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  :ةـــــدمـمق
الحمد � العلي األرفق وجامع األشیاء والمفرق وصلى هللا وسلم        

على نبي الھدى والرحمة محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب القرشي 
  وبعد  ...وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

وال یستطیع أي  .الفقھ من العلوم التي تالمس حیاة اإلنسان التعبدیة      
اتفقت نصوص و .من عبادة إال بتعلمھ أمور الفقھ علیھ فرد أداء ما

وحثت على طلبھ وإعالء  ،الكتاب والسنة على أھمیة الفقھ بالنسبة للمسلم
ولكي ندرك أھمیة الفقھ في دین هللا وأنھ نور لحاملھ والعامل بھ  ،شأنھ

ففي  - علیھ الصالة والسالم  - النبي قول نجد  واآلخرة  في الدنیا
: یقول -صلى هللا علیھ وسلم  -یة أنھ سمع النبي الصحیحین عن معاو

وال بد من فقھ الكالم  .تفق علیھ م” یفقھھ في الدین امن یرد هللا بھ خیرً ”
   . وإنزالھ منزلتھ ومقصودة وھو الفقھ بعینھ

وثبت في نصوص أخرى أن الفقھ لیس ھو حفظ النصوص     
شعري أن فعن أبي موسى األ ،وإدراك ظواھر ألفاظھا ،استعراضھا
بعثني هللا بھ من الھدى  مثل ما”: قال - صلى هللا علیھ وسلم -رسول هللا 

فكان منھا نقیة قبلت الماء  ،اوالعلم كمثل الغیث الكثیر أصاب أَرضً 
فنفع هللا  ؛ وكانت منھا أجادب أمسكت الماء ،فأنبتت الكأل والعشب الكثیر

منھا أخرى إنما  وأصاب طائفة ،شربوا منھا وسقوا ورعوا ،بھا الناس
فذلك مثل من فَقُھ في دین هللا ونفعھ  وال تنبت كألً  ھي قیعان ال تمسك ماءً 

یقبل ھدى هللا الذي ا ولم ومثل من لم یرفع بذلك رأسً  ،هللا بھ فَعلم وَعلّم
ا سمع نضر هللا عبدً ”: وعن أنس بن مالك أن رسول هللا قال“ أرسلت بھ

ورب حامل فقھ  ،ب حامل فقھ غیر فقیھفر ،ثم بلّغھا عني ،مقالتي فوعاھا
ال حسد إال في ” –م صلى هللا علیھ وسل -ویقول .)1(“من ھو أفقھ منھ إلى

تاه هللا آ فسلطھ على ھلكتھ في الحق ورجل تاه هللا ماًال آاثنتین رجل 
  . )2(”لحكمة فھو یقضي بھا ویعلمھا ا

هللا بن عباس ولقد برز حبر األمة وترجمان القرآن الصحابي الجلیل عبد 
وتوسع بعلوم  ،اا وتفسیرً في معرفة الدین فقھً  - مارضي هللا عنھ -
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: لھ -صلى هللا علیھ وسلم  -الشریعة ووعاھا ببركة دعاء رسول هللا 
إنھا دعوة مباركة من رجل   .)1(”قھھ في الدین وعلمھ التأویل اللھم ف”

رضي هللا  - بن عباس ونعمة أنعم هللا بھا على ا ،مبارك تقبلھا هللا من نبیھ
عالجت . في العلموبرز في عھده وبعده أئمة أفذاذ  - ماوأرضاھ ماعنھ

مباحث ھذا الكتاب المسمى بالدالئل الواضحات في فقھ العبادات 
 فكان شامًال  . ول في بعض المباحث وأوجزت في أخرىالق توبسط
ذن هللا  لمن یرید معرفة دینھ بسھولة ویسر یفھمھ كل طالب علم بإودلیًال 

خمسة أبواب بمنھج استنباطي وصفي دقیق وقسمت الدالئل إلى 
الطھارة والباب الثاني ول بعنوان فجاء الباب األ.واألبواب إلى مباحث 

الزكاة والرابع بعنوان الصیام والخامس الثالث بعنوان  الة وبعنوان الص
ا یعً فنسأل هللا أن ینفع بھ ویجعلھ في میزان حسناتنا جم .بعنوان الحج
  . والمثابرة  بالعلم والتربیة أولونا العنایةوحسنات من 

  ربیع أحمد بابكر :أبو عاصم: كتبھ
 .قسم الفقھ  –أستاذ مساعد بكلیة دلتا العلوم والتكنولوجیا 

                                                           

  رواه اإلمام أحمد 1
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  المبحــــث األول
  الطـــــــــھارة

  :أھمیة الطھارة 
وال تصح العبادة إال  ،ال تصح الصالة إال بطھارة الثوب والبدن والمكان

ا مَ نَّ إِ  ﴿ :قال تعالى ،فللنفس نجاسة ال تدرك إال بالبصیرة ،بطھارة النفس
 نَّ إِ  ﴿ :قال تعالى ،وللبدن نجاسة قد تدرك بالبصر ،﴾)1( سٌ جَ نَ  نَ وْ ركُ شْ المُ 
والذي یطھر بھ البدن ھو الماء ، ﴾)2( نَ یْ رِ ھِّ طَ تَ المُ  بُّ حِ یُ وَ  نَ یْ ابِ وَّ التَّ  بُّ حِ یُ  هللاَ 

، وآكد شروطھا ، والطھارة مفتاح الصالة.  الذي ھو سبب الحیاة الدنیویة
  .والشرط مقدم على المشروط

  :تعریف الطھارة
س الحسیة النظافة والخلوص من األوساخ أو األدنا :الطھارة لغة

 :والتطھیر . والمعنویة كالعیوب والمعاصي . وغیره ،كاألنجاس من بول
  .التنظیف وھو إثبات النظافة في المحل

أو  ،حقیقیة كانت وھي الَخبَث :النظافة من النجاسة” :والطھارة شرًعا
  .”)3( ُحكمیة وھي الَحَدث
حل وصف شرعي ی :والحدث . عین مستقذرة شرًعا :والخبث في الحقیقة

  . في األعضاء یزیل الطھارة
أو ما  ،رفع حدث أو إزالة نجس :ھاف النووي الشافعي الطھارة بأنَّ وعرَّ 

وأراد بالزیادة األخیرة على تعریف  .)4(في معناھما وعلى صورتھما
 ،وتجدید الوضوء ،شمول التیمم واألغسال المسنونة :الحنفیة السابق

                                                           

  28سورة التوبة اآلیة  1

  222سورة البقرة اآلیة  2

ح الكتاب، تحقیق محمود أمین النواوي، المیداني، عبدالغني الغنیمي الدمشقي، اللباب في شر 3

  10ص 1ج.   دار الكتاب العربي

، مغني )ھـ977: المتوفى(الشربیني، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي  4

 -ھـ1415األولى، : الطبعة. المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیة

 16ص 1م، ج 1994
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والمضمضة  ،ینومسح األذن ،نجسوالغسلة الثانیة والثالثة في الحدث وال
  .وطھارة المستحاضة وسلس البول ،ونحوھا من نوافل الطھارة

ھم فإنَّ  ،)1( مع تعریفھا عند الحنفیة ویتفق تعریفھا عند المالكیة والحنابلة
اسة رفع ما یمنع الصالة من حدث أو نج: الطھارة في الشرع“:قالوا

  .” أو رفع حكمھ بالتراب ،بالماء
  :ارة ومجاالتھاأنواع الطھ

أو الطھارة عن النجاسة حكًما  ،ھي الطھارة عن الحدث :طھارة حكمیة
  . والتیمم ،والغسل ،الوضوء :وھي ثالثة أنواع

 :وھي ثالثة أنواع ،وھي الطھارة عن النجاسة حقیقة :طھارة حقیقیة
 :وطھارة الخبث ثالث .)2(وطھارة الثیاب ،وطھارة المكان ،طھارة البدن

وإزالة ، والغسل، فالطھارة تشمل الوضوء .ونضح  ،ومسح ،غسل
  .وما یتعلق بھا، والتیمم، النجاسة

  :أما أنواع األنجاس
أو ، مما یجب بخروجھ الوضوء :ما یخرج من بدن اإلنسان في كلف

 ،والنفاس، ودم الحیض، والمني، والغائط، فھو نجس من البول، الغسل
واألدلة على ذلك  .لء الفموالقيء م، الصدیدو، والدم السائل من الجرح

 وَ ﴿ :وقولھ في الغسل من الجنابة،  ﴾)3(مْ كُ رَ ھِّ طَ یُ لِ  دُ یْ رِ یُ  نْ كِ لَ وَ ﴿ :قولھ تعالى
 نَّ ھُ وْ بُ رَ قْ  تَ َال وَ ﴿لحیض وقولھ في الغسل من ا،  ﴾)4(وا رُ ھَّ اطَّ بًا فَ نُ جُ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ 

  . )6(﴾)5( نَ رْ ھُ طْ ى یَ تَّ حَ 
  :في المیتة وھي نوعان

                                                           

محمد، المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل  عبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو ابن قدامة، 1

  6ص 1ج. ه1405الطبعة األولى، . بیروت –الشیباني، دار الفكر 

. دلول، فایق سلیمان دلول، أحكام العبادات في التشریع اإلسالمي، مركز األصدقاء للطباعة 2

  5ص 1ھـ،ج1427 - م2006فلسطین،  –غزة 

  6سورة المائدة اآلیة  3

  6سورة المائدة اآلیة  4

  222سورة البقرة اآلیة  5

  5ص 1أحكام العبادات في التشریع اإلسالمي ج 6
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صلى هللا علیھ  –قال  ،ونحوه، والعقرب ، ھ دم سائل كالذباب ما لیس ل
ثم انقلوه فإن في أحد  ،إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه” :- وسلم 

  .”)1(جناحیھ داء وفي اآلخر دواء
، ي األجزاء التي فیھا دم من اللحمویقع ف، المیتة التي لھا دم سائل

أما ، الحتباس الدم النجس فیھا ؛ ھا نجاسةأنَّ  ،ونحوھا، والجلد، والشحم
والشعر ، والحافر، والقرن، تي ال دم فیھا وكانت صلبة كالعظماألجزاء ال

  .والصوف فلیست نجسة
  
  

 :الماء الذي تحصل بھ الطھارة
ویرفع بھ الحدث ، یزال بھ النجس ف . الطھارة تحتاج إلى شيء یتطھر بھ

وھو الطاھر  .اء الطھورو ھو الم ، وھو الماء الذي تحصل بھ الطھارة، 
أو نبع من  ،وھو كل ماء نزل من السماء . في نفسھ الُمطھِّر لغیره

لم یتغیر أحد أوصافھ الثالثة ف ،مادام باقیًا على أصل الِخْلقة ،األرض
 :أو تغیر بشيء لم یسلب طھوریتھ،  والرائحة، والطعم، اللون :وھي

مثل ماء  ،تعمًال ولم یكن مس ،أو نبات مائي، أو ملح، كتراب طاھر
وماء  ،والبحار، واألنھار ، واآلبار ، الینابیعو، واألودیة والعیون، المطر

  .)2( ونحوھا من كل ماء عذب أو ِمْلح ،الثلج والبرد
  :الدلیل على طھوریة ماء السماء

لُ ﴿ :قال هللا تعالى . ھو الطاھر في ذاتھ المطھر لغیره نَ  َعلَْیُكم َویُنَزِّ  مِّ
َماءِ  بِھِ  لِّیُطَھَِّرُكم اءً مَ  السَّ

طاھر في ذاتھ المطھر والطھور ھو ال ،﴾ )3(
كان أ سواًء ، صفتھ التي خلق علیھا :أي –وھو الباقي على خلقتھ ، لغیره

جاریًا في األرض  مأ، ء كالمطر وذوب الثلوج والبرد نازًال من السما
ا ھو الذي فھذ . كان مقطًرا أم، والبحار، واآلبار، والعیون، كماء األنھار

                                                           

  رواه ابن ماجة 1

َحْیلِّي أ 2 َحْیلِّي، الفِقْھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ، دار الفكر .الزُّ ، باب 4ط. دمشق –سوریَّة  -د َوْھبَة الزُّ

 .226ص  1ج  .في الطھوریة التغییر غیر المؤثر

  11سورة األنفال اآلیة  3
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لم یجز التطھر  ؛فإن تغیر بنجاسة ، سةیصح التطھر بھ من الحدث والنجا
فالصحیح ؛ وإن تغیر بشيء طاھر لم یغلب علیھ ، من غیر خالف؛ بھ 

 ِمنَ  َوأَنَزْلنَا﴿ :تعالى قال .)1( ولي العلماء صحة التطھر بھ أیًضامن ق
َماءِ    .﴾)2( طَھُوًرا َماءً  السَّ

  :ماء البحرالدلیل على طھوریة 
هللا  قال لرسول هللا صلى رجًال  أنَّ  –رضي هللا عنھ  -  ھریرة عن أبي

فإن توضأنا  ،ا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الماءإنَّ ” :علیھ وسلم
صلى هللا علیھ  –قال رسول هللا   ؟أفنتوضأ من ماء البحر ،بھ عطشنا

  .»)3( الحل میتتھ ،ھو الطھور ماؤه« : - وسلم 
  :ق بالبحر أحكام منھاعلتو ی
؛  اتفق جمھور العلماء على طھوریة ماء البحر وجواز التطھر بھ.1

  .للحدیث السابق الذي رواه أبو ھریرة رضي هللا عنھ
سواًء  ،ذھب جمھور الفقھاء إلى إباحة صید جمیع حیوانات البحر.2

 َوَطَعاُمھُ  رِ اْلبَحْ  َصْیدُ  لَُكمْ  أُِحلَّ ﴿ :لقول هللا تعالى .غیرهم كانت سمًكا أأ
یَّاَرةِ  لَُكمْ  َمتَاًعا وقول النبي صلى هللا  . أي مصیده ومطعومھ ﴾)4( َولِلسَّ

  . ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ :لبحرعلیھ وسلم لما سئل عن ماء ا
 ،للنھي عن قتل الضفدع ؛ التمساح والضفدع :واستثنى الشافعیة والحنابلة

وروي عن ابن  .نھى عن قتلھفقد ثبت أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 

                                                           

 6ص  1ج .ابن مفلح، كتاب المناسك من الفروع 1

  48سورة الفرقان اآلیة  2

 -، دار المعرفة .الدارقطني، علي بن عمر أبوالحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني 3

 1، باب في ماء البحر ج السید عبدهللا ھاشم یماني المدني:تحقیق. 1966 – 1386بیروت، 

  .  34ص

 96سورة المائدة اآلیة  4
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ولالستخباث  ، ...” فإن نقیقھا تسبیح ،ال تقتلوا الضفادع” :ھ قالعمرو أنَّ 
  .)1( ى بنابھ ویأكل الناسھ یتقوَّ ؛ وألنَّ  في التمساح

 مكانت سمًكا أأسواًء  ،ذھب جمھور الفقھاء إلى إباحة میتة البحر .3

 َوَطَعاُمھُ  اْلبَْحرِ  َصْیدُ  لَُكمْ  أُِحلَّ ﴿: لقولھ تعالى ؛ غیره من حیوانات البحر
یَّاَرةِ  لَُكمْ  َمتَاًعا ھو الطھور ” :علیھ وسلموقول النبي صلى هللا  ﴾)2( َولِلسَّ

دابة  كلُّ ” :ن أبي بكر رضي هللا عنھ أنھ قالوع ،” ماؤه الحل میتتھ
  . )3(” تموت في البحر فقد ذكاھا هللا لكم

  : والدلیل على طھوریة الثلج والبرد
 ، ”)4( من خطایاي بالماء والثلج والبرد اللھم اغسلني” : قولھ علیھ السالم

كان رسول هللا صلى هللا علیھ : و لحدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال
 - یا رسول هللا” :فقلت ،ة سكت ھنیھة قبل القراءةوسلم إذا كبر في الصال

 :قال ؟قولالتكبیر والقراءة ما ت أرأیت سكوتك بین –بأبي أنت وأمي 
 ،أقول اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب”

 اللھم اغسلني ،اللھم نقني من خطایاي كما ینقى الثوب األبیض من الدنس
  .” من خطایاي بالثلج والماء والبرد

                                                           

أبوبكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النقي، .البیھقي، 1

ص  9ج .باب ما یحرم من جھة. ھـ 1344، 1دائرة المعارف النظامیة، الھند، حیدرآباد، ط

  .19864رقم 318

  96سورة المائدة اآلیة  2

 1404من : (طبعة، الكویت –الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة  3

: 38 -  24األجزاء . الكویت -الطبعة الثانیة، دار السالسل : 23 - 1األجزاء ). ھـ 1427 -

. الطبعة الثانیة، طبع الوزارة: 45 -  39األجزاء . مصر -الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة 

في ھذا الكتاب  –تراجم الفقھاء في األصل الورقي ملحقة بآخر كلمجلد، فُجمعت ھنا : بیھتن
في آخر الموسوعة تیسیًرا للوصول إلیھا، مع الحفاظ على ترقیم الصفحات  –اإللكتروني 

 ].الكتاب مشكول وترقیمھ موافق للمطبوع ومذیل بالحواشي[

  .ما یقولھ بعد التكبیر باب 744رقم الحدیث  155ص  2صحیح البخاري، ج 4
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؛ لقولھ  واللیمون ، والعصیر، صل الطھارة بماء غیر الماء كالخلوال تح
  .﴾)1(وا ماًء فتیمموا صعیًدا طیبًا فلم تجد ﴿ :تعالى

  الماء الذي خالطتھ نجاسة 
صار نجًسا ، والرائحة ، والطعم ، اللون  :ةإذا تغیرت أحد أوصافھ الثالث

 . وال تحصل الطھارة بھ .وال یزیل خبثًا، ھ ال یرفع حدثًا وأنَّ  .باإلجماع
 دیث ابن عمر أنَّ تین فأكثر والدلیل حوبلغ القلَّ ، إال إذا كان الماء كثیًرا 

إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل ” :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
  .”2الخبث

ھ ال یتأثر بالنجاسة التي الماء إذا بلغ قلتین فأكثر فإنَّ  أنَّ  :المراد بالحدیث
وھذا إذا لم یتغیر  ،؛ لكثرتھ وعدم تأثره بھا الستھالكھا فیھ تقع فیھ غالبًا

وإذا سقطت الحیوانات محرمة األكل  . ریحھ بھذهلونھ وال طعمھ وال
في الماء ، والدجاج، أو مباحة األكل كالحمام، ونحوھما، واألفعى ،كالقط

فإن ماتت  ،الماء باق على طھارتھ بناء على األصل فإنَّ  -  ولم تمت فیھ
فإن كان الماء  ،ھ ینجستلك الحیوانات في الماء وكان الماء قلیًال فإنَّ 

؛ لما )3( ھ ال ینجسفإنَّ ، وال لونھ ، وال ریحھ ، یتغیر طعم الماء كثیًرا ولم
النبي صلى هللا علیھ  أنَّ  ،أخرج أھل السنن عن أبي سعید رضي هللا عنھ

 :وفي روایة عند أحمد» إذا بلغ الماء القلتین لم یحمل الخبث«: وسلم قال
  .»إذا كان الماء قلتین لم ینجسھ شيء«

وطبیعة عملنا یتطلب  ،حة المسالك البولیةأنا طبیب في قسم جرا .س
مع  ،عمل مناظیر للمثانة باستخدام حقن سائل یتم من خاللھ رؤیة المثانة

 ،نا نستخدم ما یعادل ثالثة لترات من ھذا المحلول في الساعةالعلم أنَّ 
كمیة البول التي تفرزھا الكلیتان في الساعة حوالي  والمعلوم طبیًّا أنَّ 

ھ یصیب ثیابنا وحتى مالبسنا الداخلیة الكثیر أنَّ  :وسؤالي ،ستین ملیمتًرا

                                                           

  6سورة المائدة اآلیة  1

 .رواه أحمد 2

: الدویش، أحمد بن عبدالرزاق الدویش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء، نشر 3

ص  20ج. الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء، باب الماء في الصھاریج إذا وقع فیھا حیوان

25  



11 
 

فھل یجب تغییر ھذه المالبس قبل  ،من ھذا المحلول بعد اختالطھ بالبول
  .؟ھ إذا بلغ الماء القلتین لم یحمل الخبثأداء الفریضة أم أنَّ 

السوائل والمحالیل حكمھا حكم الماء في  في ھذه المسألة أنَّ  :الراجح
النجاسة ال تؤثر في الماء إال إذا ظھر أثرھا  والراجح أنَّ  ،مھالتنجس وعد

وإلى ھذا القول أشار  ،أو ریحھ قَلَّ ھذا الماء أو كثر ،أو طعمھ ،في لونھ
ومن تدبر األصول ” :}21/508الفتاوى {ابن تیمیة في  شیخ اإلسالم

والمعاني الشرعیة المعتبرة في األحكام  ،المنصوصة المجمع علیھا
نجاسة الماء أو  فإنَّ  ،ھذا ھو أصوب األقوال ة تبین لھ أنَّ الشرعی

وبناء ، ” عن ظواھر النصوص واألقیسةالمائعات بدون التغیر بعید 
على ما سبق فإن ھذا المحلول الذي یختلط بالبول ینظر فیھ فإن كان 

وإال فلیس  ، أو رائحتھ فھو نجس ،أو طعمھ ،متغیًرا بالبول في لونھ
  )1(.“التنزه عنھ فھ وأولى وإن أمكن ،بنجس

  :الماء إذا خالطھ طاھر
 ،وماء الورد، والخل، والدقیق، الماء الذي خالطھ طاھر كالصابون

ولم یغلب علیھ المخالط ، وأوراق الشجر، وغیرھا من األشیاء الطاھرة
  .ھ طھور ویجوز التطھر بھعلیھ فالصحیح أنَّ 

إطالقھ بحیث صار فإن خرج عن  ،طھور مادام حافظًا إلطالقھ :حكمھ
  .غیر مطھر لغیره ،ال یتناولھا سم الماء المطلق كان طاھًرا في نفسھ

أو خالطھ ، أو الماء المشوب باللبن ، كالشاي  :الماء الذي فیھ شيء مثل
اسم الماء المطلق ھ فقد ألنَّ ؛ فھذا ال یجوز استعمالھ في العبادات  ،صابون

ولكن یجوز استعمالھ  ،ورد ماءو ،ماء صابون :فیقال  وقید بما خالطھ
  . في العادات باإلجماع

حین توفیت  –صلى هللا علیھ وسلم  - قال رسول هللا :عن أم عطیة قالت
 -  إن رأیتن –أو أكثر من ذلك ، أو خمًسا ، أغسلنھا ثالثًا ” : ابنتھ زینب

والمیت  .”)2( واجعلن في األخیرة كافوًرا أو شیئًا من كافور، بماء وسدر 

                                                           

باب . موقع اإلسالم الیوم: الناشر، فتاوى واستشارات موقع اإلسالم الیوم علماء وطلبة علم،  1

 .151ص  5ھل المحالیل الطبیة نجسة؟ ج

  البخاري ومسلم. متفق علیھ 2
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صلى هللا  - النبي عن أم ھانئ أنَّ  .ل إال بما یصح بھ التطھر للحيال یغس
 قصعة فیھا أثر العجین :إناء واحداغتسل ھو ومیمونة من  :-علیھ وسلم 

.  
ھ لم یبلغ بحیث یسلب عنھ إطالق اسم إال أنَّ  ،ففي الحدیثین وجد االختالط

  .الماء علیھ
فإذا  ،طاھر لم یغیره بما خالطھ ؤخالف بین العلماء في جواز التوض وال

وكان  ،وغیره في ماء، والورد والزعفران، مصسقط شيء من الح
 ؛ جاز الوضوء بھ ،وال رائحة كثیرة، وال لون، فلم یوجد لھ طعم ،یسیًرا

 صلّى هللا علیھ وسلم اغتسل وزوجتھ من جفنة فیھا أثر العجین«ھ ألنَّ 
)1(«.  

  : حكم الماء المستعمل في الطھارة
ا أمَّ  ،ولم یوجد دلیل یخرجھ عن طھوریتھ ،كالماء المطلق طھور :حكمھ

 ،غسالة النجاسة إن انفصلت متغیرة بالنجاسة فھي نجسة بال خالف
واحد منھم یده في إناء فیھ  والمشرك إذا غمس كلُّ ، والحائض، والجنب

كالماء المنفصل عن  . ماء قلیل فإن الماء باق على طھوریتھ باإلجماع
 ،  ر لغیره على الصحیحفھو طاھر مطھِّ  . المغتسلأعضاء المتوضئ و

  . مادام لم تتغیر أحد أوصافھ الثالثة ویزیل النجس، یرفع الحدث 
ذا توضأ كادوا یقتتلون على أن النبي علیھ السالم كان إ :الدلیل

على جابر من وضوئھ إذ  صبَّ  -علیھ السالم  -النبي  النَّ ، )2(وضوئھ
  .)3(ا كان مریضً 
وأصحابھ  - علیھ السالم  -النبي  وألنَّ ، جًسا لم یجز فعل ذلك ولو كان ن
  .)4( نوا یتوضؤون في األقداح واألتوارونساءه كا

                                                           

  230ص 1الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ للزحیلي باب الماء الطھور المكروه استعمالھ تنزیھا ج 1

  .81ص  1ج.ستعمال فضل وضوء الناسباب ا 186صحیح البخاري رقم الحدیث  2

 رواه البخاري 3
  .جمع تَْور وھو إناء یشرب فیھ 4
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 المبحث الثاني

  قضاء الحاجة وآدابھا واالستنجاء واالستجمار

  :االستنجاء واالستجمار 
واالستجمار مسح بطاھر مباح  .ھو إزالة الخارج من السبیلین :اءاالستنج

  .كالحجر ونحوه
صلى هللا علیھ  – أن رسول هللا - رضي هللا عنھا  -ما ورد عن عائشة ل

؛ فإنھا  إذا ذھب أحدكم إلى الغائط فلیستطب بثالثة أحجار” : قال –وسلم 
 –النبي كان  ” :قال –رضي هللا عنھ  –وعن أنس  ، ”)1(تجزئ عنھ

 )2(یدخل الخالء فأحمل أنا وغالم نحو في إداوة  –صلى هللا علیھ وسلم 
وما المسنون  ،آداب التخلي .”)4( فیستنجي بالماء  )3(من ماء وعنزة

  ؟قولھ عند دخول الخالء
، المراد ما ینبغي فعلھ القضاء الحاجة وعند دخول الخالء والخروج منھ 

 ؛ ألنَّ  ویخرج برجلھ الیمنى ،لیسرىوالمسنون أن یدخل الخالء برجلھ ا
لمناسبة الیمین  ؛ ساروخالفھ بالی ،كلما كان من التكریم یبدأ فیھ بالیمین

  .یقدم یمناه فیھما ،بعكس المسجد والمنزل ،والیسار للمستقذر ،للمكرم
اللھم إني أعوذ بك من الُخبُث  ،باسم هللا« :ویقول عند إرادة الدخول

وأعتصم بك یا هللا من ذكور  ،ن من الشیطانأي أتحص، »)5( والخبائث
سترة ما بین «  :اتباًعا لما رواه الشیخان في السنة ،وإناثھم ،الشیاطین

  »بسم هللا  :إذا دخل أحدكم الخالء أن یقول ،أعین الجن وعورات بني آدم
فیغیر محل معد لقضاء  :أي -  وإذا أراد أن یقضي حاجتھ في فضاء

بحیث یكون في مكان ؛ لھ أن یبعد عن الناس  ھ یستحبفإنَّ ؛  -الحاجة 
ویحرم أن ،  ویستتر عن األنظار بحائط أو شجرة أو غیر ذلك، خال 

 ألنَّ ؛ بل ینحرف عنھا ،  حال قضاء الحاجة یستقبل القبلة أو یستدبرھا 
                                                           

وروى أحمد والنسائي “ولیستنج بثالثة أحجار«: رواه أبوداود، وروى الشافعي والبیھقي 1
إذا ذھب أحدكم إلى الغائط، «: إسناده صحیح حسن عن عائشة: وأبوداود والدارقطني وقال

  ).90/1:،نیل األوطار214/1:نصب الرایة(»  ، فإنھا تجزئ عنھ فلیستطب بثالثة أحجار

 اإلناء الصغیر من الماء 2
  العصا أسفلھا حدید 3
 متفق علیھ 4
  متفق علیھ 5



15 
 

النبي صلى هللا علیھ وسلم نھى عن استقبال القبلة واستدبارھا حال قضاء 
  . الحاجة

وكذلك ال یجوز لھ أن یقضي حاجتھ ،  أن یمس فرجھ بیمینھوال یجوز لھ 
 -سول هللا قال ر؛  أو موارد میاھھم ،  أو في ظلھم،  في طریق الناس

، في الموارد  البراز ،اتقوا المالعن الثالث” :- صلى هللا علیھ وسلم 
فنھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن ذلك ، ” )1(.وقارعة الطریق، والظل 

  .من اإلضرار بالناس وأذیتھم لما فیھ؛ 
فإن ، وال یدخل موضع الخالء بشيء فیھ ذكر هللا عز وجل أو فیھ قرآن

وال  . ویغطیھ، جاز لھ الدخول بھ؛ خاف على ما معھ مما فیھ ذكر هللا
فقد ورد في الحدیث أن هللا یمقت ؛ ینبغي لھ أن یتكلم حال قضاء الحاجة

  .)2(ویحرم علیھ قراءة القرآن،  على ذلك
ھذه  إنَّ ”  :-  صلى هللا علیھ وسلم -قال رسول هللا: وعن زید بن أرقم قال

 من الخبث فإذا أتى أحدكم الخالء فلیقل أعوذ با� ،محتضرة )3(الحشوش
  .”)4( والخبائث

والدلیل  ،تنزیھًا لھا عن لمس األقذار؛ وأن یستنجي بیساره ال بیمینھ 
 ،نھى عن االستنجاء بالیمین –لم صلى هللا علیھ وس –النبي  على ذلك أنَّ 

كان  –صلى هللا علیھ وسلم  –النبي  أنَّ  :وعن حفصة رضي هللا عنھا
طائھ وبجعل شمالھ وع، وأخذه، ولبسھ ثیابھ، وشربھ ، یجعل یمینھ ألكلھ

  .)5(ك لما سوى ذل
أو من كل جامد  ،وأن یزیل ما على السبیلین من النجاسة وجوبًا بالحجر

 ،أو یزیلھا بالماء فقط أو بھما مًعا ،لیس لھ حریةطاھر من النجاسة 
 –صلى هللا علیھ وسلم  –أن النبي  :لحدیث عائشة رضي هللا عنھا

                                                           

  رواه ابن ماجة 1

  13ص  1الملخص الفقھي للفوزان ج  2

بستان النخیل في األصل، ثم استعمل في موضع قضاء : جمع الحش بالفتح والضم الحشوش 3

 ،كشاف168-162/1:،المغني5/1:المھذب.رصد بني آدم باألذى: اجة، واحتضارھاالح

  .75-62/1:القناع

 رواه ابن ماجة 4
  رواه البیھقي وابن ماجة 5
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فإنھا تجزئ  ،بثالثة أحجار إذا ذھب أحدكم الى الغائط فلیستطب“:قال
  .” )1( عنھ

 تنزھوا من البول فإن عامة عذاب القبر ” :قال وعن أنس رضي هللا عنھ
  .” )2(منھ

ھما یُعذَّبان وما إنَّ ” : ت هللا وسالمھ علیھ بقبرین فقالصلوا قد مر و
وأما اآلخر فكان  ،ا أحدھما فكان ال یَستبرئ من بولھأمَّ  ،یُعذَّبان في كبیر

  .” یمشي بین الناس بالنمیمة
َز أن  ما تقدَّمم هَ عن البول ویَتحرَّ نعلم أنھ یجب على المسلم أن یَتنزَّ

لكن إذا كان اإلنسان  ،ومن آداب البول الجلوسُ  .نَھیُصیَب ثوبَھ أو بد
وال ، محتاطًا لنفسھ من إصابة البول مستبِرئًا منھ یجوز لھ أن یبول قائًما 

والمھم ھو االحتیاط بحیث ال یصیب اإلنساَن َرَذاٌذ  ،إثم علیھ وال عقاب
  . وبحیث یستبرئ من البول ویتنزه منھ ،من بولھ

المرأة أن تغسل ثوبھا إذا أصابھ دم   - سلمصلى هللا علیھ و -  وأمر 
وأمر بصب ، وأمر بدلك النعلین ثم الصالة فیھما ، الحیض وتصلي فیھ 

   . الماء على البول الذي حصل في المسجد
فال تصح صالة مع ؛ ألدلة الدالة على اجتناب النجاسةوغیر ذلك من ا

، یصلي علیھا أو البقعة التي ،أو ثوبھ ، وجود النجاسة في بدن المصلي
  .لشيء فیھ نجاسة وكذلك إذا كان حامًال 

صالتھ ف؛ ومن رأى علیھ نجاسة بعد الصالة وال یدري متى حدثت 
؛ لكن نسي أن یزیلھا ، بھا قبل الصالةا وكذا لو كان عالمً ، صحیحة

  .)3(فصالتھ صحیحة على القول الراجح
؛ رر عمل كثیوإن علم بالنجاسة في أثناء الصالة وأمكنھ إزالتھا من غی

وإن لم یتمكن من  ،أزالھما وبنى ؛ كخلع النعل والعمامة ونحوھما
  .)1(بطلت الصالة؛ إزالتھا

                                                           

و ھو في األدب المفرد،محمد بن إسماعیل أبوعبدهللا البخاري . رواه أحمد والنسائي وأبوداود 1

محمد : تحقیق.1989 – 1409الطبعة الثالثة، . بیروت –دار البشائر اإلسالمیة :الناشر. الجعفي

  .فؤاد عبدالباقي
  .رواه مسلم 2

 .58ص. الملخص الفقھي للشیخ الفوزان 3
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  :المسنون قولھ عند الخروج من الخالء
 م إني أعوذ بك من الخبث والخبائثبسم هللا اللھ :یسن لدخول الخالء قول

.  
ن كا« :قالت –رضي هللا عنھا  -وعند الخروج ما ورد عن عائشة 

 )2(غفرانك :إذا خرج من الخالء قال –هللا علیھ وسلم  صلى  -  رسول هللا
«.  

صلى هللا علیھ  -  رسول هللا   :قال :قال  - رضي هللا عنھ  - وحدیث علي
أن یقول بسم  .الخالء ستر ما بین الجن وعورات بني آدم إذا دخل - وسلم

  .)3( هللا
  :ما یكره فعلھ للمتخلي
والبول في ، وأیًضا الكالم أثناء قضاء الحاجة ، یحیكره استقبال مھب الر

في یده أو جیبھ ھ مساكن الشیاطین ویكره دخول الخالء وفإنَّ ؛ الجحر
  .إال عند الحاجة فال بأس شيء فیھ اسم هللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                              

  58الملخص الفقھي الفوزان ص  1

  .رواه الخمسة إال النسائي 2
  .رواه ابن ماجة 3
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  المبحث الثالث

 ةـــــــــــاآلنی 
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  المبحث الثالث

  ةــــــــــــــاآلنی
 :تعریف اآلنیة

 :َواألََوانِي ،آنِیَةٌ  :َوَجْمُعھُ  ،فَاِإلنَاُء ُمْفَردٌ  ،یَةُ َجْمُع إنَاٍء َوَجْمُع اآلنِیَِة األََوانِياآلنِ 
  .)1(َجْمُع اْلَجْمِع فَال یُْستَْعَمُل فِي أَقَلَّ ِمْن تِْسَعٍة إال َمَجاًزا 

 ،وانياأل :والكثیر ،آنیة :والجمع القلیل ،وعاء المال: اإلناء :وقال في المغرب
  .)2(وأساور  ،  وأسورة، سوار  :ونظیره

ا اْستِْعَماُل اْلَغَزالِيِّ رحمھ هللا َوَجَماَعةٌ ِمْن اْلُخَراَسانِیِّیَن اآلنِیَةَ  :قال النووي َوأَمَّ
َوَجْمُع  ،َجْمُع اِإلنَاِء آنِیَةٌ  :قَاَل اْلَجْوھَِريُّ ، لَْیَس بَِصِحیٍح فِي اللَُّغةِ فِي اْلُمْفَرِد فَ 

  .)3(َكِسقَاٍء َوأَْسقِیٍَة َوأََساٍق  ،آلنِیَِة األََوانِيا
  :)4( حكم األكل والشرب في آنیة الذھب والفضة

سواء كانت من الحدید أو  ،ھي األوعیة التي یحفظ فیھا الماء وغیره :اآلنیة

ُكْم َما فِي ھَُو الَِّذي َخلََق لَ { :؛ لقولھ تعالى واألصل فیھا اإلباحة .من غیره

  . })5( ْرِض َجِمیًعااْألَ 

؛ لحدیث حذیفة في  ویحرم األكل والشرب في آنیة الذھب والفضة

سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وغیرھما قال ،”الصحیحین ”

وال تشربوا في آنیة الذھب  ،ال تلبسوا الحریر وال الدیباج” :یقول

  .”في اآلخرة  ؛ فإنھا لھم في الدنیا ولكم وال تأكلوا في صحافھا ،والفضة

                                                           
 –بنان ناشرون مكتبة ل: الناشر. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي: المؤلف. مختار الصحاح 1

  2ص.  1:عدد األجزاء. محمود خاطر: تحقیق. 1995 – 1415الطبعة طبعة جدیدة، . بیروت

: المتوفى(أبو الحسن على بن موسى بن سعید المغربي األندلسي : المؤلف. المغرب في حلى المغرب 2

عدد . 1955 الثالثة،: الطبعة. القاھرة –دار المعارف : الناشر. شوقي ضیف. د: المحقق. )ھـ685

 47: ص 2: األجزاء

 267ص .1عدد األجزاء . مكان النشر بیروت.م1997سنة النشر . الناشر دار الفكر. النووي المجموع 3

وضة النّدیَّة«التعلیقاُت الرَّضیة على : ومعھا(الروضة الندیة  4 أبو الطیب محمد صدیق : المؤلف. )“الرَّ

: التعلیقات بقلم. )ھـ1307: المتوفى(البخاري القِنَّوجي خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسیني 
د نَاِصر الّدین األلبَاني ھ، وحقَّقھ، َوقَام على نشره. العالمة المحدِّث الشیخ محمَّ علي بن حَسن : ضبط نصَّ

ة العربیة المملك - َداُر ابن القیِّم للنشر والتوزیع، الریاض : الناشر. بن علي بن َعبد الحمید الَحلبيُّ األثريّ 

 - ھـ  1423األولى، : الطبعة. جمھوریة مصر العربیة - السعودیة، َدار ابن عفَّان للنشر والتوزیع، القاھرة 

 103ص .1: عدد األجزاء. م 2003

  29سورة البقرة اآلیة  5
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 –صلى هللا علیھ وسلم  -أن النبي  :من حدیث أم سلمة - أیضا  - وفیھما 

الذي یشرب في إناء الفضة إنما یجرجر في بطنھ نار جھنم  إنَّ ” :قال
)1(”.  

 ،فجعل الشرب والجرع جرجرة  .جھنم أي یحدر فیھا نار  )یجرجر(
فع النار قال الزمخشري یروى بر .وھي صوت وقوع الماء في الجوف 

م على الحقیقة ال نار جھن ألنَّ ؛ وھذا القول مجاز .واألكثر النصب 
ھ جعل ولكنَّ  .والجرجرة صوت البعیر عند الضجر ، تجرجر في جوفھ

صوت جرع اإلنسان للماء في ھذه األواني المخصوصة لوقوع النھي 
عنھا واستحقاق العقاب على استعمالھا كجرجرة نار جھنم في بطنھ من 

ویكون قد ذكر یجرجر بالیاء  .ھذا وجھ رفع النار  .المجاز طریق 
فالشارب ھو الفاعل والنار وأما على النصب  .للفصل بینھ وبین الناء 

 .ا لھ صوت ا متواترً یقال جرجر فالن الماء إذا جرعھ جرعً  .مفعولھ
  .فالمعنى كأن یجرع نار جھنم 

  :استعمال آنیة الذھب والفضة وغیرھما في الطھارة

إذا  ،وسائر االستعمال، والشرب، ز استعمال جمیع األواني في األكلجوی

 ،لبقائھا على األصل وھو اإلباحة ،ولو كانت ثمینة ،كانت طاھرة مباحة

 ،ھ یحرم األكل والشرب فیھما خاصةفإنَّ  ،ما عدا آنیة الذھب والفضة

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  َصلَّى -؛ لقولھ  دون سائر االستعمال ال تشربوا في ”: -هللاَّ

ھا لھم في الدنیا ولكم في آنیة الذھب والفضة وال تأكلوا في صحافھا فإنَّ 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  َصلَّى - وقولھ  ،”)2( اآلخرة الذي یشرب في آنیة ” : - هللاَّ

فھذا نٌص على تحریم ،  ”)3( ما یجرجر في بطنھ نار جھنمفضة إنَّ ال

فدل على جواز استعمالھا في  ،األكل والشرب دون سائر االستعمال

                                                           

 29سورة البقرة اآلیة  1

  ).2067(، ومسلم برقم )5426(رواه البخاري برقم  2

 بیروت –دار الفكر : الناشر. حمد بن یزید أبو عبدهللا القزوینيم: المؤلف. سنن ابن ماجھ 3

. تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي: مع الكتاب. 2: عدد األجزاء. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق.

  واألحادیث مذیلة بأحكام األلباني علیھا
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ه   ،والنھي عام یتناول اإلناء الخالص .الطھارة بالذھب أو  )1(أو الُمَموَّ

  .أو الذي فیھ شيء من الذھب والفضة ،الفضة

  :بالذھب والفضة  )2(حكم استعمال اإلناء الُمَضبَّب 

؛ لدخولھ تحت  االذھب حرم استعمال اإلناء مطلقً  إن كانت الضبة من

ھ یجوز وھي یسیرة فإنَّ ، ا إن كانت الضبة من الفضة أمَّ  ،النصعموم 

انكسر قدح ”  :قال –رضي هللا عنھ  - حدیث أنس استعمال اإلناء؛ ل

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  - رسول هللا   فاتخذ مكان الشْعب سلسلة من فضة -َصلَّى هللاَّ
)3(”.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  
                                                           

ه1   ..المطليّ : الُمَموَّ
  .ھو وصل اإلناء المكسور بالحدید ونحوه: التضبیب 2

  ).3109(رواه البخاري برقم  3
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  الرابعالمبحث 

 سنن الفطرة والوضوء 
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  الرابعالمبحث 

 سنن الفطرة والوضوء

  :)1( سنن الفطرة الخمس
ھو شریعة التوسط والتوازن  -  في كل ما جاء بھ  -اإلسالم  إنَّ 

لھ خصائص ومزایا  ،قائم بذاتھ ،ھ نظام فرید مستقل بنفسھوإنَّ  ،واالعتدال
، واالقتصاد، تمیزه عن كل ما عداه من النظم األخرى في السیاسة 

ھ ال قصور فیھ عن معالجة المشكالت وإنَّ  ،والتشریع واالجتماع
  . واألوضاع الحدیثة

، االشتراكي  :ھ یلتقي مع أحسن ما في النظامین الحاضرینلذا فإنَّ 
ویتجنب ما فیھما من مغاالة وانحراف  ،والرأسمالي من مزایا وصفات

 نحو -إذا التزموا مبادئھ  -ویسیر بأبنائھ  ،عن سنن الفطرة اإلنسانیة
السعادة الحقیقیة التي من أبرز مظاھرھا شعور اإلنسان باالستقرار 

  .والتمتع بالحریة والكرامة ،واالطمئنان النفسي والثقة بالذات ،المادي
صلّى هللا علیھ وسلم  -قال رسول هللا  :عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال

ونتف  ،اربوقص الش ،والختان ،االستحداد :خمس من الفطرة” :-
  .”)2( وتقلیم األظفار ،بطاإل

 ،والقص ،ویكون بالحلق ،وھو سنة باالتفاق ،ھو حلق العانة :واالستحداد
والمراد  . واألفضل الحلق :قال النووي  ).الكلس(والنورة  ،والنتف
  .أو فرج المرأة ،الشعر النابت حول فرج الرجل :بالعانة

ینكشف  حتى ،قطع جمیع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الرجل :والِختَان
وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى  .جمیع الحشفة

فالخفض  ،اخفضً  :وختان المرأة ،اویسمى ختان الرجل إعذارً  . الفرج
  .للنساء كالختان للرجال

                                                           

  .محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي.مختار الصحاح 1

/ 123: نیل األوطار(رواه الخمسة إال ابن ماجھ، وصححھ الترمذي عن عبد هللا بن المغفَّل  2

أربع من سنن «: تسریح الشعر ودھنھ، وروى أحمد عن أبي أیوب مرفوعاً : ، والترجل)1

: قال رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلم: وعن أنس“اء، والتعطر، والسواك، والنكاحالِحنِّ : المرسلین
رواه النسائي وأحمد »  الصالةى النساء، والطیب، وجعلت قرة عیني ف: حبب إلي من الدنیا«

  ).1/ 127: نیل األوطار(وابن أبي شیبة، والمرسل أشبھ بالصواب 
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قال  :؛ لحدیث ابن عمر رضي هللا عنھما قال وھو واجب :إعفاء اللحیة
، وفِّروا اللحى  ،خالفوا المشركین” :-  صلّى هللا علیھ وسلّم -رسول هللا 

وا ” :وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ یرفعھ .”)1( وأحفّوا الشوارب جزُّ
ومن حدیث ابن عمر  .”)2( خالفوا المجوس ،الشوارب وأرخوا اللحى

وقد جاء الوعید فیمن لم  ،  ” أنھكوا الشوارب وأعفوا اللحى” : یرفعھ
من لم یأخذ ” :م رضي هللا عنھففي حدیث زید بن أرق ،یأخذ من شاربھ

  .”)3( من شاربھ فلیس منَّا
 )4(:الحكمة من مشروعیة إعفاء اللحیة

تنطوي مشروعیة إعفاء اللحیة على كثیر من الحكم الجلیلة والمعاني 
  :العظیمة ویمكن تلخیص ھذه الحكم فیما یلي

  .وشجاعتھ، ومروءتھ، رجولة الرجلل ا ا بارزً اللحیة عنوانً  دُّ تع - 1

وحكمة ، ورزانة في مواقفھ، ا في عواطفھاللحیة تكسب الرجل ثباتً  - 2

  .في تصرفاتھ مع أھلھ وغیرھم
ا أمینا على نزعات القلب وخلجات الشیطان فإذا ما اللحیة حارسً  دُّ تع - 3

ھیئتھ موقف لوسوس الشیطان وزیّن للمرء االقتراب من معصیة تذكر 
  .الناس منھ

من  مھمحافظ علیھا فقد حافظ على شعار اللحیة شعار المسلمین فمن  - 4

  .شعارات اإلسالم
في إرسال اللحیة مخالفة ألھل الكتاب والمجوس وغیرھم من ملل  - 5

  .الكفر
لحدیث الرسول صلى هللا علیھ  ؛ وتقلیم األظافر اإلبطوحلق العانة ونتف 

  .وسلم السابق 

                                                           

  .1/222، ومسلم 10/349البخاري مع الفتح  1

 .1/222مسلم  2

 .1/222، ومسلم 10/351البخاري مع الفتح  3

األستاذ المساعد . أحمد علي طھ ریان: لفضیلة الدكتور. سنن الفطرة بین المحدثین والفقھاء 4

 .11ص 2ج.من أبحاث فقھ السنة. بكلیة الحدیث الشریف
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  :الوضوء 
   :ف الوضوء لغةیعرت

وھو اسم  .ى النظافة والحسنوھ، اءةالوضوء في اللغة مشتق من الوض
ا أن فیكون مصدره التوضوء؛ وإمَّ  ،ا أن یكون توضأفعلھ إمَّ  ألنَّ  ؛مصدر

 :فیقال –بكسر الواو  - فیكون مصدره الوضاءة  :یكون فعلھ وُضؤ
فالوضوء على كل حال  ،حسن ونظف :وضاءة بمعنى ،ككرم ،وضؤ

 ألنَّ  ؛ لمعنى الشرعيل اوھذا المعنى عام یشم، أو للوضاءة ،اسم للنظافة
 ،فتترتب علیھ الوضاءة الحسیة ،المعنى الشرعي نظافة مخصوصة

فھو استعمال الماء في أعضاء  ،ا معناه في الشرعأمَّ  ،والمعنویة
  )1(.بكیفیة مخصوصة  ...الخ ،وھي الوجھ والیدان ،مخصوصة

ھو التعبد � عز وجل بغسل األعضاء األربعة على  :االوضوء شرعً  
ھ الطھارة التي یرتفع بھا الحدث كما یعرف بأنَّ ، ة مخصوصة صف

  .األصغر
  :فضل الوضوء

قال  -صلى هللا علیھ وسلم  -النبي  أنَّ  - رضي هللا عنھ  -عن أبي ھریرة 
یا بالل حدثني بأرجى عمل عملتھ في اإلسالم  ” :لبالل عند صالة الفجر

 أرجى عملت عمًال قال ما .ي سمعت دف نعلیك بین یدي في الجنة فإنِّ 
بذلك  ا في ساعة لیل أو نھار إال صلیتي لم أتطھر طھورً عندي أنِّ 

یعني  :قال أبو عبد هللا دف نعلیك ، ”)2(الطھور ما كتب لي أن أصلي 
  .تحریك

أَیُّھَا  یَا{  :قال هللا تعالى ، لسنة واإلجماع و الوضوء ثابت في الكتاب وا
َالِة فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكْم َوأَْیِدیَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِ  لَى الصَّ

ُ َعلَْیِھ  -وقال ،  })3(ْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْینِ َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَ  َصلَّى هللاَّ

                                                           

: المتوفى(عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري : المؤلف. الفقھ على المذاھب األربعة 1

. م 2003 -ھـ  1424الثانیة، : الطبعة. لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر. )ھـ1360

 45ص 1ج . 5: عدد األجزاء

  1148البخاري رقم الحدیث . متفق علیھ  2

  6سورة المائدة اآلیة  3
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أَ َال تُْقبَُل َصَالةُ مَ ” : - َوَسلَّمَ  جماع و انعقد إ، ”)1( ْن أَْحَدَث َحتَّى یَتََوضَّ
 ِ ُ َعلَْیِھ  -المسلمین على مشروعیة الوضوء من عھد َرُسوُل هللاَّ َصلَّى هللاَّ

ولم ینقل  .إلى یومنا ھذا فصار من المعلوم من الدین بالضرورة -َوَسلََّم 
 :فثبتت بذلك مشروعیة الوضوء ،عن أحد من المسلمین في ذلك خالف

 .واإلجماع ،والسنة ،بالكتاب
فیجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصالة وما  :وأما على َمْن یجب

  .في حكمھا
أو أراد اإلنسان الفعل الذي  ، فإذا دخل وقت الصالة ؟وأما متى یجب

ومس ، كالطواف  ،بوقت اوإن لم یكن ذلك متعلقً  ،یشترط لھ الوضوء
  .المصحف

  :فرائض الوضوء
وھي غسل  :نص القرآن الكریم على أركان أو فرائض أربعة للوضوء

أَیُّھَا الَِّذیَن  یَا{ :في قولھ تعالى ،ومسح الرأس ،والرجلین ،والیدین ،الوجھ
َالِة فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكْم َوأَْیِدیَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق  آَمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

   .} )2(َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْینِ 
  . ستنشاق واال ، الوجھ ومنھ المضمضة غسل.1

  .غسل الیدین مع المرفقین .2

  .ومنھ األذنان ، مسح الرأس .3

  غسل الرجلین إلى الكعبین .4

  .الترتیب بین األعضاء السابقة .5

  .المواالة  .6

  
 :شروط الوضوء ثمانیة ھي

  .وضده الكفر :اإلسالم  - 1

  .وضده الجنون والسكران  :العقل - 2

                                                           

  متفق علیھ 1
  6سورة المائدة اآلیة  2
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  .وضده الصغیر الذي ال یمیز  :زالتمیی - 3

بً  :النیة - 4 عن  .إلى هللا تعالى اوھي عزُم القلب على فعل الطَّاعة تقرُّ

هللا  سمعت رسول” :عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ على المنبر قال 
ما األعمال بالنیات وإنما لكل امرىء ما إنَّ ” :صلى هللا علیھ و سلم یقول 

ینكحھا فھجرتھ إلى ا یصیبھا أو إلى امرأة نوى فمن كانت ھجرتھ إلى دنی
  .”)1(ما جاھر إلیھ 

وھي إزالةُ الخارج من السَّبیلین بماء أو  :استنجاء أو استجمار قبلھ - 5

  .َحَجر ونحوه
  .لم یجزئھ  افإن كان نجسً  ،كما سبق  -ا لماء طھورً أن یكون ا - 6

 ،أو شمع ،أو عجین ،إزالة ما یمنع وصول الماء إلى الجلد من طین - 7

؛ لیجري الماء على جلد العضو أو أصباغ سمیكة ،أو وسخ متراكم
أوجب غسل العضو  -عز وجل  -هللا  مباشرة من غیر حائل ؛ ألنَّ 

  .وال یتحقق مع وجود مانع  ،كامًال 
  :)2(سنن الوضوء وصفتھ

أبي  لحدیث؛  باسم هللا والحمد �  :لبأن یقو :التسمیة في أولھ :أوالً 
إذا توضأت ”: قال - صلى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم  - نبي ھریرة أن ال

فإن حفظتك ال تبرح تكتب لك الحسنات حتى  ،باسم هللا والحمد � :قلف
  .”)3( تحدث من ذلك الوضوء

  .وتقدم  ،ومحلھ عند المضمضة ،السواك :ثانیًا
غسل الكفین ثالثًا في أول الوضوء قبل غسل الوجھ ؛ لورود  :ثالثًا

  .بھ األحادیث 
یبالغ فیھما و ،واالستنشاق قبل غسل الوجھ، البداءة بالمضمضة  :ارابعً 

  .إن كان غیر صائم 

                                                           

  1ص 1البخاري ج 1
األستاذ في كلیة . أبو محمد خالد بن علي بن محمد المشیقح: بھكت. المختصر في العبادات 2

  .11ص  1ج .ھـ 25/2/1424في . قسم الفقھ -الشریعة بجامعة القصیم

  
  .أخرجھ الطبراني بلفظ حسن  3
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ستنشاق وفي اال ،لمبالغة في المضمضة إدارة الماء في جمیع الفموا 
  .جذب الماء إلى أقصى األنف

وذلك بان یجمع  :بغرفة اواالستنشاق ثالثً ، الجمع بین المضمضة :اخامسً 
  .واالستنشاق بنفس غرفة الماء، بین المضمضة

ومعنى المبالغة في  :المبالغة في االستنشاق لغیر الصائم :اسادسً 
  .االستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفھ 

  .البدء بغسل الیمین قبل غسل الیسار من الیدین والرجلین :التیامن :اسابعً 
  .وذلك بغسل أعضاء الوضوء ثالث مرات :تثلیث الغسل :اثامنً 

  .)1(وھو إمرار الید على العضو مع الماء أو بعده :الدلك :اتاسعً 
  
  

  :نواقض الوضوء
إذا أضیف إلى األجسام كنقض  :والنقض ،النواقض جمع ناقضة وناقض

یراد  :وإذا أضیف إلى المعاني كالوضوء .یراد بھ إبطال تألیفھا :الحائط
 ،ناوالمعنى الثاني ھو المراد ھ ،بھ إخراجھا عن إقامة المطلوب بھا

كاستباحة  ،إخراجھ عن إفادة المقصود منھ :فمعنى ناقض الوضوء
  )2(.الصالة بالوضوء
  :)3(والنواقض ھي 

                                                           

. ابن رجب ـ مصر: دار النشر. الشیخ وحید عبد السالم بالى: المؤلف. متن بدایة المتفقھ 1

أبو : أعده للشاملة. لكتاب مفھرس ومرقم آلیاً غیر موافق للمطبوعا. )م2002(الرابعة : الطبعة

  3ص 1ج.مصعب السیوطى

الشَّامل لألدلّة الشَّرعیَّة واآلراء المذھبیَّة وأھّم النَّظریَّات الفقھیَّة وتحقیق . الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ  2
حَ . د.أ: المؤلف. األحادیث النَّبویَّة وتخریجھا أستاذ ورئیس قسم الفقھ اإلسالمّي . ْیلِيّ َوْھبَة الزُّ

الطَّبعة : الطبعة. دمشق –سوریَّة  -دار الفكر : الناشر. كلّیَّة الشَّریعة - بجامعة دمشق . وأصولھ
لة بالنِّسبة لما سبقھا، وھي الطَّبعة الثَّانیة عشرة لما تقدَّمھا من طبعات  ابعة المنقَّحة المعدَّ الرَّ

رة؛ ألنَّ الدَّ  ار النَّاشرة دار الفكر بدمشق التعتبر التَّصویر وحده مسّوغاً لتعّدد الطّبعات مالم مصوَّ

 365ص 1ج .10: عدد األجزاء. .یكن ھناك إضافات ملموسة

 4ص1ج . متن بدایة المتفقھ 3
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 ،اأو مذیً  ،اأو منیً  .أو ریح  ،من بوٍل أو غائط .الخارُج من السبیلین  - 1

  .أو دم حیض
 و، })1( ..ْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغائِطِ { َ :ل تعالى في موجبات الوضوءقا

 -كان رسول هللا ” :قال - رضي هللا عنھ  - لما روى صفوان بن عسال 
یأمرنا إذا كنا سفًرا أال ننزع خفافنا ثالثة أیام  -صلى هللا علیھ وسلم 
  .” )2(ولكن من بول وغائط ونوم ،ولیالیھن إال من جنابة

 ،غماءأو إ ،بجنون .زواُل العقِل أو تغطیتُھُ بإغَماٍء أو نوٍم ُمستَغِرٍق  - 2

أما النوم الیسیر الذي  ،أو نوم عمیق ال یحس فیھ بما یخرج منھ ،أو ُسْكر
  .فإنھ ال ینقض الوضوء  ،ال یغیب فیھ إحساس اإلنسان

 -لقولھ  ،سواًء كان فَْرجھ ھو أو فَْرج غیره .مسُّ الفرِج بباطِن الكفِّ  - 3

  .” أمن مسَّ فرجھ فلیتوض”  :- صلى هللا علیھ وسلم 
أنتوضأ من لحوم  :ُسئل - صلى هللا علیھ وسلم  -ألنھ  .ِم اإلبِل أكُل لح - 4

صلى  - سأل رسول هللا عن جابر بن سمرة أن رجًال  )نعم( :قال ؟اإلبل
قال إن شئت فتوضأ وإن  ؟أأتوضأ من لحوم الغنم : - هللا علیھ و سلم

قال نعم فتوضأ من لحوم  ؟شئت فال تتوضأ قال أتوضأ من لحوم اإلبل
 ؟قال نعم قال أصلي في مبارك اإلبل ؟ل أصلي في مرابض الغنماإلبل قا
   .  )3(” قال ال 

 .التقاء الختانیِن  - 5

دةُ عن اإلسالم  - 6   .الرِّ

 ؟ھل تنقض الوضوء أو ال؛ وھناك أشیاء قد اختلف العلماء فیھا  .7

اء ولو توضأ من ھذه األشی ،وتغسیل المیت، مس المرأة بشھوة :وھي
  .لكان أحسن ؛  خروجا من الخالف

                                                           

  48سورة النساء اآلیة  1
  رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححھ 2
دار إحیاء : الناشر. بو الحسین القشیري النیسابوريمسلم بن الحجاج أ: المؤلف. صحیح مسلم 3

تعلیق : مع الكتاب. 5: عدد األجزاء. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق. بیروت –التراث العربي 
  275ص 1ج  محمد فؤاد عبد الباقي
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  الصفة الكاملة في الوضوء؟  
ویستنشق ثالثًا ، ثم یتمضمض  ،أن ینوي ثم یسمي ویغسل كفیھ ثالثًا 

ثم  ،ثم یغسل یدیھ مع المرفقین ثالثًا ،ثم یغسل وجھھ ثالثًا ،بثالث غرفات
ثم یردھما إلى الموضع الذي  ،یمسح رأسھ مرة واحدة من مقدمھ إلى قفاه

 ،سبابتیھ في صماخى أذنیھ ویمسح بإبھامیھ ظاھرھما ثم یدخل ،بدأ منھ
  . ثم یغسل رجلیھ مع الكعبین ثالثًا
  :الدعاء بعد الفراغ من الوضوء

عن عقبة بن عامر قال كانت علینا رعایة اإلبل فجاءت نوبتى فروحتھا 
ا یحدث الناس قائمً   -  صلى هللا علیھ وسلم - بعشى فأدركت رسول هللا 

ا من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلى م” :فأدركت من قولھ
قال فقلت ما  .”ركعتین مقبل علیھما بقلبھ ووجھھ إال وجبت لھ الجنة 

فنظرت فإذا عمر قال  .فإذا قائل بین یدى یقول التى قبلھا أجود .أجود ھذه
 - أو فیسبغ  - ما منكم من أحد یتوضأ فیبلغ «  :إنى قد رأیتك جئت آنفا قال

ول أشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا عبد هللا ورسولھ إال الوضوء ثم یق
  )1(.»فتحت لھ أبواب الجنة الثمانیة یدخل من أیھا شاء 

                                                           

  576مسلم برقم 168البخاري برقم . متفق علیھ  1
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  المسح على الخفین والعمامة والجبیرة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



32 
 

  الخامسالمبحث 

  المسح على الخفین والعمامة والجبیرة 

  المسح على الخفین 
 .وغیره، أو صوف، أو قطن، ھو ما یُلبس على الرجل من جلدف والخ

والمقصود ، ما یلبس على الرجل من جلد ونحوه المقصود بالخفاف
  .بالجوارب ما یلبس علیھا من قطن ونحوه

  :شروط المسح على الخفین
  :أن یلبس الخفین على وضوء.1

 -  كنت مع النبي :قال )حدیث المغیرة بن شعبة الثابت في الصحیحین(
دعھما فإني ” :في سفر فأھویت ألنزع ُخفیھ فقال  -  صلى هللا علیھ وسلم

  .)1(” فمسح علیھما ،أدخلتھما طاھرتین
ولیلة  اویومً ، مسافر للأن تكون في مدة المسح وھي ثالثة أیام بلیالیھن  .2

  . للمقیم
أتیت عائشة أسألھا  :قال )حدیث شریح بن ھانئ الثابت في صحیح مسلم(

ھ كان یسافر مع علیك بابن أبي طالب فإنَّ   :على الخفین فقالت عن المسح
ثالثة أیام (فسألناه فقال جعل رسول هللا ( - صلى هللا علیھ وسلم -النبي 

  .)2(.)ولیالیھن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم 
ھ لو كان الخف غیر طاھر ومسح ألنَّ  ا ؛أن یكون الخف طاھرً  )3

المقصود  ألنَّ  ؛و بذلك یزید الطین بلة وھ ،اإلنسان علیھ لتنجست یده
  .الطھارة

  .االخف مما یمكن االنتفاع بھ عرفً  أن یكون .4

  .یكون ذلك في الوقت المحدد شرًعا أن .5

 ،أو كلب ،فال یصح المسح على جلد میتة ،طھارة عین الخف ونحوه.6

  .ونحو ذلك
  مدة المسح على الخفین 

                                                           

 1/230، ومسلم 206برقم  1/309البخاري مع الفتح  1
  رواه مسلم 2
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 ،وللمسافر ثالثة أیام ولیالیھا ،یلةول للمقیم یوم :مدة المسح على الخفین
 -رسول هللا  إنَّ ” :والدلیل على ذلك أن عوف بن مالك األشجعي قال

أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفین ثالثة أیام  -صلى هللا علیھ وسلم 
  .” ولیالیھن للمسافر وللمقیم یوم ولیلة

   :كیفیة المسح
تر لمشط الرجل وأسفلھ أي السا ،المحل المشروع في المسح ظھر الخف

لى أطراف عساقھ والیسرى  علىبأن یضع یده الیمنى  ،ھ وحرفھبوعق
وال یضمھا لئال یصیر  ،بین أصابع یدیھ ااألصابع ممن تحت مفرجً 

  )1(.وال یسن استیعابھ بالمسح ویكره تكراره  ،لھ امستوعبً 
  )2(:ُمبطالُت الَمْسِح على الُخفیِن ثالثةٌ 

  .الحدُث األكبُر  - 1

  .انقضاُء الُمدِة  - 2

  . خلُع الَمْمُسوِح علیھ - 3

 :المسح على العمامة
 -صلى هللا علیھ وسلم  -رأیت النبي  :عن عمرو بن أمیة عن أبیھ قال

وتابعھ معمر عن یحیى عن أبي سلمة   )3(.”یمسح على عمامتھ وخفیھ 
  .-  صلى هللا علیھ وسلم -عن عمرو قال رأیت النبي 

  :المسح على الجبیرة
ربط على الجرح ت عن عیدان أو غیرھا كالجبس مثًال  الجبیرة عبارة

أمر  - صلى هللا علیھ وسلم  -والدلیل أن رسول هللا  ،ویجبر بھا العظام
  .علي رضي هللا عنھ بأن یمسح على جبیرتھ

واجب عند أبي حنیفة ولیس بفرض حتى  :حكم المسح على الجبیرة
  . تثبت إال بدلیل مقطوع بھ الفریضة ال ألنَّ  ؛یجوز بدونھ الصالة

                                                           

مركز  ھـ1427 - م 2006فایق سلیمان دلول: المؤلف. احكام العبادات في التشریع االسالمي 1
  13ص 1ج  فلسطین –غزة . االصدقاء للطباعة

. ابن رجب ـ مصر: دار النشر. الشیخ وحید عبد السالم بالى: المؤلف. متن بدایة المتفقھ 2
  )م2002(الرابعة : الطبعة

  205رقم 212ص 1ح على الخفین ج البخاري باب المس 3
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یمسح على كل الجبیرة سواء أكان تحتھا  :كیفیة المسح على الجبیرة
ویمسح على أكثر الجبیرة وعلیھ الفتوى لكي ال یؤدي إلى  ،جراحة أم ال

  . إفساد الجراحة
 ،إذا زالت الجبیرة بسبب الشفاء سقط المسح :نواقض المسح على الجبیرة
رح لم یبطل المسح سواء كان في الصالة أو وإذا سقطت دون شفاء الج

  )1(.خارجھا وعلیھ إتمام صالتھ إن كان فیھا

                                                           

  14ص1ج.فایق سلیمان دلول: المؤلف. احكام العبادات في التشریع االسالمي 1
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دسالمبحث السا  

  ل والتیممـــــــالغس
 :الغسل

َوإِن  { :لقول هللا تعالى ،وھو مشروع ،تعمیم البدن بالماء :الغسل معناه

َویَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحیِض قُْل ھَُو  { :وقولھ تعالى}، )1(ھَُّروا ُكنتُْم ُجنُبًا فَاطَّ 
 فَإَِذا یَْطھُْرنَ أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحیِض َوَال تَْقَربُوھُنَّ َحتَّى 

ُ  أََمَرُكمُ  َحْیثُ  ِمنْ  فَأْتُوھُنَّ  تََطھَّْرنَ  َ  إِنَّ  هللاَّ ابِینَ  یُِحبُّ  هللاَّ  َویُِحبُّ  التَّوَّ
   .)2(}اْلُمتَطَھِِّریَن 

  :الغسل نوعان 
  .مجزئ وھو تعمیم البدن بالماء مع النیة  - 1

تعمیم البدن بالماء مع  -غسل الرأس  - الوضوء  -كامل غسل الفرج  - 2

  .النیة
  ؟وما صفة الغسل المجزي ؟ما صفة الغسل الكامل

یتوضأ وضوًءا و ،ثم یسمي ویغسل یدیھ ثالثًا وما لوثھ ،صفتھ أن ینوي
ویغسل  ،ثم یغسل بقیة جسده ویتیامن  ویدلكھ ،ویروي رأسھ ثالثًا ،كامًال 

فھذا الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن  ،قدمیھ مكانًا آخر
  .ثم یسمي ویعم بدنھ بالغسل مرة ،أن ینوي :وصفة الغسل المجزي

  :موجباُت الغُسلِ 
رضي هللا  -لما ورد عن علي  ،ر نائمدفقًا بلذة من غی خروُج الَمنِيِّ  - 1

 ،- صلى هللا علیھ وسلم  -فسألُت رسول هللا  ،مزاء كنُت رجًال  :-عنھ 
إذا حذفت الماء ” :فقال ” وفي المني الغسل ،في المذي الوضوء ”: فقال

  .” ؛ فإن لم تكن حاذفًا فال تغتسل فاغتسل من الجنابة
هللا ال یستحي من الحق  إنَّ  ،یا رسول هللا :وعن أم سلمة أن أم سلیم قالت

 ،»)3( إذا رأت الماء، نعم  « :قال ؟فھل على المرأة الغسل إذا احتملت
  .»  تربت یداك فبما یشبھھا ولدھا« :فقال ؟وتحتلم المرأة :فقالت أم سلمة

                                                           

  6سورة المائدة اآلیة  1
 222سورة البقرة اآلیة  2
 متفق علیھ 3
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صلى هللا علیھ  - لما ورد عن أبي ھریرة عن النبي  .التقاُء الِختَانَیِن  - 2

 بین شعبھا األربع ثم جھدھا فقد وجب الغسل إذا جلس« :قال –وسلم 
قال  :قالت – رضي هللا عنھا- وعن عائشة  ،» وإن لم ینزل » «)1(

ثم مس  ،إذا قعد بین شعبھا األربع« :- صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا 
  »الختان الختان فقد وجب الغسل

 لقولھ؛ من موجبات الغسل الحیض والنفاس  .ُخروُج دِم الحیِض  - 3

فاغتسلي وصلي وقولھ ؛ وإذا ذھبت حیضتك  :صلى هللا علیھ وسلم
الحیض یتطھرن باالغتسال بعد انتھاء الحیض  :فَإَِذا تَطَھَّْرَن یعني :تعالى

.  
قال  :لما ورد عن أبي ھریرة وأبي الدرداء قاال .ُخروُج دِم النِّفاِس  - 4

عین یوًما إال أن وتنتظر النفساء أرب« :- صلى هللا علیھ وسلم  - رسول هللا 
  » )2(؛ فإن بلغت أربعین یوًما ولم تر الطھر فلتغسل ترى الطھر قبل ذلك

؛ فإذا أسلم الكافر، إسالم الكافر  :عند طائفة من العلماء .إسالُم الَكافِرِ  - 5

أمر بعض الذین  - صلى هللا علیھ وسلم  -النبي  ألنَّ ؛ وجب علیھ الغسل
اغتسال الكافر إذا أسلم  أھل العلم أنَّ  ویرى كثیر من، أسلموا أن یغتسلوا

 - صلى هللا علیھ وسلم  -ھ لم ینقل عن النبي ألنَّ ؛ ولیس بواجب، مستحب
جمعا ؛ فیحمل األمر بھ على االستحباب ، ھ كان یأمر بھ كل من أسلم أنَّ 

  .وهللا أعلم ، )3(بین األدلة 
إنھ ال ف؛ غیر الشھید في المعركة ؛ فیجب تغسیل المیت ، الموت  .6

  .یغسل 
   :صفة غسل الحبیب محمد علیھ السالم 

ثَْتنِي َخالَتِي َمْیُمونَةُ  :قَالَ  ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ِ :قَالَتْ  ،َحدَّ أَْدنَْیُت لَِرُسوِل هللاَّ
تَْینِ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ُغْسلَھُ ِمَن اْلَجنَابَِة فََغَسَل یََدهُ َمرَّ  ثُمَّ  ،أَْو ثَالثًا ،َصلَّى هللاَّ

ثُمَّ َضَرَب  ،أَْدَخَل یََدْیِھ فِي اِإلنَاِء فَأَْفَرَغ بِِھَما َعلَى فَْرِجِھ فََغَسلَھُ بِِشَمالِھِ 
الةِ  ،فََدلََكھَا َدْلًكا َشِدیًدا ،بِِشَمالِِھ األَْرضَ  أَ ُوُضوَءهُ لِلصَّ ثُمَّ أَْفَرَغ  ،ثُمَّ تََوضَّ

                                                           

 متفق علیھ 1
  :»سننھ«وقال الترمذي في .رواه ابن عدي 2
  23ص 1الملخص الفقھي للفوزان ج 3
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ى َعْن  ،ثُمَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ  ،ھِ َعلَى َرْأِسِھ ثَالَث َحثَیَاٍت ِمْلَء َكفَّیْ  ثُمَّ تَنَحَّ
هُ  ،فََغَسَل ِرْجلَْیھِ  ،َمقَاِمِھ َذلِكَ    )1(.ثُمَّ أَتَْیتُھُ بِاْلِمْنِدیِل فََردَّ

  )2(:ما یحرم على الجنب
الةَ {  :قال هللا تعالى .:االصالة مطلقً  - 1 یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ال تَْقَربُوا الصَّ

إِال َعابِِري َسبِیٍل َحتَّى  اأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َوال ُجنُبً وَ 
   .} )3(تَْغتَِسلُوا 

صلى هللا علیھ وسلم  -عن ابِن َعبّاٍس أّن النبّي  .:الطواف حول الكعبة - 2

ُموَن فیِھ فَمْن تََكلَّم الطّواُف َحْوَل البَْیِت ِمْثُل الّصالَِة إالّ أنُكْم تَتََكلّ ” :قالَ  –
   .” فِیِھ فَالَ یَتََكلّمّن إالّ بَِخْیرٍ 

ال یجوز مس المصحف للجنب والحائض  .:مس المصحف وحملھ - 3

  .الجمھور  :عند
لقولھ  ،المكوث في المسجد ال یجلس الجنب والحائض في المسجد .4

َالةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَْقَربُوا الصَّ  یَا{  :تعالى
  .} )4(َما تَقُولُوَن َوَال ُجنُبًا إِالَّ َعابِِري َسبِیٍل َحتَّى تَْغتَِسلُوا

  :)5(األغساُل الُمستحبةُ تسعةٌ 
  .ُغْسُل الُجْمَعِة  - 1

َل َمیِّتًا  - 2   .من غسَّ

  .للعیدیِن  - 3

  .اإلغماُء  - 4

  .الُجنوُن  - 5

  .لكلِّ صالِة  الُمستحاضةُ  - 6

                                                           

 748رقم 174ص 1صحیح مسلم ج  1
 .م 2005/ ھـ  1426 أبو المنذر عبد الحق عبد اللطیف: كتبھ. مختصر القندیل في فقھ الدلیل 2
  43سورة النساء اآلیة  3
  43سورة النساء اآلیة  4
 4ص  1ج .الشیخ وحید عبد السالم بالى: المؤلف. متن بدایة المتفقھ 5
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  .لإلحراِم  - 7

  .لدخوِل َمكةَ  - 8

  .للوقوِف بعرفةَ  - 9

  :)1(الغُسِل سبعٌ  ُسننُ 
ثَھُ من أذى  - 1   .إزالةُ ما لوَّ

  .الوضوُء قبلھ وترُك الرجلین  - 2

  .غسُل األعضاِء ثالثًا  - 3

  .التیاُمُن  - 4

  .الُمواالةُ  - 5

لُك  - 6   .الدَّ

جلین بمكاٍن آخر  - 7   .)2(غسُل الرِّ

    :التیمم

  :تعریف التیمم ومشروعیتھ وصفتھ

ُموا اْلَخبِیَث ِمْنھُ تُنفِقُونَ { :القصد ومنھ قولھ تعالى :التیمم لغة    .})3(َوَال تَیَمَّ

مسح الوجھ  :4فقال الحنفیة ،عرفھ الفقھاء بعبارات متقاربة اوشرعً  

د فھو قصد صعی ،ھ النیة؛ ألنَّ  والقصد شرط لھ .والیدین عن صعید مطھر

  .مطھر واستعمالھ بصفة مخصوصة إلقامة القربة

                                                           

  4ص  1ج .:المؤلف. متن بدایة المتفقھ 1
  4ص  1ج .:المؤلف. المتفقھمتن بدایة  2
  267سورة البقرة اآلیة  3
ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز : المؤلف. رد المحتار على الدر المختار 4

الثانیة، : الطبعة. بیروت-دار الفكر: الناشر. )ھـ1252: المتوفى(عابدین الدمشقي الحنفي 
 .211/1. 6: عدد األجزاء. م1992 - ھـ 1412

. الشرح الصغیر(لغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ب 4
َماِم َمالِكٍ  أبو العباس : المؤلف. )ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لَِمْذھَِب اْإلِ
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  .طھارة ترابیة تشتمل على مسح الوجھ والیدین بنیة: )1(وقال المالكیة  

عن الوضوء أو  ل التراب إلى الوجھ والیدین بدًال إیصا :)2(وقال الشافعیة

  .الغسل أو عضو منھما بشرائط مخصوصة

 :صفِة التیمم

  :” الشرح الممتع”فیقوُل الشیُخ ابُن عثیمین في 

أن تضرَب األرَض بیدیك  :والكیفیّةُ عندي التي توافُق ظاھَر السنة”

ثم تمسَح الكفیِن  ،وتمسَح وجھَك بكفَّْیك ،ضربةً واحدةً بال تفریٍج لألصابع

  . انتھى”)3(وبذلك یَتِمُّ التیمُم  ،بعَضھما ببعض

صلى  - فقال رسول هللا  )في صفة التیمم(عن عمار رضي هللا عنھ قال 

فضرب بكفھ ضربة  .”إنما یكفیك أن تصنع ھكذا ”: -هللا علیھ وسلم 

على األرض ثم نفضھا ثم مسح بھا ظھر كفھ بشمالھ أو ظھر شمالھ بكفھ 

   .)4( ثم مسح بھا وجھھ

                                                                                                                                              

. معارفدار ال: الناشر. )ھـ1241: المتوفى(أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي 
 .179/1 .4:عدد األجزاء. بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة

سنة / سنة الوالدة . محمد الخطیب الشربیني.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج 4
  .87/1. 4عدد األجزاء . مكان النشر بیروت. الناشر دار الفكر. الوفاة 

. الشرح الصغیر(صاوي على الشرح الصغیر بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة ال 1
َماِم َمالِكٍ  أبو العباس : المؤلف. )ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لَِمْذھَِب اْإلِ

. دار المعارف: الناشر. )ھـ1241: المتوفى(أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي =
 .179/1 .4:األجزاء عدد. بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة

سنة / سنة الوالدة . محمد الخطیب الشربیني.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج 2
  .87/1. 4عدد األجزاء . مكان النشر بیروت. الناشر دار الفكر. الوفاة 

: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثیمین : المؤلف. الشرح الممتع على زاد المستقنع 3
: عدد األجزاء. ھـ 1428 -  1422األولى، : الطبعة. دار ابن الجوزي: دار النشر. )ـھ1421

  )1/488(. ھـ1429 - أبو أیوب السلیمان / أعده للشاملة . 15
: الناشر. محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي: المؤلف. الجامع الصحیح المختصر 4

مصطفى دیب البغا . د: تحقیق. 1987 – 1407ثالثة، الطبعة ال. بیروت –دار ابن كثیر، الیمامة 
. تعلیق د: مع الكتاب. 6: األجزاءدعد.جامعة دمشق -أستاذ الحدیث وعلومھ في كلیة الشریعة 

  340برقم  468ص  1ج .مصطفى دیب البغا
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  :مبطالت التیمم

  :ومبطالتھ ثالثة ،وھي األشیاء التي تفسده

ن حدث أكبر وع ،یبطل التیمم عن حدث أصغر بمبطالت الوضوء - 1

 ،فإذا تیمم عن حدث أصغر ،بموجبات الغسل من جنابة وحیض ونفاس

ط والبدل لھ  ،التیمم بدل عن الوضوء ؛ ألنَّ  بطل تیممھ ،ثم بال أو تغوَّ

  .وكذا التیمم عن الحدث األكبر ،حكم المبدل

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  َصلَّى - لقولھ  ،إن كان التیمم لعدمھ .وجود الماء -  2  : -  هللاَّ

  .وقد تقدم ” فإذا وجدت الماء فأمسھ بشرتك”

  .زوال العذر الذي من أجلھ شرع التیمم من مرض ونحوه - 3

  ؟مالحكم :التیمم وقضاء الصالة وبعدھا وجد الماء

َم َوَصلَّى ثُمَّ َوَجَد اْلَماَء قَْبَل ُخُروِج اْلَوْقِت أَْجَمَع أَْھُل اْلِعْلِم َعلَى أَنَّ  إَِذا تَیَمَّ

َم َصِعیًدا طَیِّبًا َكَما أََمَر هللاُ َوَصلَّى ثُمَّ َوَجَد اْلَماَء بَْعَد ُخُروِج َوْقِت مَ  ْن تَیَمَّ

ِم ثُمَّ َوَجَد اْلَماَء قَْبَل  َالِة َال إَِعاَدةَ َعلَْیِھ َواْختَلَفُوا فِیَمْن َصلَّى بِالتَّیَمُّ الصَّ

َالةَ ھََذا قَْوُل َعطَاءٍ  یُِعیدُ  :ُخُروِج اْلَوْقِت فَقَالَْت َطائِفَةٌ   ،َوطَاُوسٍ  ،الصَّ

ْھِريِّ َوَربِیَعةَ  ،َواْبِن ِسیِرینَ  ،َوَمْكُحولٍ  ،َواْلقَاِسمِ  َواْستََحبَّ اْألَْوَزاِعيُّ  ،َوالزُّ

َواْختُلَِف فِیِھ َعِن اْلَحَسِن فََرَوى یُونُُس  .لَْیَس َذلَِك بَِواِجبٍ  :إَِعاَدتَھَا َوقَالَ 

 :یُِعیُد َما َداَم فِي اْلَوْقِت َوَرَوى یَِزیُد التُّْستَِريُّ َعْنھُ أَنَّھُ قَالَ  :ھُ قَالَ َعْنھُ أَنَّ 

َال  :ھَُو بِاْلِخیَاِر إِْن َشاَء اْغتََسَل َوأََعاَد َوإِالَّ فَقَْد َمَضْت َصَالتُھُ َوقَالَْت طَائِفَةٌ 

  .)1(ِعدْ إَِعاَدةَ َعلَْیِھ فََعَل َذلَِك اْبُن ُعَمَر َولَْم یُ 

                                                                                                                                              

  
أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر : المؤلف.األوسط في السنن واإلجماع واالختالف 1

دار : الناشر. أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف: تحقیق. ) ھـ319: المتوفى(النیسابوري 
 6طُبع منھ : عدد األجزاء. م 1985ھـ،  1405 -األولى : الطبعة. السعودیة –الریاض  - طیبة 

  63ص 2ج .فقط 11، 5 -  1: مجلدات
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السابعالمبحث   

  الحیض والنفاس
  :الحیض والنفاس

یخرج من قعر  ،دم طبیعة وجبلة یعتاد األنثى إذا بلغت :الحیض ھو
  .الرحم في أوقات معلومة

وحاضت  ،إذا سال :حاض الوادي :یقال ،ھو السیالن :لغة :الحیض
  .إذا سال صمغھا :الشجرة
ھو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غیر  :اوشرعً 

أي (وھو محتدم  ،السواد :ولونھ عادة .في أمد معین ،والدة وال مرض
  .)1(كریھ الرائحة ،)أي موجع مؤلم(لذاع محرق  ،)شدید الحرارة

  :أصل دم الحیض
ّل لذلك ق ،خلق هللا عز وجل دم الحیض لحكمة غذاء الولد في بطن أمھ

  .أن تحیض الحامل
  . لذلك قّل أن تحیض المرضع ،یدّر من ثدییھا افإذا ولدت قلَبھ هللا لبنً 

فیستقر في  ،فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ال مصرف لھ
  .ثم یخرج في كل شھر ستة أو سبعة أیام ،الرحم

  :أنواع الدم الذي یخرج من المرأة -
  :عالدم الخارج من فرج المرأة ثالثة أنوا

  .وھو األصل ،دم الحیض - 1

  .وحكمھ حكم الحیض ،وسببھ الوالدة ،دم النفاس - 2

وھو الدم الذي یعرض للمرأة بعارض من مرض  ،دم االستحاضة - 3

  .وال ینقطع إال مدة یسیرة ،ویستمر معھا ،ونحوه
  :مدة الحیض -

أو ، وغالبھ ستة، وال لنھایتھ، وال لبدایتھ ،هوال ألكثر، ال حد ألقل الحیض
  .وال ألكثره ،  وال حد ألقل الطھر بین الحیضتین ،سبعة أیام 

                                                           

حَ . د. أ: الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُھُ المؤلف 1 ْیلِّي، أستاذ ورئیس قسم الفقھ َوْھبَة بن مصطفى الزُّ
 .610ص 1ج .كلّیَّة الشَّریعة -اإلسالمّي وأصولھ بجامعة دمشق 
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فمتى رأت المرأة الحیض فھي  ، وال حد للسن التي تحیض فیھا المرأة
  .)1(امرأة 

  :غالب مدة النفاس
فإن طھرت قبلھ صلت وصامت بعد أن  ،اغالب مدة النفاس أربعون یومً 

لكن إن استمر  ،نفاس وإن زاد إلى ستین فھو ،ولزوجھا وطؤھا ،تغتسل
  .فھو دم فساد

  :حكم الدم الذي یخرج من الحامل
فھو دم فساد ال تترك ، خرج منھا دم كثیر ولم یسقط الولدالحامل إذا 

وإذا رأت دم الحیض المعتاد الذي  ،لكن تتوضأ لكل صالة ،الصالة ألجلھ
تترك من أجلھ الصالة والصوم  ،یأتیھا في وقتھ وشھره وحالھ فھو حیض

  .غیر ذلكو
  
  
  
  :ما یحرم على الحائض والنفساء -

والطواف بالبیت  ،والصوم ،یحرم على الحائض والنفساء الصالة
  .)2(والوطء في الفرج حتى تطھر وتغتسل ،الحرام

  :عالمة طھر الحائض
ومن لم تر ھذا السائل  ،أبیض یخرج إذا توقف الحیض أن ترى سائالً 

ي محل الحیض فإن خرجت ولم فعالمة طھرھا أن تُدخل قطنة بیضاء ف

  . تتغیر فھو عالمة طھرھا

  :حكم الصفرة والكدرة -

وإن رأت ذلك قبل العادة أو  ،الصفرة والكدرة في زمن العادة حیض

وإن  ،ولزوجھا أن یباشرھا ،فتصلي وتصوم ،بعدھا فلیس بحیض

                                                           

بیت : الناشر. محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري: المؤلف. موسوعة الفقھ اإلسالمي 1
 .374ص 2ج. 5: عدد األجزاء. م 2009 - ھـ  1430األولى، : الطبعة. األفكار الدولیة

محمد بن إبراھیم بن عبد هللا : المؤلف. الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة مختصر 2
الحادیة عشرة، : الطبعة. دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة السعودیة: الناشر. التویجري

  439ص.1: عدد األجزاء. م 2010 - ھـ  1431
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تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي 

  .كالطاھرات

وقت  أو طھرت قبل خروج ،المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصالة -

  )1(. ومثلھا النفساء ،الصالة وجب علیھا أن تصلي تلك الصالة

  

  :حكم مباشرة الحائض -
لما ثبت عن  ،یجوز للرجل مباشرة زوجتھ وھي حائض من فوق اإلزار

اِشُر نَِساَءهُ فَوَق یُبَ  -صلى هللا علیھ وسلم  -َكاَن َرُسوُل هللا  “:میمونة قالت
   )2(.”  اإلَزاِر َوھُنَّ ُحیَّض

  :حكم وطء الحائض -
  .یحرم وطء الحائض في الفرج

َویَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحیِض قُْل ھَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي { :قال هللا تعالى
  . )3(}اْلَمِحیضِ 

سنة قال هللا وطء الرجل امرأَتھ وھي حائض حرام بنص الكتاب وال
والمراد المنع من وطئھا في  }،فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي اْلَمِحیضِ { :تعالى

فإذا تجرأ ووطئھا فعلیھ  .المحیض وھو موضع الحیض وھو الفرج
وعلیھ الكفارة وھي دینار أَو نصف دینار على  ،التوبة وأَن ال یعود لمثلھا

ِذْي یَأْتِْي اْمَرأَتَھُ َوِھَي َحائٌِض فِْي الَّ ((التخییر لحدیث ابن عباس مرفوًعا 
ٌق بِدْینَار أَْو نِصِف ِدْینَار والمراد بالدینار مثقال من  .)4())قَاَل یَتََصدَّ

  .فإن لم یجده فیكفي قیمتھ من الفضة ،الذھب
  :ستحاضةالفرق بین الحیض واال

                                                           

محمود : وضع أصلھ الشیخوھو آخر كتاب . إرشاد الخلق إلى دین الحق: أو. الدین الخالص 1
. عنى بنتقیحھ. ھـ1352المتوفى فى الرابع عشر من ربیع االول سنة . محمد خطاب الّسبكى

وبیان حالھا وغریبھا . وتصحیحھ وتنسیقھ والتعلیق علیھ وضبط اآلیات واألحادیث وترقیمھا
القعدة المتوفى فى السابع والعشرین من ذى . أمین محمود خطاب: ومراجعھا خلیفة الشیخ

ص  1ج. م1980 - ھـ 1401الطبعة الثالثة سنة . حقوق الطبع محفوظة لھ. ھـ رحمھ هللا1387
483  

  .متفق علیھ  2
  222سورة البقرة اآلیة  3
  والنسائي. رواه أَحمد وأَبو داود والترمذي 4
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  .ھي من استمر خروج الدم منھا في غیر أوانھ :المستحاضة
  :لحیض واالستحاضةالفرق بین ا -
ولون ھذا  ،سیالن دم ِعْرق في قعر الرحم یسمى العاذر :الحیض – 1

  .ال یتجمد إذا ظھر ،منتن ،ثخین ،الدم أسود
 ،فھي سیالن دم عرق في أدنى الرحم یسمى العاذل :أما االستحاضة -  2

  .ھ دم عرق ؛ ألنَّ  یتجمد إذا خرج ،غیر منتن ،رقیق ،ولون ھذا الدم أحمر
ودم االستحاضة دم عادي یحسن  ،الحیض نجس یجب غسلھ دم - 3

  .غسلھ
  :أحوال المستحاضة -

  :المستحاضة لھا أربع حاالت وھي
ثم تغتسل  ،فتجلس تلك المدة ،أن تكون مدة الحیض معروفة لھا - 1

  .وتصلي
؛  أن تكون مدة الحیض غیر معلومة لھا فتجلس ستة أو سبعة أیام - 2

  .ثم تغتسل وتصلي ،ذلك غالب مدة الحیض ألنَّ 
أن ال تكون لھا عادة ولكنھا تستطیع تمییز دم الحیض األسود من  - 3

  )1(. فإذا انقطع دم الحیض الممیَّز اغتسلت وصلت ،غیره
 
 
 
 

                                                           

بیت : الناشر. محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري: المؤلف. موسوعة الفقھ اإلسالمي 1
  .380ص 2ج . 5: عدد األجزاء. م 2009 - ھـ  1430األولى، : الطبعة. ألفكار الدولیةا
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  المبحث األول

  مكانة الصالة في اإلسالم
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  المبحث األول

  في اإلسالممكانة الصالة 
فرضھا هللا لیلة  ، د أركان اإلسالم بعد الشھادتین الصلوات الخمس آك

 .اإلسراء على رسولھ وعلى أمتھ بدون واسطة قبل الھجرة بسنة
  . والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم ومسلمة مھما كانت األحوال

وفي حال األمن  ، وفي حال الصحة والمرض، في حال الحضر والسفر 
  . ولكل حالة صالة تناسبھا في الھیئة والعدد ،ف والخو

 ،على كل مسلم ومسلمة ،وقد فرضھا هللا خمسین صالة في الیوم واللیلة
وشدة عنایتھ بالمسلمین  ،وعلى محبة هللا لھا ،وھذا یدل على أھمیتھا

 وخمسین في األجر ،في العمل اثم خففت فجعلھا هللا خمسً  ،بإكرامھم بھا
  .ةمنھ ورحم فضًال ؛ 

   .ھي خمس في الفعل وخمسون في المیزان
فھي أول ما یحاسب علیھ العبد یوم  ،وألھمیة الصالة ومكانتھا عند هللا

  . القیامة
 ،أي أدع لھم} َوَصلِّ َعلَْیِھْم {  :قال تعالى . الدعاء :والصالة في اللغة

  .» وإن كان صائًما فلیصل« :وفي الحدیث
 ،مفتتحة بالتكبیر مختتمة بالتسلیم أقوال وأفعال مخصوصة :وفي الشرع

 ،ھا ثانیة الشھادتینألنَّ  :وقیل ،وسمیت صالة الشتمالھا على الدعاء
  . لما تتضمن من الخشوع والخشیة � :وقیل ،كالمصلي من خیل الحلبة

  :من الكتاب والسنة واإلجماع منھا  مشروعیة الصالة بأدلة كثیرة 
  :من الكتاب :أوًال 

َكاةَ َوأَ { :قولھ تعالى الةَ َوآتُوا الزَّ   . )1(} قِیُموا الصَّ
الةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَابً { :قولھ تعالى   .)2(} اَمْوقُوتً  اإِنَّ الصَّ
یَن ُحنَفَاَء َویُقِیُموا { :قولھ تعالى َ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ َوَما أُِمُروا إِالَّ لِیَْعبُُدوا هللاَّ

الةَ َویُْؤتُوا الزَّ    . )3(} َكاةَ الصَّ
  :من السنّة :اثانیً 

                                                           

  43سورة البقرة اآلیة  1
  103سورة  النساء األیة  2
 5سورة البینة اآلیة  3
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 صلى هللا علیھ وسلم - حدیث ابن عمر رضي هللا عنھما أن رسول هللا 1

 اوأن محمدً  ،شھادة أن ال إلھ إال هللا ،بني اإلسالم على خمس” :قال -
وصوم  ،وحج البیت ،وإقام الصالة وإیتاء الزكاة ،رسول هللا

  .)1(”رمضان
صلى هللا  -   عنھ وفیھ أن رسول هللاحدیث عمر بن الخطاب رضي هللا- 2

رسول  اھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدً اإلسالم أن تش” :قال -علیھ وسلم 
وتصوم  ،وتقیم الصالة وتؤتي الزكاة ،-صلى هللا علیھ وسلم  -هللا 

  )2(.” ...وتحج البیت إن استطعت إلیھ سبیًال رمضان 
 -  صلى هللا علیھ وسلم - حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما أن النبي - 3

 اادعھم إلى شھادة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدً  :إلى الیمن فقال ابعث معاذً 
فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم خمس  ،رسول هللا

  .)3(“...صلوات في كل یوم ولیلة
  
  

  :اإلجماع :اثالثً 
من أجمع المسلمون على مشروعیة الصلوات الخمس وأنھا فرض 

  )4(.فروض اإلسالم
 :حكمة مشروعیة الصالة

  :أمر هللا كل مسلم بعد إقراره بالشھادتین بأربعة أشیاء - 1

  ).والحج ،والصیام ،والزكاة ،الصالة (
وفي كل منھا تمرین لتنیفذ أوامر هللا على نفس  ،وھذه أركان اإلسالم

ال لیقضي حیاتھ حسب أمر هللا  ،وطبیعتھ ،وشھوتھ ،ومالھ ،اإلنسان
  .وحسب ما یحبھ هللا ال حسب شھواتھ ،حسب ھواه

                                                           

  متفق علیھ 1
  رواه مسلم 2
  متفق علیھ 3
عدد . لمنورةالجامعة اإلسالمیة بالمدینة ا -عمادة البحث العلمي : المؤلف. أركان اإلسالم 4

  8ص. موقع صید الفوائد: مصدر الكتاب. 1: األجزاء
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؛  المسلم في الصالة ینفذ أوامر هللا على كل عضو من أعضائھ - 2

  .في شئون حیاتھ كلھا ،لیتدرب على تنفیذ أوامر هللا خارج الصالة
  .وسائر أحوالھ ،ولباسھ ،وطعامھ  ، ومعامالتھ  ،في أخالقھ 

  .ا وخارجھ ،ةلربھ داخل الصال اوبھذا یكون مطیعً 
فكذلك الصالة تھدي إلى  ،فكما أن النور یستضاء بھ ،والصالة نور - 3

كما قال  ،وتنھى عن الفحشاء والمنكر ،وتمنع من المعاصي ،الصواب
َالةَ تَْنھَى  { :سبحانھ َالةَ إِنَّ الصَّ اْتُل َما أُوِحَي إِلَْیَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

ُ َعِن اْلفَْحَشاِء َوا ِ أَْكبَُر َوهللاَّ   .)1(} یَْعلَُم َما تَْصنَُعونَ ْلُمْنَكِر َولَِذْكُر هللاَّ
وھو على كل شيء  ،والصالة صلة بین العبد وربھ الذي بیده الملك - 4

  .یجد فیھا المسلم لذة مناجاة ربھ ،قدیر
ویسبح بحمده  ،ویستغفره تارة ،ویسألھ تارة، ویحمده تارة ،یكبره تارة

  .تارة
  )2(.وتقّر عینھ بربھ ،وینشرح صدره ،یطمئن قلبھ وبھذا

  : حكم الصالة
واألصل في وجوبھا القرآن الكریم والسنة الشریفة  ،الصالة واجبة

  .واإلجماع
َوَما { :أما القرآن فآیات كثیرة تأمر بالصالة منھا قولھ تعالى .1

یَن ُحنَ  َ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ َالةَ أُِمُروا إِالَّ لِیَْعبُُدوا هللاَّ فَاء َویُقِیُموا الصَّ
َكاةَ َوَذلَِك ِدیُن اْلقَیَِّمةِ  َحافِظُوْا َعلَى { :وقال تعالى، )3(}َویُْؤتُوا الزَّ

ِ قَانِتِینَ  الَِة اْلُوْسطَى َوقُوُموْا ِ�ّ لََواِت والصَّ   . )4(}الصَّ
 -  حدیث عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ وفیھ أن رسول هللا .2

اإلسالم أن تشھد أن ال إلھ إال هللا ” :قال –صلى هللا علیھ وسلم 
وتقیم الصالة  ،-صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا  اوأن محمدً 

                                                           

 45سورة العنكبوت اآلیة  1
بیت األفكار : الناشر. محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري: المؤلف.موسوعة الفقھ اإلسالمي 2

  األولى،: الطبعة. الدولیة
 5سورة البینة اآلیة  3
 238سورة البقرة اآلیة  4
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وتصوم رمضان وتحج البیت إن استطعت إلیھ  ،وتؤتي الزكاة
  )1(.“...سبیًال 

صلى هللا علیھ  -حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما أن النبي  .3
دعھم إلى شھادة أن ال إلھ إال ا :إلى الیمن فقال ابعث معاذً  -  وسلم

فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن هللا  ،رسول هللا اهللا وأن محمدً 
  .)2(“...افترض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة

  :أھمیة الصالة في اإلسالم
ة المحافظة علیھا من حیث وضرور ،یجب أن یعلم المسلم أھمیة الصالة

الصالة  إنَّ { :قال هللا تعالى ،جباتھاووا، وأركانھا، وشروطھا، أوقاتھا
  .)3(} على المؤمنین كتابا موقوتاكانت 

أي  -صلى هللا علیھ وسلم  -سألُت النبي  :عن عبد هللا بن مسعود قال
ثم بر  :قال ؟ثم أي :قال ،الصالة على وقتھا :قال ؟العمل أحب إلى هللا 

  .)4( )الجھاد في سبیل هللا :قال ؟ثم أي :قال ،الوالدین
والوضوء ال یحتاج إلى  ،فال یحل لمسلم أن یؤخر الصالة عن وقتھا

ولو فرضنا أنھ یحتاج لھ فإن على األخ السائل أن  ،مكاٍن نظیف لیفعلھ
  .یحتاط قبل مجیئھ للعمل ویكون على وضوء لیصلي الصالة في وقتھا 

والبحث عن مكان نظیف  ،ویجب علیھ أن یصلي الصالة في وقتھا
ي أي والصالة تصح ف ،اا وال متعسِّرً ا صعبً فیھ لیس أمرً یؤدي الصالة ل

 :- صلى هللا علیھ وسلم - قال النبي  ،امكان من األرض ما دام طاھرً 
فأیما رجل من أمتي أدركتھ  ،اا وطھورً وجعلت لي األرض مسجدً (

ولم یستثن الشرع إال أماكن معینة ال تصح الصالة  ،)5( )الصالة فلیصلِ 
األرض ( :قال النبي صلى هللا علیھ وسلم ،ة والحماممنھا المقبر ،فیھا

  .)6( )كلھا مسجد إال المقبرة والحمام

                                                           

 رواه مسلم 1
  متفق علیھ 2
 103سورة النساء اآلیة  3
 )85(ومسلم ) 504(رواه البخاري  4
 )521(ومسلم ) 335(رواه البخاري  5
  وصححھ األلباني في صحیح أبي داود) 492(رواه أبو داود  6
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فإن لم  ،افیھ ھو مكان الصالة إن كان طاھرً فمكان عملھ الذي یعمل 
ولو أن یطلب من أصحاب العمل تخصیص  ،یتیسر فلیبحث عن غیره

  .زاویة یصلي بھا فھو لیس من األمور الصعبة والمتعذرة 
  :شیخ اإلسالم ابن تیمیة قال

د تأخیر الصالة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطھا وأركانھا  وإذا تعمَّ
ر الصالة بحیث متى اشتغل  مثل أن تكون علیھ نجاسة أو ھو جنب وأخَّ

وھو آثم بفعلھا  ،افعلیھ أن یشتغل بالطھارة أیضً  :بالطھارة خرج الوقت
قبل ضیق الوقت والصالة  ھ كان یجب علیھ الطھارةفي غیر الوقت ؛ ألنَّ 

ر ذلك ،فیھ   )1(.فعلیھ أن یفعلھ كما وجب علیھ مع إثمھ بالتأخیر  :فمتى أخَّ
ھ یصلي فإنَّ  -كالطھارة  - وإذا عجز عن شرط من شروط صحة الصالة 

وال یجوز لھ تأخیر الصالة عن وقتھا  ،في الوقت ویسقط عنھ ھذا الشرط
  .من أجل أن یحصل ھذا الشرط 

  
  
  

  :اإلسالم ابن تیمیةقال شیخ 
من خوطب بالصالة في أول الوقت وھو عاجز عن شرط أو ركن  ألنَّ  

لم یجز لھ تأخیر الصالة عن  :ویقدر على تحصیلھ بعد الوقت ،في الحال
 أو الركوع، أو السترة ، ولو جاز ھذا لكان من عجز عن الطھارة  ،وقتھا

الصالة إلى أن  وغیر ذلك من الشرائط واألركان یؤخر، أو السجود  ، 
وھذا خالف  ،یقدر على ذلك إذا علم أو غلب على ظنھ أنھ یقدر على ذلك

ھ رعایة الشرع للوقت أعظم من رعایت الكتاب والسنة واإلجماع ؛ فإنَّ 
ولھذا ال یجوز تأخیر  ،اھغیر المقدور علیلجمیع الشرائط واألركان 

ق وقت ومتى ضا ،الصالة عن وقتھا البتة للعجز عن بعض األركان
 ،قدم الفعل في الوقت بدون الشرط :الوجوب عن تحصیل الشرط والفعل

                                                           

من أول كتاب الصالة إلى آخر باب  -شرح العمدة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة : ”شرح العمدة  1
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن : المؤلف. الةآداب المشي إلى الص

. )ھـ 728: المتوفى(عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 
دار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة : الناشر. خالد بن علي بن محمد المشیقح: المحقق

  ) .348، 347/  1: عدد األجزاء.م 1997 - ھـ  1418ولى، األ: الطبعة. السعودیة
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 ،ما تكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان الوجوب في آخر الوقتوإنَّ 
الصالة واجب علیھ حینئذ فعلھا  مثل نائم یستیقظ آخر الوقت فإنَّ 
  )1(.بشروطھا كما لو استیقظ بعد الوقت 

لتي تصلي في البیت مذنبة أو آثمة إذا صلت ھل تعتبر المرأة المسلمة ا
أو إذا صلت ، أو ربع ساعة  ،صالة الظھر قبل أذان العصر بنصف

ا إذا أو أیضً  ، صالة العصر قبل أذان المغرب بنصف أو ربع ساعة
ھ وإذا كانت اإلجابة أنَّ  .العشاء قبل أذان الفجر بنصف ساعةصلت صالة 
لمسموح بھا لتأخیر الصالة دون فما ھي أقصى الحدود ا، ال یجوز ذلك 

  .؟أن یكون ھناك ذنب أو إثم
الةَ َكانَْت َعلَى { :لقولھ تعالى ،صالة عن وقتھاال یجوز تأخیر ال إِنَّ الصَّ

فََخلََف ِمْن بَْعِدِھْم َخْلٌف أََضاُعوا { :وقولھ ،)2( }ْؤِمنِیَن ِكتَابًا َمْوقُوتًااْلمُ 
الةَ َواتَّبَُعوا الشَّھَوَ    .3 }فََسْوَف یَْلقَْوَن َغیًّا اتِ الصَّ

  :عدد الصلوات المفروضة
 - صلى هللا علیھ وسلم  - فرض هللا الصالة لیلة اإلسراء على رسولھ 

وفرضھا هللا سبحانھ خمسین صالة في  ،بدون واسطة قبل الھجرة بسنة
 ،وعلى محبھ هللا لھا ،وھذا یدل على أھمیتھا ،الیوم واللیلة على كل مسلم

 في العمل وخمسین في األجر فضًال  اجعلھا هللا سبحانھ خمسً ثم ُخففت ف
  . منھ ورحمة

الصلوات المفروضة في الیوم واللیلة على كل مسلم ومسلمة خمس · 
  .والفجر ،والعشاء ،والمغرب ،والعصر ،الظھر :وھي ،صلوات

  .وصالة الجمعة یوم الجمعة في األسبوع مرة
  :حكم من جحد وجوب الصالة أو تركھا 

فإن كان  ،ا وكسًال وكذا تاركھا تھاونً  ،جحد وجوب الصالة كفرمن 
بوجوبھا وتركھا یُستتاب ثالثة أیام فإن تاب  اوإن كان عالمً  ،یُعلَّم جاھًال 

  . اوإال قُتِل كافرً 

                                                           

  .58 صشرح العمدة  1
  103سورة النساء اآلیة  2
  59سورة مریم اآلیة  3
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َكاةَ فَإِْخَوانُُكْم فِي { :قال هللا تعالى -  1 َالةَ َوآتَُوا الزَّ فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

ینِ    .)1(} الدِّ
صلى هللا علیھ وسلم  -َسِمْعُت النَّبِيَّ  :وعن جابر رضي هللا عنھ قال - 2

ُجلِ « :یَقُولُ  – الةِ  ،إنَّ بَْیَن الرَّ ْرِك َوالُكْفِر تَْرَك الصَّ   .)2(»َوبَْیَن الشِّ
 –صلى هللا علیھ وسلم  -وعن ابن عباس رضي هللا عنھما أن النبي  - 3

َل ِدْینَ « :قال   .)3(.» ھُ فَاْقتُلُوهُ َمْن بَدَّ
  :اآلثار المترتبة على جاحد الصالة أو تاركھا

ویسقط حقھ  ،وتسقط والیتھ ،ال یحل لھ الزواج بمسلمة :في الحیاة - 1

ویحرم ما ذكاه من  ،وال یرثھ مسلم، وال یرث من مسلم ،في الحضانة
  .ھ كافر مرتد؛ ألنَّ  وال یحل لھ دخول مكة ،حیوان

وال  ،وال یدعى لھ ،وال یُصلى علیھ، وال یكفن ،سلإذا مات ال یُغ - 2

ویخلد في النار؛  ،وال یورث ،ھ لیس منھم ؛ ألنَّ  یدفن في مقابر المسلمین
  .ھ كافرألنَّ 
فھو  ،بحیث ال یصلي بالكلیة ،بالكلیة اا مطلقً من ترك الصالة تركً  - 3

  .كافر مرتد عن دین اإلسالم
ھ فاسق ومرتكب لكنَّ  ،فلیس بكافر  ،اویتركھا أحیانً  ،اومن یصلي أحیانً 

صلى  - � ورسولھ  وعاصٍ  ، على نفسھ جنایة كبیرة وجانٍ  ،اا عظیمً إثمً 
َ َوَرُسولَھُ َویَتََعدَّ ُحُدوَدهُ یُْدِخْلھُ نَاًرا َخالًِدا { .-هللا علیھ وسلم  َوَمْن یَْعِص هللاَّ

  )4(.}فِیھَا َولَھُ َعَذاٌب ُمِھینٌ 
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  :فضل انتظار الصالة
 –صلى هللا علیھ وسلم  - رسول هللا  عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أنَّ 

الةَ « :قال هُ یَْنتَِظُر الصَّ َوتَقُوُل  ،ال یََزاُل الَعْبُد فِي َصالٍة َما َكاَن فِي ُمَصالَّ
   )1(.» َحتَّى یَْنَصِرَف أَْو یُْحِدثَ  ،اللَّھُمَّ اْرَحْمھُ  ،اللَّھُمَّ اْغفِْر لَھُ  :الَمالئَِكةُ 

  :فضل المشي إلى الصالة في المسجد على طھارة· 
صلى هللا علیھ  -قال رسول هللا  :عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال -  1

لِیَْقِضي  ،ثُمَّ َمَشى إلَى بَْیٍت ِمْن بُیُوِت هللا ،َمْن تََطھََّر فِي بِْیتِھِ «: - وسلم 
َواألُْخَرى  ،اھَُما تَُحطُّ َخِطْیئَةً َكانَْت َخْطَوتاهُ إْحدَ  ،فَِریَضةً ِمْن فََرائِِض هللا

   )2(.» تَْرفَُع َدَرَجةً 
صلى هللا علیھ وسلم  - رسول هللا  وعن أبي أمامة رضي هللا عنھ أنَّ  - 2

إلَى َصالٍة َمْكتُوبٍَة فَأَْجُرهُ َكأَْجِر الَحاجِّ  اَخَرَج ِمْن بَْیتِِھ ُمتَطَھِّرً َمْن « :قال –
إلَى تَْسبِیِح الُضَحى ال یَْنِصبُھُ إال إیَّاهُ فَأَْجُرهُ َكأَْجِر  َوَمْن َخَرجَ  ،الُمْحِرم
   )3(.» َوَصالةٌ َعلَى أَثَِر َصالٍة ال لَْغَو بَْینَھَُما ِكتَاٌب في ِعلِّیِّینَ  ،المْعتَِمرِ 
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  المبحث الثاني
  أركان وسنن وواجبات الصالة
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  المبحث الثاني

  ةأركان وسنن وواجبات الصال

  :أركان الصالة
  : أركان الصالة أربعة عشر 

ِ قَانِتِیَن { : ىقولھ تعال .القیام مع القدرة .1 نة ، })1(َوقُوُموا ِ�َّ ومن السُّ
صل قائًما فإن « :لعمران بن حصین-صلى هللا علیھ وسلم  -  قولھ

صلى  -وقولھ  )2(»  ؛ فإن لم تستطع فعلى جنب لم تستطع فقاعًدا
   .)3(»صلوا كما رأیتموني أصلي« :-هللا علیھ وسلم

 وتكبیرة اإلحرام .2
علیھ  -عن النبي  ،-رضي هللا عنھ  -ما ورد عن علي بن أبي طالب         

 ،وتحریمھا التكبیر ،مفتاح الصالة الطھور« :قال – الصالة والسالم
وفي  .ھذا أصح شيء في ھذا الباب وأحسن )4(»وتحلیلھا التسلیم

إذا قمت إلى  « :قال – الصالة والسالمعلیھ  -حدیث المسيء أنھ 
وفي حدیث أبي  ،» ثم استقبل القبلة فكبر ،الصالة فأسبغ الوضوء

 ،إذا قمتم إلى الصالة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج « :سعید مرفوًعا
وفي حدیث  .رواه أحمد»  هللا أكبر :فقولوا ،هللا أكبر :وإذا قال إمامكم

ال یقبل هللا صالة « :قال - والسالمعلیھ الصالة  - رفاعة أن النبي 
هللا  :فیقول ،امرئ حتى یضع الوضوء مواضعھ ثم یستقبل القبلة

  . -والسالم علیھ الصالة  - رواه أبو داود ولم ینقل عنھ » )5(أكبر
   :وقراءة الفاتحة .3
وماذا یعمل  ،  قراءة الفاتحة ركن من أركان الصالة في كل ركعة         

  یئًا منھا وال من غیرھا؟من ال یحسنھا وال ش

                                                           

  238سورة البقرة اآلیة  1
  رواه البخاري 2
 رواه البخاري 3
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علیھ الصالة  -قال رسول هللا  :ما ورد عن عبادة بن الصامت قال       
وعن عائشة  )1(.» ال صلة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب«: - والسالم

من صلى صالة « :سمعت رسول � صلى هللا علیھ وسلم یقول :قالت
أن النبي  «ھریرة وعن أبي  ،)2(» لم یقرأ فیھا بأم القرآن فھي خداج

أمره أن یخرج فینادي ال صالة إال بقراءة   - صلى هللا علیھ وسلم -
فإن  ،تعلمھا فیلزمھ أوًال »  ؟الفاتحة وال شیئًا منھا وال شیئًا من غیرھا

فإن لم  ،ضاق الوقت لزمھ قراءة قدرھا من أي سورة شاء من القرآن
 :هللا تعالى قال .یعرف إال آیة من القرآن كررھا بقدر الفاتحة

َر ِمَن القُْرآِن {   })3(فَاْقَرُءوا َما تَیَسَّ
  والركوع  .4
وكذلك  ؟ما الدلیل على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصالة       

  .واذكر أدلتھما بوضوح ،االعتدال قائًما
ثم ارفع حتى تعتدل «قولھ صلى هللا علیھ وسلم في حدیث المسيء        

صلوا كما « :وقال ،داوم علیھ -صلى هللا علیھ وسلم -  ھ؛ وألنَّ » قائًما
 -قال رسول هللا  :ولما ورد عن أبي ھریرة قال )4(» رأیتموني أصلي

ال ینظر هللا إلى صالة رجل ال یقیم صلبھ «: - صلى هللا علیھ وسلم
  .)5(» بین ركوعھ وسجوده

 :لمقال رسول هللا صلى هللا علیھ وس  :وعن أبي مسعود األنصاري قال
  .)6(“ال تجزئ صالة ال یقیم فیھا الرجل صلبھ في الركوع والسجود«
  والرفع منھ  .5
  والسجود على األعضاء السبعة  .6
ما الدلیل على أن السجود على األعضاء السبعة ركن من أركان      

  الجلسة بین السجدتین ركن؟ وأنَّ  ؟الرفع منھ ركن وأنَّ  ؟الصالة

                                                           

  إسناده صحیح: رواه الدارقطني، وقال 1
  رواه أحمد وابن ماجھ 2
 20سورة المزمل اآلیة  3
 رواه البخاري 4
 رواه أحمد 5
  رواه الخمسة 6
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نة ما  ،})1(الَِّذیَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا یَا أَیُّھَا {  :قولھ تعالى    ومن السُّ
قال رسول هللا صلى هللا  :ورد عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال

وأشار  -  أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبھة« :علیھ وسلم
  .بیده إلى أنفھ والیدین

  واالعتدال منھ  .7
  والجلسة بین السجدتین  .8
  ع األركانوالطمأنینة في جمی  .9

  وما الدلیل على أنھا ركن من أركان الصالة؟ ؟ما الطمأنینة   
قال  . بقدر الذكر الواجب لیتمكن من اإلتیان بھ :وقیل ،وإن قل ،ھي السكون 

  :- رحمھ هللا- الناظم 
  طمأنینة قدر بھا ال تشدد ...وأدنى سكونة بین رفع وخفضھ 

  یر ھاد ومرشدلركن أتت عن خ ...ھا وفي كل ركن فاطمئن فإنَّ 
أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم دخل «فعن أبي ھریرة  :وأما الدلیل

ثم جاء فسلم على النبي صلى هللا علیھ  ،المسجد فدخل رجل فصلى
 ،فرجع فصلى كما صلى ،» ارجع فصل فإنك لم تصل« :فقال ،وسلم

ارجع فصل « :فقال ،- صلى هللا علیھ وسلم -ثم جاء فسلم على النبي 
ثم جاء فسلم على النبي  ،فرجع فصلى كما صلى ،» ك لم تصلفإن

 ،ثالثًا»  ارجع فصل فإنك لم تصل« :فقال ،صلى هللا علیھ وسلم
إذا قمت إلى « :فقال ،والذي بعثك بالحق ما أحسن غیره فعلمني :فقال

  ثم اركع حتى تطمئن ،ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن ،الصالة فكبر
 والترتیب  .10
 .رألخیوالتشھد ا  .11
  ؟ما الدلیل على أن التشھد األخیر ركن من أركان الصالة .12

السالم  :كنا نقول قبل أن یفرض علینا التشھد« :ما ورد عن ابن مسعود قال
 :فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ،على هللا السالم على جبریل ومیكائیل

                                                           

 77سورة الحج اآلیة  1
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 .ناده صحیحإس: وقال1 » ولكن قولوا التحیات � وذكره ؛ ال تقولوا ھكذا«
رواه سعید في »  ال تجزئ صالة إال بتشھد« :وعن عمر بن الخطاب قال

علمني رسول «  وعن ابن مسود قال ،» تاریخھ«والبخاري في  ،» سننھ«
 :كما یعلمني السورة من القرآن ،هللا صلى هللا علیھ وسلم كفي بین كفیھ

ورحمة هللا السالم علیك أیھا النبي  ،التحیات � والصلوات والطیبات
أشھد أن ال إلھ إال هللا  ،السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین ،وبركاتھ

كان « :وعن ابن عباس قال .رواه الجماعة»  وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یعلمنا التشھد كما یعلمنا السورة من القرآن 

السالم علیك أیھا  ،ات الطیباتالصلو ،التحیات المباركات« :فكان یقول
أشھد أن  ،السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین ،النبي ورحمة هللا وبركاتھ

  )2( .رواه مسلم وأبو داود بھذا اللفظ“ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمًدا رسول هللا
  والجلوس لھ  .12
   . -صلى هللا علیھ وسلم -والصالة على النبي   .13
  . والتسلیمتان  .14
  - :الصالة ثمانیة واجبات

  .جمیع تكبیرات االنتقال في الصالة عدا تكبیرة اإلحرام :األول
فھذا التسمیع واجب في حق اإلمام  )سمع هللا لمن حمده( :قول :الثاني

  .أما المأموم فال یقولھ ،والمنفرد
اإلمام  ،فھذا التحمید واجب على الجمیع )ربنا ولك الحمد( :قول :الثالث

  .دوالمأموم والمنفر
  .في ركوع )سبحان ربي العظیم( :قول :الرابع

  .في السجود )سبحان ربي األعلى(  :قول: الخامس
  .بین السجدتین )رب غفر لي( :قول :السادس
 ،التحیّات � والصلوات الطیبات( :وھو أن یقول ،التشھد األول :السابع

عباد السالم علینا وعلى  ،السالم علیكم أیھا النبي ورحمة هللا وبركاتھ

                                                           

. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي: المؤلف. دارقطنيسنن ال. رواه الدارقطني 1
عدد . السید عبد هللا ھاشم یماني المدني: تحقیق. 1966 – 1386بیروت،  - دار المعرفة : الناشر

 4: األجزاء
 .رواه مسلم  2
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عبده  اوأشھد أن محمدً  ،أشھد أن ال إلھ إال هللا ،هللا الصالحین
  .أو نحو ذلك مما ورد )ورسولھ

  .الجلوس للتشھد األول :الثامن
فإنھ  ا أو سھوً ومن تركھ جھًال  ،بطلت صالتھ امنھا عمدً  اوكل من ترك واجبً 
  .یسجد للسھو

  :مبطالت الصالة ثمانیة
  الكالم العمد .1
  الضحك  .2
  األكل  .3
  لشربا  .4
  شف العورةك  .5
  االنحراف عن جھة القبلة  .6
  العبث الكثیر  .7
  .حدوث النجاسة  .8

وھل حدیث الخط في  ،ما حكم اتخاذ السترة في الصالة مع الدلیل
وھل من السنة أن أضع سترةً لمن  ،اتخاذ السترة صحیح أم ال

  )1(؟لم یتخذ سترة
وعلى آلھ صلى هللا علیھ  - ا اتخاذ السترة فالصحیح الوجوب لقولھ أمَّ 

  ).)فلیصّل إلى سترة ولیدن منھا ،إذا صلّى أحدكم(( :-وسلم
فمن أھل العلم من ضّعفھ  ،وأما حدیث الخط فھو ضعیف
ومنھم من ضعفھ لجھالة بعض  ،باالضطراب كابن الصالح

ولو  ،فقد اضطرب في اسم الراوي وھو أیًضا مجھول ،رواتھ
  .كان ثقةً لما ضر االضطراب في اسمھ

أًخا یصلي بدون سترة ووضعت لھ سترةً فھذا أمر ال بأس وإذا رأیت 
  .وھو من باب التعاون على الخیر والتعلیم ،بھ

                                                           

مقبل بن ھادي الوادعي رحمھ : من فتاوى الشیخ. تحفة المجیب على أسئلة الحاضر والغریب 1
  111ص 1ج . ھـ 1428ذو القعدة . رأفت الحامد العدني: أعدھا للشاملة. تعالى هللا
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 ،كیف ننھى عباد هللا عن ذكر هللا :ھ قالھل صح عن ابن مسعود أنَّ 
مع العلم أن بعض اإلخوة یستدلون بھ على جواز أذان المرأة 

  .)1(؟في البیت
  :واجباُت الصالِة ثمانیةٌ 

  .یراُت االنتقاِل تكب - 1

  .سمع هللاُ لمن َحِمَدهُ  - 2

  .ربنا ولَك الحمُد  - 3

  .ُسبحاَن ربي العظیم مرةً في الركوع  - 4

  .ُسبحاَن ربي األعلى مرةً في السجوِد  - 5

  .رب اغفر لي بین السجدتین  - 6

  .التشھُد األوسط  - 7

  .الجلوُس لھُ  - 8

الِة القَولیةُ إحدى عشرةَ ُسنةً    :ُسنُن الصَّ
  .ُدعاُء االستفتاِح  - 1

  .التَّعوُذ  - 2

  .آمین  :قولُ  - 3

  .قراءةُ السورِة  - 4

  .الجھُر في الجھریِة  - 5

  .اإلسراُر في السریِة  - 6

  .الزیادةُ على ربنا ولك الحمد  - 7

كوِع  - 8   .الزیادةُ على تسبیحِة الرُّ

  .الزیادةُ على تسبیحِة السجوِد  - 9

                                                           

  مرجع سابق 1
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  .بین السجدتین ”رب اغفر لي ”الزیادةُ على  -10

  .التعوُذ من أربٍع بعد التشھِد األخیِر  -11

  
 )1(:ُسنُن األفعاِل عشروَن ُسنَّةً 

  .رفُع الیدیِن في أربعِة مواضٍع  - 1

دِر  - 2   .وضُع الیُمنى على الیُسرى على الصَّ

  .النظُر محلَّ السُّجوِد  - 3

كبتیِن بالیدیِن في الركوِع  - 4   .القبُض على الرُّ

  .الظَّھِر فیھ وجعُل الرأِس حیالھُ مدُّ  - 5

  .تمكیُن أعضاِء السُّجوِد من األرِض  - 6

  .مباشرةُ الجبھِة لَِمَحلِّ السجوِد  - 7

  .ُمجافاةُ عُضدیِھ عن جْنبَْیھ فیھ  - 8

  .وبَطُنھُ عن فخَذیُِھ  - 9

  .وفِخَذْیھ عن ساقیِھ  -10

  .وَصفُّ قدمیِھ  -11

  .بلِة وجعُل أطراِف أصابعھما إلى الق -12

  .وضُع یدیِھ َحذَو َمْنَكبیِھ مبسوطةً مضمومةَ األصابع  -13

  .االفتراُش بین السَّجدتین وفي التَّشھِد األوِل  -14

ُك في األخیر ِ  -15   .التَّورُّ

  .وضُع الیدیِن على الفِّخَذیِن مبسوطةً مضمومةَ األصابِع  -16

  . التحلیُق بإبھاِم الیُمنى والوسطى في التشھدینِ  -17

                                                           

. ابن رجب ـ مصر: دار النشر. الشیخ وحید عبد السالم بالى: المؤلف. متن بدایة المتفقھ 1
أبو : أعده للشاملة. الكتاب مفھرس ومرقم آلیاً غیر موافق للمطبوع. )م2002(الرابعة : الطبعة
  ب السیوطىمصع
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  .اإلشارةُ بالسبابِة الیُمنى فیھما  -18

  .االلتفاُت یمینًا في التَّسلیمِة األولى  -19

  )1(.في التسلیمِة الثانیِة  االلتفاُت ِشماالً  -20

  :ما یباح للمصلي أثناء الصالة
 ،أو الغترة ،یباح للمصلي أثناء الصالة إذا احتاج لف العمامة -  1

والصعود  ،والتقدم والتأخر ،أو الغترة ،وكف المشلح ،وااللتحاف بالثوب
والبصق عن یساره ال عن یمینھ وال أمام وجھھ في  ،على المنبر والنزول

 ،ویباح لھ قتل حیة وعقرب ونحوھا ،وفي المسجد في ثوبھ ،غیر مسجد
  .وحمل صغیر ونحوه

یباح في الصالة السجود على ثیاب المصلي أو عمامتھ أو غترتھ  - 2

  .حوهلعذر كشدة حر ون
وإذا استؤذن على  ،إذا استؤذن على الرجل وھو یصلي فإذنھ التسبیح -

  .المرأة وھي تصلي فإذنھا التصفیق
وإذا تجددت لھ نعمة وھو  ،یستحب في الصالة حمد هللا عند العطاس -

  .في الصالة رفع یدیھ وحمد هللا
َسرَّ بـ وإن أََسرَّ بالقراءة أَ  ،)آمین(المنفرد إن جھر بالقراءة جھر بـ  -
  ).آمین(
   

  :حكم جھر المنفرد بالقراءة
  :كان أو امرأة ُمَخیَّر المنفرد رجًال 

وإما أن  ،-وھو األَْولى  -  إما أّال یجھر بالقراءة في الصالة الجھریة 
أو تكون المرأة  ،ومریض ونحوھما ،كنائم ایجھر بھا ما لم یؤذ أحدً 

  )1(.بحضرة أجانب

                                                           

.. ابن رجب ـ مصر: دار النشر. الشیخ وحید عبد السالم بالى: المؤلف. متن بدایة المتفقھ 1
أبو : أعده للشاملة. الكتاب مفھرس ومرقم آلیاً غیر موافق للمطبوع. )م2002(الرابعة : الطبعة

  7ص 1ج .  مصعب السیوطى
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  :حكم االستغفار بعد الفریضة
صلى هللا  - ؛ لثبوتھ عن النبي  االستغفار بعد كل صالة مفروضة مشروع

ط في الصالة اكثیرً  وألنَّ  ،- علیھ وسلم  ر ویُفرِّ إما  ،من المصلین یُقصِّ
وإما  ،والسجود ونحوھا ،والركوع ،بالمشروعات الظاھرة كالقراءة
فیستغفر هللا  ،وحضور القلب ونحوھا ،بالمشروعات الباطنة كالخشوع

  .ن ذلك التقصیرم
  :صفة الذكر -
،  والحائض  ،والجنب ،یجوز الذكر بالقلب واللسان للمحدث -  1

 ،والدعاء ،والتكبیر ،والتحمید ،والتھلیل ،وذلك كالتسبیح ،والنفساء
  .- صلى هللا علیھ وسلم  - والصالة على النبي 

إال فیما ورد كأدبار  ااإلسرار بالذكر والدعاء ھو األفضل مطلقً  -  2

   .لصلواتا
إال فیما ورد فیھ  ااإلسرار بالذكر والدعاء ھو األفضل مطلقً  .3

أو لمصلحة  ،والتلبیة ،مشروعیة الجھر كأذكار أدبار الصلوات الخمس
  .ونحو ذلك فاألفضل الجھر كأن یُسمع جاھًال 

ویجوز الذكر والدعاء بالقلب  ،ویسن الذكر والدعاء على طھارة.4

والتحمید ، وذلك كالتسبیح  ،حائض والنفساءواللسان للمحدث والجنب وال
صلى هللا علیھ  -والصالة على النبي ، والدعاء ، والتكبیر ، والتھلیل ، 

  یذكر هللا - صلى هللا علیھ وسلم  -وقد كان رسول هللا  ،- وسلم 

                                                                                                                                              

بیت : الناشر. بد هللا التویجريمحمد بن إبراھیم بن ع: المؤلف. موسوعة الفقھ اإلسالمي 1
باب مایباح في الصالة .5: عدد األجزاء. م 2009 -ھـ  1430األولى، : الطبعة. األفكار الدولیة

 445ص 2ج .
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 المبحث الثالث

  سجود السھو وصالة الجمعة
  :ود السھوسج

 ،یؤتى بھما من جلوس ،سجدتان في الفریضة أو النافلة :سجود السھو
  . وال یتشھد، یسلم بعدھما 

  :حكمة مشروعیة سجود السھو -
والشیطان حریص على إفساد صالتھ  ،خلق هللا اإلنسان عرضة للنسیان

 ،للشیطان اقد شرع هللا سجود السھو إرغامً و ،أو شك ،أو نقص ،بزیادة
  . وإرضاًء للرحمن ،للنقصان اوجبرً 

ھ مقتضى ؛ ألنَّ -صلى هللا علیھ وسلم  -السھو في الصالة وقع من النبي  -
إنََّما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم  « : لھذا لما سھا في صالتھ قالو ،الطبیعة البشریة
ُرونِي ،أَْنَسى َكَما تَْنَسْونَ    .1.» فَإَذا نَِسیُت فََذكِّ

  :ثةأسباب سجود السھو ثال -
  .والشك ،والنقص  ،  الزیادة

  :سجود السھو لھ أربع حاالت -
أو  ،أو ركوع ،كقیام ا من جنس الصالة سھوً إذا زاد المصلي فعًال  - 1

أو یصلي الرباعیة  ،أو یقوم في محل القعود ،كأن یركع مرتین ،سجود
فیجب علیھ سجود السھو للزیادة بعد السالم سواء  خمس ركعات مثًال 

  .بعده مبل السالم أذكر ذلك قأ
فإن ذكره قبل أن یصل  ،من أركان الصالة اإذا نقص المصلي ركنً  - 2

 ،إلى محلھ من الركعة التي بعده وجب علیھ الرجوع فیأتي بھ وبما بعده
وإن  ،ھ ال یرجع وتبطل الركعة ھذهوإن ذكره بعد أن وصل إلى محلھ فإنَّ 

وإن  ،للسھو بعد السالمویسجد  ،ذكره بعد السالم أتى بھ وبما بعده فقط
ا في الرباعیة ثم سلم ثم نبھ قام بدون تكبیر سلم عن نقص كمن صلى ثالثً 

  .ثم سجد للسھو ، ثم تشھد وسلم ، ثم أتى بالرابعة ، بنیة الصالة 

                                                           

  ).572(واللفظ لھ، ومسلم برقم ) 401(متفق علیھ، أخرجھ البخاري برقم  1
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 - صلى هللا علیھ وسلم  -َصلَّى النَّبِيُّ  :َعْن أبِي ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ قالَ 
ثُمَّ َسَجَد  ،ثُمَّ َسلَّمَ  ،فََصلَّى َرْكَعتَْینِ  ،َصلَّْیَت َرْكَعتَْینِ  :فَقِیلَ  ،ْینِ الظُّْھَر َرْكَعتَ 

  )1( .َسْجَدتَْینِ 
مثل أن ینسى التشھد  ،من واجبات الصالة اإذا نقص المصلي واجبً  - 3

 .ویجب علیھ سجود السھو قبل السالم ،فحینئذ یسقط عنھ التشھد ،األول
 - صلى هللا علیھ وسلم  -بَُحْینَةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ أنَّ النَّبِيَّ َعْن َعْبِدهللاِ بن 

ْكَعتَْیِن األُولَیَْینِ  ،َصلَّى بِِھُم الظُّْھرَ   ،فَقَاَم النَّاُس َمَعھُ  ،لَْم یَْجلِسْ  ،فَقَاَم فِي الرَّ
الةَ  فََسَجَد  ،َجالِسٌ َكبََّر َوھَُو  ،َواْنتَظََر النَّاُس تَْسلِیَمھُ  ،َحتَّى إَذا قََضى الصَّ

  )2( .ثُمَّ َسلَّمَ  ،َسْجَدتَْیِن قَْبَل أْن یَُسلِّمَ 
فیأخذ  ،اأم أربعً  ،اصلي في عدد الركعات ھل صلى ثالثً إذا شك الم - 4

ھ أحد االحتمالین فإن غلب على ظنِّ  ،باألقل ویتم ویسجد للسھو قبل السالم
  .وسجد بعد السالم ،عمل بھ

أو  ،یر موضعھ كقراءة قرآن في ركوعإذا أتى بقول مشروع في غ -
 ،وال یجب علیھ سجود السھو ،أو تشھد في قیام لم تبطل صالتھ ،سجود

  .بل یستحب
ھ یأتي بھ ویلحق إذا تخلف المأموم عن اإلمام بركن أو أكثر لعذر فإنَّ  -

  .إمامھ
  :ما یقول في سجود السھو -

  .والدعاء، یقال في سجود السھو ما یقال في سجود الصالة من الذكر 
 ،ثم سجد للسھو ،أتمھا وسلم اا قبل تمام الصالة وذكر قریبً ھوً إن سلم س -

وإن نسي سجود السھو ثم سلم وفعل ما ینافي الصالة من كالم وغیره 
  .سجد للسھو ثم سلم

  .سجد قبل السالم ،وبعد السالم ،قبل السالم :إن لزمھ سجودان -

 

 

                                                           

  متفق علیھ 1
 }570(ومسلم برقم  واللفظ لھ،، ) 829(أخرجھ البخاري برقم {متفق علیھ  2
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  :متى یسجد المسبوق للسھو -
ا وسجد اإلمام بعد فإن كان المأموم مسبوقً  ،إلمامھ اتبعً  المأموم یسجد

وإن  ،فإن كان السھو فیما أدرك معھ لزمھ أن یسجد بعد السالم :السالم
  .كان سھو اإلمام قبل أن یدخل معھ فال یلزمھ سجود السھو

 :صالة الجمعة
، المسافر و، بد العو، صالة الجمعة تجب على كل مكلف إال المرأة 

الخطبتین  وھي كسائر الصلوات ال تخالفھا إال في مشروعیة ،والمریض 
قبلھا ووقتھا وقت الظھر وعلى من حضرھا أال یتخطى رقاب الناس وأن 

ولھ التبكیر والتطیب والتجمل والدنو من  .ینصت حال الخطبتین وندب
  . اإلمام

 .ذنوب ترك الجمعة ممن تجب علیھ من غیر عذر كبیرة من كبائر ال
كما روى  ،طُبع على قلبھ وكان من الغافلین اث جمٍع تھاونً ومن ترك ثال

أنھما  ،وابن عمر رضي هللا عنھما ،مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة
لینتھین ” :یقول على أعواد منبره - علیھ الصالة والسالم - سمعا النبي 

ثم لیكونن من  ،أقوام عن ودعھم الجمعات أو لیختمن هللا على قلوبھم
من ترك ثالث جمع تھاونا طبع على قلبھ ”وفي حدیٍث آخر  ،”الغافلین 

 ،وھي أشدُّ من العقوبة الجسدیة بالسجن أو الجلد ،وھذه عقوبة قلبیة .”
بما  ،الجمعة بال عذروعلى وليِّ األمر أن یعاقب المتخلفین عن صالة 

فلیتق هللا كل مسلم أن یضیع فریضة من  ،لھم عن جریمتھم ایكون رادعً 
ولیحافظ على ما أوجب هللا علیھ  ،فیعرض نفسھ لعقاب هللا ،فرائض هللا

  .وهللا یؤتي فضلھ من یشاء ،لیفوز بثواب هللا
صالة  :ھ قالأنَّ  ،- رضي هللا عنھ  - عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

 ،وصالة الفطر ركعتان ،وصالة األضحى ركعتان ،الجمعة ركعتان
صلى هللا  -ى لسان النبي وصالة المسافر ركعتان تمام لیس بقصر عل

  .- علیھ وسلم
؛ أما  وتجب على كل ذكر مسلم مكلف مستوطن ببناء یشملھ اسم واحد

فال  ،اإلسالم والعقل شرطان للتكلیف والعبادة فألنَّ  ؛ كونھ مسلًما مكلفًا
لما  ،وال على صبي في الصحیح من المذھب ،تجب على مجنون إجماًعا
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لجمعة حق واجب على كل مسلم في ا« :روى طارق بن شھاب مرفوًعا
رواه »  أو مریض ،أو صبي ، أو امرأة ،عبد مملوك :جماعة إال أربعة

المرأة لیست من أھل الحضور في  فألنَّ ؛ وأما كونھ ذكر   . أبو داود
صلى  - النبي  فألنَّ  ؛ ؛ وأما كونھا ال تجب على المسافر مجامع الرجال
رون في الحج وغیره فلم یصل أحد وأصحابھ كانوا یساف -هللا علیھ وسلم 

  .منھم الجمعة فیھ مع اجتماع الخلق الكثیر
 ،لحدیث طارق ابن شھاب وتقدم ،ال تجب علیھ الجمعة: فقیل ،وأما العبد

من كان  « :قال –صلى هللا علیھ وسلم  -ولما روى جابر أن رسول هللا 
أو مسافًرا ، ا یؤمن با� والیوم اآلخر فعلیھ الجمعة یوم الجمعة إال مریضً 

   ،رواه الدارقطني»  أو مملوًكا، أو صبیًا ، أو امرأة ، 
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي { : ھا تجب علیھ لقولھ تعالىأنَّ  :والقول الثاني

 ِ الِة ِمن یَْوِم الُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاَّ لِلصَّ
 - وعن حفصة أن النبي  ،})1(

 ،)2(“رواح الجمعة واجب على كل محتلم « :قال –  علیھ وسلمصلى هللا
 « :قال –صلى هللا علیھ وسلم  -وعن عبد هللا بن عمرو عن النبي 

إنما الجمعة على من سمع «: وقال فیھ ،» الجمعة على من سمع النداء
النصوص الصحیحة  ؛ ألنَّ  وھذا القول عندي أنھ أقوى دلیًال  ،)3(» النداء

  )4(.دخولھمعامة في 
 ؟شروط صحة صالة الجمعة ما
   :شروط صحتھا أربعة 

  .الوقت :أوًال 
   .حضور العدد المعتبر :ثانیًا 

   .أن یكونوا بقریة مستوطنین :ثالثًا
                                                           

  9سورة الجمعة اآلیة  1
  رواه النسائي 2
 رواه أبو داود والدارقطني 3
أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد : المؤلف. األسئلة واألجوبة الفقھیة 4

ملفات وورد : مصدر الكتاب. أجزاء 6: عدد األجزاء. )ھـ1422: المتوفى(المحسن السلمان 
  خ أبو مھند النجدي، عضو في ملتقى أھل الحدیثوضعھا األ

http://www.ahlalhdeeth.com .موقع مكتبة المسجد النبوي الشریف: أعده للشاملة 
http://www.mktaba.or  

  209ص 1ج .]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وھو مفھرس فھرسة موضوعیة[ 



72 
 

  .تقدم خطبتین :رابًعا
  .ل على ما تقولودلِّ  ؟ومتى تلزم ؟ما أول وقت الجمعة وما آخره

 ،رتفاع الشمس قید رمحأي من ا ،یدخل وقتھا من أول وقت صالة العید
ا ؛ أمَّ  ما قبلھ وقت جواز ؛ ألنَّ  وتلزم بالزوال ،وآخره آخر وقت الظھر

شھدت  «: فلحدیث عبد هللا بن أسید السلمي قال ،الدلیل على أول وقتھا
ثم شھدتھ  ،الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبتھ وصالتھ قبل نصف النھار

ثم شھدتھا  ،تصف النھارمع عمر فكانت خطبتھ وصالتھ إلى أن أقول ان
فما رأیت  ،مع عثمان فكانت خطبتھ وصالتھ إلى أن أقول زال النھار

: قال ،رواه الدارقطني وأحمد واحتج بھ )1(»  أحًدا عاب ذلك وال أنكره
وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعید ومعاویة أنھم صلوا قبل 

صلى هللا  -هللا  كان رسول«وعن جابر  .ولم ینكر فكان إجماًعا، الزوال 
یصلي الجمعة ثم نذھب إلى جمالنا فنریح حین تزول  -علیھ وسلم 

ما كنا نقیل وال «: وعن سھل ابن سعد قال ،رواه أحمد ومسلم»  الشمس
إن أول وقتھا كوقت الظھر بعد : وقیل )2(»نتغدى إال بعد الجمعة

  .)3(الزوال
  ؟وما الذي تدرك بھ صالتھا ؟ما الذي تدرك بھ الجمعة

لما تقدم في حدیث أبي ھریرة  ،تدرك بإدراك ركعة قبل خروج وقتھا 
 ،وكذا صالتھا ال تدرك إال بإدراك ركعة ،وعائشة في جواب سؤال سابق

صلى  -قال رسول هللا : قال -  رضي هللا عنھما -لما ورد عن ابن عمر
من أدرك ركعة من صالة الجمعة وغیرھا فلیضف  «  :- هللا علیھ وسلم

   .)4( » خرى وقد تمت صالتھإلیھا أ
  ؟وما دلیلھا ؟ما صفة صالة الجمعة

 -وقال عمر  ،وذلك باإلجماع حكاه ابن المنذر ،صالة الجمعة ركعتان :ج
صالة الجمعة ركعتان تمام غیر قصر على لسان  « :- رضي هللا عنھ 

و یسن أن یجھر  ،)5(»وقد خاب من افترى - صلى هللا علیھ وسلم  -نبیكم 

                                                           

  والدارقطني رواه أحمد 1
  رواه الجماعة 2
  221مرجع السابق ص  3
  .رواه النسائي، وابن ماجھ، والدارقطني، واللفظ لھ وإسناده صحیح، لكن قوى أبو حاتم إرسالھ 4
  رواه أحمد، وابن ماجھ یسن أن یجھر فیھما 5
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ونقلھ الخلف  -علیھ الصالة والسالم -لفعلھ : قال األئمة .قراءةفیھما بال
صالة النھار  «وقد روي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  . عن السلف

  .» عجماء إال الجمعة والعیدین
  ؟وما ھو الدلیل علیھ ؟ما المسنون قراءتھ في صالتھا

قین بعد وفي الثانیة بالمناف ،یسن أن یقرأ جھًرا في األولى بالجمعة 
لما ورد  ،وفي الثانیة بالغاشیة فحسن ،وإن قرأ باألولى بسبح ،الفاتحة

النبي صلى هللا علیھ وسلم كان  أنَّ  « - رضي هللا عنھما   -عن ابن عباس
ولعن عن  ،رواه مسلم»  یقرأ في صالة الجمعة سورة الجمعة والمنافقین

َسبِِّح اْسَم { ـــــكان یقرأ في العیدین والجمعة ب« :ن بشیر قالبالنعمان 
  .  )1(»} ھَْل أَتَاَك َحِدیُث الَغاِشیَِة { و  ،}َربَِّك األَْعلَى 

وما الحكمة في  ؟وما الدلیل علیھ ؟المسنون أن یقرأه في فجرھاما  
  ؟ذلك

ھَْل أَتَى { ة وفي الركعة الثانی ،)الم السجدة(یُسن أن یقرأ في فجرھا : ج
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم  «ابن عباس  لما ورد عن ،}َعلَى اِإلنَسانِ 

ھَْل أَتَى { و  ،)الم تنزیل السجدة(كان یقرأ یوم الجمعة في صالة الصبح 
  .  )2(»} َعلَى اِإلنَساِن 

النبي صلى هللا علیھ وسلم كان  أنَّ « - َرِضَي هللاُ َعْنھُ  -وعن أبي ھریرة 
ھَْل أَتَى َعلَى  {و  ،)الم تنزیل(یقرأ في صالة الصبح یوم الجمعة 

  . )3(»} اِإلنَساِن 
لتضمنھا ابتداء خلق  :والحكمة قیل ،ھ لھما من حدیث ابن عباسولكنَّ 

  )4(. السموات واألرض وخلق اإلنسان
  :فضل التبكیر واإلغتسال یوم الجمعة

 - صلى هللا علیھ وسلم  -أن رسول هللا  - َرِضَي هللاُ َعْنھُ  -عن أبي ھریرة 
ما قرب بدنة ثم راح فكأنَّ  )5(یوم الجمعة غسل الجنابة  من اغتسل « :قال

                                                           

 .رواه أبو داود والنسائي 1
  الحدیث رواه مسلم وأبو داود والنسائي 2
   الترمذي وأبا داود رواه الجماعة إال3
أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد : المؤلف. األسئلة واألجوبة الفقھیة 4

  .227الى 220ص  1ج. )ھـ1422: المتوفى(المحسن السلمان 
: الذي یجب علیھ الُغْسل بالِجماع وُخروِج الّمنّي، والجنَابة االْسم، وھي في األصل: الُجنُب 5

وقیل لُمَجانَبَتِھ الناَس . وُسّمي اإلنسان ُجنُبا ألنھ نُِھَي أن یَْقَرب مواضع الصالة ما لم یَتَطَھَّر .البُْعد
 حتى یَْغتَسل
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ومن راح في الساعة ، ومن راح في الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة،  )1(
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب ، الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن 

فإذا خرج ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة ، دجاجة 
  .)2(»حضرت المالئكة یستمعون الذكرمام اإل

                                                           

  .تقع على الجمل والناقة والبقرة، وھي باإلبل أشبھ، وسمیت بَدنةً لِِعظَِمھا وِسْمنَھا: البُْدن والبََدنَة 1
 154رقم  166ص  1ج .موقع جامع الحدیث: ابمصدر الكت. السنن المأثورة للشافعي 2
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  المبحث الرابع

  صالة التطوع والسنن الرواتب
  :صالة التطوع

  :حكمة مشروعیة التطوع -
اد ؛ لیزد من جنسھ ا بعباده أنھ شرع لكل فرض تطوعً من رحمة هللا
 ،كمل بھ الفرائض یوم القیامةوی ،بفعل ھذا التطوع االمؤمن إیمانً 

  .فالفرائض یعتریھا النقص
وھكذا  ،والصیام منھ الواجب والتطوع ،والصالة منھا الواجب والتطوع

وال یزال العبد یتقرب إلى هللا بالنوافل حتى  ،والصدقة ونحوھا ،الحج
  . یحبھ هللا تعالى

  :فضل التقرب إلى هللا بالفرائض والنوافل
صلى هللا علیھ  -قال َرُسوُل هللاِ : َرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ قالَعْن أبِي ھَُریْ  -  1

َب  ،فَقَْد آَذْنتُھُ بِالَحْربِ  اَمْن َعاَدى لِي َولِیًّ  :إِنَّ هللاَ قال«: -وسلم  َوَما تَقَرَّ
ا اْفتََرْضُت َعلَْیھِ  ُب َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتَ  ،إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أَحبَّ إِلَيَّ ِممَّ قَرَّ

َوبََصَرهُ  ،ُكْنُت َسْمَعھُ الَِّذي یَْسَمُع بِھِ :فَإَِذا أْحبَْبتُھُ  ،إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّھُ 
َوإِْن َسألَنِي  ،َوِرْجلَھُ الَّتِي یَْمِشي بِھَا ،َویََدهُ الَّتِي یَْبِطُش بِھَا ،الَِّذي یُْبِصُر بِھِ 

ْدُت َعْن َشْيٍء أنَا فَاِعلُھُ  ،اَذنِي ألُِعیَذنَّھُ َولَئِِن اْستَعَ  ،ألُْعِطیَنَّھُ  َوَما تََردَّ
ِدي َعْن نَْفِس الُمْؤِمنِ     )1(.» یَْكَرهُ الَمْوَت وأنَا أْكَرهُ َمَساَءتَھُ  ،تََردُّ

صلى هللا علیھ  -قاَل َرُسوُل هللاِ : قَالَ  - َرِضَي هللاُ َعْنھُ  - َوَعْن ثَْوبَاَن  - 2

ُجوِد �ِ َعلَیْ «: -وسلم  فَإِنََّك ال تَْسُجُد �ِ َسْجَدةً إِال َرفََعَك هللاُ  ،َك بَِكْثَرِة السُّ
   )2(.»َوَحطَّ َعْنَك بِھَا َخِطیئَةً  ،بِھَا َدَرَجةً 

  )3(:صالة التطوع أنواع كثیرة
، والكسوف  ،منھا ما تشرع لھ الجماعة كصالة التراویح والعیدین - 1

  .واالستسقاء

                                                           

  رواه البخاري 1
 رواه مسلم 2
بیت : الناشر. محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري: المؤلف. موسوعة الفقھ اإلسالمي 3
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  .ال تشرع لھ الجماعة كصالة االستخارةومنھا ما  - 2

  . ومنھا ما ھو تابع للفرائض كالسنن الرواتب - 3

  .ومنھا ما لیس بتابع كصالة الضحى - 4

  .ومنھا ما ھو مؤقت كصالة التھجد - 5

  .ومنھا ما لیس بمؤقت كالنوافل المطلقة - 6

  .ومنھا ما ھو مقید بسبب كتحیة المسجد وركعتي الوضوء - 7

  .بسبب كالنوافل المطلقة اا ما لیس مقیدً ومنھ - 8

، والكسوف ، واالستسقاء ، ومنھا ما ھو مؤكد كصالة العیدین  -  9

  .والوتر
  .ومنھا ما لیس بمؤكد كالصالة قبل صالة المغرب ونحوھا - 10

ع  ،حیث شرع لھم ما یتقربون بھ إلیھ ،وھذا من فضل هللا على عباده ونوَّ
ویضاعف  ،ویحط عنھم السیئات ،ا الدرجاتلیرفع لھم بھ؛ لھم الطاعات 
  .فللھ الحمد والشكر ،لھم الحسنات

  )1(:السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة
ومن ذلك  .المنھج والطریقة سواء أكانت محمودة أم مذمومة  :السنة لغة

من سن في اإلسالم سنة حسنة فلھ أجرھا  :قولھ صلى هللا علیھ وسلم
ومن سن  ،من غیر أن ینقص من أجورھم شيءوأجر من عمل بھا بعده 

في اإلسالم سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده من 
ثم غلب استعمال السنة في  .)2(غیر أن ینقص من أوزارھم شيء 

  .الطریقة المحمودة المستقیمة 
  . )سنة(ا سیأتي في بحث وتعریف السنة اصطالحً 

 ،ا ؛ أي استقر ودامرتب الشيء رتوبً أما الرواتب فھو جمع راتبة من 
  )3(.فھو راتب

  )1(.لمشروعیة المواظبة علیھا ؛ وسمیت السنن الرواتب بذلك 
                                                           

َحْیلِيّ . د.أ: المؤلف. ھُ الفِْقھُ اإلسالميُّ وأدلَّتُ  1   247ص  1ج. َوْھبَة الزُّ
  أخرجھ مسلم 2
  275ص  25الموسوعة الكویتیة ج  3
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أو التي تتوقف  ،السنن الرواتب ھي السنن التابعة لغیرھا :قال الشافعیة
 .)2(أو على ما لھ وقت معین كالعیدین والضحى والتراویح ، على غیرھا 

ھا ال ؛ ألنَّ وات المسنونة قبل الفرائض وبعدھالصلویطلقھا الفقھاء على ا
ولم یقصر الشافعیة السنن  .یشرع أداؤھا وحدھا بدون تلك الفرائض 

للصوم سننا رواتب كصیام ست  الرواتب على الصالة فقد صرحوا بأنَّ 
  )3(.من شوال 

وال تقبل شھادة من داوم  ،ویكره تركھا ،یتأكد فعلھا: وھي ركعة الوتر
فھو رجل  امن ترك الوتر عمدً : قال أحمد ،لسقوط عدالتھ ،ركھعلیھ ثم ت

  .ال ینبغي أن تقبل شھادتھ ،سوء
وركعتان بعد  ،وركعتان بعدھا ،ركعتان قبل الظھر: وعشر ركعات

ویخیر في السفر  .وركعتان قبل الفجر ،وركعتان بعد العشاء ،المغرب
ذلك جاز في ول  ،السفر مظنة المشقة ؛ ألنَّ  بین فعلھا وبین تركھا

  .لتأكدھما ،فیفعالن فیھ ،إال سنة الفجر وسنة الوتر ،القصر
بل السنن كلھا سوى ما تشرع لھ  ،وفعل الرواتب في البیت أفضل

صلّى هللا علیھ  -حفظت عن رسول هللا «: لحدیث ابن عمر ،الجماعة
وركعتین  ،وركعتین بعدھا ،ركعتین قبل الظھر: عشر ركعات - وسلم 

وركعتین قبل  ،وركعتین بعد العشاء في بیتھ ،بیتھ بعد المغرب في
  . -  صلّى هللا علیھ وسلم -كانت ساعة ال یُدخل فیھا على النبي  ،الصبح

 ،فعل السنن الرواتب في السفر جائز :وحرر ابن تیمیمة الموضوع قائًال 
أفضل  اوالفعل أحیانً  ،ومن شاء تركھا باتفاق األئمة ،فمن شاء فعلھا
أفضل إذا اشتغل اإلنسان بما ھو  ایانً والترك أح ،إلیھا لحاجة اإلنسان

لم یكن یصلي من -صلّى هللا علیھ وسلم  -لكن النبي  ،أفضل منھا

                                                                                                                                              

أحمد بن محمد بن علي المقري : المؤلف. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي 1
  2: عدد األجزاء. بیروت –المكتبة العلمیة : الناشر. الفیومي

أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي : المؤلف. ر البھیةلروضة الندیة شرح الدرا 2
عدد . دار المعرفة: الناشر. )ھـ1307: المتوفى(ابن لطف هللا الحسیني البخاري القِنَّوجي 

  . 327/ ص 1ج2: األجزاء
أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن : المؤلف. الروضة الندیة شرح الدرر البھیةشرح  3

عدد . دار المعرفة: الناشر. )ھـ1307: المتوفى( الحسیني البخاري القِنَّوجي علي ابن لطف هللا
  ص207/  1ج. 2: األجزاء
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وبعد  ،أما الصالة قبل الظھر وبعدھا .الرواتب إال ركعتي الفجر والوتر
ھ فعل ذلك في أنَّ  -صلّى هللا علیھ وسلم  -فلم ینقل أحد عن النبي  ،المغرب
  )1(.السفر  

وكذا إذا فاتك ، فإنھ یسن لك قضاؤه ، وإذا فاتك شيء من ھذه السنن الرواتب 
صلى هللا علیھ وسلم  - ھ ألنَّ ؛ فإنھ یسن لك قضاؤه في النھار ، الوتر من اللیل 

وقضى الركعتین اللتین قبل ، قضى ركعتي الفجر مع الفجر حین نام عنھما  -
رواتب في مشروعیة قضائھ إذا فات ویقاس الباقي من ال،  الظھر بعد العصر 
من نام عن الوتر أو نسیھ  :-صلى هللا علیھ وسلم  -وقال ، على ما فیھ النص 

ویقضى الوتر مع  .رواه الترمذي وأبو داود  .هفلیصلھ إذا أصبح أو ذكر، 
 -كان النبي : -رضي هللا عنھا  -عن عائشة ”الصحیح ”لما في ؛  شفعھ 

صلى من النھار ؛  ا منعھ من قیام اللیل نوم أو وجع إذ - صلى هللا علیھ وسلم
النبي صلى هللا علیھ  ألنَّ ؛  وتقضى جمیع السنن الرواتب،ثنتي عشرة ركعة

یسن  :وفي شرح منتھى اإلرادات .وسلم قضى بعضھا وقسنا الباقي علیھ 
 ،إال سنة فجر ،قضاء الرواتب إال ما فات مع فرضھ وكثر فاألولى تركھ

  )2(.ا لتأكدھا فیقضیھا مطلق
 ؟الصلوات التي تؤدى بعد صالة الفرض وخاصة بعد صالة الجمعة ما

بعد الظھر ، وركعتان، لرواتب وھي أربع ركعات قبل الظھرھي السنن ا
 ،وركعتان قبل الفجر، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد المغرب ، 

 -حفظت عن رسول هللا «  :قال  - رضي هللا عنھما - فعن ابن عمر 
وركعتین ، وركعتین بعدھا، ركعتین قبل الظھر - صلى هللا علیھ وسلم 

  . )3(»-الفجر  -وركعتین قبل الغداة ، وركعتین بعد العشاء، بعد المغرب

                                                           

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم : المؤلف. الفتاوى الكبرى البن تیمیة 1
. )ھـ728: المتوفى(بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

  280صر . 6: األجزاء. عدد. م1987 -ھـ 1408األولى، : الطبعة. دار الكتب العلمیة: الناشر
عدد . الكویت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : صادر عن. الموسوعة الفقھیة الكویتیة 2

انیة، الطبعة الث: 23 - 1ألجزاء . )ھـ 1427 - 1404من : (الطبعة. جزءا 45: األجزاء
األجزاء . مصر –الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة : 38 - 24ألجزاء ا الكویت –دارالسالسل 

تراجم الفقھاء في األصل الورقي ملحقة بآخر كل : تنبیھ. الطبعة الثانیة، طبع الوزارة: 45 - 39
لیھا، مع في آخر الموسوعة تیسیرا للوصول إ - في ھذا الكتاب اإللكتروني  -مجلد، فُجمعت ھنا 
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  رواه البخاري ومسلم 3
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صلى هللا  -كان رسول هللا «  :قالت - رضي هللا عنھا  -وعن عائشة  
  .)1( » ال یدع أربعا قبل الظھر  -علیھ وسلم 

ولكن یستحب التطوع قبلھا بما ، لھا راتبة قبلھا الة الجمعة فلیسوأما ص
فقد ثبت عن النبي  أما بعدھا ،تیسر من الركعات یسلم من كل ركعتین

ا بعد الجمعة فلیصل بعدھا من كان مصلیً «  :ھ قالصلى هللا علیھ وسلم أنَّ 
  . )3(»)2(ا أربعً 

قط ھ یصلي ركعتین فإذا دخل المسلم المسجد بعد أذان صالة الفجر فإنَّ 
رضي هللا عنھا  -وھي من آكد السنن الرواتب فعن عائشة  ،راتبة الفجر

على شيء من النوافل  -صلى هللا علیھ وسلم -لم یكن النبي «  :قالت -
تا الفجر خیر ركع«  :ھوقول .)4( » أشد تعاھدا منھ على ركعتي الفجر 

  .)5(» من الدنیا وما فیھا
اخل العبادات فإن التطوع بتحیة وتكفیھ عن تحیة المسجد وھذا من باب تد

لراتبة المسجد بسبب دخول المسجد یدخل في التطوع بسنة الفجر ا
ولذا فعلیك إذا دخلت المسجد بعد أذان ، المعتبرة بدخول وقت الفجر

، ال تصل ركعتین أخریین تحیة المسجد و، ة ركعتینالفجر صالة الراتب
جر ودخلت المسجد لكن لو صلیت راتبة الفجر بالبیت بعد طلوع الف

والصالة لم تقم شرع لك أن تصلي تحیة المسجد قبل إقامة الصالة على 
  )6(.الراجح من قولي العلماء 

 :آكد السنن الرواتب
ركعتا : -علیھ الصالة والسالم  - آكد السنن الرواتب سنة الفجر لقولھ 

  )7( .الفجر خیر من الدنیا وما فیھا 

                                                           

  رواه البخاري 1
  رواه مسلم 2
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: عدد األجزاء. ءالرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتا: الناشر. أحمد بن عبد الرزاق الدویش
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صلى هللا علیھ  -ما رأیت رسول هللا : -رضي هللا عنھا  -وقالت عائشة  
  )1(في شيء من النوافل أسرع منھ إلى الركعتین قبل الفجر - وسلم 

ھ ال یجوز قضاؤھا عند إالّ أنَّ  ،ولذلك فإنھ یُشرع قضاء راتبة الفجر
وإما أن یكون ، بل إما أن یكون القضاء بعد صالة الفجر  ،طلوع الشمس

  .في وقت الضحى 
أحمد اختار أن  إال أنَّ  ،ا قضاء سنة الفجر بعدھا فجائزأمِّ ف :قال ابن قدامة

وأما أنا  ،إن صالھما بعد الفجر أجزأ :وقال ،یقضیھما من الضحى
  .فأختار ذلك

وأن یقرأ فیھما بعد  ،ویُسن تخفیفھما ،وآكد السنن الرواتب ركعتا الفجر
سورة (وفي الثانیة بـ  ،في الركعة األولى )سورة الكافرون(الفاتحة بـ 
  ).اإلخالص

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْینَا َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِھیَم {أو في األولى بـ  قُولُوا آَمنَّا بِا�َّ
َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق َویَْعقُوَب َواْألَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعیَسى َوَما 

قُ    . )2(}بَْیَن أََحٍد ِمْنھُْم َونَْحُن لَھُ ُمْسلُِموَن  أُوتَِي النَّبِیُّوَن ِمْن َربِِّھْم َال نُفَرِّ
قُْل یَاأَْھَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُكْم أَالَّ {وفي الثانیة بـ 

َ َوَال نُْشِرَك بِِھ َشْیئًا َوَال یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَ  ِ نَْعبَُد إِالَّ هللاَّ ابًا ِمْن ُدوِن هللاَّ
  . )3(}فَإِْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشھَُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِموَن 

ِ قَاَل { اوأحیانً  ا أََحسَّ ِعیَسى ِمْنھُُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى هللاَّ فَلَمَّ
ِ َواْشھَْد بِ  ِ آَمنَّا بِا�َّ   . )4(}أَنَّا ُمْسلُِموَن اْلَحَواِریُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر هللاَّ

  .من فاتھ شيء من ھذه السنن الرواتب لعذر ُسنَّ لھ قضاؤه -
وصلى ركعتین  إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظھر مثًال  -

  .وراتبة الظھر أجزأه ذلك ،وسنة الوضوء ،ونوى بھما تحیة المسجد
  .یة بانتقال أو كالمیسن الفصل بین الفرض وراتبتھ القَْبلیة أو البَْعد -
  )5(.واألفضل صالتھا في البیت ،تُصلى ھذه النوافل في المسجد أو في البیت -

  )5(.البیت

                                                           

  رواه مسلم 1
  136سورة البقرة اآلیة  2
  64سورة آل عمران اآلیة  3
 52سورة آل عمران اآلیة  4
محمد بن إبراھیم بن عبد هللا : المؤلف. مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة 5

  529ص 1ج .التویجري



82 
 

 

  
  
  
  
  

  المبحث الخامس
  صالة العیدین والخسوف والكسوف



83 
 

  المبحث الخامس

  صالة العیدین والخسوف والكسوف

  :صالة العیدین
  .صالة العید ركعتان

، ام وصلى بالناس ركعتین بال أذانمفإذا حان وقت صالة العید دخل اإل - 1

  .وال إقامة
صلى  -َشِھْدُت َمَع َرُسوِل هللاِ  :قَالَ  –َرِضَي هللاُ َعْنھُ  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدهللاِ ف

الةَ یَْوَم الِعیدِ  - هللا علیھ وسلم  الِة قَْبَل الُخْطبَةِ  ،الصَّ بَِغْیِر أَذاٍن َوال  ،فَبََدأ بِالصَّ
  .)1( .إِقَاَمةٍ 

یرفع یدیھ مع  ،مع تكبیرة اإلحرام اة أن یكبر في الركعة األولى سبعً السن -  2

  . بدون تكبیرة القیام اویكبر في الثانیة خمسً  ،ثم یستفتح ویقرأ ،كل تكبیرة
  :وقت صالة العیدین

ھو ما بعد طلوع الشمس قدر  :اتفق الفقھاء على أن وقت صالة العید
إلى قبیل  ،ساعة من الطلوع أي بعد حوالي نصف ،رمح أو رمحین

وھو وقت صالة الضحى؛ للنھي  ،أي قبل دخول وقت الظھر ،الزوال
وتكره بعدھا عند  ،فتحرم عند الشروق ،عن الصالة عند طلوع الشمس

فإذا صلوا قبل ارتفاع الشمس قدر رمح ال تكون عند الحنفیة  ،الجمھور
  )2(. ا محرمً بل نفًال  ،صالة عید

یسن تعجیل صالة األضحى في أول وقتھا  :رھاتعجیل الصالة وتأخی
ر صالة الفطر عن أول وتأخی ،بحیث یوافق الحجاج بمنى في ذبحھم

 - صلّى هللا علیھ وسلم  -النبي  أنَّ  لما روى الشافعي مرسًال  ؛وقتھا قلیالً 
ل األضحى « :وھو بنجران ،كتب إلى عمرو بن حزم وأخر  ،أن عجِّ

ر الناس ،الفطر ووقت صدقة  ،یتسع لذلك وقت األضحیة ھوألنَّ »  وذكِّ
  .الفطر

  :للفقھاء رأیان ؟اھل تقضى صالة العید وھل تصلى منفردً 

                                                           

 مرواه مسل 1
محمد بن علي : المؤلف. فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر 2

، الدر 90ص: ، مراقي الفالح117/1: اللباب. 224ص 1ج  5: عدد األجزاء. الشوكاني
  ، الشرح الصغیر276/1: ، البدائع779/1: المختار
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؛  لم یقضھا ،من فاتتھ صالة العید مع اإلمام :)1(قال الحنفیة والمالكیة 
ھا لم تعرف قربة إال بشرائط ال تتم وألنَّ  ،والنوافل ال تقضى ،لفوات وقتھا

 .اھا تؤدى بمواضع اتفاقً ألنَّ  ،ھاب إلمام آخر فعلفلو أمكنھ الذ ،بالمنفرد
  . وال تجوز للمنفرد وإنما تصلى جماعة

سنَّ لھ  ،من فاتتھ صالة العید مع اإلمام :)2(وقال الشافعیة والحنابلة 
فكان على صفتھا  ،ھ قضاء صالةوألنَّ  ،لفعل أنس ،قضاؤھا على صفتھا

 ،د وما بعده متى اتفقولھ قضاؤھا متى شاء في العی . كسائر الصلوات
  .واألفضل قضاؤھا في بقیة الیوم

  :صفة الخروج لصالة العیدین
كان یخرج یوم الفطر واألضحى  - صلى هللا علیھ وسلم  - النبي  أنَّ      

صلى هللا علیھ وسلم  - وال یترك النبي  ،وكذلك الخلفاء بعده ،إلى المصلى
 یشرع ألمتھ ترك وال ،األفضل مع قربھ ویتكلف فعل الناقص مع بعده -

 ،واالقتداء بھ - صلى هللا علیھ وسلم  -نا أمرنا باتباع النبي وألنَّ  ،الفضائل
ھ صلى العید بمسجده إال أنَّ  -صلى هللا علیھ وسلم  -ولم ینقل عن النبي 

 ا؛ إظھارً  ویلبس أحسن ثیابھ ،یسن أن یتنظف الذاھب إلیھا  .)3( من عذر
  .للفرح والسرور بھذا

  )4(:العیدمكان صالة 
وتجوز في ، أو خارج العمران ، تجوز صالة العید في الصحراء  

واألفضل أن تصلى خارج العمران في األصح إال المسجد  ،المسجد
وإن كانت الصالة  ،فالصالة فیھما أفضل ،والمسجد األقصى، الحرام 

فھي في ، أو الخوف، أو المطر ، والتعب ، خارج العمران تلحق المشقة 
  .أفضلالمسجد 

                                                           

  .85ص: ، القوانین الفقھیة524/1: ، الشرح الصغیر118/1: اللباب. 229المرجع السابق ص 1
  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج 2

مكان النشر . الناشر دار الفكر. تحقیق . سنة الوفاة / سنة الوالدة . محمد الخطیب الشربیني
  4عدد األجزاء . بیروت

بد الرحمن بن صالح أبو عبد الرحمن عبد هللا بن ع: المؤلف. توِضیُح األحَكاِم ِمن بُلُوغ الَمَرام 3
مكتَبة : الناشر. )ھـ1423: المتوفى(حمد بن إبراھیم البسام التمیمي  بن حمد بن محمد بن
 33ص 3ج . 7: عدد األجزاء. م 2003 - ھـ  1423الخاِمَسة، : الطبعة.األسدي، مّكة المكّرمة

مركز . ھـ1427 - م 2006فایق سلیمان دلول: المؤلف. احكام العبادات في التشریع االسالمي 4
  66ص 1ج . الكتاب مرقم آلیاً غیر موافق للمطبوع. فلسطین –غزة . االصدقاء للطباعة



85 
 

  .ال یؤذن لصالة العید وال یقام لھا الصالة
  :صفة صالة العیدین

وال  ،  إذا حان وقت الصالة تقدم اإلمام وصلى بھم ركعتین بال أذان
وفي الثانیة  ،بتكبیرة اإلحرام اأو تسعً  ،  ایُكبِّر في األولى سبعً  ،إقامة
  .بعد القیام اخمسً 

وفي الثانیة بعد  ،في األولى )ألعلىا(بعد الفاتحة بـ  اثم یسن أن یقرأ جھرً 
اقتربت (وفي الثانیة بـ  )ق(أو یقرأ في األولى بـ  )الغاشیة(الفاتحة بـ 

بوجوھھا  وعمًال  ،إحیاًء للسنة ،وتارة بھذا ،یقرأ تارة بھذا )الساعة
  )1(.المشروعة

ومن  ،فمن أحب أن ینصرف فلینصرف ،إذا صلى اإلمام صالة العید
  .فلیجلس -وھو األفضل -الخطبة أحب أن یجلس ویسمع 

  :حكم التكبیر یوم العید -
 ،واألسواق ،لعموم المسلمین في البیوت ایسن التكبیر أیام العیدین جھرً 

والنساء ال تجھر بالتكبیر بحضرة  ،وغیرھا ،والمساجد ،والطرق
  .األجانب

 :أوقات التكبیر في العیدین
  .انھالمسلم یذكر هللا في جمیع األوقات على كل أحی

  :وأوقات التكبیر في العیدین كما یلي
یبدأ وقت التكبیر في عید الفطر من أول لیلة العید حتى یصلي صالة  -  1

  .العید
َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِیِھ اْلقُْرآُن ھًُدى لِلنَّاِس َوبَیِّنَاٍت ِمَن {: قال هللا تعالى

ُكُم الشَّْھَر فَْلیَُصْمھُ َوَمْن َكاَن َمِریًضا أَْو َعلَى َسفٍَر اْلھَُدى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِھَد ِمنْ 
ةَ  ُ بُِكُم اْلیُْسَر َوَال یُِریُد بُِكُم اْلُعْسَر َولِتُْكِملُوا اْلِعدَّ ةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخَر یُِریُد هللاَّ فَِعدَّ

َ َعلَى َما ھََداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكرُ    . )2(}وَن َولِتَُكبُِّروا هللاَّ

                                                           

  660ص 2ج. محمد بن إبراھیم بن عبد هللا التویجري: المؤلف. موسوعة الفقھ اإلسالمي 1
  185سورة البقرة اآلیة  2



86 
 

یبدأ وقت التكبیر في عید األضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى  -  2

  )1(.غروب الشمس من الیوم الثالث عشر
  :صفة التكبیر في العیدین

  .یسن للمسلم أن یكبر ربھ في تلك األوقات الشریفة بما شاء
 ، أكبرهللا ،ال إلھ إال هللا ،هللا أكبر ،هللا أكبر: (فیقول اإما أن یكبر شفعً  - 1

  ).و� الحمد ،هللا أكبر
هللا  ،ال إلھ إال هللا ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر: (فیقول اأو یكبر وترً  -  2

  ).و� الحمد ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،أكبر
هللا  ،هللا أكبر( :في الثانیة فیقول اوشفعً  ،في األولى اأو یكبر وترً  -  3

  ).و� الحمد ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،ال إلھ إال هللا ،هللا أكبر ،أكبر
هللا  ،هللا أكبر: (في الثانیة فیقول اووترً  ،ا في األولىأو یكبر شفعً  -  4

  ).و� الحمد ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،ال إلھ إال هللا ،أكبر
  .واألمر في ذلك واسع ،وھذا مرة ،یفعل ھذا مرة

 :الحكم إذا وافق العید یوم الجمعة -
فمن صلى العید سقط عنھ  :إذا اجتمع العید والجمعة في یوم واحد - 1

 واألَْولى أن یصلي العید والجمعة ،اوصلى بدلھا ظھرً  ،حضور الجمعة
  .للفضیلة اا؛ طلبً معً 
ومن لم  ،ینبغي لإلمام أن یقیم الجمعة لیشھدھا من شاء شھودھا - 2

  )2(.یصل العید من المسلمین
  
  
  

                                                           

موقع الشبكة : ابمصدر الكت. العالمة محمد العثیمین: المؤلف. ]كامل [ اللقاء الشھري  1
لیسا ) 19(و) 18(اللقاء رقم . .أسرة أبي أیوب السلیمان/ قام بتنسیقھ وفھرستھ . اإلسالمیة

): صلى هللا علیھ وسلم(تذكر قول النبي / أخي المسلم . موجودین ألن الموقع لم یقم بتفریغھما
َما تَُكافِئُونَھُ فَاْدُعوا لَھُ َحتَّى تََرْوا أَنَُّكْم قَْد َكافَأْتُُموهُ  َمْن َصنََع إِلَْیُكْم َمْعُروفًا فََكافِئُوهُ فَإِْن لَْم تَِجُدوا”
  2ص 16ج .فا� هللا بدعوة صالحة لكل من ساھم بھذا العمل ”
  337ص  2ج . بحوث ودراسات من موقع اإلسالم الیوم 2
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  :سوفصالة الكسوف والخ
  :معنى الكسوف والخسوف

 ،ویقال لھما كسوفان وخسوفان ،شيء واحد :الكسوف والخسوف
والخسوف ، تخصیص الكسوف بالشمس  :واألشھر في تعبیر الفقھاء

  .بالقمر
لحیلولة ظلمة ؛ النھار ھو ذھاب ضوء الشمس أو بعضھ في :والكسوف

  .القمر بین الشمس واألرض
لحیلولة ظل األرض ؛ بعضھ لیالً ھو ذھاب ضوء القمر أو  :والخسوف

   .بین الشمس والقمر
 ،وخسف القمر ،كسفت الشمس :أجود الكالم أن یقال :قال ثعلب

 :والخسوف ھو ،أو بعضھ في النھار ،ذھاب ضوء الشمس :فالكسوف ھو
  .أو بعضھ لیالً  ،ذھاب ضوء القمر

وسبب  ،حیلولة القمر بین الشمس وبین األرض :سبب الكسوف ھو
  .حیلولة األرض بین الشمس وبین القمر :والخسوف ھ

آخر  ،وقد أجرى هللا تعالى العادة أنَّھ ال یحصل الكسوف إالَّ في األسرار
  .الشھر إذا اقترن النَّیَِّران

  .إذا تقابل النیران ،وال یحصل الخسوف إالَّ في األبدار
لكل منھما مساٌر  ،ومنھا الشمس والقمر ،الكواكب :قال علماء الفلك

فیكون بعضھا أبعد عنَّا من بعضھا  ،وبعضھا أعلى من بعض ،خاصٌّ 
فیحجب األدنى  ،فیمر كوكب منھا أمام كوكب أقرب منھ إلینا ،اآلخر

فإذا اتَّفق  . فیحصل كسوف الكوكب األعلى ،منھما األعلى عن نظرنا
لكن إن حال بیننا   حصل كسوف الشمس ،مرور القمر بیننا وبین الشمس

؛ ألنَّھ غطى عنَّا وجھ الشمس  حصل الكسوف الكلي ،اوبین الشمس تمامً 
صار كسوفًا  ،فإن لم تكن مقابلة القمر للشمس كاملة بالنسبة لمركزنا ،كلھ

  . جزئیًّا
  )1(.فھو احتجاب ضوئھ عندما تلقي علیھ الشمس ظلھا: أما خسوف القمر

                                                           

بن عبد الرحمن بن صالح  أبو عبد الرحمن عبد هللا: المؤلف. توِضیُح األحَكاِم ِمن بُلُوغ الَمَرام 1
مكتَبة : الناشر. )ھـ1423: المتوفى(بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراھیم البسام التمیمي 



88 
 

  :صالة الكسوف والخسوف 
  .أو بعضھ لیالً ، ذھاب ضوء القمر: وفالخس -
  .اانحجاب ضوء الشمس أو بعضھ نھارً  :الكسوف -
  :حكم صالة الخسوف والكسوف -

في  ،على كل مسلم ومسلمة ،صالة الخسوف والكسوف سنة مؤكدة
  .الحضر والسفر

  :معرفة وقت الكسوف والخسوف -
الخسوف والكسوف لھ أوقات مقدرة كما لطلوع الشمس والھالل وقت 

 ،الكسوف یكون في نھایة الشھر وقد أجرى هللا العادة أن وقت ،مقدر
  .ووقت خسوف القمر یكون وقت اإلبدار في اللیالي البیض

  :أسباب الكسوف والخسوف -
 ،أو خسف القمر فزع الناس إلى الصالة في المساجد ،إذا كسفت الشمس

والصواعق لھا  ،فالزالزل لھا أسباب ،والمساجد أفضل ،أو البیوت
كسوف والخسوف لھما أسباب طبیعیة وال ،والبراكین لھا أسباب ،أسباب

؛ لیرجعوا  تخویف العباد :والحكمة ،یقدرھا هللا حتى تكون ھذه المسببات
  .إلى هللا

  . )1(}َوَما نُْرِسُل بِاْآلیَاِت إِالَّ تَْخِویفًا {: قال هللا تعالى
َال تَْسُجُدوا  َوِمْن آیَاتِِھ اللَّْیُل َوالنَّھَاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمرُ {: وقال هللا تعالى

ِ الَِّذي َخلَقَھُنَّ إِْن ُكْنتُْم إِیَّاهُ تَْعبُُدوَن    . )2(}لِلشَّْمِس َوَال لِْلقََمِر َواْسُجُدوا ِ�َّ
  .من ابتداء الكسوف أو الخسوف إلى ذھابھ :وقتھا -

 ؟وھل لھا خطبة ؟وھل األولى فعلھا جماعة ؟ھل یشترط لھا إذن اإلمام
  .وضح ذلك

وفعلھا جماعة أفضل لقول  ،لھا وال االستسقاء إذن اإلمامال یشترط  
إلى  -صلى هللا علیھ وسلم  -  خرج النبي « :- رضي هللا عنھا   -عائشة

  . )3(» المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه
                                                                                                                                              

باب الكسوف .7: عدد األجزاء. م 2003 -ھـ  1423الخاِمَسة، : الطبعة. األسدي، مّكة المكّرمة
  57ص  3ج 
  5سورة اإلسراء اآلیة  1
  37سورة فصلت اآلیة  2
  متفق علیھ 3
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صلى هللا علیھ  - ھ ؛ ألنَّ  ولیس لھا خطبة ،ویجوز للصبیان حضورھا 
یخطب لھا لحدیث : لشافعيوقال ا .أمر بالصالة دون الخطبة -وسلم 
  . عائشة

 .اذكرھا بوضوح  ما صفة صالة الكسوف؟
وھي ركعتان یقرأ في األولى جھًرا ولو في كسوف الشمس الفاتحة 

ثم یقرأ الفاتحة  ،ثم یرفع فیسمع ویحمد ،ثم یركع طویًال  ،وسورة طویلة
ثم  ،ثم یركع فیصل وھو دون األول ،وسورة ویطیل وھو دون األول

ثم یصلي الثانیة كاألولى لكن دونھا في  ،یسجد سجدتین طویلتینیرفع ثم 
  )1(. كل ما یفعل ثم یتشھد ویسلم

  ؟ما الدلیل على صفتھا
صلى هللا  -كسفت الشمس على عھد رسول هللا « :ما روى جابر قال 

في یوم شدید الحر فصلى بأصحابھ فأطال القیام حتى جعلوا  - علیھ وسلم 
ثم قام فصنع  ،ثم سجد سجدتین ،رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم ،یخرون

   . )2(» نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات
 - صلى هللا علیھ وسلم -أن النبي «: -  رضي هللا عنھا  -  وعن أسماء 

ثم قام  ،ثم ركع فأطال الركوع ،صلى صالة الكسوف فأقام فأطال القیام
ثم  ،سجد فأطال السجود ثم رفع ثم ،ثم ركع فأطال الركوع ،فأطال القیام

ثم ركع  ،ثم قام فأطال القیام ،ثم ركع فأطال الركوع، قام فأطال القیام 
ثم رفع ثم سجد فأطال  ،ثم رفع فسجد فأطال السجود ،فأطال الركوع

  . )3(»ثم انصرف ،السجود
، - صلى هللا علیھ وسلم  -لفعل النبي ؛ ویسن أن تصلى في جماعة 

 لكن فعلھا جماعة أفضل ویسن، ر النوافلجوز أن تصلى فرادى كسائوی
ویحذرھم من الغفلة ، عظ اإلمام الناس بعد صالة الكسوفأن ی

الصحیح ”ففي ؛ ویأمرھم باإلكثار من الدعاء واالستغفار ، واالغترار

                                                           

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري : المؤلف. المحلى 1
موقع مكتبة : مصدر الكتاب. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: الناشر. )ھـ456: المتوفى(

ج ]ول وترقیمھ موافق للمطبوعالكتاب مشك[. http://www.raqamiya.org المدینة الرقمیة
 100ص  5
  رواه أحمد ومسلم وابو داود 2
  .رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجھ 3
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 - صلى هللا علیھ وسلم  - أن النبي :- رضي هللا عنھا  - عن عائشة ”
الشمس إن ” :وقال، فحمد هللا وأثنى علیھ، طب الناس فخ، انصرف

فإذا رأیتم ، ال ینكسفان لموت أحد وال لحیاتھ ،والقصر آیتان من آیات هللا
  .الحدیث  ...وتصدقوا ، وصلوا، دعوا هللافا؛ ذلك 
، عاه حتى ینجليذكر هللا ود، نتھت الصالة قبل أن ینجلي الكسوففإن ا

وال ، یفةخفأتمھا ؛ وإن انجلى الكسوف وھو في الصالة ،وال یعید الصالة
فالصالة تكون وقت }َوَال تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكمْ { :لقولھ تعالى، یقطعھا

  .)1(”حتى ینكشف ما بكم” :وقولھ، ”حتى ینجلي” :لقولھ؛ الكسوف

                                                           

األستاذ في كلیة . أبو محمد خالد بن علي بن محمد المشیقح: كتبھ. المختصر في العبادات 1
  109ص 1ج  ھـ 25/2/1424في . قسم الفقھ -الشریعة بجامعة القصیم
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  المبحث السادس

  صالة اإلستسقاء وصالة المسافر

  صالة اإلستسقاء
  :الستسقاء وسببھتعریف ا

تعالى بمطر طلب السقي من هللا : اوشرعً  ،طلب السقیا :لغة :االستسقاء
وخطبة ، أي بصالة  .)1(على صفة مخصوصة ، عند حاجة العباد إلیھ

  .وثناء، وحمد، واستغفار
والشعور بالحاجة لسقي الزرع وشرب  ،وشح المیاه :قلة األمطار :وسببھ

بسبب غفلة الناس  ،تالء من هللا تعالىویحدث الجفاف عادة اب ،الحیوان
واالستغفار ، فیحتاج األمر للتوبة ،)2(وتفشي المعاصي بینھم  ،عن ربھم

  .والتضرع إلى هللا، 
  :كیفیة الصالة

ویشترط أن یكون اإلمام  ،صالة االستسقاء ركعتان تؤدیان في جماعة
یسھم فإن لم یوجد فإنھ یصلي بھم رئ ،حاكم المسلمین األعلى أو نائبھ

فیكبر اإلمام ومن خلفھ  ،وكیفیتھا كصالة العیدین ،الذي لھ نفوذ وشوكة
 ،من المأمومین في الركعة األولى سبع تكبیرات سوى تكبیرة اإلحرام

ویرفع  ،ویكبران في الركعة الثانیة خمس تكبیرات سوى تكبیرة القیام
 ،تتاح؛ ثم یأتي بدعاء االف ثم یتعوذ ،یدیھ حذو منكبیھ عند كل تكبیرة

وأن یأتي بذكر  ،ویستحب أن یفصل بین كل تكبیرتین بقدر آیة معتدلة
ویستحب بعد الفاتحة أن یقرأ في الركعة  ،اا ثم یقرأ جھرً بینھما سرً 

اقتربت ”وفي الثانیة ، “سبح اسم ربك األعلى”أو ، “ق”األولى سورة 
 على الوارد في صالة اقیاسً ، “ھل أتاك حدیث الغاشیة”أو  ، “الساعة
وبعد الفراغ من صالة الركعتین یندب أن یخطب خطبتین  ،العیدین

بل یستغفر هللا قبل  ،إال أنھ ال یكبر في الخطبتین ،كخطبتي العیدین

                                                           

  93ص: ، مراقي الفالح74/1:، كشاف القناع321/1:محتاجمغني ال 1
أن النبي صلّى هللا علیھ وسلم : روى ابن ماجھ عن ابن عمر رضي هللا عنھما في حدیث لھ 2

لم ینقُص قوم المكیال والمیزان إال أخذوا بالسِّنین، وشدة المؤنة، وجور السلطان علیھم، ولم : قال
  ).2/4:نیل األوطار(» القطر من السماء، ولوال البھائم لم یُمطروا یْمنعوا زكاة أموالھم، إال ُمنعوا
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 ،وفي الخطبة الثانیة تسع مرات ،الشروع في الخطبة األولى تسع مرات
استغفر هللا العظیم الذي ال إلھ ”: وصیغة االستغفار الكاملة ھي أن یقول

 ،فإنھ یكفي ،  ولو قال استغفر هللا،  ”  هللا الحي القیوم وأتوب إلیھإال
وكیفیة  - أو عباءة  ولو كان شاالً  -حول الخطیب رداءه ویندب أن ی

فیمسك بیده الیمنى  ،ویجعل أعاله أسفلھ ،التحویل أن یجعل یمینھ یساره
 ویمسك ،ویجعلھ على عاتقھ األیمن ،طرف ردائھ األسفل من جھة یساره

ویفعل ذلك  ،ویجعلھ على عاتقھ األیسر ،بیده الیسرى طرف ردائھ األیمن
  .بعد مضي ثلث الخطبة الثانیة
 :حكم القصر والجمع للمسافر

   :صالة المسافر
  .ھو مفارقة محل اإلقامة: السفر -
 اھ غالبً ؛ ألنَّ  من محاسن اإلسالم مشروعیة القصر والجمع في السفر -

  .م دین رحمة وتیسیرواإلسال ،توجد فیھ المشقة
فَلَْیَس { :قلت لعمر بن الخطاب رضي هللا عنھ :عن یعلى بن أمیة قال

َالِة إِْن ِخْفتُْم أَْن یَْفتِنَُكُم الَِّذیَن َكفَُروا } )1(َعلَْیُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْقُصُروا ِمَن الصَّ
 -فسألت رسول هللا  ،عجبُت مما عجبَت منھ :فقال ،! فقد أَِمَن الناس

 ،َصَدقَةٌ تََصدََّق هللا بِھَا َعلَْیُكمْ « :عن ذلك فقال - ى هللا علیھ وسلم صل
   .)2(» فَاْقبَلُوا َصَدقَتَھُ 

  :حكم القصر والجمع -
وھو قصر  ،القصر في السفر سنة مؤكدة في حال األمن أو الخوف - 1

وال یجوز إال  ،إلى ركعتین )الظھر والعصر والعشاء(الصالة الرباعیة 
وأما الجمع فیسن  ،اا المغرب والفجر فال تقصران أبدً أم ،ر فقطفي السف

وتجمع  ،فتجمع الظھر مع العصر ،  في الحضر والسفر عند وجود سببھ
  .في وقت إحداھما ،المغرب مع العشاء

                                                           

  101سورة النساء اآلیة  1
  رواه مسلم  2
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ُسنَّ لھ  ،اأو جوً  ،اأو بحرً  ،ابرً  ،اأو راكبً  ،اإذا سافر المسلم ماشیً  -  2

یسن لھ أن یجمع بین الصالتین في و ،قصر الصالة الرباعیة ركعتین
  .وقت إحداھما إذا احتاج إلى ذلك حتى ینتھي سفره

ْت  :- رضي هللا عنھا -قالت عائشة  ُل َما فُِرَضْت َرْكَعتَْیِن فَأُقِرَّ الةُ أَوَّ الصَّ
ْت َصالةُ الَحَضرِ  فَِر َوأُتِمَّ   .)1( .َصالةُ السَّ

 ،القصر: وھي ،السفر في العرف تعلقت بھ أحكام اكل ما یسمى سفرً  -
  . والمسح على الخفین ،والفطر ،والجمع

  
  
  :متى یبدأ المسافر في أحكام السفر -

وال حد للمسافة في  ،یبدأ المسافر القصر والجمع إذا فارق عامر قریتھ
، تى سافر ولم ینو اإلقامة المطلقةفم ،ما یرجع ذلك إلى العرفوإنَّ ، السفر

  .علیھ أحكام السفر حتى یعود إلى بلده أو االستیطان فھو مسافر تنطبق
وإن أتم  ،ایُسمى سفرً ویقصر في كل ما  ،القصر في السفر ھو السنة -

  .فصالتھ صحیحة
  :صفة صالة المسافر خلف المقیم -
وإن صلى مقیم خلف مسافر فالسنة  ،إذا صلى المسافر خلف مقیم أتم -  1

  . السالم أما المقیم فعلیھ اإلتمام بعد ،أن یَقُصر المسافر
 ،السنة إذا صلى المسافر بالمقیمین في بلدھم أن یصلي بھم ركعتین - 2

  .أتموا صالتكم فإنا قوم َسْفر: ثم یقول
  :حكم صالة النوافل في السفر -

  .وسنة الفجر ،والوتر  ،السنة ترك الرواتب في السفر ما عدا التھجد
ا ذوات وكذ ،أما النوافل المطلقة فھي مشروعة في السفر والحضر

وصالة الضحى  ،وتحیة المسجد ،وسنة الطواف ،األسباب كسنة الوضوء
  . ونحوھا

  .اا وسفرً حضرً  ،األذكار بعد الصلوات الخمس سنة للرجال والنساء -

                                                           

  متفق علیھ 1
 



95 
 

  :حكم من سفره مستمر طوال العام -
وَمْن سفره مستمر طول  ،أو القطار ،أو السفینة ،أو السیارة ،قائد الطائرة

 ،والفطر ،والجمع ،یأخذ برخص السفر كالقصر الزمن یجوز لھ أن
  .والمسح

، ثالثة  ،إذا كنت مسافًرا ومكثت في البلد الذي سافرت إلیھ عدة أیام: س
ودخلت المسجد وقت الظھر وصلیت مع  ،أو أكثر، أو أقل، أو أربعة

ثم قمت وحدي وصلیت العصر  ،الجماعة صالة الظھر أربع ركعات
وھل یجوز لي الصالة جمًعا وقصًرا وحدي  ؟ھل عملي ھذا جائز ،قصًرا

في المنزل وأنا في وسط بلد بھ مساجد كثیرة وأسمع األذان بحجة أنني 
  .مسافر 

إذا عزم المسافر على اإلقامة في بلد أكثر من أربعة أیام وجب علیھ   : ج
أما إن كانت اإلقامة أقل من ذلك فالقصر  ،اإلتمام عند جمھور أھل العلم

وإن كان واحًدا فلیس لھ أن یقصر وحده  ،فال حرج علیھ وإن أتم ،أفضل
لألحادیث الدالة على وجوب  ،بل یجب أن یصلي مع الجماعة ویتم

في مسند أحمد وصحیح  -صلى هللا علیھ وسلم  -ولما ثبت عنھ  ،الجماعة
أن السنة للمسافر إذا  -رضي هللا عنھما  -مسلم من حدیث ابن عباس 

صلى هللا علیھ  -ولعموم قولھ  ،ھ یصلي أربًعاإنَّ صلى مع اإلمام المقیم ف
   . )2(” )1(إنما جعل اإلمام لیؤتمَّ بھ فال تختلفوا علیھ” -  وسلم

  
  

   :مسافة القصر
وذھب  ،ذھب جمھور العلماء إلى تحدید المسافة التي یقصر فیھا المسافر

فما تعارف الناس  ،بعضھم إلى عدم التحدید وجعل مرد ذلك إلى العرف

                                                           

  متفق علیھ 1
فضیلة . سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدهللا بن باز. ألصحاب الفضیلة العلماء. فتاوى إسالمیة 2

إضافة إلى . عبدهللا بن عبدالرحمن الجبرینفضیلة الشیخ . الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین
. 4: عدد األجزاء.محمد بن عبدالعزیز المسند: المحقق. وقرارات المجمع الفقھي. اللجنة الدائمة

الكتاب مرقم آلیاً غیر ، www.ahlalhdeeth.comموقع ملتقى أھل الحدیث: مصدر الكتاب.
   لمطبوعموافق ل
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وتقدر المسافة ..شرعت فیھ الرخصة من القصر والفطر  ،أنھ سفر على
  .لجمھور بثمانین كیلو مترا تقریباعلى قول ا

أبیح لنا القصر  :ویقولون ،قوم یخرجون للنزھة في مناطق باردة
والعشاء  ،ویصلون المغرب مع العشاء ،ونحن اآلن في سفر ،والجمع
 ؟یح لھم وھم على ھذه الحالةوما ھو الذي أب ،ھل یجوز لھم ذلك ،ركعتین

  .ا أن سفرھم ھذا للنزھة علمً 
جاز لھم قصر الصالة : إذا كانت المسافة التي قطعوھا مسافة قصر: 2ج

والجمع بین  ،والعشاء في وقت إحداھما ،  والجمع بین المغرب ،الرباعیة
أو ، سواء كان خروجھم للنزھة ،ا في وقت إحداھماوالعصر أیضً ، الظھر

ا من ذلك دون ولم یخص الشرع سفرً  ،أو للجھاد؛ ألن الكل سفر، للتجارة
  )1(.بل علق أحكام السفر باسم الضرب في األرض والسفر ،سفر
؛ مثل الظھر مع العصر عند محطة  ھل یجوز قصر وجمع الصالة: 2س

  . عن عمران المدینةمع العلم أن المحطة بعیدة قلیًال  ؟القطار
فیجوز  :ولیست متصلة بھا ،المدینة إذا كانت محطة القطار خارج: 2ج

وإن  ،إذا كان قد عزم على السفر ،للمسافر القصر والجمع عند المحطة
  .وال الجمع، خل أبنیة المدینة فال یجوز القصركانت المحطة دا
أو العشاء مع ، وى السفر أن یجمع العصر مع الظھروال یجوز لمن ن

لعدم وجود مسوغ الجمع  ،المغرب ما دام في منزلھ ولم یشرع في السفر
والجمع إذا فارق عامر ، بل تبدأ الرخصة في القصر ،لھ الذي ھو السفر

  .البلد
   ؟الجمع والقصر وھل بینھما تالزم

، فال جمع بال قصر  ،یتصور البعض أن الجمع والقصر متالزمان :س
وھل األفضل للمسافر القصر بال  ؟فما رأیكم في ذلك ،وال قصر بال جمع

  ؟جمع والقصرجمع أو ال

                                                           

: المؤلف.فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء: جزءاالكتاب)32(فتاوى اللجنة الدائمة 1
: عدد األجزاء. الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء: الناشر. أحمد بن عبد الرزاق الدویش

مطابق  ضمن مجموعة كتب من موقع اإلفتاء، ترقیمھا[ موقع اإلفتاء: مصدر الكتاب.32
اعتمادا على ملف  -عفا هللا عنھ  -اعتنى بھ أسامة بن الزھراء ] للمطبوع، ومذیلة بالحواشي 

  61ص 8ج . الكتروني نشره مركز ملتقى أھل الحدیث للكتاب اإللكتروني جزاھم هللا خیرا
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ولكن لیس بینھما  ،من شرع هللا لھ القصر وھو المسافر جاز لھ الجمع :ج
  .تالزم فلھ أن یقصر وال یجمع 

 - كما فعل النبي  ،غیر ظاعن وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازالً 
فإن قصر ولم یجمع وقد ”في منى في حجة الوداع  -صلى هللا علیھ وسلم

  .فدل على التوسعة في ذلك” في غزوة تبوك جمع بین القصر والجمع 
یقصر ویجمع إذا كان على ظھر سیر غیر  -صلى هللا علیھ وسلم  - وكان 

  )1(.أما الجمع فأمره أوسع فإنھ یجوز ،مستقر في مكان
  : حكم الجمع والقصر لمن دخل الوقت وھو لم یرتحل بعد

فھل یحق إذا دخل الوقت وھو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصالة  :س
ا قصرً ”مثال ”وكذلك إذا صلى الظھر والعصر  ؟لھ القصر والجمع أم ال

فھل فعلھ ذلك صحیح ؛ وھو  ،وجمعا ثم وصل إلى بلده في وقت العصر
  .یعلم وقت القصر والجمع أنھ سیصل إلى بلده في وقت الثانیة 

ثم ارتحل قبل أن  ،إذا دخل على المسافر وقت الصالة وھو في البلد :ج
 ،شرع لھ القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء یصلي

ثم قدم البلد قبل دخول  ،وإذا جمع وقصر في السفر .وھو قول الجمھور 
أو في وقت الثانیة لم تلزمھ اإلعادة لكونھ قد أدى الصالة  ،وقت الثانیة

  .فإن صلى الثانیة مع الناس صارت لھ نافلة  ،على الوجھ الشرعي

                                                           

  المرجع السابق 1
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  المبحث السابع

  الجنائز والتعزیة

  :تعریف الجنائز
السریر الذي  :“ِجنازة”وبالكسر  ،المیت :بالفتح“َجنازة”الجنائز جمع 

  .وقیل بالعكس ،یوضع علیھ المیت
فإن لم یكن علیھ المیت فھو  ،السریر مع المیت: بالكسر“ِجنازة” :وقیل

   )1(.سریر ونعش
  :بعض األحكام المتعلقة بالمریض ذكر

وأن یعلم أن ما أصابھ لم  ،یجب على المریض أن یؤمن بقضاء هللا -  1

 ،وأن یصبر على قدر هللا تعالى ،یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن لیصیبھ
وال  ،وأن یكون بین الخوف والرجاء ،ویحسن الظن بربھ سبحانھ وتعالى

  .یتمنى الموت
وأن یؤدي حق ربھ  ،ن یتخلص من حقوق الناسویجب علیھ أیًضا أ - 2

  .سبحانھ وتعالى
 ،ویوصي أوالده بتقوى هللا تعالى ،ویسن لھ أیًضا أن یكتب وصیتھ - 3

أَْم ُكْنتُْم ُشھََداَء إِْذ َحَضَر یَْعقُوَب {قال تعالى ،وأن یحرصوا على ھذا الدین
ِدي قَالُوا نَْعبُُد إِلَھََك َوإِلَھَ آبَائَِك اْلَمْوُت إِْذ قَاَل لِبَنِیِھ َما تَْعبُُدوَن ِمْن بَعْ 

  .)2( }إِْبَراِھیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق إِلَھًا َواِحًدا َونَْحُن لَھُ ُمْسلُِمونَ 
؛ فیوصي  ویسن للمریض أیًضا أن یوصي ألقاربھ الذین ال یرثونھ - 4

  ث؛وال یجوز لھ أن یوصي لوار ،وھذا ھو األفضل ،لھم بالثلث فأقل
  . )3( – صلى هللا علیھ وسلم - لقولھ 

  :عالمات حسن الخاتمة

                                                           

  ).599/ 1(، والدر المختار “جنز”: المصباح المنیر، مادة: انظر في ذلك 1
  .133اآلیة : سورة البقرة 2
د . عبد هللا بن محّمد المطلق، د. د. َعبد هللا بن محمد الطیّار، أ. د. أ: المؤلف. الفِقھُ المیَسَّر 3 محمَّ

. :الطبعة. المملكة العربیة السعودیة - َمَداُر الَوطن للنَّشر، الریاض : الناشر. بن إبراھیم الموَسى
عدد . م 2012 -ھـ  1433الثانیة، : باقي األجزاء. 2011/ 1432األولى : 13 -  11و  7جـ 

 445ص  1ج . 13: األجزاء
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أن یُوفق العبد قبل موتھ لالبتعاد عما یغضب الرب  :حسن الخاتمة ھو
 واإلقبال على الطاعات وأعمال ،والتوبة من الذنوب والمعاصي ،سبحانھ
ومما یدل على  ،ثم یكون موتھ بعد ذلك على ھذه الحال الحسنة ،الخیر

قال رسول  :قال -رضي هللا عنھ  -عنى ما صح عن أنس بن مالك ھذا الم
  :- صلى هللا علیھ وسلم  -هللا 

یوفقھ ” :قال ؟كیف یستعملھ :استعملھ  قالوا  اإذا أراد هللا بعبده خیرً ”
   . )1(”لعمل صالح قبل موتھ 

 ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  -وقَاَل َرُسوُل هللاَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ بَِعْبٍد إَِذا أََرا” : - َصلَّى هللاَّ َد هللاَّ
ُ  َخْیًرا َعَسلَھُ قِیَل َوَما َصالًِحا قَْبَل   َعزَّ َوَجلَّ لَھُ َعَمالً َعَسلُھُ قَاَل یَْفتَُح هللاَّ
   .)2(”َمْوتِِھ ثُمَّ یَْقبُِضھُ َعلَْیِھ 

 ،منھا ما یعرفھ العبد المحتضر عند احتضاره ،ولحسن الخاتمة عالمات
  .للناس  ومنھا ما یظھر

أما العالمة التي یظھر بھا للعبد حسن خاتمتھ فھي ما یبشر بھ عند موتھ 
 كما قال جل ،من رضا هللا تعالى واستحقاق كرامتھ تفضال منھ تعالى

ُل َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكةُ أَالَّ تََخافُ {: عال ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ وا إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا هللاَّ
وھذه البشارة تكون ،  )3(} َوَال تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ُكنتُْم تُوَعُدونَ 

   .للمؤمنین عند احتضارھم 
 -رضي هللا عنھا  -ا عن أم المؤمنین عائشة ومما یدل على ھذا أیضً 

من أحب لقاء هللا أحب هللا ”: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم”  :قالت
أكراھیة ! یا نبي هللا  :فقلت”ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه  ،اءهلق

ولكن المؤمن إذا بشر  ،لیس كذلك” :فقال ؟فكلنا نكره الموت ،الموت
وإن الكافر إذا بشر بعذاب  ،وجنتھ أحب لقاء هللا، ورضوانھ ، برحمة هللا 

   .)4(”وكره هللا لقاءه، وسخطھ كره لقاء هللا ، هللا 

                                                           

وصححھ األلباني في السلسلة الصحیحة ) 2142(والترمذي ) 11625(رواه اإلمام أحمد  1
1334.  

  1114في السلسلة الصحیحة .وصححھ األلباني 17330رواه أحمد  2
 30سورة فصلت اآلیة  3
 )2683(ومسلم ) 6507(رواه البخاري  4
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معنى الحدیث أن المحبة والكراھیة التي تعتبر ”  :نووي رحمھ هللاوقال ال
حیث ،شرعا ھي التي تقع عند النزع في الحالة التي ال تقبل فیھا التوبة

   .” ویظھر لھ ما ھو صائر إلیھ  ،ینكشف الحال للمحتضر
وقد تتبعھا العلماء رحمھم هللا  ،أما عن عالمات حسن الخاتمة فھي كثیرة

  :نصوص الواردة في ذلك فمن ھذه العالماتباستقراء ال
من ( :- صلى هللا علیھ وسلم- لقول النبي  ،النطق بالشھادة عند الموت - 1

  .)1( )كان آخر كالمھ ال إلھ إال هللا دخل الجنة
لما  ،أن یكون على جبینھ عرق عند الموت :أي ،الموت برشح الجبین - 2

صلى  - ت رسول هللا سمع :رواه بریدة بن الحصیب رضي هللا عنھ قال
   . )2(”موت المؤمن بعرق الجبین ” :یقول -علیھ وسلم  هللا
  :-صلى هللا علیھ وسلم-الموت لیلة الجمعة أو نھارھا لقول الرسول  - 3

 الجمعة إال وقاه هللا فتنة القبرما من مسلم یموت یوم الجمعة أو لیلة ”
”)3(.  
َوَال تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا {  :عالىفي سبیل هللا ؛ لقول هللا ت االموت غازیً  - 4

ِ أَْمَواتًا  بَْل أَْحیَاٌء ِعنَد َربِِّھْم یُْرَزقُونَ  ُ ِمن  فِي َسبِیِل هللاَّ فَِرِحیَن بَِما آتَاھُُم هللاَّ

ْن َخْلفِِھْم أَالَّ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال  فَْضلِِھ َویَْستَْبِشُرونَ  بِالَِّذیَن لَْم یَْلَحقُوا بِِھم مِّ
  .} )4( ھُْم یَْحَزنُونَ 

ومن مات  ،من قتل في سبیل هللا فھو شھید” :وقال صلى هللا علیھ وسلم 
  )5(.”في سبیل هللا فھو شھید 

دة كل الطاعون شھا” :الموت بالطاعون لقولھ صلى هللا علیھ وسلم - 5

ُ َعْنھَا  -وَعْن َعائَِشةَ  )1(”مسلم  ُ َعلَْیِھ   -َزْوِج النَّبِيِّ  - َرِضَي هللاَّ َصلَّى هللاَّ

                                                           

  2673، وصححھ األلباني في صحیح أبي داوود 3116رواه أبو داوود 1
وصححھ األلباني في صحیح ) 1828(والنسائي ) 980(والترمذي ) 22513(رواه أحمد  2

  الترمذي
الحدیث بمجموع طرقھ حسن أو صحیح : قال األلباني) 1074(والترمذي ) 6546(رواه أحمد  3
.  

  170یة سورة آل عمران اآل 4
  1915رواه مسلم  5
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ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعْن الطَّاُعوِن ” :قَالَتْ   - َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى هللاَّ َسأَْلُت َرُسوَل هللاَّ
ُ َعلَ  َ َجَعلَھُ َرْحَمةً لِْلُمْؤِمنِیَن فَأَْخبََرنِي أَنَّھُ َعَذاٌب یَْبَعثُھُ هللاَّ ى َمْن یََشاُء َوأَنَّ هللاَّ

لَْیَس ِمْن أََحٍد یَقَُع الطَّاُعوُن فَیَْمُكُث فِي بَلَِدِه َصابًِرا ُمْحتَِسبًا یَْعلَُم أَنَّھُ ال 
ُ لَھُ إِال َكاَن لَھُ ِمْثُل أَْجِر َشِھیٍد    .)2(”یُِصیبُھُ إِال َما َكتََب هللاَّ

ومن مات في ” :لنبي صلى هللا علیھ وسلملقول ا ،لموت بداء البطنا -6 

   . )3(”البطن فھو شھید 
 :- صلى هللا علیھ وسلم - لقول النبي  ،الموت بسبب الھدم والغرق - 7

 ،وصاحب الھدم ،والغرق ،والمبطون ،المطعون :الشھداء خمسة(
  )4( )والشھید في سبیل هللا

ومن أدلة ذلك  ،ولدھا أو وھي حامل بھموت المرأة في نفاسھا بسبب  - 8

 ، )5(والمرأة تموت بُجمع شھید ” :قال - صلى هللا علیھ وسلم -أن النبي 
  .معناه أن تموت وفي بطنھا ولد  :قال الخطابي

 :-صلى هللا علیھ وسلم -قال رسول هللا  :وعن عبادة بن الصامت أنھ قال
لھا ولدھا جمعاء شھادة مرأة یقتوال”: )6( فذكر منھم ،أخبر عن الشھداء

   . )7(” یجرھا ولدھا بُسَرِره إلى الجنة 
  .والسرر ما تقطعھ  ،ما یبقى بعد القطع مما تقطعھ القابلة :السرة

صلى هللا علیھ  - لقول النبي  ،الموت بالحرق وذات الجنب والسل - 9

 ،والغرق شھادة ،والطاعون شھادة ،القتل في سبیل هللا شھادة” :-  وسلم
قال وزاد أبو (”شھادة والنفساء یجرھا ولدھا بسرره إلى الجنة  والبطن

   . )8()والسل، العوام سادن بیت المقدس والحرق 

                                                                                                                                              

  )1916(ومسلم ) 2830(رواه البخاري  1
  .3474رواه البخاري  2
  1915رواه مسلم  3
  1915ومسلم  2829أخرجھ البخاري  4
 )3111(رواه أبو داود  5
 )17341(اإلمام أحمد  رواه 6
 39صححھ األلباني في كتاب الجنائز ص  7
  ) .1396(الترھیب حسن صحیح، صحیح الترغیب و: قال األلباني 8
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صلى  - لقول النبي ؛ أو النفس ، أو المال ، عن الدین  االموت دفاعً  -10

ومن قتل دون دینھ  ،من قتل دون ما لھ فھو شھید” :قال -  هللا علیھ وسلم
   .)1(”دون دمھ فھو شھید ومن قتل  ،فھو شھید

ِ ْبِن َعْمٍرو  ُ َعْنھَُما  –َعْن َعْبِد هللاَّ ُ  -قَاَل َسِمْعُت النَّبِيَّ  -َرِضَي هللاَّ َصلَّى هللاَّ
  .)2(”یَقُوُل َمْن قُتَِل ُدوَن َمالِِھ فَھَُو َشِھیٌد  -َعلَْیِھ َوَسلََّم 

مان الفارسي عن سل لما رواه مسلم  ،في سبیل هللا اباطً الموت ر -11

رباط یوم ” :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم “:رضي هللا عنھ قال
وإن مات جرى علیھ عملھ الذي كان  ،ولیلة خیر من صیام شھر وقیامھ

  .)3(”وأُمن الفتان  ،وأجري علیھ رزقھ ،یعملھ
صلى  -لقولھ  ،ومن عالمات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح -12

من قال ال إلھ إال هللا ابتغاء وجھ هللا ختم لھ بھا دخل ” :- هللا علیھ وسلم
   .)4(”ومن تصدق بصدقة ختم لھ بھا دخل الجنة  ،الجنة

 ،وھذه العالمات ھي من البشائر الحسنة التي تدل على حسن الخاتمة
ولكننا مع ذلك ال نجزم لشخص ما بعینھ أنھ من أھل الجنة إال من شھد لھ 

وبقیة المبشَّرین ، بالجنة كالخلفاء األربعة -لم صلى هللا علیھ وس - النبي 
.)5(  

  :ما یقولھ ویفعلھ المصاب عند المصیبة
ویسن لھم  ،یجب على أقارب المیت وغیرھم إذا علموا بموتھ الصبر

  .واالسترجاع ،واالحتساب ،الرضا بالقدر

                                                           

  1421رواه الترمذي  1
 )141(ومسلم ) 2480(وروى البخاري  2
  )1913(رواه مسلم  3
انظر كتاب الجنائز . 43وصححھ األلباني في كتاب الجنائز ص) 22813(رواه اإلمام أحمد  4
  .رحمھ هللا  لأللباني) 34ص(
www.islam-: المصدر .الشیخ محمد صالح المنجد: فتاوى اإلسالم سؤال وجواب بإشراف 5

qa.com . ثم ملتقى أھل الحدیثwww.ahlalhdeeth.com .أبو یوسف : قام بجمعھا
 1ج.أبو عمر عفا هللا عنھ وعن والدیھ: وقام بفھرستھا. القحطاني عفا هللا عنھ وعن والدیھ
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 - صلى هللا علیھ وسلم  -عن أم سلمة رضي هللا عنھا زوج النبي  -  1

ما من عبد  «: یقول -صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا  سمعت: قالت
ي في مصیبتھ اللھم أجرن ،إنا � وإنا إلیھ راجعون: تصیبھ مصیبة فیقول
  . )1(” وأخلف لھ خیرا منھا 

ما  -صلى هللا علیھ وسلم  -قال قال النبي  -رضي هللا عنھ  - عن أنس .2

نث إال أدخلھ هللا الجنة من الناس من مسلم یتوفى لھ ثالث لم یبلغوا الح
  .بفضل رحمتھ إیاھم 

والجوارح  ،واللسان عن التشكي ،الصبر ھو حبس النفس عن الجزع -
  )2(.وشق الثوب ونحوھما، عن المحرم كلطم الخد 

  :فضل الصبر على المصائب -
وحبس  ،وحبس اللسان عن التشكي ،ھو حبس النفس عن الجزع: الصبر

  .وشق الثوب ونحوھما ،الجوارح عن المحرم كلطم الخد
َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمَن {: قال هللا تعالى -  1

ابِِریَن الَِّذیَن إَِذا أََصابَْتھُْم ُمِصیبَةٌ  اْألَْمَواِل َواْألَْنفُسِ  ِر الصَّ َوالثََّمَراِت َوبَشِّ
ِ َوإِنَّا إِلَْیھِ  َراِجُعوَن  أُولَئَِك َعلَْیِھْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّھْم َوَرْحَمةٌ  قَالُوا إِنَّا ِ�َّ

  . )3(}أُولَئَِك ھُُم اْلُمْھتَُدوَن وَ 
َما «: - صلى هللا علیھ وسلم-قَاَل النَّبِيُّ : َوَعْن أَنٍَس َرِضَي هللاُ َعنھُ قَالَ  -  2

 ،إِالَّ أَْدَخلَھُ هللاُ الَجنَّةَ  ،یَْبلُُغوا الِحْنثَ  ِمَن النَّاِس ِمْن ُمْسلٍِم یُتََوفَّى لَھُ ثَالَثَةٌ لَمْ 
   .)4(»بِفَْضِل َرْحَمتِِھ إِیَّاھُمْ 

  :حكم تشریح جثة المیت

                                                           

  918أخرجھ مسلم  1
مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة  -مجلة البحوث اإلسالمیة  2

الرئاسة العامة : المؤلف. معھا ملحق بتراجم األعالم واألمكنة -واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
: مصدر الكتاب. جزءا 79: عدد األجزاء. إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

ترقیم الكتاب [  http://www.alifta.com موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء
وھو مذیل بالحواشي ومعھ ملحق بتراجم األعالم واألمكنة أیضا من موقع  موافق للمطبوع

  284ص45ج.]الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء
  157-155سورة البقرة اآلیة  3
  1248رواه البخاري برقم  4
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 ،یجوز تشریح جثة المسلم إن كان الغرض منھ التحقق من دعوى جنائیة
؛ لما في ذلك من المصالح التي تعود على  أو التحقق عن أمراض وبائیة

وإن كان  ،وقایة األمة من األمراض الخطیرة المعدیةو ،األمن والعدل
فیكتفى  ،اا ومیتً فالمسلم لھ كرامتھ حیً ، التشریح لغرض التعلم والتعلیم 

  )1(.بتشریح جثث غیر المسلمین إال عند الضرورة بشروطھا
  

  :صفة غسل المیت
  :حكم غسل المیت -

فرض  كل ذلك ،ودفنھ ،والصالة علیھ ،وحملھ ،وتكفینھ ،غسل المیت
وفي كل  ،إذا قام بھ من یكفي من المسلمین سقط اإلثم عن الباقین ،كفایة

  .ذلك أجر عظیم
 - صلى هللا علیھ وسلم  - َعْن أبِي ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ أنَّ َرُسوَل هللاِ 

ى یَُصلَّى َوَكاَن َمَعھُ َحتَّ  ،اا َواْحتَِسابً إیَمانً  ،َع َجنَاَزةَ ُمْسلِمٍ َمِن اتَّبَ  «: قَالَ 
ُكلُّ قِیَراٍط ِمْثُل  ،فَإنَّھ یَْرِجُع ِمَن األْجِر بِقِیَراطَْینِ  ،َعلَْیھَا َویَْفُرَغ ِمْن َدْفنِھَا

 .)2(» فَإنَّھُ یَْرِجُع بِقِیَراطٍ  ،َوَمْن َصلَّى َعلَْیھَا ثُمَّ َرَجَع قَْبَل أْن تُْدفَنَ  ،أُحدٍ 
  متفق علیھ

  :من یُغسِّل المیت -
الرجل یغسل  ،أن یغسل المیت أعرف المسلمین بسنة الغسلالسنة  -  1

  .والمرأة تغسل النساء ،الرجال
 ،وستر على المیت ،ولمن غسل المیت أجر عظیم إذا قصد بذلك وجھ هللا

  .ولم یحدِّث بما رآه منھ من مكروه
ثم  ،ثم جده ،ثم أبوه ،عند المشاحة األولى بغسل الرجل وصیَّھ - 2

ثم  ،ثم أمھا ،واألَْولى بغسل المرأة وصیتھا ،عصبتھاألقرب فاألقرب من 
  .ثم األقرب فاألقرب وھكذا ،جدتھا

  .یجوز لكلٍّ من الزوجین أن یغسل أحدھما اآلخر - 3

                                                           

محمد بن إبراھیم بن عبد هللا : المؤلف. مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة 1
الحادیة عشرة، : الطبعة. دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة السعودیة: الناشر. التویجري

  .566ص 1ج .1: اءعدد األجز. م 2010 - ھـ  1431
  ).945(واللفظ لھ، ومسلم برقم ، ) 47(متفق علیھ، أخرجھ البخاري برقم  2
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  .أنثى مكان أ ارأة غسل من لھ دون سبع سنین ذكرً یجوز للرجل والم - 4

 أو تعذر غسلھ ،أو ماتت امرأة بین رجال ،إذا مات رجل بین نسوة - 5

  .ثم یصلى علیھ ،وال تیمم، وال وضوء ، ھ یكفن بال غسل فإنَّ 
  :صفة غسل المیت

ھا شھدت غسل ألنَّ ؛ العمدة في ھذا الباب حدیث أم عطیة رضي هللا عنھا 
وكان  ،وحكت ذلك فأتقنت -صلى هللا علیھ وسلم  -ابنة رسول هللا 

ل وعلماء التابعین بالبصرة یأخذون عنھا غس، جماعة من الصحابة 
ل علیھ األئمة في غسل المیت ،المیت   .وكذلك عوَّ

صلى  -رسول هللا ینا دخل عل”: قالت -رضي هللا عنھا  -عن أم عطیة ف
أو ، اغسلنھا ثالثًا  « :فقال زینب :ھيسل ابنتھ ونحن نغ -هللا علیھ وسلم 

فإذا  ،واجعلن في اآلخرة كافوًرا ،أو أكثر من ذلك بماء وسدر، خمًسا 
 )2(أشعرنھا « :فقال )1(فألقى إلینا حقوه ،فلما فرغنا آذناه“ي فرغتن فآذنن

 ،  »أو سبًعا، أو خمًسا ، ثالثًا «: وفیھ» اغسلنھا وتًرا«: وفي لفظ .»إیاه
أم عطیة  وفیھ أنَّ »  مواضع الوضوء منھا، ابدأن بمیامنھا و « :وفیھ
  . )3(» ومشطناھا ثالثة قرون «: قالت

یت على ما ورد في حدیث أم عطیة ویمكن تلخیص أفعال غسل الم
  .)4(وغیره مما ذكره أھل العلم 

  :إذا أراد المسلم غسل المیت فالسنة أن یفعل ما یلي
  .ویضع على عورتھ سترة ،أن یجرد المیت من ثیابھ - 1

  .أن یلتزم الرفق في أعمال الغسل كلھا - 2

  .أن یحضر مع الغاسل من یعینھ على الغسل فقط - 3

                                                           

 إزاره: المراد ھنا 1
 اجعلنھ شعارھا وھو الثوب الذي یلي الجسد، یرید أن تُلَفَّ فیھ: أي 2
، )32/ 4(، والنسائي )3142(، وأبو داود )939(، ومسلم )1254(أخرجھ البخاري : صحیح 3

، وفي الباب حدیث طویل في سیاق صفة الغسل عن أم سلیم مرفوًعا عند )1458(جھ وابن ما
كأنھ باطل یشبھ أن یكون ): 361/ 1(» العلل«لكنھ ضعیف، بل قال أبو حاتم في ) 4/ 4(البیھقي 

ل علیھ كثیر من الشراح   كالم ابن سیرین ومع ھذا فقد عوَّ
 اختصاربتصرف و) 105 -  67: ص(لشیخنا » الغسل والكفن« 4
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ثم  ،رفع رأسھ إلى قرب جلوسھ ،على سریر الغسل إذا وضعھ -  4

  .عصر بطنھ برفق لیخرج إن كان في بطنھ شيء
یھ ،ثم یلف على یده خرقة من قفاز ونحوه - 5   .ثم یصب علیھ الماء وینجِّ

وال یُدخل الماء في فیھ  ،ویوضئھ كوضوء الصالة ،ثم ینوي غسلھ - 6

  .وال أنفھ
ثم یغسل  ،یبدأ برأسھ ولحیتھ ،ابونثم یغسلھ بالماء والسدر أو الص - 7

  . شقھ األیمن من صفحة العنق الیمنى إلى قدمھ الیمنى
  . ثم یصنع بالجانب األیسر مثل ما صنع باألیمن بعد أن یقلبھ - 8

فإن لم یُنق زاد حتى  ،وثالثة مثل الغسل األول، ثم یغسلھ مرة ثانیة  - 9

ا إال أن أو طیبً ،  ااء كافورً الغسلة األخیرة مع الم ویجعل في ،ایُنقي وترً 
  .اا فال یُمس طیبً یكون المیت ُمْحرمً 

ویُجعل من  ،ویضفر رأس المیتة ثالث ضفائر ،یمشط الرأس -  10

  .لغسل بما تیسر من قماش ونحوها ثم ینشَّف بعد ،ورائھا
  

  : صفة تكفین المیت
لى فإن لم یكن لھ مال فع ،یجب تكفین المیت من مالھ :حكم تكفین المیت -

إذا  ،وتكفین المیت فرض كفایة .من تلزمھ نفقتھ من األصول والفروع
َرِضَي هللاُ  -  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   . قام بھ من علم بھ سقط اإلثم عن الباقین

أَْو  ،إِْذ َوقََع َعْن َراِحلَتِِھ فََوقََصْتھُ  ،بَْینََما َرُجٌل َواقٌِف بَِعَرفَةَ : قَالَ  -  َعنھُما 
اْغِسلُوهُ بَِماٍء  «: -صلى هللا علیھ وسلم  -قَاَل النَّبِيُّ  ،قََصْتھُ فَأَوْ : قَالَ 

ُروا َرْأَسھُ  ،َوالَ تَُحنِّطُوهُ  ،َوَكفِّنُوهُ فِي ثَْوبَْینِ  ،َوِسْدرٍ  فَإِنَّھُ یُْبَعُث  ،َوالَ تَُخمِّ
   .)1(» اْوَم القِیَاَمِة ُملَبِّیً یَ 
  :صفة كفن الرجال والنساء -
  .كفن المیت في ثالثة أثواب بیضالسنة أن ی - 1

                                                           

  ).1206(واللفظ لھ، ومسلم برقم ، ) 1265(أخرجھ البخاري برقم متفق علیھ  1
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صلى هللا علیھ وسلم  -أَنَّ َرُسوَل هللاِ  -  َرِضَي هللاُ َعنھَا - َعْن َعائَِشةَ  - 1

لَْیَس فِیِھنَّ  ،بِیٍض َسُحولِیٍَّة ِمْن ُكْرُسفٍ  ،ُكفَِّن فِي ثَالَثَِة أَْثَواٍب یََمانِیَةٍ  -
   .)1(قَِمیٌص َوالَ ِعَماَمةٌ 

صلى هللا علیھ  - قَاَل َرُسوُل هللاِ : َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنھُ قَالَ  َوَعِن اْبنِ  -  2

َوَكفِّنُوا فِیھَا ، البَُسوا ِمْن ثِیَابُكُم البَیَاَض فَإِنَّھَا ِمْن َخْیِر ثِیَابُكْم  «: -وسلم 
   )2(.» َمْوتَاُكمْ 

   :صفة الصالة على المیت
أداء حق المیت بالصالة : ھاأھم، شھود الجنازة واتباعھا فیھ فوائد جمة 

وجبر خاطرھم عند  ،وأداء حق أھلھ ،والشفاعة فیھ والدعاء لھ ،علیھ
وحصول العظة  ،وتحصیل األجر العظیم للمشیع ،مصیبتھم في میتھم

  . واالعتبار بمشاھدة الجنائز والمقابر وغیر ذلك
  :حكم صالة الجنازة -

وشفاعة في  ،صلینوھي زیادة في أجر الم ،صالة الجنازة فرض كفایة
وكلما كان المصلون أكثر  ،ویستحب كثرة المصلین علیھا ،حق المیتین

  .وأتقى فھو أفضل
صلى هللا علیھ  - سمعت رسول هللا : عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال

ما من رجل مسلم یموت فیقوم على جنازتھ أربعون «: یقول - وسلم 
   .)3(»فیھ ال یشركون با� شیئا إال شفعھم هللا ،رجال

  :صفة الصالة على المیت -
ویجعل الجنازة  ،ویستقبل القبلة ، یتوضأ من أراد الصالة على المیت - 1

  .بینھ وبین القبلة
 ،وعند وسط المرأة ،السنة أن یقوم اإلمام عند رأس الرجل المیت - 2

خاصة  ، اأو تسعً  ،اأو سبعً  ،اأو ستً  ،اوأحیانا یكبر خمسً  ،اویكبر أربعً 

                                                           

  ).941(واللفظ لھ، ومسلم برقم ، ) 1264(متفق علیھ، أخرجھ البخاري برقم  1
 .أخرجھ أبو داود والترمذي  2
  أخرجھ مسلم 3
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ومن لھم قدم صدق في  ،والصالح والتقوى ،أھل العلم والفضلعلى 
  . إحیاء للسنة ،وھذا مرة ،یفعل ھذا مرة ،اإلسالم

ثم  ،أو إلى فروع أذنیھ ،ا یدیھ حذو منكبیھیكبر التكبیرة األولى رافعً  - 3

ثم  ، یضع یده الیمنى على ظھر كفھ الیسرى على صدره وال یستفتح
  .ا یقرأ معھا سورةوأحیانً  ،احة سرًّ ویقرأ الفات ،ویسمي ،یتعوذ

كما  ،اللھم صّل على محمد وعلى آل محمد «: ثم یكبر الثانیة ویقول .4

وبارك على  ،صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمید مجید
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك 

  » حمید مجید
، وشاھدنا  ،میّتنا، اللھم اغفر لحیّنا « :ائالً ثم یكبر الثالثة ویدعو ق .5

 ،إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ،وذكرنا وأنثانا ،وكبیرنا، وصغیرنا ،وغائبنا

اللھم من أحییتھ منا فأحیھ على اإلسالم  ،وأنت على كل شيء قدیر

وعافھ  ،اللھم اغفر لھ وارحمھ ،ومن توفیتھ منا فتوفھ علیھما ،والسنة

 ،واغسلھ بالماء والثلج والبََرد ،نزلھ وأوسع مدخلھوأكرم  ،واعف عنھ

وأبدلھ  ،ونقّھ من الذنوب والخطایا كما ینقى الثوب األبیض من الدنس

وأعذه من  ،وأدخلھ الجنة ،ا من زوجھا خیرً وزوجً   ،ا من دارها خیرً دارً 

  .»  وأفسح لھ في قبره ونّور لھ فیھ ،عذاب القبر وعذاب النار

: من توفیتھ منا فتوفھ علیھما :ا قال بعد قولھیرً وإن كان المیت صغ -

اللھم ثقل بھ موازینھما  ،امجابً  اوفرطا وشفیعً  ،اللھم اجعلھ ذخرا لوالدیھ«

   .نا وأعظم بھ أجورھما وألحقھ بصالح سلف

  .ثم یكبر الرابعة إن شاء دعا وإن شاء سلم .6
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  :فضل الصالة على الجنازة واتباعھا حتى تدفن
 « :لما روى البراء قال ،)1( ایستحب اتباع الجنازة اتفاقً  :نازةاتباع الج

 ،وعیادة المریض ،باتباع الجنازة-صلّى هللا علیھ وسلم -أمرنا رسول هللا 
   .)2(» ونصر المظلوم ،وإجابة الداعي ،وتشمیت العاطس

ثم إذا ، دخل مع اإلمام فیما بقى، ةلجنازومن فاتتھ بعض الصالة على ا
تابع ، وإن خشي أن ترفع الجنازة، صفتھ قضى ما فاتھ علىسلم اإلمام 
فاتتھ الصالة على ومن  .ثم سلم، )بدون فصل بینھا :أي(التكبیرات 

  .صلى على قبره ، المیت قبل دفنھ
فلھ أن یصلي ، وعلم بوفاتھ، ن غائبا عن البلد الذي فیھ المیتومن كا

ا وقد تم لھ أربعة وحمل المرأة إذا سقط میتً  .علیھ صالة الغائب بالنیة
لم ، وإن كان دون أربعة أشھر، صلي علیھ صالة الجنازة، أشھر فأكثر
  .یصل علیھ

 :حمل المیت ودفنھ :اسادسً 
، یة على من علم بحالھ من المسلمینحمل المیت ودفنھ من فروض الكفا

ا أَلَْم نَْجَعِل اْألَْرَض ِكفَاتً { :قال هللا تعالى، ودفنھ مشروع بالكتاب والسنة
 ،اجعلھ مقبورً  :أي، }ھُ فَأَْقبََرهُ ثُمَّ أََماتَ { :وقال تعالى، }أَْحیَاًء َوأَْمَواتًا

وھو بر وطاعة وإكرام للمیت ، واألحادیث في دفن المیت مستفیضة
  .واعتناء بھ 

من شھد  :”الصحیحین ”ففي ، تباع الجنازة وتشییعھا إلى قبرھاویسن ا
فلھ ، ومن شھدھا حتى تدفن، فلھ قیراط ،جنازة حتى یصلى علیھا

وللبخاري ، مثل الجبلین العظیمین :قال، لقیراطانوما ا :قیل .قیراطان 
ثم تبعھا حتى تدفن ففي ، من خرج معھا :من شیع ولمسلم بلفظ :بلفظ

  .الحدیث بروایاتھ الحث على تشییع الجنازة إلى قبرھا 
ھا في وال بأس بحمل، تبعھا المشاركة في حملھا إن أمكنویسن لمن 

  .ال سیما إذا كانت المقبرة بعیدة ، سیارة أو على دابة 

                                                           

، 367/1:ج، مغني المحتا136/1:، المھذب418/1:، الشرح الكبیر833/1:الدر المختار 1
 .473/2:، المغني286/5:المجموع

واتباع الجنازة سنة للرجال، كما ). 70/4:نیل األوطار(رواه الجماعة، منھم البخاري ومسلم  2
  في الحدیث المتقدم، مكروه للنساء، لما رواه البخاري ومسلم
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أسرعوا  ” :–صلى هللا علیھ وسلم  -لقولھ ، ویسن اإلسراع بالجنازة 
، وإن تك سوى ذلك، تقدمونھا إلیھ  فخیر، فإن تك صالحة، بالجنازة 

، الكن ال یكون اإلسراع شدیدً  .متفق علیھ ” فشر تضعونھ عن رقابكم
ال بقراءة ، ون أصواتھموال یرفع، حاملیھا ومشیعیھا السكینةون على ویك

 ألنَّ ؛ وما أشبھ ذلك ، استغفروا لھ :وال غیرھا من تھلیل وذكر أو قولھم
  .ھذا بدعة 

  :ثالثة اویتطلب اتباع الجنازة أمورً 
  .إذا صلیت فقد قضیت الذي علیك :قال زید بن ثابت :أ ـ أن یصلي علیھا

من  «: لحدیث أبي ھریرة ،ثم یقف حتى تدفن ،برب ـ أن یتبعھا إلى الق
القیراط  ،وإن شھد دفنھا فلھ قیراطان ،تبع جنازة فصلى علیھا فلھ قیراط

  . )1(»  مثل أحد
ویدعو لھ  ،ویسأل هللا لھ التثبیت ،فیستغفر لھ ،جـ ـ أن یقف بعد الدفن

ا دفن ھ كان إذأنَّ  - صلّى هللا علیھ وسلم  -فإنھ روي عن النبي  ،بالرحمة
ھ اآلن فإنَّ  ،واسألوا هللا لھ التثبیت ،استغفروا لھ«: وقال ، وقف ،امیتً 

و روي عن ابن عمر أنھ كان یقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة ، )2(»یسأل
فأقیموا بعد  ،إذا دفنتموني «: عن عمرو بن العاص أنھ قال . وخاتمتھا

حتى أستأنس ویفّرق لحمھا  ،ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور
  .»  وأعلم ماذا أراجع رسل ربي ،بكم

أن یكون  )3(حب لمتبع الجنازةیست: الخشوع والتفكر بالموت -  3

  .وبما یصیر إلیھ المیت ،بالموت امتعظً  ،ا في مآلھمتفكرً  ،امتخشعً 
  :حكم دفن المیت

كما سبق  ،وھو من فروض الكفایة ،حمل المیت ودفنھ تكریم للمیت
والكفت  ،)4(}أَلَْم نَْجَعِل اْألَْرَض ِكفَاتًا  أَْحیَاًء َوأَْمَواتًا{ :قال تعالى ،بیانھ

                                                           

 .“القیراطان مثل الجبلین العظیمین«: رواه البخاري ومسلم، وفي روایة لھما 1
  إنھ صحیح اإلسناد: اه أبو داود والبزار، وقال الحاكمرو 2
  . 474/2:المغني 3
 .26 - 25: سورة المرسالت 4



112 
 

یرید تَْكفتُھُْم أحیاء على ظھرھا في ”: وقال الفراء ،ھو الضم والجمع
  .)1(“وتكفتھم أمواتًا في بطنھا أي تحوزھم ،دورھم ومنازلھم

 ،ل لھ قبًرا یوارى فیھأي جع: والمعني ،)2(}ثُمَّ أََماتَھُ فَأَْقبََرهُ {: وقال تعالى
  .)3(“ولم یجعلھ مّمن یلقى كالسباع والطیور ،جعلھ مقبوًرا”: قال الفراء

  :األحق بدفن المیت: ثانیًا
  :ألمور منھا ،الرجال دون النساء -ولو كان أنثى-یتولى إنزال المیت 

وجرى  - صلى هللا علیھ وسلم  -أن ھذا ھو المعھود في عھد النبي : األول

  .لمسلمین حتى الیومعلیھ عمل ا

  .أن الرجال أقوى على ذلك من النساء: الثاني

 :التعـــــــــــــزیة

 ،ویكف من حزنھم ،ھ یسلیھموتشرع تعزیة أھل المیت بما یظن أنَّ 

إن  -صلى هللا علیھ وسلم  -ویحملھم على الرضا والصبر مما یثبت عنھ 

حسن الذي یحقق وإال فبما تیسر لھ من الكالم ال ،كان یعلمھ ویستحضره

  :الغرض وال یخالف الشرع

فأرسلت  - صلى هللا علیھ وسلم  -كنا عند النبي ” :عن أسامة بن زید قالف

فقال  . ا لھا في الموتا لھا أو ابنً إلیھ إحدى بناتھ تدعوه وتخبره أن صبیً 

 ،أن � ما أخذ: ارجع إلیھا فأخبرھا: -صلى هللا علیھ وسلم  - رسول هللا 

فمرھا فلتصبر ولتحتسب  ،وكل شيء عنده بأجل مسمى ،ولھ ما أعطى

.... ”)4(.  

  :وینبغي اجتناب أمرین وإن تتابع الناس علیھما

  .أو المسجد، أو المقبرة  ، االجتماع للتعزیة في مكان خاص كالدار - 1

  . اتخاذ أھل المیت الطعام لضیافة الواردین للعزاء - 2

                                                           

  ).434/ 4(معالم التنزیل، للبغوي  1
 21: سورة عبس 2
 ).448/ 4(معالم التنزیل  3
 
  ).2/ 635/ 923(، م )3/ 150/ 1284(خ : متفق علیھ 4
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كنا نعد “:-رضي هللا عنھ  -وذلك لحدیث جریر بن عبد هللا البجلي 

  .)1(” وصنیعة الطعام بعد دفنھ من النیاحة ،االجتماع إلى أھل المیت

نة أن یصنع أقرباء المیت وجیرانھ ألھل المیت طعاًما یشبعھم  وإنما السُّ
لما جاء نعى جعفر : قال - رضي هللا عنھ  -لحدیث عبد هللا بن جعفر  ،)2(

 ،ااصنعوا آلل جعفر طعامً ” -ھ وسلم صلى هللا علی -قال النبي  ،حین قتل
  . )3(أو أتاھم ما یشغلھ ،فقد أتاھم أمر یشغلھم

فبعض الناس یذھب إلى أھل المیت أكثر من مرة  ،تكرار التعزیة.3

ولكن إذا كان القصد من  ،واألصل أن تكون التعزیة مرة واحدة ،ویعزیھم
   .فال بأس ،هوالرضا بقضاء هللا وقدر ،تكرارھا التذكیر واألمر بالصبر

  :صنع الطعام ألھل المیت
صلى هللا علیھ  -لقولھ  ،ا لھمیسن لجیران أھل المیت أن یصنعوا طعامً  -

  .)4(فإنھ قد جاءھم ما یشغلھم  ،ااصنعوا ألھل جعفر طعامً  :-وسلم
 ،فیھ زیادة على مصیبتھم ألنَّ  ؛ویكره أن یصنع أھل المیت طعاما للناس

لخبر جریر بن عبد هللا  ،أھل الجاھلیةوتشبھا ب ، على شغلھموشغًال 
وصنیعة   ،كنا نعد االجتماع إلى أھل المیت: البجلي رضي هللا عنھ

  .)5(الطعام بعد دفنھ من النیاحة  

                                                           

جھ . ص[سناد صحیح، ولیس في روایة ابن ماجة رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة بإ: صحیح 1
  ).1/ 514/ 1612(، جھ ]1308

فضیلة . :قدم لھ. عبد العظیم بن بدوي بن محمد: المؤلف. الوجیز في فقھ السنة والكتاب العزیز 2
محمد / فضیلة الشیخ . محمد صفوت الشوادفي/ فضیلة الشیخ . محمد صفوت نور الدین/ الشیخ 

عدد . م 2001 -ھـ  1421الثالثة، : الطبعة. مصر –دار ابن رجب : شرالنا. إبراھیم شقرة
 .187ص  1ج .1: األجزاء

  .)8/  406/ 3116(، د ]1015ج . ص: [حسنحدیث  3
من حدیث ) ط الحلبي 314/  3(أخرجھ الترمذي ”. . . اصنعوا ألھل جعفر طعاما”: حدیث 4

 عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنھما، وحسنھ الترمذي
ط  204/  2(أخرجھ أحمد ”. . . كنا نعد االجتماع إلى أھل المیت”: خبر جریر بن عبد هللا 5

، 603/  1وانظر ابن عابدین ) . ط المنیریة 320/  5(وصححھ النووي في المجموع ) . المیمنیة
  ..550/  2، والمغني ألبن قدامة 368/  1ومغني المحتاج 
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  الباب الثالث
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  المبحث األول
  أنواعھا وحكمھا وفضلھا.الزكاة

  
  .وزیادة الخیر ،النمو والبركة :الزكاة في اللغة

وفالن زاك أي  ،وزكت النفقة إذا بورك فیھا ،زكا الزرع إذا نمى :یقال
اھَا قَْد أَْفلَحَ {: تطلق على التطھیر قال ـ تعالىو ،كثیر الخیر } )1(  َمن َزكَّ

  .طھرھا من األدناس: أي
وا أَنفَُسُكْم { : وتطلق أیضا على المدح قال ـ تعالى ال : أي} )2(فََال تَُزكُّ

  .تمدحوھا
الزكاة اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص یجب صرفھ : وشرعا

المال  ألنَّ  ؛ وسمیت بذلك ،إلى أصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة
ھا تتطھر مخرجھا من وألنَّ  ،ببركة دعاء اآلخذ لھاینمو ببركة إخراجھا و

  .وتمدحھ حتى تشھد لھ بصحة اإلیمان ،اإلثم
الواجب وغیر  :والصدقة تشمل ،أما الصدقة فقد تطلق على الزكاة

فكل  ،وال مصرف معین ،وال قدر معین ،ولیس لھا وعاء معین ،الواجب
أو لغیره یطلق  ، أو فعل فیھ خیر لنفسھ ، ما یخرج من اإلنسان من قول

  . علیھ اسم الصدقة
  .“كل معروف صدقة”: وفى الحدیث

وإماطة  ،وأمر بمعروف صدقة ،كل تسبیحة صدقة”: وفي الحدیث أیضا
فكل ھذه األمور التي فیھا خیر تسمى  ،األذى عن الطریق صدقة

  .”صدقة
  :أنواع الزكاة -
  :الزكاة التي شرعھا هللا ثالثة أنواع 

  :وتجب في أربعة أموال ھي ،بة في األموالالزكاة الواج :األول
  .واألوراق المالیة ،الذھب والفضة - 1

  ).والغنم، والبقر ، اإلبل (بھیمة األنعام  - 2

                                                           

 9سورة الشمس اآلیة  1
  32یة سورة النجم اآل 2
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  .ومعادن، وثمار ، الخارج من األرض من حبوب  - 3

  .عروض التجارة - 4

وھي زكاة الفطر التي تجب على كل  ،الزكاة الواجبة في الذمة :الثاني
  .نھایة شھر رمضانمسلم في 

ا ؛ طلبً  وھي ما یخرجھ المسلم إحسانا إلى غیره ،صدقة التطوع: الثالث
  .لزیادة األجر من هللا

  .ھا تدل على صدق إیمان مخرجھا؛ ألنَّ  وتطلق الصدقة على الزكاة
  :حكمة تنوع العبادات -

ومنھا ما  ،منھا ما یتعلق بالبدن كالصالة ،شرع هللا لعباده عبادات متنوعة
منھا ما یتعلق و ،والصدقة ،یتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة

ومنھا ما یتعلق بكف النفس عن  .والجھاد، كالحج، بالبدن وبذل المال
  وتنوع العبادة إلختبار العباد  .محبوباتھا كالصیام 

  
  

  :حكم الزكاة وأدلة مشروعیتھا
الدین واألدلة على وركن من أركان  ،الزكاة فریضة من فرائض اإلسالم

  :وھذه األدلة ھي ،والسنة واإلجماع، مشروعیتھا من الكتاب 
َكاةَ {  :من القرآن قولھ تعالى َالةَ َوآتُوا الزَّ واآلیة ، )1(} َوأَقِیُموا الصَّ

اقترنت كما أن الزكاة  ،جاءت بصیغة األمر الذي یقتضي الوجوب
  . ا تجب الصالةوھذا یقتضي وجوبھا كم، بالصالة في اآلیة الكریمة

بنى اإلسالم ”  :- صلى هللا علیھ وسلم -ومن السنة الشریفة قول النبي 
 ،لصالةوإقام ا ،رسول هللا اشھادة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدً : على خمس

  .” وحج البیت ،وإیتاء الزكاة
 اكل زمان حتى أصبح وجوبھا معلومً  وقد أجمع العلماء على وجوبھا في

  .رةمن الدین بالضرو

 

 

                                                           

  56سورة النور اآلیة  1
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  :حكم مانع الزكاة
ون الممتنع عن أداء الزكاة وقد یك ،ال یحل لمسلم أن یمتنع من أدائھا

  .لحكمھا وجاھًال ، اأو مقرً ، لوجوبھا امنكرً 
عن أھل العلم أو بالد المسلمین  ابحكمھا أو بعیدً  أما من منع الزكاة جھالً 

امتنع عن  أما من،  فیجب على أھل العلم تعریفھ بوجوبھا وعقوبة تاركھا
لوجوبھا فھو كافر یجب أن تجري علیھ أحكام  اونكرانً ، اأدائھا جحودً 

من الدین  اھ أنكر معلومً ألنَّ  ؛ وإال قتل االمرتدین بأن یستتاب ثالثً 
  )1(.بالضرورة

  :فضل أداء الزكاة
یِھْم بِھَ {: قال هللا تعالى - 1 ا َوَصلِّ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تَُطھُِّرھُْم َوتَُزكِّ

ُ َسِمیٌع َعلِیٌم    . )2(}َعلَْیِھْم إِنَّ َصَالتََك َسَكٌن لَھُْم َوهللاَّ
الَِّذیَن ھُْم فِي َصَالتِِھْم  )1(قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن {: وقال هللا تعالى - 2

َكاِة َوالَِّذیَن ھُْم لِلزَّ  )3(َوالَِّذیَن ھُْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن  )2(َخاِشُعوَن 

  )3(.} )4(فَاِعلُوَن 

َالةَ َوآتَُوا {: وقال هللا تعالى -  3 الَِحاِت َوأَقَاُموا الصَّ إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َكاةَ لَھُْم أَْجُرھُْم ِعْنَد َربِِّھْم َوَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن    )4(} )277(الزَّ

صلى هللا  - ا أتَى النَّبِيَّ أنَّ أْعَرابیً  - َرضَي هللاُ َعْنھُ  - َرةَ َوَعْن أبِي ھَُریْ  - 4

تَْعبُُد «: قال .إَِذا َعِمْلتُھُ َدَخْلُت الَجنَّةَ  ،ُدلَّنِي َعلَى َعَملٍ : فَقال - علیھ وسلم 
الةَ  ،اهللاَ ال تُْشِرُك بِِھ َشْیئً  َكاةَ  ،الَمْكتُوبَةَ  ،َوتُقِیُم الصَّ  ،الَمْفُروَضةَ َوتَُؤدِّي الزَّ

ا َولَّى .ال أِزیُد َعلَى ھََذا ،َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدهِ : قال .»َوتَُصوُم َرَمَضانَ   ،فَلَمَّ
هُ أْن یَْنظَُر إِلَى َرُجٍل ِمْن أْھِل «: - صلى هللا علیھ وسلم  -قال النَّبِيُّ  َمْن َسرَّ

   .)5(» فَْلیَْنظُْر إِلَى ھََذا ،الَجنَّةِ 

                                                           

مركز . ھـ1427 -م 2006.فایق سلیمان دلول: المؤلف. احكام العبادات في التشریع االسالمي 1
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  :بالصدقة فضل اإلسرار -
ا ِھَي َوإِْن تُْخفُوھَا َوتُْؤتُوھَا  {: قال هللا تعالى - 1 َدقَاِت فَنِِعمَّ إِْن تُْبُدوا الصَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ  }  اْلفُقََراَء فَھَُو َخْیٌر لَُكْم َویَُكفُِّر َعْنُكْم ِمْن َسیِّئَاتُِكْم َوهللاَّ
)1(.  

  :شروط الزكاة
، والمعتوه ،والذكر واألنثى ،ال الكبیر والصغیرتجب الزكاة في م - 1

وكان  ،وحال علیھ الحول ،اوبلغ نصابً  ،اوالمجنون إذا كان المال مستقرً 
  .احرًّ  االمالك مسلمً 

ھ یحاسب لكنَّ  ،كذا سائر العبادات، الكافر ال تجب علیھ الزكاة و - 2

؛  ھ حتى یسلموال تقبل من ،أما في الدنیا فال یلزم بھا ،علیھا یوم القیامة
  .ھا عبادةألنَّ 
  :ما ال یشترط لھ الحول -

وربح التجارة تجب فیھا الزكاة إذا  ،ونتاج السائمة ،الخارج من األرض
أما الركاز فتجب الزكاة في  ،بلغت النصاب وال یشترط لھا تمام الحول

  .وال یشترط لھ نصاب وال حول ،قلیلھ وكثیره
  .اا حول أصلھما إن كان نصابً وربح التجارة حولھم ،نتاج السائمة -

   :األموال التي تجب فیھا الزكاة
  :السائمة من بھیمة األنعام: أوالً 

أي إذا كانت  ،والسوم ھو الرعي ،ھ ال زكاة فیھاوتخرج المعلوفةُ فإنَّ 
لَُّكم {: قال تعالى ، ھا سائمةترعى من األرض بأفواھھا أكثر السنة فإنَّ 

ْنھُ َشَراٌب َوِمْنھُ َشجَ  أي ترعون  )فیھ تسیمون(ففي قولھ  ،ٌر فِیِھ تُِسیُمونَ مِّ
أي  ،)والخیل المسومة: (قولھ اومنھ أیضً  ،فالّسوم ھو الرعي ،بھائمكم

  ).على قول بعض التفاسیر(المرعیة التي ترعى 
فإذا كانت  ،وقد اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من ستة أشھر

ففیھا  اا خمسة أشھر ونصفً ویعلفھ ،استة أشھر ونصفً  -مثًال - ترعى 
ھا ال زكاة وترعى ستة أشھر فإنَّ ، أما إذا كان یعلفھا ستة أشھر  ،الزكاة

في ھذا السور أو ھذا  - مثًال  -فإذا كانت نصف السنة محجورة  ،فیھا

                                                           

  271سورة البقرة اآلیة  1
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فھذه ال زكاة فیھا ولو كثرت ولو  ،البستان ال تأكل إال العلف الذي یقوتھا
فالنعمة ال تتم إال إذا كانت  ،امة النعمةھا غیر توذلك ألنَّ  ،أصبحت مئات

  .ترعى بأفواھھا مما ینبت هللا تعالى من األعشاب
  :الخارج من األرض :اثانیً 

  .ومن الحبوب ونحوھا ،أي ما ینبتھ هللا تعالى من الثمار
  :)وھي الذھب والفضة(األثمان  : اثالثً 

تصنع من  فالدراھم نقود ،واألثمان ھي قیم السلع كالدراھم والدنانیر
ھا ھي أثمان ألنَّ ؛ اوتسمى أثمانً  ،والدنانیر نقود تصنع من الذھب ،الفضة
ثمن ھذا الكتاب خمسة : - مثالً -فیقال  ،فكل سلعة تقدر بالنقود ،السلع
فكانوا ال فقد  ،افلذلك سمیت أثمانً ؛ وثمن ھذا الكأس درھمان ،دراھم

وإن كان یجوز  ،ریتعاملون وال یقدرون األثمان إال بالدراھم والدنانی
اشتریت ھذه الناقة : أن تقول -مثالً -فیجوز  ،جعل األثمان من غیرھا

ولكن األصل  ،ھجنی اشتریتھا بمائة: كما تقول ،من األرز ابعشرین صاعً 
  . األثمان من النقدین أنَّ 

  .وھي كل ما أعد للتجارة  :عروض التجارة: ارابعً 
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  :المبحث الثاني

  زكاة النقدین وعروض التجاره

  :وجوبھاو، والفضة  الذھب:زكاة النقدین
ھََب َوالَِّذیَن یَْكنُِزوَن الذَّ {: قول هللا تعالى ،جاء في زكاة الذھب والفضة

ْرھُم بَِعَذاٍب أَلِیمٍ  ِ فَبَشِّ ةَ َوَال یُنفِقُونَھَا فِي َسبِیِل هللاَّ یَْوَم یُْحَمى َعلَْیھَا  َواْلفِضَّ

فِي نَاِر َجھَنََّم فَتُْكَوى بِھَا ِجبَاھُھُْم َوُجنُوبُھُْم َوظُھُوُرھُْم ھََذا َما َكنَْزتُْم 
  .} )1( ونَ ِألَنفُِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكنتُْم تَْكنِزُ 

متى بلغ  ،اأم تبرً  ،أم سبائك ،اسواء أكانا نقودً  ،والزكاة واجبة فیھما
وكان فارغا عن  ،وحال علیھ الحول ،امقدار المملوك من كل منھما نصابً 

  .والحاجات االصلیة ،الدین
ال شئ في الذھب حتى یبلغ عشرین  :نصاب الذھب ومقدار الواجب

أو  ،ففیھا ربع العشر ،وحال علیھا الحول ،افإذا بلغ عشرین دینارً  ،ادینارً 
فعن  ؛ ا یؤخذ ربع عشره كذلكوما زاد على العشرین دینارً  ،نصف دینار

لیس ”: قال - صلى هللا علیھ وسلم  -النبي  أنَّ  :-رضي هللا عنھ - علي 
فإذا كانت  ،احتى یكون لك عشرون دینارً  -یعني في الذھب  -علیك شئ 

فما زاد .ففیھا نصف دینار ،یھا الحولا وحال عللك عشرون دینارً 
  )2(.ولیس في مال زكاة حتى یحول علیھ الحول ،فبحساب ذلك

  
  

  :زكاة بھیمة األنعام
 ،اوالبقر یشمل الجاموس أیضً  . والغنم ،والبقر ،اإلبل :وبھیمة األنعام ھي
یت بھیمة األنعام .والضأن ،والغنم یشمل الماعز .فھو نوع من البقر  وُسمِّ

  .وعدم اإلیضاح ،من اإلبھام وھو اإلخفاء ،ھا ال تتكلم؛ ألنَّ 
 :وھي، وأن من جملة األموال التي أوجب هللا فیھا الزكاة بھیمة األنعام  

فقد دلت ، بل ھي في طلیعة األموال الزكویة ، والغنم ، والبقر ، اإلبل 
                                                           

  35سورة التوبة اآلیة  1
 –دار الكتاب العربي، بیروت : الناشر. )ھـ1420: المتوفى(سید سابق : المؤلف. فقھ السنة 2

  ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع[. م 1977 -ھـ  1397الثالثة، : الطبعة. لبنان
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 - على وجوب الزكاة فیھا األحادیث الصحیحة المستفیضة عن النبي 
وكتب خلفائھ معروفة ، وكتبھ في شأنھا ،  - لیھ وسلم صلى هللا ع

وبعث السعاة لجبایتھا من قبائل العرب ، مشھورة في بیان فرائضھا 
  .وغیرھا على امتداد الساحة اإلسالمیة ، حول المدینة 

  :فتجب الزكاة في اإلبل والبقر والغنم بشروط
وفي البقر  ،وھو في اإلبل خمس ،أن تبلغ األنعام النصاب الشرعي - 1

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  -؛ لقول رسول هللا  وفي الغنم أربعون ،ثالثون  :-َصلَّى هللاَّ
بعثنى رسول هللا  :ولحدیث معاذ ،)1()لیس فیما دون خمس ذود صدقة(

ومن  ،اآخذ من البقر من كل ثالثین تبیعً فأمرني أن  ،أصدق أھل الیمن
ُ  - ولقولھ  ،)2( كل أربعین مسنة فإذا كانت سائمة ” : -  َعلَْیِھ َوَسلََّم َصلَّى هللاَّ

  .)3(” ...فلیس فیھا صدقة  ،أربعین شاةالرجل ناقصة من 
: ؛ لحدیث أن یحول على األنعام حول كامل عند مالكھا وھي نصاب -  2

   )4(. )ال زكاة في مال حتى یحول علیھ الحول(
ي نبت ھو الذ و–وھي التي ترعى الكأل المباح  ،أن تكون سائمة -  3

 -؛ لقولھ  في الحول أو أكثره -دون أن یزرعھ أحد  - سبحانھ –بفعل هللا 
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  َصلَّى انت أربعین إذا ك ،وفي صدقة الغنم في سائمتھا” : -هللاَّ

   .)6(” .)5(..  شاة ،إلى مائة وعشرین
 :من إلى القدر المخرج : نصبة الغنمأ .أ

                                                           

ْوُد من اإلبل)979(، ومسلم برقم )1447(رواه البخاري برقم : متفق علیھ 1 من الثالثة : ، والذَّ
خمسة أبعرة، : (كقولھ) خمس ذود: (إلى العشرة، وھي مؤنثة ال واحد لھا من لفظھا، فقولھ

 ).وخمسة جمال، وخمس نوق
، والترمذي برقم )1576(، وأبو داود برقم )240/ 5(وھو حدیث صحیح أخرجھ أحمد  2
  ).795اإلرواء برقم (لباني ، وغیرھم، وصححھ األ)623(
  ).1454(أخرجھ البخاري برقم  3
اإلرواء رقم (، وصححھ األلباني )1792(، وابن ماجھ برقم )631(أخرجھ الترمذي برقم  4

787.(  
  )1454(أخرجھ البخاري برقم  5
مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوھاب، الجزء (مجموعة الحدیث على أبواب الفقھ  6

محمد بن عبد الوھاب بن سلیمان التمیمي النجدي : المؤلف. )ع، الثامن، التاسع، العاشرالساب
جامعة اإلمام محمد بن سعود، : الناشر.خلیل إبراھیم مال خاطر: المحقق. )ھـ1206: المتوفى(

 333ص 2ج .4: عدد األجزاء.الریاض، المملكة العربیة السعودیة
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  )ةشا(  120- 40من 

  . )شاتان(  200 - 121من 

   )ثالث شیاه(  399 - 201من  

  499وفي كل  ، )أربعة شیاه( 400وفي كل  ، )شاة(100ثم في كل 

    )أربعة شیاه(
  :من إلى القدر المخرج: أنصبة البقر -ب
  .تبیع أو تبیعھ من البقر لھا سنة 39 -30من 

  .مسنة من البقر لھا سنتان 59 -40من 

  تان تبیعان أو تبیع  69-   60من  

 70مسنة وفي كل  50مسنة وفي كل  40تبیع وفي كل  30ثم في كل 

أربع تبیعات أو  120تبیعان ومسنة وفي كل  100تبیع ومسنة وفي كل 

  )1(.ثالثة مسنات وھكذا
من البقر والغنم التي تمت سنتین ودخلت في الثالثة ومن اإلبل  :المسنة [ 

  .] التي تمت خمس سنوات فما فوق 
  .]  ستكمل سنة ودخل في السنة الثانیةولد البقرة الذي ا :التبیع[  

  :من إلى القدر المخرج: أنصبة اإلبل -ج
  ةشا 9 - 5من 

  شاتان  14-  10 من 

  ثالث شیاه 19 -15من 

  أربع شیاه 24 -20من 

  بنت مخاض لھا سنة 35- 25من 

  بنت لبون لھا سنتان 45- 36من 

                                                           

. السقاف. ن الباحثین بإشراف الشیخ َعلوي بن عبد القادرمجموعة م: إعداد. الموسوعة الفقھیة 1
ربیع / تم تحمیلھ في3: عدد األجزاء. dorar.netموقع الدرر السنیة على اإلنترنت  : الناشر
  243ص  1ج .ھـ 1433األول 
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  سنین 3حقة لھا  60- 46من 

  لھا أربع سنینجذعة  75- 61من 

  بنتا لبون 90- 76من 

  حقتان 120-  91 من 

  .وفي كل خمسین حقة ،ثم في كل أربعین بنت لبون
 ].ودخلت في الثانیة ،ھي التي أكملت سنة: بنت مخاض[ 
  ] .ودخلت في الثالثة ،ھي التي أكملت سنتین: بنت لبون[
  ].ھي التي أكملت ثالث سنوات ودخلت في الرابعة: حقة [
  ] )1( .ھي التي أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة: جذعة[  
للتجارة والنماء ”والغنم ، والبقر ، اإلبل ”إن أعدت بھیمة األنعام  -

م وتزكى قیمتھا ربع العشر وإن لم تكن للتجارة  .وحال علیھا الحول تقوَّ
  .فال زكاة فیھا

، اة البقر وال یجزئ الذكر إال في زك، ال یؤخذ في الصدقة إال األنثى  -
أو إذا كان النصاب  ،  أو جذع مكان بنت مخاض، أو حق ، وابن لبون 

  . اكلھ ذكورً 
   :زكاة الخارج من األرض

 ،وفي كل ثمر یكال ویدخر كتمر وزبیب، تجب الزكاة في الحبوب كلھا 
  )624(أي ما یعادل ، ئة صاع نبويیعتبر بلوغ النصاب ومقداره ثالثمو

  .اتقریبً  جرام كیلو] ن وة وأربعة وعشرئستم[
تضم ثمرة العام الواحد بعضھا إلى بعض في تكمیل النصاب إذا كانت  -

  .كأنواع التمر مثًال  ،اا واحدً جنسً 
  :الواجب في زكاة الحبوب والثمار 
  .العشر فیما سقي بال مؤونة كاألمطار - 1

  .نصف العشر فیما سقي بمؤونة كمیاه اآلبار - 2

                                                           

: المتوفى(حسین بن محمد المحلي الشافعي المصري : المؤلف. مزید النعمة لجمع أقوال األئمة 1
ترقیم الكتاب موافق [. 1: عدد األجزاء. عبد الكریم بن صنیتان العمري: المحقق. )ھـ1170

  191ص 1ج ]للمطبوع وھو مذیل بالحواشي
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  .ما سقي تارة بمؤونة وتارة بغیرھاثالثة أرباع العشر فی - 3

  .صالح الثمر أتجب الزكاة إذا اشتد الحب وبد -
  . ال زكاة في الخضراوات والفواكھ إال إذا أعدت للتجارة -

  :زكاة عروض التجارة
وھي ، مع َعْرض بفتح العین وسكون الراءالعروض ج :معنى العروض

متاع الدنیا  :لعین والراءوبفتح ا ،ما خالف النقدین من متاع الدنیا وأثاثھا
 این مما یعد للتجارة من المال أیًّ ا كل ما عدا النقدویشمل أیضً  .وحطامھا

والمواد  ،والعقارات ،والحلي، والجواھر ،فیشمل الثیاب ،كان نوعھ
راء من األشیاء بقصد ھي كل ما یعد للبیع والش: أو بمعنى آخر ،الغذائیة

  .ع والتجارةمما یعد للبی ،ما كان االربح كائنً 
الذھب (كل ما عدا النقدین : أو بطریقة أسھل ُعروض التجارة ھي

، والثیاب، والزروع، وأنواع الحیوان، والعقارات، من األمتعة )والفضة
  .والجواھر ونحو ذلك مما أعد للتجارة، واآلالت

فھا بعضھم بأنَّ    )1(.والشراء بقصد الربح، ما یُعد للبیع : ھاوعرَّ
  :أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا أَنفِقُوْا ِمن {  :قال هللا تعالى :من القرآن الكریم :أوًال 
َن األَْرِض  ا أَْخَرْجنَا لَُكم مِّ   . )2(}طَیِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

  .یدل ظاھر اآلیة على وجوب الزكاة في كل مال یكتسبھ اإلنسان
أما  “:ما رواه أبو داود بإسناد عن سمرة بن جندب قال :أما السنة :اثانیً 
ا أن نخرج الصدقة بما النبي علیھ الصالة والسالم كان یأمرن فإنَّ  ،بعد

  . )4(” )3(نعده للبیع
 

                                                           

مع . أبو مالك كمال بن السید سالم: المؤلف. صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب األئمة 1
. عبد العزیز بن باز/ الشیخفضیلة . ناصر الدین األلباني/ فضیلة الشیخ. :تعلیقات فقھیة معاصرة

: عام النشر مصر –المكتبة التوفیقیة، القاھرة : الناشر. محمد بن صالح العثیمین/ فضیلة الشیخ
  52ص  2ج.4: عدد األجزاء. م 2003
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  :شروط زكاة العروض التجاریة
 ،أربعة عند الحنفیة ،اتجارة شروطً اشترط الفقھاء لوجوب زكاة عروض ال

 ،)1(وشرطین فقط عند الحنابلة  ،وستة عند الشافعیة ،ند المالكیةوخمسة ع
ونیة  ،وحوالن الحول ،منھا ثالثة شروط متفق علیھا وھي بلوغ النصاب

  :وھي ما یأتي ،ومنھا شروط زوائد في بعض المذاھب ،التجارة
أو ، من الذھب  اتجارة نصابً أن تبلغ قیمة أموال ال :بلوغ النصاب -  1

فإن كان في مفازة  ،وتعتبر في البلد الذي فیھ المال ،بینالفضة المضرو
  . اعتبرت قیمتھا في أقرب األمصار إلى تلك المفازة

ودلیلھم على ھذا الشرط أحادیث مرفوعة وموقوفة تتضمن تقویم مال 
  )2(.فیؤدى من كل مئتي درھم خمسة دراھم  ،التجارة

  :زكاة األراضي
أو  ،تاجھا زكاة الزروع والثماراألرض إما أن تكون زراعیة فیزكى ن-

وإن كانت لإلیجار  ،تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة
وإن  ،مع توافر شروط الزكاة ،فالزكاة فیما یحول علیھ الحول من إیرادھا

  .كانت لالنتفاع الشخصي كالمشتراة لبناء سكن فیھا فال زكاة فیھا
كالوقود  ،ب المادة المصنوعةالمواد المساعدة التي ال تدخل في تركی -

  . ال زكاة فیھا كاألصول الثابتة ،في الصناعات
  . زكاة السلع غیر المنتھیة الصنع والسلع المصنَّعة -

زكاة  ،وفي السلع غیر المنتھیة الصنع ،تجب الزكاة في السلع المصنَّعة
  .بحسب قیمتھا في حالتھا الراھنة في نھایة الحول ،عروض التجارة

لَم على البائع كاة ا ز- لَم زكاة الثمن في السَّ  حسبوی،  )المسلم إلیھ(لسَّ
فزكاتھ قبل   )المسلم فیھ(وأما المبیع  ،الحول من تاریخ قبضھ الثمن

وبعد القبض یزكى زكاة عروض تجارة إذا كان  ،قبضھ زكاة الدیون
  .للتجارة

 

                                                           

، 528-526/1: ، فتح القدیر280/1: ، تبیین الحقائق45/2: ، الدر المختار21/2: البدائع 1
، الشرح 103ص: ، القوانین الفقھیة264-260/1: بعدھا، بدایة المجتھد وما 150/1: اللباب

، كشاف 161- 159/1: ، المھذب400-397/1: مغني المحتاج 641، 638-636/1: الصغیر
 .36- 29/3: بعدھا، المغني وما 280/2: القناع

من المرفوعة حدیث حسن عند أبي داود عن سمرة بن جندب، ومن الموقوفة حدیث عن عمر  2
  رواه أحمد وعبد الرزاق والدارقطني
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  :أحكام زكاة األسھم
  :یخرج المساھم زكاة أسھمھ وفق الطریقة اآلتیة

لالستفادة من  ابقصد االستمرار فیھا بصفتھ شریكً إن كان تملك األسھم -
فھذا یزكى حسب مال الشركة من حیث الحلول والنصاب ، عوائدھا

  ).أو صناعیة، أو تجاریة، فقد تكون شركة زراعیة(والمقدار 
فھو یزكي زكاة ، وشراء  اك األسھم بقصد المتاجرة بھا بیعً إن كان تمل-

 مأ، كانت تجاریةأوال ینظر إلى طبیعة الشركة سواء  ،ةعروض التجار
وإذا زكى األسھم باعتبارھا من عروض التجارة  .غیرھا مأ ، زراعیة

  .فالزكاة تكون بحسب القیمة السوقیة ال الحقیقیة
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  المبحث الثالث
  زكاة الفطر ومصارف الزكاة والغارمون
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  المبحث الثالث

  ة الفطر ومصارف الزكاة والغارمونزكا

  :التّعریف: زكاة الفطر
 ،وصفوة الّشيء ،والّصالح ،والّزیادة ،النّماء :من معاني الّزكاة في اللّغة 

أفطر  :اسم مصدٍر من قولك :والفطر .وما أخرجتھ من مالك لتطھّره بھ
لھا وقیل  ،ألنّھ سبب وجوبھا؛ وأضیفت الّزكاة إلى الفطر .الّصائم إفطاًرا

 :یقال للمخرج :قال النّوويّ  .كأنّھا من الفطرة الّتي ھي الخلقة  ،فطرة
وال ، وھي لفظة مولّدة ال عربیّة - غیر بكسر الفاء ال  -والفطرة  .فطرة 
 ،فتكون حقیقةً شرعیّةً على المختار ،بل اصطالحیّة للفقھاء، معّربة

بالفطر من  صدقة تجب :وزكاة الفطر في االصطالح .كالّصالة والّزكاة
   .رمضان 

  :حكمة مشروعیّتھا
حكمة مشروعیّة زكاة الفطر الّرفق بالفقراء بإغنائھم عن الّسؤال في یوم  

 ،وإدخال الّسرور علیھم في یوم یسّر المسلمون بقدوم العید علیھم ،العید
عن ابن  .وتطھیر من وجبت علیھ بعد شھر الّصوم من اللّغو والّرفث 

فرض رسول ّهللا صلى هللا  ” :قال -الى عنھما رضي هللا تع - عبّاٍس 
وطعمةً  ،طھرةً للّصائم من اللّغو والّرفث ،علیھ وسلم زكاة الفطر

ومن أّداھا بعد الّصالة  ،من أّداھا قبل الّصالة فھي زكاة مقبولة ،للمساكین
  . )1(”فھي صدقة من الّصدقات 

   
  :الحكم التّكلیفّي 

واستدّل  .الفطر واجبة على كّل مسلٍم  ذھب جمھور الفقھاء إلى أّن زكاة
 :قال -رضي هللا تعالى عنھما  -القائلون بالوجوب بما رواه ابن عمر 

زكاة الفطر من رمضان على  - صلى هللا علیھ وسلم - فرض رسول ّهللا ”
ذكٍر  ،أو عبدٍ  ،على كّل حرٍّ  ،أو صاًعا من شعیرٍ  ،النّاس صاًعا من تمرٍ 
أّدوا عن كّل ”: -صلى هللا علیھ وسلم  -بقولھ و .”أو أنثى من المسلمین 

نصف صاٍع من برٍّ أو صاًعا من تمٍر أو  ،حرٍّ وعبٍد صغیٍر أو كبیرٍ 
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وفي قوٍل للمالكیّة مقابل  .واألمر یقتضي الوجوب  ،وھو أمر .”شعیٍر 
  .واستبعده الّدسوقّي  ،إنّھا سنّة :للمشھور

  :دائھا ما یليیشترط لوجوب أ :شرائط وجوب أداء زكاة الفطر
وروي عن الّشافعیّة في  .وھذا عند جمھور الفقھاء  :اإلسالم :أّوًال  

 ،األصّح عندھم أنّھ یجب على الكافر أن یؤّدیھا عن أقاربھ المسلمین
وطھرة  ،ألنّھا قربة من القرب؛ ا كان اإلسالم شرطًا عند الجمھوروإنّم

إنّما یعاقب على تركھا  والكافر لیس من أھلھا ،للّصائم من الّرفث واللّغو
  .في اآلخرة

 ،ألّن العبد ال یملك؛ الحّریّة عند جمھور الفقھاء خالفًا للحنابلة  :ثانیًا   
  .ومن ال یملك ال یملّك 

وقد اختلف الفقھاء في  ،أال یكون قادًرا على إخراج زكاة الفطر :ثالثًا
حنابلة إلى وال، والّشافعیّة، فذھب المالكیّة :معنى القدرة على إخراجھا

وذھب الحنفیّة إلى  .عدم اشتراط ملك النّصاب في وجوب زكاة الفطر 
أّن معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر أن یكون مالًكا للنّصاب الّذي 

أو  ،الفّضة مكان من الّذھب أأسواء  ،تجب فیھ الّزكاة من أّي ماٍل كان
والنّصاب الّذي  .رة أو من عروض التّجا ،الّسوائم من اإلبل والبقر والغنم

فمن كان عنده ھذا القدر فاضًال  .تجب فیھ الّزكاة من الفّضة مائتا درھٍم 
 ،وفرسٍ ، وسالٍح ، ومسكٍن ، عن حوائجھ األصلیّة من مأكٍل وملبٍس 

وفي وجٍھ آخر للحنفیّة إذا كان ال یملك نصابًا  .وجبت علیھ زكاة الفطر 
 .لّصدقة علیھ مع وجوبھا علیھ وال یجتمع جواز ا .تجوز الّصدقة علیھ 

إذا كان قادًرا على المقدار الّذي علیھ ولو كان أقّل من  :وقال المالكیّة
إنّھ یجب علیھ أن  :بل قالوا ،صاٍع وعنده قوت یومھ وجب علیھ دفعھ

وإن  ،ألنّھ قادر حكًما؛ یقترض ألداء زكاة الفطر إذا كان یرجو القضاء 
  وقال الّشافعیّة  .یھ كان ال یرجو القضاء ال یجب عل

إنّھا تجب على من عنده فضل عن قوتھ وقوت من في نفقتھ  :والحنابلة
وخادٍم یحتاج إلیھ ، ویشترط كونھ فاضًال عن مسكٍن  ،لیلة العید ویومھ

واتّفق جمیع القائلین بعدم اشتراط ملك النّصاب على أّن  .في األصّح 
ألنّھ  ،تجب علیھ زكاة الفطر المقدار الّذي عنده إن كان محتاًجا إلیھ ال

   .غیر قادٍر 
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استدّل الجمھور على عدم اشتراط ملك النّصاب بأّن من عنده قوت یومھ 
فما زاد على قوت یومھ وجب علیھ أن یخرج منھ زكاة  ،فھو غنيّ 

صلى هللا  -والّدلیل على ذلك ما رواه سھل بن الحنظلیّة عن النّبّي  ،الفطر
 ،ل وعنده ما یغنیھ فإنّما یستكثر من النّارمن سأ” :قال -علیھ وسلم 

   .”أن یكون لھ شبع یوٍم ولیلٍة  :قال ؟وما یغنیھ ،یا رسول ّهللا  :فقالوا
دّل الحدیث على أّن من عنده قوت یومھ فھو غنّي وجب علیھ أن یخرج 

واستدّل الحنفیّة ومن وافقھم على اشتراط ملك  .مّما زاد على قوت یومھ 
 .”ال صدقة إالّ عن ظھر غنًى ” :- صلى هللا علیھ وسلم - النّصاب بقولھ 

علیھ  ،فكأّن المال للغنّي بمنزلة الظّھر ،والظّھر ھا ھنا كنایة عن القّوة
والمراد أّن التّصّدق إنّما تجب علیھ الّصدقة إذا  ،وإلیھ استناده ،اعتماده

  .وال یعتبر غنیًّا إالّ إذا ملك نصابًا  ،كانت لھ قّوة من غنًى
 :كمة مشروعیة زكاة الفطرح

  :شرع اإلسالم زكاة الفطر لحكمتین ھما
الخلل  رشرعت زكاة الفطر لتجب :تطھیر صوم الصائم :الحكمة األولي

ال بد لھ من تطھیر إذ ، البسیط الذي تخلل صوم الصائم أثناء صومھ 
وصغائرھا وقد أشار النبي ، وكبائر األمور ، والرفث ، صیامھ من اللغو 

فرض  :ذلك في الحدیث حیث قال ابن عباسإلى  - علیھ وسلم صلى هللا -
من اللغو  زكاة الفطر طھرة للصائم - صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا 

  )1(. والرفث وطعمة للمساكین
  :؟على من تجب

من یصرف  :زكاة الفطر یخرجھا المسلم عن نفسھ وعمن یعول أي
بشرط كونھ قادًرا على  ،ھوخادمھ ووالدی، وأطفالھ ، علیھم من زوجتھ 

  .طعامھ وطعام من یعول
  :؟متى تجب

ویجوز إخراجھا من  ،وجزء من شوال، تجب بإدراك جزء من رمضان 
وال یجوز  ،ویكره تأخیرھا عن صالة العید ،أول یوم من رمضان

بل تصیر دینًا  ،وال تسقط بالتأخیر بعد الوجوب ،تأخیرھا عن صالة العید
  . في الذمة حتى تؤدى
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  :قدارھام
ویجوز  ،مقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت ما یأكلھ أھل البلد

الواجب في زكاة  . إخراج القیمة نقًدا إذا كان ذلك أنفع للفقیر والمسكین
  .الفطر صاع من أي صنف من الطعام عن كل إنسان

  .كیلو جرام )40 .2(ویعادل بالوزن  ،أمداد 4= الصاع 

ُكنَّا نُْخِرُج فِي َعْھِد ”: قَالَ  -َرضَي هللاُ َعْنھُ  -ِريِّ َعْن أبِي َسِعیٍد الُخدْ  -  1

َوَكاَن  ،ِمْن طََعامٍ  ایَْوَم الفِْطِر َصاعً  - صلى هللا علیھ وسلم  -َرُسوِل هللاِ 
ِعیُر َوالزَّ    .)1(” َواألقِطُ َوالتَّْمرُ  ،بِیبُ طََعاَمنَا الشَّ

صلى  - فََرَض َرُسوُل هللاِ : قَالَ  - ا َرِضي هللاُ َعْنھُمَ  - َوَعِن اْبِن ُعَمَر  - 2

َعلَى  ،ِمْن َشِعیرٍ  اْو َصاعً أ، ِمْن تَْمرٍ  اَصاعً  َزَكاةَ الفِْطرِ  - هللا علیھ وسلم 
َكِر  ،َوالُحرِّ ، الَعْبدِ  ِغیرِ  ،َواألُْنثَى، َوالذَّ  ،ِمَن الُمْسلِِمینَ  ،َوالَكبِیرِ ، َوالصَّ

الةِ َوأَمَر بِھَا أْن تَُؤدَّى قَْبَل ُخرُ    )2( . وِج النَّاِس إِلَى الصَّ
 :لمن تُصرف 

 ،وفي وجوه البر العام ،تصرف زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكین
، والمستشفیات  ،  وإقامة المالجئ ، ویجوز إنفاقھا لتعمیر المساجد

  )3(.ودور العلم
  
  

  :مقدارھا وأنواع األطعمة التي تخرج منھا
ویقدر الصاع بثالثة ، أربعة أمداد والصاع ،مقدار زكاة الفطر صاع 

 مأ، اكان قمحً أسواء  ،وتخرج من غالب قوت أھل البلد، اكیلوات تقریبً 
  .اأقطً  مأ، ازبیبً  مأ، ا أرزً  مأ، اتمرً 

                                                           

  متفق علیھ 1
  متفق علیھ 2
حقوق الطبع ((. علي بن نایف الشحود: جمع وإعداد. الھدى والفرقان شھر رمضان شھر 3

فھذه ومضات رمضانیة التقطتھا من ھنا وھناك في ))متاحة لجمیع الھیئات العلمیة والخیریة
  183ص  1ج .باب زكاة الفطر .نور اإلسالم. الشبكة اإلسالمیة.أوقات مختلفة، ومن مواقع كثیرة
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 ،والشعیر ،ا ألھل البلد كالبریجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتً 
ضلھا ما كان وأف ،والذرة وغیرھا ،واألرز ،واألقط ،والزبیب ،والتمر

  . أنفع للفقیر
 ،كیلو جراما )2.40(ومقدارھا عن كل شخص صاع یساوي بالوزن 

وال یجوز إخراج القیمة بدل  ،یعطیھ فقراء البلد الذي وجبت علیھ فیھ
  .والفقراء والمساكین أخص بھا من غیرھم ،الطعام

صلى هللا  -فرض رسول هللا  :قال –رضي هللا عنھما  - عن ابن عمر 
على العبد  ،ا من شعیرأو صاعً  ،ا من تمرزكاة الفطر صاعً  -سلم علیھ و
وأمر بھا أن  ،والكبیر من المسلمین، والصغیر  ،والذكر واألنثى ،والحر

  )1(.تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة
   :وقت وجوبھا ووقت إخراجھا

وقت جواز وھو  :وأوقات إخراجھا ،تجب زكاة الفطر بحلول لیلة العید
ووقت أداء  . لفعل ابن عمر ذلك ،قبل یوم العید بیوم أو یومینإخراجھا 

صلى هللا  -ألمره  ،فاضل وھو من طلوع فجر یوم العید إلى قبیل الصالة
  .بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة -علیھ وسلم 

  
  :إخراج القیمة في زكاة الفطر 

  ؟ا قد تكون أنفع للمساكینھھل یجوز إخراج القیمة في زكاة الفطر ؛ ألنَّ  
ھ ال والصحیح أنَّ  ،روي عن الحنفیة أنھ یجوز إخراج القیمة :الجواب

القیمة كانت موجودة في  ؛ ألنَّ  ھ ال بد من إخراج الطعامبل إنَّ  ،یجوز
أمرھم أن یخرجوا  -علیھ الصالة والسالم - العھد النبوي ولم ینقل أنھ 

  .القیمة
   :عقوبة مانع الزكاة في اآلخرة

  :منھا ،فقد وردت فیھ عدة نصوص
َوال یَْحَسبَنَّ الَِّذیَن یَْبَخلُوَن بَِما {: توعد سبحانھ وتعالى من منعھا في قولھ

ُ ِمْن فَْضلِِھ ھَُو َخْیرً  قُوَن َما بَِخلُوا بِِھ  اآتَاھُُم هللاَّ لَھُْم بَْل ھَُو َشرٌّ لَھُْم َسیُطَوَّ
ِ ِمیرَ  ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ یَْوَم اْلقِیَاَمِة َوِ�َّ َماَواِت َواْألَْرِض َوهللاَّ   )2(} اُث السَّ

                                                           

  ).986) (984(، واللفظ لھ، ومسلم برقم )1503(برقم  متفق علیھ، أخرجھ البخاري 1
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ةَ َوالَ یُنفِقُونَھَا فِي َسبِیِل {: قولھ تعالى .2 َوالَِّذیَن یَْكنُِزوَن الذَّھََب َواْلفِضَّ

 ِ   .)1(}ھََذا َما َكنَْزتُْم ألَنفُِسُكْم فَُذوقُوا َما ُكنتُْم تَْكنُِزونَ ،  ...هللاَّ
من آتاه هللا ”  :قال – صلى هللا علیھ وسلم - ن أبي ھریرة أن النبي ع.3

ُمثِّل لھ یوم القیامة شجاًعا أقرع لھ زبیبتان یطوقھ  ،فلم یؤدِّ زكاتھ ،ماًال 
أنا  ،أنا كنزك :ثم یقول -  یعني شدقیھ -ثم یأخذ بلھزمتیھ  ،یوم القیامة

ُ ِمن َوالَ یَْحَسبَنَّ الَّ {: ثم تال ھذه اآلیة ، ” مالك ِذیَن یَْبَخلُوَن بَِما آتَاھُُم هللاَّ
  .)2(}بَِما تَْعَملُوَن َخبِیرٌ  .....لَّھُْم  افَْضلِِھ ھَُو َخْیرً 

ما ”  :-  صلى هللا علیھ وسلم -قال رسول هللا : وعن أبي ھریرة قال .4

فیجعل  ،من صاحب كنز ال یؤدي زكاتھ إال أُحمى علیھ في نار جھنم
باه وجبھتھ حتى یحكم هللا بین عباده في یوم كان صفائح فتكوى بھا جن

 ،ا إلى الناروإمَّ  ،ا إلى الجنةإمَّ  ،ثم یُرى سبیلھ ،مقداره خمسین ألف سنة
كأوفر ما  ،إال بُطح لھا بقاع قرقرٍ  ،وما من صاحب إبل ال یؤدي زكاتھ

حتى یحكم هللا  ،كلما مضى علیھ أخراھا ُردَّت علیھ أوالھا ،كانت تستن علیھ
 ،ا إلى الجنةإمَّ  :ن عباده في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة ثم یرى سبیلھبی

 ،وما من صاحب غنم ال یؤدي زكاتھا إال بُطح لھا بقاع قرقرٍ  ،ا إلى الناروإمَّ 
لیس فیھا عقصاء وال  ،وتنطحھ بقرونھا ،بأظالفھا كأوفر ما كانت فتطؤه

تى یحكم هللا بین عباده ح ،كلما مضى علیھ أخراھا ردت علیھ أوالھا ،جلحاء
  .” في یوم كان مقدارة خمسین ألف سنة

 :مصارف الزكاة
  :وھم ،أھل الزكاة الذین یجوز صرفھا إلیھم ثمانیة

أو یجدون بعض  ،من المعیشة اوھم الذین ال یجدون شیئً  :الفقراء :أوالً 
  . فھؤالء یعطون كفایتھم من الزكاة لعام كامل ،كفایتھم منھا

وھو بھذا  ،وھو الذین یجدون نصف كفایتھم أو أكثرھا :ینالمساك :ثانیاً 
  .من الفقراء فھؤالء یعطون تمام كفایتھم لعام كامل المعنى أحسن حاًال 

                                                           

  .الكویت) 231/ 23(» الموسوعة الفقھیة«، و )147/ 4(“نیل األوطار 1
  .35، 34: سورة التوبة 2
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 ،وھم العمال الذین یقومون بجمع الزكاة من أصحابھا :العاملون علیھا :ثالثاً 
فھؤالء یعطون من  ،ویوزعونھا على مستحقیھا بأمر اإلمام ،ویحفظونھا

  .كاة قدر أجرة عملھمالز
  .ومسلمون ،كفار :وھم قسمان :المؤلفة قلوبھم :رابعاً 

أو حصل بإعطائھ كف شره عن  .فالكافر یعطى من الزكاة إذا ُرجَي إسالمھ -
  .ونحو ذلك ،المسلمین

  .ونحو ذلك ،أو رجاء إسالم نظیره ،والمسلم یعطى من الزكاة لتقویة إسالمھ -
 ،ید األرقاء المكاتبون الذین ال یجدون وفاءوھم العب :الرقابفي  :اخامسً 

  .فیعطى المكاتب ما یقدر بھ على العتق والتخلص من الرق
  .ارم لغیرهغو ،ارم لنفسھغ :وھم نوعان ،وھم المدنیون :الغارمون :اسادسً 

وال یقدر على ، الذي علیھ دین تحملھ لحاجة نفسھ ھو :ارم لنفسھغفال -
  .دد بھ دینھفیعطى من الزكاة ما یس ،تسدیده

ا فیعطى من الزكاة م ،ا إلصالح ذات البینھو من تحمل دینً  :والغارم لغیره -
  .ایعینھ على حمالتھ وإن كان غنیً 

فیعطى من الزكاة  ،الجھاد :والمراد بھ عند اإلطالق :في سبیل هللا :اسابعً 
  . المجاھدون المتوعون الذین ال رواتب لھم من بیت المال

الذي ال یجد من النفقة ما  ،ھو المسافر المنقطع في سفره :ابن السبیل :اثامنً 
  . فیعطى من الزكاة ما یمكنھ من الرجوع إلى بلده ،یوصلھ إلى بلده

َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن {: وذكر هللا تعالى ھذه األصناف في قولھ إِنََّما الصَّ
ِ َواْبِن َواْلَعاِملِیَن َعلَْیھَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُ  قَاِب َواْلَغاِرِمیَن َوفِي َسبِیِل هللاَّ ھُْم َوفِي الرِّ

ُ َعلِیٌم َحِكیمٌ  ِ َوهللاَّ بِیِل فَِریَضةً ِمَن هللاَّ   . )2(})1(السَّ
   :الغــــــــارمون

  )3(:الغارمون قسمان
وكذا بسبب  ،المدینون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسھم في المباح :األول 

  .مصائب التي أصابتھمالكوارث وال
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المدینون المسلمون إلصالح ذات البین لتسكین الفتن التي قد تثور  :والثاني
وال  ،أو لإلنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمین ،بین المسلمین

  .یشترط الفقر في ھذا القسم
اؤه ما ضمنھ إن كان الضامن عن رجل معسر یجوز إعط ماالً  الضامن -  2

  .امعسرً 
 ،ال یجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسھ من الزكاة إذا كان دینھ في معصیة -  3

  .إال إذا تحقق صدق توبتھ ،والربا ،والمیسر ،كالخمر
 ،یجوز قضاء دین المیت من مال الزكاة إذا لم یكن في میراثھ ما یفي بھ - 4

وال وحفظ ألم ،ففي تسدید دینھ من الزكاة إبراء لذمتھ ،ولم یسدد ورثتھ دینھ
  .الدائنین

الغارم لمصلحة نفسھ القوي المكتسب ال یجوز لھ أن یأخذ من مال الزكاة  - 5

وكذلك من  ،أو أنظره صاحب المال إلى میسرة ،إذا أمكنھ سداد دینھ من كسبھ
  )1(.غیرھما یمكنھ السداد منھ مأ، اعقارً  مأ، اكان نقدً أكان لھ مال سواء 

فال یجوز لھ أن ینفق ھذا المال  ،الغرم إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف -  6

  .أما إذا أخذه بوصف الفقر فیجوز لھ إنفاقھ في حاجاتھ ،في سداد غرمھ
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