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 املكدمة

، ىحمده، وىستعيون،، وىيت ب هللتمهلل رشتر أوف نى ستنم و تو م  إن احلمد هلل

 .فال همدي ل،فال رشضل ل، ورشر يضلل اهلل  نعاملنم، رشر هيده

 نن حممًدا عبده وف  ل،.ونشهد وحده ال أيك ل،، اهلل  ونشهد نن ال إل، إال

]آل  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

 .عمران[

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿

 .]النساء[ ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

﮼﮽  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴   .]األحزاب[ ﴾﮲﮳ 

 أما بعد:

، وأ األرشت ف ملسو هيلع هللا ىلصوخري اهلدي هتدي حممتد  اهلل، فإن نصدق احلديث كعمب

 حمدثمهتم، وكل حمدثة هللدعة، وكل هللدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النمف.

لؾؿبتنديقـ، « بداينة الفداينة»فذا هق الجزء الثالث منـ مجؿقطنة وبعد: ف

، وقد جؿعت فقف جؿؾنة منـ أهنؿ الؿلنايؾ «فؼف الحالل والحرام»وسؿقتف بن

 -الحنقض والـػناس  -الػؼفقة التل هتؿ طامة الؿلؾؿقـ، وهل فؼف: الطفارة 

 الصقام وآطتؽاف. -الزكاة  -الصالة 

، وهنق طبنارة طنـ «الػؼنف الؿقلنر»وقد استؾؾت هذه الؿلايؾ مـ كتنابل 

م لف فضقؾة العالمة شقخـا أبق طبد اهلل مصطػك بنـ  ستة أجزاء فؼف مؼارن، قدَّ

 .-حػظف اهلل-العدوي 
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أما ترجقحل لؾؿلايؾ، فؽان بـاًء طؾك الدلقؾ مـ الؽتناب واللنـة وففنؿ 

 إيؿة، وكحـ مع الدلقؾ حقث دار، ٓ كتعصب لؿذهب وٓ إلمام.

يؼبؾف ويضع لف الؼبقل طـد طباده، ويبارك يف جفند الؿؼنؾ،  واهلل أسلل أن

 إكف شؽقر كريؿ رحقؿ.

 .وصؾ الؾفؿ طؾك كبقـا  محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ
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 الطًارة

، والؿنناء طننـ إدكنناس وإكجنناسالـظافننة والـزاهننة  الطفااةرة ا الؾغاا  

 .(1)الطفقر هق الذي يرفع الحدث، ويزيؾ الـجس

رفننع مننا يؿـننع الصننالة مننـ حنندث أو كجاسننة بالؿنناء أو رفننع  وىف الشاار  

 .(2)ُحْؽِؿِف بالرتاب

شننرط لصننحة الصننالة، أي أن الصننالة ٓ تصنن   الطفننارة وٓ شننؽ أن

 قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أن رسنقل ڤ كؿنا ورد يف الحنديث طنـ أبنل هرينرة بدوهنا: 

لَ »  .(3)«ََل ُتْؼَبُؾ َصََلُة َأَحِدُكْؿ إَِذا َأْحَدَث َحتَّك َيَتَقضَّ

ََل ُتْؼَبُؾ َصََلٌة بَِغْقرِ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوطـ ابـ طؿر قال: إين سؿعت رسقل اهلل 

ـْ ُغُؾقلٍ   .(4)«ُصُفقٍر، َوََل َصَدَقٌ  ِم

الؼن،،  مـ الـجاسة سنبب منـ أسنباب التعنذيب يف الطفارةوالتؼصقر يف 

ـِ َطبَّاٍس َقاَل: َمرَّ الـَّبِلُّ  كؿا ورد يف الحديث ـِ اْب ، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَط ـِ ُفَؿاة »بَِؼْبَرْي إِكَّ

ة اآلَخُر  ـَ الَبْقِل، َوَأمَّ ة َأَحُدُهَؿة َفَؽةَن َلَ َيْسَتتُِر ِم َبةِن فِل َكبِقرٍ، َأمَّ َبةِن، َوَمة ُيَعذَّ َلُقَعذَّ

                                                

(، 2/727(، والصنحاح لؾجنقهري )3/428ؼايقس الؾغة ٓبـ فارس )اكظر: معجؿ م (1)

(، والصننحاح لؾننرازي )ص: 3/747والـفايننة يف يريننب الحننديث وإ ننر ٓبننـ إ قننر )

793) . 

 .(7/35الؿغـل ٓبـ قدامة ) (2)

 (.225(، وملؾؿ )735أخرجف البخاري ) (3)

 (.224أخرجف ملؾؿ ) (4)
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 .(1)« ِ َفَؽةَن َيْؿِشل بِةلـَِّؿقؿَ 

لذا كان لزاًمنا طؾنك كنؾ ملنؾؿ وملنؾؿة أن ينتعؾؿ أحؽنام الطفنارة التنل 

تص  هبا الصالة، كنالتطفر منـ الـجاسنات، والق،نقء، والغلنؾ، والتنقؿؿ، 

والؿل  طؾك الخػقـ، والدماء التل تخرج مـ الؿنرأة وكقػقنة التطفنر مـفنا، 

 ويقر ذلؽ مـ إحؽام الؿتعؾؼة بالطفارة.

أكثنر الػؼفناء هبنا وجعؾقهنا  أهؿ شنروط الصنالة، بندأوٕن الطفارة مـ 

 مؼدمة لؽتبفؿ.

                                                

 .(292(، وملؾؿ )278البخارى ) (1)
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 أنواع اإلفزاسات

 الؿذي   أوَلً 

 وربؿنا ٓ يحنس ،هق ماء أبقض رققؼ لزج يخنرج طـند الونفقة الضنعقػة

الؿننرأة  الوننخص بخروجننف، وهننذا الؿننذي كجننس فنننذا خننرج مننـ الرجننؾ أو

آسنتـجاء: ومعـنك )ويلنؾ منا أصناب الثنقب مـنف.  وجب آسنتـجاء مـنف

تـظقػ الؿؽان الذي خرج مـنف اإلفنرازات أو البنقل أو الن،از بالؿناء، وطـند 

اكعدام الؿاء يجقز استعؿال مـاديؾ والؿل  هبا طدة مرات حتك يتؿ تـظقنػ 

، وهنذا إجؿناع ٓ خنالف بنقـ الؿلنؾؿقـ يف إيجناب الق،نقء مـنف، (الؿؽان

 .(1)وإيجاب يلؾف لـجاستف

ـْ َطؾِل   دلقؾ ذلؽ  اًء َفَلَمْرُت َرُجاًل َأْن َيْلَلَل ڤ َط ، َقاَل: ُكـُْت َرُجاًل َمذَّ

ْل َواْغِسْؾ َذَكَركَ »لَِؿَؽاِن اْبـَتِِف، َفَلَلَل َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ    .(2)«َتَقضَّ

 ثةكًقة  القدي  

وهنق أيًضنا كجنس،  ،هق ماء أبنقض  ؼقنؾ، لقكنف كندر، يخنرج بعند البنقل

  .(3)آستـجاء مـف يجب

إ رم بنسـاده طـ ابـ طباس قال: الؿـل والقدي والؿذي، أما الؿـنك روى 

                                                

(، وإكؿننال الؿعؾننؿ بػقاينند ملننؾؿ 27/207اكظننر: التؿفقنند ٓبننـ طبنند النن، الؿننالؽل )(1) 

 .(738، 2/737لؾؼا،ل طقاض )

 (.303(، وملؾؿ )269أخرجف البخارى )(2) 

 .(7/373اكظر: تحػة إحقذي لؾؿباركػقري )(3) 
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 .(1)فػقف الغلؾ. وأما الؿذي والقدي فػقفؿا إسباغ الق،قء، ويغلؾ ذكره

  ( 2/52قةل الـقوي ا الؿجؿق  شرح الؿفذب )

 أجؿعت إمة طؾك كجاسة الؿذي والقدي.

 ثةلًثة  الؿـل 

ية، مـ جؿاع الرجنؾ لزوجتنف، أو هق الؿاء الذي يخرج طـد الوفقة الؼق

مـ احتالم، وآحتالم كرؤية الرجؾ يف مـامف وكلكف يجامع زوجتف، أو رؤينة 

الؿرأة وكلهنا مع زوجفا يجامعفا، مع خروج الؿـل، أو إذا استقؼظ فنرأى أن 

الؿـل قند خنرج مـنف ولنؿ يتنذكر احتالًمنا، فػنل هنذه الحالنة يجنب الغلنؾ، 

، وٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ (ر رأسف وجلدهوالغلؾ يوؿؾ البدن كؾف، شع)

 . (2)يف ذلؽ

 ومـل الرجؾ أبقض يؾقظ، ومـل الؿرأة أصػر رققؼ.

ـَ  ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة ُأمِّ الُؿنْممِـِق َأكََّفنا َقاَلنْت: َجناَءْت ُأمُّ ُسنَؾْقٍؿ اْمنَرَأُة َأبِنل  ڤَط

  َرُسقلِ َصْؾَحَة إَِلك 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
، َفَؼاَلْت َيا َرُسقَل اهلل ـَ الَحنؼِّ

َٓ َيْلَتْحقِل مِ : إِنَّ اهلَل 

 
ِ
ـْ ُيْلٍؾ إَِذا ِهنَل اْحَتَؾَؿنْتف َفَؼناَل َرُسنقُل اهلل

َكَعاْؿ إَِذا : »ملسو هيلع هللا ىلصَهْؾ َطَؾك الَؿْرَأِة مِ

 .(3)«َرَأِت الَؿةءَ 

                                                

 (.769، 7/775« )الؽ،ى»(، والبقفؼل يف 7/92« )مصـػف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف (1) 

(، ومعالؿ اللــ 2/759اكظر: الؽقاكب الدراري يف شرح صحق  البخاري لؾؽرماين )(2) 

(، وإرشنناد اللنناري لوننرح صننحق  2/794(، وإكؿننال الؿعؾننؿ )7/772لؾخطننابل )

 .(7/334البخاري لؾؼلطالين )

 .(373(، وملؾؿ )282أخرجف البخارى ) (3)
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   رصقب  فرج الؿرأة رابًعة

، فنرازات شنػافة، وهنذه اإلفنرازات صناهرة، وٓ تنـؼض الق،نقءإوهل 

 .دلة طؾك ذلؽ، حديث طايوةومـ إ

فلصب  يغلؾ  قبف،  -ڤ- طـ طؾؼؿة وإسقد، أن رجاًل كزل بعايوة

ََ »فؼالت طايوة:  َؿة َكةَن ُيْجِزُئَؽ إِْن َرَأْيَتُف َأْن َتْغِسَؾ َمَؽةَكُف، َفنِْن َلْؿ َتَر َكَضاْح إِكَّ

ـْ َثْقِب َرُسقِل اللِ   .(1)«َفْرًكة َفُقَصؾِّل فِقفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َحْقَلُف َوَلَؼْد َرَأْيُتـِل َأْفُرُكُف ِم

فدل ذلؽ طؾك صفارة رصقبة فرج الؿنرأة، ٕكنف يؾنزم منرور الؿـنك طؾنك 

مق،ع أصاب رصقبنة الػنرج، فؾنق كاكنت رصقبنة الػنرج كجلنة لتنـجس هبنا 

، والؿـننل صنناهر طـنند الوننافعل، الؿـننك ولؿننا اكتػننت طايوننة ڤ بننالػرك

ؿنناء طؾننك وجننقب وأحؿنند، وشننقس اإلسننالم، وقنند أجؿعننقا مننع جؿقننع العؾ

 .(2)الغلؾ مـف: كؿا تؼدم

  هؾ يؾزم اَلستـجةء مـ خروج الريح؟

 منـ الؼنرآن أو اللنـة خروج الري  ٓ يقجب آسنتـجاء، حقنث ٓ كنص

لؽنـ متنك  ،(3)وقد أجؿع العؾؿاء طؾك ذلؽ، وطدوه مـ البدع يقجب ذلؽ،

 خرج الري  بعد الق،قء بطؾ الق،قء.

                                                

 .(776(، والرتمذى )357اجف )(، وابـ م377(، وأبق داود )288أخرجف ملؾؿ ) (1)

(، 63-2/62(، والؿغـنننل ٓبنننـ قدامنننة الحـبؾنننل )7/724اكظنننر: إم لؾونننافعل )(2) 

 .(7/407والػتاوى الؽ،ى ٓبـ تقؿقة )

(، والؿغـنننل ٓبنننـ قدامنننة الحـبؾنننل 2/773اكظنننر: الؿجؿنننقع لؾـنننقوي الونننافعل )(3) 

 .(7/757(، شرح كـز الدقايؼ ٓبـ كجقؿ الحـػل )7/700)
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 الصغقر  كقػق  تطفقر الثقب مـ بقل الطػؾ

،نع وٓ يلكنؾ الطعنام وبنال إذا كان هذا الطػؾ الصغقر ذكًرا وما زال ير

فنننن أكننؾ  : ٕن كجاسننة بقلننف خػقػننة،فقؽػننل رش الثننقب بالؿنناء ٍب طؾننك  ننق

 الطعام فالبد مـ يلؾ الثقب بالؿاء.

أما إذا كان الطػؾ أكثك فالبد مـ يلؾ الثقب سقاء أكاكنت تر،نع فؼنط 

، وهنذا منذهب كثقنر منـ العؾؿناء منـفؿ: لر،ناطةأم كاكت تلكؾ الطعام مع ا

 .، وحجتفؿ حديث لبابة(1)الوافعل، وأحؿد، واختقار ابـ الؼقؿ، ويقرهؿ

ـُ َطِؾلٍّ فِل ِحْجرِ َرُساقِل اللِ »طـ لبابة بـت الحارث قالت:  ـُ ْب َكةَن اْلُحَسْق

َُ  اْلاَبْس َثْقًباة، َوَأْططِـِال إَِزارَ ملسو هيلع هللا ىلص َؿاة »َك َحتَّاك َأْغِساَؾُف، َقاةَل  ، َفَبةَل َطَؾْقِف، َفُؼْؾ إِكَّ

َكرِ  ـْ َبْقِل الذَّ ـْ َبْقِل األُْكَثك، َوُيـَْضُح ِم   .(2)«ُيْغَسُؾ ِم

 إذا شرب الؽؾب ا اإلكةء 

إذا شرب الؽؾب مـ اإلكاء وجب يلؾ اإلكاء سبع مرات إولنك منـفـ 

 بالرتاب.

                                                
(، 2/548(، وشننرح الؿفننذب لؾـننقوي )2/248اكظننر: الحنناوي الؽبقننر لؾؿنناوردي )(1) 

(، وشرح طؿندة إحؽنام ٓبنـ دققنؼ العقند 32وملايؾ اإلمام أحؿد لؾلجلتاين )ص: 

 .(46-2/45(، وإطالم الؿققعقـ ٓبـ الؼقؿ )58)ص: 

، (282« )صننحقحف»(، وابننـ خزيؿننة يف 522(، وابننـ ماجننف )375أخرجننف أبننق داود )(2) 

(، والبغنقي يف 25/26« )الؽبقنر»(، والطن،اين يف 340، 6/339« )الؿلـد»وأحؿد يف 

(، وحلـف ابنـ حجنر 7/92« )شرح معاين أ ار»(، والطحاوي يف 295« )شرح اللـة»

(، وصنححف إلبناين يف 2/399« )مقافؼة الخ، الخ، يف تخريج أحاديث الؿختصر»يف 

 (.2383« )  الجامعصحق»(، و407« )صحق  أبل داود إم»
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َذا َوَلَغ فِقِف اْلَؽْؾُب، َأْن َيْغِسَؾُف ُصُفقُر إَِكةِء َأَحِدُكْؿ إِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل 

َـّ بِةلتَُّراِب  اٍت ُأوََلُه   .(1)«َسْبَع َمرَّ

 حؽؿ أكؾ الحققاكةت التل تلكؾ الؼةذورات والـجةسةت 

 التننل تلكننؾ مننـ الطننر  (يننـؿ -جننامقس  -بؼننر )النندجاج والبفننايؿ 

ة أينام والوقارع وتؾتؼط الؼاذورات ٓ يجقز ذبحفا وأكؾفا قبؾ حبلنفا  ال ن

، وهذا منذهب الحـابؾنة، واختقنار شنقس اإلسنالم، تلكؾ فقفا مـ طؾػ صاهر

 .(2)والوقكاين، ويقرهؿ

َلِ ، َوَأْلَبةكَِفة ملسو هيلع هللا ىلصَكَفك َرُسقُل اللِ »طـ ابـ طؿر أكف قال:  ـْ َأْكِؾ اْلَجَلَّ   .(3)«َط

َل  َحَبَسَفة َثََلًثة»: ڤوكان ابـ طؿر    .(4)«إَِذا َأَراَد َأْكؾ الَجَلَّ

 هؾ الدم الذي يخرج مـ اإلكسةن إذا ُجرح يـؼض القضقء؟

ٓ يـؼض الق،قء، بدلقؾ قصة الصحابك إكصارى الذى رماه الؿونرك 

                                                

 (.279أخرجف ملؾؿ )(1) 

(، ومجؿقع 70/275(، واإلكصاف لؾؿرداوي )6/793اكظر: كواف الؼـاع لؾبفقيت )(2) 

 .(2/728(، واللقؾ الجرار لؾوقكاين )27/678الػتاوى ٓبـ تقؿقة )

(، والطنن،اين يف 3789(، وابننـ ماجننف )7824(، والرتمننذي )3785أخرجننف أبننق داود ) (3)

(، والبغنقي 9/332« )الؽن،ى»(، والبقفؼنل يف 2/34(، والحاكؿ )73506« )رالؽبق»

 (.2503(، وصححف إلباين يف اإلرواء )2809« )شرح اللـة»يف 

(، 8777« )مصننـػف»(، وطبنند الننرزا  يف 8/747« )مصننـػف»أخرجننف ابننـ أبننل شننقبة يف (4) 

ذا أراد أن يلكننؾ إ -وطـنند طبنند الننرزا -كننان يحننبس الدجاجننة الجاللننة  الً ننا »ولػظننف: 

(، واكظنننر: إرواء الغؾقنننؾ ل لبننناين 9/648« )الػنننت »، وصنننححف الحنننافظ يف «بقضنننفا

(2505.) 
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بثال ة أسفؿ وهق قايؿ يصؾك، فاستؿر ىف صالتف والندماء تلنقؾ مـنف، وذلنؽ 

 .(1)اعقَ ىف يزوة ذات الرِّ 

 فؾق كان الدم يـؼض الق،قء لؿا استؿر يف صالتف.

ٓ ينـؼض الق،نقء، وهنذا  -منـ يقنر اللنبقؾقـ-ج الدم مـ البدن فخرو

 .(2)مذهب إيؿة: مالؽ، والوافعل، وابـ حزم، ويقرهؿ

                                                
(، 36(، وابنننـ خزيؿنننة )798(، وأبنننق داود )3/343« )الؿلنننـد»أخرجنننف أحؿننند يف (1) 

(، والبقفؼنننل يف 757، 7/756(، والحننناكؿ )324-7/223« )سنننــف»والننندارقطـل يف 

« فنت ( »7/280« )صنحقحف»(، وطؾؼنف البخناري يف 9/750(، و)7/740« )الؽ،ى»

 (.798« )صحق  ســ أبل داود»بصقغة التؿريض، وحلـف إلباين يف 

(، 7/234(، وآسنننتذكار ٓبنننـ طبننند الننن، )7/47اكظنننر: الؿقصنننل لامنننام مالنننؽ )(2) 

 .(7/237(، وطقن الؿعبقد )63-2/62والؿجؿقع لؾـقوي )
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 صهو الفطزة

، وسنـة الـبنل ملسو هيلع هللا ىلصيؼصد هبا الديـ، ويؼصد هبنا سنـة رسنقل اهلل  والػطرة 

 ڤ.: هل أققالف وأفعالف وما أقر طؾقف أصحابف ملسو هيلع هللا ىلص

ـَ اْلِػْطاَرِة  اْلِخَتاةُن،  اْلِػْطَرةُ »قال:  ڤطـ أبك هريرة  َخْؿٌس، َأْو َخْؿٌس ِم

ةِرِب  ْبِط، َوَقصُّ الشَّ ْستِْحَداُد، َوَتْؼِؾقُؿ اأْلَْضَػةِر، َوَكْتُػ اإْلِ
ِ
  .(1)«َواَل

 الختةن    أوَلً 

لقس بقاجب،  (وهق قطع الجؾدة التل يف أطؾك فرج الؿرأة)ختان الؿرأة 

اجنت لؾختنان فعؾنت، وإن لنؿ تحنتج وُتعرض الػتاة طؾك صبقبة  ؼة فننن احت

مالنؽ، وأبنل حـقػنة، وأحؿند، وابنـ  إيؿنة: ، وهنذا منذهبفال يجب فعؾف

 .(2)الوقكاين، وابـ طثقؿقـ، وابـ باز، ويقرهؿاختقار  حزم، و

ٕكنف  :فقاجنب (وهق قطع الجؾدة التل تغطل الحونػة)أما ختان الرجؾ 

ج بؼننل وتجؿننع فقفننا إذا بؼقننت هننذه الجؾنندة ولننؿ يختننتـ فنننن البننقل إذا خننر

، وهذا مذهب إيؿة: الوافعل، وأحؿد، وشقس اإلسالم ابـ فقتـجس بذلؽ

، ومـ أدلة ذلؽ أن إبراهقؿ طؾقنف اللنالم اختنتـ وهنق ابنـ (3)تقؿقة، ويقرهؿ

 .، فالختان مـ مؾة إبراهقؿ وشريعتف التل ُأمركا باتباطفا(4) ؿاكقـ سـة

                                                
 (.257(، وملؾؿ )5889أخرجف البخارى )(1) 

(، والؿغـننل ٓبننـ قدامننة 8/336اكظننر طؾننك الرتتقننب: آسننتذكار ٓبننـ طبنند النن، )(2) 

-7/733(، والورح الؿؿتع )7/746(، وكقؾ إوصار )7/423(، والؿحؾك )7/84)

 .(536( فتقى رقؿ )5/738(، والؾجـة الدايؿة برياسة ابـ باز )735

(، والؿغـنل 300-7/297قع )(، والؿجؿن2/202اكظر: مغـنل الؿحتناج لؾونربقـل )(3) 

 .(5/302(، والػتاوى الؽ،ى )7/84-85)

 .(2370(، وملؾؿ )3356اكظر: صحق  البخاري )(4) 
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 ثةكًقة  اَلستحداد  

فق  وحقل ذكنر الرجنؾ، وكنذلؽ الونعر النذى وهق حؾؼ الوعر الذى 

حقل فرج الؿرأة بالؿقس، وإفضؾ فقف الحؾؼ، ويجقز بالؼص والـتنػ أو 

 ، كؿا تؼدم يف حديث الباب.سـة بلي وسقؾة، وهذا آستحداد

  ثةلًثة  تؼؾقؿ األضػةر 

 ، لحديث أبل هريرة الؿتؼدم.أي قص إضػار وهق سـة

   رابًعة  كتػ اإلبط

وإفضؾ فقف الـتػ لؿـ ققى طؾقنف، ويحصنؾ أيًضنا بنالحؾؼ  وهق سـة.

 ، لحديث أبل هريرة الؿتؼدم.وبلي وسقؾة

 خةمًسة  قص الشةرب 

صنرف الونػة وٓ يحػنف منـ  حب لؾرجؾ أكف يؼص شاربف حتك يبندويلت

 أصؾف.

ومـ اللـة أٓ ُيرتك آستحداد وتؼؾنقؿ إضػنار وقنص الونارب وكتنػ 

 ا.اإلبط أكثر مـ أربعقـ يقمً 

بِاِط، »قال أكس:  اةِرِب، َوَتْؼِؾاقِؿ اأْلَْضَػاةِر، َوَكْتاِػ اإْلِ ََ َلـَاة فِال َقاصِّ الشَّ ُوقِّ

ـَ َلْقَؾ ً  ـْ َأْرَبِعق  .(1)«َوَحْؾِؼ اْلَعةَكِ ، َأْن ََل َكْتُرَك َأْكَثَر ِم

فحؾؼ العاكة، وكتؼػ اإلبط، وتؼؾقؿ إضػار، وقص الوارب سـة: ٕهننا 

 .(2)مة أهؾ العؾؿ، طـد طامـ الػطرة

                                                
 (.258أخرجف ملؾؿ )(1) 

(، والـقنننؾ 85-7/84(، والؿغـنننل )754-2/750اكظنننر: شنننرح ملنننؾؿ لؾـنننقوي )(2) 

 .(424-7/423(، والؿحؾك )7/747-746)
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 سةدًسة  إطػةء الؾحق  

َأْطُػاقا »: ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الرجنال، فنال يجنقز حؾؼفنا: لؼنقل رسنقل اهلل  واجب

َقاِرَب   ، ويقره مـ إحاديث وهل كثقرة.(1)«الؾَِّحك، َوَأْحُػقا الشَّ

والقاجننب طؾننك الؿننممـ إذا أمننر اهلل ورسننقلف أمننًرا أن يؼننقل: سننؿعـا 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ې ې ﴿وأصعـننا: كؿننا قننال تعننالك: 

، وهنننننذا هنننننق ]الـاااااقر  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

الؿوفقر طـد أصحاب الؿذاهب إربعة: الحـػقنة، والؿالؽقنة، والونافعقة، 

 .(2)والحـابؾة، وشقس اإلسالم، وابـ حزم، ويقرهؿ

، وتػؾااق  سااةبًعة  يحاارم طؾااك الؿاارأة الااـؿص، ووصااؾ الشااعر، والقشااؿ

  األسـةن

ـَ اللُ اْلَقاِشاَؿةِت َواْلُؿْسَتْقِشاَؿةِت، »ال: قڤ طـ طؾؼؿة طـ طبد اهلل  َلَعا

ـِ اْلُؿَغقَِّراِت َخْؾَؼ اللِ  َصةِت، َواْلُؿَتَػؾَِّجةِت لِْؾُحْس  .(3)«َوالـَّةِمَصةِت َواْلُؿَتـَؿِّ

ـْ َطايَِوننةَ وَ  َجننْت، َوَأكََّفننا َمِرَ،ننْت ڤ َطنن ـَ إَْكَصنناِر َتَزوَّ : َأنَّ َجاِرَيننًة مِنن

َط َشنن ـَ اللُ »َفَؼنناَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعُرَها، َفننَلَراُدوا َأْن َيِصننُؾقَها، َفَلننَلُلقا الـَّبِننلَّ َفننَتَؿعَّ َلَعاا

 .(4)«الَقاِصَؾَ  َوالُؿْسَتْقِصَؾ َ 

                                                
 .(259ؿ )(، وملؾ5892أخرجف البخاري )(1) 

(، والؿؼنندمات والؿفؿننات ٓبننـ رشنند 2/477اكظننر: حاشننقة ابننـ طابننديـ الحـػننل )(2) 

(، وشنرح 85-7/84(، والؿغـل ٓبـ قدامة )7/92(، والػروع ٓبـ مػؾ  )3/447)

(، والؿحؾننك ٓبننـ حننزم 5/302(، والػتنناوى الؽنن،ى ٓبننـ تقؿقننة )2/750ملننؾؿ )

 .(270( ملللة )7/423-424)

 .(2725(، وملؾؿ )5937اري )أخرجف البخ(3) 

 .(5933أخرجف البخاري )(4) 



  فقه احلالل واحلرام

 (19أحؿر أسقد )

08 
 

08 

 
أن يغز يف العضق إبرة أو كحقها حتك يلقؾ الدم  ؿ ُيحوك  معـك القشؿ 

 ، وهق ما ُيلؿك طـد طامة الـاس )التاتق(.(1)بـقرة أو يقرها فقخضر

إزالة شعر القجف والحاجنب، وأجناز بعنض أهنؾ العؾنؿ  الـؿص  ومعـك

 إزالة شعر القجف إذا كبت لؾؿرأة لحقة أو شارب.

أمننا إخننذ مننـ شننعر الحاجننب فننال يجننقز، وهننق مننـ الؾعننـ: كؿننا يف 

 .(2)الحديث

هق أن تصؾ الؿرأة شعرها بوعر، وهق ما ُيلؿك طـد  معـك وصؾ الشعر 

 رام: كؿا جاء يف الحديث الؿتؼدم.العامة أن )إكلتـوـ(، وهق ح

( ا معاارش شاارحف ليحةدياا  391-11/391قااةل الحااةفظ ا الػااتح )

 التل ذكركةهة أول الؿسلل  

ويف هننذه إحاديننث حجننة لؿننـ قننال يحننرم القصننؾ يف الوننعر والقشننؿ 

والـؿص طؾك الػاطؾ والؿػعقل بف، وهنل حجنة طؾنك منـ حؿنؾ الـفنل فقنف 

ـ طؾنك التحنريؿ منـ أقنقى الندٓٓت، بنؾ طـند طؾك التـزيف: ٕن دٓلة الؾع

 . اكتفك.بعضفؿ أهنا مـ طالمات الؽبقرة

 .(3)وهذا ما ذهب إلقف جؿاهقر العؾؿاء

                                                
 .(7/347(، وشرح الؿفذب )7/89(، والؿغـل )70/384اكظر: فت  الباري )(1) 

 .(2/257(، والحاوي الؽبقر لؾؿاوردي )74/757اكظر: شرح ملؾؿ )(2) 

(، 7/347(، والؿجؿنننقع لؾـنننقوي )7/423(، والؿحؾنننك )7/89اكظنننر: الؿغـنننل )(3) 

 .ويقرها
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 الوضوء

 كقػق  القضقء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿قال تعالك: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 . 6الؿةئدة  ] ﴾ٺٿ

َؿة األَْطَؿةُل بِ »  ملسو هيلع هللا ىلصقةل رسقل الل  وهل فرض. الـق . -1 َؿة إِكَّ ةلـِّقَّةِت، َوإِكَّ

أي ٓ يؼقل كقيت ) ،وتؽقن يف الؼؾب وٓ يتؾػظ هبا ،(1)«لُِؽؾِّ اْمرٍِئ َمة َكَقى..

 .(الق،قء أو يقر ذلؽ مـ الؽؾؿات

ـَ »... طـ طبد اهلل بنـ زيند، وفقنف:  غسؾ الؽػقـ. -2 َفَلْكَػنَل َطَؾنك َينِدِه مِن

 .(2)...«التَّْقِر، َفَغَلَؾ َيَدْيِف َ الًَ ا

، طنـ لؼنقط بنـ صن،ة (إدخال الؿاء يف الػنؿ وتحريؽنف) الؿضؿض . -3

ْلَت َفَؿْضِؿْض »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤ  .(3)«إَِذا َتَقضَّ

، قنال رسنقل اهلل (جعؾ الؿاء يف إكػ وجذبف بالـػس) اَلستـشةق. -4

ـَ اْلَؿةءِ »: ملسو هيلع هللا ىلص َل َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْسَتـِْشْؼ بَِؿـِْخَرْيِف ِم  .(4)«ُثؿَّ لَِقـَْتثِرْ  إَِذا َتَقضَّ

                                                
 (.7907( وملؾؿ )7أخرجف البخاري ) (1)

 .(235(، وملؾؿ )786أخرجف البخارى ) (2)

خالصة »(، وحلـف الـقوي يف 7/52« )الؽ،ى»(، والبقفؼل يف 744أخرجف أبق داود ) (3)

 صننحق  »(، وإلبنناين يف 7/262« )الػننت »(، وصننححف الحننافظ يف 757« )إحؽننام

 .(732« )أبل داود إم

 .( والؾػظ لؿلؾؿ740(، وأبق داود )237(، وملؾؿ )762بخارى )أخرجف ال (4)
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الؿنذكقرة يف  وهنق منـ فنرايض الق،نقء، بندلقؾ أينة غسؾ القجف. -5

 .أول الؿلللة

والؿرفؼ هق ما يلؿك بالؽقع طـد طامة ) .غسؾ القديـ إلك الؿرفؼقـ -6

 ويلؾفؿا مـ فرايض الق،قء، بدلقؾ أية. (الـاس

، ؾ أينةوهنل منـ فنرايض الق،نقء، بندلق .مرة واحادة مسح الرأس -7

وهننق مننذهب جؿنناهقر العؾؿنناء مننـفؿ: أبننق حـقػننة، ومالننؽ، وأحؿنند، وابننـ 

 .(1)الؿـذر، وابـ الؼقؿ، ويقرهؿ

َمَلَ  بَِرْأِسِف، »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طباس أن الـبك  .مرة واحدة مسح األذكقـ -8

 .(2)...«َوُأُذَكْقِف َضاِهَرُهَؿا َوَباصِـَُفَؿا

: هؿننا العظؿتننان الؾتننان يف والؽعبننان) غسااؾ الاارجؾقـ إلااك الؽعبااقـ. -9

جاكب الرجؾقـ أطؾك الؼدمقـ، ولقس الؿراد بالؽعب أسنػؾ الؼندم كؿنا هنق 

 ويلؾفؿا مـ فرايض الق،قء، بدلقؾ أية. الؿعروف طـد طامة الـاس(

 طدد مرات غسؾ العضق 

يجقز يلؾ العضق مرة أو مرتقـ وإفضؾ يلنؾف  الً نا، وكنؾ هنذا ورد 

                                                

(، وزاد 2/709(، وشرح الـقوي طؾنك ملنؾؿ )7/372اكظر: فت  الباري ٓبـ حجر ) (1)

 .(7/80الؿعاد ٓبـ الؼقؿ )

(، وأبنق داود 706« )الؽ،ى»(، والـلايل يف 439(، وابـ ماجف )36أخرجف الرتمذي ) (2)

(، وصححف 7086(، وابـ حبان )2486(، وأبق يعؾك )5287(، والبزار )737، 733)

 (.90إلباين يف اإلرواء )



  بداية اهلداية

 (22أحؿر أسقد )
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الننرأس، ُتؿلنن  مننرة واحنندة، وكننذا ُيؿلنن   ، باسننتثـاء ملنن ملسو هيلع هللا ىلصطننـ الـبننل 

 إذكان مرة واحدة

َل الـَّبِلُّ »فعـ ابـ طباس قال:  ةً  ملسو هيلع هللا ىلصَتَق،َّ ًة َمرَّ   .(1)«َمرَّ

 الـَّبِلَّ »وطـ طبد اهلل بـ زيد: 
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َتْق ـِ َمرَّ َتْق َل َمرَّ   .(2)«َتَق،َّ

ـَ َيِزيننَد، َأْخَبننرَ وَ  ـِ ِشننَفاٍب، َأنَّ َطَطنناَء ْبنن ـِ اْبنن ُه َأنَّ ُحْؿننَراَن َمننْقَلك ُطْثَؿنناَن َطنن

ْقنِف َ نالََث مِنَراٍر،  ناَن َدَطنا بِنَِكناٍء، َفنَلْفَرَغ َطَؾنك َكػَّ ـَ َطػَّ َأْخَبَرُه َأكَُّف، َرَأى ُطْثَؿناَن ْبن

َفَغَلَؾُفَؿا، ُ ؿَّ َأْدَخَؾ َيِؿقـَُف فِل اإِلَكاِء، َفَؿْضَؿَض، َواْسَتـَْوَؼ، ُ ؿَّ َيَلنَؾ َوْجَفنُف 

ـِ َ نالََث مِنَراٍر، ُ نؿَّ َمَلنَ  بَِرْأِسنِف، ُ نؿَّ َيَلنَؾ ِرْجَؾْقنِف َ الَ  ً ا، َوَيَدْيِف إَِلك الِؿنْرَفَؼْق

 
ِ
، ُ ننؿَّ َقنناَل: َقنناَل َرُسننقُل اهلل ـِ ااَل َكْحااَق » ملسو هيلع هللا ىلص:َ ننالََث مِننَراٍر إَِلننك الَؽْعَبننْق ـْ َتَقضَّ َماا

ُث  ـِ َلَ ُيَحادِّ ـْ  ُوُضقئِل َهَذا، ُثؿَّ َصؾَّك َرْكَعَتاْق َم ِما فِقِفَؿاة َكْػَساُف، ُغِػاَر َلاُف َماة َتَؼادَّ

  .(3)«َذْكبِفِ 

 الؿقاَلة ا القضقء  

وهل يلؾ إطضاء متتابعنة دون أن يػصنؾ بقـفنا بػاصنؾ زمـنل، وهنل 

، واجبننة يف الق،ننقء إٓ إذا تركفننا لعننذركاكؼطاع الؿنناء ومجقكننف وكحننق ذلننؽ

أحؿنند، وقننقل وهننذا هننق الظنناهر مننـ مننذهب مالننؽ، وهننق قننقل يف مننذهب 

 .(4)لؾوافعل، وشقس اإلسالم

                                                

  (.757أخرجف البخارى )(1) 

 (.758أخرجف البخارى )(2) 

 (.226(، وملؾؿ )759أخرجف البخارى )(3) 

 .(27/735(، ومجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )7/778اكظر: الؿغـل )(4) 



  فقه احلالل واحلرام

 (23أحؿر أسقد )
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نَل َفَتنَرَك َمْقِ،نَع ُضُػنٍر َطَؾنك َقَدمِنِف  طـ طؿنر بنـ الخطناب، َأنَّ َرُجناًل َتَق،َّ

ـْ ُوُضقَءكَ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْبَصَرُه الـَّبِلُّ   َفَرَجَع، ُ ؿَّ َصؾَّك. (1)«اْرِجْع َفَلْحِس

طؾنك وجنقب  ، فندلايلؾ ذلنؽ الؿق،نع النذي تركتنف ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يؼؾ لف 

 .الؿقآة يف الق،قء

                                                
 (.243أخرجف ملؾؿ ) (1)
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 صهو الوضوء

والؿؼصقد هبا إشقاء التنل يلنتحب فعؾفنا أ ـناء الق،نقء أو قبؾنف، فننن 

 فعؾفا الؿلؾؿ فؾف أجر، وإن تركفا فؾقس طؾقف إ ؿ.

 السقاك  -1

وهنق آلنة لطفنارة الػنؿ،  ،وهق طبارة طـ قطعة خوبة مـ جذور شجر إراك

 .ملسو هيلع هللا ىلصواستعؿالف سـة طـ رسقل اهلل 

نَل، ُ نؿَّ َقناَم »... لحديث ابـ طباس وفقف:  َك َوَتَق،َّ ُ ؿَّ َرَجَع إَِلك اْلَبْقِت َفَتَلقَّ

َيةَ  ْٔ َؿاِء َفَتاَل َهِذِه ا ڈ ژ ﴿: َفَصؾَّك ُ ؿَّ اْ،َطَجَع ُ ؿَّ َقاَم، َفَخَرَج َفـََظَر إَِلك اللَّ

 ﴾ہ ہ ہ﴿حتك بؾنغ  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک

َل، ُ ؿَّ َقاَم َفَصؾَّكُ ؿَّ َرَج   191-191 آل طؿران ] َك َفَتَق،َّ   .(1)«َع َفَتَلقَّ

 غسؾ الؽػقـ ىف أول القضقء  -2

ـَ التَّْقِر، َفَغَلَؾ َيَدْيِف »... لحديث طبد اهلل بـ زيد، وفقف: 
َفَلْكَػَل َطَؾك َيِدِه مِ

، وهننق مننذهب الحـػقننة، والوننافعقة، والحـابؾننة، واختقننار شننقس (2)...«َ الًَ ننا

  .(3)اإلسالم

                                                

 (256ف ملؾؿ )أخرج(1) 

 (.235(، وملؾؿ )786أخرجف البخارى )(2) 

(، والحناوي الؽبقنر لؾؿناوردي 7/778اكظر: البـاية شرح الفداية لبدر النديـ العقـنل ) (3)

 .(774(، وشرح العؿدة ٓبـ تقؿقة )ص: 7/34(، والؽايف ٓبـ قدامة )7/93)



  فقه احلالل واحلرام

 (25أحؿر أسقد )
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 تثؾق  الغسؾ   -3

 يلؾ العضق  الث مرات ماطدا الرأس وإذن فقؿلحان مرة واحدة.

اَن َدَطا بَِقُ،قٍء،  ـَ َطػَّ اَن َأكَُّف َرَأى ُطْثَؿاَن ْب ـِ َطػَّ ـْ ُحْؿَراَن، َمْقَلك ُطْثَؿاَن ْب َط

اٍت، ُ نن ـْ إَِكايِننِف، َفَغَلننَؾُفَؿا َ ننالََث َمننرَّ ؿَّ َأْدَخننَؾ َيِؿقـَننُف فِننل َفننَلْفَرَغ َطَؾننك َيَدْيننِف مِنن

الَقُ،قِء، ُ ؿَّ َتَؿْضَؿَض َواْسَتـَْوَؼ َواْسَتـَْثَر، ُ ؿَّ َيَلَؾ َوْجَفنُف َ الًَ نا َوَيَدْينِف إَِلنك 

ـِ َ الًَ ا، ُ ؿَّ َمَلَ  بَِرْأِسِف، ُ نؿَّ َيَلنَؾ ُكنؾَّ ِرْجنٍؾ َ الًَ نا، ُ نؿَّ َقناَل: َرَأْينُت  الِؿْرَفَؼْق

ُل َكْحَق ُوُ،قيِل َهَذا، َوَقاَل: َيتَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ  َل َكْحَق ُوُضاقئِل َهاَذا، ُثاؿَّ »َق،َّ ـْ َتَقضَّ َم

ـْ َذْكبِفِ  َم ِم ُث فِقِفَؿة َكْػَسُف، َغَػَر اللُ َلُف َمة َتَؼدَّ ـِ َلَ ُيَحدِّ  .(1)«َصؾَّك َرْكَعَتْق

 الدطةء بعد القضقء وصَلة ركعتقـ  -4

 ملسو هيلع هللا ىلصالذي كنان يندطق بنف رسنقل اهلل  يلتحب أن يدطق الؿتق،ئ بالدطاء

 بعد الق،قء، ويلتحب أيًضا أن يصؾل ركعتقـ سـة الق،قء.

اُل َفُقْبِؾاُغ َأْو َفُقْسابُِغ »: لحديث طؼبة بـ طامر، وفقنف ـْ َأَحاٍد َيَتَقضَّ َمة ِمـُْؽْؿ ِما

ااًدا  َطْبااُد اللِ َوَرُسااقُلُف إَِلَّ اْلَقُضااقَء ُثااؿَّ َيُؼااقُل  َأْشااَفُد َأْن ََل إَِلااَف إَِلَّ اللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ

ـْ َأيَِّفة َشةءَ  َْ َلُف َأْبَقاُب اْلَجـَِّ  الثََّؿةكَِقُ  َيْدُخُؾ ِم  .«ُفتَِح

ااَل َفَؼااةَل َأْشااَفُد َأْن ََل إَِلااَف إَِلَّ اللُ َوْحااَدُه ََل َشاارِيَؽ َلااُف »وىف روايننة:  ـْ َتَقضَّ َماا

ًدا َطْبُدُه َوَرُسق   .(2)«ُلفُ َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

                                                
 .(764أخرجف البخارى ) (1)

 (.234أخرجف ملؾؿ )(2) 
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 الـَّبِلَّ : ڤوطـ أبك هريرة 

َية بَِلَُل » :َقاَل لِباِلٍَل ِطـَْد َصالَِة الَػْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

ـَ َيَديَّ فِال  َُ َدفَّ َكْعَؾْقَؽ َبْق ْثـِل بَِلْرَجك َطَؿٍؾ َطِؿْؾَتُف فِل اإِلْسَلَِم، َفنِكِّل َسِؿْع َحدِّ

نْر َصُفنقًرا، فِنل َسناَطِة َقاَل: َما َطِؿْؾُت َطَؿاًل َأْرَج  «الَجـَّ ِ  ك ِطـِْدي: َأكِّل َلْؿ َأَتَطفَّ

ْقُت بَِذلَِؽ الطُُّفقِر َما ُكتَِب لِل َأْن ُأَصؾَِّل  َّٓ َصؾَّ   .(1)َلْقٍؾ َأْو َكَفاٍر، إِ

                                                
 (.2458(، وملؾؿ )7749البخارى ) أخرجف(1) 
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 أمور يضتحب هلا الوضوء

هذه إشقاء التنل سنـذكرها يلنتحب لفنا الق،نقء، فننن فعؾفنا الؿلنؾؿ 

 طؾقف. بغقر و،قء فجايز وٓ إ ؿ

 طـد ذكر الل طز وجؾ  -1

وهنق يبنقل، فلنؾؿ طؾقنف،  ملسو هيلع هللا ىلصأكف أتنك الـبنك  :ڤطـ الؿفاجر بـ قـػذ 

َُ َأْن َأْذُكاَر اللَ إَِلَّ »فؾؿ يرد طؾقف حتك تق،ل،  ؿ اطتنذر إلقنف فؼنال:  ال َكرِْها إِكِّ

 . (1)«َطَؾك ُصْفرٍ 

 القضقء طـد كؾ صَلة  -2

َؾَقاِت َينْقَم اْلَػنْتِ   ملسو هيلع هللا ىلص ـَّبِكَأن ال: »طـ سؾقؿان بـ بريدة طـ أبقف َصؾَّك الصَّ

ْقفِ  َفَؼاَل َلُف ُطَؿُر: َلَؼْد َصنـَْعَت اْلَقنْقَم َشنْقًكا َلنْؿ « بُِقُ،قٍء َواِحٍد، َوَمَلَ  َطَؾك ُخػَّ

ـْ َتْصـَُعُف، َقاَل:    .(2)«َطْؿًدا َصـَْعُتُف َية ُطَؿرُ »َتُؽ

،قء لؽؾ صالة حتك كان مـ طادتف الق ملسو هيلع هللا ىلصفدل الحديث طؾك أن الـبل 

وإن لؿ يـتؼض و،قيف، وقد صؾك ينقم فنت  مؽنة جؿقنع الصنؾقات بق،نقء 

 طؿًدا صـعف يا طؿر. ملسو هيلع هللا ىلصواحد لقبقـ ٕمتف جقاز ذلؽ، ولفذا قال 
                                                

الؿجتبنننك »(، والـلنننايل يف 77(، وأبنننق داود )5/80(، و)4/345أخرجنننف أحؿننند )(1) 

، 803(، وابنـ حبنان )732« )شنرح اللنـة»(، والبغنقي يف 350(، وابـ ماجف )7/37)

 (.7/767(، والحاكؿ )806

إذكنار  -قد صنحقحة قال الـقوي: حديث صحق  رواه أبق داود والـلايل وابـ ماجنف بلسناك 

(، وحلـف لوقاهده إلبناين 208، 7/205« )كتايج إفؽار»(، وحلـف الحافظ يف 28)ص: 

  .(73« )صحق  أبل داود إم»( صححف طؾك شرط ملؾؿ يف 834« )الصحقحة»يف 

 (.277أخرجف ملؾؿ )(2) 
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 القضقء طـد كؾ حدث  -3

والحدث هق: كؾ ما يـؼض الق،قء، سنقاء أكنان حندً ا أصنغر بخنروج 

، ويؽننقن إمننا مننـ جـابننة ، أو كننان حنندً ا أكنن،(بننراز)رينن  أو بننقل أو يننايط 

أو احننتالم أو حننقض أو كػنناس، إٓ أن الحننقض  ()بجؿنناع الرجننؾ لزوجتننف

 والـػاس ٓ يجقز معفؿا الق،قء ولق طؾك سبقؾ آستحباب.

 الـَّبِلَّ : ڤطـ أبك هريرة 
َياة بِاَلَُل » :ِطـَْد َصالَِة الَػْجرِ  لِباِلَلٍ َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

ْثـِل بَِلْرَجك َطَؿٍؾ َطؿِ  ـَ َيَديَّ فِال َحدِّ َُ َدفَّ َكْعَؾْقَؽ َبْق ْؾَتُف فِل اإِلْسَلَِم، َفنِكِّل َسِؿْع

نْر َصُفنقًرا، فِنل َسناَطِة  «الَجـَّ ِ  َقاَل: َما َطِؿْؾُت َطَؿاًل َأْرَجك ِطـِْدي: َأكِّل َلْؿ َأَتَطفَّ

ْقُت بَِذلَِؽ الطُُّفقِر َما ُكتَِب لِل َأنْ  َّٓ َصؾَّ   .(1)ُأَصؾَِّل  َلْقٍؾ َأْو َكَفاٍر، إِ

أو  القضااقء لؾجـااب إذا أراد أن يـااةم دون اغتسااةل أو أراد أن يجااةمع -4

  يلكؾ

 طـ ابـ طؿر أن طؿر بـ الخطاب 
ِ
َأَيْرُقُد َأَحُدَكا َوُهَق  :ملسو هيلع هللا ىلصَسَلَل َرُسقَل اهلل

َل َأَحُدُكْؿ، َفْؾَقْرُقْد َوُهَق ُجـٌُب »ُجـٌُبف َقاَل:   .(2)«َكَعْؿ إَِذا َتَقضَّ

َكَعننْؿ »َيْرُقننُد َوُهنَق ُجـُنٌبف َقاَلنْت:  ملسو هيلع هللا ىلص َأَكناَن الـَّبِنلُّ  :ڤؾت طايونة وُسنك

لُ    .(3)«َوَيَتَق،َّ

 ؿْ كُ ُد َحااك أَ َتاا أَ ذَ إَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوطنـ أبنل سنعقد الخندري، قننال: قنال رسنقل اهلل 

 .(4)«لْ ضَّ قَ تَ قَ ؾْ ، فَ قدَ عُ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  ؿَّ ، ثُ فُ ؾَ هْ أَ 

                                                
 .متػؼ طؾقف: تؼدم تخريجف(1) 

 (.306(، وملؾؿ )287أخرجف البخاري )(2) 

 (.305(، وملؾؿ )286أخرجف البخاري )(3) 

 (.308أخرجف ملؾؿ )(4) 
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 »قالنت:  ڤوطـ طايونة 

ِ
إَِذا َكناَن ُجـًُبنا، َفنَلَراَد َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص َكناَن َرُسنقُل اهلل

اَلةِ  َل ُوُ،قَءُه لِؾصَّ  .(1)«َيْلُكَؾ َأْو َيـَاَم، َتَق،َّ

  ( 2/222قةل الـقوي ا شرح مسؾؿ )

إحاديث كؾفا أكف يجقز لؾجـب أن يـام، ويلكؾ ويورب ويجامع قبنؾ »

س آيتلنال، وهننذا مجؿننع طؾقنف... وٓ خننالف طـنندكا أكنا هننذا الق،ننقء لننق

 . اكتفك.«بقاجب، وهبذا قال مالؽ والجؿفقر

ٕن الق،قء ٓ يرفع حدث الجـابنة، فقؾنزم الجـنب أن يغتلنؾ لقصنؾل، 

 وستليت الؿلللة قريًبا.

   القضقء مـ الؼلء -5

 : »طنننـ معننندان بنننـ أبنننك صؾحنننة طنننـ أبنننك الننندرداء
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسنننقَل اهلل

ننلَ  ْلننِجِد ِدَمْوننَؼ، َفننَذَكْرُت َذلِننَؽ َلننُف، َفَؼنناَل: َفَؾِؼقننُت َ ْقَبنناَن فِننل مَ ، «َقنناَء، َفَتَق،َّ

، ومؿننـ اسننتحب الق،ننقء مننـ الؼننلء (2)«َصننَدَ ، َأَكننا َصننَبْبُت َلننُف َوُ،ننقَءهُ »

جؿننناهقر العؾؿننناء منننـفؿ إيؿنننة: مالنننؽ، والونننافعل، وشنننقس اإلسنننالم، 

 .(3)ويقرهؿ

                                                

 .(22/305أخرجف ملؾؿ )(1) 

 «اإلرواء»( ويقرهؿنا، وصنححف إلبناين يف 6/449(، وأحؿند )87أخرجف الرتمذي )(2) 

(777.) 

(، ومجؿقع الػتاوى 7/66(، وإم لؾوافعل )7/726اكظر: الؿدوكة الؽ،ى لؿالؽ ) (3)

 .(20/526ٓبـ تقؿقة )
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 القضقء طـد الـقم  -6

ََ َمْضاااَجَعَؽ، إَِذا أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصطنننـ الننن،اء بنننـ طنننازب قنننال: قنننال الـبنننك   َتْقااا

، ُثاااؿَّ ُقاااْؾ   ـِ َؽ األَْيَؿااا اااَلَِة، ُثاااؿَّ اْضاااَطِجْع َطَؾاااك ِشاااؼِّ اااْل ُوُضاااقَءَك لِؾصَّ  َفَتَقضَّ

َُ َأْمارِي إَِلْقاَؽ، َوَأْلَجاْلُت َضْفارِي إَِلْقاَؽ،  ْضا َُ َوْجِفل إَِلْقاَؽ، َوَفقَّ ُفؿَّ َأْسَؾْؿ الؾَّ

َُ بِؽَِتةبَِؽ الَّاِذي َرْغَبً  َوَرْهَبً  إَِلْقَؽ، َلَ َمْؾَجَل وَ  ُفؿَّ آَمـْ َلَ َمـَْجة ِمـَْؽ إَِلَّ إَِلْقَؽ، الؾَّ

ََ َطَؾااك الِػْطااَرِة،  ـْ َلْقَؾتِااَؽ، َفَلْكاا ََّ ِماا ، َفاانِْن ُماا ََ ، َوبِـَبِقِّااَؽ الَّااِذي َأْرَسااْؾ ََ َأْكَزْلاا

ُؿ بِفِ  َـّ آِخَر َمة َتَتَؽؾَّ ْدُتَفا َطَؾك الـَّبِ . «َواْجَعْؾُف ُفنؿَّ ملسو هيلع هللا ىلصلِّ َقاَل: َفَردَّ ا َبَؾْغُت: الؾَّ ، َفَؾؿَّ

ننِذي َأْكَزْلننَت، ُقْؾننُت: َوَرُسننقلَِؽ، َقنناَل:  َلَ، َوَكبِقِّااَؽ الَّااِذي »آَمـْننُت بِؽَِتابِننَؽ الَّ

 ََ  .(1)«َأْرَسْؾ

فدل الحديث طؾك استحباب الق،قء طـد الـقم، وهذا باتػا  الؿذاهب 

 .(2)إربعة، وشقس اإلسالم، ويقرهؿ

 لل بغقر وضقء؟هؾ يجقز ذكر ا

  :كعنننؿ، يجنننقز ذكنننر اهلل بغقنننر و،نننقء وتنننالوة الؼنننرآن، فؾنننؽ أن تؼنننقل

اهلل أك،، ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل، الؾفنؿ صنؾ طؾنك  الحؿد هلل، سبحان اهلل،

                                                

 (.2770(، وملؾؿ )247أخرجف البخاري )(1) 

(، وفنت  7/262(، ومقاهب الجؾقؾ لؾحطاب )7/77اكظر: البحر الرايؼ ٓبـ كجقؿ ) (2)

(، والػتنناوى الؽنن،ى ٓبننـ تقؿقننة 7/88(، وكونناف الؼـنناع لؾبفننقيت )7/426البنناري )

(2/748). 
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كبقـا محؿد، ويقر ذلؽ مـ أكقاع الذكر، وكذا يباح لنؽ قنقل أذكنار الصنباح 

كنان ذكنر اهلل طؾنك و،نقء  وكنؾ أكنقاع النذكر، وإن ،والؿلاء، وأذكار الـنقم

 أفضؾ بال شؽ.

 »طايوة قالت: طـ 
ِ
 .(1)«َيْذُكُر اهلَل َطَؾك ُكؾِّ َأْحَقاكِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسْقُل اهلل

  ( 2/315قةل اإلمةم الـقوي ا شرح مسؾؿ )

اطؾؿ أن العؾؿاء مجؿعقن طؾك أن لؾؿحدث أن يلكنؾ ويونرب وينذكر »

 وٓ كراهننة يف شننلء مننـ ذلننؽ،  اهلل سننبحاكف وتعننالك ويؼننرأ الؼننرآن، ويجننامع

وقد تظاهرت طؾك هذا كؾنف دٓينؾ اللنـة الصنحقحة الؿونفقرة منع إجؿناع 

 .«إمة

 ؟هؾ يجقز لؾؿرأة الحةئض والـػسةء قراءة الؼرآن بغقر مس الؿصحػ

كعؿ يجقز لؾؿرأة الحايض والـػلاء قراءة الؼنرآن بغقنر منس الؿصنحػ 

ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلنف  (اكتلجنق)طؾك أن تؼؾب القر  بحاينؾ أو تؾنبس قػناز   الُؿاْمِم

 ففننذا كننص طننام ينندل طؾننك أن الؿننممـ ٓ يننـجس ٓ بجـابننة  ،(2)«ََل َيااـُْجُس 

وٓ حقض وٓ يقر ذلؽ، منع العؾنؿ بنلن دم الحنقض كجنس وكنذا الؿق،نع 

 الننذي يخننرج مـننف الحننقض، أمننا ينند الؿننرأة فؾقلننت بـجلننة وكننذا سنناير 

 جلدها.
                                                

 (.373أخرجف ملؾؿ )(1) 

 (.377(، وملؾؿ )285أخرجف البخاري ) (2)
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ان الؼرآن الصحابل الجؾقنؾ وقد ذهب إلك هذا الؼقل ح، إمة وترجؿ

، وهنق قنقل يف منذهب اإلمنام (3)، والونافعل(2)، واإلمام مالنؽ(1)ابـ طباس

، (7)، وابنـ حنزم(6)، وشقس اإلسنالم ابنـ تقؿقنة(5)، واإلمام البخاري(4)أحؿد

 ويقرهؿ. (11)، وابـ الؿـذر(9)، واإلمام الط،ي(8)وداود

                                                

 (.7/778(، وشرح الؿعاين )7/348(، وتحػة إحقذي )7/727اكظر: الؿغـل ) (1)

 (.7/774اكظر: حاشقة الدسققل ) (2)

 (.7/747والحاوي الؽبقر )(، 2/356اكظر: الؿجؿقع ) (3)

 (.7/327( واإلكصاف )7/727اكظر: الؿغـل ) (4)

 (.7/487اكظر: فت  الباري ) (5)

 (.467-27/460ى )اكظر: مجؿقع الػتاو (6)

 (.7/94اكظر: الؿحؾك ) (7)

 (.7/487اكظر: فت  الباري ) (8)

 .الؿصدر اللابؼ (9)

 .كػس الؿصدر (11)



  فقه احلالل واحلرام

 (33أحؿر أسقد )

22 
 

22 

 
 نواقض الوضوء

 .ت فلد الق،قءء التل إذا حد مػلدات الق،ق :أي

  (البراز)البقل والغةئط  -1

 . 43 الـسةء ] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿لؼقلف تعالك: 

 خروج الريح   -2

إَِذا َوَجَد َأَحُدُكْؿ فِل َبْطـِاِف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤطـ أبك هريرة 

ـَ  َـّ ِم اْلَؿْسِجِد َحتَّك َيْسَؿَع  َشْقًئة، َفَلْشَؽَؾ َطَؾْقِف َأَخَرَج ِمـُْف َشْلٌء َأْم ََل، َفََل َيْخُرَج

  .(1)«َصْقًتة، َأْو َيِجَد ِريًحة

 والؿذى   ،القدي -3

 .وقد سبؼ بقاهنؿا

   مس الػرج بدون حةئؾ -4

لْ »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف    .(2)«إَِذا َمسَّ َأَحُدُكْؿ َذَكَرُه، َفْؾَقَتَقضَّ

                                                
 (.362أخرجف ملؾؿ )(1) 

 (، 352(، والحؿقنندي )57« )الؿقصننل»(، ومالننؽ يف 407، 6/406أخرجننف أحؿنند )(2) 

(، 276، 7/00« )الؿجتبنك»(، والـلنايل يف 737، 730(، والدارمل )787وأبق داود )

(، 7/34« )الؿلنـد»(، والونافعل يف 84، 82/83(، والرتمنذي )759« )الؽ،ى»ويف 

(، وصنححف 765« )شنرح اللنـة»(، والبغنقي يف 7/763« )مصنـػف»وابـ أبل شنقبة يف 

« صنحق  أبنل داود إم»(، وصححف طؾك شرط البخاري يف 776« )اإلرواء»إلباين يف 

 قان ڤ، وقند رواه يقرهنا: كنلبل هرينرة، وجنابر بنـ( مـ حديث بلرة بـت صػ775)

طبد اهلل، وابـ طباس، وأم حبقبة، وطبد اهلل بـ طؿرو، وأبل أيقب، واكظر: أكقس اللناري 

 (.5388-7/5352تخريج فت  الباري )
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، وهذا مذهب جؿفنقر إيؿنة: مالنؽ، سقاء فوالرجؾ والؿرأة يف حؽؿ

 .(1)، وأحؿد، وابـ حزم، ويقرهؿوالوافعل

 أكؾ لحقم اإلبؾ   -5

، وهنذا منذهب أحؿند، فنذا أكؾ الؿتق،ئ لحؿ الجؿؾ اكتؼض و،نقءه

 .(2)وابـ الؼقؿ، وابـ حزم، ويقرهؿ وابـ تقؿقة، وصايػة مـ الوافعقة،

  قُل ُس رَ  َؾ كِ : ُس اَل قَ  ٍب ازِ طَ  ـِ بْ  اءِ رَ بَ الْ  ـِ طَ  وَي لؿا رُ 
ِ
 ـْ مِن قءِ ُ، قُ الْ  ـِ طَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اُئقا ِمـَْفاة» :اَل ؼَ ف فَ ؾِ بِ اإْلِ  قمِ حُ لُ  ف ؿِ ـََغنالْ  قمِ ُحنلُ  ـْ مِن قءِ ُ،نقُ الْ  ـِ َطن َؾ كِ ُسنوَ  «َتَقضَّ

ُئقا ِمـَْفة»: اَل ؼَ فَ    .(3)«ََل َتَتَقضَّ

                                                
(، وإم لؾونننافعل 7/277(، وطنننقن الؿعبنننقد )7/778اكظنننر: الؿدوكنننة الؽننن،ى ) (1)

 .(763( ملللة )7/220(، والؿحؾك ٓبـ حزم )7/68)

(، والػتننناوى الؽننن،ى ٓبنننـ تقؿقنننة 2/68(، والؿجؿنننقع )7/750اكظنننر: الؿغـنننل )(2) 

(، 7/68(، وشننرح الندرر البفقننة )2/370(، وإطنالم الؿنققعقـ ٓبننـ الؼنقؿ )7/296)

 .(7/225والؿحؾك )

(، وابننـ 493، 784(، وأبننق داود )87(، والرتمننذي )303، 4/288أخرجننف أحؿنند )(3) 

(، 7596(، وطبند النرزا  )735، 734(، والطقاللنل )32، وابـ خزيؿة )(494ماجف )

« شنرح معناين أ نار»(، والطحناوي يف 74/749(، و)386، 7/384وابـ أبنل شنقبة )

(، قال إسحا  بـ راهقيف: ص  يف هذا 7/738« )إوسط»(، وابـ الؿـذر يف 7/384)

سننــ »بننـ سننؿرة  ، حننديث النن،اء، وحننديث جننابرملسو هيلع هللا ىلصالبنناب حننديثان طننـ رسننقل اهلل 

ٓبنـ الؿـنذر « إوسنط»(، وقال أحؿد بنـ حـبنؾ: حنديث صنحق  7/725« )الرتمذي

(، وقال ابـ خزيؿة: لؿ كر خالًفا بقـ أهؾ الحديث أن 4/349« )التؿفقد»(، و7/740)

هذا الخ، صحق  مـ جفة الـؼنؾ لعدالنة كاقؾقنف. وقنال ابنـ الؿـنذر: الق،نقء منـ لحنقم 

،اء وجابر وجقدة إسـادهؿا، وقال ابـ حزم: إسـاده ياية يف اإلبؾ يجب لثبقت حديث ال

 (.778(، وصححف إلباين يف صحق  أبل داود إم )4/34« )الؿحؾك»الصحة 
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 ـقم الثؼقؾ الذي يغؾب طؾك العؼؾ ال -6

النذي ٓ ينذهب معنف اإلدراك، أي إذا حندث شنلء )أما الـنقم الخػقنػ 

 ؼض الق،قء.فال يـ (أحس بف

ـْ َأَكٍس، َأكَُّف َقاَل:  ُأقِقَؿنْت َصناَلُة اْلِعَوناِء َفَؼناَل َرُجنٌؾ: لِنل َحاَجنٌة َفَؼناَم »َط

ْقا (َأْو َبْعُض اْلَؼنْقمِ )ُيـَاِجقِف َحتَّك َكاَم اْلَؼْقُم  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  وهنذا يندل  ،(1)«ُ نؿَّ َصنؾَّ

ة: مالننؽ، ، وهننذا مننذهب إيؿننطؾننك أن الـننقم الخػقننػ ٓ يننـؼض الق،ننقء

 .(2)والوافعل، وأحؿد، ويقرهؿ

 مـ تقضل ثؿ أحس بخروج كؼط  بقل هؾ يـتؼض وضقءه؟

مجرد اإلحلاس بخروج كؼطة بقل ٓ يـؼض الق،قء، حتنك ولنق دخنؾ 

يف الصالة فال يجقز لف الخروج مـ الصنالة بؿجنرد الونؽ يف خنروج كؼطنة 

  البقل،

َجَد َأَحُدُكْؿ فِل َبْطـِاِف إَِذا وَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤطـ أبك هريرة 

ـَ اْلَؿْسِجِد َحتَّك َيْسَؿَع  َـّ ِم َشْقًئة، َفَلْشَؽَؾ َطَؾْقِف َأَخَرَج ِمـُْف َشْلٌء َأْم ََل، َفََل َيْخُرَج

 فدل ذلؽ طؾك أكف ٓ يخرج مـ الصالة إٓ بقؼقـ. .(3)«َصْقًتة، َأْو َيِجَد ِريًحة

ه الحالة يـتؼض و،قؤه وطؾقف تقؼـ وتلكد مـ خروج البقل فػل هذ فنذا

                                                

 (.376أخرجف ملؾؿ )(1) 

(، والؿجؿنننقع شنننرح الؿفنننذب 7/782اكظنننر: شنننرح التؾؼنننقـ لؾؿنننازري الؿنننالؽل ) (2)

(، وفنت  البناري 7/742غـل )(، والؿ7/277(، واإلكصاف )7/67(، وإم )2/79)

 .(7/274(، وتحػة إحقذي )7/374)

 (.362أخرجف ملؾؿ )(3) 
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، وهنذا اختقنار  ؿ يتق،نل (أي يلؾ الؿؽان الذي كزل مـف البقل)آستـجاء 

 . (1)شقس اإلسالم ابـ تقؿقة، ويقره

 الرجؾقـ ا القضقء؟القديـ و هؾ يجب تخؾقؾ أصةبع

القاجب هق وصنقل الؿناء بنقـ إصنابع سنقاء أكنان ذلنؽ بالتخؾقنؾ أم 

رجؾقننف متالصننؼة، وجننب التخؾقننؾ بلصننبع يننده ، فنننن كاكننت أصننابع  بغقننره

 .(2)لقصقل الؿاء بقـ إصابع، وهذا مذهب الوافعقة، والحـابؾة، ويقرهؿ

نَل َفَتنَرَك  :وصقل الؿاء بقـ إصابعوالدلقؾ طؾك وجقب  َأنَّ َرُجناًل َتَق،َّ

ـْ اْرِجاااْع، فَ » :َفَؼننناَل  ملسو هيلع هللا ىلصَمْقِ،نننَع ُضُػنننٍر َطَؾنننك َقَدمِنننِف َفَلْبَصنننَرُه الـَّبِنننلُّ  َلْحِسااا

، وهننذا مننذهب جؿنناهقر العؾؿنناء: مننـ الؿالؽقننة، والوننافعقة، (3)«ُوُضااقَءكَ 

 .(4)والحـابؾة، ويقرهؿ

 مة هق الذكر الؿستحب بعد القضقء؟

َٓ  :يلتحب لؾؿرء أن يؼقل بعند الق،نقء َّٓ اهلُل َوْحنَدُه  َٓ إَِلنَف إِ  َأْشنَفُد َأْن 

ًدا َطبْ   ُدُه َوَرُسقُلُف.َشِريَؽ َلُف َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

اَل »قنال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ طؼبة بـ طامر الجفـنك أن رسنقل اهلل والدلقؾ  ـْ َتَقضَّ َما

                                                

 .(27/220اكظر: مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة ) (1)

 .(7/795(، والـقؾ )7/98(، والؿغـل )7/455اكظر: الؿجؿقع شرح الؿفذب ) (2)

 (.243أخرجف ملؾؿ ) (3)

(، 7/794(، واإلكؾقؾ شرح مختصر خؾقنؾ )7/269اكظر: الذخقرة لؾؼرايف الؿالؽل )(4) 

(، وشنرح العؿندة 7/80(، والؿغـل )7/289والقسقط يف الؿذهب الوافعل لؾغزالل )

 (.798ٓبـ تقؿقة )ص: 
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ااًدا َطْبااُدُه  َفَؼااةَل َأْشااَفُد َأْن ََل إَِلااَف إَِلَّ اللُ َوْحااَدُه ََل َشاارِيَؽ َلااُف َوَأْشااَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

 . (1)«َوَرُسقُلفُ 

َْ َلُف َأْبَقاُب »وىف رواية:  ـْ َأيَِّفة َشةءَ إَِلَّ ُفتَِح  .(2)«اْلَجـَِّ  الثََّؿةكَِقِ ، َيْدُخُؾ ِم

 هؾ يجقز القضقء إذا كةن طؾك األضةفر مـقؽقر أو حـةء؟

وجقد الؿـقؽقر طؾك أى طضنق منـ أطضناء الق،نقء يبطؾنف: ٕكنف يحنقل 

 بقـ البورة وبقـ وصقل الؿاء إلقفا: لؿا بف مـ صبؼة شؿع.

نَل َفَتنَرَك َمْقِ،نَع ُضُػنٍر َطَؾنك َقَدمِنِف طـ طؿنر بنـ الخطناب، َأنَّ َرُجناًل  َتَق،َّ

ـْ ُوُضقَءكَ »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْبَصَرُه الـَّبِلُّ  َفَرَجَع، ُ ؿَّ َصؾَّك ،«اْرِجْع َفَلْحِس
(3). 

فدل الحديث طؾك وجقب وصنقل الؿناء إلنك جؿقنع أطضناء الق،نقء، 

 والظػر مـ أطضاء الق،قء.

ٕن الحـنة تصنبغ كصنبغة الونعر،  أما الحـاء فال تم ر يف صحة الق،قء،

ٓ  وصبغة الوعر ٓ تؿـع وصقل الؿناء إلنك الونعر فؽنذلؽ الحـنة يف الظػنر

 تؿـع وصقل الؿاء إلقف.

                                                
 (.234أخرجف ملؾؿ )(1) 

 .( ويقرهؿا7/770(، وابـ خزيؿة )7/79« )الؿلـد»أخرجف أحؿد يف (2) 

 .ويقره (243أخرجف ملؾؿ ) (3)
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 الغضل موجبات

 .إمقر التل إذا حد ت يجب طؾك اإلكلان أن يغتلؾ :أي

 خروج الؿـل   - 1

 وقد سبؼ بقاكف.

 م سننؾؿة والنندلقؾ طؾننك وجننقب الغلننؾ مننـ خننروج الؿـننل حننديث أ

 : أم الؿممـقـ أهنا قالت
ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسنقَل  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت ُأمُّ ُسَؾْقٍؿ إَِلك َرُسقِل اهلل

 
ِ
ـْ ُيْلنٍؾ إَِذا اْحَتَؾَؿنْتف  ،اهلل ، َفَفْؾ َطَؾك الَؿنْرَأِة مِن ـَ الَحؼِّ

َٓ َيْلَتْحقِل مِ إِنَّ اهلَل 

 .(1) «إَِذا َرَأِت الَؿةءَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل الـَّبِلُّ 

 إذا رأت الؿاء: أي إذا كزل الؿـل.

 الجؿة    - 2

ـَ ُشاَعبَِفة اأْلَْرَباِع َوَماسَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصلحديث طايوة، قال رسقل اهلل  إَِذا َجَؾَس َبْق

 .(2)«اْلِخَتةُن اْلِخَتةَن َفَؼْد َوَجَب اْلُغْسُؾ 

ـَ ُشَعبَِفة األَْرَبِع، ُثؿَّ َجَفَدَهة »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسقل اهلل  َفَؼْد َوَجاَب إَِذا َجَؾَس َبْق

 .(3)«الَغْسُؾ 

يورتط يف وجقب الغلؾ مـ الجؿناع أن ُيَغقِّنَب الَحَونَػة )رأس النذكر( 

كؾفا يف فرج الؿرأة، فنذا حصؾ هنذا فؼند حصنؾ الجؿناع، ووجنب الغلنؾ، 

                                                
 (.373( وملؾؿ )282ري )أخرجف البخا(1) 

 (.349أخرجف ملؾؿ )(2) 

 .(348(، وملؾؿ )297أخرجف البخاري )(3) 
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 سقاء كزل الؿـل أم لؿ يـزل.

، وهنق محناذاة «ةنَ َتاخِ الْ  ةنُ َتاخِ الْ  سَّ ا َماذَ إِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هق الؿؼصقد بؼقلنف 

،ع ختنان الرجنؾ لؿق،نع ختنان الؿنرأة، وٓ يؽنقن ذلنؽ إٓ إذا يابنت مق

 الَحَوَػة يف الػرج.

فؾقلت كؾ مداطبة تؽقن جؿاًطنا، فننذا منس ذكنر الرجنؾ مق،نع ختنان 

الؿرأة ولؿ ُيَغقِّب الَحَوَػة، أو يناب جنزء مـفنا فؾنقس طؾقفؿنا يلنؾ، إٓ إذا 

 كزل الؿـل.

 الخَلص  

رأة إمننا بـننزول الؿـننل، أو بغقنناب أن وجننقب الغلننؾ طؾننك الرجننؾ والؿنن

الحوػة كؾفا يف الػرج طؾك القصػ الذي ذكركاه، وهذا ما أجؿع طؾقف أهنؾ 

 العؾؿ.

 ( 1/471قةل الحةفظ ا الػتح  )

والؿراد بالؿس وآلتؼاء الؿحاذاة، ويدل طؾقنف رواينة الرتمنذي بؾػنظ: »

ـد يقبة الَحَونَػة، ، ولقس الؿراد بالؿس حؼقؼتف: ٕكف ٓ يتصقر ط«زَ ةوَ ا َج ذَ إِ »

 «.ولق حصؾ الؿس قبؾ اإليالج لؿ يجب الغلؾ باإلجؿاع

 ( 277-2/276قةل الـقوي ا شرح مسؾؿ )

معـك الحديث: أن إيجاب الغلؾ ٓ يتققػ طؾك كزول الؿـل، بؾ متك »

 ....«.يابت الحوػة يف الػرج، وجب الغلؾ طؾك الرجؾ والؿرأة 

ب الَحَونَػة منـ صنحق  النذكر وآطتبنار يف الجؿناع بتغققن» وقةل $ 
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لفننا تعؾؼننت بننف جؿقننع إحؽننام، وٓ يوننرتط فنننذا يقبفننا بؽؿا، (1)بآتػننا 

 «.تغققب جؿقع الذكر بآتػا 

 اكؼطة  الحقض أو الـػةس. - 3

َلََة َوإَِذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ طايوة أن الـبل  َِ الَحْقَضُ ، َفَدِطل الصَّ ... َفنَِذا َأْقَبَؾ

  .(2)«ل َوَصؾِّلَأْدَبَرْت َفةْغَتِسؾِ 

 بالؿناء بعند اكؼطناع دم -بؿا فقنف النرأس-فال بد مـ يلؾ جؿقع الجلد 

الحقض أو دم الـػاس، ودم الـػناس هنق الندم النذي يخنرج منـ النرحؿ بعند 

 القٓدة أو اللؼط.

 الؿقت   - 4

 :لؿا ماتت ابـتف ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  وهذا بنجؿاع أهؾ العؾؿ: يجب تغلقؾ الؿقت

ـْ َذلَِؽ، بَِؿةٍء َوِسْدرٍ اْغِسْؾـََفة َثَلَثً »  .(3)«ة، َأْو َخْؿًسة، َأْو َأْكَثَر ِم

 ( 11قةل ابـ الؿـذر ا اإلجؿة  )ص  

 .وأجؿعقا طؾك أن الؿقت يغلؾ يلؾ جـابة

 هؾ الشؽ ا الحدث يـؼض القضقء؟

مـ تق،ل و،قًءا صحقًحا  ؿ شؽ هؾ خنرج مـنف شنلء أم ٓ ففنق طؾنك 

قطان، وكؾؿا تق،ل قال لف الونقطان و،قءه، فبعض الـاس يقسقس لفؿ الو

خننرج مـننؽ رينن ، كؼضننت و،ننقءك، و،ننقءك يقننر صننحق ، فننال يؾتػننت 

                                                
 .أي: باتػا  أهؾ العؾؿ(1) 

 (.333( وملؾؿ )228أخرجف البخاري )(2) 

 (.939( وملؾؿ )7253أخرجف البخاري )(3) 
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الؿتق،ئ إلك هذه القساوس ولقبـل حؽؿف طؾك القؼقـ، فنذا كان طؾك يؼقـ 

أكننف تق،ننل فننال يعنند الق،ننقء، وأمننا إذا كننان طؾننك يؼننقـ أكننف كؼننض و،ننقءه 

 فؾقتق،ل.

إَِذا َوَجَد َأَحُدُكْؿ فِل َبْطـِاِف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤطـ أبك هريرة 

ـَ اْلَؿْسِجِد َحتَّك َيْسَؿَع  َـّ ِم َشْقًئة، َفَلْشَؽَؾ َطَؾْقِف َأَخَرَج ِمـُْف َشْلٌء َأْم ََل، َفََل َيْخُرَج

 .(1)«َصْقًتة، َأْو َيِجَد ِريًحة

وهذا ما ذهب إلقف جؿاهقر الػؼفاء مـ: الحـػقة، والونافعقة، والحـابؾنة، 

 .(2)ؿويقره

 مـ أحدث، ثؿ شؽ هؾ تقضل أم َل، مةذا يػعؾ؟

إذا كننان طؾننك يؼننقـ أكننف أحنندث، أو كؼننض و،ننقءه بننلي كنناقض مننـ 

الـقاقض،  ؿ شؽ هؾ تق،ل بعد الحندث أم ٓ، ٓ ُيعند متق،نًكا، وطؾقنف أن 

يتق،ل لؾصالة، وقد كؼؾ اإلجؿاع طؾك ذلؽ ابـ طبند الن،، والـنقوي، وابنـ 

 .(3)حزم، والوقكاين، ويقرهؿ

                                                

 (. 362أخرجف ملؾؿ )(1) 

(، واإلكصننناف 7/207(، والحننناوي الؽبقنننر )7/86اكظنننر: الؿبلنننقط لؾلرخلنننل ) (2)

 .(7/794(، والورح الؽبقر )7/776)

(، وشننرح 7/307(، ومختصننر خؾقننؾ )7/575اكظننر: آسننتذكار ٓبننـ طبنند النن، ) (3)

(، وكقنؾ إوصنار لؾونقكاين 22(، ومراتب اإلجؿاع ٓبنـ حنزم )ص: 2/63الؿفذب )

(7/255). 
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 الغضل

 كقػق  الغسؾ 

 الـقة. -1

 .(أي: مـ مـل  أو مذي)يلؾ الػرج وما أصابف مـ أذى  -2

 الق،قء. -3

 .يلؾ الرأس -4

 صب  الث يرف مـ الؿاء طؾك رأسف. -5

 صب الؿاء طؾك جلده كؾف. -6

ـَ اْلَجـَاَبنِة َبنَدَأ » ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبك ملسو هيلع هللا ىلص طـ طايوة زوج الـبك َكاَن إَِذا اْيَتَلَؾ مِن

ُؾ فَغْلِؾ َيَدْيِف، ُ ؿَّ  الَِة، ُ ؿَّ ُيْدِخُؾ َأَصابَِعُف فِل اْلَؿاِء َفُقَخؾِّ ُل لِؾصَّ َل َكَؿا َيَتَق،َّ َتَق،َّ

بَِفا ُأُصقَل َشَعِرِه، ُ ؿَّ َيُصبُّ َطَؾك َرْأِسِف َ نالََث ينرف بَِقَدْينِف، ُ نؿَّ ُيِػنقُض اْلَؿناَء 

  .(1)«َطَؾك ِجْؾِدِه ُكؾِّفِ 

ه كؾف بحقث يصؾ الؿاء إلنك ولق صب الؿغتلؾ الؿاء طؾك رأسف وجلد

جؿقننع رأسننف وشننعره وجؿقننع أطضننايف جنناز الغلننؾ، وسنناير مننا ذكركننا سننــ 

ران بنـ ، ودلقؾ ذلنؽ حنديث طؿنملتحبة، والرجؾ والؿرأة يف الحؽؿ سقاء

ِذي َأَصناَبْتُف الَجـَاَبنُة حصقـ يف الصحقحقـ، وفقف:  َوَكاَن آِخُر َذاَك َأْن َأْطَطك الَّ

                                                
 (.376(، وملؾؿ )248أخرجف البخاري )(1) 
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ـْ َماٍء، 

، فدل ذلنؽ طؾنك أن تعؿنقؿ (1)«اْذَهْب َفَلْفرِْغُف َطَؾْقَؽ : »ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل وَ إَِكاًء مِ

 .(2)الجلد بالؿاء يجزئ يف الغلؾ

 هؾ غسؾ الحقض كغسؾ الجـةب ؟

كعؿ يلؾ الحقض كغلؾ الجـابة إٓ أكف يجب طؾك الؿرأة فؽ ،ػايرها 

 أ ـاء يلؾ الحقض.

قنب طتت ،ويلتحب استعؿال الؿغتلؾة مـ الحقض قطعة قطـ بنف ملنؽ

 بف ىف مق،ع الدم.

ـَ الَؿِحننقِضف َقنناَل:  :ملسو هيلع هللا ىلصلحننديث طايوننة َقاَلننْت لِؾـَّبِننلِّ  َكْقننَػ َأْيَتِلننُؾ مِنن

اائِل َثَلًَثااة» ااَؽً ، َفَتَقضَّ  الـَّبِننلَّ  «ُخااِذي فِْرَصااً  ُمَؿسَّ
اْسننَتْحَقا، َفننَلْطَرَض  ملسو هيلع هللا ىلصُ ننؿَّ إِنَّ

ئِل بَِفاة»بَِقْجِفِف، َأْو َقاَل:  َذْبُتَفا، َفَلْخَبْرُتَفنا بَِؿنا ُيِرينُد الـَّبِنلُّ َفَلَخنْذُتَفا َفَجن «َتَقضَّ

 . (3)ملسو هيلع هللا ىلص

 فرصة مؿلؽة: أي قطعة مـ قطـ أو قؿاش أو كحقه مطقبة بالؿلؽ.

ولق يلؾت مؽان خروج الدم جقًدا  ؿ صبت طؾك جلدها الؿاء بحقث 

يصؾ الؿاء إلك شعرها كؾف وإلك جؿقع أطضاء الجلد فؼد صفنرت ويلنؾفا 

 اه يعد مـ اللــ الؿلتحبة.صحق ، وساير ما ذكرك

                                                

 .( باختالف يلقر682(، وملؾؿ )344أخرجف البخاري ) (1)

 .(2/274اكظر: الؿجؿقع شرح الؿفذب لؾـقوي ) (2)

 (.332(، وملؾؿ )375أخرجف البخاري )(3) 
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 ،مة الحؽؿ إن أصةبَ الؿرأة جـةب  وقباؾ أن تغتساؾ ماـ الجـةبا  حةضاَ

 ففؾ يجقز أن تمخر الغسؾ وتغتسؾ مرة واحدة مـ الحقض والجـةب ؟

كعؿ يجقز لفا ذلؽ، وذلؽ ٕن الغلؾ يؼصد بنف رفنع الحندث، فقـندرج 

الغايط  ؿ بنال تحت الغلؾ القاحد أكثر مـ حدث كالذي مس ذكره  ؿ أتك 

 ٓ كؼقل لف: تق،ل  الث مرات، ولؽـ يؽػقف و،قء واحد طـ ذلؽ

وهق ققل مالؽ، والوافعل، وصايػة مـ الحـابؾنة، وصايػنة منـ الحـػقنة، 

 .(1)ويقرهؿ

                                                
(، 773-7/772(، والؿغـل ٓبـ قدامة )706-2/704اكظر: إوسط ٓبـ الؿـذر ) (1)

 .(7/789والؿبلقط لؾلرخلل )
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 املضح على اخلفني

والجقرب ما يلؿك بالوراب يف لغة العامة( يقنر أن )الخػ كالجقرب 

 مصـقع مـ الجؾد، ولقس بحذاء. الخػ

أن يؿل   (و،قء أو يلؾ)يجقز لؿـ لبس الخػقـ طؾك صفارة كامؾة و

 ، والدلقؾ:(1)، وهذا بنجؿاع أهؾ العؾؿطؾقفؿا إذا اكتؼض و،قءه

ـْ َأبِقننِف َقنناَل: ـِ الُؿِغقننَرِة، َطنن ـْ ُطننْرَوَة ْبنن فِننل َسننَػٍر،  ملسو هيلع هللا ىلصُكـْننُت َمننَع الـَّبِننلِّ  َطنن

ْقننِف، َفَؼنناَل:  َْكننِزَع ُخػَّ
ِ
ـِ َدْطفُ »َفَلْهَقْيننُت ٕ َفَؿَلننَ  «. َؿااة، َفاانِكِّل َأْدَخْؾُتُفَؿااة َصااةِهَرَتْق

 .(2)َطَؾْقِفَؿا

َأكَّننُف َمَلننَ  َطَؾننك » :ملسو هيلع هللا ىلصومننا روي طننـ سننعد بننـ أبننك وقنناص طننـ الـبننك 

ـِ  ْق ـْ َذلِنَؽ َفَؼناَل:  «الُخػَّ ـَ ُطَؿَر َسَلَل ُطَؿَر َطن  ْب
ِ
َ َؽ »َوَأنَّ َطْبَد اهلل َكَعنْؿ، إَِذا َحندَّ

ـِ الـَّبِّل  َشْقًكا َسْعٌد،  .(3)«َفالَ َتْلَلْل َطـُْف َيْقَرهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَط

 كقػق  الؿسح طؾك الخػقـ 

، يؿر (أي الجزء العؾقي)الؿل  طؾك الخػقـ يؽقن طؾك ضاهر الخػقـ 

يننده مننـ أصننراف أصننابع الرجننؾ إلننك أطؾننك طـنند أول بدايننة اللننا ، ويؽننقن 

 .الؿل  بالقديـ جؿقًعا طؾك الرجؾقـ يف كػس الققت

ـْ َطؾِل  روي  والدلقؾ  ْأِي َلَؽناَن َأْسنَػُؾ »َقاَل:  ڤَط ـُ بِنالرَّ ي َلنْق َكناَن الندِّ

                                                

 .(5اكظر: اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص:  (1)

 .(274(، وملؾؿ )206خرجف البخاري )أ (2)

 (.202أخرجف البخاري )(3) 
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ِ
ـْ َأْطاَلُه، َوَقْد َرَأْيُت َرُسقَل اهلل

َيْؿَلُ  َطَؾك َضاِهِر  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُخػِّ َأْوَلك بِاْلَؿْلِ  مِ

ْقننفِ  ، وهننذا مننذهب الحـػقننة، وأحؿنند، وسننػقان الثننقري، وإوزاطننل، (1)«ُخػَّ

  .(2)ويقرهؿ

 الؿسح طؾك الجقربقـ 

، يجنننقز الؿلننن  طؾنننك الجنننقربقـ إذا كاكنننا  خقـنننقـ ٓ يصنننػان البونننرة

، وهنق النراج  منـ أقنقال أهنؾ العؾنؿ، بالوروط التل ذكركاها أول الؿلنللة

 .(3)مـفؿ إيؿة: أبق حـقػة، وأحؿد، وشقس اإلسالم

 خؾع الخػ 

ا بغلنؾ الخػ الؿؿلقح طؾقف يـتؼض الق،قء، ٕن الطفارة إمخؾع إذا 

فالؿل  كاب طـ يلؾ الؼدمقـ، فننذا  ،أو مل  والؿقآة يف الق،قء واجبة

 ،خؾع الخػ لؿ يبؼ مل ، وٓ يلؾ، وهذا هق الؿوفقر مـ مذهب أحؿند

 .(4)، واختقار الؾجـة الدايؿةوالؿوفقر طـ الوافعل
                                                

(، والبقفؼل 787، 7/79« )مصـػف»(، وابـ أبل شقبة يف 764-762أخرجف أبق داود )(1) 

بؾنقغ »(، وحلنـف الحنافظ يف 239« )شرح اللنـة»(، والبغقي يف 7/292« )ى،الؽ»يف 

« اإلرواء»صححف إلبناين يف (، و278« )التؾخقص الحبقر»(، وصححف يف 60« )الؿرام

 (.753« )صحق  أبل داود إم»(، و703)

(، 7/453(، وإوسننط ٓبننـ الؿـننذر )7/588اكظننر: البـايننة شننرح الفدايننة لؾعقـننل ) (2)

 .(7/274وتحػة إحقذي )

(، ومجؿننقع 7/279(، والؿغـننل طؾننك مختصننر الخرقننل )7/236اكظننر: الؿبلننقط ) (3)

 .(27/274الػتاوى ٓبـ تقؿقة )

(، وفتنناوى الؾجـننة الدايؿننة برياسننة ابننـ بنناز 7/95(، وإم )7/275اكظننر: الؿغـننل ) (4)

 .(4963( فتقى رقؿ )5/277)
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 مة هل مدة الؿسح طؾك الخػقـ؟

فر ويننقم ولقؾننة منندة الؿلنن  طؾننك الخػننقـ:  ال ننة أيننام ولقننالقفـ لؾؿلننا

 .، فنذا أصابتف جـابة وجب طؾقف خؾع الخػ لاليتلاللؾؿؼقؿ

ـِ اْلَؿْلنِ  »لؿا روي طـ ُشري  بنـ هناكئ، قنال:  َأَتْقنُت َطايَِونَة َأْسنَلُلَفا َطن

ـِ َأبِنل َصالِنٍب، َفَلننْؾُف َفنِكَّنُف َكناَن ُيَلنافُِر َمننَع  ، َفَؼاَلنْت: َطَؾْقننَؽ بِناْب ـِ نْق َطَؾنك اْلُخػَّ

  َرُسنقلِ 
ِ
 »َفَلننَلْلـَاُه َفَؼناَل:  ،«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
َـّ  ملسو هيلع هللا ىلصَجَعننَؾ َرُسننقُل اهلل نناٍم َوَلَقننالَِقُف َ اَلَ نَة َأيَّ

  .(1)«لِْؾُؿَلافِِر، َوَيْقًما َوَلْقَؾًة لِْؾُؿِؼقؿِ 

اٍل، َقاَل:  ـِ َطلَّ ـْ َصْػَقاَن ْب  »َط
ِ
َيْلُمُرَكنا إَِذا ُكـَّنا َسنَػًرا َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َينايٍِط َوَبنْقٍل َٓ َكـْ ـْ مِن ـْ َجـَاَبنٍة، َوَلؽِن َّٓ مِن ، إِ َـّ ناٍم َوَلَقنالِقِف ِزَع ِخَػاَفـَا َ اَلَ نَة َأيَّ

  .(2)«َوَكْقمٍ 

 هؾ يجقز الؿسح طؾك الجبقرة ا القضقء؟

وأمنا العضنق  ،يلؼط هذا العضق مـ الق،قء، فقتق،نل و،نقءه لؾصنالة

حديث صحق  طـ رسقل اهلل  ردي الؿغطك بالجبقرة فال يؿل  طؾقف، ٕكف لؿ

 .(3)، وهذا مذهب ابـ حزم ويقرهبالؿل  طؾك الجباير ملسو هيلع هللا ىلص

                                                
 (.276أخرجف ملؾؿ )(1) 

(، وصننحق  ابننـ خزيؿننة 726(، والـلننايل )96(، والرتمننذي )6/27أخرجننف أحؿنند ) (2)

الحنافظ ابنـ  (، وحلنـف494(، والطحاوي يف شرح الؿعاين )478(، وابـ ماجف )793)

(، وصنححف إلبناين يف صنحق  الرتمنذي 7/263حجر يف تخنريج مونؽاة الؿصنابق  )

(3535). 

 .(209( ملللة )7/377اكظر: الؿحؾك )(3) 
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يؿل  طؾك الجبقرة: ٕن الؿل  ورد التعبند بنف،  وقةل بعض أهؾ العؾؿ 

فنذا طجزكا طـ الغلؾ اكتؼؾـا إلك الؿل  ققاًسا طؾنك الخنػ، وهنذا منذهب 

 ، واهلل تعالك أطؾؿ.(1)الحـابؾة

                                                
 .(207-7/200(، والورح الؿؿتع )7/274اكظر: الؿغـل )(1) 
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 التيمم

 يجد الؿتقضئ أو الؿغتسؾ مةء لؾقضقء أو الغسؾ الحؽؿ إذا لؿ 

مـ لؿ يجد ماء لؾق،قء أو الغلنؾ أو كنان مريًضنا ٓ يلنتطقع اسنتعؿال 

الؿاء فؾف أن يتقؿؿ وذلؽ بضرب الؽػقـ بالرتاب أو الرمؾ  ؿ يـػس يف يدينف، 

 ؿ يؿل  هبؿا القجف  ؿ الؽػقـ، وٓبد مـ الـقة، والـقنة محؾفنا الؼؾنب، وٓ 

 .كؿا سبؼ بقان ذلؽ أول الؽتاب يتؾػظ هبا،

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ قال تعالك:

 . 6الؿةئدة  ]﴾ ڇ ڇڇ

 .(1)فالتقؿؿ جايز بلدلة الؽتاب واللـة واإلجؿاع

 إذا صؾك الشخص بةلتقؿؿ ثؿ وجد الؿةء أثـةء الصَلة  

ااِعقَد الطَّقِّااَب »: ملسو هيلع هللا ىلصتبطننؾ صننالتف ويؾزمننف الق،ننقء، قننال رسننقل اهلل  الصَّ

ـَ ُوُضقُء اْلُؿْسؾِ    .(2)«ِؿ، َوإِْن َلْؿ َيِجِد اْلَؿةَء َطْشَر ِسـِق

، وهنذا فدل الحديث طؾك أن التقؿؿ ٓ يؽنقن صفنقًرا طـند وجنقد الؿناء

مذهب الحـػقة، والحـابؾة، والؿنزين منـ الونافعقة، وبعنض الؿالؽقنة، وابنـ 

                                                

 .(5اكظر: اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص:  (1)

(، وابنـ 972« )مصنـػف»(، وطبند النرزا  يف 333(، وأبق داود )322أخرجف الـلايل )(2) 

(، والرتمنذي 780، 755، 5/746(، وأحؿند )757، 7/756« )مصنـػف»أبل شنقبة يف 

(، 753« )اإلرواء»(، وصنننننححف إلبننننناين يف 787، 7/786(، والننننندارقطـل )724)

 (.359« )صحق  أبل داود إم»و
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 .(1)حزم، وابـ طثقؿقـ، ويقرهؿ

 أمة إذا وجد الؿةء بعد اَلكتفةء مـ الصَلة 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخنْدِريِّ َقناَل: َخنَرَج روي طؾقف إطادة الصالة، لؿا  فؾقس َط

َؿنا َصنِعقًدا َصقًِّبنا  اَلُة َوَلنْقَس َمَعُفَؿنا َمناٌء، َفَتَقؿَّ َرُجاَلِن فِل َسَػٍر، َفَحَضَرِت الصَّ

اَلةَ  َقا، ُ ؿَّ َوَجَدا اْلَؿاَء فِل اْلَقْقِت، َفَلَطاَد َأَحُدُهَؿا الصَّ َواْلُقُ،قَء َوَلْؿ ُيِعنِد  َفَصؾَّ

 
ِ
َخُر، ُ ؿَّ َأَتَقا َرُسقَل اهلل ْٔ نِذي َلنْؿ ُيِعنْد:  ملسو هيلع هللا ىلصا ََ »َفنَذَكَرا َذلِنَؽ َلنُف َفَؼناَل لِؾَّ َأَصاْب

ـََّ ، َوَأْجَزَأْتَؽ َصََلُتَؽ  َل َوَأَطاَد: «. السُّ ـِ »َوَقاَل لِؾَِّذي َتَق،َّ َتْق  .(2)«َلَؽ اأْلَْجُر َمرَّ

حـقػنة، ومالنؽ، والونافعل، وأحؿند،  ليؿة إربعة: أبوهذا مذهب إ

  .(3)كؼؾ ذلؽ طـفؿ صاحب طقن الؿعبقد، وصاحب الـقؾ

                                                
(، 203-7/202الؿغـننل )(، و7/86اكظنر طؾننك الرتتقننب: بندايع الصننـايع لؾؽاسنناين )(1) 

(، والؿحؾك 7/73(، وبداية الؿجتفد ٓبـ رشد )7/252والحاوي الؽبقر لؾؿاوردي )

 .(7/406(، والورح الؿؿتع )234( ملللة )7/357ٓبـ حزم )

(، والطننن،اين يف 750(، والننندارمل )7/774(، والـلنننايل )338أخرجنننف أبنننق داود )(2) 

« الؽنننننن،ى»(، والبقفؼننننننل يف 789-7/788(، والنننننندارقطـل )7863« )إوسننننننط»

 (.366« )صحق  أبل داود إم»(، وصححف إلباين يف 7/237)

(، وكقنننؾ إوصنننار لؾونننقكاين 7/369اكظنننر: طنننقن الؿعبنننقد شنننرح سنننــ أبنننل داود ) (3)

(7/337). 
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 احليض والهفاس واالصتحاضة

 مة هل الدمةء التل تخرج مـ الؿرأة؟

 تـؼلؿ الدماء التل تخرج مـ الؿرأة إلك  ال ة أقلام:

 الحقض   -1

ـ رحؿ الؿرأة، ترتك الؿرأة يخرج م ،وهق دم أسقد، يؾقظ، كريف الرايحة

 لف الصقم والصالة وٓ يجامعفا زوجفا، وهذا الدم كجس.

 الـػةس   - 2

هنق الندم الخننارج منـ النرحؿ طؼننب النقٓدة، وهنق كنندم الحنقض تننرتك 

 الؿرأة لف الصقم والصالة وٓ يلتقفا زوجفا، وهذا الدم كجس.

 اَلستحةض    -3

، وٓ يؿـعفا هذا الدم مـ صالة الدم الخارج مـ فرج الؿرأة ىف يقر أواكف

 ، وسقليت الدلقؾ طؾك ذلؽ قريًبا.وٓ صقام وٓ جؿاع

قننال اإلمننام ابننـ طبنند النن،: قننال جؿفننقر الػؼفنناء: الؿلتحا،ننة تصننقم 

 .(1)وتصؾل، وتطقف بالبقت، وتؼرأ الؼرآن، ويلتقفا زوجفا

 ألقان دم الحقض 

 إسقد.  -1

يف أيننام  (رازات البـقننةفنناإل)والؽنندرة  (اإلفننرازات الصننػراء)الصننػرة  -2

 الحقض.

                                                

 .(7/733(، وإم لؾوافعل )7/353اكظر: آستذكار ) (1)
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طنـ  أما الصػرة والؽدرة يف يقر أيام الحقض فال تعد مـ الحقض، لؿنا روي

 طَ  مِّ أُ 
ْػَرَة َشقْكًا: »ْت الَ قَ  ةَ قَّ طِ َٓ كَُعدُّ اْلُؽْدَرَة َوالصُّ  أي يف يقر أيام الحقض. .(1)«ُكـَّا 

 .(2)وهذا ما ذهب إلقف إيؿة إربعة ويقرهؿ

  رأة أكفة قد صفرت مـ حقضفة؟كقػ تعرف الؿ

  :تطفر الؿرأة بلحد أمريـ

  األول  الؼص  البقضةء 

وهننل سننايؾ أبننقض شننػاف يخننرج مننـ الـلنناء يف آخننر الحننقض، يؽننقن 

 طالمة طؾك الطفر، فتغتلؾ وتصؾل.

رَجة فِقَْفا الُؽْرُسػ»طـ طايوة:  ـَ إَِلك َطايَِوَة بِالدُّ َـّ كَِلاء َيبَْعْث ُك
ن (3) ْػَرة فِقِْف الصُّ

ـَ الَحقْضِ 
ة البَقَْضاء، ُتِرْيد بَِذلَِؽ الطُّْفر مِ ـَ الُؼصَّ ـَ َحتَّك َترْي َٓ َتْعَجْؾ  .(4)«َفتَُؼقل: 

 الثةين  الجػةف التةم  

وذلؽ بلن تدخؾ الؿرأة قطـة أو كحقها يف فرجفنا، فتخنرج بقضناء لنقس 

 .(5)فقفا شلء مـ الدم ٓ صػرة وٓ كدرة وٓ يقرهؿا

                                                
 .(647ـ ماجف )(، واب307(، وأبق داود )326أخرجف البخارى ) (1)

 .(7/340(، وكقؾ إوصار )7/507(، وفت  الباري )7/243اكظر: الؿغـل ) (2)

 .أى الؼطـ (3)

( منـ 789« )الؿقصل»(، ووصؾف مالؽ يف 7/87أخرجف البخاري معؾًؼا بصقغة الجزم ) (4)

« شرح اللـة»(، والبغقي يف 477(، ويف الؿعرفة )7/335« )الؽ،ى»صريؼ البقفؼل يف 

 .(798« )اإلرواء»وصححف إلباين يف  (،329)

 .(78/370اكظر: الؿقسقطة الػؼفقة ) (5)
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ة سبع  أيةم، رأت الطفار ا القاقم الخاةمس، ثاؿ كازل الادم مارة امرأة طةدتف

أخاارى ا القااقم السااةدس والسااةبع، ففااؾ لفااة أن تغتسااؾ وتصااؾل ا القااقم 

 الخةمس؟

 فنالطفر النذي يحندث أ ـناء الحنقض يعند صفنًرا، فننذا رأت الؿنرأة ،كعؿ

الطفر يف أ ـناء الحنقض بنحندى طالمتقنف، وهنل الؼصنة البقضناء أو الجػناف 

م، وٓ يجقز لؾنزوج جؿاطفنا إٓ وجب طؾقفا أن تغتلؾ وتصؾل وتصق مالتا

 .  222]البؼرة   ﴾ھ ھ ے ےۓ﴿بعد آيتلال، قال اهلل تعالك: 

وهذا مذهب جؿاهقر العؾؿاء، منـفؿ مالنؽ، والونافعل، وأحؿند، وابنـ 

 .(2)، وقال ابـ الؿـذر: هذا كاإلجؿاع(1)حزم، ويقرهؿ

رة أو الصنػرة فنال يعند هنذا صفنًرا بنؾ أما إذا لؿ تر الطفنر بنؾ رأت الؽند

 تـتظر حتك ترى الطفر وهق الؼصة البقضاء أو الجػاف التام.

َم  ـِ َطبَّاٍس فِنك اْلُؿْلَتَحاَ،نِة َقناَل: إَِذا َرَأِت الندَّ ـِ اْب ـَ َط ـُ ِسقِري طـ َأَكُس ْب

ْفَر َوَلْق َساَطًة َفؾْ    .(3)َتْغَتِلْؾ َوُتَصؾِّكاْلَبْحَراكِكَّ َفالَ ُتَصؾِّك َوإَِذا َرَأِت الطُّ

 الدم البحراين: الدم الؽثقر.

                                                
(، وإم لؾونننافعل 495-7/494اكظنننر طؾنننك الرتتقنننب: التؿفقننند ٓبنننـ طبننند الننن، )(1) 

(، 256( ملننللة )7/397(، والؿحؾننك )7/247(، والؿغـننل ٓبننـ قدامننة )7/729)

 .(97-3/90والجامع ٕحؽام الؼرآن )

 .(7/247غـل )اكظر: الؿ(2) 

(، 7/340« )اللــ الؽ،ى»(، والبقفؼل يف 829(، والدارمل )286أخرجف أبق داود ) (3)

(، وصنححف 7/728« )مصنـػف»(، وابـ أبل شنقبة يف 7/728« )الؿحؾك»وابـ حزم يف 

 (.287« )صحق  أبل داود إم»طؾك شرط الوقخقـ إلباين يف 
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  ؟دم الذي يـزل قبؾ القَلدة كػةًسةهؾ يعد ال

هذا الدم قبؾ القٓدة بققمقـ أو  ال ة مصحقًبا بعالمات النقٓدة  إذا كزل

ففنق كناقض  -لنقس مصنحقًبا بندم-، وأمنا إذا خنرج مـفنا سنايؾ فقعد كػاًسنا

  .(1)، وهق مذهب الحـابؾة ويقرهؿوتصؾل لؾق،قء، تغلؾ الؿحؾ وتتق،ل

  ؟بعد القَلدة الؼقصري يعد كػةًسة هؾ الدم الذي يخرج

إن خرج الدم بعد القٓدة الؼقصري ففق دم كػاس، فنن رأت الؿنرأة دًمنا 

 جؾلت حتك تطفر، وإن لؿ تر دًما فنهنا تصقم وتصؾل.

 ؟متك تطفر الؿرأة مـ الـػةس

ة الطفنر وهنل الؼصنة البقضناء أو الجػناف الؿرأة الـػلاء إذا رأت طالمن

فنهنننا تغتلننؾ وتصننؾل، سننقاء رأت طالمننة الطفننر قبننؾ  -كؿننا تؼنندم- التننام

، فؾؿ يرد يف الؿلللة حديث صحق  يدل طؾك إربعقـ يقًما أو بعد إربعقـ

 .(2)مدة الـػاس، وهق مذهب إيؿة: مالؽ، وابـ حزم، ويقرهؿا

 ض؟مة الذي يحؾ لؾرجؾ مـ الؿرأة الحةئ

يحننؾ لؾرجننؾ مننـ الحننايض كننؾ شننكء إٓ الجؿنناع، شننرط أن ترتنندي 

الزوجننة شننقًكا يلننرت مننا بننقـ سننرهتا إلننك ركبتفننا لتننلمـ وقننقع الجؿنناع وهننل 

 .(3)حايض، فالجؿاع فرتة الحقض حرام بنجؿاع العؾؿاء

تعالك:  ہ ﴿قال  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ 

                                                
 .(77/284تاوى ٓبـ طثقؿقـ )(، ومجؿقع ف7/279اكظر: كواف الؼـاع )(1) 

(، والؿقسنننقطة الػؼفقنننة 7/474(، والؿحؾنننك )7/753اكظنننر: الؿدوكنننة الؽننن،ى )(2) 

(78/370). 

 .(97-3/90اكظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل )(3) 
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﮹  ﮸  ﮷ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے ے  ھ  ھ  ھ  ھ

 .]البؼرة  ﴾﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

 »ؿقكة، قالت: طـ مق
ِ
َـّ  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسنقُل اهلل َزاِر َوُهن ُيَباِشنُر كَِلناَءُه َفنْقَ  اإْلِ

 . (1)«ُحقٌَّض 

 هؾ تغتسؾ الؿستحةض  أو تتقضئ لؽؾ صَلة؟

: ٕن دم آستحا،ننة لننقس ٓ تغتلننؾ الؿلتحا،ننة مننـ دم آستحا،ننة

وهنذا منذهب  ٕكنف ٓ يقجند دلقنؾ صنحق  يقجنب طؾقفنا الغلنؾ،و كجًلا،

  .(2)لوافعل وأحؿد وأبل حـقػة ويقرهؿمالؽ وا

، وذهنب وذهب كثقر مـ العؾؿاء إلك أن الؿلتحا،ة تتق،ل لؽؾ صنالة

مالؽ وأصحابف إلنك طندم وجنقب الق،نقء لؽنؾ صنالة لؾؿلتحا،نة: ٕن 

الدم الخارج مـفا ٓ يـؼطع، فنال ُيرفنع بق،نقيفا حندٌث، وهنذا هنق النراج  

 .(3)ـ $طـدي، ورج  هذا الؼقل العالمة ابـ طثقؿق

  هؾ يجب غسؾ جؿقع الثقةب التل تؾبستفة الحةئض مدة حقضفة؟

ٓ يجب يلؾ  قاب الحايض صالؿا لؿ يصبفا كجاسة، فنن أصاهبا شنلء 

 مـ دم الحقض فقجب يلؾ الؿق،ع الذي أصابف الدم.

يِؼ َأكََّفا َقاَلْت: َسَلَلِت اْمَرَأٌة َرُسن دِّ ـْ َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َبْؽٍر الصِّ  َط
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهلل

                                                
 (.294أخرجف ملؾؿ )(1) 

(، وفنننت  2/257(، وشنننرح ملننؾؿ )7/345(، وآسننتذكار )7/67اكظننر الؿقصنننل )(2) 

 .(7/509الباري )

(، والونرح 342-7/340(، وطنقن الؿعبنقد )7/573اكظر: التؿفقد ٓبنـ طبند الن، )(3) 

 .(7/437الؿؿتع )
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ـَ الَحْقَضنِة َكْقنَػ 

ُم مِ ، َأَرَأْيَت إِْحَداَكا إَِذا َأَصاَب َ ْقَبَفا الدَّ
ِ
َفَؼاَلْت: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
ـَ الَحْقَضااِ  »: ملسو هيلع هللا ىلصَتْصننـَُعف َفَؼنناَل َرُسننقُل اهلل ُم ِماا َـّ الاادَّ إَِذا َأَصااةَب َثااْقَب إِْحااَداُك

 . (1)«َؿةٍء، ُثؿَّ لُِتَصؾِّل فِقفِ َفْؾَتْؼُرْصُف، ُثؿَّ لَِتـَْضْحُف بِ 

 وتؼرصف: أي تحؽف وتدلؽف.، والؿراد بالـض  يف الحديث الغلؾ

  وهل حةئض؟ هؾ يجقز لؾؿرأة أن تزيؾ شعر بدكفة

ٓ ماكع مـ ذلؽ: حقث لؿ يرد دلقؾ صحق  يدل طؾك مـع الحايض منـ 

 إزالة شعر بدهنا.

 

                                                
 .(297( وملؾؿ )307أخرجف البخاري ) (1)
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 الصالة



  بداية اهلداية

 (58أحؿر أسقد )

47 
 

47 

 
 الصالة

 . (1)الدطاء الصَلة ا الؾغ  

أي ادُع   113التقبا   ] ﴾ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿ل اهلل تعنالك: قا

 لفؿ.

التعبد هلل تعالك بلققال وأفعال معؾقمة، مػتتحة بالتؽبقر، مختتؿنة  شرًطة 

 . (2)بورايط مخصقصة ،بالتلؾقؿ، مع الـقة

الصننالة هننل الننركـ الثنناين مننـ أركننان اإلسننالم بعنند الـطننؼ  وٓ شننؽ أن

ُبـِاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقنال: قنال رسنقل اهلل ڤ ر، بالوفادتقـ، كؿا يف حديث ابـ طؿ

ااًدا َرُسااقُل اللِ، َوإَِقااةِم  اإِلْسااَلَُم َطَؾااك َخْؿااٍس  َشااَفةَدِة َأْن َلَ إَِلااَف إَِلَّ اللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ

، َوَصْقِم َرَمَضةنَ  َكةِة، َوالَح ِّ َلَِة، َوإِيَتةِء الزَّ  .(3)«الصَّ

ْأُس األَْمرِ اإِلْساََلُم، َوَطُؿاقُدُه رَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوهل أيًضا طؿقد اإلسالم، كؿا قال 

ََلُة، َوِذْرَوُة َسـَةِمِف الِجَفةدُ   .(4) «الصَّ

                                                
 (.3/300مؼايقس الؾغة ) (1)

 (.2/5(، الورح الؿؿتع )7/377مقاهب الجؾقؾ ) (2)

 (.79(، وملؾؿ )8أخرجف: البخاري ) (3)

(، وابننـ أبننل شننقبة 246، 245، 237، 235، 233، 232، 5/237)أخرجننف أحؿنند  (4)

(، 3973(، وابـ ماجنف )2676(، والرتمذي )77/8(، و)9/65(، و)287، 5/286)

(، وطبنننند الننننرزا  يف 73394« )الؽنننن،ى»(، ويف 4/738« )الؿجتبننننك»والـلننننايل يف 

، 472، 2/76(، والحاكؿ )772« )الؿـتخب»(، وطبد بـ حؿقد يف 20303« )مصـػف»

(، والبقفؼنل يف 424، 4/423« )التػلقر»(، ويف 77« )شرح اللـة»(، والبغقي يف 473

(، 233، 9/20« )الؽ،ى»(، ويف 4607، 3079، 3078، 3927، 2549« )الوعب»
= 
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طنـ أبنل  وأول ما يحاسب طؾقف العبد يقم الؼقامة الصالة، فػل الحنديث

ـْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل ڤ هريرة  َل َماة ُيَحةَساُب بِاِف الَعْباُد َياْقَم الِؼَقةَماِ  ِما إِنَّ َأوَّ

َْ َفَؼااْد َأْفَؾااَح َوَأْكَجااَح، َوإِْن َفَسااَدْت َفَؼااْد َخااةَب َطَؿِؾااِف َصااََل  ُتُف، َفاانِْن َصااُؾَح

 . (1)«َوَخِسرَ 

 (2)«َصؾُّقا َكَؿة َرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّل»: ملسو هيلع هللا ىلصولؼد قال 

إٓ بتعؾؿ فؼنف الصنالة ومنا اشنتؿؾ  الؿلؾؿوٓ شؽ أن هذا ٓ يصؾ إلقف 

اجباهتا وشروصفا طؾك القجف حتك يليت بالصالة بلركاهنا وو طؾقف مـ أحؽام،

 الؿلمقر بف شرًطا. 

                                                                        
=      

(، وقننقاه بالوننقاهد 473« )اإلرواء»(، وصننححف إلبنناين يف 77، 76والطقاللننل )ص: 

 (.3284، 7722« )الصحقحة»والؿتابعات يف 

(، وابننـ أبننل 425، 2/290« )الؿلننـد»(، وأحؿنند يف 865، 864أخرجننف أبننق داود ) (1)

(، وابنننـ ماجنننف 322(، والـلنننايل )473(، والرتمنننذي )74/746« )مصنننـػف»شنننقبة يف 

« تعظنقؿ قندر الصنالة»(، والؿنروزي يف 9567، 9462« )ملنـده»(، والبزار يف 7425)

« صنحق  الجنامع»(، و7358)« الصنحقحة»(، وصححف بطرقف إلباين يف 785، 787)

(، ولؾحديث شقاهد كثقرة طـ تؿقؿ الداري، وابـ ملعقد، وأكس، وأبنل سنعقد 2020)

« أكننقس اللنناري تخننريج أحاديننث فننت  البنناري»، اكظرهننا يف ڤالخنندري، وابننـ طؿننر 

(3/7759-7768.) 

 (.637أخرجف البخاري ) (2)
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 الشزوط اليت جتب لصحة الصالة

 شروط صحة الصالة هل:

   دخقل الققَ  أوَلً 

فؿـ صؾك قبؾ دخقل وقنت الصنالة ٓ تصن  صنالتف، ودخنقل الققنت 

 يؽقن طـد سؿاع أذان البؾد الؿؼقؿ فقفا.

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿قننننننننال تعننننننننالك: 

 . الـسةء]

  (119تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )ص  السعدي ا  قةل العَلم 

أي: مػروً،ا يف وقتف، فدل ذلؽ طؾك فر،قتفا، وأن لفنا وقتنال ٓ تصن  إٓ 

بف، وهنق هنذه إوقنات التنل قند تؼنررت طـند الؿلنؾؿقـ صنغقرهؿ وكبقنرهؿ، 

َصااؾُّقا َكَؿااة »بؼقلننف:  ملسو هيلع هللا ىلصطنالؿفؿ وجنناهؾفؿ، وأخننذوا ذلننؽ طنـ كبننقفؿ محؿنند 

 .اكتفك.(1)«لَرَأْيُتُؿقكِل ُأَصؾِّ 

وهذا يف حؼ الؿؼقؿ، ويلتثـك مـ دخقل الققت ما رخص فقنف منـ الجؿنع 

 يف الجؿع بقـ الصالتقـ. بقـ الصؾقات وسقليت حؽؿ الؿلالة

 ثةكًقة  الطفةرة مـ الحدثقـ  

  - البنننقل)وإصنننغر (الجـابنننة -الـػنناس -الحنننقض )الحنندث إكننن، 

فؿنـ صنؾك بغقنر صفنارة ٓ . ويقرها مـ منبطالت الق،نقء الري ( -الغايط 

 تص  صالتف.

                                                
 (.637أخرجف البخاري ) (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿قال تعالك: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 

 . 6]الؿةئدة  ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹٹ

االَ »ملسو هيلع هللا ىلص: قننال رسننقل اهلل  ـْ َأْحااَدَث َحتَّااك َيَتَقضَّ وهننذا  ،(1)«َلَ ُتْؼَبااُؾ َصااَلَُة َماا

 .(2)إجؿاع ٓ خالف فقف

 ثةلًثة  ستر العقرة  

 . 31  األطراف] ﴾پٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿لؼقلف تعالك: 

ـِ َطبَّاٍس، َقاَل:  ـِ اْب َكاَكِت اْلَؿْرَأُة َتُطقُف بِاْلَبْقِت َوِهَل ُطْرَياَكنٌة، َفَتُؼنقُل: »َط

ـْ ُيِعقُركِل تِْطَقاًفاف َتْجَعُؾُف َطَؾك َفْرِجَفا،   َتُؼقُل:فَ َم

ااااافُ   اْلَقاااااْقَم َيْباااااُدو َبْعُضاااااُف َأْو ُكؾُّ

 

ااااا  فُ َفَؿاااااة َباااااَدا ِمـْاااااُف َفاااااََل ُأِحؾُّ

َيةُ   ْٔ  .(3)«َفـََزَلْت َهِذِه ا

  (1/336قدام  ا الؿغـل )قةل ابـ 

سننرت العننقرة طننـ الـظننر بؿننا ٓ يصننػ البوننرة واجننب، وشننرط لصننحة 

 .الصالة، وبف قال الوافعل وأصحاب الرأي

  (1/446وقةل ابـ حجر العسؼَلين ا الػتح )

 .. اكتفكذهب الجؿفقر إلك أن سرت العقرة مـ شروط الصالة

وطقرة الرجؾ منـ اللنرة إلنك الركبنة، وذهنب جؿناهقر العؾؿناء ومنـفؿ 

                                                
 .(225ؾؿ )(، ومل735أخرجف البخاري ) (1)

 .(3اكظر: اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص:  (2)

 .(3028أخرجف ملؾؿ )(3) 
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إلك صحة مـ صؾك يف  قب واحند، يلنرت منا  (1)مالؽ والوافعل وأبق حـقػة

 .(2)«يصؾل يف  قب ملسو هيلع هللا ىلصرأيت الـبل »ڤ: بقـ اللرة والركبة لؼقل جابر 

َؾااك َطةتَِؼْقااِف َلَ ُيَصااؾِّل َأَحااُدُكْؿ فِاال الثَّااْقِب الَقاِحااِد َلااْقَس طَ »: ملسو هيلع هللا ىلصأمننا ققلننف 

، فؼد حؿؾ الجؿفقر الـفل يف الحديث لؾتـزيف، أي: أن إفضؾ أن (3)«َشْلءٌ 

 .(4)يصؾل الرجؾ يف لباس يغطل جلده مـ كتػقف إلك أسػؾ ركبتقف

ويورتط يف سرت العقرة: أن يلرت الثقب لقن البونرة، وٓ يؽنقن شنػاًفا، 

 .(5)والؿرأة والرجؾ يف هذا الحؽؿ سقاء

الؿننرأة تغطقننة جلنندها كؾننف ورأسننفا بثننقب واسننع، ماطنندا ويجننب طؾننك 

مالنؽ والونافعل، وابنـ  إيؿنة: يف الصنالة، وهنذا منذهب القجف والؽػنقـ

 .(6)حزم، والصـعاين، ويقرهؿ

 رابًعة  استؼبةل الؼبؾ   

فؿـ صّؾك إلك يقر الؼبؾة متعؿنًدا ٓ تصن  صنالتف، ٕن اسنتؼبال الؼبؾنة 

                                                
 .(2/474اكظر: ملؾؿ بورح الـقوي )(1) 

 .(578(، وملؾؿ )353أخرجف البخاري )(2) 

 .(576(، وملؾؿ )359أخرجف البخاري )(3) 

 (، والحنناوي الؽبقننر7/499(، شننرح الؿقصننل لؾزرقنناين )7/472فننت  الؼنندير )اكظننر: (4) 

(، وطنقن الؿعبنقد 7/562فت  البناري )(، و7/475(، والؿغـل )2/773لؾؿاوردي )

(2/234). 

(، والؿغـنننل 3/770(، والؿجؿنننقع لؾـنننقوي )7/359اكظنننر: الؿبننندع ٓبنننـ مػؾننن  )(5) 

(7/657). 

(، والؿحؾنننك 7/787(، وإم لؾونننافعل )7/352اكظنننر: شنننرح الؿقصنننل لؾزرقننناين )(6) 

 .(7/798) (، وسبؾ اللالم لؾصـعاين2/247)
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 شرط يف صحة الصالة.

 . 144البؼرة  ] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳﴿ قال تعالك:

ََلِة َفَلْسابِِغ اْلُقُضاقَء، ُثاؿَّ اْساَتْؼبِِؾ »وطـ أبل هريرة وفقف:  ََ إَِلك الصَّ إَِذا ُقْؿ

  .(1)«اْلِؼْبَؾ َ 

الحؽااؿ إذا دخااؾ الؿصااؾل ا الصااَلة فاالدرك مـفااة ركعاا  ثااؿ دخااؾ وقااَ 

 الصَلة األخرى 

الصنالة إخنرى كنان  مـ دخؾ يف الصالة فصؾك مـفا ركعة  ؿ دخؾ وقت

، ويؾزمننف إتؿننام يف الققننت وتؽننقن كؾفننا أداء ٓ قضنناء منندرًكا لجؿقننع الصننالة

 .بؼقتفا

مثال ذلؽ: منـ أدرك ركعنة منـ صنالة الظفنر،  نؿ أذن لؾعصنر، فؼند أدرك 

وقت صالة الظفر، ولؽـف يل ؿ طؾك هذا التلخقر إذا كنان متعؿنًدا: لؼنقل رسنقل 

ـَ َقْرَكاِل تِْؾَؽ َصََلُة اْلُؿـَ »ملسو هيلع هللا ىلص: اهلل  َْ َباْق ْؿَس َحتَّك إَِذا َكةَك ةفِِؼ، َيْجِؾُس َيْرُقُب الشَّ

ْقَطةِن، َقةَم َفـََؼَرَهة َأْرَبًعة، ََل َيْذُكُر اللَ فِقَفة إَِلَّ َقِؾقًَل   .(2)«الشَّ

ـْ َأْدَرَك »قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصما روي طنـ أبنل هرينرة أن الـبنل  والدلقؾ طؾك ذلؽ  َما

َلَِة فَ  ـَ الصَّ َلَةَ َرْكَعً  ِم  .(3)«َؼْد َأْدَرَك الصَّ

 .(4)مـ اللؾػ والخؾػ وهذا مذهب جؿاهقر العؾؿاء

                                                

 (.397أخرجف ملؾؿ)(1) 

 .(622أخرجف ملؾؿ ) (2)

 (.607( وملؾؿ )580أخرجف البخاري )(3) 

(، وفننت  البننناري 46(، وملننايؾ طبننند اهلل بننـ حـبننؾ )ص: 3/63اكظننر: الؿجؿننقع )(4) 
= 
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 األوقةت التل ورد الـفل طـ الصَلة فقفة 

 .(أي: أول وقت الورو )طـد صؾقع الوؿس،  -1

 قبؾ الظفر بحقالل طور دقايؼ أو ربع ساطة. -2

 طـد يروب الوؿس، أي قبؾ أذان الؿغرب بحقالل طور دقايؼ. -3

 »ـ طؼبة بـ طامر الجفـل يؼقل: ط
ِ
َيـَْفاَكنا  ملسو هيلع هللا ىلصَ اَلُث َساَطاٍت َكاَن َرُسقُل اهلل

، َأْو َأنْ  َـّ َـّ َمْقَتاكَا:  َأْن ُكَصؾَِّل فِقِف ْؿُس بَاِزَيًة َحتَّنك َتْرَتِػنَع، كَْؼُبَر فِقِف ـَ َتْطُؾُع الوَّ ِحق

ؿْ  ـَ َيُؼقُم َقايُِؿ الظَِّفقَرِة َحتَّك َتِؿقَؾ الوَّ نْؿُس لِْؾُغنُروِب َوِحق ـَ َتَضقَُّػ الوَّ ُس، َوِحق

 .(1)«َحتَّك َتْغُرَب 

 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسنقَل اهلل ناَلِة َبْعنَد اْلَعْصنِر َحتَّنك » ملسو هيلع هللا ىلصَط ـِ الصَّ َكَفنك َطن

ْؿُس  ْبِ  َحتَّك َتْطُؾَع الوَّ اَلِة َبْعَد الصُّ ـِ الصَّ ْؿُس، َوَط   .(2)«َتْغُرَب الوَّ
اااْؿِس َوَلَ ِطـْاااَد َلَ »وقنننال:  ى َأَحاااُدُكْؿ، َفُقَصاااؾِّل ِطـْاااَد ُصُؾاااقِ  الشَّ َيَتَحااارَّ

 .(3)«ُغُروبَِفة

-وإحاديث صحقحة وصريحة يف الـفل طـ الصالة يف هذه إوقنات 

 .-سقاء كاكت فرً،ا أو كػاًل 

بعد صالة الػجر مباشرة ولؽـ يـتظر  (أي صالة اللـة)ال يجقز التـػؾ ف

وكننذا ٓ يجننقز التـػننؾ بعنند  -بحننقالل طوننر دقننايؼ الؿصننؾل بعنند الوننرو  

                                                                        
=      

 .(23/779(، ومجؿقع الػتاوى )2/69)

 (.837أخرجف ملؾؿ )(1) 

 .لؾػظ لف(، وا825(، وملؾؿ )588أخرجف البخاري )(2) 

 .(828(، وملؾؿ )585أخرجف البخاري )(3) 
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 .العصر حتك يروب الوؿس

كصننالة الػريضننة، أو قضنناء  إٓ إذا دطننت الضننرورة أو كننان هـنناك سننبب 

ركعتننقـ بعنند الطننقاف ويقننر ذلننؽ مننـ الػننرايض الػايتننة، وصننالة الجـننازة، و

 الصؾقات ذوات إسباب.

َفة إَِذا إَِذا َكِساَل َأَحاُدُكْؿ َصاََل »ملسو هيلع هللا ىلص: لؼقل رسقل اهلل  ًة، َأْو َكاةَم َطـَْفاة، َفْؾُقَصاؾِّ

 .(1)«َذَكَرَهة

وهننذا مننذهب جؿنناهقر العؾؿنناء مننـ اللننؾػ والخؾننػ، مننـفؿ: مالننؽ، 

 .(2)والوافعل، وأحؿد، وإسحا ، وأبق  قر، وابـ الؿـذر، ويقرهؿ

 ؟لؾؿسةفر (السـ )كقػ تصؾك الـةفؾ  

ركنقع واللنجقد ويونقر برأسنف لؾ لؾؿلافر أن يصؾل الـافؾة وهنق راكنب

(، وٓ يؾزمف )ويؽقن اللجقد أخػض مـ الركقع  ًٓ أن يضع جبفتنف أكثر كزو

 . ورأسف طؾك وسادة )مخدة(، وٓ يؾزمف حقـكذ استؼبال الؼبؾة

  دِ بْ طَ  ـْ طَ 
ِ
ـُ ُطَؿَر : »اَل قَ  ارٍ يـَدِ  ـِ بْ  اهلل  ْب

ِ
نَػِر  ڤَكاَن َطْبُد اهلل ُيَصنؾِّل فِنل اللَّ

َفنننْت ُينننقمُِئ َطَؾنننك َراِحَؾتِنننِف، َأيْ   الـَّبِنننلَّ  ،ـََؿنننا َتَقجَّ
 َأنَّ
ِ
َكننناَن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَذَكنننَر َطْبنننُد اهلل

 .(3)«َيْػَعُؾفُ 

                                                
 .(، والؾػظ لف684(، وملؾؿ )597أخرجف البخاري )(1) 

( 2/27(، والؿحؾك )73-2/72(، والؿغـل )4/78اكظر: الؿجؿقع شرح الؿفذب )(2) 

 .(7/768(، وسبؾ اللالم )286ملللة )

 (.7096أخرجف البخاري )(3) 
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 أركاى الصالة

 أركةن الصَلة 

َؿة لُِؽؾِّ اْمرٍِئ َماة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  الـق ، -1 َؿة األَْطَؿةُل بِةلـِّقَّةِت، َوإِكَّ إِكَّ

 لؼؾب.، وٓ يتؾػظ هبا وإكؿا محؾفا ا(1)«َكَقى..

فنال تجنقز الصنالة جالًلنا لؿنـ يؼندر طؾنك  ،الؼقةم ا صَلة الػريض  -2

ٱ ٻ ٻ ﴿لؼقلف تعالك:  :-سقليت قريًبا-بنجؿاع العؾؿاء  الؼقام

َصاااااؾِّ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، وققلنننننف  البؼااااارة] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ

 .(2)«َقةئًِؿة

ََل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أك،(، لؼقلف  :)ققل تؽبقرة اإلحرام -3 ََ إَِلك الصَّ ِة ... إَِذا ُقْؿ

، وهنق ركنـ ٓ تـعؼند الصنالة إٓ بنف، وهنق قنقل طامنة أهنؾ العؾنؿ: (3)«َفَؽبِّرْ 

 .(4)مالؽ، والوافعل، وأحؿد، وأبق  قر، وابـ الؿـذر، ويقرهؿ

 طـ طبادة بـ الصامت أن  ،واإلمةم قراءة الػةتح  ا كؾ ركع  لؾؿـػرد -4

ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِػة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   .(5)«تَِحِ  اْلؽَِتةِب ََل َصََلَة لَِؿ

ا إٓ هبا، وهذا منذهب جؿناهقر العؾؿناء منـ فال تص  صالة الؼادر طؾقف

الصننحابة ومننـ بعنندهؿ، ومننـ إيؿننة: مالننؽ، والوننافعل، وأحؿنند، وأهننؾ 

                                                
 (.7907( وملؾؿ )7أخرجف البخاري ) (1)

 .(7777جزء مـ حديث أخرجف البخاري ) (2)

 (.397(، وملؾؿ )757أخرجف البخاري ) (3)

(، 2/262(، والؿحؾننننك )7/328(، والؿغـننننل )7/336اكظننننر: رو،ننننة الطننننالبقـ )(4) 

 .(7/727والرو،ة الـدية )

 .(394( وملؾؿ )756ي )أخرجف البخار (5)



  فقه احلالل واحلرام

 (67أحؿر أسقد )

56 
 

56 

 
 .(1)الظاهر، ويقرهؿ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿قننننال تعننننالك  الركااااق ، -5

  الح ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ

يف حديث الؿلنلء صنالتف  :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل اهلل الطؿلكقـ  ا الركق ، -6

َـّ َراكِعًا»
 (2)«... ُثؿَّ اْرَكع َحتَّك َتْطَؿئِ

اِطِديِّ ل بِ طـ أَ  اَلطتدال مـ الركق ، -7 َأَكا ُكـْنُت َأْحَػَظُؽنْؿ  »: ُحَؿْقٍد اللَّ

َؿ   َصننؾَّك اهلُل َطَؾْقننِف َوَسننؾَّ
ِ
ِف ِحننَذاَء َرَأْيُتننُف إَِذا َكبَّننَر َجَعننَؾ َيَدْينن»لَِصننالَِة َرُسننقِل اهلل

ـْ ُرْكَبَتْقِف، ُ ؿَّ َهَصنرَ 
ـَ َيَدْيِف مِ َمـْؽَِبْقِف، َوإَِذا َرَكَع َأْمَؽ

َضْفنَرُه، َفننَِذا َرَفنَع َرْأَسنُف  (3) 

 .(4)«اْسَتَقى َحتَّك َيُعقَد ُكؾُّ َفَؼاٍر َمَؽاَكفُ 

 فػننل حننديث الؿلننلء صننالتف:  الطؿلكقـاا  ا اَلطتاادال مااـ الركااق ، -8

 .(5)«ْع َحتَّك َتْعَتِدَل َقةئًِؿة... ُثؿَّ اْرفَ »

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ تعنننالكقنننال  الساااجقد، -9

 . الح ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ

                                                
(، والؿجؿنقع 272-2/277اب )(، ومقاهب الجؾقنؾ لؾحطن2/792اكظر: التؿفقد )(1) 

 .(7/733(، واإلقـاع لؾحجاوي )3/327)

 (.397(، وملؾؿ )757البخاري ) (2)

آستقاء وآطتدال، أي: يؿد ضفره ملتقًيا بلن يجعؾ رأسنف طؾنك ملنتقى ضفنره، أي:  (3)

 .فال يرفعف، وٓ يخػضف

 (.828أخرجف البخاري ) (4)

 (.397) ( وملؾؿ757أخرجف البخاري ) (5)
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ُثاؿَّ ... »بدلقؾ حنديث الؿلنلء صنالتف وفقنف الطؿلكقـ  ا السجقد،  -11

َـّ َسةِجًدا
 .(1) «اْسُجْد َحتَّك َتطَْؿئِ

لنلء بندلقؾ حنديث الؿ اَلطتدال مـ السجقد والطؿلكقـ  فقاف، -12، 11

َـّ َجةلًِسة ...»صالتف وفقف 
 .(2)«ُثؿَّ اْرَفْع َحتَّك َتطَْؿئِ

اََلِة »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلنف  الؼعقد ا التشفد األخقر، -13 إَِذا َقَعاَد َأَحاُدُكْؿ فِال الصَّ

 .(3)«..َفْؾَقُؼْؾ التَِّحقَّةُت للِ 

 .الترتقب بقـ أركةن الصَلة -14

ـْ َطؾِلِّ  التسؾقؿ  األولك، -15 ـِ َأبِ  َط   ڤل َصالٍِب ْب
ِ
 َقاَل: َقاَل َرُسنقُل اهلل

ََلِة الطُُّفقُر، َوَتْحرِيُؿَفة التَّْؽبِقُر، َوَتْحِؾقُؾَفة التَّْسِؾقؿُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  .(4)«ِمْػَتةُح الصَّ

 .(5)قال الؼرصبل رحؿف اهلل: أن التلؾقؿة القاحدة يؼع طؾقفا اسؿ تلؾقؿ

: وأجؿعنقا طؾنك أن وهذا مؿا أجؿع طؾقنف أهنؾ العؾنؿ، قنال ابنـ الؿـنذر

 .(6)صالة مـ اقتصر طؾك تلؾقؿة واحدة جايز

                                                
 (.397) ( وملؾؿ757أخرجف البخاري ) (1)

 (.397) ( وملؾؿ757أخرجف البخاري ) (2)

 (.402) ( وملؾؿ6230أخرجف البخاري ) (3)

(، 7/723(، وأحؿننند )67(، وأبنننق داود )275(، وابنننـ ماجنننف )3أخرجنننف الرتمنننذي ) (4)

(، 2/230« )كتنايج إفؽنار»(، وابـ حجنر يف 7/384« )الخالصة»وحلـف الـقوي يف 

 .(، وقال: حلـ صحق 67« )صحق  ســ أبل داود إم»لـف إلباين يف وح

 .(7/362الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل ) (5)

(، والؿغـل 3/289(، وشرح الـقوي طؾك ملؾؿ )8اكظر: اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص: (6) 

 .(7/386والؿغـل )
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  إذا طجز الؿصؾل طـ الؼقةم

جالًلا ويوقر برأسف يف حنال الركنقع واللنجقد، وٓ يؾزمنف و،نع  كصؾ

 الركقع. بؾ يخػض سجقده أكثر مـ الجبفة طؾك شلء وٓ يـحـل بجلده

 ملسو هيلع هللا ىلص كاكت بل بقاسنقر، فلنللت الـبنل»قال: ڤ طـ طؿران بـ حصقـ 

َصؾِّ َقةئًِؿة، َفنِْن َلْؿ َتْسَتطِْع َفَؼةِطًدا، َفانِْن َلاْؿ َتْساَتطِْع، َفَعَؾاك »طـ الصالة فؼال: 

  .(1)«َجـٍْب 

 مـ صؾك الػريض  قةطًدا مـ غقر طذر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ٓ تص  صالتف، قال تعنالك: 

 .]البؼرة  ﴾پ پ پ پ

 ؾِّ َصا»: ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث طؿران بنـ ُحصنقـ الؿتؼندم، قنال لنف رسنقل اهلل 

 .(2) «َقةئًِؿة...

وقد كؼؾ اإلجؿاع طؾك وجقب الؼقام يف الصنالة لؾؼنادر يقنر واحند منـ 

 .(3)أهؾ العؾؿ، مـفؿ: ابـ طبد ال،، والـقوي، وابـ حزم، ويقرهؿ

 هؾ يجقز أن تصؾل الؿرأة خةرج بقتفة جةلس  حتك َل يراهة الرجةل؟

ٓ تصنن  الصننالة  ٓ يجننقز ذلننؽ: ٕن الؼقننام يف الػريضننة لؾؼننادر ركننـ،

 بغقره، وقد كؼؾـا إجؿاع أهؾ العؾؿ طؾك ذلؽ.

                                                

 (.7777أخرجف البخاري )(1) 

 .صحق : تؼدم تخريجف(2) 

(، ومراتنب اإلجؿناع 3/258(، والؿجؿنقع )2/780تقب: آستذكار )اكظر طؾك الرت(3) 

 .(26ٓبـ حزم )ص: 
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فؿـ صؾت خارج بقتفا جاللة، طؾقفا إطادة الصالة: لؿا تؼندم منـ أدلنة 

 مـ الؽتاب واللـة وإجؿاع إيؿة.

 لؿ يؼدر طؾك الؼقةم لؿرش أو كحقه  مـ

 قاطننًدا، وصننالتف صننحقحف، ولننف إجننر كنناماًل  الػريضننة فؾننف أن يصننؾل

 .بنذن اهلل

طنـ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كاكت بف بقاسقر فلللت الـبل  ڤطـ طؿران بـ حصقـ 

َصاؾِّ َقةئًِؿاة، َفاانِْن َلاْؿ َتْساَتطِْع َفَؼةِطاًدا، َفاانِْن َلاْؿ َتْساَتطِْع، َفَعَؾااك » الصنالة فؼنال:

 .(1)«َجـٍْب 

قال ابـ الؿـذر: وأجؿعقا طؾنك أن فنرض منـ ٓ يطقنؼ الؼقنام أن يصنؾل 

 .(2)جالًلا

 ةطًدا وهق يؼدر طؾك الؼقةم مـ صؾك الـةفؾ  ق

ُجاِؾ َقةِطاًدا َطَؾاك »: ملسو هيلع هللا ىلصصحت صالتف ولف كصػ إجر، لؼقلف  َصاََلُة الرَّ

ََلةِ   .(3)«كِْصِػ الصَّ

 مـ صؾك الـةفؾ  قةطًدا بعذر 

إَِذا َمرَِش الَعْبُد، »: ملسو هيلع هللا ىلصصحت صالتف ولف إجر كاماًل، لؼقل رسقل اهلل 

 .(4)«َن َيْعَؿُؾ ُمِؼقًؿة َصِحقًحةَأْو َسةَفَر، ُكتَِب َلُف ِمْثُؾ َمة َكة

                                                
 (.7777أخرجف البخاري )(1) 

 .(9اإلجؿاع )ص: (2) 

 (. 950( وأبق داود )735أخرجف ملؾؿ ) (3)

 (.2996أخرجف البخاري: ) (4)
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 الؿقاضع التل ترفع فقفة القد مع التؽبقر 

ورفنع يدينف  ،«رُ َبنكْ أَ  اهللُ »إذا أراد الصنالة قنال: )طـد تؽبقنرة اإلحنرام  -1

 مع بداية التؽبقر(. فِ قْ كَ ذُ أُ  وْ أَ  فِ قْ ػَ تِ كَ  وَ ذْ َح 

أو إلننك كنذلؽ إذا أراد الركنقع رفننع يدينف إلنك مـؽبقنف )طـند الركنقع  -2

 .( ؿ يركع «رُ بَ كْ أَ  اهللُ »أذكقف وقال: 

طـد الرفع مـ الركقع )يرفع يدينف إلنك مـؽبقنف أو إلنك ُأذكقنف ويؼنقل:  -3

 .(دُ ؿْ حَ الْ  َؽ لَ ا وَ ـَبَّ رَ  هُ دَ ؿِ َح  ـْ ؿَ لِ  اهللُ  عَ ؿِ َس 

بعد آكتفاء مـ التوفد إول وطـد الؼقام )طـد الؼقام لؾركعة الثالثة  -4

 .(اهلل أك، :رفع يديف مع ققللؾركعة الثالثة ي

ـَ ُطَؿَر، َكاَن إَِذا َدَخَؾ »وفقف  ڤ حديث كافع طـ ابـ طؿر الدلقؾ  َأنَّ اْب

ـْ  الَِة َكبَّنَر َوَرَفنَع َيَدْينِف، َوإَِذا َرَكنَع َرَفنَع َيَدْينِف، َوإَِذا َقناَل: َسنِؿَع اهلُل لَِؿن فِل الصَّ

ـِ َرَفَع َيَدْيفِ  َحِؿَدُه، َرَفَع َيَدْيِف، َوإَِذا َقامَ  ْكَعَتْق ـَ الرَّ
ـُ ُطَؿَر إَِلنك «مِ ، َوَرَفَع َذلَِؽ اْب

 
ِ
  .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص َكبِلِّ اهلل

يجعاؾ )إذا قةم الؿصؾل مـ الركق  هؾ يضع ياده طؾاك صادره أم يرساؾفة 

 ؟(يديف متدلقتقـ

، وإقنرب فنإمر واسنع ،وإن شاء و،عفا طؾك صدره ،إن شاء أرسؾفا

 .(2)ك صدره بعد الرفع مـ الركقعلؾخوقع أن يضع يده طؾ

                                                
 (.390(، وملؾؿ )739أخرجف البخاري )(1) 

 .(2/277)اكظر: كقؾ إوصار لؾوقكاين (2) 
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 هؾ اَلستعةذة ا كؾ ركع ؟

 .أطقذ باهلل مـ الوقطان الرجقؿ آستعاذة: هل ققل

 آستعاذة يف الركعة إولك فؼط.

 »لحديث أبنل هرينرة: 
ِ
ْكَعنِة الثَّاكَِقنِة  ملسو هيلع هللا ىلصَكناَن َرُسنقُل اهلل ـَ الرَّ إَِذا َكَفنَض مِن

  .(1) «﴾پ پ پ پ﴿اْسَتْػَتَ  اْلِؼَراَءَة بِن 

  ؾؿلمقملقراءة فةتح  الؽتةب 

يف الصنالة الجفرينة لامنام والؿنلمقم قراءة الػاتحة  طؾك الؿلمقم يجب

 واللرية.

 »بدلقؾ منا روي طنـ طبنادة بنـ الصنامت 
ِ
فِنل  ملسو هيلع هللا ىلصُكـَّنا َخْؾنَػ َرُسنقِل اهلل

 
ِ
ننا َفننَرَغ َقنناَل: َفَثُؼَؾننْت َطَؾْقننِف اْلِؼننَراَءةُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَصنناَلِة اْلَػْجننِر َفَؼننَرَأ َرُسننقُل اهلل ، َفَؾؿَّ

ُؽْؿ َتْؼَرُءوَن َخْؾَػ إَِمةِمُؽؿْ » ، َقناَل: « َلَعؾَّ
ِ
ا َيا َرُسنقَل اهلل ََل َتْػَعُؾاقا »ُقْؾـَا: َكَعْؿ َهذًّ

ـْ َلْؿ َيْؼَرْأ بَِفة ُف ََل َصََلَة لَِؿ  .(2)«إَِلَّ بَِػةتَِحِ  اْلؽَِتةِب َفنِكَّ

زم، واختننناره الخطنننابل، وهنننذا منننذهب إيؿنننة: الونننافعقة، وابنننـ حننن

 .(3)والوقكاين، ويقرهؿ

                                                

 (.599أخرجف ملؾؿ )(1) 

(، 258، 257، 64« )الؼننراءة خؾننػ اإلمننام»(، والبخنناري يف 823أخرجننف أبننق داود )(2) 

، 2707« )ملنننـده»(، والبنننزار يف 322، 376، 5/373(، وأحؿننند )377والرتمنننذي )

(، 374، 7/373« )مصنـػف»(، وابـ أبنل شنقبة يف 720(، والدارقطـل )2703، 2702

(، وصننححف بؿجؿننقع صرقننف إلبنناين يف 7/426« )كتننايج إفؽننار»يف وحلننـف الحننافظ 

 (.7/327« )ملسو هيلع هللا ىلصأصؾ صػة صالة الـبل »

(، وهناينة الؿحتنناج إلننك شننرح الؿـفنناج 2/743اكظنر طؾننك الرتتقننب: الحنناوي الؽبقننر )(3) 
= 
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 ( 4/113قةل اإلمةم الـقوي ا شرح مسؾؿ )

دلقننؾ لؿننذهب الوننافعل رحؿننف اهلل ومننـ  -أي الحننديث الؿتؼنندم-فقننف 

 .والؿلمقم، والؿـػرد وافؼف أن قراءة الػاتحة واجبة طؾك اإلمام،

 ( 6/419وجةء ا فتةوى الؾجـ  الدائؿ  )

طؾننك الؿصننؾل، سننقاء كننان إماًمننا أو مـػننرًدا، أو تجننب قننراءة الػاتحننة 

ملمقًما، وسقاء كاكنت الصنالة سنرية أم جفرينة، كػناًل أم فرً،نا ... واسنتدل 

 .(1)بحديث الباب

 هقئ  الركق  ا الصَلة 

يضع الؿصؾل يدينف طؾنك ركبتقنف ويػنرج أصنابعف ويؿند ضفنره وٓ يرفنع 

 . رأسف وٓ يخػضف ويباطد ذراطقف طـ جـبقف

  قَل ُسنرَ  نَّ أَ » دٍ ْقنؿَ ُح طـ أبنل 
ِ
َرَكنَع َفَقَ،نَع َيَدْينِف َطَؾنك ُرْكَبَتْقنِف َكَلكَّنُف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ـْ َجـَْبْقننفِ  ننَر َيَدْيننِف َفَتَجنناَفك َطنن  :ويف لػننظ ٓبننـ خزيؿننة (2)«َقننابٌِض َطَؾْقِفَؿننا، َوَوتَّ

 .(3)«فِ قْ بَ ـَْج  ـْ طَ  فِ يْ دَ ك يَ حَّ كَ وَ »

                                                                        
=      

(، وكقننؾ إوصننار 7/777(، ومعننالؿ اللننــ )2/66(، والؿحؾننك )7/476لؾرمؾننل )

(4/778). 

 .( برياسة العالمة ابـ باز7689( فتقى رقؿ )6/409ى الؾجـة الدايؿة )اكظر: فتاو(1) 

، 966، 733(، وأبنق داود )863(، وابنـ ماجنف )293، 270، 260أخرجف الرتمنذي ) (2)

(، وصححف 7307(، والدارمل )689، 640، 637، 608، 589(، وابـ خزيؿة )967

« صنحق  أبنل داود إم»(، و236، 2/235« )ملسو هيلع هللا ىلصأصؾ صنػة صنالة الـبنل »إلباين يف 

(720 ،723 .) 

 (.608ابـ خزيؿة )أخرجف  (3)
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 ؟هؾ يجقز رفع البصر إلك السؿةء ا الصَلة

، وقند كؼنؾ اإلمنام الؼا،نل ٓ يجقز رفنع البصنر إلنك اللنؿاء يف الصنالة

 .(1)طقاض اإلجؿاع طؾك ذلؽ

َـّ » :ملسو هيلع هللا ىلصبدلقؾ ما روي طنـ جنابر بنـ سنؿرة قنال: قنال رسنقل اهلل  َلَقـَْتِفاَق

ََلِة، َأْو ََل َتْرِجُع إَِلْقِفؿْ  َؿةِء فِل الصَّ   .(2)«َأْقَقاٌم َيْرَفُعقَن َأْبَصةَرُهْؿ إَِلك السَّ

  ربـة لؽ الحؿد  قةل الؿلمقم ،سؿع الل لؿـ حؿده  إذا قةل اإلمةم

َمااةُم لُِقااْمَتؿَّ بِااِف، َفاانَِذا َكبَّااَر َفَؽبِّااُروا، َوإَِذا َرَكااَع » ملسو هيلع هللا ىلصقننال 
َؿااة ُجِعااَؾ اإْلِ ... إِكَّ

ـْ َحِؿَدُه، َفُؼقُلقا  َربَّـَة َلَؽ اْلَح   .(3)«ْؿُد َفةْرَكُعقا، َوإَِذا َقةَل َسِؿَع اللُ لَِؿ

 .(4)وهذا مذهب إيؿة: أبق حـقػة، ومالؽ، وأحؿد، ويقرهؿ

 كقػق  السجقد 

الجبفة مع إكػ والقديـ والركبتقـ  يلجد الؿصؾل طؾك سبعة أطضاء:

والؼدمقـ ويباطد يديف طـ جـبقف ويباطد فخذيف طـ بطـف ويجعؾ يدينف حنذو 

جعؾفؿننا اتجنناه مـؽبقننف أو أذكقننف ويـصننب الؼنندمقـ ويضننؿ أصننابع القننديـ وي

 الؼبؾة وٓ يػرتش ذراطقف كافرتاش الؽؾب.

ُأِماْرُت َأْن َأْساُجَد َطَؾاك َساْبَعِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قنال الـبنل ڤ طـ ابـ طباس 

                                                
(، وشنرح الـنقوي طؾنك 2/347اكظر: إكؿال الؿعؾنؿ بػقايند ملنؾؿ لؾؼا،نل طقناض )(1) 

 .(4/752ملؾؿ )

 (.428أخرجف ملؾؿ )(2) 

 (.477( وملؾؿ )805أخرجف البخاري )(3) 

(، 7/768دوكننة الؽنن،ى )(، والؿ7/309اكظننر طؾننك الرتتقننب: شننرح معـننل أ ننار )(4) 

 .(7/358والؿغـل )
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ـِ  ، َوَأْصَراِف الَؼَدَمْق ـِ ْكَبَتْق ـِ َوالرُّ َأْطُظٍؿ َطَؾك الَجْبَفِ ، َوَأَشةَر بَِقِدِه َطَؾك َأْكِػِف َوالَقَدْي

 ََ َعرَ َوَلَ َكْؽِػ   .(1)«الثَِّقةَب َوالشَّ

 مة يؼةل بقـ السجدتقـ؟

ـِ  َكاَن َيُؼقُل  :ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ نَّ أَ  ةَ ػَ يْ ذَ ُح  ـْ طَ  ْجَدَتْق ـَ اللَّ َربِّ اْغِػاْر لِال، َربِّ » :َبْق

  .(2)«اْغِػْر لِل

 السبةب  ا التشفد دون تحريؽفة  رفع

 ا.إذا جؾس الؿصؾل لؾتوفد رفع اللبابة يدطق هبا وٓ يحركف

 »طـ طبد اهلل بـ الزبقنر طنـ أبقنف، قنال: 
ِ
إَِذا َقَعنَد فِنل  ملسو هيلع هللا ىلصَكناَن َرُسنقُل اهلل

ـَ َفِخِذِه َوَساقِِف، َوَفَرَش َقَدَمُف اْلُقْؿـَك، َوَوَ،نَع  اَلِة، َجَعَؾ َقَدَمُف اْلُقْلَرى َبْق الصَّ

ك َطَؾنك َفِخنِذِه اْلُقْؿـَنك، َيَدُه اْلُقْلنَرى َطَؾنك ُرْكَبتِنِف اْلُقْلنَرى، َوَوَ،نَع َينَدُه اْلُقْؿـَن

 . (3)«َوَأَشاَر بِنِْصَبِعفِ 

، وهنذا منا ذهنب إلقنف جؿفنقر (4)«َٓ ُيَجناِوُز َبَصنُرُه إَِشناَرَتفُ وَ »ويف رواينة 

                                                
 (.490( وملؾؿ )872أخرجف البخاري: )(1) 

(، 275)ص: « الونؿايؾ»(، والرتمنذي يف 874(، وأبنق داود )5/398أخرجف أحؿند )(2) 

(، 897(، وابـ ماجف )7383، 375، 760« )الؽ،ى»(، ويف 237، 2/799والـلايل )

(، واإلرواء 3/877(، و)7/268« )ملسو هيلع هللا ىلصل أصنؾ صنػة صنالة الـبن»وصححف إلباين يف 

 (.878« )صحق  أبل داود إم»(، و335)

 (.579أخرجف ملؾؿ: ) (3)

(، 3/39« )الؿجتبنك»(، والـلنايل يف 990(، وأبق داود )4/3« )الؿلـد»أخرجف أحؿد يف  (4)

(، 7944(، وابنـ حبنان )778(، وابـ خزيؿنة )6807(، وأبق يعؾك )7798« )الؽ،ى»ويف 

(، وحلنـف إلبناين يف 677« )شنرح اللنـة»(، والبغنقي يف 2/226« )ملنـده»كة يف وأبق طقا

 (.970« )صحق  أبل داود إم»(، وصححف يف 3/840« )ملسو هيلع هللا ىلصأصؾ صػة صالة الـبل »
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 .(1)أبق حـقػة، وابـ حزم، ويقرهؿو، الحـابؾةالوافعقة، و

 الســ الؿمكدة التل تصؾك مع الػريض  

ع أذان الػجننر وقبننؾ صننالة أي بعنند سننؿا)ركعتننان قبننؾ الصننب ،  -1

الػريضة، وصنالة الصنب  هنل صنالة الػجنر، كالهؿنا صنالة واحندة، يؼنال 

 .(صالة الصب  أو صالة الػجر

أي بعنند سننؿاع أذان الظفننر وقبننؾ صننالة )أربننع ركعننات قبننؾ الظفننر  -2

 ؿ يصؾل ركعتقـ ويلنؾؿ، وأيًضنا ركعتنان  ،يصؾل ركعتقـ ويلؾؿ (الػريضة

 بعده.

 الؿغرب. ركعتان بعد صالة -3

 ركعتان بعد صالة العواء. -4

ـُ َأبِننل ُسننْػَقاَن، فِننل َمَرِ،ننِف  َ ـِل َطـَْبَلننُة ْبنن ـِ َأْوٍس، َقنناَل: َحنندَّ ـْ َطْؿننِرو ْبنن  َطنن

ِذي َماَت فِقِف بَِحِديٍث َيَتَلارُّ إَِلْقنِف، َقناَل: َسنِؿْعُت ُأمَّ َحبِقَبنَة، َتُؼنقُل: َسنِؿْعُت  الَّ

 
ِ
َـّ مَ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهلل ـْ َصؾَّك اْثـََتْل َطْشَرَة َرْكَعً  فِل َيْقٍم َوَلْقَؾٍ ، ُبـِاَل َلاُف بِِفا

ٌَ فِل اْلَجـَّ ِ   (2)«َبْق

 
ِ
ـْ َصاَلِة َرُسقِل اهلل ـِ َشِؼقٍؼ، َقاَل: َسَلْلُت َطايَِوَة َط  ْب

ِ
ـْ َطْبِد اهلل ـْ ملسو هيلع هللا ىلصَط ، َط

ِطِفف َفَؼاَلْت:  ْفنِر َأْرَبًعنا، ُ نؿَّ َيْخنُرُج َفُقَصنؾِّل َكاَن ُيَصؾِّل فِل َبْقتِل َقْبن»َتَطقُّ َؾ الظُّ

                                                

وطننقن  (،7/374والؿغـننل ) (،435-3/434اكظننر طؾننك الرتتقننب: شننرح الؿفننذب ) (1)

 .(460( ملللة )3/64(، والؿحؾك ٓبـ حزم )3/797الؿعبقد )

(، وصننحق  ابننـ ماجننف: 7250(، وصننحق  سننــ أبننل داود: )728أخرجننف ملننؾؿ ) (2)

 (.7785(، وابـ خزيؿة يف صحقحف )475( والرتمذي: )7747)
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، َوَكاَن ُيَصؾِّل بِالـَّاِس اْلَؿْغِرَب، ُ ؿَّ َينْدُخُؾ  ـِ بِالـَّاِس، ُ ؿَّ َيْدُخُؾ َفُقَصؾِّل َرْكَعَتْق

، َوُيَصؾِّل بِالـَّاِس اْلِعَواَء، َوَيْدُخُؾ َبْقتِل َفُقَصؾِّل َرْكَعتَ  ـِ ـِ َفُقَصؾِّل َرْكَعَتْق  .(1)«ْق

ـِ وَ ... »: وفقف  .(2)«إَِذا َصَؾَع اْلَػْجُر َصؾَّك َرْكَعَتْق

 .هُ دَ عْ بَ  ـِ قْ تَ عَ كْ رَ وَ  رِ فْ الظُّ  َؾ بْ قَ  ـِ قْ تَ عَ كْ ك رَ ؾَّ َص  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ نَّ وورد أيًضا أَ 

 :َطْوننَر َرَكَعنناٍت  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِننلِّ  ـِ َطننَحِػْظننُت »قننال:  -ڤ -طننـ ابننـ طؿننر 

ْفنن ـِ َقْبننَؾ الظُّ ـِ َبْعننَد الَؿْغننِرِب فِننل َبْقتِننِف، َرْكَعَتننْق ـِ َبْعننَدَها، َوَرْكَعَتننْق ِر، َوَرْكَعَتننْق

ْبِ   ـِ َقْبَؾ َصالَِة الصُّ ـِ َبْعَد الِعَواِء فِل َبْقتِِف، َوَرْكَعَتْق َٓ ، َوَرْكَعَتْق َوَكاَكنْت َسناَطًة 

 .(3)«فِقَفا ملسو هيلع هللا ىلصُيْدَخُؾ َطَؾك الـَّبِلِّ 

 .هُ دَ عْ ًعا بَ بَ رْ أَ وَ  رِ فْ الظُّ  َؾ بْ قَ  اٍت عَ كَ رَ  عَ بَ رْ ك أَ ؾَّ َص  ملسو هيلع هللا ىلص فُ كَّ وورد أيًضا أَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت ُأمُّ َحبِقَبَة َزْوُج الـَّبِلِّ 
ِ
ـْ َحةَفَظ َطَؾك َأْرَبِع »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسقُل اهلل َم

 (4)«َرَكَعةٍت َقْبَؾ الظُّْفرِ، َوَأْرَبٍع َرَكَعةٍت َبْعَدَهة، َحُرَم َطَؾك الـَّةرِ 

                                                

 (436( وصحق  الرتمذي: )7257(، وصحق  أبل داود )730أخرجف ملؾؿ ) (1)

 .( ويقره730أخرجف ملؾؿ )(2) 

 (.729(، وملؾؿ )7780أخرجف البخاري: ) (3)

، 427(، والرتمنذي )7269(، وأبنق داود )326، 6/325« )الؿلـد»أخرجف أحؿد يف  (4)

، 7489، 7485، 7484« )الؽننن،ى»(، ويف 266، 265، 3/264(، والـلنننايل )428

« شننرح اللننـة»(، والبغننقي يف 7795(، وابننـ خزيؿننة )7760(، وابننـ ماجننف )7490

 (.7752« )مصحق  أبل داود إ»(، وصححف إلباين يف 889، 888)
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 قيام الليل

 ؾ ققةم الؾقؾ فض

وهننؿ حؼننال طبنناد اهلل  ،هننق دأب الصننالحقـ وهننق مننـ صننػات الؿننممـقـ

رهبنؿ  ةيرجنقن رحؿن ،تعالك كؿا وصنػفؿ سنبحاكف وتعنالك يف كتابنف الؽنريؿ

 ويخافقن طذابف، يدطقكف ريبال ورهبال.

وئ ﴿قال اهلل تعالك:  -1 ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ی  وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی 

  الزمر] ﴾جئ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ال سبحاكف وتعالك: وق -2

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۉ   ۆ  ۅ  ۅ  ۋ 

ې  وئ   ۉ  وئ  ەئ  ەئ  ائ ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

 . الػرقةن] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئ ۇئ

لك:  -3 تعا ڱ ﴿وققلف  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ڱ ڱ ڱ ں ں 

 . السجدة] ﴾ھ ھ ھ ھ

اَقةِم، َبْعاَد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسنقل اهلل  ڤطـ أبل هريرة  -4 َأْفَضاُؾ الصِّ

ْقؾِ َرمَ  ََلِة، َبْعَد اْلَػرِيَضِ ، َصََلُة الؾَّ ُم، َوَأْفَضُؾ الصَّ  .(1)«َضةَن، َشْفُر اللِ اْلُؿَحرَّ

                                                
 (.7673وأبق داود ) ،(7763أخرجف ملؾؿ ) (1)
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  فضؾ ققةم رمضةن

ـْ َقةَم َرَمَضةَن إِيَؿةًكة َواْحتَِساةًبة، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة: أن رسقل اهلل  َم

ـْ َذْكبِفِ  َم ِم  .  (1)«ُغِػَر َلُف َمة َتَؼدَّ

ـْ َصةَم َرَمَضاةَن إِيَؿةًكاة َواْحتَِساةًبة »قال: ملسو هيلع هللا ىلصرة أن رسقل اهلل طـ أبل هري َم

َم ِما ـْ َقةَم َلْقَؾَ  اْلَؼْدِر إِيَؿةًكة َواْحتَِسةًبة ُغِػَر َلُف َمة َتَؼدَّ ـْ َذْكبِِف، َوَم َم ِم ـْ ُغِػَر َلُف َمة َتَؼدَّ

 .  (2)«َذْكبِفِ 

 طدد ركعةت ققةم الؾقؾ وققةم رمضةن 

وشنقس اإلسنالم    ،والحـابؾنة ،والونافعقة ،  طؾؿاء الؿالؽقنةذهب جؿفقر 

إلك أن ققام الؾقنؾ ٓ يحند بعندد ، (3)ويقرهؿ ،والوقس ابـ طثقؿقـ ،ابـ تقؿقة

 فؾؾؿصؾل أن يصؾل ما شاء مثـك مثـك  ؿ يقتر بقاحدة. ،معقـ مـ الركعات

لؿ يزيد يف رمضان وٓ يقر رمضنان طؾنك إحندى طونرة  ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان الـبل 

أن صنالة ملسو هيلع هللا ىلص ، وهذه هل اللنـة الػعؾقنة، أمنا اللنـة الؼقلقنة فؼند بنقَـّ فقفنا ةركع

 الؾقؾ تصؾك مثـك مثـك.

 طننـ صننالة الؾقؾففؼننال  ملسو هيلع هللا ىلصطننـ ابننـ طؿننر، أن رجننالً سننلل رسننقل اهلل 

ْبَح َصؾَّك َرْكَعً  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ْقِؾ َمْثـَك َمْثـَك، َفنَِذا َخِشَل َأَحُدُكُؿ الصُّ َصَلَُة الؾَّ

 .(4)«ًة، ُتقتُِر َلُف َمة َقْد َصؾَّكَواِحَد 
                                                

 (.795) :( وملؾؿ2008أخرجف البخاري: ) (1)

 (.760( وملؾؿ: )7907أخرجف البخاري: ) (2)

(، 2/708(، والؿغـل )3/527(، والؿجؿقع )7/287اكظر طؾك الرتتقب: الؿدوكة )(3) 

 .(4/73)(، والورح الؿؿتع 22/272ومجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )

 (.749(، وملؾؿ: )990أخرجف البخاري: ) (4)
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َ  ٍب ْعنكَ  ـِ بْ  ةَ قعَ بِ لرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اَل قَ وَ  ْٕ  ةِ َـّنجَ ل الْ فِن فُ َتنؼَ افَ رَ مَ  فُ لَ لَ ا َسنمَ دَ ـْنطِ  ڤ لِّ ؿِ ؾَ ْسنا

ُجقدِ »:اَل ؼَ فَ   .(1)«َأِطـِّل َطَؾك َكْػِسَؽ بَِؽْثَرِة السُّ

  قَل ُس رَ  نَّ أَ  ڤ ةَ َو ايِ طَ  ـْ طَ 
ِ
ْقِؾ إِْحَدى َطْوَرَة َرْكَعنًة، َكاَن ُيَصؾِّل بِالؾَّ » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(2)«ُيقتُِر مِـَْفا بَِقاِحَدةٍ 

 وطـ أبل سنؾؿة، 
ِ
فِنل  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَّنُف َسنَلَل َطايَِونَة، َكْقنَػ َكاَكنْت َصناَلُة َرُسنقِل اهلل

 
ِ
َٓ فِنل َيْقنِرِه َطَؾنك  ملسو هيلع هللا ىلصَرَمَضاَنف َقاَلْت: َمنا َكناَن َرُسنقُل اهلل َيِزينُد فِنل َرَمَضناَن، َو

، ُ نؿَّ ُيَصنؾِّل إِْحَدى َطْو  َـّ َـّ َوُصنقلِِف ـْ ُحْلنـِِف َرَة َرْكَعًة، ُيَصؾِّل َأْرَبًعا، َفاَل َتْلَلْل َطن

، ُ ؿَّ ُيَصؾِّل َ اَلً ا، َفَؼاَلنْت َطايَِونُة: َفُؼْؾنُت:  َـّ َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْلـِِف َأْرَبًعا، َفاَل َتْلَلْل َط

 َأَتـَنناُم َقْبننَؾ َأْن ُتننقتِرَ 
ِ
َيااة َطةئَِشااُ  إِنَّ َطْقـَاالَّ َتـَةَمااةِن، َوََل َيـَااةُم »َفَؼنناَل:  فَيننا َرُسننقَل اهلل

 .(3)«َقْؾبِل

 تـبقف  

قـ ويلنؾؿ، ولنؿ يصنؾ تقـ ويلؾؿ،  ؿ ا ـتيصؾل إربع ركعات ا ـ ملسو هيلع هللا ىلصكان 

 .(4)إربع ركعات متصؾة يف ققام الؾقؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 وقَ ققةم الؾقؾ 

 الػجر.يبدأ وقت ققام الؾقؾ مـ بعد صالة العواء إلك 

                                                
 ( ويقرهؿ.7738( والـلايل)7320وأبق داود: ) ،(489أخرجف ملؾؿ: ) (1)

 (.440(، والرتمذي: )7335( وأبق داود: )736أخرجف ملؾؿ: ) (2)

 (.738ملؾؿ )(، و7747البخاري )أخرجف  (3)

، وشننرح ملننؾؿ لؾـننقوي (2/380اكظننر: الؿػفننؿ لؿننا أشننؽؾ مننـ تؾخننقص ملننؾؿ ) (4)

(3/277). 
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ـْ َطايَِوَة، َقاَلْت:   »َط

ِ
ْقِؾ َقْد َأْوَتنَر َرُسنقُل اهلل ـْ ُكؾِّ الؾَّ

َفناْكَتَفك ِوْتنُرُه  ،ملسو هيلع هللا ىلصمِ

َحرِ   .(1)«إَِلك اللَّ

 أفضؾ وقَ لؼقةم الؾقؾ 

َيـْاِزُل »قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصالثؾث أخر مـ الؾقؾ، طنـ أبنل هرينرة، أن رسنقل اهلل 

ْكَقةَربُّـَة َتَبةَرَك َوَتَعةَلك ُكؾَّ َلْقَؾا اَؿةِء الادُّ ْقاِؾ اآْلِخاُر  ،ٍ  إَِلاك السَّ ـَ َيْبَؼاك ُثُؾاُ  الؾَّ ِحاق

ـْ َيْسَلُلـِل َفُلْططَِقفُ  ـْ َيْدُطقكِل َفَلْسَتِجقَب َلُف؟ َوَم ـْ َيْسَتْغِػُركِل َفَلْغِػَر  ،َفَقُؼقُل  ِم َوَم

 . (2)«َلفُ 

ويتحؼؼ ذلؽ بتؼلقؿ الققت مـ صالة الؿغنرب إلنك صنالة الػجنر إلنك 

ال ة أقلام، فنذا قام الؿبتدي قبؾ الػجر بـصػ ساطة أو ساطة أو حلب ما  

 تقلر لف، فؼد قام يف أفضؾ وقت لؼقام الؾقؾ وهق الثؾث أخر. 

 القتر مـ صػةت 

 يقتر ققام الؾقؾ بركعة واحدة أو بثالث.أن 

َعنًة، ُينقتُِر َكاَن ُيَصؾِّل بِالؾَّْقِؾ إِْحَدى َطْوَرَة َركْ » ملسو هيلع هللا ىلصطـ طايوة، أن رسقل اهلل 

 .(3)«مِـَْفا بَِقاِحَدةٍ 

 َأكَّننُف َسننَلَل َطايَِوننَة، َكْقننَػ َكاَكننْت َصنناَلُة طننـ أبننل سننؾؿة بننـ طبنند الننرحؿـ، 

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهلل

ِ
 َيِزينُد فِنل َرَمَضناَن،  ملسو هيلع هللا ىلصفِل َرَمَضناَنف َقاَلنْت: َمنا َكناَن َرُسنقُل اهلل

                                                
 (.745 -737أخرجف ملؾؿ: ) (1)

 (.758(، وملؾؿ )7494، 7745أخرجف البخاري )(2) 

 ( والـلنننايل440(، والرتمنننذي )7335(. وصنننحق  أبنننل داود: )736أخرجنننف ملنننؾؿ: ) (3)

(234.) 
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َٓ فِل َيْقِرِه َطَؾك إِْحنَدى َطْونَرَة َرْكَعنةً  َـّ َو ـْ ُحْلنـِِف ، ُيَصنؾِّل َأْرَبًعنا، َفناَل َتْلنَلْل َطن

، ُ نؿَّ ُيَصنؾِّل َ اَلً نا،  َـّ َـّ َوُصنقلِِف ـْ ُحْلنـِِف ، ُ ؿَّ ُيَصؾِّل َأْرَبًعا، َفاَل َتْلَلْل َطن َـّ َوُصقلِِف

 َأَتـَاُم َقْبَؾ َأْن ُتقتِرَ 
ِ
ة َطةئَِشُ  إِنَّ َطْقـَلَّ يَ »َفَؼناَل:  فَفَؼاَلْت َطايَِوُة: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

 .(1)«َتـَةَمةِن، َوََل َيـَةُم َقْؾبِل

 مة يؼرأ بف ا القتر 

ں ڻ ڻ  ن﴿َيْؼَرُأ فِل الِقْتِر: بِن ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ قال: ڤ طـ  ابـ طباس 

فِنننننل َرْكَعنننننٍة  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿، وَ ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿وَ  ﴾ڻ 

 .(2)َرْكَعةٍ 

ركعتاقـ ويساؾؿ ثاؿ يصاؾل  هؾ يجؿع الثَلث ركعةت بتسؾقؿ ، أم يصاؾل

 واحدة؟

مالننؽ وأحؿنند وإسننحا  إيؿننة: الػصننؾ بقـفؿننا أفضننؾ، وهننذا مننذهب 

 .(3)وأبل  قر، وجؿفقر الوافعقة

ويف  ﴾، ں ڻ ڻ ڻ ﴿يصؾل ركعتقـ، يؼرأ يف إولك بعند الػاتحنة 

﴾،  ؿ يلؾؿ، ويصؾل ركعة يؼرأ ٱ ٻ ٻ  ﴿الثاكقة بعد الػاتحة 

 ﴾.ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿فقفا بعد الػاتحة 

                                                

 (.738(، وملؾؿ )7747أخرجف البخاري: ) (1)

(، وصننحق  ابننـ ماجننف 7423داود ) (، وصننحق  أبننل462صننحق  سننــ الرتمننذي ) (2)

 .(7644(، والدارقطـل )7589(، وســ الدارمل )772)

 .(3/520اكظر: الؿجؿقع شرح الؿفذب ) (3)
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 إذا أوتر الؿصؾل أول الؾقؾ وكةم ثؿ قةم آخر الؾقؾ 

 وٓ يقتر مرة أخرى. ،فؾف أن يصؾل ما شاء

ـِ َصْؾننِؼ  ـْ َقننْقِس ْبنن   قَل ُسننرَ  ُت عْ ؿِ : َسنناَل َقنن قننفِ بِ أَ  ـْ َطنن ل  ؾِننطَ  ـِ ْبنن َطنن
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(1)«ََل وْتَراِن فِل َلْقَؾ ٍ »:قُل ؼُ يَ 

                                                
(، ويف 230، 3/229(، والـلننننايل )470(، والرتمننننذي )7439أخرجننننف أبننننق داود ) (1)

شرح »(، والطحاوي يف 2449(، وابـ حبان )7707(، وابـ خزيؿة )7387« )الؽ،ى»

(. قنال الرتمنذي: هنذا حنديث حلنـ يرينب، 7797(، والطقاللل )7/342« )لؿعاينا

(، 30)ص: « كوػ اللرت طـ حؽؿ الصنالة بعند النقتر» -وقال الحافظ: حديث حلـ 

 (.7567« )صحق  الجامع»(، و7293« )أبل داود إم»وصححف إلباين يف 
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 صالة الضحى

 فضؾفة  

ـْ َأَحاِدُكْؿ »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلص لِّ بِ الـَّ ـِ طَ  ر  ل ذَ بِ أَ  ـْ طَ  ُيْصبُِح َطَؾاك ُكاؾِّ ُساََلَمك ِما

َتْسبِقَحٍ  َصَدَقٌ ، َوُكؾُّ َتْحِؿقَدٍة َصَدَقٌ ، َوُكاؾُّ َتْفِؾقَؾاٍ  َصاَدَقٌ ، َوُكاؾُّ  َصَدَقٌ ، َفُؽؾُّ 

ـِ اْلُؿـَْؽرِ  ـْ َتْؽبِقَرٍة َصَدَقٌ ، َوَأْمٌر بِةْلَؿْعُروِف َصَدَقٌ ، َوَكْفٌل َط َصاَدَقٌ ، َوُيْجاِزُئ ِما

َحك ـَ الضُّ  .  (1)«َذلَِؽ َرْكَعَتةِن َيْرَكُعُفَؿة ِم

 
ِ
، َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل اٍر اْلَغَطَػاكِلِّ  َهؿَّ

ـِ ـْ ُكَعْقِؿ ْب َقةَل اللُ َطازَّ »: َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَط

ـْ َأوَّ  ـْ َأْرَبِع َرَكَعةٍت ِم ـَ آَدَم ََل َتْعِجْز َط  .(2) «ِل الـََّفةِر َأْكِػَؽ آِخَرهُ َوَجؾَّ  َية اْب

 طدد ركعةت الضحك 

، وهنذا منذهب جؿناهقر العؾؿناء ركعنات وأكثرهنا  ؿناين ،أقؾفا ركعتان

، وحجنننتفؿ هنننذه (3)منننـفؿ إيؿنننة الثال نننة: مالنننؽ، والونننافعل، وأحؿننند

 إحاديث:

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ  اةٍم بِِصَقة»: بَِثاَلٍث ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َأْوَصاكِل َخؾِقؾِل  ڤ َط ِم َثََلَثاِ  َأيَّ

                                                

 (.720أخرجف ملؾؿ ) (1)

(، وأبنق داود 7457(، والندارمل )287، 5/286(، و)207، 4/753أخرجف أحؿد ) (2)

« تاريخنف»(، والبخناري يف 469، 468، 467، 466« )الؽ،ى»(، والـلايل يف 7289)

 (.2/276« )اإلرواء»(، وصححف إلباين يف 2534(، وابـ حبان )94، 8/93)

(، 7/434(، ورو،نة الطنالبقـ )7/374اكظر طؾك الرتتقب: شنرح الؿقصنل لؾزرقناين )(3) 

 .(7/753(، والؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد )4/36جؿقع )والؿ
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َحك، َوَأْن ُأوتَِر َقْبَؾ َأْن َأْرُقَد  ـْ ُكؾِّ َشْفرٍ، َوَرْكَعَتِل الضُّ    (1)«ِم

 َأبِل َلْقَؾك، َقاَل: َما َأْخَبَركِنل َأَحنٌد َأكَّنُف َرَأى الـَّبِنلَّ 
ـِ ـِ ْب ْحَؿ ـْ َطْبِد الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَط

َّٓ ُأمُّ َهاكٍِئ، َفنِكَّفَ  َحك إِ َ ْت ُيَصؾِّل الضُّ  الـَّبِلَّ »ا َحدَّ
َدَخَؾ َبْقَتَفنا َينْقَم َفنْتِ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

َة، َفَصؾَّك َ َؿاكِل َرَكَعاٍت، َما َرَأْيُتُف َصنؾَّك َصناَلًة َقنطُّ َأَخنػَّ مِـَْفنا، َيْقنَر َأكَّنُف  َمؽَّ

ُجقدَ  ُكقَع َواللُّ  .  (2)«َكاَن ُيتِؿُّ الرُّ

 وقتفة  

ربننع سنناطة مننـ صؾننقع الوننؿس يبنندأ وقتفننا بعنند حننقالل طوننر دقننايؼ أو 

فقزول وقت الـفل ويدخؾ وقت الضنحك، وآخنر وقتفنا قبنؾ زوال الونؿس 

ٕن منا قبقنؾ  (أي قبنؾ الظفنر بعونر دقنايؼ)بزمـ قؾقؾ حنقالل طونر دقنايؼ 

، لحنديث طؼبنة بنـ طنامر الجفـنل يـفنك طنـ الصنالة فقنف ،الزوال وقت هنل

 .(4)، (3)الؿتؼدم

ـِ َطبَ حننديث والنندلقؾ:  ننؾَ  َلننةَ َطْؿننِرو ْبنن  ، وفقننف أكننف قننال: لِّ ؿِ اللُّ
ِ
َيننا َكبِننلَّ اهلل

ناَلِة، َقناَل:  ـِ الصَّ َؿنَؽ اهلُل َوَأْجَفُؾنُف، َأْخبِْركِنل َطن نا َطؾَّ َصاؾِّ َصاََلَة »َأْخبِْركِل َطؿَّ

َفة َتْطُؾعُ  ْؿُس َحتَّك َتْرَتِػَع، َفنِكَّ ََلِة َحتَّك َتْطُؾَع الشَّ ـِ الصَّ ْبِح، ُثؿَّ َأْقِصْر َط ـَ  الصُّ ِحق

ََلَة َمْشُفقَدٌة  ةُر، ُثؿَّ َصؾِّ َفنِنَّ الصَّ ـَ َقْرَكْل َشْقَطةٍن، َوِحقـَئٍِذ َيْسُجُد َلَفة اْلُؽػَّ َتْطُؾُع َبْق

                                                

 (.727) :(، وملؾؿ7778أخرجف البخاري ) (1)

 (.336(، وملؾؿ: )7776أخرجف البخاري: ) (2)

 .إوقات التل ورد الـفل طـ الصالة فقفا -صحق : تؼدم تخريجف (3) 

 .( بتصرف723-4/722اكظر: الورح الؿؿتع )(4) 
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ْمِح   .(1)«َمْحُضقَرٌة َحتَّك َيْسَتِؼؾَّ الظِّؾُّ بِةلرُّ

 .(2)مذهب: الحـػقة، والؿالؽقة، والحـابؾة، وصايػة مـ الوافعقة وهذا

 َ لصَلة الضحك أفضؾ وق

، وهنذا منذهب جؿناهقر قبؾ وقت الظفر بلناطة أو كصنػ سناطة تؼريًبنا

 ، والدلقؾ:(3)العؾؿاء مـ: الحـػقة، والوافعقة، والحـابؾة، ويقرهؿ

َحك، َفَؼاَل: َأَما َلَؼْد َطؾُِؿقا َأنَّ  ؿَ قَ رْ أَ  ـِ بْ  دِ يْ طـ زَ  ـَ الضُّ
َرَأى َقْقًما ُيَصؾُّقَن مِ

اَلَة فِل َيقْ   الصَّ
ِ
اَطِة َأْفَضُؾ، إِنَّ َرُسقَل اهلل ـَ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصِر َهِذِه اللَّ ابِاق  ،َصاََلُة اأْلَوَّ

ـَ َتْرَمُض اْلِػَصةُل    .(4)«ِحق

جؿنننع أواب: وهنننق كثقنننر الرجنننقع إلنننك اهلل تعنننالك بالتقبنننة إوابنننقـ: )

 .(واإلكابة

حقـ ترمض الػصال: أي حقـ يحرت  أخػاف الػصال وهل الصغار مـ 

 بؾ مـ شدة حر الرمؾ. أوٓد اإل

 وصالة إوابقـ هل صالة الضحك إذا اشتد الحر.

                                                
 .(832ملؾؿ ) جزء مـ حديث أخرجف(1) 

(، ومقاهننب الجؾقننؾ لؾحطنناب 2/55اكظننر طؾننك الرتتقننب: البحننر الرايننؼ ٓبننـ كجننقؿ )(2) 

 .(7/434(، ورو،ة الطالبقـ )7/753(، واإلقـاع لؾحجاوي )2/373)

(، 7/434(، ورو،ة الطنالبقـ )23-22/22اكظر طؾك الرتتقب: حاشقة ابـ طابديـ )(3) 

 .(7/753والؽايف ٓبـ قدامة )

 (.748جف ملؾؿ: )أخر(4) 
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 دعاء االصتخارة

َفنا،  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلُّ َكاَن  قال: ڤ رٍ ابِ َج  ـْ طَ  ْسنتَِخاَرَة فِنل إُُمنقِر ُكؾِّ
ِ
ُؿـَا آ ُيَعؾِّ

ـَ الُؼْرآنِ 
قَرَة مِ ُؿـَا اللُّ ـْ إَِذا َهؿَّ َأَحاُدُكْؿ بِاةألَْمرِ، فَ » :َكَؿا ُيَعؾِّ ـِ ِما ْؾَقْرَكاْع َرْكَعَتاْق

ال َأْساَتِخقُرَك بِِعْؾِؿاَؽ َوَأْساَتْؼِدُرَك بُِؼاْدَرتَِؽ،  ُفاؿَّ إِكِّ َغْقرِ الَػرِيَضاِ ، ُثاؿَّ لَِقُؼاْؾ  الؾَّ

 ََ اَؽ َتْؼاِدُر َوَلَ َأْقاِدُر، َوَتْعَؾاُؿ َوَلَ َأْطَؾاُؿ، َوَأْكا ـْ َفْضِؾَؽ الَعظِاقِؿ، َفنِكَّ َوَأْسَلُلَؽ ِم

مُ  ََ َتْعَؾاُؿ َأنَّ َهاَذا األَْماَر َخْقاٌر لِال فِال ِديـِال َوَمَعةِشال  َطَلَّ ُفؿَّ إِْن ُكـْ الُغُققِب، الؾَّ

ْرُه لِل، ُثؿَّ َبةِرْك لِل  -َطةِجِؾ َأْمرِي َوآِجِؾفِ  :َأْو َقاَل -َوَطةقَِبِ  َأْمرِي  َفةْقُدْرُه لِل َوَيسِّ

ََ َتْعَؾُؿ َأنَّ َهَذا األَ  َأْو -ْمَر َشرٌّ لِل فِل ِديـِال َوَمَعةِشال َوَطةقَِباِ  َأْمارِي فِقِف، َوإِْن ُكـْ

َفةْصرِْفُف َطـِّال َواْصارِْفـِل َطـْاُف، َواْقاُدْر لِال الَخْقاَر  -فِل َطةِجِؾ َأْمرِي َوآِجِؾفِ  :َقاَل 

ل َحةَجَتفُ »َقاَل:  «َحْقُ  َكةَن، ُثؿَّ َأْرِضـِل   .(1)«َوُيَسؿِّ

 الصَلة أم بعد الصَلة؟هؾ يؼةل دطةء اَلستخةرة ا 

يجقز أن يؼال دطاء آستخارة يف الصالة بعد آكتفاء مـ التونفد وقبنؾ 

اللالم، ويجقز أيًضا أن يؼال بعد آكتفناء منـ الصنالة والتلنؾقؿ، وإولنك 

، هنذا أحلنـوالؿصؾل قبؾ اللنالم منا زال يف الصنالة فالدطاء قبؾ اللالم، 

 .واهلل أطؾؿ

                                                
 (.6382أخرجف البخاري: )(1) 
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 صجود التالوة

 حؽؿف 

هب جؿفقر العؾؿاء إلك أن سنجقد النتالوة سنـة: ٕكنف ورد طنـ الـبنل ذ

 أكف سجد لؾتالوة وتركف.ملسو هيلع هللا ىلص 

ـِ ُطَؿننَر  ـِ اْبنن ننقَرَة، فِقَفننا  ملسو هيلع هللا ىلصَكنناَن الـَّبِننلُّ »، َقنناَل: ڤَطنن َيْؼننَرُأ َطَؾْقـَننا اللُّ

ْجَدُة َفَقْلُجُد َوَكْلُجُد، َحتَّك َما َيِجُد َأَحُدَكا َمْقِ،َع َجْبَفتِفِ   .(1)«اللَّ

ـِ َ ابِننٍت، َقنناَل:  ـْ َزْيننِد ْبنن َوالننـَّْجِؿ َفَؾننْؿ َيْلننُجْد  ملسو هيلع هللا ىلصَقننَرْأُت َطَؾننك الـَّبِننلِّ »َطنن

 .(2)«فِقَفا

 .(3)وهذا مذهب إيؿة: مالؽ، والوافعل، وأحؿد، ويقرهؿ

 هؾ يشترط القضقء لسجقد التَلوة؟

إذا سؿع الوخص آية فقفا سجدة أو قنرأ آينة فقفنا سنجدة فؾنف أن يلنجد 

سنقرة ملسو هيلع هللا ىلص يػعنؾ ذلنؽ، ولؿنا قنرأ الـبنل ڤ ، وكنان ابنـ طؿنر قءبغقر و،ن

، ويبعنند أن يؽننقن (4)الننـجؿ سننجد، وسننجد معننف الؿلننؾؿقن والؿوننركقن

 .الجؿقع طؾك صفارة

 .(5)قءٍ ُ، وُ  رِ قْ ك يَ ؾَ طَ  دُ جُ ْل يَ  انَ كَ  -ڤ- رَ ؿَ طُ  ـَ ابْ  نَّ أَ  َي وِ رُ 

                                                
 .(575(، وملؾؿ )7075أخرجف البخاري )(1) 

 .(577(، وملؾؿ )7073أخرجف البخاري )(2) 

 .(7/437(، والؿغـل )7/252(، وإم )2/67اكظر: التاج واإلكؾقؾ )(3) 

 .(576(، وملؾؿ )7070اكظر: صحق  البخاري )(4) 

 .(2/644مع الػت  )البخاري تعؾقًؼا أخرجف (5) 
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وهننذا مننذهب الصننحابل الجؾقننؾ ابننـ طؿننر ومننـ وافؼننف مننـ أيؿننة الػؼننف 

  .(1)حديث، وهق اختقار شقس اإلسالم ابـ تقؿقةوال

 هؾ يؽبر لسجقد التَلوة؟

ـَ ِحن رُ بِّنؽَ يُ  انَ َكن» ملسو هيلع هللا ىلص إن كان يف الصالة ك، للنجقد النتالوة، ٕن الـبنل  ق

ـَ حِ  رُ بِّ ؽَ يُ  ؿَّ  ُ  دُ جُ ْل يَ   ذَ  ُؾ عَ ػْ يَ  ؿَّ  ُ  فُ َس أْ رَ  عُ فَ رْ يَ  ق
 .(2)..«.افَ ؾِّ كُ  ةِ اَل ل الصَّ فِ  َؽ لِ

 .(3)حـقػة، ومالؽ، والوافعل، وأحؿد لة إربعة: أبوهذا مذهب إيؿ

لؿ يرد كص صنحق  مرفنقع طنـ  وإن كان خارج الصالة، فال يؽ،: ٕكف

 .(4)أكف ك، للجقد التالوة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 هؾ هـةك دطةء مشرو  ا سجقد التَلوة؟

يؼنقل يف سنجقد النتالوة بالؾقنؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكنان الـبنل  :روي طـ طايونة قالنت

تِفِ َسَجَد َوْجِفَل لِ »   .(5)«ؾَِّذي َخَؾَؼُف َوَشؼَّ َسْؿَعُف َوَبَصَرُه بَِحْقلِِف َوُققَّ

  ويجقز أن يؼقل أي دطاء مـ أدطقة اللجقد التل تؼال داخؾ الصالة.

                                                
 .(766-23/765اكظر: مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )(1) 

 (.392( وملؾؿ )789أخرجف البخاري ) (2)

(، والؿجؿننقع 4/746(، والتؿفقنند )7/279اكظننر طؾننك الرتتقننب: بنندايع الصننـايع )(3) 

 .(7/429(، والؿغـل )3/559)

 .(742-4/747اكظر: الورح الؿؿتع )(4) 

(، 4/74(، وأبننق داود )2775، 7/30(، وأحؿنند )3425، 580)أخرجننف الرتمننذي (5) 

(، والدارقطـل يف 3476« )إوسط»(، والط،اين يف 2/20« )مصـػف»وابـ أبل شقبة يف 

شننرح »(، والبغننقي يف 774« )الؽنن،ى»(، ويف 2/222(، والـلننايل )7/406« )سننــف»

 (.7273« )صحق  أبل داود إم»(، وصححف إلباين يف 770« )اللـة
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 صجود الشكز

يلـ سجقد الوؽر طـد الـعؿة الجديندة، ٓ الـعؿنة الؿلنتؿرة، فالـعؿنة 

ا لؽان اإلكلنان دايًؿنا يف الؿلتؿرة لق قؾـا لاكلان: إكف يلتحب أن يلجد لف

 ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿ٕن اهلل تعنننننالك يؼنننننقل:  :(1)سنننننجقد

 . 34إبراهقؿ  ]

وكذلؽ الصنحابة  ،دَ جَ َس  فِ بِ  رُّ َل يُ  رٌ مْ أَ  هُ اءَ ا َج ذَ إِ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص لَّ بِ الـَّ نَّ وقد ورد أَ 

 .ومـ بعدهؿڤ 

ـْ َأبِل َبْؽَرةَ   الـَّبِلِّ  ڤ َط
ـِ نَر بِنِف إَِذا َجاَءُه »َأكَُّف َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَط َأْمُر ُسُروٍر َأْو ُبوِّ

فِ   .(2)«َخرَّ َساِجًدا َشاكًِرا لِؾَّ

 تـبقف 

أكف كنان يصنؾل إذا أتناه منا  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يرد حديث صحق  طـ رسقل اهلل  -1

، ولؽننـ كننان يلننجد لؾوننؽر: كؿننا بقـننا «صننالة الوننؽر»يلننره صننالة ُتلننؿك 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهاهـا، فالخقر كؾف يف إتباطف 

 فنننارة، أو اسنننتؼبال الؼبؾنننة، لنننؿ ينننرد حنننديث صنننحق  يقجنننب الط -2

 أو سرت العقرة للجقد الوؽر، فنذا أتك اإلكلان منا يلنره خنر سناجًدا شنؽًرا 

 هلل تعالك.

                                                
 .( باختصار وتصرف752-4/750اكظر: الورح الؿؿتع )(1) 

(، والبنننزار 7394(، وابنننـ ماجنننف )7578(، والرتمنننذي )2774أخرجنننف أبنننق داود )(2) 

(، 7/276(، والحناكؿ )748، 4/747(، و)7/470(، والدارقطـل )3685، 3682)

 (، وذكر شقاهده هـاك.474« )اإلرواء»وحلـف إلباين يف 
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 صجود الضًو

إذا كسل الؿصؾل فؾؿ يجؾس لؾتشفد األول وقةم لؾركعا  الثةلثا  ولاؿ يؼارأ 

 التشفد 

اطقة إذا كاكت الصالة رب -فػل هذه الحالة يؽؿؾ الركعة الثالثة والرابعة 

 ؿ يجؾس لؾتوفد أخر وبعد آكتفاء مـف وقبنؾ  (العواء -العصر  -الظفر)

أن يلؾؿ يلجد سجدتقـ لؾلفق ويؼقل بقـفؿا كؿا يؼنقل يف سنجقد الصنالة 

  ؿ يلؾؿ طـ يؿقـف وطـ شؿالف. (رب ايػر لل -رب ايػر لل)

َقناَم فِنل َصنالَِة » ملسو هيلع هللا ىلصلحديث طبد اهلل بـ بحقـنة إسندي، أن رسنقل اهلل 

، َفَؽبََّر فِل ُكنؾِّ َسنْجَدٍة ا ـِ ا َأَتؿَّ َصالََتُف َسَجَد َسْجَدَتْق ْفِر َوَطَؾْقِف ُجُؾقٌس، َفَؾؿَّ لظُّ

ـَ  َؿ، َوَسننَجَدُهَؿا الـَّنناُس َمَعننُف َمَؽنناَن َمننا َكِلننَل مِنن َوُهننَق َجننالٌِس َقْبننَؾ َأْن ُيَلننؾِّ

  .(1)«الُجُؾقسِ 

 الشؽ ا طدد الركعةت 

الركعات هؾ صؾك مثاًل  الً ا أم أربًعا فؾقطنرح إذا شؽ الؿصؾل يف طدد 

فقعتنن، أكننف صننؾك  الً ننا فؼننط ويننليت  ،الوننؽ ولقننبـ طؾننك القؼننقـ وهننق إقننؾ

بالركعة الرابعة  ؿ يلجد سجدتقـ لؾلفق قبؾ أن يلؾؿ، كؿا بقـا يف الؿلنللة 

 .اللابؼة

 إَِذا َشؽَّ َأَحاُدُكؿْ » :ملسو هيلع هللا ىلصلحديث أبل سعقد الخدري، قال: قال رسقل اهلل 

ـِ َطَؾاك َماة  اؽَّ َوْلَقاْب فِل َصََلتِِف، َفَؾْؿ َيْدِر َكاْؿ َصاؾَّك َثََلًثاة َأْم َأْرَبًعاة، َفْؾَقْطاَرِح الشَّ

                                                
 (.86570(، وملؾؿ: )7230اري: )أخرجف البخ(1) 
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ـَ َلاُف  َؿ، َفانِْن َكاةَن َصاؾَّك َخْؿًساة َشاَػْع ـِ َقْباَؾ َأْن ُيَساؾِّ ، ُثؿَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْق ـَ اْسَتْقَؼ

ْقَطةنَصََلَتُف، َوإِْن َكةَن َصؾَّك إِْتَؿةمً    .(1)«ة أِلَْرَبٍع َكةَكَتة َتْرِغقًؿة لِؾشَّ

  إذا كسل الؿصؾل فسؾؿ قبؾ أن يؽؿؾ الصَلة

صننؾك شننخص الظفننر ركعتننقـ  ننؿ سننؾؿ وكلننل أكننف يصننؾل  مثااةل ذلااؽ 

 نؿ يصنؾل الركعنة الثالثنة  نؿ  «اهلل أكن،»الظفر، فػل هذه الحالة يؼقم ويؽ، 

  ؿ يلؾؿ. -كؿا بقـا -ق الرابعة ويجؾس لؾتوفد  ؿ يلجد سجدتقـ لؾلف

ك بِـَننا الـَّبِننلُّ : قننال ڤطننـ أبننل هريننرة 
ْفننَر  ملسو هيلع هللا ىلصَصننؾَّ  -َأِو الَعْصننَر  -الظُّ

 َأَكَؼَصنْتف َفَؼناَل الـَّبِنلُّ 
ِ
نالَُة َينا َرُسنقَل اهلل : الصَّ ـِ َؿ، َفَؼاَل َلنُف ُذو الَقنَدْي  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلؾَّ

َْصَحابِِف: 
ِ
، ُ نؿَّ َسنَجَد َقاُلقا: َكَعْؿ، « َأَحؼٌّ َمة َيُؼقُل؟»ٕ ـِ ـِ ُأْخنَرَيْق َفَصنؾَّك َرْكَعَتنْق

 ، ـِ ـَ الَؿْغنِرِب َرْكَعَتنْق َبْقنِر َصنؾَّك مِن ـَ الزُّ ـِ َقاَل َسنْعٌد: َوَرَأْينُت ُطنْرَوَة ْبن َسْجَدَتْق

، َوَقناَل:  ـِ َؿ، ُ ؿَّ َصؾَّك َما َبِؼَل َوَسَجَد َسنْجَدَتْق َؿ َوَتَؽؾَّ َهَؽنَذا َفَعنَؾ الـَّبِنلُّ »َفَلؾَّ

  .(2)ملسو هيلع هللا ىلص

 إذا كسل الؿصؾل وزاد ا طدد ركعةت الصَلة 

كؿا لق صؾك الظفر خؿنس ركعنات فػنل هنذه الحالنة يلنجد سنجدتقـ 

 لؾلفق بعد اللالم.

  دِ ْبنطَ  ـْ َطن ةَ َؿنؼَ ؾْ طَ  ـْ طَ  َي وِ لؿا رُ 
ِ
  َرُسنقَل  َأنَّ  ڤ اهلل

ِ
 ْفنرَ ك الظُّ ؾَّ َصن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اَلةِ  َأِزيدَ  :َلفُ  قَؾ َفؼِ  ،اْؿًل َخ   ،اْؿًلنَخ  َت قْ ؾَّ َصن :َقناَل  «؟َوَماة َذاك» :اَل َفَؼن ففِل الصَّ

                                                

 (.577) أخرجف ملؾؿ(1) 

 .باختالف (573(. وملؾؿ )7227أخرجف البخاري )(2) 
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ـِ َبْعَدَما َس جَ َفَل    .(1)ؿَ ؾَّ َد َسْجَدَتْق

 فة الؿصؾل أكثر مـ سفق ا الصَلة لق س

رجننؾ سننفا يف صننالتف فؾننؿ يجؾننس لؾتوننفد إول، ولننؿ يؼننؾ أذكننار  مثااةل 

لؾلنفق بعند آكتفناء منـ التونفد  سجقد واحندالركقع أو اللجقد، ففذا يؽػقف 

أخر وقبؾ اللنالم، أمنا إذا تنذكر سنفقه بعند آكتفناء منـ الصنالة أي بعند منا 

سنفا فلنؾؿ منـ الصنالة، وتؽؾنؿ ملسو هيلع هللا ىلص : ٕن الـبنل سؾؿ، فؾقلجد لؾلفق كؿا بقـا

، (2): كؿنا جناء يف حنديث ذي القنديـبعد الصنالة فلنجد لفؿنا سنجقًدا واحنًدا

 .(3)ة والجؿفقرمالؽ والوافعل وأحؿد وأبل حـقػ إيؿة إربعة: وهذا ققل

 سجقد السفق قبؾ السَلم وبعده 

وسنجد لؾلنفق بعند  (4)أكف سنجد لؾلنفق قبنؾ اللنالم ملسو هيلع هللا ىلصورد طـ الـبل 

، وٓ خنالف ، فنذا أخذ شخص بلي وجف أجزأه ولؿ تبطنؾ صنالتف(5)اللالم

، وإفضنؾ أن يػعنؾ منا (6)بقـ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ، إكؿا الخالف يف إفضنؾ

وهننذا مننذهب أحؿنند، وشننقس اإلسننالم،  ،يف كننؾ مق،ننع ملسو هيلع هللا ىلصفعؾننف الـبننل 

 .(7)ويقرهؿا
                                                

 (.9772(. وملؾؿ )7226أخرجف البخاري )(1) 

 . (573(، وملؾؿ )7227اكظر: صحق  البخاري )(2) 

 . (3/70(، وملؾؿ بورح الـقوي )7/387اكظر: الؿغـل ٓبـ قدامة )(3) 

 . (6670صحق  البخاري ) اكظر:(4) 

 . (573(، وملؾؿ )7227اكظر: صحق  البخاري )(5) 

(، وشننرح 23/36(، ومجؿننقع الػتنناوى ٓبننـ تقؿقننة )3/228اكظننر: طننقن الؿعبننقد )(6) 

 .(3/94(، وفت  الباري )5/56الـقوي طؾك ملؾؿ )

 .(23/36(، ومجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )78-2/76اكظر: الؿغـل )(7) 
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  إذا سفة اإلمةم ولؿ يسف الؿلمقم

 يلننجد الؿننلمقم لؾلننفق مننع إمامننف سننقاء سننفا الؿننلمقم أم لننؿ يلننف: ٕن

 .(1)، وقد كؼؾ ابـ الؿـذر إجؿاع العؾؿاء طؾك هذاالؿلمقم طؾقف متابعة إمامف

َؿة ُجِعَؾ اإِلَمةُم لُِقْمَتؿَّ بِفِ » ملسو هيلع هللا ىلصقال    .(2)«، َفنَِذا َسَجَد َفةْسُجُدواإِكَّ

 إذا سفة الؿلمقم ولؿ يسف اإلمةم 

ٓ يلجد الؿلمقم لؾلفق يف هذه الحالنة، ٕن الؿنلمقم ٓ يلنجد لؾلنفق 

يقنر واحند منـ أهنؾ ، وهذا منذهب جؿناهقر العؾؿناء، وكؼنؾ إٓ تبًعا إلمامف

 .(3)العؾؿ اإلجؿاع طؾك ذلؽ

ُيَصاؾُّقَن َلُؽاْؿ َفانِْن َأَصاةُبقا َفَؾُؽاْؿ »قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة وفقف أن الـبنل 

 .(4)«َوإِْن َأْخَطُئقا َفَؾُؽْؿ َوَطَؾْقِفؿْ 

 إذا سفة الؿلمقم ا ركـ ولؿ يسف اإلمةم 

بطؾت تؾؽ الركعة التل ترك فقفا الركـ، والقاجب طؾقنف أن ينتؿ صنالتف 

،  نؿ مع اإلمام، وبعد سالم اإلمام ٓ يلؾؿ هق، بؾ يؼنقم وينليت بركعنة كامؾنة

يلجد لؾلفق ويلؾؿ: لحديث ذي القنديـ الؿتؼندم، وهنذا منذهب جؿناهقر 

 .(5)العؾؿاء
                                                

 . (57اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )اكظر: (1) 

 (. 477(، وملؾؿ: )805أخرجف البخاري: )(2) 

(، وإوسنننط ٓبنننـ الؿـنننذر 2/29(، والؿغـنننل )2/228اكظنننر: الحننناوي الؽبقنننر )(3) 

(3/575) . 

 (.537) أخرجف ملؾؿ(4) 

(، 634-7/633(، ومطالننب أولننل الـفننك )476-7/474اكظننر: رو،ننة الطننالبقـ )(5) 

 .(4/747وطؿدة الؼاري )
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 ، مةذا يػعؾ؟إذا طؾؿ الؿلمقم أن اإلمةم زاد أو ترك ركـًا ا الصَلة

 أن اإلمام زاد أو ترك ركـًا مـ أركان الصنالة يؼقـًا القاجب طؾك مـ طؾؿ

ويؽؿننؾ وحننده، وٓ أن يـننقي آكػننراد طننـ اإلمننام ويػارقننف  -ولننؿ يرجننع-

يجننقز لؾؿننلمقم متابعننة اإلمننام وهننق يعؾننؿ أن إمامننف زاد أو كؼننص يف أركننان 

، فؼنند تؼننرر الصننالة، ولننق اسننتؿر يف الزيننادة أو الننـؼص طؿننًدا بطؾننت صننالتف

بالـص أن الصؾقات لفا طدد ركعات ٓ كزيد فقفا وٓ كـؼص، وهنذا منذهب 

وننافعقة، وأهننؾ الظنناهر، طامننة أهننؾ العؾننؿ، مننـفؿ: الحـابؾننة، والؿالؽقننة، وال

  .(1)ويقرهؿ

  مـ ترك ركـًة مـ أركةن الصَلة كةسقًا

إذا كان الركـ هق تؽبقرة اإلحرام بطؾت صالتف، ٕكنف ٓ صنالة منـ يقنر 

 .، وقد تؼدمت إدلة طؾك ذلؽتؽبقرة اإلحرام

أما إذا ترك ركـًا مـ إركان يقنر تؽبقنرة اإلحنرام فعؾقنف أن ينليت بنالركـ 

ًٓ  نؿ يلنجد لؾلنفق بعند آكتفناء منـ الصنالة بعند اللنالم أو الذي تركف أ و

قبؾف، ٕن إركان ٓ تـج، بلجقد اللفق وحده، واإلمام والؿـػرد يف ذلنؽ 

  .(2)سقاء

رجؾ قام إلك الركعة الثاكقة ولؿا شرع يف قراءة الػاتحة، ذكر أكف لؿ  مثةل 

قـ،  ؿ قؿ وأكؿؾ يلجد يف الركعة إولك، فـؼقل لف: ارجع واسجد اللجدت

                                                
(، 7/278(، والؿدوكنة الؽنن،ى )2/724اكظنر طؾنك الرتتقنب: اإلكصناف لؾؿنرداوي )(1) 

 .(2/372(، والؿحؾك )4/735والؿجؿقع )

 .(4-2/3اكظر: الؿغـل )(2) 
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 صالتؽ،  ؿ اسجد لؾلفق قبؾ التلؾقؿ.

فنن وصؾ إلك محؾف يف الركعة الثاكقة، فنكنف ٓ يرجنع: ٕن رجقطنف لنقس 

لف فايدة: ٕكف إذا رجع فلقرجع إلنك كػنس الؿحنؾ، وبـناء طؾنك ذلنؽ تؽنقن 

 الركعة الثاكقة هل الركعة إولك.

ٕولنك يف الركعنة قام رجؾ يصؾل، ولؿا رفنع رأسنف منـ اللنجدة ا مثةل 

الثاكقة ذكر أكف لؿ يلجد يف الركعة إولك إٓ سجدة واحدة، فنال يرجنع إلنك 

إولك: ٕكف إذا رجنع إلنك إولنك رجنع إلنك الؿؽنان كػلنف النذي هنق فقنف، 

فتؽقن الركعة الثاكقة هل الركعة إولك، ويتؿ صالتف،  ؿ يلجد لؾلفق قبنؾ 

 .(1)التلؾقؿ

 طؾؿ وهق ا الصَلة  مـ زاد ا صَلتف ركـًة ثؿ

كؿـ قنام إلنك الركعنة الثالثنة يف الػجنر فنال يلنتؿر يف الزينادة بنؾ يرجنع 

ويجؾس ويؼرأ التونفد ويلنجد لؾلنفق بعند آكتفناء منـ التونفد أخنر  نؿ 

، لؿا تؼدم مـ أدلة طؾنك يلؾؿ، فؾق استؿر يف الزيادة وهق يعؾؿ بطؾت صالتف

 .طدم موروطقة الزيادة أو الـؼص يف الصالة

                                                
 .(2/23اكظر: الورح الؿؿتع )(1) 
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 صالة اجلماعة

 إذا أدرك الؿصؾل اإلمةم قبؾ السَلم، يؽقن مدرًكة لػضؾ الجؿةط  

إَِذا َسِؿْعُتُؿ اإِلَقةَمَ ، َفةْمُشاقا إَِلاك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤطـ أبل هريرة 

ؽِقـَِ  َوالَقَقةِر، َوَلَ ُتْسرُِطقا، َفَؿة َأْدَرْكُتْؿ َفَصؾُّقا، وَ  َلَِة َوَطَؾْقُؽْؿ بِةلسَّ َمة َفةَتُؽْؿ الصَّ

قا  .(1)«َفَلتِؿُّ

 .(2)وهذا هق الؿوفقر مـ مذهب الوافعل، وأحؿد، وأبل حـقػة

مـ أدرك اإلمةم راكًعة  إذا ركع قبؾ أن يرفع اإلمةم رأسف ماـ الركاق  فؼاد 

  أدرك الركع 

ُف اْكَتَفك إَِلك الـَّبِلِّ » ةَ رَ ؽْ طـ أبل بَ  َيِصاَؾ إَِلاك  َوُهَق َراكٌِع، َفَرَكَع َقْبَؾ َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَّ

، َفَذَكَر َذلَِؽ لِؾـَّبِلِّ  ػِّ   .(3)«َزاَدَك اللُ ِحْرًصة َوَلَ َتُعْد »َفَؼةَل   ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ

 بنطادة الركعة.  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يلمره الـبل 

أي بعندما قنال )أما إذا أدرك الؿلمقم اإلمام بعدما رفع رأسف مـ الركقع 

جؿناهقر العؾؿناء ، وهنذا منذهب فال تحلب لف ركعنة (سؿع اهلل لؿـ حؿده

مـ اللؾػ والخؾػ، مـفؿ إيؿة إربعة أبنق حـقػنة، ومالنؽ، والونافعل، 

 .(4)وأحؿد
                                                

 (.636أخرجف البخاري: )(1) 

، ومجؿقع (777-4/776(، وشرح الؿفذب )2/740اكظر: فت  الباري ٓبـ حجر )(2) 

 .(23/337الػتاوى ٓبـ تقؿقة )

 (.783أخرجف البخاري: )(3) 

(، ومجؿنننقع 7/63(، وآسنننتذكار ٓبنننـ طبننند الننن، )7/370اكظنننر: إم لؾونننافعل )(4) 
= 
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  مـ يصؾل كةفؾ صَلة الػرش خؾػ 

أن يصننؾل شننخص فريضننة خؾننػ إمننام يصننؾل كافؾننة، كؿننـ يصننؾل  يجننقز

 العواء خؾػ مـ يصؾل سـة العواء.

ـَ َجَبا»لؿا روي طـ جابر بـ طبد اهلل:   ٍؾ، َكاةَن ُيَصاؾِّل َماَع الـَّبِالِّ َأنَّ ُمَعاةَذ ْبا

 .(1)«ُثؿَّ َيْرِجُع، َفَقُممُّ َقْقَمفُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

شنقس اإلسنالم ابنـ اختقنار وهذا مذهب الوافعل، ورواية طنـ أحؿند، و

 .(2)تقؿقة، وابـ حزم، والوقكاين، ويقرهؿ

 صَلة الـةفؾ  خؾػ مـ يصؾل الػريض  

 وجناء العوناء يصؾل تجقز صالة الؿتـػؾ خؾػ الؿػرتض، مثال: شخص

 .(3)، وهذا مذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿشخص فصؾك خؾػف الرتاوي ، جاز ذلؽ

ننا  ملسو هيلع هللا ىلصلؿنا روي طننـ جننابر بنـ يزينند بننـ إسننقد العنامري وفقننف أن الـبننل  َلؿَّ

َقا َمَعُف َقاَل:  ـِ فِل آِخِر اْلَؼْقِم َلْؿ ُيَصؾِّ «. َطَؾالَّ بِِفَؿاة»َقَضك َصاَلَتُف إَِذا ُهَق بَِرُجَؾْق

َقة َمَعـَة؟»تَِل بِِفَؿا َتْرَطُد َفَرايُِصُفَؿا َفَؼاَل: َفلُ  : َيا َرُسنقَل « َمة َمـََعُؽَؿة َأْن ُتَصؾِّ َٓ َقا

ْقـَا فِل ِرَحالِـَنا. َقناَل:   إِكَّا َقْد َصؾَّ
ِ
ْقُتَؿة فِال ِرَحةلُِؽَؿاة، ُثاؿَّ »اهلل َفاََل َتْػَعاََل، إَِذا َصاؾَّ

                                                                        
=      

(، وكقنننؾ إوصنننار 3/708(، وطنننقن الؿعبنننقد )23/333الػتننناوى لونننقس اإلسنننالم )

 .(3/787لؾوقكاين )

 (.465( وملؾؿ: )700أخرجف البخاري: )(1) 

(، ومجؿننننقع الػتنننناوى 2/745(، والؿغـننننل )7/307اكظننننر طؾننننك الرتتقننننب: إم )(2) 

 .(7/532(، واللقؾ الجرار لؾوقكاين )3/740(، والؿحؾك )23/384-385)

 .اكظر: الؿصدر اللابؼ(3) 
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َفة َلُؽَؿة َكةفَِؾ ٌ َأَتْقُتَؿة َمْسِجَد َجَؿةَطٍ  فَ  َقة َمَعُفْؿ، َفنِكَّ   .(1)«َصؾِّ

 إذا أدرك الؿصؾل الركع  األخقرة مـ صَلة الؿغرب مع اإلمةم 

ويضنقػ إلقفنا ركعنة  -وٓ يلنؾؿ هنق-فعؾقف أن يؼقم بعد سنالم اإلمنام 

أخرى،  ؿ يجؾس لؾتوفد إول،  ؿ يؼقم ويليت بالركعنة الثالثنة،  نؿ يجؾنس 

 ليت بف  ؿ يلؾؿ.لؾتوفد إخقر وي

 إمةم  الؿرأة لؾـسةء 

، وهننذا مننذهب الوننافعل، يجننقز لؾؿننرأة أن تننمم الـلنناء وتؼننقم وسننطفـ

 .(2)وإسحا ، ورواية طـ أحؿد، والثقري، وإوزاطل، وابـ حزم، ويقرهؿ

أمتـنننا طايونننة فؼامنننت بقنننـفـ يف الصنننالة »طنننـ رايطنننة الحـػقنننة قالنننت: 

  .(3)«الؿؽتقبة

 قر صفةرة دون أن يعؾؿ مـ صؾك خؾػ إمةم يصؾك بغ

تص  صنالة الؿنلمقم خؾنػ إمنام صنؾك بغقنر صفنارة صالؿنا أن الؿنلمقم ٓ 
                                                

، 575(، وأبنق داود )7367(، والندارمل )767، 4/760« )الؿلـد»أخرجف أحؿد يف (1) 

(، وابنننـ خزيؿنننة 3/67(، و)2/772(، والـلنننايل )279(، والرتمنننذي )674، 576

(، 275، 2/274(، وابننـ أبننل شننقبة )7343(، والطقاللننل )7773، 7638، 7279)

 (.590« )صحق  أبل داود إم»(، و2/375« )اإلرواء»وصححف إلباين يف 

 .(578( ملللة )3/230(، والؿحؾك )2/737اكظر: الؿغـل )(2) 

(، ومـ صريؼنف البقفؼنل يف 7/404(، والدارقطـل )2/552« )العؾؾ»أخرجف أحؿد يف (3) 

« إوسنط»(، ومـ صريؼنف ابنـ الؿـنذر يف 3/747(، وطبد الرزا  )3/737« )الؽ،ى»

« الطبؼات»(، وابـ سعد يف 4/279(، و)3/726« )الؿحؾك»(، وابـ حزم يف 4/227)

« لؿحؾنكا»اكظنر  -(، ورايطنة الحـػقنة مجفقلنة، ولنف صنر  أخنرى يتؼنقى هبنا 8/483)

 (.3/747(، وطبد الرزا  )2/89(، وابـ أبل شقبة )727، 3/726)
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 يعؾؿ بذلؽ.

ُيَصاؾُّقَن َلُؽاْؿ، َفانِْن َأَصاةُبقا َفَؾُؽاْؿ، »قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة أن رسقل اهلل 

  .(1)«َوإِْن َأْخَطُئقا َفَؾُؽْؿ َوَطَؾْقِفؿْ 

، يـنقي ر صفارة أو أكف ترك ركـًنا طؿنًداطؾك يق أما إذا طؾؿ الؿلمقم أن اإلمام

، وهنذا منا ذهنب إلقنف طامنة تجزئ صالة مـ ايتؿ بنف آكػراد ويػار  إمامف، وٓ

 .(2)مـ الؿؾؽقة، والوافعقة، والحـابؾة، وأهؾ الظاهر أهؾ العؾؿ

  أو تذكر أكف صؾك بةلـةس طؾك غقر صفةرة  إذا أحدث اإلمةم ا الصَلة

وهننذا مننذهب  قننتؿ هبننؿ الصننالة،الؿننلمقمقـ لمننـ فؾننف أن يلننتخؾػ أحننًدا 

أو ينلمر منـ يصنؾل معنف أن يـتظنروه  ،(3)جؿاهقر العؾؿاء منـ اللنؾػ والخؾنػ

، فقصننؾل بالؿننلمقمقـ، فقنتؿ بالؿننلمقم مننا بؼنل، أمننا بالـلننبة حتنك يتطفننر ويعنقد

 لامام فعؾقف إطادة الصالة كامؾة.

ؿ ذهب فتطفنر ورجنع ث اإلمام بعد آكتفاء مـ الركعة الثاكقة،  أحد مثةل 

فننلم الـنناس مننرة  اكقننة، بالـلننبة لامننام تؽننقن الركعننة إولننك، والثالثننة بالـلننبة 

يـتظنرون اإلمنام، وٓ يلنؾؿقن لؾؿلمقمقـ، فبعند فنراغ الؿنلمقمقـ منـ الصنالة 

 .ويلؾؿقا ؿلؾيتؿ صالتف  ؿ ي حتك

                                                
 (.694أخرجف البخاري: )(1) 

(، 2/724(، واإلكصنناف )4/730(، والؿجؿننقع )7/278اكظننر: الؿدوكننة الؽنن،ى )(2) 

 .(2/220(، وفت  الباري )3/737والؿحؾك )

(، وشنرح 2/737قنؾ )(، والتاج واإلكؾ2/722(، والؿبلقط )2/387اكظر: البـاية )(3) 

 .(3/737(، والؿحؾك )2/69(، والؿغـل )2/382ملؾؿ )
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ى الـَّاةُس ُصا»طنـ أبنل هرينرة قناللؿا روي  اَلَُة، َفَساقَّ َِ الصَّ ُػقَفُفْؿ، ُأقِقَؿا

َم، َوُهااَق ُجـُااٌب، ُثااؿَّ َقااةَل  َطَؾااك َمَؽااةكُِؽْؿ َفَرَجااَع  ،ملسو هيلع هللا ىلصَفَخااَرَج َرُسااقُل اللِ  َفَتَؼاادَّ

 .(1)«َفةْغَتَسَؾ، ُثؿَّ َخَرَج َوَرْأُسُف َيْؼُطُر َمةًء، َفَصؾَّك بِِفؿْ 

ويجقز أن يـنقوا الصنالة فنرادى، إن لنؿ يلنتخؾػ اإلمنام أحنًدا، وهنذا 

 .(2)ويقرهمذهب الوافعل، 

ره بفة الؿلمقم   إذا كسل اإلمةم آي  ذكَّ

ر اإلمام أية إذا كلقفا.  يجقز لؾؿلمقم أن يذكِّ

ََسِديِّ اْلَؿالِؽِلِّ  ـِ لؿا روي طَ 
ْٕ ـِ َيِزيَد ا ِر ْب   قَل ُس رَ  نَّ أَ  اْلُؿَلقَّ

ِ
 اَل قَ - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 اَل ا قَ ؿَ بَّ رُ ك: وَ قَ حْ يَ 
ِ
ناَلِة َفَتنَرَك َشنْقًكا َلنْؿ َيْؼَرُأ فِن -ملسو هيلع هللا ىلص: َشِفْدُت َرُسقَل اهلل ل الصَّ

، َتَرْكنَت آَينَة َكنَذا َوَكنَذا، فَ 
ِ
 َيْؼَرْأُه، َفَؼاَل َلُف َرُجٌؾ: َينا َرُسنقَل اهلل

ِ
 َؼناَل َرُسنقُل اهلل

  .(3)«َهَلَّ َأْذَكْرَتـِقَفة» :ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

                                                
 (.640أخرجف البخاري: )(1) 

 .(7/203اكظر: إم لؾوافعل )(2) 

(، وابنـ خزيؿنة 907(، وأبنق داود )794« )الؼنراءة خؾنػ اإلمنام»أخرجف البخاري يف (3) 

(، والبقفؼنل يف 2699، 7059، 872« )أحاد والؿثناين»(، وابـ أبل طاصؿ يف 7648)

صننحق  »(، وحلننـف إلبنناين يف 20/27« )الؽبقننر»(، والطنن،اين يف 3/277« )الؽن،ى»

 (.842« )أبل داود إم
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 املضاجد

 مة يؼةل طـد دخقل الؿسجد والخروج مـف  

  قنال رسنقُل  :( قنالدٍ قْ َسنأو طنـ أبنل أُ ) قدٍ ؿَ طـ أبل ُح 
ِ
إَِذا َدَخاَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُفؿَّ  ُفؿَّ اْفَتْح لِل َأْبَقاَب َرْحَؿتَِؽ، َوإَِذا َخَرَج َفْؾَقُؼِؾ الؾَّ َأَحُدُكُؿ اْلَؿْسِجَد َفْؾَقُؼْؾ  الؾَّ

ـْ َفْضِؾَؽ    (1)«إِكِّل َأْسَلُلَؽ ِم

ا َدَخننَؾ َأكَّننُف َكنناَن إِذَ  ملسو هيلع هللا ىلصطننـ طبنند اهلل بننـ طؿننرو بننـ العنناص طننـ الـبننل 

ـَ »اْلَؿْلنِجَد َقناَل:  َأُطاقُذ بِاةللِ اْلَعظِاقِؿ، َوبَِقْجِفاِف اْلَؽارِيِؿ، َوُساْؾَطةكِِف اْلَؼاِديِؿ، ِما

ِجقؿِ  ْقَطةِن الرَّ   .(2)«الشَّ

 استحبةب صَلة ركعتل تحق  الؿسجد 

إَِذا َدَخااَؾ َأَحااُدُكْؿ اْلَؿْسااِجَد، »قننال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسننقل اهلل ادةَ َتننطننـ أبننل قَ 

ـِ َقْبَؾ َأْن َيْجِؾَس َفؾْ    .(3)«َقْرَكْع َرْكَعَتْق

 كشد الضةل  ا الؿسجد 

يف الؿلنجد: ولنف أن يلنلل منـ  إذا ،اع شلء فال يجقز أن يـنادى طؾقنف

، وٓ يرفنع صنقتف يف أو يؼػ طؾك باب الؿلجد ويلنلل طنـ ،نالتفبجاكبف، 

ها، وهنذا ، ويؾحؼ بف ما يف معـاه، مـ البقع والوراء واإلجارة وكحقالؿلجد

                                                
 (.773أخرجف ملؾؿ: )(1) 

(، وقننال 68« )النندطقات الؽبقننر»(، ومننـ صريؼننف البقفؼننل يف 466أخرجننف أبننق داود )(2) 

أبننق داود بنسننـاد جقنند،  ( حننديث حلننـ، رواه976« )خالصننة إحؽننام»الـننقوي يف 

 (.485« )صحق  أبل داود إم»وصححف إلباين يف 

 (.774) :(، وملؾؿ444أخرجف البخاري: )(3) 
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 .(1)طـد طامة أهؾ العؾؿ

ـْ َسِؿَع َرُجاًَل َيـُْشاُد » :ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبل هريرة قال: قال رسقل اهلل لؿا روي  َم

ـَ لَِفَذا َهة اللُ َطَؾْقَؽ َفنِنَّ اْلَؿَسةِجَد َلْؿ ُتْب   .(2)«َضةلًَّ  فِل اْلَؿْسِجِد َفْؾَقُؼْؾ ََل َردَّ

 بـةء الؿسجد طؾك قبر 

ـْ َطايَِونَة، َأنَّ ُأمَّ َحبِقَبنَة،  وَي رُ د طؾك الؼبقر، لؿنا ٓ يجقز بـاء الؿلاج َطن

  لرسنقلِ َوُأمَّ َسَؾَؿَة َذَكَرَتا َكـِقَلًة َرَأْيـََفا بِاْلَحَبَوِة، فِقَفا َتَصناِويرُ 
ِ
فؼنال  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  سقُل رَ 
ِ
ةلُِح َفَؿةَت َبـَاْقا » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُجُؾ الصَّ َطَؾاك َقْبارِِه إِنَّ ُأوَلئَِؽ إَِذا َكةَن فِقِفُؿ الرَّ

َقَر. ُأوَلئَِؽ ِشَراُر اْلَخْؾِؼ ِطـَْد اللِ َيْقَم اْلِؼَقةَم ِ  ُروا فِقِف تِْؾَؽ الصُّ    .(3)«َمْسِجًدا، َوَصقَّ

ـْ َطايَِوةَ    ڤ َط
ِ
ِذي َلْؿ َيُؼنْؿ مِـْنفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل َرُسقُل اهلل  :فِل َمَرِ،ِف الَّ

ـَ اللُ اْلَقُفقَد َوالـَّ »   .(4)«َصةَرى، اتََّخُذوا ُقُبقَر َأْكبَِقةئِِفْؿ َمَسةِجَد َلَع

                                                
(، وكونناف الؼـنناع 4/206(، والؿغـننل )2/775اكظننر: الؿجؿننقع شننرح الؿفننذب )(1) 

 .(2/720(، وطار،ة إحقذي ٓبـ العربل )7/743(، ومعالؿ اللــ )4/276)

 (.568ؿ: )أخرجف ملؾ(2) 

 (.528(، وملؾؿ: )427أخرجف البخاري: )(3) 

 (.529(، وملؾؿ: )7390أخرجف البخاري: )(4) 
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 صرتة املصلي

 حؽؿفة 

اللننرتة سننـة ممكنندة معؿننقل هبننا، فقـبغننل لامننام أن يصننؾل إلننك سننرتة 

 والؿلمقم سرتتف اإلمام ٓ يضع أمامف شلء.

، وهنذا منذهب صنؾل إلنك سنرتة حتنك وإن كنان وحندهوالؿـػنرد أيًضنا ي

 .(1)حـقػة، ويقرهؿ ل، وأحؿد، وأبلمالؽ، والوافعإيؿة: 

ََل ُتَصؾُّقا إَِلَّ إَِلاك ُساْتَرٍة، َوََل َتاَدْ  » :ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طؿر قال: قال رسقل اهلل 

ـَ  ـَ َيَدْيَؽ، َفنِْن َأَبك َفَؼةتِْؾُف، َفنِنَّ َمَعُف اْلَؼرِي   .(2)«َأَحًدا َيُؿرُّ َبْق

 مؼدار السترة 

 :اَل َؼنلف فَ ؾِّ َصنؿُ الْ  ةِ رَ تْ طنـ ُسن ملسو هيلع هللا ىلص طـ طايوة، أهنا قالت: سكؾ رسنقل اهلل

ْحؾِ » َرِة الرَّ  .(3)«ِمْثَؾ ُمَمخِّ

ْحننؾ مؼنندار  ؾثننل ذراع، ويتحؼننؼ ذلننؽ بق،ننع شننلء أمننام  ومننمخرة الرَّ

أو يصنؾل  ،الؿصؾل مؼدار ارتػاطف حقالل خؿنس وطونريـ سنـتقؿرت تؼريًبنا

 أمام الحايط أو العؿقد أو ما شابف ذلؽ.

                                                
(، وشنرح ملنؾؿ 7/202(، والؿدوكنة )2/757(، والؿغـنل )2/346اكظر: التؿفقد )(1) 

 .(2/687(، وفت  الباري )2/459)

(، 7/257)(، والحاكؿ 2369، 2362(،وابـ حبان )820، 800أخرجف ابـ خزيؿة ) (2)

 -(، وقال إلباين: إسـاده جقد 492« )هتذيب أ ار»(، والط،ي يف 2/268والبقفؼل )

 (.7/775« )ملسو هيلع هللا ىلصأصؾ صػة صالة الـبل »

 (.500أخرجف ملؾؿ: ) (3)
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  الؿؼدر بقـ الؿصؾل والسترة

 الؿصؾل مـ سرتتف ويؼرتب مـفا. يدكق

ـَ ُمَصنؾَّك»طـ سنفؾ قنال:  َكناَن َبنْق
(1)  

ِ
ـَ اْلِجنَداِر َمَؿنرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسنْقِل اهلل َوَبنْق

  .(2)«َشاةٍ 

 ش،يـ تؼريبًا. أي: يؽقن بقـ مق،ع سجقد الؿصؾل وبقـ اللرتة مؼدار

 مـ األفعةل الؿبةح  ا الصَلة 

 حؿؾ الصبل ا الصَلة 

كنان يحؿنؾ أمامنة بـنت  ملسو هيلع هللا ىلصفننن الـبنل ، صنبل يف الصنالةيجقز حؿنؾ ال

 .(3)، وهذا مذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿزيـب يف الصالة

َكاَن ُيَصؾِّل َوُهَق َحامٌِؾ ُأَماَمَة  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل » يِّ ارِ كَص إَ  تادةَ طـ أبل قَ 

 
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِـَْت َزْيـََب بِـِْت َرُسقِل اهلل ـِ الربقع ْب َبِل اْلَعاِص ْب

ِ
َطْبِد َشْؿٍس، َفننَِذا َوٕ

  .(4)«َسَجَد: َوَ،َعَفا، َوإَِذا َقاَم: َحَؿَؾَفا

 جقاز رجق  الؿصؾل ا صَلتف إلك الخؾػ أو تؼدمف إلك األمةم 

 يجقز أن يرجع الؿصؾل يف صالتف أو يتؼدم لضرورة.

                                                
 (.2/466يعـل بالؿصؾك: مق،ع اللجقد. مـ شرح ملؾؿ ) (1)

 (.508(،وملؾؿ: )496أخرجف البخاري: ) (2)

(، والػتنناوى الؽنن،ى ٓبننـ تقؿقننة 2/50(، والؿغـننل )7/247ع )اكظننر: بنندايع الصننـاي (3)

 .(27/704(، ومجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )7/272)

 (.576أخرجف البخاري: )(4) 
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 : ْهِريُّ ـُ َمالِنٍؽ »َقاَل الزُّ ـَ َبقْ ڤ َأْخَبَركِل َأَكُس ْب ـَنا ُهنْؿ فِنل : َأنَّ الُؿْلنؾِِؿق

، َوَأُبق َبْؽٍر  ـِ ْ ـَْق
ِ
َقنْد َكَونَػ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَػِجَكُفُؿ الـَّبِلُّ ُيَصؾِّل بِِفْؿ،  ڤالَػْجِر َيْقَم آ

نَؿ َيْضنَحُؽ  ڤِسْتَر ُحْجَرِة َطايَِوَة  َفنـََؽَص  ،َفـََظَر إَِلْقِفْؿ َوُهْؿ ُصُػقٌف، َفَتَبلَّ

َـّ َأنَّ  ڤَأُبننق َبْؽننٍر    َطَؾننك َطِؼَبْقننِف، َوَضنن
ِ
ُيِريننُد َأْن َيْخننُرَج إَِلننك  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسننقَل اهلل

ننالَِة، َوَهننؿَّ الُؿْلننؾُِؿقَن َأْن َيْػَتتِـُننقا فِننل َصننالَتِِفْؿ، َفَرًحننا بِننالـَّبِلِّ  ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ ِحننق

َل َذلِنَؽ  نْتَر، َوُتنُقفِّ قا، ُ ؿَّ َدَخَؾ الُحْجَرَة، َوَأْرَخك اللِّ َرَأْوُه، َفَلَشاَر بَِقِدِه: َأْن َأتِؿُّ

 .(1)«الَقْقمَ 

وقد كؼؾ اإلجؿاع طؾك جقاز الحركة القلقرة يف الصنالة يقنر واحند منـ 

 .(2)أهؾ العؾؿ، مـفؿ: ابـ طبد ال،، وابـ رشد، ويقرهؿا

                                                
 (.7205أخرجف البخاري: )(1) 

 .(7/779(، وبداية الؿجتفد ٓبـ رشد )2/274اكظر: آستذكار ) (2)
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 قضاء الصالة

 مـ كسل صَلة ثؿ تذكرهة بعد اكتفةء وقتفة 

مننـ فاتتننف فريضننة لعننذر الـننقم والـلننقان وكحننقه وجننب طؾقننف قضنناؤها إذا 

ام قبؾ صالة الظفر منثاًل ولنؿ يلنتقؼظ إٓ بعند أذان صنالة العصنر ذكرها، فنذا ك

وجب طؾقف أن يصؾل الظفر  ؿ يصؾل العصر، أما مـ تنرك الصنالة هتاوًكنا حتنك 

 دخؾ وقت الصالة التل تؾقفا فؼد ارتؽب كبقرة مـ كباير النذكقب: قنال تعنالك:

 .  الؿةطقن] ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ ﴿

أو ينرتك أي صنالة فريضنة حتنك  ،صالة الػجنرفؾقحذر الؿلؾؿ أن يـام طـ 

 يدخؾ وقت الػريضة التل تؾقفا.

َفة إَِذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ أكس بـ مالؽ، أن رسقل اهلل  ـْ َكِساَل َصاََلًة َفْؾُقَصاؾِّ َم

ةَرَة َلَفة إَِلَّ َذلَِؽ    .(1)«َذَكَرَهة، ََل َكػَّ

ـْ َكِساااَل َصاااَلًة، َأْو َكاااةَم َطـَْفاااة»ويف رواينننة  ة ،َمااا َرُتَفاااة أن يصاااؾقفة إذا َفَؽػَّ

  .(2)«ذكرهة

 مـ ترك بعض الصؾقات متعؿًدا 

يجننب طؾقننف قضنناؤها، ٕن الصننالة التننل تركفننا كالننديـ ٓ تنن،أ الذمننة إٓ 

، وهننذا مننذهب إيؿننة إربعننة: أبننق حـقػننة، بؼضننايف وديننـ اهلل أحننؼ أن يؼضننك

 .(3)ومالؽ، والوافعل، وأحؿد، ويقرهؿ

                                                
 (.684(،وملؾؿ: )597أخرجف البخاري: )(1) 

 (. 684/  375أخرجف ملؾؿ: )(2) 

 .(86-2/85(، وفت  الباري ٓبـ حجر )7/424(، والؿغـل )3/76اكظر: الؿجؿقع )(3) 
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َفة إَِذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص طـ أكس بـ مالؽ، أن رسقل اهلل ـْ َكِساَل َصاََلًة َفْؾُقَصاؾِّ َم

ةَرَة َلَفة إَِلَّ َذلَِؽ   .(1)«َذَكَرَهة، ََل َكػَّ

، فقصؾل منع كنؾ صنالة فنذا كان هذا يف اللفق فػل العؿد مـ باب أولك

 .صالة مثؾفا مؿا طؾقف، وإن كان ما طؾقف أطقام

 الترتقب طـد قضةء الصؾقات الػةئت  

، وهذا منذهب جؿناهقر العؾؿناء، منـفؿ قضاء الػقايتيجب الرتتقب يف 

 ، دلقؾ ذلؽ:(2)أبق حـقػة، ومالؽ، وأحؿد

ـَ الَخطَّةِب، َجةَء َيْقَم الَخـَْدِق، َبْعاَد َماة »جابر بـ طبد اهلل حديث  َأنَّ ُطَؿَر ْب

ةَر ُقَرْيٍش، َقةَل  َياة َرُساقَل اللِ َما ْؿُس َفَجَعَؾ َيُسبُّ ُكػَّ َِ الشَّ ة كِاْدُت ُأَصاؾِّل َغَرَب

ْؿُس َتْغاُرُب، َقاةَل الـَّبِالُّ  ْقُتَفة»  ملسو هيلع هللا ىلصالَعْصَر، َحتَّك َكةَدِت الشَّ َفُؼْؿـَنا  «َواللِ َماة َصاؾَّ

ننْلَكا َلَفننا، َفَصننؾَّك الَعْصننَر َبْعننَد َمننا َيَرَبننِت  ننالَِة َوَتَق،َّ ننَل لِؾصَّ إَِلننك ُبْطَحنناَن، َفَتَق،َّ

ْؿُس، ُ ؿَّ َصؾَّك َبْعَدَها   .(3)«الَؿْغِرَب  الوَّ

                                                
 (.684(،وملؾؿ: )597أخرجف البخاري: ) (1)

 .(7/276(، والؿدوكة )7/420اكظر: الؿغـل )(2) 

 (.596أخرجف البخاري: )(3) 
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 صالة املضافز وقصز الصالة

 حؽؿ قصر الصَلة ا السػر 

فقصنؾل  قصر الصالة يف اللػر سـة ملنتحبة ٓ يـبغنل ٕحند أن يرتكفنا،

الظفر ركعتقـ والعصر ركعتقـ والعواء ركعتقـ، وأما الؿغرب والػجنر فنال 

جؿناهقر العؾؿناء منـ اللنؾػ والخؾنػ، منـفؿ:  ، وهنذا منذهبقصر فقفؿنا

 ، وحجتفؿ:(1)الؿالؽقة، والوافعقة، والحـابؾة، ويقرهؿ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿: اهلل تعنننالك قنننقل

 . 111الـسةء  ]﴾ حت ختمت

َق اللُ بَِفة َطَؾْقُؽْؿ، َفةْقَبُؾقا َصَدَقَتفُ » :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف   .(2)«َصَدَقٌ  َتَصدَّ

 مسةف  السػر التل يجقز أن تؼصر فقفة الصَلة؟

كف سػر يجقز أن ُتؼصر فقف الصنالة، وذلنؽ لعندم وجنقد كؾ ما تعارف طؾقف أ

، وهنذا منذهب شنقس يق،  أقؾ ملنافة الؼصنر ملسو هيلع هللا ىلصدلقؾ صحق  طـ رسقل اهلل 

 .(3)اإلسالم، وصايػة مـ الحـابؾة، وابـ حزم، ويقرهؿ

                                                

(، وإم 4/379وسننط ٓبننـ الؿـننذر )(، وا3/723ٕاكظننر: التؿفقنند ٓبننـ طبنند النن، )(1) 

-2/337(، والػتاوى الؽ،ى ٓبـ تقؿقنة )2/272(، ومطالب أولل الـفك )7/374)

 .(24/797(، ومجؿقع الػتاوى )338

 (.686أخرجف ملؾؿ: )(2) 

 .(275-3/274(، والؿحؾك )2/764(، والؿغـل )24/73اكظر: مجؿقع الػتاوى )(3) 
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 متك يبدأ الؿسةفر ا الؼصر؟

بننلن )يبندأ الؿلنافر الؼصننر بعند أن يػننار  بقنقت البؾنند التنل خننرج مـفنا 

 الطر  الزراطقة وكحقه(.يؽقن يف 

ْفَر بِاْلَؿِديـَِة َأْرَبًعا، َوَصنؾَّك اْلَعْصنَر » ملسو هيلع هللا ىلصطـ أكس أن رسقل اهلل  َصؾَّك الظُّ

ـِ  . فنندل طؾننك أن الؼصننر كننان بعنندما فننار  بقننقت (1)«بِننِذي اْلُحَؾْقَػننِة َرْكَعَتننْق

طامنة أهنؾ العؾنؿ، وكؼنؾ ابنـ الؿـنذر اإلجؿناع طؾنك ، وهنذا منذهب الؿديـة

 .(2)ذلؽ

 ة الؼصر ا السػر مد

ٕكف ٓ يقجد دلقؾ مـ الؽتاب أو اللـة  :تحديد لؿدة الؼصر يف اللػر ٓ

يحدد مدة الؼصر، فالؿلافر يؼصر وإن صال زمـ سنػره صالؿنا أكنف طؾنك كقنة 

، ورج  هنذا (3)، وهذا مذهب شقس اإلسالم ابـ تقؿقةاللػر ولؿ يـق اإلقامة

 . ، ويقرهؿا(4)الؼقل العالمة ابـ طثقؿقـ

 صَلة الؿسةفر خؾػ الؿؼقؿ 

الؿؼقؿ يف البؾد أتؿ الصالة أربع ركعات منع  اإلمام إذا صؾك الؿلافر خؾػ

ويصؾل ركعتقـ حال آكػراد، وهذا مذهب الجؿفقر، مـفؿ: الونافعل،  ،إمامف

 .(5)وأحؿد، وأبق حـقػة، وأهؾ الظاهر، ويقرهؿ

                                                
 (. 690ؾؿ )(، ومل7089أخرجف البخاري: )(1) 

 .(9(، واإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص: 2/765اكظر: الؿغـل )(2) 

 .(24/78اكظر: مجؿقع الػتاوى )(3) 

 .(536-4/537اكظر: الورح الؿؿتع )(4) 

  (،2/230(، والؿحؾك )20/780(، ، والؿغـل )4/386اكظر: إوسط ٓبـ الؿـذر )(5) 
= 
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ْٓ  الِ ل َحنفِن ـِ قْ َتنعَ كْ ل رَ ؾِّ َص يُ  رِ افِ َل ؿُ لْ ا اُل ا بَ : مَ فُ لَ  قَؾ قِ  فُ كَّ أَ  اسٍ بَّ طَ  ـِ ابْ  ـِ طَ   ادِ رَ ِػنكْ ا

  .(1)«ةُ ـَّاللُّ  َؽ ؾْ تِ : »اَل ؼَ ف فَ قؿٍ ؼِ ؿُ بِ  ؿَّ تَ ا ايْ ذَ ًعا إِ بَ رْ أَ وَ 

 إذا كةن اإلمةم مسةفًرا وخؾػف مؼقؿقن 

الؿلننافر ركعتننقـ ومننـ معننف مننـ الؿلننافريـ ويلننؾؿ بعنند  يصننؾل اإلمننام

ا ققم سػر، فقؼنقم الؿؼقؿنقن ويتؿنقا إربنع الركعتقـ ويؼقل أتؿقا صالتؽؿ فنك

 .(2)، وهذا مذهب: الحـػقة، والؿالؽقة، والوافعقة، والحـابؾةركعات

 .(3)وكؼؾ اإلجؿاع طؾك ذلؽ ابـ الؿـذر

ناِب َكناَن إَِذا  وَي لؿا رُ  ـَ اْلَخطَّ ـْ َأبِقنِف: َأنَّ ُطَؿنَر ْبن ، َطن
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـْ َسالِِؿ ْب َط

َة، َصؾَّ  . ُ ؿَّ َيُؼقُل: َقِدَم َمؽَّ ـِ نقا َصنالََتُؽْؿ، َفنِكَّنا »ك بِِفْؿ َرْكَعَتْق نَة َأتِؿُّ َينا َأْهنَؾ َمؽَّ

  .(4)«َقْقٌم َسْػرٌ 
                                                                        

=      

 .(3/799وكقؾ إوصار )

(، ولف طدة ألػاظ، وأصؾف يف ملؾؿ 369، 337، 290، 226، 7/276أخرجف أحؿد )(1) 

(، وابننـ خزيؿننة 7975، 7974، 575« )الؽنن،ى»(، ويف 3/779(، والـلننايل )688)

 (.2676« )الصحقحة»(، و577« )اإلرواء»(، وصححف إلباين يف 957)

 (، والؽنايف ٓبنـ طبند الن،7/348اكظر طؾك الرتتقب: شرح كـنز الندقايؼ ٓبنـ كجنقؿ ) (2)

(، وكوناف الؼـنناع 2/382(، والحناوي الؽبقننر )7/270(، مغـنل الؿحتنناج )7/277)

(7/474). 

 .(4/424اكظر: إوسط ٓبـ الؿـذر ) (3)

(، 4377، 4369(، وطبند النرزا  )7367، 7360، 397« )الؿقصل»أخرجف مالؽ يف (4) 

ي يف (، والطحناو372، 745« )هتنذيب أ نار»(، والطن،ي يف 7/383وابـ أبل شقبة )

(، والبغقي يف 3/726« )الؽ،ى»(، والبقفؼل يف 2478 - 2475« )شرح معاين أ ار»

 (.7030، 7029« )شرح اللـة»
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 اجلمع بني الصالتني

، يجقز الجؿع بقـ الظفر والعصر، وكذا بقـ الؿغرب والعواء يف اللنػر

 .ملسو هيلع هللا ىلص، وهل سـة رسقل اهلل ويف يقر اللػر لؾضرورة

 لسػر أوًَل  الجؿع ا ا

ـَ َصننالَِة الَؿْغننِرِب  ملسو هيلع هللا ىلص انَ َكنن»قننال: ڤ طننـ أكننس بننـ مالننؽ  َيْجَؿننُع َبننْق

َػرِ   .(1)«َوالِعَواِء فِل اللَّ

ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص لُّ بِننالـَّ انَ َكنن»قننال:  ڤ طننـ أكننس نناَلَتْق ـَ الصَّ  إَِذا َأَراَد َأْن َيْجَؿننَع َبننْق

ُل َوْقِت اْلعَ  ْفَر َحتَّك َيْدُخَؾ َأوَّ َر الظُّ َػِر َأخَّ  .(2)«ْصِر، ُ ؿَّ َيْجَؿُع َبْقـَُفَؿافِل اللَّ

وهننذا مننذهب جؿنناهقر اللننؾػ والخؾننػ، مننـفؿ جؿفننقر الؿالؽقننة، 

 .(3)والوافعقة، والحـابؾة، ويقرهؿ

 ثةكًقة  الجؿع ا الحضر، لعذر مطر، أو مرش، وكحق ذلؽ، بغقر قصر 

ـِ َطبَّنناٍس:  ـِ اْبنن  الـَّبِننلَّ »َطنن
ْفننَر َصننؾَّك بِاْلَؿِديـَننِة َسننْبًعا  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َوَ َؿاكًِقننا: الظُّ

ننُف فِننل َلْقَؾننٍة َمطِقننَرٍة، َقنناَل: «َوالَعْصننَر َوالَؿْغننِرَب َوالِعَونناءَ  ننقُب: َلَعؾَّ ، َفَؼنناَل َأيُّ

                                                

 (.7708أخرجف البخاري: ) (1)

 (.704، 47(، وملؾؿ )7777أخرجف البخاري: ) (2)

(، 2/392(، والحاوي الؽبقنر )2/205اكظر طؾك الرتتقب: آستذكار ٓبـ طبد ال، ) (3)

 .(3/253(، وكقؾ إوصار )2/230ومطالب أولل الـفك )
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 .(1)َطَلك

ـِ َطبَّنناٍس، َقنناَل:  ـِ اْبنن  »َطنن
ِ
ْفننَر َواْلَعْصننَر َجِؿقًعننا  ملسو هيلع هللا ىلصَصننؾَّك َرُسننقُل اهلل الظُّ

َٓ َس  َبْقِر: َفَلنَلْلُت َسنِعقًدا، لِنَؿ َفَعنَؾ « َػرٍ بِاْلَؿِديـَِة، فِل َيْقِر َخْقٍف، َو َقاَل َأُبق الزُّ

ـَ َطبَّاٍس َكَؿا َسنَلْلَتـِل، َفَؼناَل:  َٓ ُيْحنِرَج َأَحنًدا »َذلَِؽف َفَؼاَل: َسَلْلُت اْب َأَراَد َأْن 

تِفِ  ـْ ُأمَّ
 .(2)«مِ

بنقـ الصنالتقـ يف الؿطنر لؿؼنقؿ، وٓ  الجؿنع فدل الحنديث طؾنك جنقاز

يؼصر الصالة، بؾ يجؿعفا فؼط: ٕكنف مؼنقؿ، وذلنؽ لندفع الؿونؼة يجقز أن 

 بقـ الصالتقـ. مـ شدة الؿطر التل يوؼ طؾك اإلمام ومـ معف ترك الجؿع

وهذا مذهب جؿاهقر الؿالؽقة، والوافعقة، والحـابؾة، وبنف قنال الػؼفناء 

 .(3)اللبعة، ويقرهؿ

جؿنع هننل: الصننالة التنل يجنقز فقفنا الوذهنب أكثنر أهنؾ العؾنؿ إلنك أن 

العوناء: ٕحادينث البناب، منـفؿ: منع العصنر، والؿغنرب منع الظفنر صالة 

الوننافعقة، وقننقل يف مننذهب الحـابؾننة، واختقننار شننقس اإلسننالم ابننـ تقؿقننة، 

 .(4)ويقرهؿ

                                                
 .(، والؾػظ لؾبخاري507(، وملؾؿ )543أخرجف البخاري ) (1)

 .(، ويقره705أخرجف ملؾؿ ) (2)

(، والؿغـنننل 4/267(، والؿجؿنننقع )2/574اكظنننر: مقاهنننب الجؾقنننؾ لؾحطننناب ) (3)

(2/774). 

(، ومجؿننقع 775-2/774(، والؿغـننل )4/387اكظننر: الؿجؿننقع شننرح الؿفننذب ) (4)
= 
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ويجقز أيًضا الجؿع لؾؿؼقؿ لعذر الؿرض الوديد وكحقه، ويتؿ صالتف، 

ة طنـ إمنة، وهنذا وٓ يؼصر الصالة إذا كان مؼقًؿا، فالؿؼصنقد دفنع الؿونؼ

 .(1)مذهب الحـابؾة، واختقار شقس اإلسالم، ويقرهؿ

                                                                        
=      

 .(78-24/76الػتاوى ٓبـ تقؿقة )

 .(78-24/76(، ومجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة )2/776اكظر: الؿغـل ) (1)
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 اجلمعة

 فضؾ يقم الجؿع  

 ملسو هيلع هللا ىلصطـ طبد الرحؿـ إطنرج، أكنف سنؿع أبنا هرينرة يؼنقل: قنال رسنقل اهلل 

ْؿُس َيْقُم الُْجُؿَعِ ، فِقِف ُخِؾَؼ آَدُم، َوفِقِف ُأْدِخَؾ الَْجـَّ » َْ َطَؾقِْف الشَّ َ ، َوفِقاِف َخقُْر َيْقٍم َصَؾَع

 .(1)«ُأْخرَِج ِمـَْفة

ةَطُ  إَِلَّ فِل َيْقِم الُْجُؿَع ِ » :ويف رواية  .(2)«... َوََل َتُؼقُم السَّ

 فرضق  صَلة الجؿع  

ٓ طذر لفنؿ،  ـالؿؼقؿقـ الذي الجؿعة فرض طقـ طؾك الرجال والبالغقـ

 .(3)وهذا إجؿاع مـ أهؾ العؾؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿قننال تعننالك: 

 . 9الجؿع   ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺڀ 

فننلمر باللننعل، ويؼتضننل إمننر القجننقب وٓ يجننب اللننعل إٓ إلننك 

واجب، وهنك طـ البقع لكال يوتغؾ بف طـفا، فؾق لؿ تؽـ واجبة لؿا هننك طنـ 

 .(4)البقع مـ أجؾفا

  طـ طبدِ 
ِ
ـِ  اهلل   سنقَل ا رَ عَ ؿِ ا َسنؿَ فُ كَّ أَ  ةَ يرَ رَ بل هُ وأَ  ؿرَ طُ  ب

ِ
ك َؾنطَ  قُل ُؼنيَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                                
 (.854أخرجف ملؾؿ: ) (1)

 (.854 - 78أخرجف ملؾؿ: ) (2)

 .(8اكظر: اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص: (3) 

 .(2/787اكظر: الؿغـل )(4) 
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َـّ اللُ َطَؾااك » :هِ رِ َبننـْمِ  ادِ قَ ْطننأَ  ـْ َوْدِطِفااُؿ اْلُجُؿَعااةِت، َأْو َلَقْخااتَِؿ َـّ َأْقااَقاٌم َطاا َلَقـَْتِفااَق

ـَ  ـَ اْلَغةفِِؾق َـّ ِم  .(1)«ُقُؾقبِِفْؿ، ُثؿَّ َلَقُؽقُك

 الـفل طـ الؽَلم أثـةء الخطب  

ََ لَِصااةِحبِ »قننال:  ملسو هيلع هللا ىلصطننـ أبننل هريننرة قننال: إن رسننقل اهلل  َؽ َيااْقَم إَِذا ُقْؾاا

، َواإِلَمةُم َيْخطُُب، َفَؼْد لََغْقَت  َْ  .(2)«الُجُؿَعِ   َأْكِص

 الـفنننل طنننـ الؽنننالم أ ـننناء خطبنننة الجؿعنننة لؾتحنننريؿ طـننند إيؿنننة: 

 .(3)أبق حـقػة، ومالؽ، وأحؿد، وابـ حزم، ويقرهؿ

 صَلة تحق  الؿسجد واإلمةم يخطب 

َيْخُطنُب َينْقَم اْلُجُؿَعنِة، إِْذ  ملسو هيلع هللا ىلصَقناَل: َبْقـَنا الـَّبِنلُّ لحديث جابر بنـ طبند اهلل 

ََ َيااة ُفااََلُن؟: »ملسو هيلع هللا ىلصَجنناَء َرُجننٌؾ، َفَؼنناَل َلننُف الـَّبِننلُّ  ْق ، َقنناَل: « َأَصااؾَّ َٓ ُقااْؿ »َقنناَل: 

 .(4)«َفةْرَكعْ 

 هؾ يرفع اإلمةم يديف طـد الدطةء ا صَلة الجؿع ؟

ورد حننديث صننحق  فقننف طنندم رفننع اإلمننام يديننف بالنندطاء حننال خطبننة 

كؿا يوقر الخطقب باللبابة، وهنذا منذهب الؿالؽقنة، والونافعقة، الجؿعة، وإ

                                                

 (.865أخرجف ملؾؿ ) (1)

 (.857( وملؾؿ )934ف البخاري )أخرج (2)

(، 2/203(، والؿغـننل )7/230(، والؿدوكننة الؽن،ى )45-2/44اكظنر: الؿبلنقط ) (3)

 .(3/268والؿحؾك )

 .(، ويقره875-55أخرجف ملؾؿ ) (4)
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 .(1)وابـ الؼقؿ، ويقرهؿ

ـَ َمْرَواَن َطَؾنك اْلِؿـَْبنِر َرافًِعنا َيَدْينِف، ف ـِ ُرَؤْيَبَة، َقاَل: َرَأى بِْوَر ْب ـْ ُطَؿاَرَة ْب َع

، َلَؼْد َرَأْيُت َرُسقَل »َفَؼاَل:  ـِ ـِ اْلَقَدْي  َقبََّ  اهلُل َهاَتْق
ِ
َما َيِزيُد َطَؾك َأْن َيُؼقَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .(2)«بَِقِدِه َهَؽَذا، َوَأَشاَر بِنِْصَبِعِف اْلُؿَلبَِّحةِ 

ويلتثـك مـ ذلؽ ما إذا دطا اإلمنام يف خطبنة الجؿعنة بآستلنؼاء، فنكنف 

 يرفع يديف والؿلمقمقن كذلؽ

ـْ َأْهنِؾ الَبنال: قنڤ فعـ أكس بنـ مالنؽ  ْدِو إَِلنك َأَتنك َرُجنٌؾ َأْطَرابِنِل مِن

 
ِ
، َهَؾَؽننِت الَؿاِشننَقُة، َهَؾننَؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسننقِل اهلل

ِ
َيننْقَم الُجُؿَعننِة، َفَؼنناَل: َيننا َرُسننقَل اهلل

 »الِعَقاُل َهَؾَؽ الـَّاُس، 
ِ
َيَدْيِف، َيْدُطق، َوَرَفنَع الـَّناُس َأْينِدَيُفْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَفَع َرُسقُل اهلل

 .(3)«َمَعُف َيْدُطقنَ 

 إدراك ركع  مـ الجؿع  

 مـ أدرك ركعة مـ الجؿعة مع اإلمام فؾقضػ إلقفا ركعنة: وتحلنب لنف

، شرط أن يندرك اإلمنام قبنؾ أن يرفنع رأسنف منـ الركنقع يف الركعنة (4)جؿعة

الثاكقة، فنن أدركف وقد رفع رأسف مـ الركقع، فال يعتد بتؾؽ الركعة، وبذلؽ 

 .(5)يؽقن قد فاتتف صالة الجؿعة، وهذا إجؿاع طـد أهؾ العؾؿ

                                                

(، وزاد الؿعننناد ٓبنننـ الؼنننقؿ 3/378اكظنننر: طنننقن الؿعبنننقد شنننرح سنننــ أبنننل داود ) (1)

 .(3/322(، وكقؾ إوصار )7/394)

 .(، ويقره874خرجف ملؾؿ )أ (2)

 .(897(، وملؾؿ )7029أخرجف البخاري ) (3)

 .(4/558اكظر: الؿجؿقع ) (4)

 .(48اكظر: مراتب اإلجؿاع ٓبـ حزم )ص:  (5)
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اَلَِة َفَؼاْد »قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصبل هريرة أن رسقل اهلل طـ أ ـَ الصَّ ـْ َأْدَرَك َرْكَعاً  ِما َما

َلَةَ   . (1)«َأْدَرَك الصَّ

 مـ فةتتف الجؿع  

ل ؿ لتفاوكننف يف حضننقر الجؿعننة، وهننل ، ويننيصننؾل الظفننر أربننع ركعننات

 .واجبة: كؿا تؼدم

وأجؿعنقا طؾنك أن منـ فاتتنف الجؿعنة منـ الؿؼقؿنقـ أن  قةل ابـ الؿـاذر 

 .(2)صؾقا أربًعاي

 هؾ طؾك الؿسةفر جؿع ؟

 ملسو هيلع هللا ىلصذهب جؿاهقر العؾؿاء إلك أن الؿلافر لقس طؾقنف جؿعنة: ٕن الـبنل 

سافر هق وأصحابف يف الحج ويقره، فؾؿ يصؾ أحد مـفؿ الجؿعة، وقد  بنت 

َرَفنَة ... ك طَ َتنك أَ تَّنَح »: ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ يف حديث جابر الطقيؾ يف صػة حجة الـبنل 

ْفننَر ُ ننؿَّ  وققفننف  ملسو هيلع هللا ىلصوقنند  بننت أن الـبننل  ،(3)«َأَقنناَم َفَصننؾَّك اْلَعْصننرَ  َفَصننؾَّك الظُّ

، وهذا مذهب إيؿة إربعة مالؽ، والونافعل، (4)بعرفات كان يقم الجؿعة

 .(5)حـقػة، ويقرهؿ لوأحؿد، وأب

                                                
 (.607( وملؾؿ )580أخرجف البخاري )(1) 

 .(2/32، وآستذكار )(9اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص  (2)

 .(، ويقره7278اكظر: صحق  ملؾؿ ) (3)

 .(5/3077(، وملؾؿ )4407اكظر: صحق  البخاري ) (4)

(، والؿغـنل 4/357(، وشنرح الؿفنذب )7/89اكظر طؾك الرتتقنب: الؿقصنل لؿالنؽ ) (5)

 .(2/57(، والؿبلقط لؾلرخلل )2/229)
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 صالة العيد

 حؽؿفة 

، وهذا منا ذهنب إلقنف صالة العقد سـة ممكدة معؿقل هبا فال يـبغل تركفا

ـ اللؾػ والخؾػ، منـفؿ: الؿالؽقنة، والونافعقة، ورواينة م جؿاهقر العؾؿاء

 .(1)طـ أحؿد، وققل لؾحـػقة، وأهؾ الظاهر

ـْ ُأمِّ َططِقََّة، َقاَلْت:  ـْ »َط
ُكـَّا ُكْمَمُر َأْن َكْخُرَج َيْقَم الِعقِد َحتَّك ُكْخِرَج البِْؽَر مِ

َـّ َخْؾننَػ الـَّنن اِس، َفُقَؽبِّننْرَن بَِتْؽبِقننِرِهْؿ، ِخننْدِرَها، َحتَّننك ُكْخننِرَج الُحننقََّض، َفننَقُؽ

 .(2)«َوَيْدُطقَن بُِدَطايِِفْؿ َيْرُجقَن َبَرَكَة َذلَِؽ الَقْقِم َوُصْفَرَتفُ 

  آداب يقم العقديـ

 التجؿؾ فقف  -1

  طـ طبدِ 
ِ
اقِق، »قال:  بـ طؿرَ  اهلل ـْ إِْساَتْبَرٍق ُتَباةُ  فِال السُّ َأَخَذ ُطَؿاُر ُجبَّاً  ِما

ْؾ بَِفة لِْؾِعقِد ملسو هيلع هللا ىلصك بَِفة َرُسقَل اللِ َفَلَخَذَهة، َفَلتَ  ، َفَؼةَل  َية َرُسقَل اللِ، اْبَتْع َهِذِه َتَجؿَّ

ـْ َلَ َخَلََق َلُف َفَؾبَِ  ُطَؿاُر َماة ملسو هيلع هللا ىلصَوالُقُفقِد، َفَؼةَل َلُف َرُسقُل اللِ  َؿة َهِذِه لَِبةُس َم   إِكَّ

بُِجبَّاِ  ِديَباةٍج، َفَلْقَباَؾ بَِفاة ُطَؿاُر،  ملسو هيلع هللا ىلصَلْقاِف َرُساقُل اللِ َشةَء اللُ َأْن َيْؾَبَ ، ُثؿَّ َأْرَسَؾ إِ 

ـْ َلَ ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتك بَِفة َرُسقَل اللِ  َؿاة َهاِذِه لَِباةُس َما ََ  إِكَّ َؽ ُقْؾا ، َفَؼةَل َية َرُسقَل اللِ  إِكَّ

  َوَأْرَسننْؾَت إَِلننلَّ بَِفننِذِه الُجبَّننِة، َفَؼنناَل َلننُف َرُسننقُل  «َخااَلََق َلاافُ 
ِ
َتبِقُعَفااة َأْو »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

                                                
(، 7/399(، وإم لؾوننافعل )7/263اكظننر طؾننك الرتتقننب: الؽننايف ٓبننـ طبنند النن، ) (1)

(، وفنت  البناري 3/307(، والؿحؾك )2/237ل )(، والؿغـ2/482والحاوي الؽبقر )

(6/75). 

 (.890( وملؾؿ )977أخرجف البخاري ) (2)
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 .(1)«ُتِصقُب بَِفة َحةَجَتَؽ 

 إلك الصَلة  األكؾ يقم الػطر قبؾ الخروج -2

 » طننـ أكننس قننال:
ِ
َٓ َيْغننُدو َيننْقَم الِػْطننِر َحتَّننك َيْلُكننَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَكنناَن َرُسننقُل اهلل

 .(2)«َتَؿَراٍت 

  (السةح  خةرج الؿسجد) أداء الصَلة ا الؿصؾك -3

ـْ َأبِل َسن ، َقناَل: َط  »ِعقٍد الُخنْدِريِّ
ِ
َيْخنُرُج َينْقَم الِػْطنِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكناَن َرُسنقُل اهلل

نالَُة، ُ نؿَّ َيـَْصنِرُف، َفَقُؼنقُم  ُل َشنْلٍء َيْبنَدُأ بِنِف الصَّ َوإَْ،َحك إَِلك الُؿَصؾَّك، َفنَلوَّ

قِفْؿ، َفنننَقِعُظُفْؿ، َوُيقِصننن ،ُمَؼابِنننَؾ الـَّننناِس، َوالـَّننناُس ُجُؾنننقٌس َطَؾنننك ُصنننُػقفِِفؿْ 

َوَيننْلُمُرُهْؿ، َفنننِْن َكنناَن ُيِريننُد َأْن َيْؼَطننَع َبْعًثننا َقَطَعننُف، َأْو َيننْلُمَر بَِوننْلٍء َأَمننَر بِننِف، ُ ننؿَّ 

 .(3)«َيـَْصِرُف 

  مخةلػ  الطريؼ -4

 .ل ذهب فقفاتأي يرجع يف صريؼ يقر ال

ـْ َجابِِر  ِريَؼ إَِذا َكاَن َيْقُم ِطقٍد َخ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن الـَّبِلُّ »َقاَل:  ڤَط  .(4)«اَلَػ الطَّ

  مـ فةتتف صَلة العقد

  .(5)«ـِ قْ تَ عَ كْ ك رَ ؾَّ َص  قدُ عِ الْ  فُ اتَ ا فَ ذَ إِ » :اءٌ طَ طَ  اَل ركعتقـ، قَ صؾك 
                                                

 (.948أخرجف البخاري ) (1)

 (.953أخرجف البخاري ) (2)

 (.889( وملؾؿ )956أخرجف البخاري ) (3)

 (.986أخرجف البخاري ) (4)

صؾف ابنـ أبنل شنقبة يف (، وو2/550« )الػت »أخرجف البخاري معؾًؼا بصقغة الجزم مع (5) 

 . (2/550) «الػت »(، والػريابل كؿا قال الحافظ يف 792، 2/83« )مصـػف»
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 وقَ بدء التؽبقر ا طقد الػطر 

، التؽبقر يف العقد ُسـة ملتحبة ويبندأ لقؾنة الػطنر طـند رؤينة هنالل شنقال

 .(1)وهذا مذهب الوافعل، وأحؿد، وشقس اإلسالم

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿لؼقلنننف تعنننالك: 

 . 185البؼرة  ]

وٓ يزالقن يؽ،ون حتك يذهبقا إلك الؿصؾك إلك أن يصنؾل هبنؿ اإلمنام 

 . (2)، فقدطق التؽبقر، وهذا مذهب الوافعل ويقرهصالة العقد

 بدء التؽبقر ا طقد األضحك 

تؽبقننر يف طقنند إ،ننحك يبنندأ مننـ فجننر يننقم طرفننة ويـتفننل آخننر أيننام ال

، وهذا مذهب أي يروب شؿس الققم الرابع لؾعقد()ريؼ طـد الغروب: التو

مننـفؿ: طؿننر، وابننـ طبنناس، وابننـ ملننعقد، ومننـ ڤ جؿننع مننـ الصننحابة 

 .(3)إيؿة: أحؿد، وققل لؾوافعل، وشقس اإلسالم، ويقرهؿ

  ةَ فَ رَ طَ  مَ قْ يَ  رِ جْ ػَ الْ  ةِ اَل َص  دَ عْ بَ  رُ بِّ ؽَ يُ  انَ كَ  فُ كَّ أَ » ل  ؾِ طَ  ـْ طَ 
 ـْ مِن رِ ْص عَ الْ  ةِ اَل ك َص لَ إِ

«رِ ْص عَ الْ  دَ عْ بَ  رُ بِّ ؽَ يُ وَ  يِؼ رِ ْو التَّ  امِ يَّ أَ  رِ آِخ 
(4).  

                                                

(، ومجؿننقع الػتنناوى ٓبننـ تقؿقننة 2/232(، والؿغـننل )385-7/384اكظننر: إم ) (1)

(24/227). 

 .(385-7/384اكظر: إم ) (2)

 .(2/438م )(، وسبؾ اللال24/220(، ومجؿقع الػتاوى )2/247اكظر: الؿغـل ) (3)

« مصننـػف»(، وابننـ أبنل شننقبة يف 208« )أ نار»أخرجنف محؿنند بنـ الحلننـ الوننقباين يف (4) 

 ( مقققًفا. 3/725« )اإلرواء»(، وصححف إلباين يف 2/765)
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 صقغ  التؽبقر 

ـْ إِْبننَراِهقَؿ، َقنناَل:  ـْ َمـُْصننقٍر، َطنن َكنناُكقا ُيَؽبِّننُروَن َيننْقَم َطَرَفننَة، َوَأَحننُدُهْؿ »َطن

ناَلِة: اهلُل َأْكَبنُر، َّٓ اهلُل، َواهلُل َأْكَبنُر،  ُمْلَتْؼبٌِؾ اْلِؼْبَؾَة فِل ُدُبِر الصَّ َٓ إَِلنَف إِ اهلُل َأْكَبنُر، 

ِف اْلَحْؿدُ   .(1)«اهلُل َأْكَبُر، َولِؾَّ

ـِ َطبَّناٍس، َأكَّنُف َكناَن َيُؼنقُل:  ـِ اْبن ـْ ِطْؽِرَمَة، َطن اهلُل َأْكَبنُر َكبِقنًرا، اهلُل َأْكَبنُر »َط

ِف اْلَحْؿدُ َكبِقًرا، اهلُل َأْكَبُر َوَأَجؾُّ اهللُ   .(2)« َأْكَبُر، َولِؾَّ

                                                
 (.3/725« )اإلرواء»(، واكظر: 5649« )الؿصـػ»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  (1)

(، والطن،اين 3/375« )الؽن،ى»ؼل يف (، والبقف768، 2/767أخرجف ابـ أبل شقبة ) (2)

، 725/ 3« )اإلرواء»(، وصننححف إلبنناين يف 47« )فضننؾ العوننر مننـ ذي الحجننة»يف 

726.) 
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 الشكاة

حننؼ يجننب يف مننال مخصننقص لطايػننة مخصقصننة يف وقننت   الزكااةة

 أركان اإلسالم الخؿس، وفرض مـ فرو،ف.مخصقص، وهل أحد 

 . 43البؼرة  ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿قال تعالك: 

َلَ إَِلاَف إَِلَّ اللُ  ُبـَِل اإِلْساَلَُم َطَؾاك َخْؿاٍس  َشاَفةَدِة َأنْ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسقل اهلل 

، َوَصاااْقِم  َكاااةِة، َوالَحااا ِّ اااَلَِة، َوإِيَتاااةِء الزَّ اااًدا َرُساااقُل اللِ، َوإَِقاااةِم الصَّ َوَأنَّ ُمَحؿَّ

 .(1)«َرَمَضةنَ 

  (2)شروًصة ويشترط لقجقبفة

والـصاب قدر مـ الؿنال حندده الونرع، إذا ) أن يبؾغ الؿةل الـصةب  -1

 وسقليت بقاكف. (ف الزكاةامتؾؽف اإلكلان وجبت طؾق

ـْ »قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصطنـ الـبنل  ڤطـ أبل سنعقد الخندري  َلاْقَس فِقَؿاة َأَقاؾُّ ِما

 .(3)«......َصَدَق ٌ  َأَواٍق  َخْؿَس ِ 

أجؿع أهؾ الحديث والػؼف وأيؿنة أهنؾ الؾغنة طؾنك أن إوققنة الونرطقة 

 .(4)أربعقن درهًؿا

امنتالك  أي يؿضنل طاًمنا هجرًينا طؾنك) أن يحقل طؾك الؿةل الحقل  -3

                                                
 (.76(، وملؾؿ )8أخرجف البخاري ) (1)

(، وشننرح الـننقوي طؾننك ملننؾؿ 2/390(، والؿغـننل )5/297اكظننر: شننرح الؿفننذب ) (2)

 .(2/24) (، وإم73(، واإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص: 4/75)

 (. 979(، وملؾؿ )7405أخرجف البخاري ) (3)

 .(4/59شرح الـقوي طؾك ملؾؿ ) (4)
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 .(الؿال

ََل َزَكاةَة فِال َماةٍل َحتَّاك »يؼنقل:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ طايوة قالت: سؿعت رسقل اهلل 

 .(1)«َيُحقَل َطَؾْقِف اْلَحْقُل 

 الزكةة ا مةل الصغقر والؿجـقن 

ًٓ بؾننغ الـصنناب وحننال طؾقننف الحننقل  إذا امتؾننؽ الصننبل أو الؿجـننقن مننا

ل، ٓ يـظنر فقفنا إلنك : ٕن الزكاة مـ حؼنق  الؿنافقجب يف هذا الؿال الزكاة

الؿالؽ هؾ هق صغقر أم كبقرف وهذا مذهب جؿناهقر العؾؿناء منـ الصنحابة 

 .(2)والتابعقـ، وإيؿة: مالؽ والوافعل وأحؿد وابـ حزم ويقرهؿ

 .  113التقب   ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قال تعالك: 

َفاَلْخبِْرُهْؿ َأنَّ اللَ .......... »: ملسو هيلع هللا ىلصوجاء يف حديث ابنـ طبناس طنـ الـبنل 

ـْ َأْمَقالِِفْؿ َوُتَردُّ َطَؾك ُفَؼَرائِِفؿْ فَ   .(3)«َرَش َطَؾْقِفْؿ َزَكةًة ِم

 إذا مةت الشخص وطؾقف زكةة 

ٓ تلؼط الزكاة بؿقتف، بؾ تخرج مـ مالف سنقاء كنان طؾقنف زكناة سنـة أو 

                                                
(، ولننف 703، 4/95(، والبقفؼننل )7893(، والنندارقطـل )7792أخرجننف ابننـ ماجننف ) (1)

(، وابـ 7/748(، وأحؿد )7573، 7572شاهد طـ طؾل بـ أبل صالب طـد أبل داود )

(: حنديث 2/756« )التؾخقص الحبقنر»حجر يف (، وقال ابـ 759، 3/758أبل شقبة )

« كصب الراية»طؾل ٓ بلس بنسـاده، وأ ار تعضده، فقصؾ  لؾحجة، وحلـف الزيؾعل يف 

( مرفقًطننا ومقققًفننا، 632، 637(، ولننف شنناهد طننـ ابننـ طؿننر طـنند الرتمننذي )2/328)

 (.787« )اإلرواء»وصححف إلباين لوقاهده يف 

(، 2/449(، ومطالننب أولننل الـفننك )2/36(، وإم )2/728اكظننر: شننرح الؿقصننل ) (2)

 .(4-4/3والؿحؾك )

 (.79) ( وملؾؿ7395أخرجف البخاري ) (3)
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 سـتقـ أو أكثر، فُتدفع الزكاة مـ مقرا ف قبؾ أن ُيؼلؿ الؿقراث طؾك القر ة.

الـساااةء  ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴿ قنننقل اهلل تعنننالك:

12  . 

فؼال: يا رسقل اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجؾ إلك الـبل ڤ وطـ ابـ طباس 

ـُ اللِ َأَحؼُّ َأْن ، ؿْ عَ كَ »إن أمل ماتت وطؾقفا صقم شفر، فلقضقف طـفاف قال:  َفَدْي

 .(1)«ُيْؼَضك

وهذا مذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ، مـفؿ إيؿة: مالؽ والوافعل وأحؿند 

 .(2)الظاهروأهؾ 

 وقَ أداء الزكةة 

ًٓ بؾغ الـصناب وحنال طؾقنف الحنقل فعؾقنف أن يخنرج الزكناة  مـ مؾؽ ما

ٕن مال الزكاة حؼ الػؼقنر وهنق يف حاجنة إلنك هنذا  طؾك الػقر وٓ يمخرها:

، وهننذا مننذهب أكثننر أهننؾ العؾننؿ مننـفؿ: مالننؽ الؿننال فننال يجننقز تننلخقره

 .(3)والوافعل وأحؿد ويقرهؿ

العصنر فؾؿنا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صؾقت مع رسنقل اهلل  ڤرث طـ طؼبة بـ الحا

سؾؿ قام سريًعا، ودخؾ طؾك بعض كلايف  ؿ خرج، ورأى ما يف وجقه الؼنقم 

ََلِة تِْبًرا»مـ تعجبفؿ للرطتف، فؼال:  َُ َأْن  (4)َذَكْرُت َوَأَكة فِل الصَّ ِطـَْدَكة، َفَؽرِْها

                                                
 (.7953أخرجف البخاري ) (1)

(، 2/477(، وشنرح ياينة الؿـتفننك )2/429(، والؿغـننل )5/309اكظنر: الؿجؿنقع ) (2)

 .(4/207والؿحؾك )

 .(4/777(، وكقؾ إوصار )2/429(، والؿغـل )5/308اكظر: شرح الؿفذب ) (3)

الت،ُ: الُػتاُت مـ الذهب والػضنة قبنؾ أن يصنايا، فننذا صنقغا ففؿنا ذهنب وفضنة. قنال  (4)
= 
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ََ  َأوْ  -ُيْؿِسَل   .(2)(1)«تِفِ ِطـَْدَكة، َفَلَمْرُت بِِؼْسؿَ  -َيبِق

   تعجقؾ الزكةة قبؾ حقَلن الحقل

 مـ أراد أن يدفع زكاة مالف قبؾ أن يحقل الحقل فؾف ذلؽ.

: َأنَّ اْلَعبَّاَس َسَلَل الـَّبِنلَّ  ـْ َطؾِل  ،  ملسو هيلع هللا ىلصَط فِنل َتْعِجقنِؾ َصنَدَقتِِف َقْبنَؾ َأْن َتِحنؾَّ

َص َلننُف فِننل َذلِننؽ لوننافعل، حـقػننة، واإيؿننة: أبننق ، وهننذا مننذهب (3)َفننَرخَّ

 .(4)وأحؿد

 هَلك مةل الزكةة 

إذا ،اطت زكاة الؿال قبؾ أن تصؾ إلنك الػؼقنر فعؾنك الؿزكنل أن يندفع 

، وهنذا يقرها لؾػؼقر: ٕن زكاة الؿال حؼ الػؼقر وهق محتاج إلك هذا الؿنال

                                                                        
=      

الؾلنان  –الجقهري: التُبر ما كان مـ الذهب يقر مضروب فنذا ،نرب دكناكقر ففنق طنقـ 

(7/588.) 

 (.7227أخرجف البخاري ) (1)

وجقب إخراج الزكناة طؾنك الػنقر، وٓ أرى  استدل هبذا الحديث اإلمام الوقكاين طؾك (2)

فقف صراحة طؾنك أن هنذا التن، كنان زكناة منال، وكنذلؽ كؾؿنة )فؽرهنت( ٓ تػقند إجابنة 

 . ، واهلل أطؾؿاإلخراج الػقري

(، وابنـ ماجنف 679، 678(، والرتمنذي )7/704(، وأحؿد )7624أخرجف أبق داود ) (3)

(، وابنننـ 7577(، والبغنننقي )2/723(، والننندارقطـل )7643(، والننندارمل )7795)

 صننحق  »(، ويف 857« )اإلرواء»(، وابننـ خزيؿننة، وحلننـف إلبنناين يف 360الجننارود )

 (.7436« )أبل داود إم

(، واإلكصنناف 28-2/27(، وإم )272-2/277اكظننر: فننت  الؼنندير ٓبننـ الفؿننام ) (4)

 .(4/779(، والـقؾ )3/784)
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 .(1)مذهب الحـابؾة، ورحجف ابـ طثقؿقـ، ويقرهؿ

 زكةة الديقن 

 ةه فنمة إذا كةن لشخص مةل طـد آخر أسؾػف إي

أن يؽقن صاحب الؿال طالًؿنا أن هنذا الؿنال سنقرد إلقنف، فػنل هنذه  -1

الحالة تجب الزكاة يف هنذا الؿنال، ولنف أن يزكقنف كنؾ طنام، أو يـتظنر رجنقع 

، وهننذا مننذهب الحـػقننة، الؿننال فقزكننل طننـ كننؾ مننا مضننك مننـ إطننقام

 .(2)والحـابؾة

كناة فقنف، ولؽنـ إذا أن يؽقن طالًؿا أن هذا الؿال لنـ ينرد إلقنف، فنال ز -2

، وهنذا ُفرض أن هذا الؿال ُردَّ إلقف فػل هذه الحالة يزكقف بعد طام منـ قبضنف

 .(3)مذهب جؿفقر العؾؿاء

 زكةة مـ طؾقف ديقن 

 إذا كةن شخص يؿتؾؽ قدًرا مـ الؿةل وطؾقف ديقن 

فػننل هننذه الحننال يؼضننل ديـننف، ويـظننر فقؿننا بؼننل مننـ الؿننال بعنند قضنناء 

ل الؿتبؼل بعد قضناء النديـ الـصناب وجبنت الزكناة يف الديقن، فنذا بؾغ الؿا
                                                

(، والؿغـنل 2/470ومطالنب أولنل الـفنل )(، 2/269اكظر: كوناف الؼـناع لؾبفنقيت ) (1)

 .(480-78/479(، وفتاوى ابـ طثقؿقـ )2/430)

(، والونننرح الؿؿتنننع 35-3/34(، والؿغـنننل )75-2/74اكظنننر: بننندايع الصنننـايع ) (2)

 .(239-23/238(، والؿقسقطة الػؼفقة )6/27-28)

 (،2/373(، ومختصننر خؾقننؾ )2/68(، وإم )75-2/74اكظننر: بنندايع الصننـايع ) (3)

 .(6/28والورح الؿؿتع )
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، وهنذا أما الديقن التل دفعفا ٕصحاهبا فال يجب طؾقف زكاة فقفا ،هذا الؿال

 .(1)مذهب أبل حـقػة، ومالؽ، وأحؿد

 إسؼةط الديـ طـ الؿديـ الؿعسر َل يجقز أن يحسب مـ الزكةة 

ديـ، وأراد إذا كان لرجؾ مال طـد شخص يقر قنادر طؾنك سنداد هنذا الن

ًٓ مـ أن يدفع الزكاة كنقى  صاحب الؿال أن يجعؾ هذا الؿال مـ زكاتف، فبد

أن يؽننقن هننذا الؿننال زكنناة طؾننك هننذا الؿننديـ ففننذا ٓ يصنن ، وٓ يجننقز أن 

يحلب مـ الزكاة: فنن هذا الديـ كنان طندًما بالـلنبة لنف، فننذا كنقى أكنف منـ 

ٕن الزكناة  :إلنك الػؼقنر الزكاة فؼد كػع بذلؽ كػلف، وطؾقنف دفنع منال الزكناة

، وهذا مذهب أبل حـقػة، ومالؽ، وأحؿند، حؼف وهق محتاج إلك هذا الؿال

 .(2)ويقرهؿ

 الـق  ا الزكةة 

يجب طؾك الؿزكنل أن يـنقي أن هنذا الؿنال النذي سنقخرجف هنق الزكناة 

، وهنق منذهب جؿناهقر الػؼفناء، : ٕن العبادة ٓبد فقفا منـ الـقنةؿػرو،ةال

 .(3)لعقـل اإلجؿاع طؾك ذلؽوقد كؼؾ البدر ا

 . 6 البقـ  ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ تعالك قال

                                                

 .(3/30(، والؿغـل )3/760(، وآستذكار )2/9اكظر: بدايع الصـايع ) (1)

(، واإلكصننناف 347-7/346(، والؿدوكنننة الؽننن،ى )2/273اكظنننر: فنننت  الؼننندير ) (2)

(3/226). 

(، ومغـنننل الؿحتننناج 2/24(، وإم )3/377اكظنننر: البـاينننة شنننرح الفداينننة لؾعقـنننل ) (3)

(474). 
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َؿة األَْطَؿةُل بِةلـِّقَّةِت » ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسقل اهلل   .(1)«.....إِكَّ

 طـننف تلننؼط ٓ الؿػرو،ننة، الزكنناة مننـ أكننف يـننق ولننؿ بؿننال، تصنند  ومننـ

 والؿالؽقننة، الوننافعقة، جؿنناهقر مننذهب وهننذا إخراجفننا، ويؾزمننف الزكنناة،

 .(2)ويقرهؿ ابؾة،والحـ

                                                
 (.7907(، وملؾؿ )7ف البخاري )أخرج (1)

(، والؿغـنل 3/703(، والتناج واإلكؾقنؾ )7/360اكظر: أسـك الؿطالنب ل كصناري ) (2)

(2/407). 
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 سكاة الذيب والفضة

فِال  -َيْعـِال  -َلْقَس َطَؾْقاَؽ َشاْلٌء »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل ڤ طـ طؾل  

َهِب َحتَّك َيُؽقَن َلَؽ ِطْشُروَن ِديـَاةًرا، َفانَِذا َكاةَن َلاَؽ ِطْشاُروَن ِديـَاةًرا، َوَحاةَل  الذَّ

 .(1)«ة َزاَد، َفبِِحَسةِب َذلَِؽ َطَؾْقَفة اْلَحْقُل، َفِػقَفة كِْصُػ ِديـَةٍر، َفؿَ 

 ( 13قةل ابـ الؿـذر ا اإلجؿة  )ص  

ًٓ ققؿتفنا مايتنا درهنؿ أن  وأجؿعقا طؾك أن الذهب إذا كان طونريـ مثؼنا

 الزكاة تجب. اكتفك.

 كؿا قال أهؾ العؾؿ. 24جرام ذهب طقار  85والعورون ديـار تعادل 

 كصةب الذهب 

 .جراًما (85) = 24 طقار الذهب كصاب

 تؼريبًا. جراًما (97.2) = 27 طقار الذهب كصاب

  .تؼريبًا جراًما (773) = 78 طقار الذهب كصاب

  .تؼريبًا جراًما (746) = 74 طقار الذهب كصاب

 النذهب هنذا يعادل ما ويـظر فؿـ مؾؽ هذا الؿؼدار وجبت طؾقف الزكاة.

 .(%2.5)  أي العور ربع ويخرج الؿالقة إورا  مـ

                                                
(، وحلننـف ابننـ حجننر يف بؾننقغ الؿننرام 4/737(، والبقفؼننل )7573أخرجننف أبننق داود ) (1)

« صننحق  سننــ أبننل داود»(، وقننال: وقنند اختؾػننقا يف رفعننف، وصننححف إلبنناين يف 777)

(7573). 
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  مثةل 

 سننعر جـقننف 600 × 24 طقننار ذهننب جننرام 85 = فبالجـقنن الـصنناب ققؿننة

 مصري. جـقف 57000 = الجرام

  مصري. جـقف7275 %=2.5 × فجـق 57000 الزكاة=

 شنراء يعنادل الؿبؾغ وهذا مصريًّا، جـقًفا 57000 مبؾغ شخص مؾؽ فنذا

 الحنقل طؾقنف حنال إذا الؿبؾغ هذا طـ الزكاة فتؽقن ،24 طقار ذهٍب  جرام85

  مصريًّا. جـقًفا7275 %=2.5× 57000كأيت

 2500 = 2.5 × 700000 = فالزكنناة جـقًفننا، 700000 يؿؾننؽ كننان إذا

 وهؽذا. جـقًفا،

 كصةب الػض  

 هننذا الوننخص مؾننؽ فنننذا ،(595) جننرام نقوتلننع وخؿلننة خؿلننؿاية

 الزكاة. وجبت الػضة مـ الؿؼدار

 ربنع يخنرج  نؿ مالقنة أورا  يعادلفا بؿا الػضة جرامات التاجر طـد فتؼقؿ

  الحقل. طؾقفا حال إذا %(2.5) العور

 مثةل 

 جـقفننات 70 الػضننة يف الجننرام وسننعر فضننةٍ  جننرامَ  595 يؿؾننؽ شننخص

 طؾقفنا وحنال جراًما 595 وهق الـصاب بؾغت إذا الػضة زكاة فتؽقن مصرية،

  كأيت: الحقل

   .جـقًفا5950 = جـقفات 70× جراًما595 = فبالجـق الػضة كصاب ققؿة

 جـقًفا.748.7 = %2.5× جـقًفا5950= ةالزكا
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 زكةة حؾك الؿرأة 

، أو (24جنرام طقنار  85ما يعادل )بؾغ الـصاب  إذا امتؾؽت الؿرأة ذهًبا

وحال طؾقف الحقل وجبت  (،78جرام طقار  773(، أو )27جرام طقار  97)

 وإن كان مـ الذهب الذي تتزيـ بف. ،فقف الزكاة

ـْ  ـِ ُشَعْقٍب، َط ـْ َطْؿِرو ْب   َط
ِ
ِه، َأنَّ اْمنَرَأًة َأَتنْت َرُسنقَل اهلل ـْ َجندِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأبِقِف، َط

ـْ َذَهٍب، َفَؼاَل َلَفا: 
ـَ »َوَمَعَفا اْبـٌَة َلَفا، َوفِل َيِد اْبـَتَِفا َمَلَؽَتاِن َيؾِقَظَتاِن مِ َأُتْعطِق

، َقاَل: «َزَكةَة َهَذا؟ َٓ َرِك اللُ بِ »، َقاَلْت:  ِك َأْن ُيَسقِّ ـِ َأَيُسرُّ ِفَؿة َيْقَم اْلِؼَقةَماِ  ِساَقاَرْي

ـْ َكةٍر؟ نِف َطنزَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقناَل: َفَخَؾَعْتُفَؿنا، َفَلْلَؼْتُفَؿنا إَِلنك الـَّبِنلِّ «ِم ، َوَقاَلنْت: ُهَؿنا لِؾَّ

 .(1)َوَجؾَّ َولَِرُسقلِفِ 

 أسقرتان. ملؽتان:

  طـ طايوة قالت:
ِ
ـْ َفَرَأى فِنل َينَديَّ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَؾ َطَؾلَّ َرُسقُل اهلل َتَخناٍت مِن

، «َمة َهَذا َية َطةئَِشُ ؟»َوِرٍ ، َفَؼاَل: 
ِ
ـُ َلنَؽ َينا َرُسنقَل اهلل َـّ َأَتنَزيَّ ، َفُؼْؾُت: َصـَْعُتُف

؟»َقاَل:  َـّ ـَ َزَكاةَتُف ي ، َأْو َمنا َشناَء اهلُل، َقناَل: «َأُتاَمدِّ َٓ ـَ »، ُقْؾنُت:  ُهاَق َحْساُبِؽ ِما

 .(2)«الـَّةرِ 

                                                
(، 637(، والرتمنننذي )7563(، وأبنننق داود )208، 204، 2/778أخرجنننف أحؿننند ) (1)

(، وطبند النرزا  3/753(، وابـ أبل شنقبة )2270« )الؽ،ى»(، ويف 5/38والـلايل )

(، وحلننـف إلبنناين يف 4/740« )الؽنن،ى»(، والبقفؼننل يف 7583(، والبغننقي )7065)

 (.7396« )د إمصحق  أبل داو»(، و3/276« )اإلرواء»

(، 7339« )الؽنن،ى»(، والبقفؼننل يف 7934(، والنندارقطـل )7565أخرجننف أبننق داود ) (2)

(، وصنححف إلبناين يف 986« )التحؼقنؼ»(، وابـ الجقزي يف 395، 7/389والحاكؿ )

 (.7398« )صحق  أبل داود إم»(، ويف 297، 3/296« )اإلرواء»



  بداية اهلداية

 (134أحؿر أسقد )

023 
 

023 

 
 فضة. خقاتقؿ ور : مـ فتخات

 مننذهب وهننذا ،الزيـننة ذهننب يف الزكنناة وجننقب يف صننري  والحننديث

 .(1)ويقرهؿ حزم، وابـ الحـابؾة، مـ وصايػة الحـػقة،

هاؾ يضاؿ الؿاةل )الـؼااقد( الاذي َل يبؾاغ الـصااةب إلاك الاذهب ا تؽؿقااؾ 

 الـصةب؟

 الـصاب، يبؾغ ٓ وذهب الـصاب، يبؾغ ٓ مال طـده شخص كان إذا كعؿ،

 الزكاة. طؾقف وجب الـصاب بؾغا فنذا الذهب، مع الؿال يضؿ فنكف

 الـصناب، يبؾنغ ٓ الؿبؾنغ وهنذا جـقًفنا(، 40000) يؿؾنؽ شخص مثةل 

 منع الؿال فقضؿ الـصاب، يبؾغ ٓ أيًضا وهذا جراًما(، 60) الذهب مـ وطـده

 بقـاه. الذي الـحق طؾك الؿال زكاة ويخرج الذهب، ققؿة

 بؿثابنة أن ففنل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسنقل دطفن طؾنك تؽـ لؿ الـؼدية إورا  ٕن

 .(2)الذهب

 هؾ يضؿ الذهب مع الػض  ا تؽؿقؾ الـصةب؟

 يضننؿ ٓ والػضننة الننذهب أن والننراج  قننقٓن، الؿلننللة هننذه يف لؾعؾؿنناء

 حنديث الؼقل هذا أصحاب أدلة ومـ الـصاب، تؽؿقؾ يف أخر إلك أحدهؿا

ْقَس فِقَؿااة ُدون َلاا» قننال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسننقل أن وفقننف الؿتؼنندم الخنندري سننعقد أبننل

                                                
-3/725(، واإلكصناف )224-2/223لؼندير )(، وفت  ا2/75اكظر: معالؿ اللــ ) (1)

 .(4/797(، والؿحؾك )2/533(، وسبؾ اللالم )726

 .( برياسة العالمة ابـ باز $73/399اكظر: فتاوى الؾجـة الدايؿة ) (2)
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 .(1)«َخْؿِس َأَواٍق َصَدَق ٌ 

 ومنـ الػضنة، منـ أواٍ   خؿنس مـ أقؾ يف زكاة ٓ أكف طؾك يدل فالحديث

 منـ أقنؾ يف الزكناة أوجنب قند الـصاب، تؽؿقؾ يف والػضة الذهب بجؿع قال

 منع البؼنر، كصاب إلك يضؿ ٓ الغـؿ كصاب أن أيًضا إدلة ومـ أوا ، خؿس

 .(2)التـؿقة وهق واحد الؿؼصقد أن

 الؿالؽقنة، منـ وصايػنة أحؿند، طنـ ورواينة الونافعقة، إلقنف ذهب ما وهذا

 .(3)ويقرهؿ طثقؿقـ، وابـ والوـؼقطل، والوقكاين، الظاهر، وأهؾ

                                                
 .متػؼ طؾقف: تؼدم تخريجف (1)

(، والوننرح 3/268(، والحنناوي الؽبقننر )7/257اكظننر: بدايننة الؿجتفنند ٓبننـ رشنند ) (2)

 .(6/702ـ طثقؿقـ )الؿؿتع ٓب

(، 4/736(، والػروع ٓبـ مػؾ  )6/8(، والؿجؿقع )3/268اكظر: الحاوي الؽبقر ) (3)

(، والونرح 7/235(، واللقؾ الجنرار )4/75(، والؿحؾك )7/258وبداية الؿجتفد )

 .(6/707الؿؿتع )
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 سكاة عزوض التجارة

كؾ ما أطد لؾتجارة مـ أي كقع ومـ أي صنـػ كنان، فقندخؾ  العروش 

 ،ويقرهننا اللننقارات والنندواءو فقننف العؼننارات وإقؿوننة وإواين والحقننقان

فؿـ كاكت طـده تجارة تبؾغ الـصاب وحال طؾقفا الحقل وجب طؾقف إخراج 

 زكاهتا.

  البؼرة] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿قال تعالك: 

267 . 

واهلل تعالك قد فرض يف أمقال إيـقاء صدقة لؿقاسناة الػؼنراء، ومعظنؿ 

يف التجننارة  إمننقال والثننروات تؽننقن يف العننروض، فؾننق لننؿ تجننب الزكنناة

 . ٕمؽـ لجؿقع إيـقاء أو أكثرهؿ أن يتجروا بـؼقدهؿ لتلؼط طـفؿ الزكاة

، منـفؿ أصنحاب الؿنذاهب طامة أهنؾ العؾنؿ فزكاة العروض واجبة طـد

 .(1)إربعة، وشقس اإلسالم، وقد كؼؾ اإلجؿاع طؾك ذلؽ ابـ الؿـذر

 .(2)عؾؿوزكاة طروض التجارة تؽقن يف ققؿة العروض، طـد طامة أهؾ ال

 مثةل 

رجؾ يعؿؾ يف تجارة إقؿوة، فنذا كاكت البضايع التل طـنده قند بؾغنت 

وحنال طؾقفنا الحنقل  (24جنرام منـ النذهب طقنار  85منا يعنادل )الـصاب 

 (.2.5الفجري فقؼدر ققؿتفا وتخرج مـفا ربع العور أي )

                                                
(، ومطالننب أولننل 2/63(، وإم )5/47(، والتؿفقنند )2/30اكظننر: بنندايع الصننـايغ ) (1)

 (.775واإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص:  ،(25/75(، ومجؿقع الػتاوى )3/78لـفك )ا

 .(3/23(، والؿغـل )2/20اكظر: بدايع الصـايع ) (2)
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  فمؾققن جـق هققؿ  البضةط  طـد فؿثًَل إذا كةكَ

خؿلنة وطونرون ألنػ )جـقف 25000%= 2.5 ×مؾققن  ؿؼدار الزكةة ف

 .(جـقف

بلعر البضاطة يف اللق   وتحلب ققؿة البضايع طـد حؾقل وقت الزكاة

يقم إخراج الزكاة، وهذا هق كؿال العدل: ٕن ققؿتفنا طـند تؿنام الحنقل قند 

 تختؾػ طـ  ؿـ الوراء بالزيادة أو الـؼصان.

مفن ا طؾنك سنعر الجؿؾنة، وإن فنذا كان التاجر مؿـ يبقع بالجؿؾة فنكف ُيؼقِّ

مفا طؾك سعر الؼطاطل كان مؿـ يبقع بالؼطاطل فنكف ُيؼقِّ
(1). 

 إذا كةن التةجر لف ديقن طـد الـةس 

إذا كننان يعؾننؿ أن هننذه الننديقن سننرتد طؾقننف فنكننف يحلننب ققؿننة البضننايع 

ويضقػ إلقفا ققؿة الديقن التل لف طـد الـاس، فنن كان الؼقؿة تبؾنغ الـصناب 

 ل هجري فقخرج ربع العور أي ا ـقـ وكصػ بالؿاية.ومضك طؾقفا حق

ا تؽؿقؾ -الذهب أو الػض -هؾ تضؿ ققؿ  طروش التجةرة إلك الـؼديـ 

 الـصةب؟

-كعؿ، تضؿ ققؿة طروض التجارة إلك ما يؿؾنؽ منـ النذهب أو الػضنة 

 يف تؽؿقؾ الـصاب. -وهل العؿؾة الـؼدية-وما يف حؽؿفؿا 

جـقًفننا  40000يبؾننغ الـصنناب ) شننخص يؿؾننؽ أقؿوننة  ؿـفننا ٓ مثااةل 

جـقًفا(، فػل هذه الحالة  30000مثاًل( وطـده ذهب ٓ يبؾغ الـصاب،  ؿـف )

                                                
(، ورسننالة يف 77(، ورسننالة يف الزكنناة ٓبننـ بنناز )ص: 6/746اكظنر: الوننرح الؿؿتننع ) (1)

 .(8زكاة العؼار لؾوقس بؽر أبق زيد )ص: 
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جـقًفننا(، وبننذلؽ  70000يضننؿ  ؿننـ الؼؿنناش مننع  ؿننـ الننذهب لقصننب  )

تججب الزكاة: ٕن هذا الؿبؾغ أكثر مـ كصناب الزكناة )أي: أكثنر منـ  ؿنـ 

 (.24جرام ذهب طقار  85شراء 

ؿننة العننروض إلننك مننا يؿؾننؽ مننـ مننال كؼنندي ويؽؿننؾ وكننذلؽ يضننؿ قق

الـصنناب ويخننرج الزكنناة: ٕن زكنناة طننروض التجننارة تتعؾننؼ بالؼقؿننة، ففننل 

 .(1)والؿال مـ جـس واحد، فقجب ،ؿفؿا

وقنند كؼننؾ إجؿنناع أهننؾ العؾننؿ طؾننك ذلننؽ الخطننابل، وابننـ قدامننة، وابننـ 

 .(2)الفؿام

 ( 2/36قةل ابـ قدام  ا الؿغـل )

ضؿ إلك كؾ واحد مـ الذهب والػضة، ويؽؿؾ بف فنن طروض التجارة ت

 كصابف، ٓ كعؾؿ فقف خالًفا.

 تـبقف 

ٓ يدخؾ يف طروض التجنارة الؼـقنة، أي: إشنقاء التنل يؼتـقفنا اإلكلنان 

لـػلف أو ٕوٓده، ٓ لؾبقع والوراء: كإرا،ل أو البققت أو سقارات بؼصد 

ا جارة، حتنك إذا ُأططنك  ؿـًنتلجقرها، كؾ ذلؽ لقس فقف زكاة: ٕكف ٓ يريد الت

ارة، وكؾ إكلان أتاه  ؿـ كثقنر فقؿنا بقنده، جكثقًرا فباطفا، ٓ تؽقن طروض ت

 .(3)فالغالب أكف سقبقع، ولق كان بقتف، أو سقارتف، أو ما أشبف ذلؽ

                                                

 .(4/738والػروع ٓبـ مػؾ  )(، 2/36اكظر: الؿغـل ) (1)

 .(2/227(، وفت  الؼدير )3/36(، والؿغـل )2/76اكظر: معالؿ اللــ ) (2)

 .(2/272(، وحاشقة ابـ طابديـ )6/742اكظر: الورح الؿؿتع ) (3)
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أما إذا أجر هنذه إرا،نل أو البقنقت أو اللنقارات، وحنال طؾنك الؿنال 

 صاب، فػقف الزكاة كلاير إمقال.الحقل )أي طام هجري(، والؿال بؾغ الـ

 األصـةف الؿستحؼ  لؾزكةة 

 : لف قق يف  لك  تعا هلل  ا ذكرهؿ  أصـاف  كقة  ڻ ﴿هؿ  ؿا ڻ  ڻ

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

﮹   ﴾ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 . التقب ]

 بقةن الثؿةكق  أصـةف  

  الػؼراء -1

 الؿسةكقـ   -2

، َوََل » :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  َدَقُ  لَِغـِلٍّ ٍة َسِقيٍّ ََل َتِحؾُّ الصَّ  .(1)« لِِذي ِمرَّ

 مرٍة: الؼقى وشدة العؼؾ.

                                                
(، وابنـ أبنل 792، 2/764(، وأحؿد )3/329« )التاريس الؽبقر»أخرجف البخاري يف  (1)

(، 7639(، والنندارمل )7755، وطبنند الننرزا  )(275-74/274(، و)3/207شننقبة )

( مـ 7599(، والبغقي )3/779(، والدارقطـل )652(، والرتمذي )7634وأبق داود )

 ڤ.حديث طبد اهلل بـ طؿر 

(، وطـ أبل 2/389طـد أحؿد )ڤ ولف شقاهد طـ طدد مـ الصحابة، طـ أبل هريرة  

اهلل بنـ طندي بنـ  (، وطنـ طبند97، 56، 40، 3/37طـند أحؿند )ڤ سعقد الخندري 

طـنند ڤ (، وطننـ حبوننل بننـ جـننادة 5/362(، )4/224طـنند أحؿنند )ڤ الخقننار 

« اإلرواء»(، وصننح  الحننديث إلبنناين يف 3/207(، وابننـ أبننل شننقبة )653الرتمننذي )

 (.7444« )صحق  أبل داود إم»(، ويف 877)
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والػؼقر الذي يؿؾؽ داًرا أو طؼاًرا أو لف راتب شفري ودخؾف ينـؼص طنـ 

مؿننا  كػايتننف، فقعتنن، فؼقننر يعطننك مننـ مننال الزكنناة، وٓ يؽؾننػ بقننع مننا يؿؾننؽ

الؿالؽقننة، و الجؿفننقر مننـ الحـػقننة، يلننتعؿؾف ويحتنناج إلقننف، وهننذا مننذهب

 .(1)والحـابؾة، ويقرهؿوالوافعقة، 

 العةمؾقن طؾقفة   -3

العامؾقن طؾقفا هؿ: مـ كصبتفؿ الدولة لجؿع الزكاة مـ أهؾفا وحػظفنا 

، وقند وصرففا لؿلتحؼقفا، ففقٓء ُيعطقن مـ الزكاة حتك ولق كناكقا أيـقناء

 .(2)كؼؾ اإلجؿاع طؾك ذلؽ ابـ طبد ال،

ؼراء دون تؽؾقنػ منـ أما الوخص الذي أططاه الـاس الزكاة لقعطقفا لؾػ

: ٕن الدولننة بننذلؽ فننال يعنند مننـ العننامؾقـ طؾقفننا وٓ يحننؼ لننف أخننذ الزكنناة

صاحب الؿال أططاه الؿال طؾك أكف وكقؾ يدفع الؿال لغقره، فننن كنان فؼقنًرا 

 .(3)أخ، صاحب الؿال أكف محتاج إلك الؿال، فنن أططاه فؾف ذلؽ

 الؿملػ  قؾقبفؿ   -4

وقد ذكر يف الؼرآن، ولؿ يؼنؾ أحند منـ أهنؾ  وسفؿ الؿملػة قؾقهبؿ باٍ ،

شننقس اختقننار العؾننؿ بـلننخف، وهننذا مننذهب الحـابؾننة، وبعننض الؿالؽقننة، و

 .(4)، ويقرهؿياإلسالم، وأبق جعػر الط،

                                                
، (6/774(، والؿجؿنننقع )3/277(، وآسنننتذكار )2/77اكظنننر: بننندايع الصنننـايع ) (1)

 .(58-3/57ومطالب أولل الـفك )

 .(5/35اكظر: التؿفقد ٓبـ طبد ال، ) (2)

 .(73088( فتقى رقؿ )9/436اكظر: فتاوى الؾجـة الدايؿة ) (3)

(، ومجؿنقع الػتناوى ٓبنـ تقؿقنة 2/474(، ومختصر خؾقنؾ )2/478اكظر: الؿغـل ) (4)
= 
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 الؿملػ  قؾقبفؿ هؿ  

 مـ كةن كةفًرا يرجك إسَلمف وإسَلم كظقره أو مـ يخشك شره   -1

ـِ ه: لؿا روي مـ شره مـ الزكاة لقلؾؿ، أو ٕؤفقجقز إططا ـْ ُمقَسك ْبن َط

 
ِ
ـْ َأبِقِف، َقاَل: َما ُسنكَِؾ َرُسنقُل اهلل َّٓ َأْطَطناُه،  ملسو هيلع هللا ىلصَأَكٍس، َط ْسناَلِم َشنْقًكا إِ َطَؾنك اإْلِ

، َفَرَجنَع إَِلنك َقْقمِنِف، َفَؼناَل: َينا َقنْقِم  ـِ ـَ َجَبَؾنْق َقاَل: َفَجاَءُه َرُجٌؾ َفَلْطَطاُه َيـًَؿا َبْق

َٓ َيْخَوك اْلَػاَقةَ  َأْسؾُِؿقا، َفنِنَّ  ًدا ُيْعطِل َطَطاًء   .(1) ُمَحؿَّ

 مـ يرجك بعطقتف ققة إيؿةكف   -2

ُجَؾ، َوَغْقُرُه َأَحبُّ إَِلالَّ ِمـْاُف، َخْشاَقَ  َأْن .... »فػل الحديث:  إِكِّل أَلُْططِل الرَّ

 .(2)«َيُؽبَُّف اللُ فِل الـَّةرِ 

 وا الرقةب   -5

اة وإطتناقفؿ، أو ُيعطنك العبند منـ منال الزكناة كوراء طبقد مـ منال الزكن

 فقدفعف للقده لقعتؼف.

، ؿْ فُ كُ قْ َطا ك اللِ َؾاؼٌّ طَ َحا  ٌ َثاََل ثَ »: ملسو هيلع هللا ىلصطـ أبنل هرينرة قنال: قنال رسنقل اهلل 

 َوالـَّاااةكُِح الَّاااِذي ُيرِياااُد ، َواْلُؿَؽةَتاااُب ُيرِياااُد اأْلََداءَ  ،اْلُؿَجةِهاااُد فِااال َسااابِقِؾ اللِ 

 .(3)«ةَف ػَ عَ الْ 

                                                                        
=      

 .(6/209(، وجامع البقان لؾط،ي )25/40)

 (.2372أخرجف ملؾؿ ) (1)

 (.750(، وملؾؿ )27أخرجف البخاري ) (2)

(، ويف 67، 6/75(، والـلننايل )7655(، والرتمننذي )437، 2/257أخرجننف أحؿنند ) (3)

(، 4030(، وابنننـ حبنننان )258(، وابنننـ ماجنننف )5326، 5704، 4328« )الؽننن،ى»
= 
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ًٓ لقعتؼنف، وال ؿؽاتب هق الذي كاتب سقده طؾنك أن يعؿنؾ ويندفع لنف منا

 ففذا يعطك مـ مال الزكاة طقًكا لف طؾك العتؼ.

 الغةرمقن   -6

ه منـ ؤإذا كان الرجؾ طؾقف دينقن ٓ تػنل أمقالنف بؼضنايفا، فقجنقز إططنا

 .(1)، وهذا مذهب جؿاهقر العؾؿاء، وٓ أطؾؿ لفؿ مخالًػاالزكاة للداد ديـف

ـِ  اءِ طَ طـ طَ  قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤدري طـ أبل سعقد الخُ  ارٍ َل يَ  ب

اَدَقُ  لَِغـِالٍّ إَِلَّ لَِخْؿَساٍ   لَِغاةٍز فِال َسابِقِؾ اللِ، َأْو لَِعةِماٍؾ َطَؾْقَفاة، َأْو » ََل َتِحؾُّ الصَّ

 .(2)«...لَِغةِرمٍ 

                                                                        
=      

« صنحق  الجنامع»(، وحلنـف إلبناين يف 2239(، والبغقي )277، 2/760والحاكؿ )

 (.3089« )الؿوؽاة»و(، 3050)

(، وفننت  الؼنندير 3/270(، واإلكصنناف )4/744اكظننر: شننرح الـننقوي طؾننك ملننؾؿ ) (1)

 .(4/274(، وابـ حزم )2/268)

(، وأبنق 896« )الؿـتخنب»(، وطبد بنـ حؿقند يف 97، 56، 40، 3/37أخرجف أحؿد ) (2)

(، 2374، 2368(، وابنننننـ خزيؿنننننة )7847(، وابنننننـ ماجنننننف )7637، 7636داود )

« التننناريس الؽبقنننر»(، والبخننناري يف 4/347(، وابنننـ أبنننل شنننقبة )2308للنننل )والطقا

 ./ مرفقًطا(7/73)

( طنـ ططناء بنـ يلنار مرسناًل، 7635(، وأبنق داود )787« )الؿقصنل»وأخرجف مالنؽ يف  

( 642« )العؾننؾ»واختؾننػ يف وصننؾف وإرسننالف، ورجنن  أبننق حنناتؿ وأبننق زرطننة كؿننا يف 

« التؿفقند»(، وكنذلؽ ابنـ طبند الن، يف 2279« )ؾالعؾ»اإلرسال، وكذلؽ الدارقطـل يف 

، 7/407(، والحناكؿ )365(، وقد صح  الحديث ابـ خزيؿة وابـ الجارود )5/96)

(، وقال: هذا حديث صحق  طؾك شرط الوقخقـ ولؿ يخرجاه إلرسنال مالنؽ بنـ 408

 أكس إياه طـ زيد بـ أسؾؿ، وقد يرسؾ مالؽ الحديث ويصؾف أو يلـده  ؼنة، والؼنقل فقنف
= 
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ولق أن رجاًل تدخؾ لاصالح بقـ الـاس بندفع مبؾنغ منـ مالنف الخناص 

 لػتـة كاكت ستؼقم بقـفؿ، فقجقز دفع الزكاة لف ويعت، مـ الغارمقـ. دفًعا

 
ِ
ْؾُت َحَؿاَلًة، َفَلَتْقنُت َرُسنقَل اهلل ، َقاَل: َتَحؿَّ  ُمَخاِرٍ  اْلِفاَللِلِّ

ـِ ـْ َقبِقَصَة ْب َط

َدَقُ ، َفـَْلُمَر َلَؽ بَِفة»َأْسَلُلُف فِقَفا، َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: ُ نؿَّ َقناَل: «َأقِْؿ َحتَّك َتْلتَِقـَة الصَّ

َْ َلاُف  َرُجٌؾ   َية َقبِقَصُ  إِنَّ اْلَؿْسَلَلَ  ََل َتِحؾُّ إَِلَّ أِلََحِد َثََلَث ٍ » ا اَؾ َحَؿةَلاً ، َفَحؾَّ َتَحؿَّ

 .(1)«.....اْلَؿْسَلَلُ  َحتَّك ُيِصقَبَفة، ُثؿَّ ُيْؿِسُؽ 

 وا سبقؾ الل  -7

، هندون منـ منال الزكناةوهق خاص بالجفاد يف سنبقؾ اهلل فقعطنك الؿجا

 .(2)وهذا مذهب الحـػقة، والؿالؽقة، والوافعقة، والحـابؾة، ويقرهؿ

وٓ يجنقز ططنناء مرينند الحنج مننـ مننال الزكناة ٕداء فريضننة الحننج: ٕن 

الحننج لننقس مننـ سننبقؾ اهلل، وٕن الحننج ُفننرض طؾننك الؿلننتطقع دون يقننره، 

ابنـ حنزم، وهذا مذهب مالؽ والوافعل وأبل حـقػنة، ورواينة طنـ أحؿند و

  .(3)ويقرهؿ

                                                                        
=      

« التؾخنقص الحبقنر»ققل الثؼة الذي يصؾف ويلـده، ولؿ يتعؼبف الذهبل، وقال الحافظ يف 

صحق  أبل »(، ويف 870« )اإلرواء»(: وصححف جؿاطة. وصححف إلباين يف 3/777)

 (.7445« )داود إم

 (.7044أخرجف ملؾؿ ) (1)

(، 8/372ؼرصبنل )(، والجامع ٕحؽنام الؼنرآن لؾ3/797اكظر: العـاية شرح الفداية ) (2)

 .(3/68(، ومطالب أولل الـفك )5/798وشرح الؿفذب )

-2/268(، وفننت  الؼنندير )3/272(، واإلكصنناف )200-6/798اكظننر الؿجؿننقع ) (3)

 .(4/275(، والؿحؾك )269
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 ابـ السبقؾ   -8

وهق الؿلافر الذي كػد مالف، فقجنقز إططاينف منـ الزكناة حتنك ولنق كنان 

يـًقا يف بؾده: ٕكف فؼقر يف الحال، إٓ إذا تقلر لف التقاصؾ منع أحند منـ أهؾنف 

ًٓ مـ مالف، فػل هذه الحالنة ٓ يجنب أن يعطنك منـ  أو أصدقايف لقرسؾ لف ما

، وهننذا مننذهب الحـػقننة، والؿالؽقننة، والوننافعقة، يـننل مننال الزكنناة ٕكننف

 .(1)والحـابؾة

 يؽػل دفع الزكةة لصـػ واحد مـ األصـةف الثؿةكق  

، فقجننقز إططنناء وٓ يجننب طؾننك الؿزكننل أن ينندفعفا ل صننـاف الثؿاكقننة

 .(2)الزكاة لصـػ واحد مـ الثؿاكقة، وهذا مذهب الجفقر

 تدفع الزكةة ا بؾد الؿزكل 

إلك بؾد آخنر، إٓ إذا كنان صناحب الؿنال لنف أقنارب يف بؾند  ويؽره كؼؾفا

آخر محتاجقـ أو أن هـاك مـ هق أشد حاجة مؿـ يف بؾده، أو إذا ترتب طؾك 

 كؼؾ الزكاة خقر لؾؿلؾؿقـ بلي وجف مـ القجقه.

 ؿْ فِ ةئِ قَ ـِ غْ أَ  ـْ مِ  ُذ َخ مْ تُ   ً قَ َد َص  ؿْ فِ قْ ؾَ طَ  نَّ أَ  ؿْ هُ رْ بِ ْخ ... أَ »ڤ: فػل حديث معاذ 

                                                

(، 6/203(، والؿجؿنقع )7/346(، والؿدوكة الؽ،ى )2/69اكظر: بدايع الصـايع ) (1)

 .(3/273واإلكصاف )

(، ومقاهب الجؾقنؾ 420-2/479(، والؿغـل )300-7/299لرو،ة الـدية )اكظر: ا (2)

 .(270-2/269(، وفت  الؼدير )2/405)



  فقه احلالل واحلرام

 (145أحؿر أسقد )

034 
 

034 

 
  دُّ رَ تُ وَ 

 .(1)«ؿْ فِ ائِ رَ ؼَ ل فُ فِ

 .(2)وهذا مذهب أكثر أهؾ العؾؿ

 َل يجقز دفع الزكةة لفمَلء 

 وإن كزل  وابـ اَلبـ وإن طَل واَلبـ والجد األب  -1

أي إب والجنند وجنند إب -ٕن الؿزكننل يـػننؼ طؾننك آبايننف وإن طؾننقا 

 -وهؽنذا  أي آبـ وابـ آبـ وابنـ ابنـ آبنـ -وأبـايف وإن كزلقا -وهؽذا

 .فال يجقز لف دفع مال زكاتف لؿـ تجب طؾقف كػؼتفؿ

 ﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں﴿قنننننال سنننننبحاكف: 

 ، ومـ اإلحلان اإلكػا  طؾقفؿا طـد حاجتفؿا.  23  اإلسراء]

دلة، وقد كؼؾ ابـ الؿـذر اإلجؿاع طؾك طدم جقاز دفع ويقر ذلؽ مـ إ

وٓ ٕوٓده النذكقر  زكاة الؿال لؾقالنديـ الػؼقنريـ الؾنذيـ ٓ كلنب لفؿنا،

 .(3)واإلكاث الذيـ ٓ مال لفؿ

وٓ تنندفع زكنناة الؿننال ل جننداد والجنندات وإن طؾننقا، وولنند القلنند وإن 

والثننقري، والحـابؾننة،  ،الوننافعل الجؿفننقر، مننـفؿ: سننػؾقا، وهننذا مننذهب

 .(4)والحـػقة، ويقرهؿ

                                                

 صحق  تؼدم تخريجف. (1)

(، ومجؿنقع الػتناوى ٓبنـ 2/427(، والؿغـنل )3/227اكظر: العـاية شرح الفداينة ) (2)

 .(25/85تقؿقة )

 .(2/406(، والؿغـل )75اكظر: اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص:  (3)

 .(3/306(، والعـاية شرح الفداية )3/229(، واإلكصاف )2/706اكظر: إم ) (4)
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َل يجااقز لؾاازوج أن ياادفع زكااةة مةلااف لزوجتااف: ألكااف مؽؾااػ بةإلكػااةق  -2

 قفة طؾ

يقنر مؽؾػنة ويجقز لؾزوجنة أن تندفع زكناة مالفنا لزوجفنا الػؼقنر: ٕهننا 

 .باإلكػا  طؾقف

ـْ َطْؿِرو  ـْ َزْيـََب َط ـِ الَحاِرِث، َط  -ْب
ِ
َقاَلنْت: ُكـْنُت ، -ڤاْمَرَأِة َطْبنِد اهلل

ـْ »َفَؼناَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفِنل الَؿْلنِجِد، َفَرَأْينُت الـَّبِننلَّ  ـَ َوَلااْق ِما ْق َـّ  َتَصادَّ َوَكاَكننْت « ُحِؾاقُِّؽ

: َسنْؾ 
ِ
، َوَأْيَتناٍم فِنل َحْجِرَهنا، َقناَل: َفَؼاَلنْت لَِعْبنِد اهلل

ِ
َزْيـَُب ُتـِْػُؼ َطَؾنك َطْبنِد اهلل

 
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسننقَل اهلل َأَيْجننِزي َطـِّننل َأْن ُأْكِػننَؼ َطَؾْقننَؽ َوَطَؾننك َأْيَتنناٍم فِننل َحْجننِري مِنن

َدَقِةف َفَؼاَل: َسؾِل أَ   الصَّ
ِ
، َفَقَجْدُت ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْكَطَؾْؼُت إَِلك الـَّبِلِّ ملسو هيلع هللا ىلصْكِت َرُسقَل اهلل

ـَ إَْكَصاِر َطَؾك الَباِب، َحاَجُتَفا مِْثُؾ َحاَجتِل، َفَؿرَّ َطَؾْقـَا بِنالٌَل، َفُؼْؾـَنا: 
اْمَرَأًة مِ

فِنل َحْجنِريف  َأَيْجِزي َطـِّنل َأْن ُأْكِػنَؼ َطَؾنك َزْوِجنل، َوَأْيَتناٍم لِنل ملسو هيلع هللا ىلصَسِؾ الـَّبِلَّ 

َٓ ُتْخبِْر بِـَا، َفَدَخَؾ َفَلَلَلُف، َفَؼاَل:  ـْ ُهَؿاة؟»َوُقْؾـَا:  َأيُّ »َقناَل: َزْيـَنُب، َقناَل: « َما

َيةكِِب؟ ، َقناَل: « الزَّ
ِ
َكَعاْؿ، َلَفاة َأْجاَراِن، َأْجاُر الَؼَراَباِ  َوَأْجاُر »َقناَل: اْمنَرَأُة َطْبنِد اهلل

َدَق ِ   .(1)«الصَّ

 جننقاز دفننع زكنناة مننال الزوجننة لزوجفننا الػؼقننر، إيؿننة:ومؿننـ ذهننب ل

 .(2)الوافعل، والؿوفقر طـ أحؿد، وأهؾ الظاهر، والوقكاين، ويقرهؿ

                                                

 (.7000(، وملؾؿ )7466أخرجف البخاري ) (1)

(، 4/267(، والؿحؾنك )408-2/407(، والؿغـنل )6/774اكظر: شرح الؿفنذب ) (2)

 .(4/270وكقؾ إوصار )
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 َل يجقز دفع الزكةة لغقر الؿسؾؿقـ  -3

 ؿْ فِ الِ قَ ْماأَ  ـْ ِما ةةً كَ زَ  َفَلْخبِْرُهْؿ َأنَّ اللَ َقْد َفَرَش َطَؾْقِفؿْ ... »لؿعاذ:  ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف 

 . (1)«ؿْ فِ ائِ رَ ؼَ ك فُ ؾَ طَ  دُّ رَ تُ وَ 

، وهنذا فدل ذلؽ طؾك أن الزكاة تمخذ مـ الؿلؾؿقـ وتندفع لؾؿلنؾؿقـ

 .(2)مجؿع طؾقف مـ أهؾ العؾؿ

َل يجقز دفع الزكةة لبـةء مسةجد أو مستشػقةت أو مدارس أو مة شاةبف  -4

 ذلؽ 

ٕن اهلل تعالك حدد مصارف الزكاة وحصرها يف  ؿاكقة أصـاف: قال 

ڻ ﴿تعالك:  ڻ  ہ   ڻ ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 

 . التقب ] ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹

وهذا ما ذهب إلقف جؿاهقر العؾؿاء مـ الوافعقة، والؿالؽقة، والحـابؾة، 

 .(3)والحـػقة، ويقرهؿ

                                                

 .(79(، وملؾؿ )7496أخرجف البخاري ) (1)

 .(3/76(، وشرح ياية الؿـتفك )75: اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر )ص: اكظر (2)

(، وفنننت  479-2/478(، والؿغـننل )3/273(، وآسننتذكار )2/770اكظننر: إم ) (3)

 .(2/70(، وبدايع الصـايع )273-2/272الؼدير )
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  زكةة الؿةل َل بد أن تخرج مةَلً 

هننا لؾػؼقننر، بننؾ ٓبنند مننـ تؿؾقننؽ الؿننال ؤوٓ يجننقز شننراء أشننقاء وإططا

وجنناءت اللننـة فػصننؾت مننا أجؿننؾ  ﴾ڱ ں﴿ ، لؼقلننف تعننالك:لؾػؼقننر

الؼرآن، وبقـت الؿؼادير الؿطؾقبة كؿا تؼدم مـ إحاديث الدالة طؾك ذلنؽ، 

وإذا طدل إلك الؼقؿة فؼند يعندل الؿالنؽ إلنك إخنراج أكنقاع رديكنة، ويؼنع يف 

، منـفؿ: الونافعقة، والؿالؽقنة، التؼقيؿ ،رر، وهذا مذهب جؿناهقر العؾؿناء

 .(1)س اإلسالم ابـ تقؿقة، ويقرهؿشقاختقار والحـابؾة، و

                                                
(، ومجؿقع 3/7(، والؿغـل )7/346(، والؿدوكة الؽ،ى )5/402اكظر: الؿجؿقع ) (1)

 .(83-82/ 25تقؿقة ) الػتاوى ٓبـ
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 سكاة الفطز

 حؽؿفة  

زكاة الػطنر واجبنة، وتجنب طؾنك كنؾ ملنؾؿ سنقاء أكنان ذكنًرا أم أكثنك، 

 صغقًرا أم كبقًرا.

 »قنال: ڤ  طـ ابـ طؿرَ 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنَرَض َرُسنقُل اهلل َزَكناَة الِػْطنِر َصناًطا مِن

ـْ َشننِعقٍر َطَؾننك الَعْبننِد َوال ننِغقِر َتْؿننٍر، َأْو َصنناًطا مِنن َكِر َوإُْكَثننك، َوالصَّ ، َوالننذَّ ُحننرِّ

، َوَأَمنننَر بَِفنننا َأْن ُتنننَمدَّى َقْبنننَؾ ُخنننُروِج الـَّننناِس إَِلنننك  ـَ ـَ الُؿْلنننؾِِؿق َوالَؽبِقنننِر مِننن

الَةِ   .(1)«الصَّ

أجؿعقا طؾك أن صدقة الػطر تجب طؾك الؿرء إذا أمؽـف  قةل ابـ الؿـذر 

 .(2)أمقال لفؿ أداؤها طـ كػلف وأوٓده إصػال الذيـ ٓ

 إن كةن لؾزوج  مةل 

 .، إن كان لفا ماليؾزم الزوجة إخراج زكاة الػطر طـ كػلفا

 »قنال: ڤ طـ ابـ طؿر 
ِ
ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنَرَض َرُسنقُل اهلل َزَكناَة الِػْطنِر َصناًطا مِن

ننِغق َكِر َوإُْكَثننك، َوالصَّ ، َوالننذَّ ـْ َشننِعقٍر َطَؾننك الَعْبننِد َوالُحننرِّ ِر َتْؿننٍر، َأْو َصنناًطا مِنن

، َوَأَمنننَر بَِفنننا َأْن ُتنننَمدَّى َقْبنننَؾ ُخنننُروِج الـَّننناِس إَِلنننك  ـَ ـَ الُؿْلنننؾِِؿق َوالَؽبِقنننِر مِننن

الَةِ   .(3)«الصَّ

                                                
 (.7503أخرجف البخاري ) (1)

 .(73اكظر: اإلجؿاع ٓبـ الؿـذر، )ص:  (2)

 (.7503أخرجف البخاري ) (3)
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وأهنؾ  وسنػقان الثنقري، وصايػة مـ الونافعقة، وهذا مذهب أبل حـقػة،

 .(1)والوقكاين، ويقرهؿ الظاهر،

 إن كةن لؾصبل مةل  

ـف ولقف كزكاة إمقال، فنن لؿ ، ويخرجفا طُأخرجت زكاة الػطر مـ مالف

يؽـ لف مال فنن زكاة فطره تجب طؾك مـ تؾزمف كػؼتف، وهذا مذهب جؿفقر 

  .(2)العؾؿاء

 فر،فا طؾك كؾ صغقر وكبقر كؿا جاء يف حديث ابـ طؿر ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل 

 .الؿتؼدم

  مؼدار زكةة الػطر

، صاع مـ صعام، وهق مذهب الجؿفقر: الؿالؽقة، والوافعقة، والحـابؾة

 .(3)ويقرهؿ

ـْ »قنال:  ڤطـ أبل سنعقد الخندري  ُكـَّنا ُكْخنِرُج َزَكناَة الِػْطنِر َصناًطا مِن

ـْ 
ـْ َأقٍِط، َأْو َصاًطا مِ

ـْ َتْؿٍر، َأْو َصاًطا مِ
ـْ َشِعقٍر، َأْو َصاًطا مِ

َصَعاٍم، َأْو َصاًطا مِ

 .(4)«َزبِقٍب 

                                                
 (،2/754ورو،ننة الطننالبقـ ) (،290-2/289اكظننر طؾننك الرتتقننب: فننت  الؼنندير ) (1)

(، 7/839(، واللنقؾ الجنرار )709( ملنللة )4/259والؿحؾنك )(، 3/90والؿغـل )

 .(6/755الؿؿتع ) والورح

 .اكظر: الؿصدر اللابؼ (2)

(، وكوناف الؼـناع 3/379(، والحناوي الؽبقنر )7/323اكظر: الؽايف ٓبـ طبند الن، ) (3)

(2/253). 

 (.985(، وملؾؿ )7506أخرجف البخاري ) (4)
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لرزيـ، اطؾؿ أن الصاع مؼدار حجؿ ولقس وزن، فؿؼدار الصاع مـ ال، ا

، ومنـ (1)( جراًمنا منـ الؼؿن 2.776كقؾقان وأربعقن جراًمنا، وققنؾ وزكنف )

الؿعؾقم أن إشقاء تختؾػ خػة و ؼاًل، فنن كان الولء  ؼنقاًل، فنكـنا كحتناط 

وكزيد يف القزن، فؿـ أخرج  ال نة كقؾنق فؼند احتناط لـػلنف، ويؽنقن أخنرج 

 .(2)صاًطا كاماًل 

 األجـةس التل تخرج مـفة الزكةة  

ـْ »قنال: ڤ طـ أبل سنعقد الخندري  ُكـَّنا ُكْخنِرُج َزَكناَة الِػْطنِر َصناًطا مِن

ـْ 
ـْ َأقٍِط، َأْو َصاًطا مِ

ـْ َتْؿٍر، َأْو َصاًطا مِ
ـْ َشِعقٍر، َأْو َصاًطا مِ

َصَعاٍم، َأْو َصاًطا مِ

 .(3) «َزبِقٍب 

أقنط: إقنط: هننق شنلء يصننـع منـ الؾنبـ، وذلننؽ بنلن يمخننذ مناء الؾننبـ 

ا صػا طؾقف مـ بقاض الؾبـ شلء جؿع يف إكاء فذلؽ إقط، وهق فقطبس فؽؾؿ

مننـ أصعؿننة العننرب، ويؿؽننـ إخراجفننا أرز، أو طنندس، أو فننقل، ومننا أشننبف 

 .(4)ذلؽ: ٕكف مـ إصعؿة

 وقتفة 

إفضؾ هق إخراج زكاة الػطر قبؾ صالة العقد: لؿا روي طـ ابنـ طؿنر 

                                                
( ومننا بعنندها، ومغـننل 7/207(، وبؾغننة اللننالؽ )2/77اكظننر: حاشننقة ابننـ طابننديـ ) (1)

 .(777-6/776والورح الؿؿتع ) (،7/405الؿحتاج )

 .(72572( فتقى رقؿ )9/377اكظر: فتاوى الؾجـة الدايؿة برياسة العالمة ابـ باز ) (2)

 . متػؼ طؾقف: تؼدم تخريجف آكًػا (3)

 .(22/344(، والؿقسقطة الػؼفقة )7/477(، وكواف الؼـاع )646اكظر: الؿغـل ) (4)
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 الـَّبِلَّ ڤ: »

الَةِ َأَمَر بَِزَكاِة الِػطْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ  .(1)«ِر َقْبَؾ ُخُروِج الـَّاِس إَِلك الصَّ

 ( ا معرش شرحف لؾحدي  4/71قةل الـقوي ا شرح مسؾؿ )

فقف دلقؾ لؾوافعل والجؿفقر أكف ٓ يجقز تلخقر الػطرة طنـ ينقم العقند، 

 وأن إفضؾ إخراجفا قبؾ الخروج إلك الؿصؾك، واهلل أطؾؿ.

ڤ ـ: لؿنا روي أن ابنـ طؿنر ويجقز إخراجفا قبؾ العقد بققم أو ينقمق

 .(2)كان يعطقفا الذيـ يؼبؾقهنا وكاكقا يعطقن قبؾ الػطر بققم أو يقمقـ

 هؾ يجقز إخراج زكةة الػطر كؼًدا؟

ٓ يجننقز دفننع ققؿننة زكنناة الػطننر كؼننًدا: ٕكننف لننؿ يننرد كننص بننذلؽ، ومننـ 

ولؿ يلمر بنخراجفا كؼقًدا، إكؿنا  ملسو هيلع هللا ىلصالؿعؾقم أن الـؼقد كاكت طؾك طفد الـبل 

، وٕن الؼقؿنة يف حؼنق  الـناس ٓ تجنقز إٓ بنرتاٍض (3)بنخراجفا صعاًما أمر

، وهننذا مننذهب جؿنناهقر مـفؿننا، ولننقس لؾزكنناة مالننؽ بعقـننف فقجننقز ر،نناه

 .(4)العؾؿاء، مـفؿ: الؿالؽقة، والوافعقة، والحـابؾة، وابـ حزم، ويقرهؿ

                                                
 (.986( وملؾؿ )7509أخرجف البخاري ) (1)

 (.7577أخرجف البخاري ) (2)

 .(844-3/843(، واللقؾ الجرار )3/32اكظر: شرح ياية الؿـتفك ) (3)

( 4/259(، والؿحؾك )3/36(، ومطالب أولل الـفك )6/772اكظر: شرح الؿفذب ) (4)

 .(23/344(، والؿقسقطة الػؼفقة )708ملللة )
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 الصيام

ع الػجنر إلنك هق اإلملاك طنـ شنفقيت النبطـ والػنرج منـ صؾنق الصقةم 

 يروب الوؿس.

 فضؾف 

كصقص طديدة تحنث طؾنك  ملسو هيلع هللا ىلصوردت يف كتاب اهلل تعالك وسـة رسقلف 

 الصقام وتبقـ فضؾف، مـفا:

 : ہ ﴿ققل اهلل طزَّ وجؾَّ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے 

﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴ 

 . ]األحزاب﴾ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

َطازَّ َوَجاؾَّ  ُكاؾُّ  َقاةَل اللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل ڤ وطـ أبل هريرة 

َقةُم ُجـٌَّ ، َفانَِذا َكاةَن َياْقُم  ُف لِل َوَأَكة َأْجِزي بِِف، َوالصِّ َقةَم، َفنِكَّ ـِ آَدَم َلُف إَِلَّ الصِّ َطَؿِؾ اْب

ْؾ  ، َفنِْن َسةبَُّف َأَحٌد َأْو َقةَتَؾُف، َفْؾَقؼُ (1)َخْب ْص َصْقِم َأَحِدُكْؿ، َفََل َيْرُفْ  َيْقَمئٍِذ َوََل يَ 

ٍد بَِقِدِه، َلُخُؾاقُف ، إِكِّل اْمُرٌؤ َصةئِؿٌ  اةئِِؿ َأْصَقاُب ِطـْاَد  (2)َوالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ َفاِؿ الصَّ

ـْ ِريِح اْلِؿْسِؽ   .(3)«اللِ، َيْقَم اْلِؼَقةَمِ ، ِم

ـْ َسْفٍؾ   الـَّبِلِّ ڤَط
ـِ يَّاةنُ »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َط ، إِنَّ فِال الَجـَّاِ  َبةًباة ُيَؼاةُل َلاُف الرَّ

                                                
 (.570الـفاية )ص:  -الصخب: الضجة، وا،طراب إصقات لؾخصام  (1)

 .(2/287شرح الـقوي طؾك ملؾؿ ) -الخؾقف: هق تغقر رايحة الػؿ  (2)

 .(7757(، وملؾؿ )7904أخرجف البخاري ) (3)
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ـَ  ااةئُِؿقَن َيااْقَم الِؼَقةَمااِ ، َلَ َيااْدُخُؾ ِمـْااُف َأَحااٌد َغْقااُرُهْؿ، ُيَؼااةُل  َأْياا َيااْدُخُؾ ِمـْااُف الصَّ

ةئُِؿقَن؟ َفَقُؼقُمقَن َلَ َيْدُخُؾ ِمـُْف َأَحٌد َغْقُرُهْؿ، َفنَِذا َدَخُؾاقا ُأْغِؾاَؼ َفَؾاْؿ َياْدُخْؾ  الصَّ

 .(1)«ِمـُْف َأَحٌد 

لدالنة طؾنك فضنؾ الصنقام، سنقاء أكنان فرً،نا أو ويقر ذلؽ منـ إدلنة ا

 كػاًل.

 حؽؿف  

 صقام رمضان فرض وهق ركـ مـ أركان اإلسالم.

ڤ ﴿قال تعالك:  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

 .  183البؼرة  ] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

اًدا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال   ُبـَِل اإِلْسَلَُم َطَؾك َخْؿٍس  َشاَفةَدِة َأْن َلَ إَِلاَف إَِلَّ اللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ

، َوَصْقِم َرَمَضةنَ  َكةِة، َوالَح ِّ َلَِة، َوإِيَتةِء الزَّ  .(2)«َرُسقُل اللِ، َوإَِقةِم الصَّ

 أركةن الصقةم 

 أوًَل  الـق ، وفقفة طدة مسةئؾ 

   طؼد الـق  بةلؼؾب طؾك الصقم -1

َؿة لُِؽؾِّ اْمرٍِئ َمة َكقَ »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  َؿة األَْطَؿةُل بِةلـِّقَّةِت، َوإِكَّ  .(3)«....ىإِكَّ

والـقة محؾفا الؼؾب، أي أكقي بؼؾبل الصقام، وٓ أققل كقينت أن أصنقم 

، فال يصن  الصنقام بندون كقنة، وذلنؽ باتػنا  أصنحاب يًدا أو ما أشبف ذلؽ

                                                
 .(7752(، وملؾؿ )7896أخرجف البخاري ) (1)

 (.76(، وملؾؿ )8أخرجف البخاري ) (2)

 (.7907(، وملؾؿ )7أخرجف البخاري ) (3)
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الؿننذاهب الػؼفقننة إربعننة: الحـػقننة، والؿالؽقننة، والوننافعقة، والحـابؾننة، 

 .(1)وحؽك اإلجؿاع طؾك ذلؽ ابـ قدامة

 الصقم القاجب  وقَ الـق  ا -2

يورتط طـد جؿاهقر العؾؿناء تبققنت كقنة صنقم الػنرض منـ الؾقنؾ وقبنؾ 

 صؾقع الػجر.

ننَقاَم َقْبننَؾ »قالننت:  ملسو هيلع هللا ىلص بننلِّ الـَّ زوِج  ڤ ةَ َصننػْ طننـ َح  ـْ َلننْؿ ُيْجِؿننِع الصِّ َمنن

 .(2)«اْلَػْجِر، َفاَل ِصَقاَم َلفُ 

ؾنة، وهذا مذهب جؿاهقر العؾؿاء، منـفؿ: الؿالؽقنة، والونافعقة، والحـاب

 .(3)وصايػة مـ اللؾػ
                                                

(، 2/304(، وفنننت  الؼننندير )753-7/752اكظنننر طؾنننك الرتتقنننب: بننندايع الصنننـايع ) (1)

 .(3/709(، والؿغـل )6/300(، والؿجؿقع )336ومقاهب الجؾقؾ )/

(، والـلننننايل 730(، والرتمننننذي )2454(، وأبننننق داود )6/287أخرجننننف أحؿنننند ) (2)

(، والحديث اختؾػ 2/772(، والدارقطـل )2653، 2652« )الؽ،ى»(، ويف 2336)

(: ورج  الرتمذي والـلايل الؿققنقف، 5/44« )الػت »يف رفعف ووقػف، قال الحافظ يف 

طـ البخاري ترجق  « العؾؾ»بعد أن أصـب الـلايل يف تخريج صرقف، وحؽك الرتمذي يف 

وقػف، وطؿؾ بظاهر اإلسـاد جؿاطة مـ إيؿة فصححقا الحديث الؿنذكقر، منـفؿ: ابنـ 

ا آخر، قال: رجالفا خزيؿة، وابـ حبان، والحاكؿ، وابـ حزم، وروى لف الدارقطـل صريؼً 

(، وصنح  الحنديث إلبناين يف 7/225« )العؾؾ» ؼات، ورج  الؿقققف أبق حاتؿ يف 

 (.2778« )صحق  أبل داود إم»(، ويف 974« )اإلرواء»

(، وشنرح الؿقصنل لؾزرقناين 7/335اكظر طؾك الرتتقب: الؽايف ٓبـ طبد ال، الؿالؽل ) (3)

(، وكقننننؾ إوصننننار 3/707الؿـتفننننك )(، وشننننرح يايننننة 2/726(، وإم )2/790)

(4/232). 
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واشرتط جؿفقر العؾؿاء تجديد الـقة يف كنؾ ينقم منـ رمضنان: ٕن كنؾ 

ينننقم طبنننادة ملنننتؼؾة، وهنننذا منننذهب الجؿفنننقر: الحـػقنننة، والونننافعقة، 

 .(1)والحـابؾة

 الجزم ا كق  صقم القاجب  -3

ٓ يجقز تردد الـقة يف الصقم القاجب، بحقث ٓ يعؾؿ أيصنقم ينًدا أم ٓ 

ؿنـ اسنتؿر يف هنذا النرتدد إلنك الغند وبعند صؾنقع الػجنر  نؿ صنام، يصقم، ف

فصننقمف يقننر صننحق ، وطؾقننف قضنناء هننذا القننقم، وهننذا مننذهب الجؿفننقر: 

 .(2)الؿالؽقة، والوافعقة، والحـابؾة، وبعض الحـػقة

لؿا تؼدم مـ أدلة طؾك وجقب تبققت كقة صقم القاجب منـ الؾقنؾ وقبنؾ 

 صؾقع الػجر.

 قاجب الخَلص  ا كق  صقم ال

 .أن يعؼد الـقة بؼؾبف طؾك الصقم 

 وذلؽ يف كؾ يقم منـ أن يبقت الـقة مـ الؾقؾ وقبؾ صؾقع الػجر ،

 .رمضان

  أن يجزم يف كقة الصقم القاجب: ٕن الرتدد يف كقة صقم القاجنب

 ُيبطؾ صقمف.

                                                
(، والؿجؿننقع 2/726(، وإم )3/66اكظننر طؾننك الرتتقننب: الؿبلننقط لؾلرخلننل ) (1)

 .(2/209(، واإلكصاف )6/302)

(، ومغـننل 6/298(، والؿجؿننقع )7/520اكظننر طؾننك الرتتقننب: حاشننقة الدسننققل ) (2)

 .(7/376(، وتبققـ الحؼايؼ لؾزيؾعل )7/425الؿحتاج لؾوربقـل )
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 متك تؽقن الـق  ا صقم التطق ؟

رتط فقنف فال يون (ويقر ذلؽ  ـقـ والخؿقسكصقام آ) أما صقم التطقع

 تبققت الـقة، فنذا كقى الصقام بعد صؾقع الػجر ص  صقامف.

ـَ  ـْ َطايَِوَة ُأمِّ اْلُؿْممِـِق   ڤَط
ِ
َية » :َذاَت َيْقمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َقاَل لِل َرُسقُل اهلل

، َما ِطـَْدَكا َشنْلٌء َقناَل: « َطةئَِشُ ، َهْؾ ِطـَْدُكْؿ َشْلٌء؟
ِ
َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

 « َفاانِكِّل َصااةئِؿٌ »
ِ
ننٌة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلننْت: َفَخننَرَج َرُسننقُل اهلل َأْو َجاَءَكننا -َفُلْهننِدَيْت َلـَننا َهِديَّ

  -َزْورٌ 
ِ
ا َرَجَع َرُسقُل اهلل ، ُأْهِدَيْت َلـَا َهِديَّن ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َفَؾؿَّ

ِ
ٌة ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َقناَل:  ،(1)ُقْؾُت: َحنْقٌس « َمة ُهَق؟»َل: َوَقْد َخَبْلُت َلَؽ َشْقًكا، َقا -َأْو َجاَءَكا َزْورٌ -

َُ َصاةئًِؿة»َفِجْكُت بِِف َفَلَكَؾ، ُ نؿَّ َقناَل: « َهةتِقفِ » َُ َأْصاَبْح َقناَل َصْؾَحنُة: « َقاْد ُكـْا

ْ ُت ُمَجاِهًدا بَِفَذا اْلَحِديِث، َفَؼناَل:  نَدَقَة »َفَحدَّ ُجنِؾ ُيْخنِرُج الصَّ َذاَك بَِؿـِْزَلنِة الرَّ

ـْ َمالِِف،
 .(2)«َفنِْن َشاَء َأْمَضاَها َوإِْن َشاَء َأْمَلَؽَفا مِ

 .(3)وهذا مذهب أبل حـقػة، والوافعل، وأحؿد

 هؾ يجقز أن يـقي صقةم التطق  ا أي سةط  مـ الـفةر؟

يجننقز لؿننـ أراد صننقام تطننقع أن يـننقي الصننقام أ ـنناء الـفننار، سننقاء قبننؾ 

يتـننناول شنننقًكا منننـ  النننزوال )أي بعننند أذان الظفنننر( أو بعننند النننزوال، إذا لنننؿ

الؿػطرات بعد الػجر، وهذا مذهب الحـابؾة، وققل طـد الوافعقة، واختناره 

                                                
 (. 2/683الؾلان ) -الحقس: إقط يخؾط بالتؿر واللؿـ  (1)

 (. 7754أخرجف ملؾؿ ) (2)

(، 2/726(، إم )2/709اكظنننر طؾنننك الرتتقنننب: شنننرح معننناين أ نننار لؾطحننناوي ) (3)

 .(3/268واإلكصاف )
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 .(1)شقس اإلسالم ابـ تقؿقة

 ثةكًقة  اإلمسةك طـ الؿػطرات 

طنـ الؿػطنرات وهنل: الطعنام،  الركـ الثاين مـ أركان الصقام اإلملناك

إكنزال  :هنقوالوراب، وشفقة الػرج، سنقاء كنان بالجؿناع، أو بآسنتؿـاء و

 .، وسقليت تػصقؾ ذلؽالؿـل بالقد وكحقها

 الشقخ الؽبقر والؿرأة العجقز 

إذا كاكا ٓ يؼدران طؾك الصقم ويجفدهؿا الصقم جفًدا شديًدا فقػطنران 

، وهذا مذهب اإلمام مالؽ وابـ حنزم وٓ يؾزمفؿا قضاء وٓ إصعام ملؽقـ

لؽؾ يقم أفطره: كؿنا  ، أما مـ أراد اإلحلان فعؾقف إصعام ملؽقـ(2)ويقرهؿا

 .(3)ڤكان يػعؾ الصحابل الجؾقؾ أكس بـ مالؽ 

 . 286البؼرة  ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿لؼقل اهلل تعالك: 

 وكذلؽ الؿريض الذي َل يرجك شػةؤه 

، حؽؿف حؽؿ الونقس الؽبقنر والؿنرأة لف الػطر وٓ يؾزمف قضاء وٓ شلء

 لؽؾ يقم.  ومـ أراد اإلحلان فعؾقف إصعام ملؽقـالعجقز كؿا تؼدم، 

                                                
(، 406//3(، والحناوي الؽبقنر لؾؿناوردي )3/277اكظر طؾك الرتتقنب: اإلكصناف ) (1)

 .(25/720ػتاوى ٓبـ تقؿقة )ومجؿقع ال

 .(4/475(، والؿحؾك )7/277اكظر طؾك الرتتقب: الؿقصل لامام مالؽ ) (2)

كتناب التػلنقر )سنقرة البؼنرة(،  -( 8/28اكظر: فت  الباري شنرح صنحق  البخناري ) (3)

 .25باب: 
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 الحةمؾ والؿرضع 

إذا لؿ تؼدر الحامؾ أو الؿر،ع طؾك الصقم، أو خافت كنؾ مـفؿنا طؾنك 

 كػلفا أو ولدها فؾفؿا الػطر وطؾقفؿا الؼضاء: ٕهنؿا يف حؽؿ الؿريض.

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿واهلل تعننننالك يؼننننقل: 

 . 184البؼرة  ] ﴾ڇڇ

 .(1)ويقرهؿ ،وأبل حـقػة ،وأحؿد ،الوافعل إيؿة: مذهبوهذا 

 هؾ طؾك الحةمؾ والؿرضع إذا أفطرتة اإلصعةم مع الؼضةء أم الؼضةء فؼط؟

فنال  ،الراج  مـ أققال العؾؿاء أن طؾقفا الؼضاء فؼط: ٕكنف إفطنار بعنذر

فدية فقف كالؿريض والؿلافر، واستدلقا أيًضا بحنديث أكنس طنـ رسنقل اهلل 

ـِ إِنَّ اللَ َطزَّ َوَجاؾَّ َوَضاَع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ـِ ا َطا اََلِة، َوَطا اْقَم َوَشاْطَر الصَّ ْلُؿَساةفِرِ الصَّ

 .(2)«اْلُحْبَؾك َواْلُؿْرِضعِ 

وهذا مذهب أبل حـقػة، وهق اختقار الؾجـة الدايؿة، والعالمنة ابنـ بناز، 

 .(3)والعالمة ابـ طثقؿقـ، ويقرهؿ

                                                
(، وفت  الؼندير 262-3/267(، واإلكصاف )6/273اكظر طؾك الرتتقب: الؿجؿقع ) (1)

(2/367). 

(، وابننـ حجننر يف 79847(، وأحؿنند )775(، والرتمننذي )2375أخرجننف الـلننايل ) (2)

(، وصححف إلبناين يف صنحق  8772(، والبقفؼل )2/333تخريج موؽاة الؿصابق  )

 .(2278الـلايل )

(، 70/226(، وفتنناوى الؾجـننة الدايؿننة )2/367اكظننر طؾننك الرتتقننب: فننت  الؼنندير ) (3)

 .(6/220(، والورح الؿؿتع )227-75/225ومجؿقع فتاوى ابـ باز )
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  الذي يرجك شػةؤه والؿريض ،الؿسةفر

ڄ ڃ ڃ ﴿الك: يجقز لفؿا الػطر ويجب طؾقفؿا الؼضاء: قنال تعن

 ، ويف أينننننة دلقنننننؾ 184البؼااااارة  ] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ

 . (1)وجقب الؼضاء طؾك مـ أفطر لعذر، وهذا بنجؿاع أهؾ العؾؿ

 فنن ققي الؿلافر طؾك الصقم ولؿ يوؼ طؾقف فالصقم لف أفضؾ.

 ُكـَّااة َكْغااُزو َمااَع »، وفقننف: ڤودلقننؾ ذلننؽ حننديث أبننل سننعقد الخنندري 

اةئُِؿ َطَؾاك فِل رَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اللِ  ةئُِؿ َوِمـَّاة اْلُؿْػطِاُر، َفاََل َيِجاُد الصَّ َمَضةَن، َفِؿـَّة الصَّ

ًة َفَصاةَم، َفانِنَّ َذلِاَؽ  ـْ َوَجاَد ُقاقَّ اةئِِؿ، َياَرْوَن َأنَّ َما اْلُؿْػطِرِ، َوََل اْلُؿْػطُِر َطَؾاك الصَّ

ـْ َوَجَد َضْعًػة، َفَلْفَطَر َفنِنَّ َذلِ  ـٌ َوَيَرْوَن َأنَّ َم ـٌ َحَس  .(2)«َؽ َحَس

فذهب مالنؽ والونافعل وأبنق حـقػنة أن الصنقم لؾؿلنافر أفضنؾ إن لنؿ 

 .(3)يوؼ طؾقف

 سةفر يقم السػر فؼط أم مدة السػر كؾفة؟ؿهؾ رخص الػطر لؾ

لؾؿلافر رخصة الػطر يقم اللػر، ومدة اللػر منا لنؿ يـنق إقامنة يف البؾند 

 التل سافر إلقفا، وطؾقف قضاء ما أفطر مـ أيام.

                                                
(، والؿغـنل 7/298(، بداية الؿجتفد ٓبنـ رشند )40اكظر: اإلجؿاع ٓبـ حزم )ص:  (1)

(3/746). 

 .(7776أخرجف ملؾؿ ) (2)

(، 2/370(، ورو،نة الطنالبقـ )7/337الؽنايف ٓبنـ طبند الن، )اكظر طؾنك الرتتقنب:  (3)

 .(2/304والبحر الرايؼ ٓبـ كجقؿ )
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 ( 25/211شقخ اإلسَلم ابـ تقؿق  كؿة ا مجؿق  الػتةوى )قةل 

فلما اللػر النذي تؼصنر فقنف الصنالة، فنكنف يجنقز فقنف الػطنر منع الؼضناء 

 باتػا  إيؿة.

 ( 1/117قةل ابـ قدام  ا الؿغـل )

أن يلافر أ ـاء الوفر لقاًل فؾف الػطنر يف صنبقحة الؾقؾنة التنل يخنرج فقفنا، 

 هؾ العؾؿ.وما بعدها يف ققل طامة أ

 الحةئض والـػسةء 

 :ملسو هيلع هللا ىلصٓ يجقز صنقامفؿا، ويجنب طؾقفؿنا قضناء أينام الػطنر، قنال الـبنل 

َْ َلْؿ ُتَصؾِّ َوَلْؿ َتُصؿْ »  .(1)«َأَلْقَس إَِذا َحةَض

)بننلن تننرى طالمننة الطفننر: الجػنناف أو الؼصننة  وإذا صفننرت الحننايض

ؾ قبؾ الػجر وكقت الصقام صن  صنقمفا حتنك ولنق لنؿ تغتلنؾ قبن البقضاء(

كننان يصننب  جـًبننا  ننؿ يغتلننؾ بعنند صؾننقع الػجننر  ملسو هيلع هللا ىلص: ٕن رسننقل اهلل الػجنر

 .(3)، وهذا مذهب جؿفقر العؾؿاء(2)فقصقم

مـ أصبح جـبة، ولؿ يغتسؾ حتك صؾع الػجر وكاةن قاد كاقى الصاقةم قباؾ 

  الػجر

سقاء كان مـ احتالم أو جؿاع، وهذا مجؿع طؾقنف منـ أهنؾ  ص  صقمف

                                                
 (. 80(، وملؾؿ )7957أخرجف البخاري ) (1)

 . سقليت تخريجف قريًبا (2)

(، 4/226(، وفنننت  البننناري )7/72اكظنننر: طنننقن الؿعبنننقد شنننرح سنننــ أبنننل داود ) (3)

 . (28/63والؿقسقطة الػؼفقة )
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 نَّ أَ  ڤا روي طننـ طايوننة وأم سننؾؿة ، لؿنن(1)العؾننؿ مننـ اللننؾػ والخؾننػ

  قَل ُس رَ 
ِ
قمُ ُص يَ وَ  ُؾ ِل تَ غْ يَ  ؿَّ ،  ُ فِ ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  ٌب ـُُج  قَ هُ وَ  رُ جْ ػَ الْ  فُ كُ رِ دْ يُ  انَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

(2). 

 وطؾقف أن يبادر بالغلؾ حتك ٓ تػقتف الصؾقات.

 إذا تؿضؿض الصةئؿ فدخؾ الؿةء إلك جقفف دون قصد 

، كؿننا يف ملسو هيلع هللا ىلصمننا أمننر بننف الـبننل  ٕكننف فعننؾصنن  صننقمف، وٓ شننلء طؾقننف، 

،  حديث
ِ
ـْ َأبِقنِف َقناَل: ُقْؾنُت َينا َرُسنقَل اهلل ـِ َصنْبَرَة، َطن ـِ َلِؼنقِط ْبن ـْ َطاِصِؿ ْبن َط

ـِ اْلُقُ،ننقِء، َقنناَل  ْستِـَْشااةِق، إَِلَّ َأْن »: َأْخبِْركِننل َطنن
ِ
َأْساابِِغ اْلُقُضااقَء، َوَبااةلِْغ فِاال اَل

 .(3)«َتُؽقَن َصةئًِؿة

 .(4)ـابؾة، وأحد ققلل الوافعل، وابـ حزموهق مذهب الح

                                                
 . (7/77(، وطقن الؿعبقد )2/767(، وشرح معاين أ ار )2/745اكظر: إم ) (1)

 (.7709وملؾؿ )(، 7926أخرجف البخاري ) (2)

إدب »(، والبخنننناري يف 2705(، والنننندارمل )277، 33، 4/32أخرجننننف أحؿنننند ) (3)

، 38(، والرتمنننذي )3973، 2366، 744، 743، 742(، وأبنننق داود )766« )الؿػنننرد

، 750(، وابنننـ خزيؿنننة )79، 7/66(، والـلنننايل )488، 407(، وابنننـ ماجنننف )788

، 7/77(، وابننـ أبننل شننقبة )80، 79(، وطبنند الننرزا  )797(، والطقاللننل )ص: 767

(، وقننال 273(، والبغننقي )7087، 7054(، وابننـ حبننان )80(، وابننـ الجننارود )27

الننقهؿ »الرتمننذي: حلننـ صننحق ، وصننححف الحنناكؿ وأبننق الحلننـ بننـ الؼطننان كؿننا يف 

(، وصننححف إلبنناين يف 7/505« )شننرح ملننؾؿ»(، والـننقوي يف 5/592« )واإليفننام

 (. 730« )أبل داود إمصحق  »(، و935« )اإلرواء»

(، والؿحؾنننك 2/255(، ورو،نننة الطنننالبقـ )3/78اكظنننر طؾنننك الرتتقنننب: الؿغـنننل ) (4)

(4/335) . 
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 إذا قبَّؾ الرجؾ امرأتف وهق صةئؿ 

 .صقمفإذا لؿ يـزل مـل فصقامف صحق ، وإذا كزل الؿـل فلد 

ـْ وَ .... »لؼننقل اهلل تعننالك يف الحننديث الؼدسننل:  َيااَدُ  َشااْفَقَتُف َوَصَعةَمااُف ِماا

 .(1)«...َأْجِؾل

، قضنك شنفقتف فقػلند صنقمف وهذا الصايؿ الذي قبَّؾ فخرج مـف الؿـنل

 .(2)إجؿاع أهؾ العؾؿ طؾك هذا ويقره وقد كؼؾ الؿاوردي

فنال يػلند صنقمف: ٕن الؿنذي ٓ  -أي كزل الؿنذي-أما إن قبَّؾ فلمذى 

يقجب الُغلؾ، فلشبف البنقل، وهنذا منذهب الونافعل، وأبنل حـقػنة، وأهنؾ 

 .(3)الظاهر

ة غروب الشؿس، أو طدم  صؾق  الػجر  مـ أكؾ أو شرب أو جةمع ضةكًّ

إذا لننؿ يػننرط يف تحننري معرفننة يننروب الوننؿس أو طنندم صؾننقع الػجننر، 

 فصقامف صحق ، ولقس طؾقف قضاء وٓ كػارة.

 . 286]البؼرة   ﴾ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴿لؼقل اهلل تعالك: 

تِال اْلَخَطاَل َوالـِّْساَقةَن، َوَماة »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسقل اهلل  ـْ ُأمَّ إِنَّ اللَ َتَجةَوَز لِال َطا

                                                
 (.7757 764(، وملؾؿ )7894أخرجف البخاري ) (1)

(، والؿغـننل 6/349( الؿجؿننقع شننرح الؿفننذب )3/435اكظننر: الحنناوي الؽبقننر ) (2)

(3/727) . 

( 4/35(، والؿحؾنك )2/238لؿبلقط لؾوقباين )(، وا6/349اكظر: شرح الؿفذب ) (3)

 . (753ملللة )
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 .(1)«ُهقا َطَؾْقفِ اْسُتْؽرِ 

هننذا مننذهب صقايننػ مننـ اللننؾػ وذكننر شننقس اإلسننالم ابننـ تقؿقننة أن 

 .(2)هوالخؾػ، وهق اختقار

 حؽؿ مـ كةم فةحتؾؿ ا كفةر رمضةن 

مـ كام فاحتؾؿ يف هنار رمضان فصقمف صحق ، وقد كؼؾ اإلجؿناع طؾنك 

 .(3)ذلؽ ابـ طبد ال،، والؿاوردي، والـقوي، ويقرهؿ

 قةم الحؼـ  أثـةء الص

ٕكنف لنؿ ينرد يف الؿلنللة كنص منـ إذا لؿ تؽـ لؾتغذية فال ُتػلد الصقم، 

كؿنا قنال  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب أو سـة، فؾق كاكت الحؼـة تػطر لبقـ لـا ذلنؽ رسنقل اهلل 

 . مريؿ] ﴾مج جح مح جخ حخ﴿شقس اإلسالم، قال تعالك: 

 .(4)شقس اإلسالم، وابـ حزم، ويقرهؿا وهذا اختقار

 الحجةم   

 الصقام لؿـ ققي طؾقفا، وٓ ُتػلد الصقم.  ٓ ماكع مـفا أ ـاء

                                                
(، والط،اين يف إوسط 77/262(، والبقفؼل يف اللــ الؽ،ى )2045أخرجف ابـ ماجف ) (1)

(، 2/798(، والحنناكؿ يف الؿلننتدرك )9603(، واللننققصل يف الجننامع الصننغقر )8274)

( بوننرح 253قـ الـقويننة )ص: (، والـننقوي يف إربعنن2998والطحنناوي يف شننرح الؿعنناين )

 . (7727(، وصحق  الجامع )82جؿؾة مـ العؾؿاء، وصححف إلباين يف اإلرواء )

 . (25/264اكظر: مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة ) (2)

(، والؿجؿننقع 3/474(، والحنناوي الؽبقننر )77/425اكظننر طؾننك الرتتقننب: التؿفقنند ) (3)

(6/322) . 

 . (4/335(، والؿحؾك ٓبـ حزم )25/234ؿقة )اكظر: مجؿقع الػتاوى ٓبـ تق (4)
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 .(1)ؿٌ ايِ َص  قَ هُ وَ  ؿَ جَ تَ اْح  ملسو هيلع هللا ىلص بلَّ الـَّ نَّ : أَ ڤطـ ابـ طباس 

، وهننذا مننذهب أمننا مننـ تضننعػف الحجامننة أ ـنناء الصننقم فتؽننره يف حؼننف

جؿفننقر العؾؿنناء مننـفؿ إيؿننة: مالننؽ، والوننافعل، والحـػقننة، وابننـ حجننر 

 .(2)العلؼالين، والوقكاين، ويقرهؿ

 لسقاك أثـةء الصقةم  ا

تِال، »: ملسو هيلع هللا ىلصٓ ماكع مـ استعؿالف أ ـاء الصنقام، قنال  َلاْقَل َأْن َأُشاؼَّ َطَؾاك ُأمَّ

َقاِك ِطـَْد ُكؾِّ َصََلةٍ   .(3)«أَلََمْرُتُفْؿ بِةلسِّ

، إٓ أن بعنض أهنؾ مـ استعؿال اللنقاك يف الصنقام ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يؿـع الـبل 

، ومعجنقن (4)ؼاًء لخؾنقف فؿنفالعؾؿ كره لؾصايؿ أن يلتاك آخر الـفار، استب

 .إسـان لف كػس الحؽؿ، مع آحرتاز مـ وصقل شلء مـف إلك الجقف

                                                
 (.7835(، وملؾؿ )7938أخرجف البخاري ) (1)

(، وفنت  البناري 2/730(، وإم )7/277اكظر طؾك الرتتقب: الؿقصنل لامنام مالنؽ ) (2)

 . (2/47(، واللقؾ الجرار )4/206)

 (. 252(، وملؾؿ )887أخرجف البخاري ) (3)

 . (3/79(، والؿغـل )2/94بل )اكظر: معالؿ اللــ لؾخطا (4)
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 املفطزات

 مة يػطر الصةئؿ 

   األكؾ والشرب طؿًدا -1

 ا فال يػطر وٓ قضاء طؾقف وٓ كػارة. فنن أكؾ أو شرب كاسقً 

َؿاة َأْصَعَؿاُف إَِذا َكِسَل َفَلَكَؾ َوَشارَِب، َفْؾُقاتِؿَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  َصاْقَمُف، َفنِكَّ

 .(1)«اللُ َوَسَؼةهُ 

 صنقام أو الـنذر، أو الؼضناء، أو رمضنان، صنقام بنقـ ذلؽ يف فر  وٓ

 .(2)ويقره الوافعل اإلمام ذلؽ قرر كؿا الـص: لعؿقم التطقع،

  الؼلء متعؿًدا - 2

لؿا روي طنـ أبنل هرينرة فال قضاء طؾقف وٓ كػارة:  لؿ يؽـ متعؿًدافنن 

ـْ َذَرَطااُف اْلَؼاْلُء »: ملسو هيلع هللا ىلصقنال: قنال رسننقل اهلل  ڤ ، َفَؾااْقَس َطَؾْقااِف َوُهااَق َصاةئِؿٌ َما

ـْ اْسَتَؼةَء َفْؾَقْؼضِ   .(3)«َقَضةٌء، َوَم

أي مـ يؾبف الؼلء فخرج دون تعؿد وهق صايؿ فال قضاء طؾقف، أمنا منـ 

                                                
 (.7755(، وملؾؿ )7933أخرجف البخاري ) (1)

 . (76/479(، وفتاوى كقر طؾك الدرب ٓبـ باز )2/75اكظر: إم لؾوافعل ) (2)

، 7/97« )التاريس الؽبقر»(، والبخاري يف 7729(، والدارمل )2/498أخرجف أحؿد ) (3)

(، وابنـ 3730« )الؽن،ى»والـلنايل يف (، 720(، والرتمنذي )2380(، وأبق داود )92

(، وابنـ حبنان 7967، 7960(، وابنـ خزيؿنة )3/38(، وابـ أبل شنقبة )7676ماجف )

 .(923« )اإلرواء»(، وصححف إلباين يف 7755(، والبغقي )3578)
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 ، وهذا مذهب إيؿة إربعة: مالنؽ، والونافعل،فعؾف متعؿًدا فعؾقف الؼضاء

 .(1)وأبل حـقػة، وأحؿد، ويقرهؿ

  الحقض والـػةس -3

 .قبؾ يروب الوؿس بؾحظات كزل حتك ولق

فػل هذه الحالنة قند أفطنرت الؿنرأة بـنزول الحنقض أو الـػناس وطؾقفنا 

 . (2)، وهذا مجؿع طؾقف طـد أهؾ العؾؿقضاء هذا الققم

َْ َلْؿ تُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الـبنل  ڤطـ أبل سعقد  َصؾِّ َوَلْؿ َأَلْقَس إَِذا َحةَض

 . (3)«َتُصؿْ 

 الجؿة    -4

فؿـ جامع امرأتف يف هننار رمضنان فلند صنقمفؿا، وطؾقفؿنا قضناء هنذا 

، فننن طجنز طنـ الصنقام وهل صقام شنفريـ متتنابعقـ)الققم، وطؾقف الؽػارة 

، وهننذا قننقل أصننحاب الؿننذاهب الػؼفقننة إربعننة: (أصعننؿ سننتقـ ملننؽقـًا

 .، وحجتفؿ حديث أبل هريرة(4)لحـابؾةالحـػقة، والؿالؽقة، والوافعقة، وا

ـُ ُجُؾنقٌس ِطـْنَد الـَّبِنلِّ : قنال ڤطـ أبل هرينرة  ، إِْذ َجناَءُه ملسو هيلع هللا ىلصَبْقـََؿنا َكْحن

                                                
(، والؿبلننقط 345-6/344(، والؿجؿننقع )7/275اكظننر طؾننك الرتتقننب: الؿقصننل ) (1)

 . (3/270(، واإلكصاف )3/60)

  (6/259اكظر: شرح الؿفذب ) .(2)

 ( مطقٓ. 80(، وملؾؿ )7957أخرجف البخاري ) (3)

(، 7/284(، والؿدوكنة الؽن،ى )748-2/747اكظر طؾك الرتتقنب: بندايع الصنـايع ) (4)

 . (3/86(، والؿغـل )4/243(، وشرح الـقوي طؾك ملؾؿ )770-5/769والتؿفقد )
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 َهَؾْؽُت. َقاَل: 

ِ
َقناَل: َوَقْعنُت َطَؾنك اْمَرَأتِنل « َمة َلَؽ؟»َرُجٌؾ َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل

 
ِ
َٓ، َقناَل: « َهاْؾ َتِجاُد َرَقَباً  ُتْعتُِؼَفاة؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَكا َصنايٌِؿ، َفَؼناَل َرُسنقُل اهلل َقناَل: 

ـِ » ـِ ُمَتَتةبَِعْق َٓ، َفَؼاَل: «؟َفَفْؾ َتْسَتطِقُع َأْن َتُصقَم َشْفَرْي َفَفْؾ َتِجُد إِْصَعاةَم »، َقاَل: 

ـَ ِمْسؽِقـًة َٓ، َقاَل: َفَؿَؽَث الـَّبِلُّ «. ؟ِستِّق ـُ َطَؾنك َذلِنملسو هيلع هللا ىلصَقاَل:  َؽ ُأتِنَل ، َفَبْقـَا َكْح

ةئُِؾ؟»َقاَل:  -َوالَعَرُ  الِؿْؽَتُؾ  -بَِعَرٍ  فِقَفا َتْؿٌر  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ـَ السَّ َفَؼاَل: َأَكا، « َأْي

ْق بِفِ »َقاَل:   « ُخْذَهة، َفَتَصدَّ
ِ
ف َفنَقاهلل

ِ
ُجُؾ: َأَطَؾك َأْفَؼَر مِـِّل َينا َرُسنقَل اهلل َفَؼاَل الرَّ

َبَتْقَفا  َٓ ـَ  ـِ ُيرِ  -َما َبْق َتْق ـْ َأْهِؾ َبْقتِل، َفَضِحَؽ الـَّبِنلُّ  -يُد الَحرَّ
َأْهُؾ َبْقٍت َأْفَؼُر مِ

 . (1)«َأْصِعْؿُف َأْهَؾَؽ »َحتَّك َبَدْت َأْكَقاُبُف، ُ ؿَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

وهؾ يؾزم الؿرأة التال جةمعفاة زوجفاة ا كفاةر رمضاةن كػاةرة أم الؽػاةرة 

 طؾك الرجؾ وحده؟

ك أن طؾك الؿرأة كػارة: ٕهنا أفلدت صنقمفا، ذهب أكثر أهؾ العؾؿ طؾ

فحؽؿفا حؽؿ الرجؾ، فنن أكرهفنا فعؾقنف الؽػنارة وحنده، وٓ شنلء طؾقفنا 

سقى قضاء ذلؽ القنقم، وهنذا منذهب إيؿنة: مالنؽ، وأبنل حـقػنة، وأحند 

 .(2)الروايتقـ طـ أحؿد، وققل لؾوافعل، وابـ الؿـذر، ويقرهؿ

م اللتقـ يقًمنا أفطنرت،  نؿ أكؿؾنت أ ـاء صقا والؿرأة إذا جاءها الحقض

 ما تبؼك مـ اللتقـ.

                                                
 (. 7777(، وملؾؿ )7936أخرجف البخاري ) (1)

(، 748-2/747(، وبندايع الصنـايع )2/572اكظر طؾنك الرتتقنب: مقاهنب الجؾقنؾ ) (2)

 .(3/88والؿغـل )
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 إذا تؽرر الجؿة  هؾ تتؽرر الؽػةرة؟

ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك أن الجؿاع إذا تؽرر أياًما، تتؽرر الؽػنارة: 

ٕن كؾ يقم مـ أينام رمضنان طبنادة ملنتؼؾة، وهنذا منذهب إيؿنة: مالنؽ، 

 .(1)الظاهري والوافعل، وأحؿد يف أص  الروايتقـ طـف، وداود

 هؾ تجب الؽػةرة طؾك مـ جةمع وهق صةئؿ ا غقر شفر رمضةن؟

ٓ تجب الؽػارة طؾك مـ جامع وهنق صنايؿ يف يقنر رمضنان: ٕن الؽػنارة 

احرتاًمننا لؾوننفر الؽننريؿ، ويػلنند صننقمف بالجؿنناع، وطؾقننف وطؾقفننا قضنناء ذلننؽ 

 .(2)رهويق الققم، وهذا مذهب جؿفقر الػؼفاء: كؿا كؼؾ ذلؽ طـفؿ ابـ قدامة

 متك يؽقن قضةء رمضةن؟

ذهب جؿاهقر العؾؿاء مـ اللؾػ والخؾػ إلك جقاز قضناء رمضنان يف 

أي أيننام مننـ العننام سننقاء صننقام إيننام متتابعننة أو متػرقننة، لؼننقل اهلل تعننالك: 

، ولؿ يذكرهـ متتابعات، وكذا حديث  184]البؼارة   ﴾چ چ ڇ ڇڇ﴿

نْقُم »َتُؼقُل:  ڤَسِؿْعُت َطايَِوَة ل: أبل سؾؿة وفقف أكف قا َكاَن َيُؽقُن َطَؾلَّ الصَّ

َّٓ فِل َشْعَبانَ  ـْ َرَمَضاَن، َفَؿا َأْسَتطِقُع َأْن َأْقِضَل إِ
 .(3)«مِ

: وهذا مذهب إيؿة إربعة: مالؽ، والونافعل، وأبنل حـقػنة، وأحؿند

 .(4)كؿا كؼؾ ذلؽ طـفؿ الـقوي

                                                
(، واإلكصناف 6/377(، والؿجؿنقع )2/572اكظر طؾنك الرتتقنب: مقاهنب الجؾقنؾ ) (1)

(3/287). 

 .(6/473(، والورح الؿؿتع )2/736(، وإم )3/90اكظر: الؿغـل ) (2)

 . (7746(، وملؾؿ )7950)أخرجف البخاري  (3)

 (.4/287اكظر: شرح الـقوي طؾك ملؾؿ ) (4)
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 مـ أخر قضةء رمضةن حتك دخؾ طؾقف رمضةن آخر  

]البؼاارة   ﴾چ چ ڇ ڇڇ﴿ قننال تعننالك: ،ف الؼضنناء فؼننطيجننب طؾقنن

184 . 

فؾننؿ يننذكر اهلل تعننالك اإلصعننام مننع الؼضنناء ولننؿ يتعننقـ الققننت فؽننان طؾقننف 

هق الؿبنادرة بالؼضناء، وطندم تنلخقر  :وإفضؾ وإقرب لؾتؼقى الؼضاء فؼط،

 .(1)، وهذا مذهب أبل حـقػة وابـ حزمالؼضاء حتك يدخؾ رمضان آخر

 ا رمضةن بغقر جؿة   -غقر مستحؾ- امـ أفطر متعؿًد 

فؼد ارتؽب كبقرة مـ الؽباير، واكتفؽ حرمة الوفر، وطؾقنف قضناء ذلنؽ 

، وهنذا منذهب الققم الذي أفطر فقنف، وطؾقنف التقبنة منـ هنذا النذكب العظنقؿ

إيؿة إربعة: أبل حـقػة، ومالؽ، والوافعل، وأحؿد، وٓ كػارة طؾقنف منع 

 .(2)الؼضاء طـد الوافعل وأحؿد

   (صقم رمضةن أو قضةء أو كذر أو غقره)مـ مةت وطؾقف صقم واجب 

 مننرض اسننتؿر حتننك مقتننف فننال شننلء طؾقننف،  إن كننان الؿنناكع مننـ الصننقام

: ٕكف مات قبؾ إمؽان قضاء إيام، فلؼط طـنف الصنقام: يؼضل طـف أحد وٓ

، والنذي منات لنؿ  184]البؼارة   ﴾چ چ ڇ ڇڇ﴿ٕن اهلل تعالك قنال: 

 .(3)ا أخر، وهذا مذهب أبل حـقػة، والوافعل، وأحؿديدرك أيامً 

                                                
 . (767( ملللة )4/407(، والؿحؾك )2/757اكظر: بدايع الصـايع ) (1)

(، وشننرح 777-5/770(، والتؿفقنند )2/742اكظننر طؾننك الرتتقننب: بنندايع الصننـايع ) (2)

 . (2/473(، والػتاوى الؽ،ى ٓبـ تقؿقة )6/360الؿفذب )

(، 475-6/474(، وشننرح الؿفننذب )98-3/97ظننر طؾننك الرتتقننب: الؿبلننقط )اك (3)

 . (3/302واإلكصاف )
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يؼض منا طؾقنف منـ صنقم رمضنان أو كنذر أو  أما إن شػل مـ مر،ف ولؿ

ـْ َمةَت َوَطَؾْقِف ِصاَقةٌم » :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف : قؼضل طـف الصقام أحد مـ ور تفكػارة، ف َم

 .(1)«َصةَم َطـُْف َولِقُّفُ 

يقرهؿنا، وٓ يجنب مذهب اإلمنام الـنقوي، واإلمنام ابنـ حنزم، و وهذا

لؿ يػرض طؾك  -تعالك-، ولؽـ يلتحب: ٕن اهلل (2)طؾك القلل الصقم طـف

، وهنذا (3)كؾ ملؾؿ بالغ طاقؾ إٓ صقم شفر رمضان: كؿا جناء يف الحنديث

 .(4)مذهب الجؿفقر

وخالػفؿ أهنؾ الظناهر، فؼنالقا بنالقجقب، وقنقل الجؿفنقر أولنك: لؿنا 

 تؼدم مـ أدلة.

  فةاأليةم الؿـفل طـ صقةم

   طقد الػطر ويقم طقد األضحك يقم -1

  قُل ُسننك رَ َفننكَ »قننال:  ڤ طننـ أبننل سننعقدٍ 
ِ
 رِ ْطننػِ الْ  مِ قْ َينن مِ قْ َصنن ـْ َطنن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(5)«....رِ حْ الـَّوَ 

 ( 72قةل ابـ حزم ا مراتب اإلجؿة  )ص  

 أجؿعقا أن صقام يقم الػطر، ويقم الـحر ٓ يجقز.
                                                

 (.7747(، وملؾؿ )7952أخرجف البخاري ) (1)

 .(4/420(، والؿحؾك )6/479اكظر: الؿجؿقع ) (2)

 .(77(، وملؾؿ )46اكظر: صحق  البخاري ) (3)

الـننقوي طؾننك ملنننؾؿ (، وشننرح 4/228(، وفننت  البنناري )3/703اكظننر: الؿغـننل ) (4)

(4/282). 

 (.7997أخرجف البخاري ) (5)
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 أيةم التشريؼ   - 2

والتنل هنل الحنادي طونر  :(أيام طقد إ،حك وهل  اين و الث ورابع)

 .والثاين طور والثالث طور مـ شفر ذي الحجة

إربعنة: أبنق حـقػنة، ومالنؽ،  إيؿنةمنـفؿ -ذهب جؿفقر أهنؾ العؾنؿ 

يث إلك طدم جقاز صقام أيام التونريؼ تطقًطنا، لحند -(1)والوافعل، وأحؿد

ـْ َأبِقنِف، َأكَّنُف َح  ـِ َمالِنٍؽ، َطن ـِ َكْعِب ْب  اْب
ِ
َ نُف َأنَّ َرُسنقَل اهلل ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصدَّ َبَعَثنُف َوَأْوَس ْبن

اَم التَّْوِريِؼ، َفـَاَدى  اةُم »اْلَحَدَ اِن َأيَّ اةُم ِمـًاك َأيَّ ـٌ َوَأيَّ اُف ََل َياْدُخُؾ اْلَجـَّاَ  إَِلَّ ُماْمِم َأكَّ

 .(2)«َأْكٍؾ َوُشْرٍب 

ا أما الؿتؿتع الذي لؿ يجد الفدي، فقجقز أن يصقم أينام التونريؼ، وهنذ

، (3)ما ذهب إلقف إيؿة: مالؽ، وأحؿد، وهق إحدى الروايتقـ طنـ الونافعل

 وحجتفؿ حديث ابـ طؿر أيت.

ناِم التَّْونِريِؼ »قنال: ڤ طـ سالؿ طـ ابـ طؿنر  ْص فِنل َأيَّ َأْن  (4)َلنْؿ ُينَرخَّ

                                                
(، 2/532(، والتنناج واإلكؾقننؾ )720-2/779اكظننر طؾننك الرتتقننب: بنندايع الصننـايع ) (1)

 .(378-3/377(، واإلكصاف )6/486والؿجؿقع )

 .( ويقره7742أخرجف ملؾؿ ) (2)

رح الؿفذب (، وش3/378(، واإلكصاف )2/532اكظر طؾك الرتتقب: مختصر خؾقؾ ) (3)

(6/486). 

إيام التل بعد يقم الـحر، وقد اختؾػ يف كقهننا ينقمقـ، أو  ال نة، وسنؿقت بنذلؽ ٕن  (4)

تونر  لحقم إ،احل تور  فقفا أي تـور يف الوؿس وققنؾ ٕن الفندي ٓ يـحنر حتنك 

  (.285/ 4الػت  ) -الوؿس وققؾ: ٕن صالة العقد تؼع طـد شرو  الوؿس 
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ـْ َلْؿ َيِجِد الَفْدَي  َّٓ لَِؿ ، إِ ـَ  .(1)«ُيَصْؿ

 ال ماكع مـ صقامفؿا. أما الققم الرابع طور والخامس طور ف

  اصقةم يقم الجؿع  مـػردً  -3

 ٓ يجقز صنقام ينقم الجؿعنة مـػنرًدا، فننن صنام يقًمنا قبؾنف أو يقًمنا بعنده

 فقجقز.

َـّ َأَحُدُكْؿ َيْقَم الُجُؿَعِ ، إَِلَّ َيْقًمة َقْبَؾُف َأْو َبْعَدهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال   .(2)«َلَ َيُصقَم

وافنؼ طنادة لنف: كرجنؾ ، أمنا إن (3)وهذا مذهب جؿناهقر أهنؾ العؾنؿ

يصقم يقًما ويػطر يقًما، فققع فطره يقم الخؿقس وصقامف ينقم الجؿعنة، 

وفطننره يننقم اللننبت، ففننذا لننؿ يتعؿنند صننقم الجؿعننة مـػننرًدا، فؾننؿ يؽننره 

صقامف يقم الجؿعة، وهذا مذهب الجؿفقر مـفؿ: الحـابؾة، والونافعقة، 

 .(4)وابـ حزم، والصـعاين، ويقرهؿ

 تـبقف 

 كان يصقم يقم الجؿعة. ملسو هيلع هللا ىلصب حديث يدل طؾك أن الـبل ورد يف البا

 » قال:ڤ طـ ابـ ملعقد 
ِ
ِة ُكنؾِّ َشنْفٍر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل ـْ ُيرَّ

َيُصقُم مِ

                                                

 (. 7998(، و )7997)أخرجف البخاري  (1)

 (.7744(، وملؾؿ )7985أخرجف البخاري ) (2)

(، والؿحؾننننك 4/274(، وشننننرح الـننننقوي طؾننننك ملننننؾؿ )3/778اكظننننر: الؿغـننننل ) (3)

 .(2/587(، وسبؾ اللالم )4/440)

 .اكظر: الؿصدر اللابؼ (4)
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َؿا َكاَن ُيْػطُِر َيْقَم الُجُؿَعةِ   .(1)«َ اَلَ َة َأيَّاٍم، َوَقؾَّ

قال ابـ طبد ال، الؿنالؽل معؼًبنا طؾنك هنذا الحنديث: هنق صنحق ، وٓ 

مخالػننة بقـننف وبننقـ إحاديننث اللننابؼة، فنكننف محؿننقل طؾننك أكننف يصننؾف بقننقم 

 الخؿقس، واهلل أطؾؿ.

فننال تعننارض بننقـ إحاديننث التننل جنناء فقفننا الـفننل طننـ صننقام الجؿعننة 

 يقم الجؿعة، وباهلل التقفقؼ. ملسو هيلع هللا ىلصمـػرًدا، وبقـ صقامف 

 صقةم يقم الشؽ وصقةم يقم أو يقمقـ قبؾ رمضةن  -4

لنذي يونؽ فقنف هنؾ هنق رمضنان أو الؿنتؿؿ لونعبان صقام القنقم ا يحرم

)وهق آخر ينقم منـ شنعبان(، وٓ صنقام ينقم أو ينقمقـ قبنؾ رمضنان، إٓ إذا 

وافؼ صقًما كان يصقمف كالذي يقاضنب طؾنك صنقم إ ـنقـ والخؿنقس فؾنف 

، وهننذا مننذهب: الؿالؽقننة، والوننافعقة، وروايننة طننـ صننقامف وٓ يحننرم طؾقننف

 .(2)أحؿد، وابـ حزم، ويقرهؿ

، إَِلَّ َأْن َيُؽاقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ـِ َـّ َأَحُدُكْؿ َرَمَضاةَن بَِصاْقِم َياْقٍم َأْو َياْقَمْق َم َلَ َيَتَؼدَّ

 .(3)«َرُجٌؾ َكةَن َيُصقُم َصْقَمُف، َفْؾَقُصْؿ َذلَِؽ الَقْقمَ 

                                                

(، وابنـ حبنان 7/407(، وأحؿد يف الؿلـد )3368(، والـلايل )742رواه الرتمذي ) (1)

 .(8526(، والبقفؼل )5/267)

(، والتؾخننقص الحبقننر 6/407(، والؿجؿننقع )7/348اكظننر: الؽننايف ٓبننـ طبنند النن، ) (2)

 .(7/23(، والؿحؾك )92(، والؼقاطد الـقراكقة الػؼفقة ٓبـ تقؿقة )ص: 2/468)

 (.7082(، وملؾؿ )7974أخرجف البخاري ) (3)
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 صيام التطوع

 صقةم اَلثـقـ والخؿقس 

َْكَصناِريِّ  ْٕ ـْ َأبِل َقَتناَدَة ا  ڤَط
ِ
ـْ َصنْقِم َينْقِم  ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ َرُسنقَل اهلل َؾ َطن

ُسنكِ

ف َقاَل:  ـِ ْ ـَْق
ِ
َُ »آ  .(1)«-ُأْكِزَل َطَؾلَّ فِقفِ َأْو - َذاَك َيْقٌم ُولِْدُت فِقِف، َوَيْقٌم ُبِعْث

ـْ َطايَِوننةَ   َكنناَن »َقاَلننْت:  ڤ َطنن
ِ
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسننقُل اهلل ْ ـَننْق

ِ
ى َصننْقَم آ َيَتَحننرَّ

 .(2)«َوالَخِؿقسِ 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    ڤ َط
ِ
ـِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ْثـَْق

ِ
ُتْعَرُش األَْطَؿةُل َيْقَم اَل

 .(3)«َوالَخِؿقِس، َفُلِحبُّ َأْن ُيْعَرَش َطَؿِؾل َوَأَكة َصةئِؿٌ 

 صقةم يقم وفطر يقم 

ـْ  ـِ  َطبْدِ َط  ْب
ِ
ـِ الَعناِص  اهلل   ڤَطْؿِرو ْبن

ِ
َقناَل َلنُف:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْخَبنَرُه: َأنَّ َرُسنقَل اهلل

قَةِم إِلَك اللِ ِصاقَةُم َداُوَد، » َلَُم، َوَأَحبُّ الصِّ َلَِة إِلَك اللِ َصَلَُة َداُوَد َطَؾقِْف السَّ َأَحبُّ الصَّ

قِْؾ َوَيُؼقُم ُثُؾثَُف، َوَيـَةُم ُسُدَسُف، َوَيُصقُم َيْقًمة، َوُيْػطُِر َيْقًمة  .(4)«َوَكةَن َيـَةُم كِْصَػ الؾَّ

 ؟ؿرأة تطقًطة بغقر إذن زوجفةال هؾ يجقز أن تصقم

ٓ يجننقز لؾؿننرأة أن تصننقم تطقًطننا إٓ بنننذن زوجفننا صالؿننا أن زوجفننا 
                                                

 .(7762أخرجف ملؾؿ ) (1)

وابنـ حبنان  (24748وأحؿد ) (،2787وصحق  الـلايل ) (،745صحق  الرتمذي ) (2)

، وصنننححف إلبننناين يف صنننحق  الرتيقنننب (7739(، وصنننحق  ابنننـ ماجنننف )3635)

 .(7044والرتهقب )

، وابنـ (7750(، والندارمل )747(، وصنحق  الرتمنذي )2779أخرجف ابـ خزيؿنة ) (3)

 .(2959(، وصححف إلباين يف صحق  الجامع )7740ماجف )

 .(7759(، وملؾؿ )7737ف البخاري )أخرج (4)
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: ٕن النزوج لنف حنؼ آسنتؿتاع هبنا يف كنؾ إينام، وحؼنف حا،ر يقر ملافر

واجننب، ٓ يؼنندم طؾقننف صننقام تطننقع، أمننا إن كننان ملننافًرا فؾفننا أن تصننقم إن 

ينلذن لفنا يف صنقمف، وكنذلؽ ، أما صقام رمضان فال يجنب طؾقفنا أن شاءت

صنننقام القاجنننب )كنننذر أو قضننناء( إذا كنننان الققنننت ،نننقًؼا، وهنننذا منننذهب 

 .(1)الجؿفقر

 .(2)«...َلَ َيِحؾُّ لِْؾَؿْرَأِة َأْن َتُصقَم َوَزْوُجَفة َشةِهٌد إَِلَّ بِنِْذكِفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 حؽؿ صقةم الـصػ الثةين مـ شعبةن 

 يجقز صقام الـصػ الثاين مـ شعبان.

 .. .»قالنت:  ڤوة طـ طاي
ِ
اْسنَتْؽَؿَؾ ِصنَقاَم  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؿنا َرَأْينُت َرُسنقَل اهلل

َّٓ َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُف َأْكَثَر ِصَقاًما مِـُْف فِل َشْعَبانَ   .(3)«َشْفٍر إِ

يجنند موننؼة يف صننقام الـصننػ الثنناين مننـ شننعبان فننإولك أن ٓ مننـ أمننا 

 يصقمف لقؼقى طؾك صقام رمضان.

 .(4)ـػقة، والؿالؽقة، والحـابؾة، والجؿفقروهذا مذهب الح

إَِذا اْكَتَصاَػ َشاْعَبةُن، »قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصأما حديث أبل هريرة وفقف أن رسنقل اهلل 

                                                
(، 9/207(، والػننت  )4/724(، وشننرح ملننؾؿ )3/474اكظننر: تحػننة إحننقذي ) (1)

 .(4/453والؿحؾك )

 (.5795أخرجف البخاري ) (2)

 (.7754(، وملؾؿ )7969أخرجف البخاري ) (3)

بنـ (، ولطايػ الؿعارف 4/703ٓ(، وفت  الباري )2/743اكظر: شرح معاين أ ار ) (4)

 .(786رجب )ص: 
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 .ملسو هيلع هللا ىلص، ففق حديث مـؽر ٓ يص  طـ رسقل اهلل (1)«َفََل َتُصقُمقا

ََل »قال اإلمنام أحؿند: لنؿ ينرو العنالء حنديًثا أكؽنر مـنف، ورده بحنديث: 

ُمقا َرَمَضةنَ  ـِ  وْ أَ بَِصْقِم َيْقٍم  َتَؼدَّ  .(3()2)«َيْقَمْق

 استحبةب صقةم أكثر شعبةن 

 »: قالت ڤطـ طايوة 
ِ
َٓ ُيْػطُِر،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل َيُصقُم َحتَّك َكُؼقَل: 

 
ِ
َٓ َيُصقُم، َفَؿا َرَأْيُت َرُسقَل اهلل اْسَتْؽَؿَؾ ِصنَقاَم َشنْفٍر  ملسو هيلع هللا ىلصَوُيْػطُِر َحتَّك َكُؼقَل: 

َّٓ رَ   .(4)«َمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُف َأْكَثَر ِصَقاًما مِـُْف فِل َشْعَبانَ إِ

ـْ »ويف رواية لؿلؾؿ:  ـْ ِصنَقامِِف مِن ، َأْكَثنَر مِن ـْ َشنْفٍر َقنطُّ ًؿا مِن
َوَلْؿ َأَرُه َصايِ

َّٓ َقؾِقاًل  ُف، َكاَن َيُصقُم َشْعَباَن إِ  .(5)«َشْعَباَن َكاَن َيُصقُم َشْعَباَن ُكؾَّ

إحاديث الصحقحة الصريحة الدالة طؾك اسنتحباب صنقام  ويقرها مـ

 أكثر شعبان.

 صقةم الثَلث  األيةم البقض مـ كؾ شفر 

يلتحب صقام  ال ة أيام مـ كؾ شفر، وهل  نالث طونر، وأربنع طونر، 

 وخؿس طور.

ـْ ُكاؾِّ َشاْفرٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل ڤ طـ أبل ذر   اةٍم ِما ـْ َصاةَم َثََلَثاَ  َأيَّ  َم

                                                
(، قال الحافظ: قال أحؿد وابـ معنقـ: إكنف 738(، والرتمذي )2337أخرجف أبق داود ) (1)

 .(4/753الػت  ) -مـؽر 

 .صحق : تؼدم تخريجف (2)

 .(3/377(، وآستذكار ٓبـ طبد ال، )786اكظر: لطايػ الؿعارف )ص:  (3)

 .(7754(، وملؾؿ )7969أخرجف البخاري ) (4)

 .(7756جف ملؾؿ )أخر (5)
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افُ َفَؼْد َص  ْهَر ُكؾَّ ک ک ک ک ﴿ َصاَدَق اللُ فِال كَِتةبِاِف »، ُ نؿَّ َقناَل: «ةَم الادَّ

 .(1)« 161]األكعةم   ﴾گ گگ

اْفرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوطـ أبل ذر  قال: قال رسنقل اهلل  ـَ الشَّ ََ ِما ، إَِذا ُصاْؿ َياة َأَباة َذرٍّ

 .(2)«َطْشَرةَ  َثَلََثَ  َأيَّةٍم َفُصْؿ َثَلََث َطْشَرَة، َوَأْرَبَع َطْشَرَة، َوَخْؿَس 

مـ فةتف صاقةم الثَلثا  أياةم الباقض ماـ الشافر )ثَلثا  طشار، وأربعا  طشار 

 وخؿس  طشر( 

يصقمفا يف وسنط  ملسو هيلع هللا ىلصفؾف صقامفا يف أي وقت مـ الوفر: فؼد كان الـبل 

 .الوفر ويف يقره مـ أيام الوفر

 َأَكنا»: ْت الَ قَ  ڤ ةَ َو ايِ طَ  ْت لَ لَ ا َس فَ كَّ أَ  ةِ يَّ وِ دَ عَ الْ  ةَ اذَ عَ طـ مُ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَن َرُسنقُل اهلل

ناٍمف ـْ ُكنؾِّ َشنْفٍر َ اَلَ نَة َأيَّ ناِم »، َفُؼْؾنُت َلَفنا: «َكَعنؿْ »َقاَلنْت: « َيُصقُم مِن ـْ َأيِّ َأيَّ مِن

ْفِر َكاَن َيُصقُمف ْفِر َيُصقمُ »َقاَلْت: « الوَّ اِم الوَّ ـْ َأيِّ َأيَّ
ـْ ُيَبالِل مِ  .(3)«َلْؿ َيُؽ

 صقةم الست  أيةم مـ شقال 

ـْ َصةَم َرَمَضةَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل ڤ  إكصاريِّ  قَب طـ أبل أي َم

ْهرِ  اٍل، َكةَن َكِصَقةِم الدَّ ـْ َشقَّ  .(4)«ُثؿَّ َأْتَبَعُف ِستًّة ِم

يجقز صقامفا متػرقة أو متتابعة يف أول الوفر أو آخره منا طندا ينقم طقند 

 .(5)وهذا مذهب الوافعل، وأحؿد، وداود، ويقرهؿ ،الػطر
                                                

 .(4/702(، واإلرواء )7708(، وصحق  ابـ ماجف )2409) لصحق  الـلاي (1)

(، وابنننـ حبنننان 5/767(، وأحؿننند )477) ل(، والطقاللننن767صنننحق  الرتمنننذي ) (2)

 .(707/ 4(، واإلرواء )8530(، والبقفؼل )3647)

 (.7760أخرجف ملؾؿ ) (3)

 .(7764أخرجف ملؾؿ ) (4)

(، وشنرح ملنؾؿ 297(، ولطايػ الؿعنارف )ص: 3/736لل الـفك )اكظر: مطالب أو (5)
= 
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لنؿ ينرد يف هنذه الؿلنللة كنص منـ كتناب أو سنـة، ولنؿ يـعؼند واطؾؿ أكف 

اإلجؿاع طؾك شلء صري ، فذهب فريؼ مـ أهؾ العؾؿ إلنك وجنقب قضناء 

،  ننؿ صننقام اللننتة، وقننال آخننرون: يجننقز صننقامفا قبننؾ قضنناء  ًٓ رمضننان أو

 رمضان، وحجتفؿ حديث طايوة.

 بت طـ طايوة ڤ كؿا جاء يف الصحقحقـ، أهنا كاكت تؼضنل منا فؼد 

، ويلنتبعد طنـ طايونة ڤ أن تنرتك صنقم (1)ؾقفا منـ رمضنان يف شنعبانط

اللتة مـ شقال ويقم طرفة ويقم طاشقراء وصقام آ ـقـ والخؿقس وصنقام 

 ال ة أيام مـ كؾ شفر وكحق ذلؽ مـ صقام التطقع، ففذا دلقنؾ طؾنك جنقاز 

 قبؾ قضاء رمضان. -ومـف اللتة مـ شقال- صقام التطقع

 ادرة بؼضاء رمضان  ؿ صقام اللتة مـ شقال.وإن كان إفضؾ الؿب

 صقم التسع  األيةم األُول مـ شفر ذي الحج  

يلتحب العؿنؾ الصنال  يف العونر إول منـ ذي الحجنة، وٓ شنؽ أن 

الصقم مـ أفضؾ إطؿال الصنالحة، فقلنتحب صنقام التلنعة إينام إول 

كنف ينقم طقند مـ ذي الحجة وأفضؾفا يقم طرفة، وٓ يصقم القنقم العاشنر: ٕ

 إ،حك، فال يجقز صقامف كؿا بقـا.

وهذا مذهب جؿفقر العؾؿاء مـ الحـػقة، والوافعقة، والحـابؾة، وأهنؾ 

 ، وحجتفؿ يف ذلؽ:(2)الظاهر ويقرهؿ

                                                                        
=      

 .(2/582(، وسبؾ اللالم )6/427(، والؿجؿقع )4/373لؾـقوي )

 (.7746(، وملؾؿ )7950اكظر: صحق  البخاري حديث رقؿ ) (1)

(، وشننرح الـننقوي طؾننك ملننؾؿ 4/80اكظننر طؾننك الرتتقننب: موننؽؾ أ ننار لؾطحنناوي ) (2)
= 
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اةٍم َأْفَضاَؾ »أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل ڤ حديث ابـ طباس  َمة الَعَؿُؾ فِل َأيَّ

َٓ الِجَفا« ِمـَْفة فِل َهِذِه؟ َوَلَ الِجَفةُد، إَِلَّ َرُجٌؾ َخاَرَج ُيَخاةصُِر »ُدف َقاَل: َقاُلقا: َو

 .(1)«بِـَْػِسِف َوَمةلِِف، َفَؾْؿ َيْرِجْع بَِشْلءٍ 

اةِم »ويف رواية:  ـْ َهاِذِه األَيَّ َـّ َأَحبُّ إَِلاك اللِ ِما ةلُِح فِقِف ـْ َأيَّةٍم الَعَؿُؾ الصَّ َمة ِم

 .(2)«الَعْشرِ 

 تـبقف 

 »قالنت:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ طايوة زوج الـبل 
ِ
َصنايًِؿا فِنل  ملسو هيلع هللا ىلصَمنا َرَأْينُت َرُسنقَل اهلل

 .(3)«اْلَعْوِر َقطُّ 

والؿننراد -هننذا الحننديث مؿننا يننقهؿ كراهقننة صننقم العوننر  قااةل العؾؿااةء 

قالقا: وهذا مؿا يتنلول فؾنقس  -بالعور هـا إيام التلعة مـ أول ذي الحجة

 سقؿا التاسع يف صقم هذه التلعة كراهة بؾ هل ملتحبة استحباًبا شديًدا، ٓ

قنال:  ملسو هيلع هللا ىلصمـفا، وهق يقم طرفة ... و بت يف صنحق  البخناري أن رسنقل اهلل 

ـْ َهِذِه األَيَّةمِ » َـّ َأَحبُّ إَِلك اللِ ِم ةلُِح فِقِف ـْ َأيَّةٍم الَعَؿُؾ الصَّ ، يعـنل العونر (4)«َمة ِم

                                                                        
=      

(، والؿحؾنننك 3/377(، واإلكصننناف )3/738ـفنننك )(، ومطالنننب أولنننل ال4/328)

(4/440). 

 . (969أخرجف البخاري ) (1)

(، والط،اين 2397(، والطقاللل )6505(، وأحؿد يف الؿلـد )757أخرجف الرتمذي ) (2)

 . (2972(، والطحاوي يف موؽؾ أ ار )74259(، )73/478)

 . (7776أخرجف ملؾؿ ) (3)

 .صحق : تؼدم تخريجف (4)
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 إوايؾ مـ ذي الحجة.

رض أو سنػر أو أكف لؿ يصؿف لعنارض من« لؿ يصؿ العور»فقتلول ققلفا: 

يقرها، أو أهنا لؿ تره صايًؿا فقنف، وٓ يؾنزم منـ ذلنؽ طندم صنقامف ... ويندل 

 .(2)، (1)طؾك هذا التلويؾ حديث هـقدة

وقد سبؼ بقان أن جؿفقر العؾؿاء مـ اللنؾػ والخؾنػ اسنتحبقا صنقام 

، لعؿقم إدلة الدالة طؾك استحباب العؿنؾ هذه التلع إيام مـ ذي الحجة

 .ذه إيام وإن لؿ يثبت حديث هـقدةالصال  يف ه

 صقةم يقم طرف  لغقر الحةج 

ِصَقةُم َياْقِم َطَرَفاَ ، َأْحَتِساُب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل ڤ طـ أبل قتادة 

ـََ  الَّتِل َبْعَدهُ  ـََ  الَّتِل َقْبَؾُف، َوالسَّ َر السَّ  .(3)«َطَؾك اللِ َأْن ُيَؽػِّ

 َل يستحب صقةم طرف  لؾحةج 

قا فِل ِصَقاِم الـَّبِلِّ ة كطـ مقؿق
َفَلْرَسَؾْت إَِلْقنِف ، َيْقَم َطَرَفةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّاَس َشؽُّ

                                                

 »قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصيث ُهـقدة بـ خالد طـ امرأتف طـ بعض أزواج الـبل حد (1)
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

نْفرِ  ـَ الوَّ ـِ مِن َل اْ ـَنْق ـْ ُكنؾِّ َشنْفٍر، َأوَّ
ِة، َوَيْقَم َطاُشقَراَء، َوَ اَلَ َة َأيَّاٍم مِ  َيُصقُم تِْلَع ِذي اْلِحجَّ

ذا الطرينؼ يف صنحق  سنــ أبنل أخرجف أبق داود، وصنححف إلبناين منـ هن .«َواْلَخِؿقَس 

(، وخالصننة الحؽننؿ طؾننك الحننديث أكننف اخُتؾننػ يف تصننحقحف وتضننعقػف، 2437داود )

 ( إٓ أكف لؿ يرج  فقف شقًكا.75/799« )العؾؾ»وذكره الدارقطـل يف 

(، والرو،نة الـدينة 4/80(، وموؽؾ أ ار )4/328اكظر: شرح الـقوي طؾك ملؾؿ ) (2)

 . (7/336لصديؼ خان )

 . ( ويقره7762خرجف ملؾؿ )أ (3)
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 .(1)َوالـَّاُس َيـُْظُرونَ  ،بِِحالٍَب َوُهَق َواقٌِػ فِل الَؿْققِِػ َفَوِرَب مِـْفُ 

َحَجْجنُت َمنَع »طنـ صنقم ينقم طرفنة بعرفنة فؼنال: ڤ وسكؾ ابـ طؿر 

ْؿُف، َوَمَع َأبِل َبْؽٍر َفَؾْؿ َيُصْؿُف، َوَمنَع ُطَؿنَر َفَؾنْؿ َيُصنْؿُف، َوَمنَع َفَؾْؿ َيُص  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ 

َٓ َأْكَفك َطـْفُ  َٓ آُمُر بِِف، َو َٓ َأُصقُمُف، َو  .(2)«ُطْثَؿاَن َفَؾْؿ َيُصْؿُف، َوَأَكا 

ي طؾنك العبنادة  والحؽؿة مـ استحباب الػطر يقم طرفة لؾحاج هق التؼقِّ

الوة الؼنرآن وكحنقه، وهنذا منذهب إيؿنة إربعنة: أبنل والذكر والدطاء وت

 .(3)حـقػة، ومالؽ، والوافعل، وأحؿد، ويقرهؿ

 صقةم أكثر شفر الل الؿحرم، وتلكقد صقم طةشقراء ويقم قبؾف 

ااَقةِم، َبْعااَد »: ملسو هيلع هللا ىلصقننال: قننال رسننقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصطننـ أبننل هريننرة  َأْفَضااُؾ الصِّ

ُم، َوأَ  ْقؾِ َرَمَضةَن، َشْفُر اللِ اْلُؿَحرَّ ََلِة، َبْعَد اْلَػرِيَضِ ، َصََلُة الؾَّ  .(4)«ْفَضُؾ الصَّ

ِصَقةُم َيْقِم َطةُشقَراَء، َأْحَتِسُب َطَؾك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل ڤ طـ أبل قتادة 

ـََ  الَّتِل َقْبَؾفُ  َر السَّ  .(5)«اللِ َأْن ُيَؽػِّ

  يؼننقل:ڤ طننـ ابننـ طبنناس 
ِ
ـَ َصنناَم َرُسننقُل اهلل  اَء َيننْقَم َطاُشننقرَ  ملسو هيلع هللا ىلصِحننق

ُؿننُف اْلَقُفننقُد َوالـََّصنناَرى َفَؼنناَل   إِكَّننُف َيننْقٌم ُتَعظِّ
ِ
َوَأَمننَر بِِصننَقامِِف َقنناُلقا: َيننا َرُسننقَل اهلل

                                                
 . (7724(، وملؾؿ )7989أخرجف البخاري ) (1)

(، وابننننـ حبننننان 7765(، والنننندارمل )5080(، وأحؿنننند )757أخرجننننف الرتمننننذي ) (2)

 .(، صحق  مقققف طؾك ابـ طؿر5/246)

(، 4/257(، وشننرح ملننؾؿ )4/280(، وفننت  البنناري )2/729اكظننر: معنناين أ ننار ) (3)

 . (3/370واإلكصاف )

 . ( ويقره7763أخرجف ملؾؿ ) (4)

 . (7762أخرجف ملؾؿ ) (5)
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ِ
َقناَل: « َفنَِذا َكةَن اْلَعةُم اْلُؿْؼبُِؾ إِْن َشاةَء اللُ ُصاْؿـَة اْلَقاْقَم التَّةِساعَ : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل

 َفَؾْؿ َيْلِت اْلَعاُم اْلُؿْؼبُِؾ، 
ِ
َل َرُسقُل اهلل  .(1)ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّك ُتُقفِّ

وهذا مذهب إيؿة إربعة: أبل حـقػنة، ومالنؽ، والونافعل، وأحؿند، 

 .(2)ويقرهؿ

 َل ُيخصص رجب بةلصقةم 

يف اسنتحباب صنقم رجنب،  ملسو هيلع هللا ىلصلؿ يرد حديث صحق  مرفقع طـ الـبل 

وقد كنره جؿفنقر العؾؿناء منـ الصنحابة والتنابعقـ ومنـ بعندهؿ تخصنقص 

 ٕكف شفر كان ُيعظؿ يف الجاهؾقة.رجب بالصقم: 

وٓ يجقز أيًضا ما يػعؾف بعنض الؿلنؾؿقـ منـ تخصنقص أول جؿعنة يف 

رجننب أو أول خؿننقس أو أول  ال ننة بالصنننقم، أو تخصننقص يننقم اللنننابع 

والعوريـ مـف بالؼقام أو الصقام، كؾ ذلؽ مـ البندع الؿحد نة التنل تخنالػ 

 .(3)ا الصال وأصحابف، والتل أكؽرها سؾػـ ملسو هيلع هللا ىلصهدي رسقل اهلل 

، َقاَل:  ـِ اْلُحرِّ ـْ َخَرَشَة ْب َرَأْيُت ُطَؿَر َيْضِرُب َأُكنػَّ الـَّناِس فِنل َرَجنٍب، »َط

ُؿنُف َأْهنُؾ (4)َحتَّك َيَضُعقَها فِل اْلِجَػانِ  ، َوَيُؼقُل: ُكُؾقا، َفنِكََّؿا ُهَق َشْفٌر َكناَن ُيَعظِّ

                                                
 .(7734أخرجف ملؾؿ ) (1)

(، وطننقن الؿعبننقد 2/275(، وشننرح الؿقصننل )2/736اكظننر: شننرح معنناين أ ننار ) (2)

 . (38(، ولطايػ الؿعارف )ص: 7/77)

ب (، تبققـ العجب لؿا ورد يف فضؾ رج77-76اكظر: الؿـار الؿـقػ ٓبـ الؼقؿ )ص:  (3)

(، ومجؿقع الػتاوى ٓبـ 760(، ولطايػ الؿعارف )ص: 23لؾحافظ ابـ حجر )ص: 

 .(2/78(، واللقؾ الجرار )25/297تقؿقة )

 .الجػان: الؼصاع أو إواين الؿعدة لؾطعام (4)



  فقه احلالل واحلرام

 (185أحؿر أسقد )

074 
 

074 

 
 .(1)«اْلَجاِهؾِقَّةِ 

ـُ َطبَّناوطنـ ططناء  َٓ  ڤ سٍ َكناَن اْبنن َْن  َٕ ننِف:  ـْ ِصنَقاِم َرَجنٍب ُكؾِّ َيـَْفنك َطنن

 .(2)ُيتََّخَذ ِطقًدا

 ( 77-76قةل ابـ الؼقؿ ا الؿـةر الؿـقػ )ص  

أحاديث صالة الريايب لقؾة أول جؿعة منـ رجنب كؾفنا كنذب مختؾنؼ 

... وكننؾ حننديث يف ذكننر صننقم رجننب وصننالة بعننض  ملسو هيلع هللا ىلصطؾننك رسننقل اهلل 

 الؾقالل فقف، ففق كذب مػرتى.

ٓ ماكع منـ صنقام أينام مـنف دون أن يؽؿؾنف، بونرط أٓ يؼصند بالصنقام و

 .(3)تعظقؿف أو يؽقن معتؼًدا بلكف أفضؾ مـ يقره مـ إشفر

 ، هؾ يؼضل ذلؽ الققم؟مـ صةم تطقًطة وأراد أن يػطر

 .فؾف ذلؽ وٓ إ ؿ طؾقف وٓ قضاء

ـَ  ـْ َطايَِوَة ُأمِّ اْلُؿْممِـِق  َقاَلْت: َقاَل لِل َرُس  ڤَط
ِ
َية » :َذاَت َيْقمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهلل

، َما ِطـَْدَكا َشنْلٌء َقناَل: « َطةئَِشُ ، َهْؾ ِطـَْدُكْؿ َشْلٌء؟
ِ
َقاَلْت: َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

 « َفاانِكِّل َصااةئِؿٌ »
ِ
ننٌة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلننْت: َفَخننَرَج َرُسننقُل اهلل َأْو َجاَءَكننا -َفُلْهننِدَيْت َلـَننا َهِديَّ

ا  -َزْورٌ   َقاَلْت: َفَؾؿَّ
ِ
، ُأْهِدَيْت َلـَا َهِديَّن ملسو هيلع هللا ىلصَرَجَع َرُسقُل اهلل

ِ
ٌة ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

                                                

(، 3/794) مجؿنع الزوايند(، والفقثؿنل يف 9758) الؿصنـػأخرجف ابـ أبل شنقبة يف  (1)

، وصحق  إلباين يف اإلرواء )( 7636) إوسطوالط،اين يف  ًٓ  .(957مطق

 .(277(، وصححف إلباين يف الـصقحة )7884أخرجف طبد الرزا  يف الؿصـػ ) (2)

-70(، وتبققـ العجنب فقؿنا ورد يف فضنؾ صنقام رجنب )ص: 3/778اكظر: الؿغـل ) (3)

77). 
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َقناَل:  ،ُقْؾنُت: َحنْقٌس « َماة ُهاَق؟»َوَقْد َخَبْلُت َلَؽ َشْقًكا، َقناَل:  -َأْو َجاَءَكا َزْورٌ -

َُ َصةئًِؿة»َفِجْكُت بِِف َفَلَكَؾ، ُ ؿَّ َقاَل: « َهةتِقفِ » َُ َأْصَبْح  .(1)«َقْد ُكـْ

فدل الحديث طؾك جقز فطر منـ صنام تطقًطنا، وهنذا منذهب اإلمنامقـ 

 .(2)الوافعل وأحؿد ويقرهؿا

 أما مـ أراد أن يؼضل ذلؽ الققم إحلاًكا فؾقؼضف.

 : أكنف قنالڤ فعـ أبل سعقد الخندري 
ِ
َصَعاًمنا  ملسو هيلع هللا ىلصَصنـَْعُت لَِرُسنقِل اهلل

َعناُم ، ا ُوِ،نَع الطَّ ـَ اْلَؼنْقِم: إِكِّنل َصنايٌِؿ  َفَلَتاكِل ُهَق َوَأْصَحاُبُف َفَؾؿَّ َقناَل َرُجنٌؾ مِن

 
ِ
َأْفطِْر َوُصاْؿ »ُ ؿَّ َقاَل َلُف:  ،«َدَطةُكْؿ َأُخقُكْؿ َوَتَؽؾََّػ َلُؽؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َرُسقُل اهلل

 ََ  .(3)«َمَؽةَكُف َيْقًمة إِْن ِشْئ

                                                
 (. 7754أخرجف ملؾؿ ) (1)

 .(3/708(، والؿغـل )4/297(، وشرح ملؾؿ )3/256اكظر: تحػة إحقذي ) (2)

الػنت   -(، وقال الحافظ ابـ حجر: إسـاده صنحق  8447أخرجف البقفؼل يف الؽ،ى ) (3)

 .(7952(، واإلرواء )4/247)
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 مو آداب الصيام

 السحقر 

ُرو»: ملسو هيلع هللا ىلصقنال: قننال رسنقل اهلل ڤ طنـ أكنس بننـ مالنؽ  ا َفانِنَّ فِاال َتَسااحَّ

ُحقِر َبَرَك ً   .(1)«السُّ

  وطـ العرباض بـ سارية قنال:
ِ
نُحقِر فِنل  ملسو هيلع هللا ىلصَدَطناكِل َرُسنقُل اهلل إَِلنك اللَّ

 .(2)«َهُؾؿَّ إَِلك اْلَغَداِء اْلُؿَبةَركِ »َرَمَضاَن، َفَؼاَل: 

 فضؾ اللحقر بالتؿر:

ـِ كِْعااَؿ َسااُحقُر اْلُؿااْممِ »قننال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسننقل اهلل ڤ طننـ أبننل هريننرة 

 .(3)«التَّْؿرُ 

مسلل   مـ ساؿع أذان الػجار، وأراد أن يشارب أو كاةن يلكاؾ، ففاؾ لاف أن 

 يستؽؿؾ شرابف وأكؾف؟

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿قننال تعننالك: 

 . 187]البؼرة   ﴾ڇڇ

 ڤ بـ طؿر وطـ ا
ِ
ـُ ُأمِّ َمْؽُتنقٍم  ملسو هيلع هللا ىلصَكناَن لَِرُسنقِل اهلل َكناِن بِناَلٌل َواْبن ُمَمذِّ

                                                
 .(7095(، وملؾؿ )7923أخرجف البخاري ) (1)

(، وصننححف 2344(، وأبننق داود )3456(، وابننـ حبننان )7938أخرجننف ابننـ خزيؿننة ) (2)

 .(2344بل داود )إلباين يف صحق  أ

(، 2475(، وابننـ حبننان )75/779(، وملننـد البنزار )2345صنحق  سننــ أبنل داود ) (3)

(، وصححف إلباين يف صحق  الرتيقب والرتهقب 2/92وتحػة الؿحتاج ٓبـ الؿؾؼـ )

(7072). 
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َْطَؿك، َفَؼاَل  ْٕ   ا

ِ
َن : »ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهلل ُن بَِؾْقٍؾ، َفُؽُؾقا َواْشَرُبقا َحتَّك ُيَمذِّ إِنَّ بََِلًَل ُيَمذِّ

ـُ ُأمِّ َمْؽُتقمٍ  َّٓ َأْن َيـِْزَل َهَذا َوَيْرَقك َهَذا« اْب ـْ َبْقـَُفَؿا إِ َقاَل: َوَلْؿ َيُؽ
(1). 

ذهب جؿفقر أهؾ العؾنؿ إلنك امتـناع الونراب والطعنام بطؾنقع الػجنر، 

جتفؿ أية الؽريؿة، وحنديث ابنـ طؿنر كؿنا تؼندم، وٕن إذان إطنالم وح

 بدخقل الققت، فال يجقز أن يلتؽؿؾ شرابف وصعامف.

وهذا مذهب إيؿة إربعة: أبل حـقػنة، ومالنؽ، والونافعل، وأحؿند، 

 .(2)وابـ الؼقؿ، وأهؾ الظاهر، ويقرهؿ

 استحبةب تلخقر السحقر 

ـِ َ ابٍِت  ـْ َزْيِد ْب  »اَل: ، قَ ڤَط
ِ
ْرَكا َمَع َرُسنقِل اهلل ، ُ نؿَّ ُقْؿـَنا إَِلنك ملسو هيلع هللا ىلصَتَلحَّ

اَلةِ  ـَ آَيةً « الصَّ  .(3)ُقْؾُت: َكْؿ َكاَن َقْدُر َما َبْقـَُفَؿاف َقاَل: َخْؿِلق

 تعجقؾ الػطر 

ُؾقا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصسفؾ بـ سعد أن رسقل اهلل  طـ ََل َيَزاُل الـَّةُس بَِخْقرٍ َمة َطجَّ

 .(4)«اْلِػْطرَ 

يث فقف الحث طؾنك تعجقنؾ الػطنر بعند تحؼنؼ ينروب الونؿس، والحد

ومعـاه: ٓ يزال أمر إمة مـتظًؿنا وهنؿ بخقنر منا دامنقا محنافظقـ طؾنك هنذه 

                                                
 .(7092 - 38(، وملؾؿ )622أخرجف البخاري ) (1)

(، والؿحؾنننك 3/98(، والؿغـنننل )2/728(، وإم )6/347اكظنننر: طنننقن الؿعبنننقد ) (2)

(4/366). 

 .(7097(، وملؾؿ )7927أخرجف البخاري ) (3)

 .(7098(، وملؾؿ )7957أخرجف البخاري ) (4)
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 .(1)، قالف الـقوياللـة، وإذا أخروه كان ذلؽ طالمة طؾك فلاد يؼعقن فقف

 طَلَم يػطر الصةئؿ؟

 »: قنالڤ طـ أكس بـ مالؽ 
ِ
ُر َطَؾنك ُرَصَبناٍت ُيْػطِن ملسو هيلع هللا ىلصَكناَن َرُسنقُل اهلل

ـْ َحَلننا  ـْ ُرَصَبنناٌت، َفَعَؾننك َتَؿننَراٍت، َفنننِْن َلننْؿ َتُؽنن َقْبننَؾ َأْن ُيَصننؾَِّل، َفنننِْن َلننْؿ َتُؽنن

ـْ َماءٍ 
 .(2)«َحَلَقاٍت مِ

 مة يؼةل طـد الػطر 

 قننال:  طننـ ابننـ طؿننر
ِ
َذَهااَب الظََّؿااُل »، إَِذا َأْفَطننَر َقنناَل: ملسو هيلع هللا ىلصَكنناَن َرُسننقُل اهلل

 َِ ََ اأْلَْجُر إِْن َشةَء اللُ َواْبَتؾَّ  .(3)«اْلُعُروُق، َوَثَب

 الجقد ومدارس  الؼرآن ا رمضةن 

 : قالڤ طـ ابـ طباس 
ِ
َأْجَقَد الـَّاِس، َوَكاَن َأْجَقُد » ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

ـَ َيْؾَؼاُه ِجْبِريُؾ، َوَكاَن ِجْبِريُؾ َيْؾَؼاُه فِنل ُكنؾِّ  ـْ  َما َيُؽقُن فِل َرَمَضاَن ِحق َلْقَؾنٍة مِن

 
ِ
ـَ َيْؾَؼناُه ِجْبِرينُؾ َأْجنَقُد بِنالَخْقِر  ملسو هيلع هللا ىلصَرَمَضاَن، َفُقَداِرُسُف الُؼْرآَن، َفَؾَرُسقُل اهلل ِحق

يِ  الُؿْرَسَؾةِ  ـَ الرِّ
 .(4)«مِ

 جؿقننع أكننقاع الجننقد، مننـ بننذل العؾننؿ والؿننال، وبننذل  ملسو هيلع هللا ىلصكننان جننقده 

                                                
 .(4/224اكظر: شرح الـقوي طؾك ملؾؿ ) (1)

(، والننننندارقطـل 3/764(، وأحؿننننند )696(، والرتمنننننذي )2356رواه أبنننننق داود ) (2)

(، 2840لبننناين يف اللؾلنننؾة الصنننحقحة )(، وصنننححف ا8223ٕ(، والبقفؼنننل )2254)

 .(2306وصحق  أبل داود )

(، وابـ حجر يف 6/270(، والبقفؼل )2256(، والدارقطـل )2357أخرجف أبق داود ) (3)

 .(920(، وصححف إلباين يف اإلرواء )2/323تخريج موؽاة الؿصابق  )

 .(2308(، وملؾؿ )3220أخرجف البخاري ) (4)
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الـػع إلقفؿ بؽؾ صريؼ،  كػلف هلل تعالك يف إضفار ديـف وهداية طباده، وإيصال

 مـ إصعام جايعفؿ ووطظ جاهؾفؿ، وقضاء حقايجفؿ وتحؿؾ أ ؼالفؿ...

إن شفر رمضان شفر يجقد اهلل فقف طؾك طباده بالرحؿة والؿغػرة والعتؼ 

مـ الـار، ٓ سقؿا يف لقؾة الؼدر، واهلل تعالك يرحفؿ مـ طباده الرحؿناء: كؿنا 

َؿة َيْرَحُؿ اللُ مِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  َحَؿةءَ إِكَّ  .(1)«ـْ ِطَبةِدِه الرُّ

فؿـ جناد طؾنك طبناد اهلل جناد اهلل طؾقنف بالعطناء والػضنؾ، والجنزاء منـ 

 .(2)جـس العؿؾ

                                                
 .(923(، وملؾؿ )7284أخرجف البخاري ) (1)

 .( باختصار وتصرف يلقر299-225اكظر: لطايػ الؿعارف )ص:  (2)
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 ليلة الكدر

 فضؾفة 

لقؾة الؼدر لقؾة فا،ؾة وهل أفضؾ لقالل اللـة، وقد شرف اهلل تعالك هذه 

 .(1)ؼقامةإمة بؾقؾة الؼدر فؾؿ تؽـ ل مؿ اللابؼة، وهل باققة إلك يقم ال

 ستحب صؾبفة واَلجتفةد ا إدراكفة وي

پ   قال تعالك: ﴿ ٻ  ٻ ٻ  ٻ  ڀ   ٱ  ڀ  ڀ  پ پ  ڀ    پ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڤ  ٺ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ 

 .]الؼدر  ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

بقـ فضؾفا وطظؿفا، وفضقؾة الزمان  ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

لؽثقر إكؿا تؽقن بؽثرة ما يؼع فقف مـ الػضايؾ، ويف تؾؽ الؾقؾة يؼلؿ الخقر ا

 الذي ٓ يقجد مثؾف يف ألػ شفر، واهلل أطؾؿ.

وقال كثقر مـ الؿػلريـ: أي العؿؾ فقفا خقر مـ العؿؾ يف ألػ شفر 

 .(2)لقس فقفا لقؾة الؼدر

ٿ   ﴿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  أي: تعادل مـ فضؾفا ألػ شفر،  ﴾ ڀ 

 فالعؿؾ الذي يؼع فقفا خقر مـ العؿؾ يف ألػ شفر خالقة مـفا.

ا فقف  تتحقر  مؿا  تبارك وهذا  َـّ  م لعؼقل، حقث  ا لف  وتـدهش  ٕلباب 

وتعالك طؾك هذه إمة الضعقػة الؼقة والؼقى بؾقؾة يؽقن العؿؾ فقفا يؼابؾ 

 ويزيد طؾك ألػ شفر، طؿر رجؾ معؿر طؿًرا صقياًل كقًػا و ؿاكقـ سـة.

                                                
 .(2/265اكظر شرح الؿقصل ) -هذا مذهب جؿاهقر العؾؿاء  (1)

 .( بتصرف732-737/ 20الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل ) (2)
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ٹ    ﴿ ٹ  ٿ  ڤ   ﴿أي: يؽثر كزولفؿ فقفا،  ﴾ٿ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڤ  ڦ    ڤ  ڦ   ﴿ؽ لؽثرة خقرها أي: سالؿة مـ كؾ آفة وشر: وذل ﴾ڦ 

 .(1)أي: مبتداها مـ يروب الوؿس ومـتفاها صؾقع الػجر ﴾ڦ ڄ ڄ

 متك تتحرى وتؾتؿس؟

ـْ َطايَِوةَ    ڤ َط
ِ
فِل الَعْوِر إََواِخنِر  (2)ُيَجاِورُ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َكاَن َرُسقُل اهلل

ـْ َرَمَضاَن َوَيُؼقُل: 
ْوا َلْقَؾَ  الَؼْدِر فِل الَعْشرِ األَوَ »مِ ـْ َرَمَضةنَ َتَحرَّ  .(3)«اِخرِ ِم

  ڤ َوَطـَْفا
ِ
ـَ »، َقناَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهلل ْوا َلْقَؾاَ  الَؼاْدِر فِال الاِقْترِ، ِما َتَحارَّ

ـْ َرَمَضةنَ   .(4)«الَعْشرِ األََواِخرِ ِم

ـِ ُطَؿننَر  ـِ اْبنن  الـَّبِننلِّ  ڤَطنن
ـِ ااْبِع »َقنناَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَطنن ْوا َلْقَؾااَ  اْلَؼااْدِر فِاال السَّ َتَحاارَّ

 .(5)«اِخرِ اأْلَوَ 

اختؾػ العؾؿاء يف تحديد لقؾة الؼدر اختالًفا كثقنًرا وتعنددت إقنقال يف 

جؿنناهقر  ، وأضفرهننا أهنننا تـتؼننؾ يف العوننر إواخننر، هننذا مننذهب(6)ذلننؽ

 .(7)الوافعل ومالؽ وأحؿد ويقرهؿ العؾؿاء، مـفؿ:

                                                
 .(937تقلقر الؽريؿ الرحؿـ )ص:  (1)

 .(4/307فت  الباري ) -يجاور: أي يعتؽػ  (2)

 .(7767(، وملؾؿ )2020أخرجف البخاري ) (3)

 .(7769(، وملؾؿ )2077أخرجف البخاري ) (4)

 .(7765 - 206أخرجف ملؾؿ ) (5)

تحصنؾ لـنا منـ منذاهبفؿ يف ذلنؽ أكثنر منـ أربعنقـ »(: 4/309قال الحافظ يف الػت  ) (6)

 ًٓ  .«قق

 .(3/320(، واإلكصاف )5/258(، والتؿفقد )6/489اكظر: الؿجؿقع ) (7)
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 ققةمفة والدطةء فقفة 

ـْ َأبِننل ُهَرْيننَرَة   الـَّبِننلِّ  ڤَطنن
ـِ ـْ َقااةَم َلْقَؾااَ  الَؼااْدِر إِيَؿةًكااة » َقنناَل: ملسو هيلع هللا ىلصَطنن َماا

ـْ َذْكبِفِ  َم ِم  .(1)«َواْحتَِسةًبة، ُغِػَر َلُف َمة َتَؼدَّ

ـْ َطايَِوةَ   َأَرَأْينَت إِْن َطؾِْؿنُت َأيُّ َلْقَؾنٍة  ڤ َط
ِ
َقاَلنْت: ُقْؾنُت: َينا َرُسنقَل اهلل

ُفا»َلْقَؾُة الَؼْدِر َما َأُققُل فِقَفناف َقناَل:  اَؽ ُطُػاقٌّ ُتِحابُّ اْلَعْػاَق َفاةْطُػ ُقاقلِل  الؾَّ ؿَّ إِكَّ

 .(2)«َطـِّل

 ( 3/298جةء ا شرح مسؾؿ )

ـْ َقةَم َرَمَضةَن إِيَؿةًكة َواْحتَِساةًبة»: ملسو هيلع هللا ىلصقلف ق تصنديًؼا بلكنف  «إِيَؿةًكاة»معـنك  «َم

أن يريند اهلل تعنالك وحنده ٓ يؼصند  «اْحتَِساةًبة»حؼ معتؼنًدا فضنقؾتف، ومعـنك 

 ر ذلؽ مؿا يخالػ اإلخالص.رؤية الـاس وٓ يق

 ( 264، 263قةل ابـ رجب ا لطةئػ الؿعةرف )ص  

: أرأيت الـػلاء والحايض والؿلافر والـنايؿ قال جقي،: قؾت لؾضحاك

لفؿ يف لقؾة الؼدر كصقبف قال: كعؿ، كؾ مـ تؼبنؾ اهلل طؿؾنف سنقعطقف كصنقبف 

 مـ لقؾة الؼدر.

وآطتبار ب، الؼؾنقب ٓ  إخقاين! الؿعقل طؾك الؼبقل ٓ طؾك آجتفاد،

بعؿؾ إبدان، رب قايؿ حظف مـ ققامف اللفر، كنؿ منـ قنايؿ محنروم! ومنـ 

                                                
 .(759(، وملؾؿ )7907أخرجف البخاري ) (1)

(، وأحؿننند يف الؿلنننـد 3850(، وصنننحق  ابنننـ ماجنننف )3573صنننحق  الرتمنننذي ) (2)

(، وصححف إلباين يف صحق  الرتيقب 7772(، والـلايل يف اللــ الؽ،ى )6/777)

 .(3397والرتهقب )
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 كايؿ مرحقم! هذا كام وقؾبف ذاكٌر، وهذا قام وقؾبف فاجر.

 إن الؿؼاااااااااةدير إذا ساااااااااةطدت

 

 ألحؼااااااااَ الـااااااااةئؿ بةلؼااااااااةئؿ

 
لعل يف اكتلاب الخقنرات، وآجتفناد يف إطؿنال لؽـ العبد ملمقر بال

لحات، وكؾ مقلر لؿا خؾؼ لف، أما أهؾ اللنعادة فققلنرون لعؿنؾ أهنؾ الصا

 اللعادة، وأما أهؾ الوؼاوة فققلرون لعؿؾ أهؾ الوؼاوة.

 ے ۓ ۓ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ﴿قنننال تعنننالك: 

 .]الؾقؾ  ﴾﮺ ﮻ ﮼ ﮷ ﮸ ﮹ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

فالؿبننادرة الؿبننادرة إلننك ايتـننام العؿننؾ فقؿننا بؼننل مننـ الوننفر: فعلننك أن 

 ت مـ ،قاع العؿر.يلتدرك بف ما فا

 صػ  لقؾ  الؼدر 

ـْ َأبِل َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ    ڤَط
ِ
ال ُأِريُتَفاة »َقناَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: إِنَّ َرُسقَل اهلل َوإِكِّ

ـٍ َوَمااةءٍ  اال َأْسااُجُد َصاابِقَحَتَفة فِاال صِااق ـْ َلْقَؾننِة إِْحننَدى « َلْقَؾااَ  ِوْتاارٍ، َوإِكِّ َفَلْصننَبَ  مِنن

، َوَقننْد َقنناَم إَِلننك  ـَ ننَؿاُء، َفَقَكننَػ َوِطْوننِري ننْبِ ، َفَؿَطننَرِت اللَّ الصُّ
اْلَؿْلننِجُد،  (1)

نْبِ ، َوَجبِقـُنُف َوَرْوَ نُة  ـْ َصناَلِة الصُّ
ـَ َفَرَغ مِ ـَ َواْلَؿاَء، َفَخَرَج ِحق ق َفَلْبَصْرُت الطِّ

ـَ اْلَعْونننرِ  ـَ مِننن ـُ َواْلَؿننناُء، َوإَِذا ِهنننَل َلْقَؾنننُة إِْحنننَدى َوِطْونننِري نننق  َأْكِػنننِف فِقِفَؿنننا الطِّ

ََواِخرِ  ْٕ  .(2)ا

                                                
 .(4/327ملؾؿ بورح الـقوي ) -فقكػ الؿلجد: أي قطر الؿاء مـ سؼػف  (1)

 .(7767 - 275أخرجف ملؾؿ ) (2)
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ـِ َكْعنٍب َقناَل:  ـْ ُأَبلِّ ْبن ـَ إِكََّفنا »َط ، َفُؼْؾنُت: بِنَليِّ َشنْلٍء «َلْقَؾنُة َسنْبٍع َوِطْونِري

 »َتُؼقُل َذلَِؽ َيا َأَبا اْلُؿـْنِذِرف َقناَل: 
ِ
تِنل َأْخَبَرَكنا َرُسنقُل اهلل َينِة الَّ ْٔ بِاْلَعاَلَمنِة، َأْو بِا

َٓ ُشَعاَع َلَفاَأكََّفا َتْطُؾُع َيْقَمكِ  ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«ٍذ، 

 

                                                
 .(762أخرجف ملؾؿ ) (1)
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 االعتكاف

 تعريػف 

ا كنان أو يقنره،   ا الؾغ  اَلطتؽةف لزوم الولء وحبس الـػس طؾقنف، بنرًّ

 .]األكبقةء  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﴿: ومـف ققلف تعالك

 .(1) 138]األطراف   ﴾پ پ ڀ ڀڀ ﴿: وقال تعالك

الؿؽنننث يف الؿلنننجد منننـ شنننخص مخصنننقص بصنننػة  وا الشااار  

 .(2)يلؿك آطتؽاف جقاًرامخصقصة، و

 مشروطقتف 

جاءت الـصقص منـ الؽتناب واللنـة صنريحة وصنحقحة يف مونروطقة 

 آطتؽاف.

 ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿قنننننال تعنننننالك: 

 .]البؼرة 

ـْ َطايَِوننَة وَ   الـَّبِننلَّ : »- ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج الـَّبِننلِّ  - ڤَطنن
، َكنناَن َيْعَتؽِننُػ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

ـْ َرَمَضاَن َح 
ـْ َبْعِدهِ الَعْوَر إََواِخَر مِ

اُه اهلُل، ُ ؿَّ اْطَتَؽَػ َأْزَواُجُف مِ  .(3)«تَّك َتَقفَّ

 حؽؿف 

ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ مـ اللؾػ والخؾػ إلك أن آطتؽاف سـة إٓ 

 طؾك مـ كذره فقؾزمف القفاء بف.

                                                
 .(3/730(، والؿغـل )73اكظر: الصحاح لؾجقهري )ص:  (1)

 .(4/324شرح الـقوي طؾك ملؾؿ ) (2)

 .(7777(، وملؾؿ )2026أخرجف البخاري ) (3)
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وأجؿعقا طؾك أن آطتؽاف ٓ يجب طؾك الـاس فرً،نا  قةل ابـ الؿـذر 

 .(1)ػلف فقجب طؾقفإٓ أن يقجبف الؿرء طؾك ك

 زمةكف 

يقر رمضان إٓ قضاء، ولؿ ينرد طنـ أحند منـ ملسو هيلع هللا ىلص لؿ يعتؽػ رسقل اهلل 

الصننحابة أكننف اطتؽننػ يف يقننر رمضننان إٓ قضنناء، وأجؿننع العؾؿنناء طؾننك أن 

آطتؽنناف جننايز يف اللننـة كؾفننا: وأن أفضننؾف مننا كننان بصننقم شننفر رمضننان، 

 .(2)وأفضؾف العور إواخر مـف

ؽاف كذر ويقره فعؾقف أن يقيف بـذره لحنديث طؿنر، أما مـ كان طؾقف اطت

 إِكِّننل َكننَذْرُت فِننل الَجاِهؾِقَّننِة َأْن َأْطَتؽِننَػ َلْقَؾننًة فِننل : وفقننف أكننف قننال
ِ
َيننا َرُسننقَل اهلل

 .(3)«َأْوِف َكْذَرَك َفةْطَتَؽَػ َلْقَؾ ً : »ملسو هيلع هللا ىلصالَؿْلِجِد الَحَراِم، َفَؼاَل َلُف الـَّبِلُّ 

 مؽةن اَلطتؽةف 

ف بنننقـ أهنننؾ العؾنننؿ أن آطتؽننناف ٓ يجنننقز إٓ يف الؿلنننجد، ٓ خنننال

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿وإصننننؾ يف ذلننننؽ قننننقل اهلل تعننننالك: 

 . 187]البؼرة   ﴾ژڑ

 .(4)وأجؿع العؾؿاء طؾك أن مـ شرط آطتؽاف أن يؽقن يف ملجد

                                                
 .(4/372(، والـقؾ )4/378(، والػت  )76اإلجؿاع )ص:  (1)

 .(6/573(، وشرح الؿفذب )385-3/384)اكظر: آستذكار  (2)

 .(7656(، وملؾؿ )2042أخرجف البخاري ) (3)

 .(7/390اكظر: بداية الؿجتفد ٓبـ رشد ) (4)
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 أيـ تعتؽػ الـسةء؟

 . 187]البؼرة   ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ﴿قال تعالك: 

ـْ َطايَِوَة  ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِنلُّ َقاَلْت: َكاَن ا ڤَط َيْعَتؽِنُػ فِنل الَعْونِر إََواِخنِر مِن

ْبَ  ُ ؿَّ َيْدُخُؾُف، َفاْسَتْلَذَكْت َحْػَصُة  َرَمَضاَن، َفُؽـُْت َأْ،ِرُب َلُف ِخَباًء َفُقَصؾِّل الصُّ

نا َرَأْتنُف َزْيـَن(1)َطايَِوَة َأْن َتْضِرَب ِخَباًء، َفَلِذَكْت َلَفا، َفَضَرَبْت ِخَبناءً  ُب اْبـَنُة ، َفَؾؿَّ

نا َأْصنَبَ  الـَّبِنلُّ  َماة »َرَأى إَْخبَِقنَة، َفَؼناَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَجْحٍش َ،َرَبْت ِخَباًء آَخنَر، َفَؾؿَّ

َـّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَفننُلْخبَِر، َفَؼنناَل الـَّبِننلُّ « َهااَذا؟ ْطتَِؽنناَف َذلِننَؽ « ؟َأْلبِاارَّ ُتااَرْوَن بِِفاا
ِ
َفَتننَرَك آ

ا ـْ َشقَّ
ْفَر، ُ ؿَّ اْطَتَؽَػ َطْوًرا مِ  .(2)لٍ الوَّ

ذهنننب جؿفنننقر أهنننؾ العؾنننؿ إلنننك أن اطتؽننناف الؿنننرأة ٓ يجنننقز إٓ يف 

الؿلجد، واستدل لؼقلفؿ بأية والحديث كؿنا تؼندم، وهنذا منا ذهنب إلقنف 

 .(3)مالؽ والوافعل والحـابؾة وأهؾ الظاهر ويقرهؿ

هؾ يجقز لؾؿعتؽػ أن يخرج مـ معتؽػف لقعقد مريًضة أو يشافد الجـاةئز 

 أو كحق ذلؽ؟

ـْ طَ  َٓ » ايَِوَة َأكََّفنا َقاَلنْت:َط َٓ َيُعنقَد َمِريًضنا، َو نـَُّة َطَؾنك اْلُؿْعَتؽِنِػ َأْن  اللُّ

َٓ ُبندَّ  َّٓ لَِؿنا  َٓ َيْخُرَج لَِحاَجٍة إِ َٓ ُيَباِشَرَها، َو َٓ َيَؿسَّ اْمَرَأًة، َو َيْوَفَد َجـَاَزًة، َو

                                                
 .(، وهل الخقؿة الصغقرة3/6الؾلان ) -الخباء: مـ إبـقة  (1)

 .(7773(، وملؾؿ )2033أخرجف البخاري ) (2)

(، وشننرح الـننقوي طؾننك ملننؾؿ 2/534اكظننر طؾننك الرتتقننب: شننرح مختصننر خؾقننؾ ) (3)

 .(3/428(، والؿحؾك )3/755(، ومطالب أولل الـفك )4/325)
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َٓ اْطتِ  َّٓ بَِصْقٍم، َو َٓ اْطتَِؽاَف إِ َّٓ فِل َمْلِجٍد َجامِعٍ مِـُْف، َو  .(1)«َؽاَف إِ

ـْ َطايَِوَة  َّٓ لَِحاَجنٍة إَِذا َكناَن ... » َقاَلنْت: ڤَط َٓ َينْدُخُؾ الَبْقنَت إِ َوَكناَن 

 .(2)«ُمْعَتؽًِػا

ذهب أكثنر أهنؾ العؾنؿ إلنك طندم جنقاز خنروج الؿعتؽنػ منـ معتؽػنف 

إٓ  لعقننادة الؿننريض وشننفقد الجـننازة وكحننق ذلننؽ، وٓ يجننقز أن يخننرج

لضنننرورة، وحجنننتفؿ الحنننديثان الؿتؼننندمان، وهنننذا منننا ذهنننب إلقنننف مالنننؽ 

 .(3)والوافعل والحـػقة وهق رواية طـ أحؿد

 هؾ يؾزم الصقةم ا اَلطتؽةف؟

ـْ َطايَِوَة   الـَّبِلَّ  ڤَط
ا اْكَصَرَف إَِلك الَؿَؽاِن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َأَراَد َأْن َيْعَتؽَِػ، َفَؾؿَّ

ِذي َأَراَد َأْن َيْعَتؽَِػ  إَِذا َأْخبَِقٌة ِخَباُء َطايَِونَة، َوِخَبناُء َحْػَصنَة، َوِخَبناُء َزْيـَنَب،  الَّ

َـّ »َفَؼاَل:  ـْ « ؟َأْلبِرَّ َتُؼقُلقَن بِِف ُ ؿَّ اْكَصَرَف، َفَؾْؿ َيْعَتؽِْػ َحتَّك اْطَتَؽَػ َطْونًرا مِن

الٍ  َشقَّ
(4). 

اطتؽػ بغقر صنقم يف العونر ملسو هيلع هللا ىلص يص  آطتؽاف بغقر صقم: ٕن الـبل 

                                                
(، 2363(، والنننندارقطـل )4/327(، والبقفؼننننل يف اللننننــ )2473رواه أبننننق داود ) (1)

(، وحلننـف الحننافظ ابننـ حجننر يف 2/272والؿـنناوي يف تخننريج أحاديننث الؿصننابق  )

(، وقنال: ٓ بنلس برجالنف إٓ 796ؿنرام )(، وبؾقغ ال2/359تخريج موؽاة الؿصابق  )

 .(2473أن الراج  وقػ آخره، وصححف إلباين يف صحق  ســ أبل داود )

 .(297(، وملؾؿ )2029أخرجف البخاري ) (2)

(، والؿبلننقط 272-2/277ورو،ننة الطننالبقـ ) (،7/293اكظننر: الؿدوكننة الؽنن،ى ) (3)

 .(3/738(، والؿغـل )3/730)

 .(7773(، وملؾؿ )2034أخرجف البخاري ) (4)
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إوايننؾ مننـ شننقال: كؿننا يف الحننديث الؿتؼنندم، وهننذا مننذهب الوننافعل، 

 .(1)والؿوفقر مـ مذهب أحؿد، وابـ حزم

 متك يدخؾ الؿعتؽػ معتؽػف؟

ـْ َطايَِوَة    ڤَط
ِ
َيْعَتؽِنُػ فِنل ُكنؾِّ َرَمَضناٍن،  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلنْت: َكناَن َرُسنقُل اهلل

ِذي ا (2)َوإَِذا َصؾَّك الَغَداةَ   .(3)ْطَتَؽَػ فِقفِ َدَخَؾ َمَؽاَكُف الَّ

 ويف رواية: 
ِ
إَِذا َأَراَد َأْن َيْعَتؽَِػ َصؾَّك اْلَػْجَر، ُ ؿَّ َدَخَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسقُل اهلل

 (4)ُمْعَتَؽَػفُ 

ذهننب جؿفننقر العؾؿنناء إلننك أن الؿعتؽننػ ينندخؾ معتؽػننف قبننؾ يننروب 

الوؿس مـ الؾقؾنة التنل يريند أن يعتؽنػ فقفنا: حتنك يلنتؼبؾ باطتؽافنف أول 

التل يريد أن يعتؽػ فقفا، وحؿؾقا حديث الباب بلكف دخؾ أول الؾقنؾ الؾقؾة 

 .(5)وكان يخؾق بـػلف يف معتؽػف بعد صالة الػجر

وهذا مذهب إيؿة الثال نة مالنؽ والونافعل وأبنل حـقػنة وهنق إحندى 

 .(6)الروايتقـ طـ أحؿد وابـ حزم ويقرهؿ

                                                

 .(3/473(، والؿحؾك )3/732(، والؿغـل )2/260اكظر: رو،ة الطالبقـ ) (1)

 .صؾك الغداة: أي صالة الػجر (2)

 .(2047أخرجف البخاري ) (3)

 .(7773أخرجف ملؾؿ ) (4)

 .(4/373اكظر: كقؾ إوصار ) (5)

(، وبدايع الصـايع 2/747(، وإم )7/227اكظر طؾك الرتتقب: الؿقصل لامام مالؽ ) (6)

 .(3/435(، والؿحؾك )3/749(، والؿغـل )2/766الصـايع )
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 جقاز زيةرة الؿرأة لزوجفة ا معتؽػف 

ـْ  ـِ  لِّ َطؾِننَطنن ـِ  ْبنن َأْخَبَرْتننُف َأكََّفننا  -ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج الـَّبِننلِّ -َأنَّ َصننِػقََّة  ڤالُحَلننْق

 
ِ
َتُزوُرُه فِل اْطتَِؽافِِف فِل الَؿْلِجِد فِل الَعْونِر إََواِخنِر  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت إَِلك َرُسقِل اهلل

َ ْت ِطـَْدُه َساَطةً  ـْ َرَمَضاَن، َفَتَحدَّ
 .(1)مِ

 اطتؽةف الؿستحةض  

ـْ َطايَِوةَ   »َقاَلْت:  ڤ َط
ِ
ـْ َأْزَواِجنِف  ملسو هيلع هللا ىلصاْطَتَؽَػْت َمَع َرُسنقِل اهلل اْمنَرَأٌة مِن

نْػَرَة، َفُربََّؿنا َوَ،نْعـَا الطَّْلنَت َتْحَتَفنا  ُمْلَتَحاَ،ٌة، َفَؽاَكْت َتَرى الُحْؿنَرَة، َوالصُّ

 .(2)«َوِهَل ُتَصؾِّل

فلمننا الؿلتحا،ننة: فننال تؿـننع آطتؽنناف: ٕهنننا ٓ تؿـننع الصننالة وٓ 

 .(3)الطقاف، وحديث الباب يدل طؾك ذلؽ

 مـع الرجؾ أهؾف مـ اَلطتؽةف 

، ڤلؾرجؾ أن يؿـع أهؾف منـ آطتؽناف كؿنا جناء يف حنديث طايونة 

َفاْسَتْلَذَكْت َحْػَصُة َطايَِوَة َأْن َتْضِرَب ِخَباًء، َفَلِذَكْت َلَفا، َفَضَرَبْت ِخَباًء، »وفقف: 

ا َرَأْتُف َزْيـَُب اْبـَةُ  نا َأْصنَبَ  الـَّبِنلُّ  َفَؾؿَّ َرَأى  ملسو هيلع هللا ىلصَجْحٍش َ،نَرَبْت ِخَبناًء آَخنَر، َفَؾؿَّ

َـّ : »ملسو هيلع هللا ىلصَفُلْخبَِر، َفَؼاَل الـَّبِنلُّ « َما َهَذاف»إَْخبَِقَة، َفَؼاَل:  َفَتنَرَك « ؟َأْلبِارَّ ُتاَرْوَن بِِفا

الٍ  ـْ َشقَّ
ْفَر، ُ ؿَّ اْطَتَؽَػ َطْوًرا مِ ْطتَِؽاَف َذلَِؽ الوَّ

ِ
 .(4)«آ

                                                
 .(2775(، وملؾؿ )2035أخرجف البخاري ) (1)

 .(2037أخرجف البخاري ) (2)

 .(4/379(، وكقؾ إوصار )7/770(، وطقن الؿعبقد )3/748اكظر: الؿغـل ) (3)

 .صحق ، تؼدم تخريجف (4)



  بداية اهلداية

 (212أحؿر أسقد )

111 
 

111 

 
ب جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك أن لؾزوج أن يؿـنع زوجتنف منـ آطتؽناف ذه

 الؿتؼدم يف الباب. ڤكؿا جاء يف حديث طايوة 

 .(1)وهذا مذهب الحـابؾة والوافعقة والحـػقة ويقرهؿ

 ؟اَلطتؽةف بةلجؿة هؾ يبطؾ 

 .  187البؼرة  ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ﴿قال تعالك: 

الجؿاع، وحجتفؿ أينة ذهب جؿفقر العؾؿاء إلك أن آطتؽاف يبطؾ ب

 .(2)الؽريؿة

 

 

 هلل تعاىلاحبمد  متَّ

                                                

 .(2/408(، وفت  الؼدير )6/502ؿقع )(، والؿج3/327اكظر: اإلكصاف ) (1)

(، وبنندايع الصننـايع 3/777(، وشننرح يايننة الؿـتفننك )2/257اكظننر: شننرح الؿقصننل ) (2)

(2/775). 
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 الفًزس

 5  ...............................................................   الؿؼدم 

 8  ................................................................   الطفةرة

 11 ......................................................   أكقا  اإلفرازات

ًٓ: الؿذي  11 .........................................................  أو

 11 ..........................................................   اكًقا: القدي

 11 ...........................................................    الًثا: الؿـل

 12 ..............................................   رابًعا: رصقبة فرج الؿرأة

 12 ................................   هؾ يؾزم آستـجاء مـ خروج الري ف

 13 ............................   مـ بقل الطػؾ الصغقركقػقة تطفقر الثقب 

 13 .............................................   إذا شرب الؽؾب يف اإلكاء

 14 ...............  حؽؿ أكؾ الحققاكات التل تلكؾ الؼاذورات والـجاسات

 14 ...........  هؾ الدم الذي يخرج مـ اإلكلان إذا ُجرح يـؼض الق،قءف

 16 ..........................................................   ســ الػطرة

ًٓ: الختان  16 .........................................................  أو

 17 ......................................................   اكًقا: آستحداد

 17 ...................................................    الًثا: تؼؾقؿ إضػار
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 17 .....................................................   كتػ اإلبطرابًعا: 

 17 ................................................  خامًلا: قص الوارب

 18 .................................................  سادًسا: إطػاء الؾحقة

 سننابًعا: يحننرم طؾننك الؿننرأة الننـؿص، ووصننؾ الوننعر، والقشننؿ، وتػؾننقج 

 18 ..............................................................   إسـان

 21 ..............................................................   القضقء

 21 ........................................................  كقػقة الق،قء

 21 ..............................................   طدد مرات يلؾ العضق

 22 ...................................................   الؿقآة يف الق،قء

 24 .........................................................   ســ القضقء

 24 ..........................................................   اللقاك -7

 24 .....................................  قـ ىف أول الق،قءيلؾ الؽػ -2

 25 .....................................................   تثؾقث الغلؾ -3

 25 ...............................   الدطاء بعد الق،قء وصالة ركعتقـ -4

 27 ............................................  أمقر يستحب لفة القضقء

 27 .............................................   طـد ذكر اهلل طز وجؾ -7

 27 ...........................................   الق،قء طـد كؾ صالة -2

 28 ...........................................  الق،قء طـد كؾ حدث -3
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 الق،ننننقء لؾجـننننب إذا أراد أن يـننننام دون ايتلننننال أو أراد أن يجننننامع  -4

 28 ..............................................................   كؾأو يل

 29 ................................................   الق،قء مـ الؼلء -5

 31 ................................................   الق،قء طـد الـقم -6

 31 .......................................  هؾ يجقز ذكر الل بغقر وضقء؟

 31  .. هؾ يجقز لؾؿرأة الحايض والـػلاء قراءة الؼرآن بغقر مس الؿصحػف 

 33 ......................................................   كقاقض القضقء

 33 ............................................   البقل والغايط )ال،از( -7

 33 .....................................................   خروج الري  -2

 33 ..................................................   القدي، والؿذى -3

 33 ...........................................   بدون حايؾ مس الػرج -4

 34 ..................................................   أكؾ لحقم اإلبؾ -5

 35 ...............................   الـقم الثؼقؾ الذي يغؾب طؾك العؼؾ -6

 35 ............  مـ تق،ل  ؿ أحس بخروج كؼطة بقل هؾ يـتؼض و،قءهف

 36 ................   هؾ يجب تخؾقؾ أصابع القديـ والرجؾقـ يف الق،قءف

 36 .................................   ما هق الذكر الؿلتحب بعد الق،قءف

 37 ..............  قؽقر أو حـاءفهؾ يجقز الق،قء إذا كان طؾك إضافر مـ

 38 ......................................................   مقجبةت الغسؾ
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 38 ....................................................  خروج الؿـل - 7

 38 ..........................................................   الجؿاع - 2

 41 ........................................  اكؼطاع الحقض أو الـػاس - 3

 41 ..........................................................   الؿقت - 4

 41 ................................   هؾ الوؽ يف الحدث يـؼض الق،قءف

 41 ......................   مـ أحدث،  ؿ شؽ هؾ تق،ل أم ٓ، ماذا يػعؾف

 42 ...............................................................  الغسؾ

 42 ..........................................................   كقػقة الغلؾ

 43 ....................................  هؾ يلؾ الحقض كغلؾ الجـابةف

ما الحؽؿ إن أصابت الؿرأة جـابة وقبؾ أن تغتلؾ مـ الجـابة حا،ت، ففؾ 

 44 .....   يجقز أن تمخر الغلؾ وتغتلؾ مرة واحدة مـ الحقض والجـابةف

 45 ..................................................   الؿسح طؾك الخػقـ

 45 ............................................  كقػقة الؿل  طؾك الخػقـ

 46 ................................................   الؿل  طؾك الجقربقـ

 46 ..........................................................   خؾع الخػ
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 47 ...........................   جقز الؿل  طؾك الجبقرة يف الق،قءفهؾ ي

 49 ................................................................   التقؿؿ
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 49 .......   الحؽؿ إذا لؿ يجد الؿتق،ئ أو الؿغتلؾ ماء لؾق،قء أو الغلؾ

 49 ..................   إذا صؾك الوخص بالتقؿؿ  ؿ وجد الؿاء أ ـاء الصالة

 51 .............................   أما إذا وجد الؿاء بعد آكتفاء مـ الصالة

 51 .......................................  الحقض والـػاس وآستحا،ة

 51 ..................................   ل تخرج مـ الؿرأةفما هل الدماء الت

 51 ..........................................................   الحقض -1

 51 ..........................................................   الـػةس - 2

 51 ......................................................   اَلستحةض  -3

 51 .....................................................  ألقان دم الحقض

 52 ........................   كقػ تعرف الؿرأة أكفة قد صفرت مـ حقضفة؟

 52 ................................................   إول: الؼصة البقضاء

 52 ..................................................  الثاين: الجػاف التام

امنرأة طادهتننا سنبعة أيننام، رأت الطفننر يف القنقم الخننامس،  ننؿ كنزل النندم مننرة 

رى يف القننقم اللننادس واللننابع، ففننؾ لفننا أن تغتلننؾ وتصننؾل يف القننقم أخنن

 53 ............................................................  الخامسف

 54 ...........................   هؾ يعد الدم الذي يـزل قبؾ القٓدة كػاًساف

 54 ...............   هؾ الدم الذي يخرج بعد القٓدة الؼقصري يعد كػاًساف

 54 .........................................  متك تطفر الؿرأة مـ الـػةس؟
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 58 ...............................................................   الصَلة

 61 ....................................   الشروط التل تجب لصح  الصَلة

ًٓ: دخقل الققت  61 ...................................................   أو
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الحؽؿ إذا دخؾ الؿصؾل يف الصالة فلدرك مـفا ركعة  ؿ دخؾ وقت الصالة 
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 91 ........................................................   سجقد الوؽر

 91 .........................................................   سجقد السفق

إذا كلل الؿصؾل فؾنؿ يجؾنس لؾتونفد إول وقنام لؾركعنة الثالثنة ولنؿ يؼنرأ 

 91 ...............................................................  التوفد
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 92 ..........................   إذا كلل الؿصؾل فلؾؿ قبؾ أن يؽؿؾ الصالة

 92 .........................   إذا كلل الؿصؾل وزاد يف طدد ركعات الصالة

 93 ..............................   لق سفا الؿصؾل أكثر مـ سفق يف الصالة

 93 ......................................   لفق قبؾ اللالم وبعدهسجقد ال

 94 .......................................   إذا سفا اإلمام ولؿ يلف الؿلمقم

 94 .......................................  إذا سفا الؿلمقم ولؿ يلف اإلمام

 94 ...............................  إذا سفا الؿلمقم يف ركـ ولؿ يلف اإلمام

 95 .....   إذا طؾؿ الؿلمقم أن اإلمام زاد أو ترك ركـال يف الصالة، ماذا يػعؾف
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 96 .........................   اد يف صالتف ركـًا  ؿ طؾؿ وهق يف الصالةمـ ز

 97 .......................................................   صَلة الجؿةط 
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مـ أدرك اإلمام راكًعا: إذا ركع قبنؾ أن يرفنع اإلمنام رأسنف منـ الركنقع فؼند 
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 99 .................. مـ صؾك خؾػ إمام يصؾك بغقر صفارة دون أن يعؾؿ 

 111  ... إذا أحدث اإلمام يف الصالة أو تذكر أكف صؾك بالـاس طؾك يقر صفارة 

 111  ..................................   ره هبا الؿلمقمإذا كلل اإلمام آية ذكَّ 

 112  ........................................................... الؿسةجد 
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 114  .............................................................  حؽؿفا
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 111  ........................................   صالة الؿلافر خؾػ الؿؼقؿ

 111  ...............................   إذا كان اإلمام ملافًرا وخؾػف مؼقؿقن

 112  ...............................................   الجؿع بقـ الصَلتقـ

: الجؿع يف اللػر ًٓ  112  ..............................................  أو

 112  ...    اكقًا: الجؿع يف الحضر، لعذر مطر، أو مرض، وكحق ذلؽ، بغقر قصر
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 116  ..................  ء يف صالة الجؿعةفهؾ يرفع اإلمام يديف طـد الدطا
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 119  .............................................................  حؽؿفا
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 151  ...............................................................  وقتفا

 152  ..................................   هؾ يجقز إخراج زكاة الػطر كؼًداف



  فقه احلالل واحلرام

 (219أحؿر أسقد )

108 
 

108 

 
 154  .............................................................   الصقةم

 154  ..............................................................  فضؾف

 155  ..............................................................  حؽؿف

 155  .......................................................   أركةن الصقةم

: الـقة، وفقفا طدة ملايؾ ًٓ  155  .......................................  أو

 155  ...................................   طؼد الـقة بالؼؾب طؾك الصقم -7

 156  ...................................   وقت الـقة يف الصقم القاجب -2

 157  .....................................   الجزم يف كقة صقم القاجب -3

 157  ......................................   القاجبالخالصة يف كقة صقم 

 158  ....................................  متك تؽقن الـقة يف صقم التطقعف

 158  ............   هؾ يجقز أن يـقي صقام التطقع يف أي ساطة مـ الـفارف

 159  .......................................    اكًقا: اإلملاك طـ الؿػطرات

 159  .......................................   الوقس الؽبقر والؿرأة العجقز

 159  .............................  وكذلؽ الؿريض الذي ٓ يرجك شػاؤه

 161  ..................................................  الحامؾ والؿر،ع

 ا أفطرتااة اإلصعااةم مااع الؼضااةء أم الؼضااةء هااؾ طؾااك الحةمااؾ والؿرضااع إذ

 161  ..............................................................  فؼط؟

 161  .............................  الؿلافر، والؿريض الذي يرجك شػاؤه



  بداية اهلداية

 (221أحؿر أسقد )

111 
 

111 

 
 161  .......   هؾ رخص الػطر لؾؿلافر يقم اللػر فؼط أم مدة اللػر كؾفاف

 162  ..................................................  الحايض والـػلاء

مـ أصب  جـبا، ولؿ يغتلنؾ حتنك صؾنع الػجنر وكنان قند كنقى الصنقام قبنؾ 

 162  ..............................................................  الػجر

 163  ..............   ايؿ فدخؾ الؿاء إلك جقفف دون قصدإذا تؿضؿض الص

 164  ....................................   إذا قبَّؾ الرجؾ امرأتف وهق صايؿ

 164  ...   مـ أكؾ أو شرب أو جةمع ضةكًّة غروب الشؿس، أو طدم صؾق  الػجر

 165  .................................   حؽؿ مـ كام فاحتؾؿ يف هنار رمضان

 165  .................................................   الحؼـة أ ـاء الصقام

 165  ...........................................................   الحجامة

 166  ................................................   اللقاك أ ـاء الصقام

 167  .........................................................   الؿػطرات

 167  ...........................................  إكؾ والورب طؿًدا -7
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