام  ١
  لبس إزار ورداء جديدين أبيضني  ٢
  صالة ركعتني ينوي هبما سنة اإلحرام  ٣
  تلبية بعد اإلحرام اإلكثار من ال ٤
  طواف القدوم ولو يف غري أشهر احلج  ٥
  اإلكثار من الطواف وهو أفضل من صالة النفل لآلفاقي  ٦
  اخلطبة يف اليوم السابع بعد الظهر لتعليم مناسك احلج  ٧
  اخلروج بعد طلوع الشمس يوم التروية ثامن ذي احلجة من مكة اىل مىن واملبيت هبا  ٨



  ىل عرفات يف اليوم التاسع بعد طلوع الشمس اخلروج من مىن ا ٩
  االجتهاد يف التضرع واخلشوع والدعاء  ١٠

  اإلحرام

  اإلحرام التزام حرمات خمصوصة ويكون بأمرين 
  نية النسك احلج أو العمرة  ١
  اقتران النية بالتلبية  ٢

  مواقيت احلج املكانية

اليت ال جيوز ملريد احلج أن جياوزها إال حمرما حبج أو  للحج مواقيت زمانية وقد سبق بياهنا ومواقيت مكانية وهي
  عمرة وهاك بياهنا 

  ذو احلليفة ألهل املدينة وملن مر هبا  ١
  ذات عرق ألهل العراق وملن مر هبا  ٢
  اجلحفة ألهل مصر والشام وملن مر هبا  ٣
  قرن املنازل ألهل جند وملن مر هبا  ٤
  يلملم ألهل اليمن وملن مر هبا  ٥

  تقدمي ااإلحرام عن هذه املواقيت بل هو أفضل اذا أمن الوقوع يف حمظورات اإلحرام وجوز 
  وال جيوز لآلفاقي أن يتجاوزها إال حمرما اذا أراد دخول مكة 

  وجيوز ملن هو داخلها دخول مكة بال إحرام وميقاته احلل ومن كان باحلرم فميقاته للحج احلرم وللعمرة احلل 

  كيفية احلج

  ج فعليه أن يفعل ما يأيت من أراد احل
أن حيرم من امليقات فاذا هم به يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه مث يغتسل أو يتوضأ والغسل أفضل  ١

ويلبس إزارا ورداء جديدين أو غسيلني واجلديد البيض أفضل ويتطيب إن وجد ويصلي ركعتني ويقول اللهم إين 
ى بقلبه أجزأه مث يليب عقيب صالته فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك أريد احلج فيسره يل وتقبله مين وإن نو

  لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
  وجتوز الزيادة على ذلك 

  فاذا نوى ولىب فقد أحرم

  ويستحب له أن يصلي على سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد التلبية وأن يدعو مبا شاء 
فليجتنب الرفث والفسوق واجلدال وقتل صيد الرب ولبس املخيط والعمامة واخلفني وتغطية الرأس واذا أحرم  ٢

  والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والشعر وتقليم األظفار 



  وجيوز له أن يغتسل ويدخل احلمام ويستظل بالبيت واحململ ويشد يف وسطه اهلميان وحنوه 
   شرفا أو هبط واديا أو لقى ركبانا وباالسحار ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما عال

فاذا دخل مكة ابتدأ باملسجد فاذا عاين البيت كرب وهلل وابتدأ باحلجر األسود فاستقبله وكرب وهلل رافعا يديه  ٣
كالصالةويقبله إن استطاع أو يستلمه أو يشري اليه إن مل يقدر على االستالم مث يطوف طواف القدوم سبعة أشواط 

  احلطيم يرمل يف الثالة األول وميشي يف الباقي على هينته و يستلم احلجر كلما مر به وخيتم الطواف باالستالم  وراء
مث يصلي ركعتني يف مقام إبراهيم أو حيث تيسر له من املسجد مث يعود ويستمل احلجر وخيرج اىل الصفا واملروة 

  فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا وخيتم باملروة 
  مث يقيم مبكة حراما يطوف بالبيت ما شاء مث خيرج غداة يوم التروية اىل مىن فيبيت هبا حىت يصلي الفجر يوم عرفة  ٤
ويف اليوم التاسع يتوجه اىل عرفات ويقف قريبا من جبل الرمحة ولو حلظة من زوال الشمس اىل طلوع فجر يوم  ٥

  النحر 
  فة وبات هبا فاذا غابت الشمس أفاض مع اإلمام اىل املزدل

ويف اليوم العاشر وهو يوم النحر يصلي الفجر بغلس مث يقف باملزدلفة ولو حلظة مث يتوجه اىل مىن قبل طلوع  ٦
الشمس فريمي مجرة العقبة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث يذبح شاة إن أحب ويقصر أو حيلق وهو أفضل 

  ذلك حل له كل شيء من حمظورات اإلحرام إال النساء  ويستحب أخذ اجلمار من مزدلفة أو من الطريق فإذا فعل
مث يذهب من يومه أو من غده أو بعده إىل مكة ويطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط وهذا الطواف هو 

  الركن الثاين 
 وكره حترميا تأخري طواف الزيارة عن أيام النحر الثالثة ومىت انتهى من الطواف أو معظمه حل له كل شيء حىت

  النساء
  مث يعود اىل مىن فيبيت هبا  ٨
ويف اليوم احلادي عشر بعد زوال الشمس يرمي اجلمرات الثالث كل مجرة سبع حصيات ويبدأ باجلمرة اليت تلي  ٩

  مسجد اخليف مث باجلمرة الوسطى مث جبمرة العقبة 
  ويف اليوم الثاين عشر يفعل كما فعل يف اليوم احلادي عشر وبذلك ينتهي حجه  ١٠
مث يرجع اىل مكة وينزل باحملصب ولو ساعة ويطوف بالبيت طواف الصدر ويسمى طواف الوداع سبعة أشواط  ١١

  وهو واجب على اآلفاقي 
مث يأيت زمزم فيستقي بنفسه ويشرب إن قدر مث يأيت باب الكعبة ويقبل العتبة مث يأيت امللتزم فيلصق بطنه بالبيت  ١٢

  تار الكعبة وجيتهد يف الدعاء ويبكي ويرجع القهقرى حىت خيرج من املسجد ويضع خده األمين عليه ويتشبث بأس
واملرأة كالرجل إال أهنا تكشف وجهها دون راسها وال ترفع صوهتا بالتلبية وال ترمل وال تسعى وتقصر وال حتلق 

  وتلبس املخيط وال تستلم احلجر اذا كان هناك رجال 
أهنا ال تطوف وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة عادت وال  ولو حاضت عند اإلحرام اغتسلت وأحرمت إال

  شيء عليها لطواف الصدر 

  حبث العمرة

  تعريفها



  العمرة لغة الزيارة وشرعا زيادة البيت احلرام على وجه خمصوص 

  حكمها

  هي سنة مؤكدة على األصح 

  ميقاهتا

ل السنة فيصح اإلحرام هبا من غري كراهة يف كل العمرة كاحلج هلا ميقات زماين وميقات مكاين فأما الزماين فهو ك
  أيام السنة إال يف يومي عرفة والنحر وأيام التشريق الثالثة فإن اإلحرام هبا يف هذه األيام اخلمسة مكروه حترميا 

  وأما املكاين فهو كميقات احلج الذي سبق بيانه إال ملن كان مبكة من أهلها أو من غريهم فإن ميقاته احلل 

  ركنها

  الطواف حول البيت سبعة أشواط أو أكثرها 

  شرطها

  اإلحرام 

  واجباهتا

  السعي بني الصفا واملروة واحللق أوالتقصري 

  كيفيتها

أن يتجرد ويتنظف على حنو ما سبق بيانه يف احلج مث يقول اللهم إين أريد العمرة فيسرها يل وتقبلها مين مث يليب فاذا 
  فعل ذلك فقد أحرم هبا 

  لبيت ويسعى بني الصفا واملروة سبع مرات مث حيلق أو يقصر وبذلك تتم عمرته مث يطوف با

  العمرة احلج األصغر

  العمرة كاحلج يف عامة أفعاله لكنها ختالفه يف أمور منها 
  أهنا سنة مؤكدة خبالف احلج فإنه فرض  ١
  أنه ال يشترط هلا وقت معني  ٢
  ليس فيها وقوف بعرفة  ٣
  فة ليس فيها نزول مبزدل ٤
  ليس فيها رمي للجمار  ٥



  ليس فيها مجع بني صالتني  ٦
  ليس فيها طواف قدوم  ٧
  ليس فيها طواف وداع  ٨
  ميقاهتا احلل جلميع الناس خبالف احلج فان ميقاته للمكي احلرم  ٩

  حبث القرآن

  تعريفه 
حكما فيقول بعد صالة ركعيت القران لغة اجلمع بني شيئني وشرعا اجلمع بني العمرة واحلج بإحرام واحد حقيقة أو 

  اإلحرام اللهم إين أريد العمرة واحلج فيسرمها يل وتقبلهما مين مث يليب 

  حكمه

  القران أفضل من احلج وحده ومن العمرة وحدها ومن أدائهما منفصلني 

  شروطه

  يشترط للقرآن سبعة شروط وهي 
  أن حيرم باحلج قبل طواف العمرة كله أو أكثره  ١
  ج قبل إفساد العمرة أن حيرم باحل ٢
  أن يطوف للعمرة كل طوافها أو أكثره قبل الوقوف بعرفة  ٣
  أن يطوف للعمرة كل طوافها أو أكثره يف أشهر احلج  ٤
  أن يصون حجه وعمرته عن الفساد  ٥
  أن ال يكون من أهل مكة فلو أراد املكي القران خرج اىل جهة أخرى قبل أشهر احلج  ٦
  أن ال يفوته احلج  ٧

  يفيتهك

اذا دخل القارن مكة بدأ أوال بأفعال العمرة فيطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل يف الثالثة األول فقط مث يصلي 
  ركعيت الطواف مث خيرج فيسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط لكنه ال حيلق وال يقصر وبذلك تنتهي عمراته 

  املروة مث يستمر يف أعمال احلج كما تقدم مث يشرع يف أفعال احلج فيطوف للقدوم ويسعى بني الصفا و

  شكر اهللا



فاذا رمى مجرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو سبع بدنة ويتصدق هبا شكرا هللا على توفيقة ألداء 
ولو  النسكني احلج والعمرة فان مل جيد صام عشرة أيام ثالثة منها قبل يوم النحر وسبعة بعد الفراغ من أعمال احلج

  مبكة ولو صامها متفرقة جاز 

  حبث التمتع

  تعريفه

  التمتع لغة االرتفاق واالتنفاع وشرعا أن حيرم بالعمرة وحدها فاذا حتلل منها أحرم باحلج 

  حكمه

  هو أفضل من احلج وحده ومن العمرة وحدها ودون القران 

  شروطه

  يشترط لصحة التمتع شروط منها 
  يف أشهر احلج  أن يطوف طواف العمرة أو أكثره ١
  أن يقدم إحرام العمرة على احلج  ٢
  عدم إفساد احلج  ٣
  عدم اإلملام بأهله إملاما صحيحا  ٤
  أن يؤدي العمرة واحلج يف سنة واحدة  ٥
  عدم التوطن مبكة  ٦
  أن ال يدخل عليه أشهر احلج وهو حالل مبكة  ٧

  كيفيته

حرام اللهم إين أريد العمرة فيسرها يل وتقبلها منيواذا دخل أن حيرم بالعمرة من امليقات فيقول بعد صالة ركعيت اإل
مكة يطوف هلا ويسعى وحيلق أو يقصر فاذا فعل ذلك حتلل منها فاذا جاء يوم التروية أحرم باحلج من احلرم وأمت 

  أفعاله كما سبق 

  شكر اهللا

شكرا هللا على توفيقه ألداء النسكني  اذا رمى مجرة العقبة يوم النحر فليذبح شاة أو بدنة أو سبع بدنة ويتصدق هبا
  فان مل جيد صام ثالثة أيام قبل يوم النحر وسبعة اذا فرغ من أعمال احلج 

وليس ألهل مكة ومن كان داخل امليقات متتع وال قران وإن عاد املتمتع اىل أهله بعد العمرة ومل يكن ساق اهلدي 
  بطل متتعه



  باب اجلنايات 
  

  اإلحرام نفسه وجناية على احلرم وجنتية احملرم على أربعة أقسام  اجلنايات قسمان جناية على
  منها ما يوجب دما  ١
  ومنها ما يوجب صدقة  ٢
  ومنها ما يوجب دون ذلك  ٣
  ومنها ما يوجب القيمة  ٤
فاليت توجب دما هي ما لو طيب احملرم البالغ عضوا من أعضائه أو خضب رأسه حبناء أو ادهن بزيت وحنوه أو  ١

خميطا أو ستر رأسه يوما كامال أو حلق ربع رأسه أو قص أظفار يديه ورجليه مبجلس واحد أو أظفار يد أو لبس 
  رجل أو ترك واجبا من واجبات احلج 

واليت توجب الصدقة هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس خميطا أوغطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع  ٢
  للصدر حمدثا وترك شوطا من طواف الصدر أو حصاة من إحدى اجلمار  رأسه أو قص ظفرا أو طاف للقدومأو

  واليت توجب أقل من نصف صاع هي ما لو قتل قملة أو جرادة فإنه يتصدق مبا شاء  ٣
واليت توجب القيمة هي ما لو قتل صيدا فيقومه عدالن يف مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا فله اخليار أن شاء  ٤

اشترى طعاما وتصدق به لكل فقري نصف صاع أو صام يوما عن طعام كل مسكني وال شيء بقتل اشتراه وذحبه أو 
  غراب وحدأة وعقرب وحية وكلب عقور وسلحفاة وما ليس بصيد فال جيب بقتل مجيع هوام األرض شيء 

  اهلدي

  اهلدي ما يهدى اىل احلرم من النعم ويكون من اإلبل والبقر والغنم 
  وز يف اهلدايا فيشترط السالمة من العيوب كالعور والعرج وحنومها وما جاز يف الضحايا جي

والشاة جتزىء يف كل شيء إال يف طواف الزيارة جنبا ووطء بعد الوقوف بعرفة قبل احللق ففي كل منهما جتب بدنة 
  بقرة أو ناقة 

  وقت الذبح

رمي مجرة العقبة وما عدامها فال يتقيد ذحبه خيتص دم القران والتمتع بذحبه يف أيام النحر الثالثة ويكون الذبح بعد 
  بزمان معني 

  مكان ذبح اهلدي

ومكان ذبح اهلدي مطلقا هو احلرم وإذا كان الذبح يف إيام النخر فيسن أن يكون مبىن وإن كان يف غريها فالذبح 
  مبكة أفضل إال البدنة املنذورة فال يتقيد ذحبها باحلرم 

   عليه وسلمفصل يف زيارة سيدنا النيب صلى اهللا



ملا كانت زيارة سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم من أفضل القرب وأحسن املسنحبات بل تقرب من درجة ما لزم 
من الواجبات فإنه صلى اهللا عليه وسلم حرض عليها وبالغ يف الندب اليها فقال من وجد سعة ومل يزرين فقد جفاين 

 فكأمنا زارين يف حيايت وقال عليه الصالة والسالم من حج البيت ومل وقال صلى اهللا عليه وسلم من زارين بعد ممايت
  يزرين فقد جفاين رواه ابن عدي بسند حسن اىل غري ذلك من االحاديث 

ومما هو مقرر عند احملققني أنه صلى اهللا عليه وسلم حي يرزق ممتع جبميع املالذ والعبادات غري أنه حجب عن أبصار 
  مات القاصرين عن شريف املقا

وينبغي ملن قصد زيارة سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يكثر من الصالة عليه فإنه يسمعها وتبلغ اليه وفضلها 
أشهر من أن يذكر فاذا عاين الزائر حيطان املدينة املنورة يصلي على سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يقول اللهم 

وحيك فامنن علي بالدخول فيه واجعله وقاية يل من النار وأمانا من  هذا حرم نبيك صلى اهللا عليه وسلم ومهبط
  العذاب واجعلين من الفائزين بشفاعة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يوم املآب 

ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجه للزيارة إن أمكنهويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للقدوم على سيدنا 
وسلم مث يدخل املدينة املنورة ماشيا إن أمكنه بال ضرورة بعد وضع ركبه واطمئنانه على حشمه النيب صلى اهللا عليه 

وأمتعته متواضعا بالسكينة والوقار مالحظا جاللة املكان قائال باسم اهللا وعلى ملة سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
نا نصريا اللهم صل على سيدنا وسلم رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطا

حممد وعلى آل سيدنا حممد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا حممد على 
آل سيدنا حممد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم إنك محيد جميد واغفر ذنويب وافتح يل 

د الشريف فيصلي حتيته عند منربه ركعتني ويقف حبيث يكون عمود املنرب أبواب رمحتك وفضلك مث يدخل املسج
الشريف حبذاء منكبه األمين فهو موقف سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم وما بني قربه ومنربه روضة من رياض اجلنة 

ري حتية املسجد كما أخرب به صلى اهللا عليه وسلم وقال منربي على حوضي فيسجد شكرا هللا تعاىل بأداء ركعتني غ
شكرا ملا وفقه اهللا تعاىل ومن عليه بالوصول اليه مث يدعو مبا شاء فينهض متوجها اىل احلضرة احملمدية الشريفة فيقف 

مبقدار أربعة أذرع بعيدا عن احلجرة الشريفة بغاية األدب مستدبر القبلة حماذيا لرأس سيدنا النيب صلى اهللا عليه 
ظره السعيد اليك ومساعه كالمك ورده عليك السالم وتأمينه صلى اهللا عليه وسلم وسلم ووجهه األكرم مالحظا ن

على دعائك وتقول السالم عليك يا سيدي يا رسول اهللا السالم عليك يا نيب اهللا السالم عليك يا حبيب اهللا السالم 
م عليك يا خامت النبيني السالم عليك يا نيب الرمحة السالم عليك يا شفيع األمة السالم عليك يا سيد املرسلني السال

عليك يا مزمل السالم عليك يا مدثر السالم عليك وعلى أصولك الطيبني وأهل بيتك الطاهرين الذين أذهب 
اللهعنهم الرجس وطهرهم تطهريا جزاك اهللا عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسوال عن أمته أشهد أنك رسول 

ونصحت األمة وأوضحت احلجة وجاهدت يف سبيل اهللا حق جهاده وأقمت اهللا قد بلغت الرسالة وأديت األمانة 
الدين حىت أتاك اليقني صلى اهللا عليك وسلم وعلى أشرف مكان حبلول جسمك الكرمي فيه صالة وسالما دائمني 

دك من رب العاملني عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم اهللا صالة ال انقضاء ألمدها يا سيدنا يا رسول اهللا حنن وف
وزوار حرمك تشرفنا باحللول بني يديك وقد جئناك من بالد شاسعة وامكنة بعيدة قطعناها بقصد زيارتك لنفوز 

بشفاعتك والنظر اىل مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء بعض حقك واالستشفاع بك اىل ربنا فإن اخلطايا قد قصمت 
ود بالشفاعة العظمى واملقام احملمود وصاحب الوسيلة ظهورنا واألوزار قد أثقلت كواهلنا وأنت الشافع املشفع املوع

ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما { وقد قال اهللا تعاىل 



ا يف وقد جئناك ظاملني ألنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا اىل ربك واسأله أن مييتنا على سنتك وأن حيشرن} 
زمرتك وحتت لواءك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غري خزايا وال ندامى الشفاعة الشفاعة الشفاعة 

ياسيدنا يا رسول اهللا يقوهلا ثالثا ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا باالميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا 
  ربنا إنك رؤوف رحيم 
وصاه فيقول السالم عليك با سيدي يا رسول اهللا من فالن بن فالن يتشفع بك اىل ربك ويبلغ الزائر سالم من أ

فاشفع له وللمسلمني مث صل عليه مبا شئت مسقبال وجهه الكرمي مستدبر القبلة مث تتحول قدر ذراع حىت حتاذي 
خليفة سيدي رسول اهللا  رأس الصديق أيب بكر رضي اهللا عنه خليفتهاألول وصاحبه يف الغار وتقول السالم عليك يا

صلى اهللا عليه وسلم السالم عليك يا صاحب سيدي رسول اهللا وأنيسه يف الغار ورفيقه يف األسفار وأمينه يف 
األسرار جزاك اهللا عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه فلقد خلفته بأحسن خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خري 

الم وشيدت أركانه فكنت خري إمام ووصلت األرحام ومل تزل قائما مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت اإلس
باحلق ناصرا للدين وألهله حىت أتاك اليقني سل اهللا سبحانه لنا دوام حبك واحلشر مع حزبك وقبول زيارتنا 

  والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته 
ب رضي اهللا عنه فتقول السالم عليك يا مث تتحول مثل ذلك حىت حتاذي رأس أمري املؤمنني الفاروق عمر ابن اخلطا

أمري املؤمنني السالم عليك يا مظهر اإلسالم السالم عليك يا مكسر األصنام جزاك اهللا عنا أفضل اجلزاء لقد نصرت 
اإلسالم واملسلمني وفتحت معظم البالد بعد سيد املرسلني وكفلت األيتام ووصلت األرحام وقوي بك اإلسالم 

ا مرضيا وهاديا مهديا مجعت مشلهم وأعنت فقريهم وجربت كسرهم السالم عليكما يا وكنت للمسلمني إمام
ضجيعي سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه ومشرييه واملعاونني له على القيام بالدين والقائمني 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده مبصاحل املسلمني جزاكما اهللا أحسن اجلزاء جئناكما نتوسل بكما اىل سيدنا ر
ليشفع لنا ويسأل اهللا ربنا أن يتقبل سعينا وحييينا على ملته وميتنا عليها وحيشرنا يف زمرته مث يدعو لنفسه ولوالديه 

  وملن أوصاه بالدعاء وجلميع املسلمني 
للهم إنك قلت وقولك مث يعود ويقف عند رأس سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم الشريف مستقبله كاألول ويقول ا

احلقولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما وقد جئناك 
سامعني قولك طائعني أمرك مستشفعني بنبيك إليك اللهم ربنا اغفر لنا وآلباءنا وأمهاتنا واخواننا الذين سبقونا 

 للذين آمنوا ربا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال
عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني ويزيد ما شاء ويدعو 

حىت تاب اهللا تعاىل عليه وهي بني  مبا حضره ويوفق له بفضل اهللا تعاىل مث يأيت اسطوانة أيب لبابة اليت ربط هبا نفسه
مقام احلبيب واملنرب ويصلي ما شاء نفال ويتوب اىل اهللا عز وجل ويدعو مبا شاء ويأيت الروضة فيصلي ما شاء ويدعو 

  مبا أحب ويكثر من التسبيح والتهليل والثناء على اهللا مبا هو أهله واالستغفار 
ندثرت تربكا بأثر سيديا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومكان يده مث يأيت املنرب فيضع يده على الرمانة اليت ا

الشريفة اذا خطب لينال بركته صلى اهللا عليه وسلم ويصلي عليه ويسأل اهللا ما شاء مث يأيت االسطوانة احلنانة وهي 
حىت نزل  اليت فيها بقية اجلذع الذي حن اىل سيدنا النيب صلى اهللا عليه وسلم حني تركة وخطب على املنرب

فاحتضنه فسكن ويتربك مبا بقي من اآلثار لنبوية واألماكن الشريفة وجيتهد يف إحياء الليايل مدة إقامته واغتنام 
  مشاهدة احلضرة النبوية وزيارته يف عموم األوقات 



  االماكن املستحب زيارهتا يف املدينة املنورة

وصا قبل سيد الشهداء محزة رضي اهللا تعاىل عنه مث اىل ويستحب أن خيرج اىل البقيع فيأيت املشاهد واملزارات خص
البقيع اآلخر فيزور عم سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العباس رضي اهللا تعاىل عنه وسبطه الشريف احلسن 
 بن علي رضي اهللا عنهما وبقية آلسيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويزور أمري املؤمنني عثمان أبن عفان رضي
اهللا عنه وسيدنا إبراهيم بن سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأزواجه الطاهرات رضي اهللا تعاىل عنهن أمهات 

املؤمنني وعمته صفية والصحابة والتابعني رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني ويزور شهداء أحد وإن تيسر يوم اخلميس 
دار ويقرأ آية الكرسي واإلخالص إحدى عشر مرة وسورة فهو أحسن ويقول سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب ال

  يس إن تيسر ويهدي ثواب ذلك جلميع الشهداء ومن جبوارهم من املؤمنني 
ويستحب أن يأيت مسجد قباء يوم السبت أو غريه ويصلي فيه ويقول بعد دعائه مبا أحب يا صريخ املستصرخني يا 

يب دعوة املضطرين صل على سيدنا حممد وآله واكشف كريب غياث املستغيثني يا مغرج كرب املكروبني يا جم
وحزين كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه يف هذا املقام يا حنان يا منان يا كثري املعروف واالحسان يا دائم 

  النعم يا أرحم الرامحني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا يا رب العاملني آمني 
  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني
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