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 :(1) -رمحه اهلل-قال اإلمام الشافعي 

 َوَل  ،َأْوَل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   َفَحِديُث  َيِصح   ِِمَّا ِخََلُفهُ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِي   َعنْ   َوَكانَ  ُقْلُت  َما ُكل  "

 ."ُتَقل ُدوِن 

ُبوا احلَِدْيُث  َصحَّ  َوإَِذا َمْذَهبِي، َفُهوَ  احلَِدْيُث  َصحَّ  إَِذا"  ."احلَاِئطَ  بَِقوِل  َفاْْضِ

 

  

 
 (.451واملجموع رشح املهذب للنووي ) (35-33/ 10( سري أعَلم النبَلء، الذهبي )1)



(6 ( 

 

 

 

 

 وبعد: احلمد هلل، والصَلة والسَلم عىل رسول اهلل، 

ََم ََيَْشى  قال اهلل تعال:   ِذيَن آَمنُوا    اهللُ ﴿َيْرَفِع    : [ وقال سبحانه28]فاطر:    اِدِه اْلُعَلََمُء﴾ِمْن ِعبَ   اهللَ ﴿إِنَّ الَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾ أصَل  وجعله    ،تعال عىل العلم  اهللُ   حثَّ هذه اآليات  ففي  [  11]املجادلة:    ِمنُْكْم َوالَّ

﴿َوُقْل َرب   ، فقال تعال:  منهالستزادة  ب  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه    - سبحانه وتعال- ، وأمر   يف الدنيا واآلخرةوالرفعةِ   اخلشيةِ 

﴾ِزْدِن ِعل عىل العلم، ونرش سنته، ودعوة الناس إليها، ودعا ملن قام   ملسو هيلع هللا ىلص  حث النبيكذلك  و   [114]طه:    َما

الَقْدرِ  فبلغه كَم سمع، فرب مبلَّغ    ،امرأا سمع منا شيئاا  نَّضَّ اهللُ )):  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقال  بذلك بُحْسِن اخلَْلِق، وِرْفعِة 

،  )):  -عليه الصَلة والسَلم -وقال    ،(1)أوعى من سامع(( ا يلتِمُس ِعلَما ا  َمن سَلَك طريقا َل اهللُ له طريقا سهَّ

 . (2) ((إل اجلنَّةِ 

لتأهيل    (أكاديمية التعليم املفتوح )  ضمن برامج  )دبلوم تأصيل العلوم الرشعية(من هذه املنطلقات نشأ

، عبادته الصحيحةومعرفة  معرفة اهلل تعال،  طريق الفرد إل    ُيمث ُل   كونه الدارسني يف جمال العلم الرشعي؛  

  عىل كثري من املشكَلت   والقضاء،  املتوازنة  يف بناء الشخصية املسلمة   سهمُ والتوجه إليه، إضافة إل أّن العلم يُ 

طَلق املرحلة الثانية   الربنامج وانتشاره، عملنا عىل إجربة يف، وبعد هذه الفرتة من التةاألرسي و ،  املجتمعية

 للربنامج، بغرض تطويره وبنائه وفق أسس تعليمية حديثة. 

 
 (. 66( وابن حبان برقم )2656( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )1)

 (. 2699أخرجه مسلم برقم )( 2)
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 . التخطيط للمرشوع  .1

 . املرشوعفريق   تشكيل .2

   .الرشعيةبناء وثيقة منهج دبلوم تأصيل العلوم   .3

 . إعداد املقررات التعليمية .4

 تطبيق املقررات التعليمية.  .5

 املتابعة والتقييم املستمران لتنفيذ املقررات التعليمية.  .6

ُُتثل جمموعةا  التي   يقة دبلوم تأصيل العلوم الرشعية()وث بإعداد   -هلل تعالا بحمد-  تم إنجاز املرشوعو

م، ومجيع ح اخلطوط العريضة لتطوير عمليات التعل  توض  و بيانات املتكاملة ملنهج الدبلوم؛  من املعلومات وال

ذلك،  املؤثرة يف  احلديثةوفق    العنارص  التعليمية  والجتاهات  املنهج،  لصناعة  العلمية  واخلربات    ، الطريقة 

امل هلاباإل  ، عارصةالعاملية  املصاحبة  التعليمية  املقررات  إعداد  إل  والفنية  ،  ضافة  العلمية  املواصفات  وفق 

اإلطار الوطني العام للمؤهَلت للتعليم العال  " إضافة إل حتقيقها مطالب املعتربة يف بناء املناهج التعليمية،

مع حتكيمها لدى خرباء متخصيني   وكذلك وافقت معايري الربامج املجودة املشاهبة هلا يف اإلقليم، "يف اليمن

 عليمية واألكاديمية والرتبوية. يف التعليم واجلودة الت

  ُمَعداا   "دبلوم تأصيل العلوم الرشعية"حمتوى مقررات    أن يكون   "أكاديمية التعليم املفتوح "سعينا يف  و

بشكل عرصي وميرس؛ بغرض تأهيل معلمني ومعلَمت ذوي كفاءة علمية وتربوية يف جمال العلوم الرشعية،  

الكريم وعلومه القرآن  إل  وتفسريه،    ،وجتويده  ،واملشتمل عىل  والفقه وأصولهإضافة    ،احلديث وعلومه، 

اللغة  إل جانب    والرتبية اإلسَلمية،  ،ة، والفرق واألديان، والسرية النبوية، والثقافةيدالعقوكذلك  وقواعده،  

 العربية، وتقنيات التعليم، وطرق التدريس.
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 معايري اجلودة والعتَمد األكاديمي حملياا ودولياا. برنامج حُماكم وفق  .1

 )مبارش، إلكرتون، ذايت(.  نظام تعليمي متعدد املسارت .2

م .3  بتصميم تعليمي وفني إحرتايف.  ، حمتوى تعليمي معارص وحُمَكَّ

 يقوم عىل الربنامج كوادر تعليمية وتربوية مؤهلة ومتميزة.   .4

 .الفقهاعتَمد املنهج الشافعي يف تقرير مسائل  .5

 يراعي ظروف املستفيدين يف حال توفر اإلنرتنت وعدمه.   .6

 . (ـه1435)عام  ذ انطَلق الربنامج من يف تقديم العلوم الرشعية   مستمر عطاء  .7

أجر كل من كان له جهد وبصمة فيه، وأن يرزقنا    هذا ونسأل اهلل تعال أن ينفع هبذا املرشوع، وأن يكتب

 مجيعاا العلم النافع، والعمل اخلالص هلل تعال. 

ونتوقع من املتخصصني واملستفيدين أن يتواصلوا معنا بالرأي والتسديد والنصيحة، حتى ينفع اهلل أكثر  

 oplearn0@gmail.comهبذا املرشوع من خَلل اإليميل: 

 . وعىل آله وصحبه سيدنا حممدوصىل اهلل وسلم عىل 
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 أما بعد: احلمد هلل، والصَلة والسَلم عىل رسول اهلل، 

األول من املستوى    للفصل(  1)  اإلسَلميمادة الفقه  مقرر  كتاب    -أخي الدارس -  فنضع بني يديك

ف اهلل به  الرشعية املتعلقة بَم كلّ   حكام األ يقرب إليك    مقرروهو  وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج،    ، األول

  ،والزكاة، والصوم ،  من الصَلة ،  الطهارة، وأركان اإلسَلم   سلم من العبادات، ويتضمن هذا املقرر: أحكام امل

   .اتواآلداب املتعلقة هبذه العباد  السلوكعض ب  بيان إضافة إل أبرز املسائل املعارصة يف ذلك،مع ، واحلج

  علمي املنهجيالـتأصيل ال  مع،  هذا املجالأن يكون وفق احتاجيك يف  صياغة هذا املقرر    يف  حرصنا وقد  

الشافعي  املذهب  لتكون عىل معرفة رصينة  وفق  بأدلتها؛  الرشعية  اهلل    بإذن -تعينك  ؛  التفصيلية  باألحكام 

ُتَ   -تعال يقودك  ل ربك وخالقِ إ ك  قربُ وتُ ،  األحكام الرشعية يف عبادتك  لِ ثُ يف  لسعادة   - بإذن اهلل- ك؛ ِما 

 ونعيم اآلخرة.  ، الدنيا

ورُ :  أولا  إل وحدات وموضاعات،  املقرر  تعل  لكل وحدة    مَ ِس تقسيم  أن  من    ،م وموضوع خمرجات  أجل 

 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.  وتسعى لتحقيقها  ، تتأملها

تقريب  ثانياا  ب  وتبسيطها  املسائل:  واألمثلة،  األدلة  متنوعةمع  الكتاب  وطريقة  ،وسائل  ملطالعة  ،  تشوقك 

 ، وتتمكن من تطبيقها.  استيعاهبا عىل   - بإذن اهلل تعال-وتعينك  

هلا؛ من خَلل    واستنباطاا ،  علومةعن امل   وبحثاا   وكتابةا   وتطبيقاا   تعلَما : احلرص عىل مشاركتك يف الدرس  ثالثاا 

املحتوىأ تعليمية وفراغات داخل  ب كِ ترُ   ،نشطة  لتكتبها  أمثلة من واقع  ،  أسلوبكت  وتَّضب عليها 

 هناية كل وحدة.   وملف النجاز ، عايشتكحياتك ومُ 
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  ، مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خَلل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل الستنباط   ة : تنميرابعاا 

 . وْضب األمثلة واملشاركة الفاعلة

ا ؛  اإلمجال   املخطط التوضيحيليتضح لديك  ؛  تعليمية  وحدةدرس و  هناية كل   خرائط للمفاهيمرسم  :  خامسا

 الفرعية.  باملفاهيمالرئيسة  فاهيماملربط و

وانطَلقة  ،  لك لَلرتقاء يف مدارج العلم واهلداية  دافعاا   الصورة هبذه  قرر  هذا املوالذي نؤمله أن يكون  

ا عظيَما به  ْن أراد اهللُ  ، واحرص أن تكون ِِمَ عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك  خلريٍ  ا كثري  ،خريا أعانه  و اا؛  وَنْفعا

ِه يف الدين،  ين(( :  ملسو هيلع هللا ىلصقال كَم  عىل التَفقٌّ ْهُه يف الدِّ  .(1) ))َمن يِرد اهللُ به خرياا يفقِّ

 .اإلسالم واملسلمني  نفع اهلل بكو  ،والعمل به ، لتفقه يف الدينل  وفقك اهلل

 

 

  

 
 (. 1037( ومسلم برقم )71( أخرجه البخاري برقم )1)
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن:

 املتعلقة بالعبادات.يرشح الدارس األحكام الرشعية -1

يناقش الدارس أبرز األحكام يف املسائل الفقهية املعارصة يف -2

 العبادات.

 يعتني الدارس بدراسة األحكام الفقهية املتعلقة بالعبادات.-3

 يطبق الدارس األحكام الفقهية يف العبادات بطريقة صحيحة.-4

جمتمعه يسهم الدارس يف نرش األحكام الفقهية يف العبادات يف -5

 وبيئته.
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 

 :أن

 يعرف احلكم الرشعي. -

  .يعدد أقسام احلكم الرشعي -

ف ترمجة اإلمام الشافعي    .يتعرَّ

 .الفقهيرشح مفهوم  -

 يوضح نشأة الفقه. -

 (.األساسية)مصادر الفقه يبني  -

 موضوع الفقه يناقش -

 .الفقه تعلم فضليرشح  -

 .الفقه تعلم أمهيةيفهم  -

 .والعمل به ثمرة علم الفقهيناقش  -

 .حكم تعلم الفقهيذكر  -

 .املستخدمة يف املقرر أهم املصطلحات الفقهيةيرشح  -

 

 خمرجات التعلم
 

 رمحه اهلل تعاىل-املوضوع األول: ترمجة اإلمام الشافعي 

 املوضوع الثاين: مبادئ علم الفقه: 

 .أول: تعريف الفقه

 .ثانياا: نشأة علم الفقه

 .ثالثاا: مصادر الفقه )األساسية(

 .رابعاا: موضوع الفقه

 .خامساا: فضل تعلم الفقه

 .سادساا: أمهية تعلم الفقه

 .والعمل بهسابعاا: ثمرة علم الفقه 

 .ثامناا: حكم تعلم الفقه

 .تاسعاا: أهم املصطلحات الفقهية املستخدمة يف املقرر

 مفردات الوحدة

3
 عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

2
 عدد األسابيع
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ف فيها عىل مبادئ هذا  من األمهية بمكان لكل من   يسعى لدراسة علم الفقه أن يبدأ أولا بمقدماٍت يتعرَّ

الفن؛ كمفهومه، وأمهيته، وأبرز املصطلحات فيه، وغري ذلك ِما ذكره العلَمء من املبادئ واملقدمات؛ حتى 

ي ُتي زه،  يكون الدارس عىل وعي بَم يتعلمه، ومعرفة بأمهية استحقاق إنفاق الوقت فيه، وفهم للخصائص الت

 . ومنَهج التعامل مع مسائله، وسنقدم يف هذه الوحدة أهم هذه املقدمات بإذن اهلل تعال

 
 

 

 َمْن أول من كتب وصنَّف يف الفقه اإلسَلمي من أئمة املسلمني؟  -1

 ........................................................................................ 

ن أئمُة املسلمني الفقه اإلسَلمي  -2  ؟ يف رأيك: ماذا كان يمكن أن حيدث لو: مل ُيَدو 

.............................................. .... .......................................... 

 ............................................................................................ 

  

 

 



(14( 

 

 

 

(1 ) 

د بن  هو اإلمام   افِِعي   أدريسحُمَمَّ ولد سنة  ، وإليه ُينسب املذهب الشافعي،  بن اْلَعبَّاس َأُبو عبد اهلل الشَّ

ة،  وغزة أصح  ، بعسقَلن  :َوقيل   ، بِاْليمن  :َوقيل  ، ة بغزةئمخسني وما   ، َفنََشَأ هَبا  ،َوُهَو اْبن سنَتنْي   ،َوُُحل إَِل َمكَّ

 فربع يِف َذلِك. ، َوَأْقبل عىل اأْلََدب والعربية َوالشعر

ا، وشهد له بذلك الشيوخ من   لقد ُعرف اإلمام الشافعي بالنجابة والذكاء والعقل منذ أن كان صغريا

احلميدي:   قال  مكة؛  املجيد بن"أهل  بن سامل وعبد  بن خالد وسعيد  عيينة ومسلم  ابن  العزيز،    كان  عبد 

ا عندهم بالذكاء والعقل والصيانة، مل ُيعرف   وشيوخ أهل مكة يصفون الشافعي ويعرفونه من صغره، مقدما

 . "له صبوة

كان الشافعي قد جّزأ الليل ثَلثة أجزاء: الثلث األول يكتب، والثلث الثان يصيل،  "عن الربيع قال:  

ا بالليل إل يف صَلة، يقول املزن:    -رُحه اهلل - . وكان  "ث ينام والثلث الثال  الشافعي    ما رأيُت "ل يقرأ قرآنا

ا َقط  بالليل إل وهو يف الصَلة  ."قرأ قرآنا

: اإلمام مالك بن أنس، وإبراهيم بن سعد األنصاري، وعبد العزيز بن  املنورة  املدينة يف    مشاَيهومن    -

 وغريهم.حممد الدراوردي، 

 
 (.128 – 121( انظر: كتاب الوايف بالوفيات للصفدي )ص:1)



(15( 

 

 
 

1 

سلمة  مشاَيهومن    - أيب  بن  وعمرو  قايض صنعاء،  يوسف  بن  وهشام  مازن،  بن  مطرف    ،باليمن: 

 . وغريهم صاحب اإلمام األوزاعي، 

امة الكوفيان، وإسَمعيل بن علية،  بالعراق: وكيع بن اجلراح، وأبو أسامة ُحاد بن أس  مشاَيهومن    -

 وعبد الوهاب بن عبد املجيد البرصيان. 

 . حممد الربيع بن سليَمن املراديو  ،يوسف بن حييى البويطيو  ،إسَمعيل بن حييى املزنو  ،حنبلأُحد بن  

يقول ابن  ،  يف األصول والفروع والفقه وأدلته، بل يف التفسري واألدب  أول من ألف  الشافعياإلمام  

ا من مائتي جزء"ُزولق:   كتاب )الرسالة( وهو أول كتاب وضع  . ومن أشهر مؤلفاته:  "صنف الشافعي نحوا

الفقه أصول  وكتاب  يف  يف  .  السنة  حجية  وأثبت ْضورية  ا،  جميدا ا  دفاعا السنة  عن  فيه  دافع  العلم(  )مجاع 

 كتب فيه مذهبه اجلديد يف الفقه.  كتاب )األم(كذلك عة. والرشي

افِِعُي   رجلٍ   َيا أبه َأي    :قلت أليب  ":قاَل عبد اهلل بن َأُْحد بن َحنَْبل َعاء َلهُ   ،َكاَن الشَّ   ! َفإِن  َسِمعتك تْكثر الد 

ْمسِ   :َفَقاَل  افِِعي للدنيا َكالشَّ !  "َأو ِمنُْهََم عوض  ،َفَهل َرَأْيت هلذين من خلف  ،وكالعافية للنَّاس   ،َيا بني َكاَن الشَّ

  ، قوُموا بِنَا إَِل َهَذا اْلَفتى املطلبي يْقَرأ اْلُقْرآن  : ُكنَّا إِذا أردَنا َأن نبكي َقاَل َبْعضنَا لَبعض":  َبحر بن نرص ويقول:  

َفإِذا رأى َذلِك أمسك    ،بالبكاء من حسن َصوته  نحيبهمَويكثر    ،أستفتح اْلُقْرآن َحتَّى يتساقط النَّاس  هأتيناَفإِذا  

 . "َعن اْلِقَراَءة

 العلم بَل حمربة وورق، كان كمن حَّض الطاحون بغري قمح. جملس من حَّض   -
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عظمت قيمته، ومن نظر يف الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة رقَّ طبعه، ومن تعلم   القرآنمن تعلم   -

 احلساب جزل رأيه، ومن كتب احلديث قويت حجته، ومن مل يصن نفسه مل ينفعه علمه. 

َوله    ، م 820هـ/  204سنَة    ، يف أول شعبان  ، بالقاهرة  - رُحة اهلل تعال عليه- الشافعي    اإلمام ُدفَِن  تويف و

 وكان له ولدان ذكران وبنت، وكان قد تزوج من امرأة واحدة.   ،سنة 58
 

 

 

  

 

ا موجزا عن اإلمام الشافعي ل يزيد عن مخسة أسطر  .تكتب من خالل الدرس ملخصا

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 
 

أئمة الفقه املشهورين أربعة؛ هم: )اإلمام أبو حنيفة صاحب املذهب احلنفي، واإلمام مالك 

صاحب املذهب املالكي، اإلمام الشافعي صاحب املذهب الشافعي، واإلمام أُحد صاحب املذهب 

 .احلنبيل(
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: ا ِِمَّا َتُقوُل﴾  تعال:  قولهالفهم، ومنه    الفقه لغةا ﴿َوَلكِْن  [ أي: ما نفهم، وقوله:  91]هود:    ﴿َما َنْفَقُه َكثرِيا

 [ أي: ل تفهمون. 44]اإلرساء:  َل َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهم﴾

 . (1) الرشعية العملية من أدلتها التفصيلية  باألحكام هو العلم    واصطالحاا:

 

 مرَّ علُم الفقه يف نشأته بمرحلتني: 

مرحلة ما قبل التدوين: وتشمل عرص النبوة، حيث كان الفقه يتألف من كَلم اهلل تعال، وكَلم    األوىل:

، ثم جاء عرص الصحابة والتابعني، وتوسعت الدولة اإلسَلمية، وحدثت كثري من املستجدات  ملسو هيلع هللا ىلص رسوله  

 
 (. 18/ 1( والوجيز يف أصول الفقه اإلسَلمي، )9( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص:1)

 .املكتبة؛ اذكْر تعريف احلكم الرشعيمن خَلل البحث النَِّشط إلكرتونيا أو يف 

د أقسام احلُكم الرشعي واحلكم التكليفي  .من خَلل مطالعاتك اخلارجية َعد 

 

منها األحكام الرشعية من القرآن الكريم والسنة  مصادر الفقه التي ُيستبنط :األدلة التفصيلية هي

 .النبوية واإلمجاع والقياس وغريها
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م املرحلة  هذه  الفقه يف  ويتألف  الوحي،  والتابعون يف ضوء نصوص  الصحابة  فيها  أفتى  ن نصوص  التي 

 الكتاب والسنة، واجتهادات الصحابة والتابعني. 

مرحلة التدوين: وظهور املذاهب الفقهية: حيث تبدأ من أوائل القرن الثان اهلجري، حيث ظهر    الثانية:

املذهب احلنفي، ثم املالكي، وتَله ظهور املذهب الشافعي، ثم احلنبيل، ويعترب كتاب املوطأ لإلمام مالك وما  

نه أصحاب أيب حنيفة، وكتاب األم للشافعي من أقدم ما وصل إلينا، ثم ك ثرت املؤلفات واتسعت إل  دوَّ

 يومنا هذا. 

 

 

 

 

 

 

 

ــتعرض بإجياز احلاجات  من خَلل مصــادر البحث املتاح، وبالتعاون مع الزمَلء أو املعلم اس

 .ا دور اإلمام الشافعي يف ذلكالداعية لنشوء علم الفقه؛ مبينا 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 يتناول عَلقات اإلنسان الثَلث:    ، حيثاملكلفني من العباد وأحكام أفعال   الفقه هو  موضوع

   . وعَلقته بمجتمعه  .وعَلقته بنفسه  . عَلقته بربه -

 : األحكام العمليةالفقه نوعني من ويتناول 

 

ك عن  ئيس للتَّرشيع اإلسَلمي، وقد أبان بَم ل يدع جمالا للشَّ ل والرَّ القرآن الكريم املصدر األوَّ

تعال: ﴿َفََل َوَرب َك َل ُيْؤِمنُوَن مكانة السنة ومنزلتها يف الترشيع من خَلل آياٍت ُتتىل إل يوم القيامة؛ قال 

ا ِِمَّا َقَضْيَت َوُيَسل ُموا َتْسلِ  ُموَك فِيََم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ َل جَيُِدوا يِف َأْنُفِسِهْم َحَرجا ﴾ ]النساء: َحتَّى حُيَك  يَما

65.] 
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وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة    ، إن التفقه يف الدين من أفضل األعَمل، ومن أطيب اخلصال 

ِمنُْهْم  منها: قوله تعال:    ،عىل فضله، واحلث عليه فِْرَقٍة  ِمْن ُكل   َنَفَر  َفَلْوَل  ةا  َكافَّ لَِينِْفُروا  املُْْؤِمنُوَن  َكاَن  ﴿َوَما 

يِن َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيهِ  ُهوا يِف الد  ُهْم حَيَْذُروَن﴾ َطاِئَفٌة لَِيَتَفقَّ  [. 122: التوبة] ْم َلَعلَّ

ينِ   اهللُ َمْن ُيِرَد  )):  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله   ْهُه يِف الد  ا ُيَفق  اخلري كله عىل الفقه يف الدين،    ملسو هيلع هللا ىلص فرتب النبي    ،( 1) ((بِِه َخرْيا

 . وعلّو منزلته  ،وهذا ِما يدل عىل أمهيته، وعظم شأنه

 

 عبادة اهلل تعال عىل بصرية وعلم.  -1

 والصحيح والباطل.  ،معرفة احلَلل واحلرام  -2

 احلكم بني الناس يف املنازعات واخلصومات.   -3

 انتظام حياة املسلم الفردية واألرسية واملجتمعية.     -4

 
 (. 1037( ومسلم، برقم )71( أخرجه البخاري، برقم )1)

 

 بالتعاون مع زمَلئك ناقش املسألتني املعارصتني التاليتني:

 بالتمذه حكم -ب والتمذهب املذهب مفهوم -أ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 ، وصحة عبادته، واستقامة سلوكه. املسلمصَلح    -1

 . مرجع القايض يف قضائه، واملفتي يف فتواه يعترب الفقه  -2

 مرجع كل مكلف ملعرفة احلكم الرشعي فيَم يصدر عنه من أقوال، وأفعال.   -3
 

 تعلم الفقه عىل نوعني: 

ما تصح به عقيدته من وهو ما جيب عىل كل مسلم مكلف أن يتعلم    فرض عني:ما يكون    النوع األول:

  ، يف يومه وليلتهواملعامَلت،    وتصح به العبادات  ، حيتاجهااألحكام الرشعية التي و  والتوحيد،  أصول الدين

تعلم أحكام والزكاة والصيام واحلج، واملعامَلت اليومية، ونحوها، وكذا  وأحكام الصَلة    ، كأحكام الطهارة

واملكروهات يف سائر املعامَلت،  من اشتغل بالتجارة؛ ليحذروا املحرمات، وحيرتزوا الشبهات  البيوع عىل  

- قول الرسول  ؛ وهذا ما ورد فيه  احلرام فيه   ليجتنب   ا؛تعلم حكمه  بحرفة معينة، جيب عليهغل  كل من اشت و

 .(2) (( طلب العلم فريضة عىل كل مسلم)): -عليه الصَلة والسَلم 

 
 (.21/ 1الزحييل ) -الفقه اإلسَلمي وأدلته ( 1)

 (. 3914( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )224( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 

 هل يمكنك أن تذكرها؟هناك ثَمر أخرى لعلم الفقه 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وهو التخصص والتبحر يف الفقه، وسائر العلوم اإلسَلمية، إذا قام   فرض كفاية:ما يكون    النوع الثاين:

 تكفي سقط عن الباقني.  جمموعةهبا  

 

   يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. ما طلب الشارع فعله طلباا جازماا، وهو ما : الواجب - 1

العيني:    - 2 فرد  الواجب  من كل  فعله  الرشع  ما طلب  كالصَلة،  بعينههو  به؛  قيام غريه  ، ول جيزئه 

 والصيام، والزكاة، وغريها. 

إذا قام به  فوهو ما طلب الرشع فعله من جمموع املكلفني، ل من كل فرد بعينه،  الواجب الكفائي:    - 3

 اجلنازة، واجلهاد، ورد السَلم. سقط اإلثم عن الباقني، مثل: صَلة البعض، 

يثاب فاعله، ول يعاقب تاركه، مثل: صَلة    ما طلب الشارع فعله طلباا غري جازٍم، وهو ما املندوب:    - 4

 .السنن الراتبة، وصَلة الضحى

 كالبيع والرشاء يف احلَلل. ، ومل يأمرنا برتكه، لذاته مامل يأمرنا الرشع بفعله هو املباح:  - 5

ما يمدح تاركه، ول يذم أو يعاقب فاعله، مثل:  ما هنى عنه الشارع هنياا غري جازٍم، وهو    املَكروه:  - 6

 . ترك السنن والنوافل والتطوعات

ويستحق   ،هو ما يثاب تاركه إن تركه امتثالا ألمر اهلل تعالما هنى عنه الشارع هنياا جازماا، واحَلَرام:   - 7

 

بالتعاون مع زمَلئك وحتت إرشاف معلمك؛ َبنّيْ رأيك يف مسألة التقليد مع الستدلل بأقوال 

 .أمكناألئمة يف ذلك، ما 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 . العقاب فاعله، كالرسقة، والقتل

هو فعل العبادة يف وقتها املحدد هلا من قبل الرشع أولا، كأداء الصلوات يف وقتها املحدد هلا  األداء:  - 8

 رشعاا، وصيام رمضان يف شهر رمضان.

، ثم أعادها  ، كمن صىل الظهر منفرداا هي فعل العبادة يف وقتها املحدد هلا رشعاا مرة ثانية اإلعادة:    - 9

 . مع مجاعة 

بعد  القضاء:    -10 الرشع؛ كقضاء صوم رمضان  قبل  املحدد من  األداء  بعد وقت  الواجب  فعل  هو 

 رمضان ملن له عذر. 

  . الركوع يف الصَلة، وما يكون جزء من حقيقة العمل نفسه، مثل: قراءة الفاحتة  الُركن: -۱1

 للصَلة.  والوضوء ، نفسه، مثل الطهارةما يقع ويكون خارج حقيقة العمل  الرشط:  -۱2

 . عَلمة عىل وجود احلكم وعدمه، كالوقت سبب لوجود الصَلةالسبُب:  -14

 . احليض عدُم وجوب الصوم والصَلة للمرأةوجود  وجوده عدم احلكم، مثاله:  من    ما يلزم   املانع:  -15

 صوم رمضان يف وقته.، كابتداءا التي كَم رشعها اهلل العمل باألحكام الرشعية العزيمة:  -16

 اجلمع بني الصَلتني للمسافر. كل ما ثبت بدليل، ولكن عىل خَلف األصل، كهي الُرخصة:  -۱۷

 . والبيع الصحيح،  كالصَلة الصحيحةملا رشعه اهلل تعال،    موافقاا من العبد  قوع الفعل  والصحيح:    -۱۸

 الباطل.والبيع  الباطلة،  كالصَلة  ملا رشعه اهلل تعال،    خَلفاا من العبد  قوع الفعل  الباطل:  الفاسد أو    - 19
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من خالل ما تعلمَته يف هذه الوحدة من تعريف ملصطلحات األحكام الفقهية؛ بالتعاون مع زمالئك 

 اذكْر ُحْكم ما ييل:

 ...............................................................: الصلوات اخلمس عىل وقتها-1

 : ..................................................املداومة عىل صيام يومي اإلثنني واخلميس -2

 :..................................................................اإلحساُن إىل جارك الفقري-3

 

 

ا عن موضوِع الدرِس بإكامل الفرغاِت التاليِة:  تكتَب ملخصا

 مصادر الفقه )األساسية(؛ هي: .........، ..........، ..........، ..........•

 و......................احلكم الرشعي ينقسم عند العلَمء إل قسمني مها: وضعي •

واحلكم التكليفي ينقسم إل مخسة أقسام: الواجب)الفرض(، ............، •

 ...............، ..............، املباح.

 علُم الفقه مرَّ يف نشأته بمرحلتني: األول: ..............، الثانية: ................ •

 ....................تعلم الفقه عىل نوعني: .............،  •
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ا.: 1س ْف علَم الفقه لغةا واصطالحا  َعرِّ

 ( أمام اجلملة اخلطأ: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ))  ضُع عالمة الصواب: 2س

 ( )  ظهرت املذاهب الفقهية يف الفقه اإلسَلمي يف مرحلِة التدوين  (1
 ( )  موضوع الفقه ل َيتص بأفعال وأحكام املكلفني من العباد  (2
 ( ) القرآن الكريم هو املصدر األول لكل مصادر الفقه األساسية األخرى (3
 ( )    تعل م أصول الدين والتوحيد هو فرض كفاية  (4
ُه يف الدين  (5  ( )    يرتتب اخلري كله للمسلم عىل التََّفق 
 من خالل اجلدول اآليت؛ ضْع املصطلح املناسب للتعريفات التالية كام يف املثال األول:: 3س
 املصطلح املناسب التعريف  م

 الركن  . الركوع يف الصَلة، ومثل: قراءة الفاحتة ؛ما يكون جزء من حقيقة العمل نفسههو  1
  يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه هو ما طلب الشارع فعله طلباا جازماا، وهو ما   2
  .يثاب فاعله، ول يعاقب تاركه هو ما طلب الشارع فعله طلباا غري جازٍم، وهو ما 3
  ما يمدح تاركه، ول يذم أو يعاقب فاعلههو ما هنى عنه الشارع هنياا غري جازٍم، وهو  4
  التي ابتداءا كَم رشعها اهلل العمل باألحكام الرشعية  هو  5

 

 

 

 
  

 .العامل اإلسَلميمعلومات مبسطة يف عدة بطاقات عن أبرز املجامع الفقهية يف  :ملفك يف ضع
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم الطهارة.  -

 يوضح حكم الطهارة. -

 يناقش عناية اإلسَلم بالطهارة. -

 يبني قسَم الطهارة. -

 املسائل املعارصة يف الطهارة.يناقش بعض  -

 يرشح املاء الطهور. -

 يبني حكم املاء الطهور. -

 يرشح املاء الطاهر. -

 يبني حكم املاء الطاهر. -

 يرشح املاء املستعمل. -

 يبني حكم املاء املستعمل -

 يرشح املاء النجس. -

 يبني املاء النجس. -

 يناقش تغري املاء بالكلور. -

 مياه املجاري واستخداماهتا.يناقش تنقية  -

 خمرجات التعلم
املوضوع األول: تعريف الطهارة، حكمها، وعناية 

 اإلسالم هبا

 أول: تعريف الطهارة

 ثانيا: ُحْكُم الطهارة

 ثالثا: عناية اإلسَلم بالطهارة

 رابعا: ِقْسََم الطَّهارِة من احَلَدِث.

 خامسا: مسائل معارصة يف الطهارة

 املوضوع الثاين: أقسام املياه، وأحكامها

أول: قسَم املاء: املاء الطهور وحكمه، املاء النجس 

 وحكمه.

 ثانيا: مسائل معارصة يف املياه

 تغري املاء بالكلور -1

 تنقية مياه املجاري واستخداماهتا -2

 مفردات الوحدة

3
 عدد الساعات الدراسية

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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ا  ا وثقافة جمتمعية فحسب؛ بل كانت توجيها ا إنسانيا ا وسلوكا ا مجاليا إن الطهارة عند املسلمني مل تكن منظرا 

رْ :  بعد توحيد اهلل وتعظيمه وتكبريه، قال سبحانه  ملسو هيلع هللا ىلص ا لنبينا حممد  ربانيا  ْ * َوثَِياَبَك َفَطه  املدثر:  ]  َوَربََّك َفَكرب 

3، 4 .] 

لكل حياة املسلم؛ وتعددت موضوعاته واستبانت    شامَلا   اومن هنا أصبح فقه الطهارة يف اإلسَلم فقها 

 . من التفصيل أحكام الطهارة  ءأحكامه؛ وسنتناول يف هذه الوحدة بيش

 

 

 جاء اإلسَلم باحلث  عىل طهارة الباطن والظاهر، وذلك عىل النحو التال:  

 ، ويكون بــــ.......، و......... تطهري الظاهر  •

 .، ويكون بــــ.......،.......،......... تطهري القلب  •
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  والطهارة رشعاا تنقسم إىل قسمني: النظافة، والنزاهة عن األقذار واألدناس. الطهارة لغة:

املعنوية: القلب من الرشك واملعايص  الطهارة  ُيِرِد    قال تعال:  ، وهي: طهارة  مَلْ  ِذيَن  الَّ َأْن    اهللُ﴿ُأوَلِئَك 

َر ُقُلوهَبُْم﴾  .[41]املائدة:   ُيَطه 

 
، قال  (2) ومكانه   ،وثوبه  ،من بدن املسلم  اخلبث،وهي عبارة عن رفع احلدث، وزوال    الطهارة احلسية:(1)

ُل َعَلْيُكْم ِمَن   تعال: َرُكْم بِِه﴾ ﴿َوُينَز   َماءا لُِيَطه 
ِ
ََمء ْر﴾  [ وقال: 11]األنفال:   السَّ  [. 4]املدثر:  ﴿َوثَِياَبَك َفَطه 

 

 
 . (5656) برقم البخاري أخرجه )1)

 (.35،  9( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي )ص:2)

ر معنويا من الذنوب واآلثام؛ كونه كفارة للخطايا؛ فعن  ملسو هيلع هللا ىلصعدَّ النبي  ا للتطه  املرض سبباا مبارشا

دخل عىل أعرايب يعوُدُه، قال: وكان النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعبداهلل بن عباس ريض اهلل تعال عنهَم: أن النبي 

طهور؟ كَل، ، قال: قلَت: «ل بأس، َطهوٌر إن شاء اهلل»إذا دخل عىل مريض يعوده، قال له:  ملسو هيلع هللا ىلص

ا»: ملسو هيلع هللا ىلصعىل شيخ كبري، ُتِزيره القبور، فقال النبي  -أو تثور  -بل هي ُحى تفور   (1).«فنعم إذا

 

، والُغسِل. -
ِ
 املقصود برْفع احلَدِث: الطَّهارُة بالُوضوء

واملقصوُد بَزوال اخلََبِث: طهارُة الَبَدِن والثَّوِب واملكاِن، من النجاسات كالبول  -

 والدم واخلمر املائع، وغريها باملطهرات.والغائط 
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1 

) 

عليه الصَلة  -قال النبي  كَم    من احلدث واجبة لكل صَلة، ملن كان قادراا ولديه علم بذلك،   الطهارة 

 .(1) ((ل ُتْقَبُل َصََلٌة بَِغرْيِ ُطُهورٍ )): -والسَلم 

بالطهارة يف  أمر    - 1 َبْيتَِي    قوله تعال:اإلسَلم  َرا  َطه  ُجوِد﴾﴿َأن  الس  ِع  كَّ َوالر  َواْلَعاِكِفنَي  ]البقرة:    لِلطَّاِئِفنَي 

125] . 

العبادات، كالصَلة والطواف وغريها من العبادات، قال النبي بعض  رشطاا ألداء  الطهارة    اإلسَلم   جعل  -2

أَ )): ملسو هيلع هللا ىلص  . (2) ((لَ ُتْقَبُل َصََلُة َمْن َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ

بحائط من حيطان    ملسو هيلع هللا ىلصسبباا من أسباب التعذيب يف القرب، فقد مر النبي    الطهارة  التقصري يفاإلسَلم  جعل    -3

َباِن يِف َكبرِيٍ )):  ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال النبي   َباِن َوَما ُيَعذَّ   ((ُيَعذَّ

ا لَ َيْسَترِتُ ِمْن  )) : ثم قال  .(3) ((َبْولِِه، َوَكاَن اآلَخُر َيْمِشى بِالنَِّميَمةِ َبىَل، َكاَن َأَحُدمُهَ

 
 (.224( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 225ومسلم برقم )( 135( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 292( ومسلم برقم )216( أخرجه البخاري برقم )3)

 

ْل مع زمَلئك تعريف الطهارة، ثمَّ َبنّيْ مِلَ ُعرب  يف جانب احلََدِث بالرفع، ويف جانب النجاسة بالزوال؟  تأمَّ

 



(30 ( 

 

 

ِريَن﴾  اهللَ﴿إِنَّ   إن اهلل امتدح املتطهرين، فقال سبحانه:  -4 ب  املَُْتَطه 
ابنَِي َوحُيِ ب  التَّوَّ

 . [22]البقرة: حُيِ

 . (1)((اإِليََمنِ الط ُهوُر َشْطُر )): ملسو هيلع هللا ىلصالطهارة نصف اإليَمن، قال النبي   اإلسَلم  جعل   -5

لقوله    -6 للدرجات؛  ورفعة  للذنوب،  مغفرة  من  فعلها  عىل  الثواب  فأحسن    :ملسو هيلع هللا ىلصترتيب  توضأ  ))من 

 . (2)الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى خترج من حتت أظفاره((

 

 الطهارة من احلدث عىل قسمني:

 
  (3) 

 
 (.223( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.245( أخرجه مسلم برقم )2)

 (. 79( والفقه الشافعي امليرس )ص:  36 -35( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص:3)

 

ْل من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة عىل عناية اإلسَلم بالطهارة.  دل 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
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بظفرها«

 (1)
.

 
فإزالة النجاسة ابلفرك يقاس عليه الغسيل ابلبخار

 (2)
 .

  

 
 (. 312( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 20هـ )ص: 1435املعارصة مركز التميز البحثي، الطبعة األول  ( املوسوعة امليرسة يف فقه القضايا2)

 

 التطهري بمغاسل البخار:

هناك أنواع من املَلبس غالية الثمن ل يمكن غسلها إل بمغاسل البخار، وهي التي تستعمل الغسيل 

اجلاف بدل املاء، ولو غسلت باملاء ألصبحت عرضة للفساد والنكَمش، ويلحق بالناس حرج 

 ريض-ومشقة؛ فهنا جيوز إزالة النجاسة بالبخار، وغسلها هبذه املغاسل؛ ويشهد هلذا قول عائشة 

: »َما َكاَن إِلْحَداَنا إِلَّ َثْوٌب َواِحٌد حَتِيُض فِيِه، َفإَِذا َأَصاَبُه َشْىٌء ِمْن َدٍم، َقاَلْت بِِريِقَها -اهلل عنها

 .(2)فإزالة النجاسة بالفرك يقاس عليه الغسيل بالبخار .(1)بظفرها« -أي فركته-َفَقَصَعْتُه بُِظْفِرَها 
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 ينقسم املاء إل قسمني:  

 :الطهور القسم األول: املاء 

 أنواع:وهو الطاهر يف نفسه املطهر لغريه، وهو 

هو املاء الباقي عىل أصل ِخْلقته كَم خلقه  و  املاء املطلق:  - 1

اهلل تعال عليها، ومل ختالطه نجاسة فتغري لونه أو طعمه أو  

 . (1) كَمء األمطار، واألهنار، والعيون، والبحار رائحته، 

ر، سواء  و   ؛ لقوله تعال: أو كث راملاء،  قلَّ  هذا املاء طاِهر مطه 

ا﴾   َماءا َطُهورا
ِ
ََمء  [.  48]الفرقان:  ﴿َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

الطاهر،    -2 الورد،  واملاء  كَمء  بطاهر،  املتغري  املاء  هو 

 ونحوه. 

 وله ثَلث حالت:

راحته، فهذا طاهر    أو طعمه    أوإذا اختلط املاء الطهور بيشء من الطاهرات ومل يتغري لونه    األوىل:احلالة  

 مطهر. 

إذا اختلط املاء الطهور بيشء من الطاهرات، وتغري تغرياا أخرجه عن مسمى املاء فَل يسمى    الثانية:احلالة  

 ماء، كاملتغري بالشاي والقهوة واملرق، فهذا ل يصح به الطهارة. 

 
 (.38 -37( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص:1)
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1 

املاء املتغري بيشء من الطاهرات، ولكنه باقي عىل اسمه، ومل َيرجه عن مسمى املاء، كاملاء  الثالثة:احلالة  

را فغري  زعفران  أو  لونه،  فغري  صابون  خالطه  مطهر  ئالذي  طاهر  فهذا  طعمه،  فغري  ُحص  أو  حته، 

 . (1) لغريه

 أعضاء املتوضئ أو املغتسل.هو املاء املنفصل أو املتساقط من  و:  املاء املستعمل - 3

، وهذه قول الشافعية  ويزيل النجس، إل إذا تغري أحد أوصافه الثَلثة  ، طاهر مطهر يرفع احلدثوحكمه  

الكبري احلاوي  يف  املاوردي  طهارته  ، (2) نقله  قوله  ،  ودليل  ينجسه يشء)) :  ملسو هيلع هللا ىلصعموم  ل  طهور  ،  (3)((املاء 

كانوا فقد  الصحابة  فعل  النبي  وكذلك  توضأ  »إذا  وضوئه«  ملسو هيلع هللا ىلص:  عىل  يقتتلون  النبي    ؛(4) كادوا    ملسو هيلع هللا ىلص وألن 

، ومثل هذا ل َيْسَلم من  (6) ، ويغتسلون يف اجِلَفان(5) وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون يف األقداح واألَْتوار 

بمجرد ِماسته للعضو، أو جلسد رشاش يقع يف املاء من املسَتْعِمل، وإذا كان كذلك فإن املاء ل يفقد طهوريته  

 اإلنسان. 

 

 

 
 (.39( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي )ص: 1)

 (. 1/296( احلاوي الكبري )2)

( وصححه األلبان يف صحيح أيب 11815)( وأُحد برقم  66( والرتمذي وحسنه، برقم )66( أخرجه أبو داود برقم )3)

 (.60داود برقم )

 (.  189( أخرجه البخاري برقم )4)

 ( مجع َتْور، وهو: إناء يرشب فيه.5)

 ( واحدهتا: َجفنَة، وهي كالقصعة. 6)
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 : القسم الثاين: املاء النجس

 . (1) هو املاء الذي وقعت فيه نجاسة، فغريت طعمه، أو لونه، أو رحيهو

سواء كان كثرياا أو  - ل جيوز استعَمله، فَل يرفع احلدث، ول يزيل اخلبث  ،نجس باإلمجاع  وحكمه: أنه 

،  أو كثرياا   ،سواء كان قليَلا   ،هو طاهر  :فالصحيح  ،ومل تغري أحد أوصافه  ،النجاسةته  خالط  إذا  املاءأما    -قليَلا 

نه قيل لرسول  ، والدليل عىل ذلك حديث أيب سعيد اخلدري أ(2) وهذا الذي رجحه اإلمام الغزال والنووي

أ من بئر ُبَضاعة، وهي بئر ُيطَرح فيها احلَيضملسو هيلع هللا ىلصاهلل   :  ملسو هيلع هللا ىلصوحلم الكَلب والنَّْتن؟ فقال رسول اهلل    ، : أنتوضَّ

ءٌ )) ُسُه يَشْ  .(3) ((إنَّ املَْاَء َطُهوٌر لَ ُينَج 

 
 (. 40( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 1)

 (.113/ 1( املجموع رشح املهذب )2)

( وصححه األلبان يف صحيح أيب 11815( وأُحد برقم )66والرتمذي وحسنه، برقم )  (66( أخرجه أبو داود برقم )3)

 (.60داود برقم )

ية أو  حث اإللكرتون كات الب بة أو يف حمر ط يف املكت ــِ حث النَّش بإرشاف املعلم ومن خَلل الب

ْ سبب ما اختص اهلل تعال املاء به من صفة الطهورية  .برنامج املكتبة الشاملة؛ بني 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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العجني 

(1)
الطهارة به 

 (2) 

 

 
(1( برقم  ماجه  ابن  أخرجه   )378( برقم  والنسائي   )240( برقم  حبان  وابن  برقم 1262(  يف صحيحه  خزيمة  وابن   )

(240 .) 

/   7/  13اإلسَلمي يف دورته احلادية عرشة، واملنعقدة بمكة املكرمة يف  ( انظر: قرار جممع الفقه اإلسَلمي برابطة العامل  2)

 .هـ 1409

 

 املاء بالكلور:تغري 

إذا تغري لون املاء أو طعمه أو رحيه بيشء من الطاهرات كالكلور، أو العجني، أو غري ذلك من الطاهرات، 

مع بقاء اسم املاء عليه، فإنه طاهر مطهر عىل القول الصحيح؛ لبقاء اسم املاء عليه؛ حلديث أم هانئ أن 

 .(1)أثر العجني«»اغتسل وميمونة من إناء واحد يف قصعة فيها  النبي 

 تنقية مياه املجاري واستخداماهتا:

من الوسائل احلديثة تنقية مياه الرصف الصحي )املجاري(، بعدة وسائل فنية حديثة، عرب مراحل  

عديدة، تضمن سَلمته ونظافته ُتاماا؛ بغرض التخلص من نجاستها، نظراا للحاجة هلذا املاء، فهذا املاء 

ا جيوز استعَمله يف الرشب ويف إزالة األحداث واألخباث،   .(2)وحتصل الطهارة بهبعد تنقيته يصري طهورا
 

 

ا؛ إذا ُأزيلِت النجاسُة عنه؛ بأن  را ا مطه  ت النجاسُة بنفِسها، قد يصري املاُء النجُس ماءا طاهرا َتغريَّ

 طهور إل املاء الذي به النجاسة، أو نحو ذلك، بَحْيُث ل يظهر يف املاء املَُزال 
ٍ
أو بإضافِة ماء

 .النجاسة عنه أثٌر للنجاسة ِمن طعم أو لون أو رائحة
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ر والنظافِة؛ فامذا تفعل لو:  يف زمن )الوباء( يزداد حرُص الناس عىل التطهُّ

وجدَت املاء الذي حتتاجه للوضوء خملوطا ببعض األدوية أو املطهرات التي غريت لونه وطعمه مع 

 .بقائه ماء كام هو؟ َعلِّل ملا ستفعله

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

شاي أو احلليب أو الزنجبيل؛ وتغري  سة باملاء الذي خالطه طاهر كال ر وإزالة النجا ْ ُحكم التطه  َبني 

َي شايا أو حليبا ونحوه  .اسمه حتى ُسم 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا عن الوحدة بإكامل الفرغاِت التاليِة:تكتْب   ملخصا

 حكم الطهارة هو.............•

 وتنقسم الطهارة إىل: ..............، .....................   •

 من مظاهر عناية اإلسالم بالطهارة...................، ......................،•

.................. 

 ..................، ................... مها:أقسام الطهارة من احلدث •

 حثِّ اإلسالم عىل طهارة ............. و.............. واعتنى هبام.•

 املاء ينقسم إىل قسمني: ..............، و...................•

يف حالة تغري املاء بالكلور أو العجني مع بقاء اسم املاء عليه؛ فإنه ............. عىل •

 لقول الصحيح.ا

تنقية مياه املجاري بعدة وسائل فنية حديثة، عرب مراحل عديدة؛ .............. •

 استعامهلا يف الرشب ويف إزالة األحداث واألخباث، وحتصل به الطهارة.
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 . من خَلل مكونات اجلدول اآليت قارن بني الطهارة املعنوية والطهارة احلسية : 1س

 الطهارة احلسية الطهارة املعنوية  وجه املقارنة  م 
   تعريفها  1

   دليلها من القرآن الكريم  2

 

ْ : 2س  حكم الطهارة من احلدث يف الصَلة؛ مع ذكر دليل ذلك.  بني 

 د ثَلثة مظاهر لعناية اإلسَلم بالطهارة. د  عَ : 3س

 الرشعية اآلتية ما يستفاد منها عىل غرار املثال األول:استنبْط من النصوص  : 4س

 «. ُطُهورٍ  بَِغرْيِ  َصََلةٌ   ُتْقَبُل  ل»: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي   - 1

 ُيستبط منه وجوب الطهارة من احلدث لكل صَلة، ملن كان قادراا ولديه علم بذلك. 

ا﴾  - 2  َماءا َطُهورا
ِ
ََمء  [. 48الفرقان: ]قال اهلل تعال: ﴿َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

 ........................................................................................ 

بِ  - 3 َرُكْم  لُِيَطه  َماءا   
ِ
ََمء السَّ ِمَن  َعَلْيُكْم  ُل  َوُينَز  ِمنُْه  َأَمنَةا  الن َعاَس  يُكُم  ُيَغش  ﴿إِْذ  تعال:  اهلل  ِه قال 

ْيَطاِن﴾   [. 11األنفال: ] َوُيْذِهَب َعنُْكْم ِرْجَز الشَّ

........................................................................ ......... 

ُسهُ   لَ  َطُهورٌ  املَْاءَ  إنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي   - 4 ءٌ  ُينَج   «. يَشْ

 ................................................................................. 
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 ( أمام اجلملة اخلطأ: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ): ضُع عالمة الصواب )5س

 ( )       النجاسة بالبخارجيوز إزالة  (1

 ( )  جعل اإلسَلم التقصري يف الطهارة سبباا من أسباب التعذيب يف القرب  (2

 ( ) املاء الذي خالطه صابون فغري لونه، أو زعفران فغري رائحته ماء غري طاهر (3

 ( )  املاء النجس الذي وقعت فيه نجاسة، فغريت طعمه، أو لونه، أو رحيه (4

 مياه الرصف الصحي )املجاري( غري طاهرة دائَم، حتى لو تم تنقيتها بعدة وسائل  (5

 ( )   فنية حديثة، عرب مراحل عديدة، تضمن سَلمتها ونظافتها ُتاماا. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ضْع يف ملف إنجازك من خَلل التعاون املعريف مع زمَلئك مناقشة ملسألة واحدة فقط ِما ييل:

 والقليل، وبيان هذا احلد باملقادير احلديثة.املاء الكثري  -

 حكم املاء إذا وقعت فيه النجاسة. -

 الرأي يف الشتباه والشك يف طهارة املياه. -
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 3  

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم النجاسة. -

 يذكر أنواع النجاسة. -

 يعدد عددا من األعيان النجسة -

 يذكر طرق إزالة النجاسة. -

 تطهري جلود امليتة غري الكلب واخلنزيريبني كيفية  -

 يرشح مفهوم اآلنية.

 يبني حكم أوان الذهب والفضة، وأوان الكفار. -

 يناقش حكم األوان الثمينة من غري الذهب والفضة. -

يناقش حكم األوان املطلية واملموهة بالذهب  -

 والفضة.

 .يذكر حكم األوان املضببة بالذهب والفضة -

 خمرجات التعلم
 :املوضوع األول: النجاسة وأنواعها

 .أول: تعريف النجاسة

 .ثانيا: أنواع النجاسة

 .ثالثا: األعيان النجسة

 .رابعا: تطهري النجاسات

 .خامسا: تطهري جلود امليتة غري الكلب واخلنزير

 :املوضوع الثاين: أحكام اآلنية

 .أول: تعريف اآلنية

  .الذهب والفضةثانيا: حكم أوان 

 .ثالثا: حكم أوان الكفار

 .رابعا: حكم األوان الثمينة من غري الذهب والفضة

خامسا: حكم األوان املطلية واملموهة بالذهب 

 .والفضة

 .سادسا: حكم األوان املضببة بالذهب والفضة

 مفردات الوحدة

3
 عدد الساعات الدراسية

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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ر ديننا احلنيف من اإلمهال يف أمر النظافة وعدم الحرتاز من األقذار والنجاسات، سواء يف   حذَّ

 أن  -وعَل  جل  –البدن أو الثوب أو الُفُرِش أو اآلنية أو الطرقات أو حتى البيئة كلها، وقد أمرنا ربنا  

ر  يف أمور أخرى.  و الطواف وعند  الغتسال  وعند الصَلة: مثل كثرية؛ مواطن  يف ونتزين نتطهَّ

ومن الفوائد العظيمة لتحقيق الطهارة املادية واملعنوية واحلذر من النََّجِس؛ حتقيق حمبة اهلل سبحانه  

ِرينَ  اهللَإِنَّ : وتعال؛ حيث قال يف كتابه العزيز ابنَِي َوحُيِب  املَُْتَطه  ب  التَّوَّ
 [.22البقرة:] حُيِ

 

 

 َأكمْل الفراغني اآلتيني:

 ، يكون بــــ........، و..........، و....... تطهري اجلوارح-1

 عن ........ يف املاء الراكد. ملسو هيلع هللا ىلصاعتنى اإلسَلم بنظافة البيئة؛ فنهانا رسول اهلل  -2
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 ضد الطهارة، وهي كل ما ُيستقذر. النجاسة لغة: 

 أمر الشارع باجتناهبا، ُتنع صحة الصَلة.  كل عني مستقذرةالنجاسة رشعاا: 

 

  األول: النجاسة احلكمية:النوع 

أن يكون املحل أو اليشء طاهراا، فرتد عليه    : واملراد هبا

نجاسة طارئة؛ كأن يوجد ثوب أو بساط طاهر فتقع عليه  

والعارضة،   احلكمية  النجاسة  فهذه  فيتنجس،  النجاسة، 

 تطهر بأي طريقة تزيلها. 

  : النجاسة العينية:النوع الثاين

نفسه نجس، وهي  اليشء  أن تكون عني  واملراد هبا: 

 أقسام:  

الكلب لعاب  نجاسة  كنجاسة مغلظة:  ول:  القسم األ

من    بل ل بدل يكفي غسلها باملاء مرة كباقي النجاسات،  إذا وقعت عىل اجلسم أو الثوب أو مكان    واخلنزير،

 . سبع مرات إحداهن بالرتاب  غسلها

عىل  إذا وقعت    ، وما أشبه ذلك، بول اإلنسان، وروث احليوان، والدم كنجاسة متوسطة:  القسم الثاين:  

أ  أ  وثوب  ت ف مكان    وجسم  الغسل،  طَل  تكرار  فيها  بالرش، ول جيب  املاء عليهاوهر  إذا جرى  تطهر    ، إنَم 
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، كالدم َصُعب إزالته وذهبت صفاته من لون أو طعم أو ريح، ل يَّض بقاء لون    ،وذهب أثرها، فزالت عينها

، َفاْسَتْحَيْيُت َأْن َأْسَأَل َرُسوَل    قال: » ُكنُْت َرُجَلا   -ريض اهلل عنه    -  عيل، حلديث  مثَلا  اءا َفَأَمْرُت    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِمذَّ

 . (2) ((غسل ذكره ويتوضأ))ي :، وملسلم(1) ((فِيِه اْلُوُضوءُ )) :املِْْقَداَد ْبَن األَْسَوِد َفَسَأَلُه َفَقاَل 

يكفي  و ،  عامنيومل يبلغ سنه    ، وهي بول الصبي الذي مل يأكل إل اللبننجاسة خمففة:  القسم الثالث:  

ريض اهللَّ  -أم قيس بنت حِمَْصٍن    ، حلديث رشها باملاء، بحيث يعم الرش مجيع موضع النجاسة من غري سيَلن

يف ِحْجِرِه فبال عىل    ملسو هيلع هللا ىلص، فأجلسه رسول اهللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص »أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إل رسول اهللَّ    - عنها

 . (3) ومل َيْغِسْلُه« ،ثوبه، فدعا بَمء َفنََضَحهُ 

 

 
 (. 303( ومسلم برقم )176( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.303( أخرجه مسلم برقم )2)

 (. 287( ومسلم برقم )2021( أخرجه البخاري برقم )3)

سبب كون املخاط والبصاق ل يمنعان صحة الصَلة؛ عىل الرغم من كوهنَم من جنس  فاكتِش 

 .القذارة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



(44 ( 

 

 

 إل املني ليس بنجس.  فهي نجسة، وغريمهاكل مائع خرج من السبيلني كالبول والغائط  .1

 .، فهي نجسة مع حيوان طاهر  ، أو من أحدمها ،الكلب واخلنزير وما تولد منهَم .2

 واآلدمي ليس بنجس.   ،امليتة كلها نجسة إل السمك واجلراد  .3

 . ، فهي نجسةبول وروث احليوان غري مأكول اللحم .4

 .نجس  دم احليض والنفاس .5

سبحانه:   لقوله  باملاء؛  إزالتها  هو  النجاسات  طهارة  يف  ا﴾ األصل  َطُهورا َماءا   
ِ
ََمء السَّ ِمَن    ﴿َوَأْنَزْلنَا 

َرُكْم بِِه﴾وقوله:  [48]الفرقان:   َماءا لُِيَطه 
ِ
ََمء ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ  .  [ 11]األنفال:   ﴿َوُينَز 

معينة يف تطهريها رشعاا؛ فيجب العمل هبا، وهي كَم سبق يف األمثلة هناك نجاسات وردت فيها كيفية  

 يف النجاسة املغلظة واملتوسطة واملخففة، وكذلك تطهري اجللود كَم سيأيت. 

قاؤها، بَمدة  بده إ ويطهر جلد احليوان غري الكلب واخلنزير بالدباغ، والدباغ: نزع رطوبة اجللد التي يفس

يفة  َهاُب، َفَقْد َطُهرَ )):  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    ، لقوللذعة ِحر  ، وجيب غسل اجللد باملاء بعد الدبغ (1) ((إَِذا ُدبَِغ اإْلِ

 . (2) بغ هبا، أو األدوية التي تنجست بمَلقاته قبل طهر عينهملَلقاته لألدوية النجسة التي دُ 

 

 

 

 
 (.366( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.43/ 1م الشافعي )( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلما2)
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يف ضوء احلكم الرشعي لالنتفاع بالنجاسات واملتنجسات أو التداوي هبا؛ اذكر ماذا تفعل يف احلالت 

 التالية؛ مع التعليل: 

 وجدَت بعض عَمل الطَلء يف بيتك يستخدمون فرشة طَلء مصنوعة من شعر اخلنزير.-أ

مليتة يف اإلضاءة أو سمعَت أن بعض قاطني املرتفعات البعيدة قد يستخدمون شحوم احليوانات ا -ب

 التدفئة أو الطهو نظرا لعدم توفر مصادر الوقود لدهيم دائَم.

وصَف طبيٌب ألحد زمَلئك الذين يعانون من وجود ُحبيبات يف وجهه أدويةا معروٌف عنها أن  -ج

 هبا مكونات نجسة.

 

 

ا عن   بإكامل الفرغاِت التاليِة: موضوع الدرستكتْب ملخصا

حذر ديننا احلنيف من اإلمهال يف أمر ................ وعدم الحرتاز من ..............  •

 و...........، يف البدن أو الثوب أو الُفُرِش أو اآلنية أو الطرقات أو حتى ......... كلها.

 من فوائد حتقيق الطهارة............................ •

 النجاسة نوعان: .............. و...................•

 تنقسم النجاسة العينية إىل: ......................، .....................، •

..................... 

ناك نجاسات وردت فيها األصل يف طهارة النجاسات هو إزالتها بـ...............، وه•

 .............. معينة يف تطهريها رشعاا؛ فـ.................. العمل هبا.

 .جلد احليوان غري الكلب واخلنزير يطهر بـ ....................•

 ................................................................ من األعيان النجسة: •
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 .(1) مجع إناء، ومجع اآلنية: األوان، مثل: سقاء، وأسقية، وأساق اآلنية لغة: 

هي األوعية التي حيفظ فيها املاء وغريه، سواء كانت من احلديد، أو اخلشب أو احلجر  اآلنية اصطالحاا:  

 أو اجللود، أو من غريه. 

    

لقوله   باإلمجاع؛  والرشب  األكل  والفضة يف  الذهب  آنية  استعَمل  آنَِيِة  ))  :ملسو هيلع هللا ىلص ل جيوز  ِِف  ُبوا  َترْشَ َولَ 

ِة، َولَ َتْأُكُلوا ِِف ِصَحافَِها َهِب َواْلِفضَّ ْنَيا ،الذَّ َا هَلُْم ِِف الد   . (2) ((َوَلُكْم ِِف اآلِخَرةِ   ،َفإهِنَّ

كذلك حيرم استعَمل أوان الذهب والفضة يف غري األكل والرشب: كاإلدهان، والكتحال، والتطيب، و

 . (3)  أكواب الشاي أو القهوة ونحوهاواملَلعق و واختاذ األقَلم، وأدوات املكتب،

 
 (.6/2274( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسَمعيل اجلوهري الفارايب )1)

 (. 2067( ومسلم برقم )5633( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1/77( واحلاوي الكبري للَموردي ) 1/251( املجموع رشح املهذب للنووي )3)

موضوعات فقه الطهارة يف اإلسَلم؛ فباب املياه، أحلق به باب اآلنية، حيث إن املاء لبد تعددت 

له من إناء يوضع فيه، ثم يستعمل هذا املاء من هذا اإلناء، ومن هنا جاء تصنيف الفقهاء باب اآلنية 

 داخل فقه الطهارة.
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وأصحاَبه    ملسو هيلع هللا ىلص »أنَّ النبيَّ  :  ، وفيه-َريِضَ اهللُ عنه-ِعمراَن بِن ُحصنٍي  حلديث  جيوز استعَمل آنية الكفار،  

وألن اهلل تعال أباح لنا طعام أهل الكتاب وهم يقدمونه يف آنيتهم، إل    ؛(2) امرأٍة ُمرشكٍة«  (1)استعملوا مزادةَ 

تأكلوا  )):  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ؛فَل جيوز استعَمهلا إل بعد غسلها  ،إذا علم نجاستها   ،فيها إل أن ل جتدوا غريهال 

 . (3)((ثم كلوا فيها ، فاغسلوها

 
 

لعموم    ألن األصل يف األشياء اإلباحة ؛  (4) جيوز اختاذ األوان الثمينة واستعَمهلا، ولو يف األكل والرشب

َم ِزينََة    قوله تعال:  ْزِق﴾  اهللِ﴿ُقْل َمْن َحرَّ ي َباِت ِمَن الر  تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ وألن ختصيص    ؛32]األعراف:    الَّ

 املنع بالذهب والفضة يقتيض إباحة ما عدامها.  ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 التعريف:

، طَلء اإلناء املصنوع من نحاس أو حديد أو نحومها بَمء الذهب أو الفضةاملطيل واملموه هو: تلبيس أو  

 
 ( املزادة: قربة كبرية يزاد فيها جلد من غريها. 1)

 (. 682( ومسلم برقم )344( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.  1930( ومسلم برقم )5478( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.1/78( وينظر: احلاوي الكبري للَموردي )1/252( املجموع رش املهذب، للنووي )4)

 ماذا تفعل لو:

 دعاك جارك غري املسلم للطعام يف بيته وعىل مائدته ويف آنيته.
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 فيصري لونه كلون الذهب أو الفضة. 

 احلكم الرشعي:

إذا كان الطَلء والتهويه لإلناء جمرد لون الذهب والفضة فقط فهو جائز، وإن كان بذهب وفضة بحيث  

 إذا ُعرض عىل الناس سال وذاب فإنه حيرم استعَمله.

 التعريف: -

 ويربط  جُيَمُع من فضة أو ذهب أو رشي  ةقطعالتضبيب هو: عبارة عن  
ِ
 . هبا بني طريَفِ املنَكرِسِ ِمن اإلناء

 احلكم الرشعي:-

  .سواءا كانت الضبة صغرية أو كبرية   ، يحرم استعَمل اإلناء املضبب بالذهب مطلقاا إذا كان من ذهب ف 

- َأَنِس ْبِن َمالٍِك    حلديث  كره؛ يُ وأما اإلناء املضبب بالفضة إذا كانت صغرية للحاجة جائز، وإن كنت للزينة  

ةٍ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َقَدَح النَّبِى   »:  -ىض اهلل عنه ر ْعِب ِسْلِسَلةا ِمْن فِضَّ ََذ َمَكاَن الشَّ ، َفاختَّ كثر    ، ولكن إذا زاد أو (1) «اْنَكرَسَ

 .(2) حيرم استعَمله  التمويه 

 
 (. 2942( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 8/ 1ينظر: فتح الوهاب برشح منهج الطَلب ) ( 2)
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ف عىل  ارجْع ألحد مراجع الفقه املعروفة، أو أحد حمركات البحث اإللكرتونية؛ ثم قْم بالتعر 

ــلُت له مع حكم  ــتعرُض ما توص ــنوعة من اجللود واحليوانات؛ ثم اس ــتعَمل األوان املص اس

 .زمَلئك مع تدوين رؤوس أقَلم للنتيجة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ا عن موضوع الدرس بإكامل الفرغاِت التاليِة:  تكتْب ملخصا

.......... لبد له من تم إحلاق باب........... بباب املياه يف فقه الطهارة، حيث إن •

 إناء يوضع فيه.

 ل جيوز استعَمل آنية .................... يف األكل والرشب باإلمجاع.•

 جيوز استعَمل آنية ...............•

 جيوز اختاذ األوان ............... واستعَمهلا، ولو يف األكل والرشب.•

....  بالذهب والفضة إذا كان جيوز استعَمل األوان ...............و............•

ذلك جمرد لون بذهب وفضة ل يمكن ................ أو...........؛ فإن أمكن 

 ذلك فإنه ................. استعَمله.

من ............... استعَمل اإلناء املضبب بالذهب مطلقاا، سواءا كانت الضبة •

 صغرية أو كبرية.
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 . اا لكيفية خمالطة النجاسة للَمء مع بقائه طاهرا مفرسا  مثالا  ْضْب ا : 1س

 حرمة اختاذ آنية الذهب والفضة.  ملسو هيلع هللا ىلصاستنتْج ما يقتضيه ختصيص النبي : 2س
 علل: َيطهُر الثوب أو البساط إذا وقعت عليه النجاسة ثم ُتت إزالتها. : 3س
 إلجابة كل سؤال ِما ييل: اخرْت اإلجابة الصحيحة من بني الختيارات املتعددة  : 4س

 ........................  للنجاسة (1)

 . مخسة أنواع د( .  ثَلثة أنواعج(   . عانب( نو  .نوع واحد  أ(

 النجاسة العينية؛ تكون يف:  (2)

 .  اليشء من النجاسة عىل  الطارئب(    .يف األساس املحل طاهراا أ( 

 نفسه. عني اليشء د(   العارض عىل اليشء من النجاسة. ج( 

 ؛ هو: استعَمل آنية الذهب والفضة يف األكل والرشبحكم  (3)

 مستحبد(   مندوبج(  حمرم ب(   جائز أ( 

 ل يمكن إذابته:   الفضة و أالذهب مجرد لون من ب  األوان املطلية واملموهة حكم  (4)

 د( مستحب  ج( مندوب ب( حمرم   أ( جائز 

 
  

 

 ِما ييل:ضْع يف ملف إنجازك بحثا مبسطا عن مسألة واحدة 

 استعَمل اجلرائد ونحوها يف إزالة النجاسة. -

 الستجَمر باملناديل الورقية. -
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم سنن الفطرة. -

 يعدد سنن الفطرة. -

 يبني حكم سنن الفطرة. -

 يرشح مفهوم السواك وفضله وحكمه ومرشوعيته. -

 حكم استخدام الفرشة واملعجون.يناقش  -

 يناقش حكم تشقري احلواجب. - 

 يناقش حكم جتميل احلاجبني. -

يوضح ما جيب عند قضاء احلاجة وما يستحب   -

 وما حيرم وما يكره. 

يوضح أحكام الستنجاء والستجَمر، ورشوط  -

 ما يستجمر به. 

 يعرف الوضوء. -

 يناقش فضل الوضوء.  -

 يبني حكم الوضوء. -

يرشح صفة الوضوء ورشوطه وفروضه وسننه  -

 ونواقضه.

 يطبق مهارة الوضوء الصحيح. -

 يناقش بعض املسائل املعارصة املتعلقة بالوضوء.-

 خمرجات التعلم
 املوضوع األول: ُسنَُن الفطرة

 أول: تعريف ُسنَِن الفطرة

 ثانيا: عدد خصال الفطرة

 ثالثا: التعريف بخصال الفطرة

 رابعا: مسائل معارصة

 خامسا: أحكام قضاء احلاجة:

 سادسا: أحكام الستنجاء والستجَمر

 املوضوع الثاين: أحكام الوضوء

 ثانيا: فضل الوضوء  أول: تعريف الوضوء

 رابعا: صفة الوضوء  ثالثا: حكم الوضوء 

 سادسا: فروض الوضوء خامسا: رشوط الوضوء

 وضوءثامنا: نواقض ال سابعا: سنن الوضوء

 تاسعا: ما يستحب له الوضوء

 عارشا: مسائل معارصة يف الوضوء

 املوضوع الثالث: أحكام املسح عىل اخلفني واجلبائر

 القسم األول: املسح عىل اخلفني

 القسم الثان: املسح عىل اجلبرية

 مفردات الوحدة

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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[،  30]الروم:  فِطَرَت اهللِ اَلتِي َفَطَر النَّاَس َعَليَها  قال فيها احلق سبحانه:اإلسَلم دين الفطرة التي   

َيا  وهو دين الطهارة والنقاء والنظافة والصفاء.. مجع بني تطهري الباطن والظاهر، ويف أوائل آيات التنزيل:  

ْ * َوثَِيابَ  ُر * ُقْم َفَأنِذْر * َوَربََّك َفَكرب  ث  َا املُْدَّ ْجَز َفاْهُجرْ َأهي  ْر * َوالر  وتتمثل الفطرة يف [،  5-1]املدثر:  َك َفَطه 

طهارة املسلم باطناا وظاهراا، فطهارة الباطن هـي تطهري النفس اإلنسانية من الرشك باهلل، وطـهـارة الـظـاهر  

وحسن سمته؛ ملا يف  هي الفطرة العملية التي تشتمل عىل كل ما كان متعلقاا بجَمل املظهر عند اإلنسان املسلم  

ذلك من مَلءمة للفطرة السوية التي خلق اهلل اإلنسان عليها، والتزام هبدي النبوة املبارك؛ وسنن األنبياء، 

أفضل   عىل  ويكون  هبا  املرء  َيكُمل  عليها؛  الناس  اهلل  فطر  التي  اخلصال  هذه  جمموعة  تطبيق  خَلل  ومن 

 . وي نبوي لألمة اإلسَلميةالصفات وأمجل اهليئات؛ وهذه اخلصال هي منهج ترب

وكذلك من أمجل األحكام واحلكم ما يتعلق بالوضوء؛ فعند التأمل تتبدى لك أحكاٌم جليلة وحكٌم  

مجيلة تتبني فيها عظمة اإلسَلم ورقي أحكامه وسمو رشيعته، فَم أمجل أن يكون املسلم متوضئاا.. فضائل  

ِريَن  :  وأجور ونظافة وطهور  ب  املَُْتَطه 
ابنَِي َوحُيِ [، عمٌل يسرٌي وأجٌر كبري،  222]البقرة:   ... إِنَّ اهللَّ حُيِب  التَّوَّ

َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلعَ   ويف آخر آية الوضوء   ْن َحَرٍج َوَلكِن ُيِريُد لُِيَطهَّ ُكْم  لَّ ...َما ُيِريُد اهللُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم م 

 [.6]املائدة: َتْشُكُرونَ 
 ويف هذه الوحدة بإذن اهلل تعال نقدم رشحاا تفصيلياا لسنن الفطرة وأحكام الوضوء. 

 

ح أثر التزام املسلم بتطبيق بعض سنن الفطرة عىل النظافة الشخصية وعىل احلياة العامة لدى املجتمع  وض 

 املسلم. 
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ْبغة  الفطرة لغة: اخِلْلقة  . أو الص 

السوي،  الفطرة  و الطبع  هي  اصطَلحاا: 

 لق الناس عليها. واجلبلة املستقيمة التي ُخ 

حديث عائشة  كَم جاء يف    خصلة، عرشة  إحدى    ملسو هيلع هللا ىلص ورد عن النبي  خصال الفطرة ليست حمصورة، ولكن  

اِرِب،  )) :  ملسو هيلع هللا ىلص قالت: قال رسول اهلل   ، َوَقص   َعرْشٌ ِمَن اْلِفْطَرِة: َقص  الشَّ
ِ
َواُك، َواِلْستِنَْشاُق بِاملَْاء َوإِْعَفاُء الل ْحَيِة، َوالس 

. َقاَل ُمْصَعٌب: َوَنِسيُت الْ 
ِ
اجِم، َوَنْتُف اإِلبِِط، َوَحْلُق اْلَعاَنِة، َواْنتَقاُص امْلَاء َة إِلَّ َأْن َتكوَن  األَْظَفاِر، َوَغْسُل اْلرَبَ َعارِشَ

َتانُ )) وفيه زيادة:    (( مَخٌْس ِمَن اْلِفْطَرةِ )) :  - ريض اهلل عنه - حديث أيب هريرة  ، و ( 1) (( امْلَْضَمَضةَ  ، فهذه كلها  ( 2) (( َواخْلِ

فذهب  إعفاء اللحية:  عليها، عدا اخلتان فهو واجب، وكذلك    - عليه الصَلة والسَلم - من السنة التي حث النبي  

  ابن الرفعة يف حاشية الكافية بأنَّ الشافعيَّ ، وقد نص  ا عىل الرجال، وحيرم حلقه  ة واجب كثري من أهل العلم عىل أهنا  

 . ( 3) حلق اللحية   األم  عىل حتريم   كتابه   نصَّ يف   - ريض اهلل تعال عنه - 

 
 (.261( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 257( ومسلم برقم )5889( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 9/376( انظر: حاشية الرشوان ) 3)

تسمى ُسنَُن الِفْطَرِة أيضاا: خصال الفطرة؛ وذلك 

ألن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر اهلل الناس عليها 

واستحبها هلم؛ ليكونوا عىل أحسن هيئة، وأكمل 

 .صورة
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وهو  ،استعَمل عود أو نحوه يف تنظيف وفرش األسنان؛ إلذهاب التغيري، ونحوه هو  السواك: -1

 . (1)((السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب)): -عليه الصَلة والسَلم -مستحب، قال 

، فهو يمنع حدوث اللتهابات،  (2)واجب يف حق الرجال، ومستحب يف حق النساء اخلتان: -2

 وجتمع القاذورات، والوقاية من األمراض اجلنسية والرسطانية، وغريها من الفوائد.

يقوم مقامه   وهو إزالة األذى، أو النّجاسة العالقة بالفرج باستخدام املاء، أو ما انتقاص املاء:  -3

 ق.  من األحجار واألورا

ها بحيث ل ترتك حتى تطول.   تقليم األظافر: -4  وهو َقص 

 الشارب هو الشعر النابت عىل الشّفة العليا.  قص الشارب: -5

ْقن التي هي جُمَتمع الل ْحَينْي، ومثلها العارض.   إعفاء اللحية: -6 ْعُر النَّابِت عىل الذَّ  الل حَيُة هي الشَّ

بإزالة الشعر الذي ينبت حول الفرج،   -أنثى  ذكراا كان أم -وهو قيام اإلنسان    الستحداد:  -7

 
 (. 3695( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )4( أخرجه النسائي برقم )1)

 (. 4/202( ومغني املحتاج للرشبيني )300، 297/ 1)( املجموع رشح املهذب 2)

بالتعاون مع زمَلئك قم بالبحث النَِّشط يف املكتبة )الواقعية أو اإللكرتونية(؛ فامجع عددا من 

دت خصال   .الفطرةاألحاديث النبوية التي عدَّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 والذي ُيسّمى بشعر العانة.  

 وهو إزالة الشعر النابت حتت اإلبط، إّما بالنتف أو احللق.   نتف اإلبط: -8

 وهي التعّرجات والعقد التي بني األصابع.  غسل الرباجم: -9

 وهو غسل األنف والفم عن طريق إدخال املاء فيه، ثم إخراجه.  املضمضة والستنشاق: -10

 استخدام الفرشة واملعجون: -1

سنان بالفرشة واملعجون ِما صنع حديثاا؛ لدخوله ضمن مفهوم السواك؛ إذ جيوز الستياك وتنظيف األ

األسنان بسهولة ويرس، مع اشتَمهلا عىل مواد  يتحقق هبا تنظيف األسنان، بل إن الفرشاة يتم هبا تنظيف باطن  

 مطهرة ومنظفةـ

 تشقري احلواجب: -2

 ُيغري لونه، إل ما يشبه لون اجلسد،  
ٍ
تشقري احلاجبني: هو صبغ أطراف احلاجب العلوي والسفيل، بيشء

 .(1) لكي يظهر دقيقاا، ويبدو كأن الشعر منزوٌع حوله، والقول الصحيح يف هذا الفعل أنه جائز

 حلاجبني:نمص ا -3

-حرم إزالة شعر احلواجب بأي طريقة؛ حلديث عبد اهلل بن مسعود  ، فيواحللق والقص  - وهو النتف 

عنه  هلل  َخْلَق   -ريض  اِت  َ املَُْغري  لِْلُحْسِن  َواملَُْتَفل َجاِت  َصاِت  َواملَُْتنَم  َواملُْْسَتْوِشََمِت  اْلَواِشََمِت  اهلل  »َلَعَن    قال: 

 .(3) فيجوز ولحرج به وأما التخفيف من احلاجبني إن كانا غليظني غلظاا غري معتاد  ،(2) «اهللِ

 

 
 (.17ص: ) (  أحكام تشقري احلاجبني وصبغهَم، للدكتور طارق اخلويطر،1)

 (.2125( ومسلم برقم )4886( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.17ص: )(  أحكام تشقري احلاجبني وصبغهَم، للدكتور طارق اخلويطر،3)
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 ما جيب عند قضاء احلاجة:  ( أ

أثناء قضاء احلاجة  -1 الناس  العورة عن  :  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث بَلل بن احلارث املزن أن رسول اهلل    ؛ سرت 

 . (1)»كان إذا أراد احلاجة أبعد« 

  أن حلديث ابن عباس    ؛التنزه والرتفع عن إِصابة النجاسة لثوبه أو بدنه، فإِن أصابه يشء غسله  -2

َباِن ِِف َكبرِيٍ )):  قال   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   َباِن، َوَما ُيَعذَّ ا لَ َيْسَترِتُ ِمْن  ))  :ُثمَّ َقاَل   ((ُيَعذَّ َبْولِِه،  َبىَل، َكاَن َأَحُدمُهَ

 .(2) ((َوَكاَن اآلَخُر َيْمِشى بِالنَِّميَمةِ 

  ملسو هيلع هللا ىلص»َكاَن النَّبِي   قال:    -ريض اهلل عنه - حلديث أنس    ؛(3) ونحوها  أو الستجَمر  باملاء،   الستنجاء  - 3

« ،( 4) َفَأُْحُِل َأَنا َوُغََلٌم َنْحِوي إَداَوةا َوَعنََزةا  ،َيْدُخُل اخْلَََلءَ 
ِ
   .(5)َفَيْسَتنِْجي بِاملَْاء

 ما يستحب عند قضاء احلاجة: ( ب

الصحراء  -1 الناس عند قضاء احلاجة يف  النبي  ؛  البتعاد عن  أن  املغرية  »انطلق حتى    ملسو هيلع هللا ىلصحلديث 

 .(6)فقىض حاجته«  ،توارى عني
 . (7) ((اللهم إِن أعوذ بك من اخلُْبث واخلبائث))أن يقول عند دخول احلَمم:   -2

 
 (. 336( وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه برقم ) 20الرتمذي برقم )( و336( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 292( ومسلم رقم )216( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 70شافعي، درية العيطة )ص:   -( انظر: فقه العبادات 3)

 ( الَعنََزَة: احلَْربُة، واإلداوة: إناء صغري من جلد.4)

 (. 271برقم )( ومسلم 152( أخرجه البخاري برقم )5)

 (.274( أخرجه مسلم برقم )6)

 (. 375( ومسلم برقم )142( أخرجه البخاري برقم )7)
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 تقديم الرجل اليرسى عند دخول احلَمم، واليمنى عند اخلروج منه.  -3

 .  (1) ((غفرانك))وأن يقول عند اخلروج:  -4

 .(2) يندب أل يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض و  -5

 احلاجة:ما حيرم عند قضاء  (ج 

حلديث أيب أيوب األنصاري  ؛  استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء احلاجة يف الصحراءحيرم    - 1

ُقوا  ))  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل   إَِذا َأَتْيُتُم اْلَغاِئَط َفََل َتْسَتْقبُِلوا اْلِقْبَلَة بَِغاِئٍط َوَل َبْوٍل، َوَلكِْن رَش 

ُبوا ُبنيت نحو الكعبة، فننحرف  ،  (3) ((َوَغر  أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد  قال 

 عنها، ونستغفر اهلل.  

(4) . 

 ِمْن َهَذا  )):  ملسو هيلع هللا ىلصحيرم البول يف املسجد، ولو يف إناء؛ لقول النبي    -2
ٍ
ء إِنَّ َهِذِه املََْساِجَد َل َتْصُلُح ليَِشْ

ََم ِهَي لِِذْكِر  ََلةِ  اهللِاْلَبْوِل َوَل اْلَقَذِر، َوإِنَّ  .  (5) ((َوِقَراَءِة اْلُقْرآنِ  ، َوالصَّ

 
/ 1( وصححه النووي يف اخلَلصة )9824( والنسائي برقم ) 30( وأبو داود برقم )300( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

170 .) 

 (. 70شافعي، درية العيطة )ص:   -( ينظر: فقه العبادات 2)

 (.264لم برقم )( أخرجه مس3)

 (. 266(، ومسلم برقم )148( أخرجه البخاري برقم )4)

 (.285( أخرجه مسلم برقم )5)

جيوز قضاء احلاجة يف داخل بنيان كالبيوت ونحوه، أو يكون هناك يشء ساتر بني الذي يقيض 

يبول يف بيته مستقبل  ملسو هيلع هللا ىلص: »أنه رأى رسول اهلل -ريض اهلل عنهَم-عمر حاجته وبني القبلة؛ حلديث ابن 

 .(4)«القبلةالشام، مستدبر 
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1 

بقربه -3 ويكره  امليت،  بأجزاء  ترابه  لختَلط  القرب؛  عىل  البول  َعىَل  َل  ))حلديث:    ؛حيرم  لُِسوا  جَتْ

ا حلرمة  و،  (1)(( َوَل ُتَصل وا إَِلْيَها  ، اْلُقُبورِ  البول والغائط أشد من جمرد اجللوس؛ فإن يف ذلك انتهاكا

 وأصحاهبا.  ، القبور

»هَنَى َرُسوُل    - ريض اهلل عنه-حيرم الستجَمر بالروث أو العظم أو بالطعام املحرتم؛ حلديث جابر  -4

َح بَِعْظٍم َأْو بَِبْعٍر« ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َأْن َيَتَمسَّ
 (2). 

اِكِد« :ملسو هيلع هللا ىلصحيرم البول يف املاء الراكد؛ حلديث جابر عن النبي -5  الرَّ
ِ
ُه هَنَى َعْن اْلَبْوِل يِف املَْاء  . (3)»َأنَّ

  ، أو حتت شجرة مثمرة   ،أو يف احلدائق العامة  ،أو يف الظل  ،حيرم عليه البول أو الغائط يف الطريق-6

اَز ِِف املََْواِردِ )):  ملسو هيلع هللا ىلص أو موارد املياه؛ ملا روى معاذ قال: قال رسول اهلل   ُقوا املَََْلِعَن الثَََّلَث: اْلرَبَ  ، اتَّ

 . (4) ((َوالظ ل   ،َوَقاِرَعِة الطَِّريِق 
﴿َذلَِك َوَمْن    : سبحانهوذلك تعظيَما لكَلم اهلل تعال، قال    ؛عند قضاء احلاجة  حيرم قراءة القرآن-7

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾ اهللُِيَعظ ْم َشَعاِئَر    [.  32]سورة احلج: َفإهِنَّ
حيرم استخدام الورق واجلرائد والكتب املحرتمة، والتي ل ختلو ذكر اهلل تعال، أو اسم اهلل تعال،  -8

 حديث نبوي، أو اسم من أسَمء األنبياء. أو آية قرآنية، أو  
 ما يكره عند قضاء احلاجة: (د

 يكره استقبال الريح بالبول؛ لئَل يعود الرذاذ عليه، فيتنجس.    -1

 
 (.972( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.263( أخرجه مسلم برقم )2)

 (. 239(، ونحوه عند البخاري برقم ) 281( أخرجه مسلم برقم )3)

 (.156/ 1وحسنه النووي يف اخلَلصة )( 328(، وابن ماجه برقم )26( أخرجه أبو داود برقم )4)
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 ، وهو الثقب يف اجلدار. حر اجلُ يكره البول أو الغائط يف   -2

 . (1) يكره البول يف مكان صلب حتى ليتطاير ويرجع عىل الثوب والبدن  -3

َفََل  :  ملسو هيلع هللا ىلصيكره أن  يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، أو أن يستنجي هبا؛ لقوله    -4 َأَحُدُكْم  َباَل  ))إَِذا 

 .(2) َيْأُخَذنَّ َذَكَرُه بَِيِمينِِه، َولَ َيْسَتنِْجى بَِيِمينِِه((

 لستنجاء: إزالة اخلارج من السبيلني باملاء. واملراد با

 أو نحومها.  ، الستجَمر: إزالة اخلارج من السبيلني بحجر، أو ورقواملراد ب

 ؛ فيجب إزالته. النجس  خرج شيئ من السبيلني وهوإذا ف

  ملسو هيلع هللا ىلص »َكاَن النَّبِي   قال:    - ريض اهلل عنه-أنس    ؛ حلديث واجلمع بينهَم أفضل  ،اآلخر   مقام أحدمها    ويقوم 

«  ،َوَعنََزةا   َفَأُْحُِل َأَنا َوُغََلٌم َنْحِوي إَداَوةا   ،َيْدُخُل اخْلَََلءَ 
ِ
ول جيزئ الستجَمر أقل من ثَلث  ،  (3)َفَيْسَتنِْجي بِاملَْاء

 .(4) »هَنَاَنا َأْن َنْسَتنِْجَي بَِأَقلَّ ِمْن َثََلَثِة َأْحَجاٍر«: -ريض اهلل عنه-حلديث سلَمن   ؛مسحات

 

 

 
 (. 70شافعي، درية العيطة )ص:  –( فقه العبادات 1)

 . (267( واللفظ له، ومسلم برقم )154أخرجه البخاري برقم )( 2)

 (. 271( ومسلم برقم )247( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.262( أخرجه مسلم برقم )4)

 

 حكم من يفعل اآليت، وبامذا تنصحه؟ما 

 رجل يرفع ثوبه لقضاء احلاجة قبل الدنو من األرض. -1

 ا بإزالة كافة النجاسات.ا يف حتقيق التطهر فال يعتني كثريا رجل يتساهل كثريا  -2
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 تكتَب ما تعرفَت عليه من خصال الفطرة اإلحدى عرشة فيام ييل:-1

.........................................................................................

......................................................................................... 

ا عن أحكام قضاء احلاجة من خالل إكامل اجلدول التايل:-2  تكتَب ملخصا

 حلاجةأحكام قضاء ا

 املحرم املكروه املستحب الواجب
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بضم الواو: مشتق من الوضاءة، وهي النظافة واحلسن، وأما بفتح الواو فهو: املاء الذي    الوضوء لغة: 

 يتوضأ به. 

 التعبد هلل تعال بغسل األعضاء األربعة عىل صفة خمصوصة.  ورشعاا:

  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -أيب هريرة    ورد يف فضل الوضوء نصوص كثرية، منها حديث 

َأ اْلَعْبُد املُْْسِلُم، َأِو املُْْؤِمُن، َفَغَسَل َوْجَهُه َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكل  َخطِيَئٍة َنَظَر إَِليْ )) ، َأْو َمَع إَِذا َتَوضَّ
ِ
َها بَِعْينَْيِه َمَع املَْاء

، َفإَِذا َغَسَل َيَدْيِه َخَرَج ِمْن َيَدْيِه ُكل   
ِ
، َفإَِذا  آِخِر َقْطِر املَْاء

ِ
، َأْو َمَع آِخِر َقْطِر املَْاء

ِ
َخطِيَئٍة َكاَن َبَطَشْتَها َيَداُه َمَع املَْاء

ََيُْرَج  َحتَّى   ،
ِ
املَْاء َقْطِر  آِخِر  َمَع  َأْو   ،

ِ
املَْاء َمَع  ِرْجََلُه  َمَشْتَها  َخطِيَئٍة  ُكل   َخَرَجْت  ِرْجَلْيِه  ِمَن  َغَسَل  َنِقيًّا   

ُنوِب     .(1) ((الذ 

، أو    ،عىل املسلم إذا أحدث، ثّم أراد أداء الصَلة  الوضوء واجٌب  سواءا أكانت صَلة فريضةا أم نافلةا

ََلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم  طواف أو مس املصحف، قال تعال:   ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ َا الَّ ﴿َيا َأهي 

﴾إَِل   [.  6]املائدة:  املََْرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إَِل اْلَكْعَبنْيِ

أَ )):  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنه -وعن أيب هريرة    . (2) ((لَ ُتْقَبُل َصََلُة َمْن َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ

 
 (.244( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 225( ومسلم برقم )135البخاري برقم )( أخرجه 2)
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، َفَأْفَرَغ َعىَل َيَدْيِه  صفة الوضوء وردت يف حديث  
ٍ
ُه َرَأى ُعْثََمَن َدَعا بَِوُضوء اَن َأنَّ ُُحَْراَن َمْوَل ُعْثََمَن ْبِن َعفَّ

َواْسَتنَْشَق، وَ  َُتَْضَمَض،  ُثمَّ   ،
ِ
اْلَوُضوء ِِف  َيِمينَُه  َأْدَخَل  ُثمَّ  اٍت،  َمرَّ َثََلَث  َفَغَسَلُهََم  إَِناِئِه،  َغَسَل  ِمْن  ُثمَّ  اْسَتنَْثَر، 

 َثََلثاا، ُثمَّ َمَسَح بَِرْأِسِه، ُثمَّ َغَسَل ُكلَّ ِرْجٍل َثََلثاا، ُثمَّ 
ا َوَيَدْيِه إَِل املِْْرَفَقنْيِ ُأ    ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرَأْيُت النَّبِىَّ  َوْجَهُه َثََلثا َيَتَوضَّ

َأ َنْحَو  ))  :َوَقاَل   ،َنْحَو ُوُضوِئى َهَذا ُث َنْفَسُه فِيِهََم، َغَفَر اهللُ َلُه  َمْن َتَوضَّ  لَ حُيَد 
ُوُضوِئي َهَذا، ُثمَّ َصىلَّ َرْكَعَتنْيِ

َم ِمْن َذْنبِهِ   . (1) ((َما َتَقدَّ

، فَل يصح من الكافر، ول املجنون، ول يكون معترباا من الصغري الذي دون  اإلسالم، والعقل، والتمييز  -1

 التمييز. سن 

  ،َعْن النَّاِئِم َحتَّى َيْسَتْيِقظَ   : ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثََلَثةٍ ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل    - ريض اهلل عنها-فعن عائشة  

ِغرِي َحتَّى َيْكرَبَ   .(2) ((َوَعْن املَْْجنُوِن َحتَّى َيْعِقَل َأْو ُيِفيَق   ،َوَعْن الصَّ

ا﴾ قال تعال:    طاهر مطهر:املاء  أن يكون    - 2  َماءا َطُهورا
ِ
ََمء فَل جيوز الوضوء    [48]الفرقان:    ﴿َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

 بَمء نجس. 

 . من دهن جامد، أو شمع، ونحومها إزالة ما يمنع وصول املاء إىل البرشة: - 3

 فلو توضأت املرأة وهي حائض أو نفساء مل يرتفع حدُثها.  النقاء من احليض والنفاس: - 4

الوقت  - 5 الرضورة:  دخول  وضوء  دائم،    يف  حدث  به  َمن  طهارة  صحة  يف  الوقت  دخول  فيشرتط 

 . (3) كاملستحاضة، ومن به سلس بول ونحومها، فلو تطهر قبل دخول الوقت مل تصح طهارته 

 
 (. 226( ومسلم برقم )164( أخرجه البخاري برقم )1)

َحُه َاحْلَاِكمُ "(:  214( وقال احلافظ يف بلوغ املرام )ص:  4398( وأبو داود برقم )2041( أخرجه ابن ماجه برقم )2)  . "َصحَّ

 (.114الشافعي امليرس )ص:  ( والفقه 70( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي )ص: 3)
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بالن يَّات،    األعَمل»إنََّم  :  -عليه الصَلة والسَلم ألن الوضوء عبادة، والعبادة ل بد هلا من نية، قال  النية:    - 1

ََم لُِكل  امرٍئ َما َنَوى«   .(1) وإِنَّ

الوجه  - 2 املضمضة والستنشاقغسل  الوجه :  ، مع  أعىل  :  وحدود  الشعر يف  منابت  إل  الذقن  من أسفل 

األذن   ومن  طولا،  عرضاا اجلبهة  األذن  وحلديثإل  زيد    ،  بن  اهلل  وفيه:   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن  عبد  توضأ 

 . (2) »َفَمْضَمَض َواْسَتنَْشَق َواْسَتنَْثَر َثََلَث َغَرَفاٍت«

 واملرافق مجع مرفق، وهو جمتمع الساعد مع العضد. غسل اليدين مع املرفقني:  - 3

، فإنه مل  -عليه الصَلة والسَلم -عله  لف؛  (3)   الشافعيةاإلمام املزن من  وهذا قال به  س،  مسح كامل الرأ  - 4

 . يثبت عنه أنه اقترص عىل مسح بعض الرأس

والكعبان مثنى الكعب، وهو العظم الناتئ من جانب مفصل الساق، و)إل(    غسل الرجلني مع الكعبني:  - 5

يف وصف وضوء النبي    - ريض اهلل عنه-بمعنى )مع( الكعبني، دل عىل ذلك ما جاء يف حديث أيب هريرة  

اِق، ُثمَّ َغَسَل رِ :  -عليه الصَلة والسَلم - َع يِف السَّ ى َحتَّى  »ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اْلُيْمنَى َحتَّى َأرْشَ ْجَلُه اْلُيرْسَ

اِق« َع يِف السَّ  .(4) َأرْشَ

 

 
 (. 1907( ومسلم برقم )1( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 186( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.1/114( ينظر: احلاوي الكبري )3)

 (.246( أخرجه مسلم برقم )4)

ََلِة َفاْغِسُلوا  ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ َا الَّ دليل هذه األركان من القرآن قوله تعال: ﴿َيا َأهي 

﴾ ]املائدة: ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إَِل املََْرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلكُ   .[6ْم إَِل اْلَكْعَبنْيِ
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، ومن صفة وضوء يف صفة الوضوء  وهذا مستفاد من اآلية التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم   :( 1) الرتتيب  - 6

 . فإنه مل يتوضأ إل مرتباا   ،كَم ثبت ذلك باألحاديث الصحيحةو ، ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ديث  حل  ؛انقطاع، بحيث يغسل العضو الثان قبل أن جيف األولغسل األعضاء بالتتابع من غري    املوالة:  -7

»رأى رجَلا يصىل ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره أن    :ملسو هيلع هللا ىلصخالد بن معدان أن النبي  

 . (3) ، وقد ذكر املوالة اإلمام النووي يف املجموع(2)يعيد الوضوء«

النبي    -ريض اهلل عنه - فعن أيب سعيد    أوله: التسمية يف    - 1 اهللِ  ))   قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأن  اْسَم  َيْذُكِر  مَلْ  ملَِْن  ُوُضوَء  ل 

 . (4) ((َعَلْيهِ 

توضأ    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن  عبد اهلل بن زيد    حلديث  ؛ غسل الكفني ثالثاا قبل إدخاهلام اإلناء، وإن تيقن طهارهتام  -2

 .( 5) «»َفَغَسَل َيَدْيِه َثََلثااوفيه: 

السواك:    - 3 تِى  )):  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  استعامل  ُأمَّ َعىَل  َأُشقَّ  َأْن  النَّاسِ -َلْولَ  َعىَل  ُكل     -َأْو  َمَع  َواِك  بِالس  ألََمْرهُتُْم 

 ))، ويف لفظ:  (6) ((َصََلةٍ 
ٍ
،  أي: ألمرهتم أمر إجياب، وهذا دليل الستحباب املؤكد،  (7)((ِعنَْد ُكل  ُوُضوء

 السواك.كَم مر يف موضوع 

 
 (. 75-70( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 1)

 . "ِرَجاله ثَِقات، َوَصححُه احْلَاِكم "(:  29/  1وقال احلافظ يف الدراية )   ( 15495) ( وأُحد برقم  175( أخرجه أبو داود برقم ) 2) 

 (.1/478( ينظر: املجموع )3)

 (.7514( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )520( واحلاكم برقم )397( أخرجه ابن ماجه برقم )4)

 (. 186( أخرجه البخاري برقم )5)

 (. 252( ومسلم برقم )887)( أخرجه البخاري برقم 6)

 (.31/ 3( أخرجه البخاري )7)
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   ملسو هيلع هللا ىلصحلديث أنس بن مالك: أن رسول اهلل  ختليل اللحية الكثة:    - 4
ٍ
ا ِمْن َماء َأ َأَخَذ َكفًّ َفَأْدَخَلُه    ، َكاَن إَِذا َتَوضَّ

َل بِِه حِلَْيَتهُ  َت َحنَِكِه، َفَخلَّ  . (1) حَتْ

أما اليدين فبالتشبيك بينهَم، وأما الرجَلن فبخنرص اليد اليرسى: يبدأ  ختليل أصابع اليدين والرجلني:    - 5

اليرسى:   الرجل  بخنرص  وَيتتم  اليمنى،  الرجل  والسَلم -لقوله  بخنرص  الصَلة  َأْسبِِغ )):  -عليه 

ْل َبنْيَ اأْلََصابِِع، َوَبالِْغ يِف اِلْستِنَْشاِق، إِلَّ َأْن َتُكوَن    . (2)((َصاِئَما اْلُوُضوَء، َوَخل 

أن النبي    - ريض اهلل عنهَم- ظاهرمها وباطنهَم بَمء جديد غري ماء الرأس، فعن ابن عباس    مسح األذنني: - 6

ا َوَباطِنِِهََم  ، َمَسَح بَِرْأِسِه َوُأُذَنْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َظاِهِرمِهَ
(3) . 

َأ  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: أل أريكم وضوء رسول اهلل    ،فعن أيب أنس أن عثَمن توضأتثليث الغسل واملسح:    - 7 ؟ ُثمَّ َتَوضَّ

ا َثََلثاا  . (4) َثََلثا

ْأُتْم  )):  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنه- حلديث أيب هريرة  تقديم اليمنى عىل اليرسى:    - 8 إَِذا َتَوضَّ

 . (5)((َفاْبَدُؤوا بَِمَياِمنُِكمْ 

:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    -ريض اهلل عنه - حلديث عبد اهلل بن زيد  :  غسلهوهو إمرار اليد عىل العضو عند  الدلك:    - 9

َأ َفَجَعَل َيُقوُل َهَكَذا َيْدُلُك   . (6) َتَوضَّ

ُأ َفُيْبِلُغ، َأْو َفُيْسبُِغ، اْلَوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل:  ))  حلديث:   ؛الذكر والدعاء بعد الوضوء  - 10 َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ

 
 (.145( وصححه األلبان يف صحيح سنن أيب داود برقم )145( أخرجه أبو داود برقم )1)

 ( وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.788( والرتمذي برقم )142( وأبو داود برقم )448( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 .«حديث حسن صحيح» ( وقال: 36( والرتمذي برقم )121وأبو داود برقم ) (442( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 (.230( أخرجه مسلم برقم )4)

 (. 454( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )402( أخرجه ابن ماجه برقم )5)

 ."حديث صحيح"( وقال حمققو املسند: 16441( أخرجه أُحد برقم )6)
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1 

إَِلَه إِلَّ   ا َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلهُ   اهللُ َأْشَهُد َأْن لَ  دا َا    ، إِلَّ ُفتَِحْت َلُه َأْبَواُب اجْلَنَِّة الثَََّمنَِيةُ   ،َوَأنَّ حُمَمَّ َيْدُخُل ِمْن َأهي 

 .(1) ((َشاءَ 

ُموا  قال تعال:    اخلارج من السبيلني:  - 1 ُدوا َماءا َفَتَيمَّ
﴿َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َلَمْسُتُم الن َساَء َفَلْم جَتِ

ا َطي باا﴾  [.  43: لنساء]ا َصِعيدا

أَ )):  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنه -وعن أيب هريرة   .  ( 2) ((لَ ُتْقَبُل َصََلُة َمْن َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ

اٌط.   قال رجل من حَّضموت: ما احلدث يا أبا هريرة؟، قال: ُفَساٌء، َأْو ُْضَ

ا َأْن َل َننِْزَع ِخَفاَفنَا َثََلَثَة    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِحلديث صفوان بن عسال قال: »َكاَن َرُسوُل    النوم:  -2 َيْأُمُرَنا إَِذا ُكنَّا َسَفرا

، إِلَّ ِمْن َجنَاَبٍة، َوَلِكْن ِمْن َغاِئٍط َوَبْوٍل َوَنْوٍم« اٍم َوَلَيالِيِهنَّ َأيَّ
 . فذكر النوم من نواقض الوضوء. (3)

 . (4) وقد دل اإلمجاع عىل ذلك. زوال العقل باجلنون والسكر وغريه  -3

اإلبل:  -4 الوضوء؛    أكل حلم  النبي  ينقص  أن رجَلا سأل  بن سمرة  أنتوضأ من حلوم  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث جابر   :

أْ ))الغنم؟ قال:   ْأ ))  قال: أنتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال:   ((َوإِْن ِشْئَت لَ تتوضأ   ، إن ِشْئَت َتَوضَّ َنَعْم، َتَوضَّ

بِلِ  اإْلِ حُلُوِم  اإلمام  (5)((ِمْن  إليه  ذهب  ما  وهذا  وقالالنووي،  حيث  ":  ،  من  الصحيح  أو  القوي  هو 

 
 (.234( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.135أخرجه البخاري برقم )( 2)

 .(131والنسائي برقم ) "هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 96( أخرجه الرتمذي برقم )3)

 (. 1/234( املغني ) 2/25( املجموع )4)

 (.360( أخرجه مسلم برقم )5)
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 . (1) "الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه

يََمِن َفَقْد َحبَِط َعَمُلُه﴾ لقوله تعال:    :(2) الردة عن اإلسالم -  5  [. 5]املائدة:   ﴿َوَمْن َيْكُفْر بِاإْلِ

حلديث برسة، أهنا  إذا مس الرجل ذكره، أو املرأة فرجها بدون حائل فإنه ينقض الوضوء؛    مس الفرج:  - 6

أْ ))يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل   . (3) ((َمْن َمسَّ َذَكَرُه َفْلَيَتَوضَّ

 وقراءة القرآن. ،يستحب الوضوء عند ذكر اهلل تعال  -  1

ُأ    ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َكاَن النَّبِي     -ريض اهلل عنه - عىل ذلك، كَم يف حديث أنس    ملسو هيلع هللا ىلص عند كل صَلة: ملواظبته    -   2 َيَتَوضَّ

 . (4)ِعنَْد ُكل  َصََلٍة«

أو الرشب: حلديث عائشة    ،أو األكل   ،يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجَمع، أو أراد النوم   -  3

ََلِة َقْبَل َأْن   ملسو هيلع هللا ىلص: »أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها- َأ ُوُضوَءُه لِلصَّ »َكاَن إَِذا َأَراَد َأْن َينَاَم، َوُهَو ُجنٌُب َتَوضَّ

 . (6) ويف رواية هلا: »َفَأَراَد َأْن َيْأُكَل َأْو َينَاَم« .(5) َينَاَم«

  - ريض اهلل عنها -ئشة  : حلديث عامن احلدث األكرب يف اجلنابة واحليض والنفاس  الوضوء قبل الغسل   -   4

ُثمَّ ُيْفِرُغ بَِيِمينِِه َعىَل ِشََملِِه َفَيْغِسُل   ، إَِذا اْغَتَسَل ِمَن اجْلَنَاَبِة َيْبَدُأ َفَيْغِسُل َيَدْيهِ   ملسو هيلع هللا ىلص»َكاَن َرُسوُل اهللِ    قالت: 

ََلِة«  ،َفْرَجهُ  ُأ ُوُضوَءُه لِلصَّ ُثمَّ َيَتَوضَّ
 (7). 

 
 (. 2/70( املجموع للنووي )1)

 (.2/61( انظر: املجموع للنووي )2)

 (.1116( وابن ابن حبان يف صحيحه برقم )181)( أخرجه أبو داود برقم 3)

 (.  214( أخرجه البخاري برقم )4)

 (.305( أخرجه مسلم برقم )5)

 (.305( أخرجه مسلم برقم )6)

 (.316( أخرجه مسلم برقم )7)
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ْأ  ))  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي    - ريض اهلل عنه -عند النوم: حلديث الرباء بن عازب    -   5 إَِذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ

َك األَْيَمنِ  ََلِة، ُثمَّ اْضَطِجْع َعىَل ِشق   . (1) ((ُوُضوَءَك لِلصَّ

 توضئة األطراف الصناعية:  (1

املفقودةالصناعيةاألطراف   لألعضاء  كبديل  استخدامها  يتم  صناعية  أعضاء  هي  األيدي    ،:  مثل 

 واألرجل.  

فإذا قطعت الرجل من الساق، وذهب الكعب والقدم، ولبس املسلم مكاهنا قدماا صناعّياا، فليس  

جل يشء من الكعب فَم حتته،   فإنه  عليه غسل ول مسح القدم الصناعي، وأما إذا كان قد بقي من الر 

الباقي، وإذا لبس عليه ساتراا من خف أو جورب فإنه يمسح عليه عىل ما   جيب عليك غسل هذا 

 حياذيه من امللبوس. 

 أثر التخدير عىل الوضوء: (2

 . انتقض وضوؤهفيكون واحلال هذه  ، إذا استعمل املريض دواءا خمدراا، فزال به عقله

   (2 ) 

 

 
 (. 247( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.21/ 2رشح املهذب، )  املجموع( 2)

اتفق أصحابنا عىل أن من زال عقله بجنون، أو إغَمء، أو مرض، أو سكر بخمر، وقال النووي: 

 (2) .للحاجة، أو غريها، فزال عقله، انتقض وضوؤهأو نبيذ، أو غريمها، أو رشب دواء 
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لية الغسيل الكلوي: (3  الدم اخلارج يف عمَّ

والسوائل الزائدة  الغسيل الكلوي: إجراء طبي عَلجي جُيرى يف العادة للتخّلص من فضَلت اجلسم  

 ما تفقد الكليتان القدرة عىل أداء وظائفهَم بشكل صحيح.    من الّدم عند

فالغسيل الكلوي ينقض الوضوء؛ ألن الدم الكثري الذي َيرج من اجلسم ينقض الوضوء، سواء كان  

 . خروجه من أجل الغسيل الكلوي أو غريه

 الوضوء عند وجود القسطرة: (4

للمريض يف جمرى البول ِقْسطار )ماسور بَلستيكي( يسبب إخراج البول  الَقْسَطرة: هي أن يوضع  

 . تعذر معه إخراج البول أو الغائط، ملن ويتجمع هذا البول يف كيس ،دون إرادة املريض 

وقت   دخول  عند  فريضة  صَلة  لكل  الوضوء  عليه  فيجب  مرضه،  حال  يف  قسطره  له  وضع  فمن 

   . ( 1) الصَلة...، ويصيل بوضوئه هذا ما شاء من النوافل، إل دخول الفريضة األخرى، فيتوضأ هلا من جديد 

 أثر املساحيق واألصباغ احلديثة يف الطهارة: (5

طبيعية، أو معدنية مركبة، يتم استخدامها يف طَلء األشياء، أو  املساحيق واألصباغ عبارة عن مواد  

 وهذه املساحيق واألصباغ واألدهان تنقسم إل قسمني: ، يف الزينة )املكياج(

التي    القسم األول: مثل األصباغ  أو جسومة،  أو رطوبة،  لون،  دهانات وكريَمت ومساحيق جمرد 

بدهنا، فهذه األشياء التي تكون جمرد لون، ل ُتنع وصول املاء  تضعها املرأة عىل وجهها، أو تدهن به  

يده عىل   يمر  أن  باملتطهر  الغسل، ولكن حيسن  الوضوء، ول  ُيؤثر عىل  البرشة، فاستخدامها ل  إل 

 مكان هذا الدهن، حتى يَلمس املاء اجللد، فبعض األدهان ربَم جعلت املاء ينزلق، ول يصيب اجللد. 

الثاين: الدهن  أن    القسم  تكون ملثل هذه األشياء كثافة دهنية، أو طبقة شمعية، بحيث جتد أن هذا 

مرتاكَما عىل البدن، وليس مطلياا، فهذا يمنع وصول املاء إل البرشة، وعليه: فَل تصح الطهارة مع  

 
 (. 123ص: )، الطهارة، بدر العازمي( املستجدات الفقهية يف باب  1)
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 .(1) وجود ذلك عىل اجلسم 
 

 الطهارة:  عىل  أثر الرموش الصناعية (6

هي عبارة عن شعريات رقيقة ُتْصنَُع من املواد البَلستيكية، فتلصق عىل اجلفن    الرموش الصناعية:

، أو ثخيناا.   بواسطة مادة لصقة عىل طرف الرمش األعىل؛ ليبدو رمش املرأة يف عينها طويَلا

   . فإن كان يف الرموش الصناعية مادة لصقة فهي ُتنع وصول املاء إل اجلفن، فيتم إزالتها عند الوضوء

 

 

 
 (.255( النوازل الفقهية وأحكامها يف الطهارة والصَلة، باسم القرايف )ص: 1)

 

 ماذا تفعل يف احلالت التالية؟ مع التعليل:

 اليهود. عِ يَ لوضوء والصالة يف كنائس النصاري وبِ الضطرار ل -1

 الوضوء يف َمَباِرِك اإلبل وأحواضها أو حظائر احليوانات. -3  الوضوء يف احلامم. -2
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 درستها.يف نقاط موجزة مرتبة صفة الوضوء كام تكتْب ( 1

....................................................................................

........................................................................................ 

ا يف نقاط موجزة حمددة عن أحكام الوضوء يف اجلدول التايل:( 2  تكتْب ملخصا

 الوضوء أحكام

 نواقض الوضوء ُسنَُن الوضوء فروض الوضوء رشوط الوضوء

    
    
    
    
    
    
    
    
    
ص يف نقاط موجزة ما يستحب له الوضوء.تُ ( 3  لخِّ

....................................................................................

........................................................................................ 
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 تعريف اخلف: أول: 

 ما ُيتخذ من اجللد، فيسرت الرجلني. اخلف: 

 : نيحكم املسح عىل اخلف ثانيا: 

،  وتواتر عنهم  ،أنه مسح عىل اخلفني، وَفَعلُه صحابته  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    عنوقد تواتر    املسح عىل اخلفني جائز،

ْيِه«  ملسو هيلع هللا ىلصأنه رأى الرسول  -ريض اهلل عنه -يف حديث جرير بن عبد اهلل  كَم  َأ، َوَمَسَح َعىَل ُخفَّ »َباَل ُثمَّ َتَوضَّ
(1) . 

 : عىل اخلفني صفة املسحثالثا: 

ظاهر اخلفني،  أعىل و، ويمسح  يده  املسح عىل اخلفني يكون يف هناية الوضوء، بأن يبلل املتوضئ أصابع

 . (2) مبتدئاا من رؤوس األصابع، إل هناية القدم، وهو األكمل

 : عىل اخلفني  رشوط املسحرابعا: 

يف سفر، فأهويت ألنزع    ملسو هيلع هللا ىلصحلديث املغرية بن شعبة قال: كنُت مع النبي أن يلبسه عىل وضوء كامل:  - 1

 .(3)َفَمَسَح َعَلْيِهََم« ((َأْدَخْلُتُهََم َطاِهَرَتنْيِ   َدْعُهََم فأن))خفيه، فقال:  

فَل جيوز املسح عىل خف نجس، مثل جلد احليوانات التي ل يؤكل حلمها، وهذا احلكم  :  طهارة اخلف  - 2

 . (4) يف املجموع   النوويكَم نقله  ،باإلمجاع

 
 (. 272( ومسلم برقم )387( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.138( الفقه الشافعي امليرس )ص:  2)

 (. 274( ومسلم برقم )206( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.510/ 1املهذب )( املجموع رشح 4)
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 ساتر للكعبني مع القدم. فَل جيوز املسح عىل خف غري حل الفرض: ملساتراا أن يكون   - 3

فَل جيوز املسح عىل اخلّفني ملن وجب عليه الغسل من    أن يكون املسح عىل اخلفني من حدث أصغر:  - 4

حلديث صفوان بن عسال قال: »َكاَن    ؛احلدث األكرب كاجلنابة، بل جيب عليه نزع اخلّف والغتسال

، إِلَّ ِمْن َجنَاَبٍة، َولَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِرُسوُل   اٍم َوَلَيالِيِهنَّ ا َأْن َل َننِْزَع ِخَفاَفنَا َثََلَثَة َأيَّ ِكْن ِمْن  َيْأُمُرَنا إَِذا ُكنَّا َسَفرا

 . (1)َغاِئٍط َوَبْوٍل َوَنْوٍم«

دة:  - 5   وثَلثة أيام بلياليهن للمسافر، حلديث   ،وهي يوم وليلة للمقيم   أن يكون املسح خالل املدة املُحدَّ

 . (2)وليلة للمقيم« ثَلثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماا  ملسو هيلع هللا ىلص »جعل رسول اهلل عيل ريض اهلل عنه قال: 

 

 
( وقال 17وابن خزيمة برقم )  (131والنسائي برقم )  "هذا حديث حسن صحيح"( وقال:  96( أخرجه الرتمذي برقم )1)

 . "أخرجه النسائي والرتمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه"(: 35احلافظ يف بلوغ املرام )ص: 

 (.276( أخرجه مسلم برقم )2)

 

ْل املسألة اآلتية مع معلمك وزمَلئك؛ ثم اذكر رأيك فيها مستعينا بأحد كتب الفقه أو حمركات  تأمَّ

 البحث اإللكرتونية:

رجل كان يلبس اخلف وحتته جورب، وعند الوضوء مسح عىل اخلف فقط، وملا أراد الصَلة خلَع 

ُه الذي مسح عليه وصىل يف اجلورب. فَم احلكم يف ذلك؟  ُخفَّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 



(75( 

 

 
 

1 

 :عىل اخلفني ِح ْس املَ  ةُ دَّ مُ ا: خامسا 

املدة،   هذه  يف  بالوضوء،  يستبيحه  ما  باملسح  فيستبيح  وليلة،  يوماا  للمقيم  اخلفني  عىل  املسح  جيوز 

ثَلثة أيام ولياليهن    ملسو هيلع هللا ىلص»جعل رسول اهلل  قال:    - ريض اهلل عنه- عيل    حلديث   وللمسافر ثَلثة أيام بلياليها،

 . (1)وليلة للمقيم« للمسافر، ويوماا 

 . (2) -رُحه اهلل - وابتداء مدة املسح من أول مسح بعد احلدث عىل ما رجحه اإلمام النووي 

  

 :عىل اخلفني مبطالت املسح ا:  سادسا 

 واحلال هذه يبطل املسح. فإنه  ، خلع اخلفني، أو خلع أحدمها - 1

ثَلثة أيام ولياليهن للمسافر،    ملسو هيلع هللا ىلص»جعل رسول اهلل  قال:    - ريض اهلل عنه - عيل    حلديث   انقضاء مدة املسح:  - 2

 .(3) وليلة للمقيم« ويوماا 

 
 (.276( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 487/ 1( املجموع رشح املهذب )2)

 (.276( أخرجه مسلم برقم )3)

زوال الشمس مثال ذلك: إذا لبس اخلفني لصَلة الفجر مثَلا، وأحدث يف الضحى، ومسح حني 

بالظهر، فابتداء مدة املسح يكون من الزوال، فإذا جاء زوال الشمس من اليوم الثان انتهت مدة املسح 

 .للمقيم، وإذا جاء زواهلا من اليوم الرابع انتهت املدة للمسافر
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خلعهَم فإنه جيب    حدثت جنابة أو حيض أو نحومها،   فإذا  حدوث ما يوجب الغسل كاحليض واجلنابة:  - 3

ا َأْن َل    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ حلديث صفوان بن عسال قال: »َكاَن َرُسوُل    ،( 1) رجليهغسل  ويتغسل، وي  َيْأُمُرَنا إَِذا ُكنَّا َسَفرا

، إِلَّ ِمْن َجنَاَبٍة، َوَلكِْن ِمْن َغاِئٍط َوَبْوٍل َوَنْوٍم« اٍم َوَلَيالِيِهنَّ َننِْزَع ِخَفاَفنَا َثََلَثَة َأيَّ
(2 ). 

 املسح عىل العاممة:  سابعا: 

الشافعي:    الشريازي  قال  العَممة،  عىل  املسح  كان  "جيوز  مسح  وإن  نزعها  يرد  ومل  عَممة  رأسه  عىل 

،  :  ملسو هيلع هللا ىلصاملغرية أن النبي  وهذا يؤيده حديث    (3) "واملستحب أن يتم املسح بالعَممة  ، بناصيته نْيِ »َمَسَح َعىَل اخْلُفَّ

ِم َرْأِسِه َوَعىَل ِعََمَمتِِه« ة  يمسح عىل رأسه تارة، وعىل الِعَممة تارة، وعىل الناصي   ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان النبي    . (4)َوُمَقدَّ

النَّبِىَّ   ْيِه«   ملسو هيلع هللا ىلص والعَممة تارة، فعن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه َقاَل: »َرَأْيُت  .  (5) َيْمَسُح َعىَل ِعََمَمتِِه َوُخفَّ

ََمِر« ملسو هيلع هللا ىلصعن بَلل أن رسول اهلل  و نْيِ َواخْلِ يعني: باخلَمر العَممة؛ ألهنا ختمر  ". قال النووي:  (6) »َمَسَح َعىَل اخْلُفَّ

 .  (7) "تغطيهالرأس أي 

 
 (. 139( والفقه الشافعي امليرس د، وهبة الزحييل، )ص: 5( ينظر: متن أيب شجاع املسمى الغاية والتقريب )ص: 1)

وقال (  17وابن خزيمة برقم )  (131والنسائي برقم )  "هذا حديث حسن صحيح"( وقال:  96( أخرجه الرتمذي برقم )2)

 . "أخرجه النسائي والرتمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه"(: 35احلافظ يف بلوغ املرام )ص: 

 (. 406/ 1( املجموع رشح املهذب )3)

 (.247( أخرجه مسلم برقم )4)

 (.205( أخرجه البخاري برقم )5)

 (.275( أخرجه مسلم برقم )6)

 (. 174/ 3( رشح النووي عىل مسلم ) 7)
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 املسح عىل احلذاء:  ثامنا: 

وجيوز    ، كاخلف ُتاماا إذا غطت حمل الفرض )القدم الكاملة، ومنها الكعبني(  (1) احلذاءجيوز املسح عىل  

واجلزمة عىل    الرشابلبس اجلميع  إذا  ، ورشاباملسح عىل اجلزمة التي ل تغطي حمل الفرض إذا كان حتتها  

 . طهارة غسل فيها رجليه، فإذا لبس اجلزمة عىل اجلورب صار حكمهَم واحداا 

 :(2) الرشاب )اجلوربني( واملسح عليهاتاسعا: 

ابجيوز املسح عىل    قد مسح عىل اخلف، واجلوربني، كَم يف حديث    ملسو هيلع هللا ىلص)اجلوارب(؛ ألن النبي    الرشَّ

« ملسو هيلع هللا ىلص بن شعبة أن رسول اهلل ااملغرية    .(3) »توضأ وَمَسَح َعىَل اجْلَْوَرَبنْيِ َوالنَّْعَلنْيِ

 

 تعريف اجلبرية:أول: 

 العيدان التي تشد عىل العظم لتجربه عىل استواء.   اجلبرية لغة:

 .(4) ما يداوي اجلرح، سواء أكان أعواداا، أم لزقة، أم غري ذلك  ويف الصطالح:

 
 (. 504/ 1املجموع رشح املهذب )( 1)

 (. 1/364( واحلاوي الكبري للَموردي ) 1/499( ينظر: املجموع رشح املهذب )2)

 ."هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 99( والرتمذي برقم )159( وأبو داود برقم )559( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 (.106/ 15يتية )( واملوسوعة الفقهية الكو159( ينظر: فقه العبادات، شافعي )ص: 4)

اب من القطن، أو الصوف، ونحو ذلك.            اجلوارب: هي الرشَّ

اب  إل برشطني:   ول جيوز املسح عىل الرشَّ

ْجلِ  األول: أن تكون ملبوسة عىل طهارة. اب ساترة للر   .الثان: أن تكون الرشَّ
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 حكم املسح عىل اجلبرية:ثانيا: 

التيمم،   أو  الغسل  أو   
ِ
الوضوء اجلبرية يف  املسح عىل  جيوز 

وذلك ألنَّ املوِضَع املُصاَب  ؛  (1) وغسل بقية األعضاء الصحيحة

ا، فجاز املسُح عليه كاخلفَّنيِ  قال    ،َمستوٌر بَم َيسوُغ سرُته به رَشعا

عنه - ابن عمر   اهلل  َعَلْيِه  -ريض  َمْعُصوٌب  ُجْرٌح  َلُه  َكاَن  »َمْن   :

   .(2) َوَيْغِسُل َما َحْوَل اْلَعَصاِئِب« ،َأ َوَمَسَح َعىَل اْلَعَصاِئِب َتَوضَّ 

 

 املسح عىل اجلبرية:  ثالثا: من أحكام

ةا واحدة باملاء.   -1  املسُح عىل اجلَبرية يكون مرَّ
 جيُِب استيعاُب اجلَبرية باملسِح.   -2

أو   ،وأسفلها؛ ألهنا بدٌل من غسل القدم ويمسح عىل مجيع اجلبرية إذا كانت يف حمل الوضوء، أعَلها  -3

 ونحو ذلك، أما إذا تعدت، فالصحيح أنه ل يلزم مسح الزائد عىل عضو الوضوء. ،غسل اليد 
 جيوز املسح عىل اجلبرية يف احلدث األصغر واألكرب.  -4
 املسح عىل اجلبرية غري مؤقَّت بزمن، بل يمسح عليها حتى حيصل الربء والشفاء. -5

 املسح عىل اجلبرية:رابعا: صفة 

 للمسح عىل اخلفني ثَلث حالت: 

 األول: إذا أمكن نزعها وإعادهتا فيجب نزعها، وغسل العضو. 

 الثانية: إذا مل يمكن نزعها فيمسح عليها من مجيع جوانبها باملاء، ويغسل بقية العضو الصحيح. 

 ح. الثالثة: إذا مل يمكن املسح عليها، كاألحراق، فيتيمم بدلا من املس 

 
 (. 148-137( الفقه الشافعي امليرس )ص:  1)

 (. 1079( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى برقم )2)

يقوم مقام العصائب اللواصق 

الطبية والضَمدات فيجوز املسح 

 .عليها
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 :َبنيِّ مع التعليل ماذا تفعل فيام ييل

 أردت الوضوء وكنت تلبس خفا عىل غري وضوء كامل؟ -1 

 أردت الوضوء وكنت تلبس رشابا غري ساترة للرجل؟ -2

 أردت الوضوء وكان لديك جبرية يف قدمك؟-3

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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ا عن-1  •  (،)اجلوربني احلذاء ،العَممة ني،اخلف كل ِما ييل: حكم املسح عىل تكتَب ملخصا

 .اجلبرية

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................ 

ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التال؛ كَل من:-2  تلخ 

 نيمبطَلت املسح عىل اخلف نيرشوط املسح عىل اخلف

  

  

  

  

  

ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التال؛ كَل من:-3  تلخ 

 صفة املسح عىل اجلبرية املسح عىل اجلبرية أحكام
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اخرت العبارة املناسبة من القائمة التالية مما بني القوسني؛ ثم ضعها أمام ما يناسبها من عناوين يف  :  1س

 اجلدول اآليت عىل غرار املثال األول.
]غسل الرجلني مع الكعبني، صَلة ركعتني بعد الوضوء، طهارة اخلف، مسح الرأس كله ومنه  

 ل أصابع اليدين والرجلني، اخلتان[.اآلذان، إزالة ما يمنع وصول املاء للبرشة، ختلي

 العبارة املناسبة للعنوان  العناوين  م 
 صَلة ركعتني بعد الوضوء من سنن الوضوء  1
  من فروض الوضوء  2

  من رشوط الوضوء  3

  من رشوط املسح 4

  من خصال الفطرة 5

  من سنن الوضوء  6

  من فروض الوضوء  7

 

ف باثنتني من خصال :  2س  الفطرة. َعرِّ
د :  3س  .ما يكره عند قضاء احلاجةعدِّ
 اذكر مبطالت املسح عىل اخلفني.: 4س
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 ( أمام اجلملة اخلطأ: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ): ضُع عالمة الصواب )5س

 ( )    جيب سرت العورة عن الناس أثناء قضاء احلاجة (1

 ( )    جيوز املسح عىل العصائب وما يف حكمها (2

 ( )   البول والغائط عىل القبور أهون من جمرد اجللوس عليها (3

 ( )      جيوز البول حتت شجرة مثمرة (4

 ( )     الغسيل الكلوي ل ينقض الوضوء (5

 ( )     من املندوب التبول حالة الوقوف  (6

 من ُوِضَع له قسطره حالة مرضه؛ جيب عليه الوضوء لكل صَلة  (7

 ( )     فريضة عند دخول وقت الصَلة

 

  

اون مع زمَلئك ناقش مسألة واحدة فقط ِما ييل؛ ثم دون نتيجة املناقشة يف نقاط رئيسة بالتع

 وضعها يف ملف إنجازك.

 حكم أثر سحب الدم عىل الوضوء. -1

 حكم أثر ْضب اإلبر عىل الوضوء. -2
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح أحكام الغسل. -

 يذكر موجبات الغسل. -

 يعدد فروض الغسل -

 يوضح مستحبات الغسل. -

 يرشح صفة الغسل. -

 يذكر عددا من األغسال املستحبة -

 يناقش حكم املسح عىل الرباط والَلصقة الطبية.   -

يناقش حكم لبس الباروكة للرجل واملرأة واملسح  -

 .عليها يف الوضوء

 يرشح مفهوم التيمم. -

 يوضح حكم التيمم. -

 يبني مرشوعية التيمم. -

 يذكر أسباب التيمم. -

 يرشح صفة التيمم. - 

 يعدد رشوط صحة التيمم. -

 يرشح فروض التيمم. - 

 يعدد مبطَلت التيمم. - 

يناقش حكم التيمم من تراب الطهارة يف  -

 املستشفيات.

 

 خمرجات التعلم
يناقش حكم التيمم من اإلسفنج املرشب بالرتاب  -

 .باملستشفيات

 يرشح مفهوم احليض.-

 يذكر ِسن احليض.-

 يرشح صفة احليض. -

 يذكر مدة احليض. -

 حكام احليض.يوضح بعض أ - 

 يرشح مفهوم النفاس.  -

 يوضح مدة النفاس. -

 يفرق بني النفاس واحليض.-

 يرشح أحكام النفاس. -

 يرشح مفهوم الستحاضة.-

 يوضح صفة الستحاضة.  -

 يفرق بني الستحاضة واحليض. -

 يذكر أحوال املستحاضة.-

 يرشح كيفية طهارة املستحاضة. -

 املستحاضة.يرشح بعض أحكام  -

 يناقش حكم حبوب تنزيل الدورة وتأخريها.-

 يناقش حكم حبوب منع احلمل أو تأخريه.- 
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 املوضوع األول: أحكام الغسل:

  .أول: تعريف الُغْسل

 .ثانيا: حكم الغسل

 .ثالثا: موجبات الغسل

 .رابعا: فروض الغسل

  .خامسا: مستحبات الغسل

 .سادسا: صفة الغسل

 .سابعا: األغسال املستحبة

 .ثامنا: مسائل معارصة

 

 :املوضوع الثاين: أحكام التيمم

 .أول: تعريف التيمم

 .ثانيا: مرشوعية التيمم وحكمه

 .ثالثا: رشوط صحة التيمم

  .رابعا: فروض التيمم

 .خامسا: صفة الرتاب

 .سادسا: مبطَلت التيمم

 .سابعا: مسائل معارصة

 

 مفردات الوحدة
 :املوضوع الثالث: أحكام احليض والنفاس والستحاضة

 .القسم األول: احليض

  .أول: تعريف احليض

  .ثانيا: ِسن احليض

  .ثالثا: صفة دم احليض

 .رابعا: مدة احليض

 .خامسا: بعض أحكام احليض

 .سادسا: حالت َطُهر احلائض

 .القسم الثاين: النفاس

 .أول: تعريف النفاس

 .النفاسثانيا: مدة 

 .ثالثا: أحكام النفاس

 .رابعا: ما حيرم باحليض والنفاس

 .خامسا: قراءة احلائض للقرآن

 .القسم الثالث: الستحاضة

 .أول: تعريف الستحاضة

 .ثانيا: صفة الستحاضة

 .ثالثا: الفرق بني الستحاضة واحليض

 .رابعا: صور املستحاضة )النزيف(

 .املستحاضةخامسا: بعض أحكام 

 .سادسا: مسائل معارصة يف احليض والنفاس

 

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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قد  اتفق أهل العلم عىل مرشوعية الُغسل يف اإلسَلم لرفع احلدث وإزالة اجلنابة واستباحة الصَلة، و 

ََلَة  تعال يف سورة النساء:    اهلل   بقول   ة الغسلعىل مرشوعي  استدل أهل العلم  ِذيَن آَمنُوا َل َتْقَرُبوا الصَّ َا الَّ َيا َأهي 

[.كَم  43]سورة النساء :    َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َوَل ُجنُباا إِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّٰى َتْغَتِسُلوا   َوَأنُتْم ُسَكاَرٰى َحتَّٰى 

حقٌّ عىل كل مسلم أن يغتسل  )):  ملسو هيلع هللا ىلص من السنة النبوية بقول النبي الكريم   تلك املرشوعية أيضا عىل استدلوا  

 .  (1) ((يف كل سبعة أيام يوماا، َيغسل فيه رأسه وجسده

وملا كانت الطهارة أساساا يف حياة املسلم ورشطا لقبول عمله، كان حريا بكل مسلم ومسلمة أن يتفقه  

النساء يف مايتعلق هبن من أحاكم، فقد  يف أحكامها،   تفقه  العهد  ومن األمهية بمكان  النساء منذ  حرصت 

ول عائشة ريض اهلل عنها وأرضاها  األول عىل التفقه يف أمر الدين وما يتعلق هبن من أحكام، ولذلك كانت تق

 .  (2) مادحة نساء األنصار: »نعم النساء نساء األنصار مل يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين«

   .ويف هذه الوحدة سنقدم رشحاا تفصيلياا عن أحكام الغسل ومايتعلق بأحكام املرأة من احليض والنفاس 

 

 التاليني: َأكمْل الفراغني 

 يكون الغتسال أو التيمم من اجلنابة ومن ............. ومن................ 

  

 
 (. 855ومسلم، برقم: ،( 896أخرجه البخاري، برقم: ) (1)
 (. 332أخرجه مسلم، برقم: ) (2)
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:  َسَيََلن املاء عىل اليشء مطلقاا.    الغسل لغةا

 . (1) بنية رفع احلدث نإفراغ املاء الطهور عىل مجيع البد ورشعاا:

ُروا﴾ لقوله تعال: ؛والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه  .[6]املائدة:   ﴿َوإِْن ُكنُْتْم ُجنُباا َفاطَّهَّ

)اجلامع(:  -1 اخلتانني  ذلك    التقاء  وحيصل 

؛  وليس بمجرد املَمسة بالتفاق  ، يَلجباإل

ُهريرَة  حلديث   اهللُ  -أيب  أنَّ    -عنه َريِضَ 

ُشَعبِها  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّ  ال بني  َجَلس  إذا 

وَجب   فقد  اخِلتاَن،  اخِلتاُن  ومسَّ  األرَبِع 

رواية:  ،  (2) ((الُغسُل  مل  ))ويف  وإْن 

 
 (. 127( والفقه الشافعي امليرس )ص: 127( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 1)

 (.349أخرجه مسلم برقم ) (2)



(88( 

 

 

 .( 2) فإن َوَضَع ذكره عىل ختاهنا ومل يوجله مل جيب الغسل ل عليه ول عليها بالتفاق ،(1) (ُينِزْل(

ومَن    ،ِمَن املذِي الوضوءُ )):  -عليه الصَلة والسَلم -حلديث عيل بن أيب طالب عن النبي  :  إنزال املَْنِي    - 2

 . جيب الغسل باملاء بإنزال املني :أي، (3)((املني  الغسُل 

َثْوَبنْيِ ))  حلديث:   املَْْوت:  - 3 يِف  نُوُه  َوَكف  َوِسْدٍر،   
ٍ
بََِمء أمرَّ   ،(4) ((اْغِسُلوُه  النبيففي هذا احلديث  بغسل    ملسو هيلع هللا ىلص   

 . سقط عن الباقني فإذا قام به بعض املسلمني  امليت، فدلَّ عىل وجوبه،

 . فإذا تطهرت املرأة من احليض وجب عليها الغسل   ،الدم اخلارج من امرأة بلغت تسع سنني  :أي  احليض:  - 4

 . وتغتسل املرأة من النفاس إذا رأت الطهر  ، الولدة؛ فإنه موجب للغسل  بسبب هو الدم اخلارج  النفاس:    - 5

وهي أن تولد املرأة بدون دم، فيجب عىل  الولدة:    - 6

الولدة   حني  من  وتصيل  تغتسل  أن  املرأة 

ول اهلل  والدليل عىل الغسل ملا سبق، ق  .(5) مبارشة 

َأذاى  تعال:   ُهَو  ُقْل  املَِْحيِض  َعِن  ﴿َوَيْسَأُلوَنَك 

َحتَّى   َتْقَرُبوُهنَّ  َوَل  املَِْحيِض  يِف  الن َساَء  َفاْعَتِزُلوا 

َأَمَرُكُم    َيْطُهْرنَ  َحْيُث  ِمْن  َفْأُتوُهنَّ  ْرَن  َتَطهَّ   اهللُ َفإَِذا 

ِريَن﴾  اهللَإِنَّ   املَُْتَطه  ب  
َوحُيِ ابنَِي  التَّوَّ ب  

]البقرة:    حُيِ

قوله:  و   [222 ْرنَ ﴿معنى  َتَطهَّ فإذا    ﴾ َفإَِذا  أي: 

 
 (.348( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 42/ 4( رشح النووي عىل مسلم ) 2)

 ."هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 114( أخرجه الرتمذي، برقم )3)

 (. 1206( ومسلم برقم )1265( أخرجه البخاري برقم )4)

 (. 129-128)ص:  ( والفقه الشافعي امليرس 128( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 5)

ْل من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة  دل 

 اجلنابة.عىل وجوب الغسل من 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

..............................................
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النووي  اإلمام  َقل اإلمجاَع عىل وجوِب الُغسِل ، وقد ناغتَسْلن
   (1) . 

استباحة الصَلةوهي    :النية .1 أو  ينوي رفع احلدث،  حمل  و  ،أن 

 .(2) ((إِنَََّم اأْلَْعََمُل بِالن يَّاِت ))حلديث:   ؛النية القلب
، بحيث يغلب عىل الظن أن املاء  تعميم البدن باملاء مرة واحدة .2

 أصاب كل جزء من جسمه، وأصول شعر الرأس.قد 

ثم    :(3) املوالة  .3 شيئاا،  نيس  ولو  متوالياا،  الغتسال  يكون  بأن 

 غسله فَل يَّض. 

اخلطاب    ،التسمية .1 بُن  ُعَمُر  »بينَم  قال:  أمية  بن  يعىل  حلديث 

وَصبَّ َعىَل    ،َفَسّمى اهللَّ تعال ...َيْغَتِسُل إل َبِعرٍي وأنا أْسَترِتُ عليه  

 .(4) َرأِسِه«

»إَِذا    ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  "حلديث عن عائشة قالت:    :الغسل من احلدث األكرب أو اجلنابة  الوضوء قبل  .2

َيَدْيهِ  َفَيْغِسُل  َيْبَدُأ  اجْلَنَاَبِة  ِمَن  َفْرَجهُ   ، اْغَتَسَل  َفَيْغِسُل  ِشََملِِه،  َعىَل  بَِيِمينِِه  ُيْفِرُغ  ُوُضوَءُه    ، ُثمَّ  ُأ  َيَتَوضَّ ُثمَّ 

ََلِة...« لِلصَّ
 (5). 

 
 (.2/148( انظر: املجموع رشح املهذب )1)

 (. 1907( واللفظ له، ومسلم برقم )1( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.  453/ 1( املجموع رشح املهذب )3)

 (. 9400( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى برقم )4)

 (.316( أخرجه مسلم برقم )5)
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إَِذا اْغَتَسَل ِمَن اجْلَنَاَبِة    ملسو هيلع هللا ىلص: حلديث عائشة قالت: »َكاَن النَّبِى   (1) تقديم الشق األيمن عىل الشق األيرس .3

ََلِب   َنْحَو احْلِ
ٍ
ِه، َفَبَدَأ بِِشق  َرْأِسِه األَْيَمنِ (2) َدَعا بَِشْىء ، َفَقاَل هِبََِم َعىَل َرْأِسهِ   ، ، َفَأَخَذ بَِكف   .  (3) «ُثمَّ األَْيرَسِ

 . إمرار اليد عىل اجلسد للتأكد من وصول املاء إىل مجيع أعضاء اجلسم .4

 للغسل من احلدث األكرب كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء.

 
 (4). 

 ، وسيأيت مفصَلا يف باهبا. الغتسال عند اإلحرام بالعمرة واحلجغسل العيدين، واجلمعة، و  -1

َل )) :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله   ؛الغسل من غسل امليت -  2  . (5)((َمي تاا َفْلَيْغَتِسْل َمْن َغسَّ

 . -عليه الصَلة والسَلم -؛ لفعله  غتسال ملن أراد أن يعاود اجلَمع ال  -3

 
 (.5والتقريب )ص: ( متن أيب شجاع املسمى الغاية 1)

 ( هو: إناء يسع قدر حلب َناَقة.2)

 (.318( أخرجه مسلم برقم )3)

 (. 316( ومسلم برقم )248( أخرجه البخاري برقم )4)

( وصححه ابن حجر، 1161( وابن ابن حبان برقم )993( الرتمذي وحسنه برقم )1463( أخرجه ابن ماجه برقم )5)

 (. 371/ 1التلخيص )

فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من األذى، ثم يتوضأ كيفية الستحباب يف الغسل: 

، فيخلل به شعر رأسه، مدخَلا أصابعه يف أصول الشعر، حتى يروي وضوءه  للصَلة، ثم يأخذ بيده ماءا

 .برشته، ثم حيثو عىل رأسه ثَلث حثيات، ثم يفيض املاء عىل سائر بدنه؛ حلديث عائشة السابق املتفق عليه

فهي أن يعم بدنه باملاء ابتداءا مع النية؛ حلديث عائشة، وفيه: »إَِذا اْغَتَسَل كيفية اإلجزاء يف الغسل: 

ل ُل بَِيِدِه َشَعَرُه، َحتَّ  ََلِة، ُثمَّ اْغَتَسَل، ُثمَّ َُيَ أَ ُوُضوَءُه لِلصَّ ى إَِذا َظنَّ َأْن َقْد َأْرَوى ِمَن اجْلَنَاَبِة َغَسَل َيَدْيِه، َوَتَوضَّ

َتُه، َأَفاَض  اٍت، ُثمَّ َغَسَل َساِئَر َجَسِدِه«َبرَشَ  .(4)َعَلْيِه املَْاَء َثََلَث َمرَّ
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 املسح عىل الرباط والالصقة الطبية:-1

  حكم اجلبرية، فيجوز املسح عليهَم. َمالرباط والَلصقة الطبية حكمه

فإذا وضعت الَلصقة عىل الظهر، أو عىل البطن، أو عىل اجلنب، وكان عليه غسل جنابة، فيكفيه جريان  

 . (1)املاء عليها، وإذا وضعت يف حمل الوضوء، كالقدم والذراع مسح عليها، ول حيتاج معها إل تيمم

 الوضوء:الغسل ولبس الباروكة للرجل واملرأة واملسح عليها يف - 2

الباروكة: هي شعر يوضع فوق الرأس ليعم مجيع الشعر األصيل، حيث ُتستخدم يف مناسبات الزفاف  

 واألعياد وغريها. 

األول واألحوط أن تنزع عند  و  فهو جائز،   وأما املسح عىل تلك الباروكة يف الوضوء يف حال لبسها

 .  الوضوء، وأن ُيمسح الرأس مبارشة

 (3) .(2) وأما يف الغسل: فيجب نزعها لوجوب إيصال املاء إل مجيع البرشة

)(   

 
 (. 187ص: ) لنساء يف الرشيعة اإلسَلمية، ازدهار املدن،( أحكام جتميل ا1)

 (.51( ينظر: املوسوعة امليرسة يف فقه القضايا املعارصة )ص: 2)

 . (5933أخرجه البخاري برقم )( 3)

م  ل جيوز لبس الباروكة للرجال والنساء؛ ألن فيه تغرير وتدليس؛ وألهنا من وصل الشعر املحرَّ

قال: ))لعن اهلل الواصلة واملستوصلة،  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -ريض اهلل عنه-إل للَّضورة. حلديث أيب هريرة 

 ، والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غريه.(3)والواشمة واملستوشمة((

 



(92 ( 

 

 

 
 

 

 

حث  كات الب حد حمر فة، أو أ قه املعرو حد مراجع الف ناقش حكم ارجْع أل ية؛ ثم  اإللكرتون

 .الغتسال بسبب التلقيح الصناعي

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

ا عن موضوع أحكام الغسل بإكامل الفرغاِت التاليِة:-1              تكتَب ملخصا
 حكم الغسل أنه...................... -

 .............................................،  للغسل من احلدث األكرب كيفيتان: -

ا عن أحكام الغسل بإكامل اجلدول التايل: -2  تكتَب ملخصا

 األغسال املستحبة مستحبات الغسل فروض الغسل موجبات الغسل
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ُموا اخْلَبِيَث﴾القصد، ومنه قوله تعال:    التيمم لغة:  أي: تقصدونه.   [267]البقرة:  ﴿َوَل َتَيمَّ

 .(1) هلل تعال   مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب عىل وجه خمصوص؛ تعبداا  ويف الرشع:

أو اخلوف من الَّضر  يكون   املاء،  تعال:التيمم عند فقد    باستعَمله مرشوع، واألصل يف جوازه قوله 

ا َطي باا﴾ ُموا َصِعيدا ُدوا َماءا َفَتَيمَّ
َوُجِعَلْت َلنَا األَْرُض  )):  ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة: قول النبي    [. 32]األعراف:    ﴿َفَلْم جَتِ

ا، إَِذا مَلْ َنِجِد   ا، َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَها َلنَا َطُهورا َها َمْسِجدا  ( 3)  .(2)((املَْاءَ ُكل 

 
 (. 140( ينظر: الفقه الشافعي امليرس )ص: 1)

 (.522( أخرجه مسلم برقم )2)

 .(39أخرجه البخاري برقم )( 3)

 

يريد اهلل ، ويقول تعال أيضا: [ 78احلج: ] وما جعل عليكم يف الدين من حرجيقول اهلل تعال: 

إن هذا الدين يرس، ولن يشاّد الدين )): ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول [185البقرة: ] بكم اليرس ول يريد بكم العرس

 . (3) ((أحد إل غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا 

ْح كيف كان التيمم مظهرا من  يف ض  ستعانة بمعلمك والتعاون مع زمَلئك؛ و سبق وبال ضوء ما 

 .مظاهر التيسري ورفع احلرج يف الفقه اإلسَلمي

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 : وهي نية استباحة الصَلة، والنية رشط يف مجيع العبادات، والتيمم عبادة. النية -  1

 .والتمييز والعقل، م اإلسال – 2

أو تأخر شفائه    ،استعَمله، إما ملرض َيشى زيادته من  أو خلوفه الَّضر  ،  : إما لعدمه تعذر استعامل املاء  -  3

َن اْلَغاِئِط َأْو َلَمْسُتُم  ﴿باستعَمل املاء؛ لقوله تعال:   نُكم م  ْرىَض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد م  َوإِن ُكنُتم مَّ

َطي باا﴾  ا  َصِعيدا ُموا  َفَتَيمَّ َماءا  ُدوا 
جَتِ َفَلْم  الطَّ )):  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله    [32]النساء:    الن َساَء  ِعيَد  الصَّ َطُهوُر  إِنَّ  ي َب 

َتُه، َفإِنَّ َذلَِك َخرْيٌ  ُه َبرَشَ  . (1)((املُْْسِلِم، َوإِْن مَلْ جَيِِد املَْاَء َعرْشَ ِسننَِي، َفإَِذا َوَجَد املَْاَء َفْلُيِمسَّ

 . غري نجس  طاهرأن يكون التيمم برتاب   -  4
 

2)

 وحملها القلب، فينوي يف قلبه فعل التيمم إلداء الصَلة.  النية: -1

ََم َكاَن  ))قال له:    ملسو هيلع هللا ىلص : أنَّ النبيَّ  -َريِضَ اهللُ عنه-عَمر بن يارس    ؛ حلديث رضبة واحدة للوجه والكفني  - 2 إِنَّ

َهَكَذا النَّبِى     ((َيْكِفيَك  َب  فِيِهََم   ملسو هيلع هللا ىلص َفََّضَ َوَنَفَخ  األَْرَض،  ْيِه  ْيهِ   ، بَِكفَّ َوَكفَّ َوْجَهُه  هِبََِم  َمَسَح  ، وهذا  (3) .ُثمَّ 

القوي يف  "، واعترب هذا هو الوجه  -رُحه اهلل -النووي  مذهب الشافعي يف القديم، وذهب إليه اإلمام  

 
 (.124الرتمذي وصححه برقم )( أخرجه 1)

 ."إسناده قوي"(: 1/589( وقال احلافظ يف الفتح )334أخرجه أبو داود برقم )( 2)

 (. 368(، ومسلٌم برقم )331( أخرجه البخاري  برقم )3)

أيضاا بسبب حاجة اإلنسان للَمء للرشب، أو بسبب شدة برد َُيشى معه الَّضر،  يكون التيميم

 ذات غزوة يف بعث ملا أنه -عنه اهلل ريض–أو اهلَلك، باستعَمل املاء؛ حلديث عمرو بن العاص 

ِد، َفَأْشَفْقُت إِِن اْغَتَسْلُت »اْحتَ : قال السَلسل ْمُت، ُثمَّ  َلْمُت يِف َلْيَلٍة َباِرَدٍة َشِديَدِة اْلرَبْ َأْن َأْهِلَك، َفَتَيمَّ

ْبِح  ْيُت بَِأْصَحايِب َصََلَة الص   عىل ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص، فأقره النبي ( 2)«َصلَّ
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 . (1) "وهو األقرب إل ظاهر السنة الصحيحة ، الدليل

﴿َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم  أي: بني املسحتني، بأن يقّدم مسح الوجه عىل مسح اليدين؛ لقوله تعال:    ، الرتتيب  -3

 . [43]النساء:  َوَأْيِديُكْم﴾ 

ا َطي باا﴾يكون التيمم بالرتاب الطاهر؛ لقول اهلل تعال:   ُموا َصِعيدا  . [43]النساء:  ﴿َفَتَيمَّ

 .، كَم تقدم من النواقض التي ذكرت يف الوضوءالوضوء  به  كل ما يبطلب يبطل التيميم   -1

 بطل التيمم.  ءاملا؛ ألن التيمم بدل املاء، فإذا وجد  وجود املاء بعد فقده -2

 . قادراا عىل استعَمل املاء، فَل يصح منه التيمم ص، فإذا كان الشخالقدرة -3

  (2)
 

 
 (. 2/210( ينظر: املجموع يف رشح املهذب )1)

 (. 219/ 2( املجموع رشح املهذب ) 2)

 

 اإلسفنج املرشب بالرتاب باملستشفيات:

عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة يف علبة مرشبة بالغبار، فيصح التيمم هبا إذا ْضب بيديه فيها، وعلق عليها 

الغبار، ول يلزم أن يكون الَّضب عىل األرض؛ ألن مجهور الفقهاء عىل جواز التيمم بالغبار، حيث كان، 

جيوز أن يتيمم من غبار تراب قال أصحابنا )ولو مل يكن عىل يشء من جنس األرض. قال اإلمام النووي: 

عىل خمدة أو ثوب أو حصري أو جدار أو أداة ونحوها نص عليه يف األم وقطع به اجلمهور قال العبدري وغريه 

 .(1)ر(وكذا لو ْضب بيده عىل حنطة أو شعري فيه غبا
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الصخور القاسية، وهو متيقن من عدم وجود املاء يف املكان رجل انقطع به الطريق بني اجلبال ذات 

 الذي هو فيه. فهل يمكنه التيمم؟ وملاذا؟

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

ا عن موضوع أحكام التيمم بإكامل الفرغاِت التاليِة:-1           تكتَب ملخصا

من الَّضر  .................، أو ............عند فقد  مرشوعا التيمميكون -

 حاجة اإلنسان لستخدامه يف ......................بسبب  ، كَم يكون أيضاا باستعَمله

................ ونحوه كاحلىص والرمال وكل ما يكون التيمم -

 ........................ 

ا عن أحكام التيمم بإكامل اجلدول التايل: -2  تكتَب ملخصا

 مبطَلت التيمم فروض التيمم رشوط صحة التيمم
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 السيَلن، تقول العرب: حاض الوادي إذا سال.   احليض لغة:

بعد    - أي خلقة وطبيعة-هو دم جبلة    ورشعاا: املرأة،  السليمة، َيرج من أقىص رحم  الطباع  تقتضيه 

 .(1) بلوغها، عىل سبيل الصحة، من غري سبب، يف أوقات معلومة 
 

دم  األنثى  فمتى رأت  وبيئتها،  املرأة،  طبيعة  فهو َيتلف بحسب  احليض،  لبدء  هناك سن معني  ليس 

 .(2) احليض فهي حائض، وأقل سن يمكن أن حتيض فيه املرأة، هو تسع سنني هجرية 

 بحرارة شديدة.   دم احليض: أسود، كأنه حمرتق، من شدة سواده، موجع، كريه الرائحة، حتس معه املرأة

ليس للحيض حدٌّ معني، فمن النساء من حتيض ثَلثة أيام، ومن النساء من حتيض أربعة أيام، وغالب  

 احليض ستة أو سبعة أيام، وأقله يوم وليلة، وأكثره مخسة عرش يوماا بلياليهن. 

حكم    ( 4) والصفرة  (3) الكدرة -1 فلها  الطهر  قبل  باحليض  متصَلا  أو  احليض،  زمن  يف  املرأة  رأهتا  إذا 

 
 (. 150( والفقه الشافعي امليرس )ص: 115الفقه الشافعي، )ص: ( ينظر: املعتمد يف 1)

 (. 152( والفقه الشافعي امليرس )ص: 120( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي )ص: 2)

 ( الُكْدَرة: هي دم متكدٌر بني الصفرة والسواد.3)

ْفَرة: هي دم أصفر، َيرج من املرأة. 4)  ( الص 
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 احلائض، وإذا رأهتا بعد الطهر فَل يعد شيئاا، وعليها أن تصيل وتصوم. 
 وهو مخسة عرش يوماا.   ، النقاء الذي يتخلل دم احليض يعد حيضاا مامل يبلغ أكثر احليض -2

 يضاء. عَلمة الطهر هو جفاف الدم، أو خروج القصة الب -3

احليض يوجوب الغسل عند انقطاعه، واحلكم ببلوغ املرأة، وبرباءة رُحها من احلمل، واعتبار العدة   -4

 من الطَلق باحليض. 

قبل غروب الشمس لزمها أن تصيل الظهر والعرص، وإذا طهرت قبل    أو النفاس  إذا طهرت احلائض -5

إذا طهرت والعشاء، وأما  املغرب  أن تصيل  لزمها  العشاء  بمقدار    خروج وقت  الوقت  قبل خروج 

 ركعة، فقد أدركت تلك الصَلة. 

يف فرجها وخرجت    أو خرقة بيضاء أو منديل وغريها   بحيث لو أدخلت املرأة قطنة إذا انقطع الدم:   -1

 نظيفة ل أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة، فتكون طاهرة، فتغتسل وتصيل. 

كاخليط األبيض ُيعَرف انقطاع احليض به عندما    ،أو يشءٌ   ،وهي ماٌء أبيض  إذا رأت القصة البيضاء: -2

جلفاف  القصة، بل يكون ا  ترىينزل. وبعض النساء تعرف طهرها بالقصة البيضاء، والبعض اآلخر ل  

وكن نساء يبعثن إل عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه  ":  يف احلديث  ا،التام للدم عَلمة عىل طهره

َة اْلَبْيَضاَء«  . (1) تريد بذلك الطهر من احليضة الصفرة، فتقول: »لَ َتْعَجْلَن َحتَّى َتَرْيَن اْلَقصَّ

  

 
 (.71/ 1( أخرجه البخاري )1)
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 .مع دم  الولدة  لغة:النفاس 

 .(1) دم َيرج من املرأة بسبب الولدة، سواء قبل الولدة أو مع الولد أو بعدها :ورشعاا 

أقل النفاس حلظة، بأن ُتج الدم جمة واحدة، ثم ينقطع، وقد تلد املرأة ول ترى الدم، وغالبه وأكثره  

وَمْن    ملسو هيلع هللا ىلصقال الرتمذي: أمجع أهل العلم من أصحاب النبي  ،  ، بالستقراء عن النساء الثقات(2) أربعون يوماا 

بعدهم عىل أن النفساء تدع الصَلة أربعني يوماا إل أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصيل، وحلديث أم 

ا« ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ سلمة: »َكاَنْت الن َفَساُء َعىَل َعْهِد َرُسوِل  لُِس َأْرَبِعنَي َيْوما  .(3) جَتْ

 
 (.1/439( واحلاوي الكبري للَموردي )2/521ملجموع رشح املهذب ) ( ا1)

 (. 2/522( ينظر: املجموع رشح املهذب )2)

هذا "( وقال:  622( واحلاكم برقم )311( وأبو داود برقم )648( وابن ماجه برقم )139( أخرجه الرتمذي برقم )3)

 ."حديث صحيح اإلسناد

ل تأخذ املرأة حكم النفاس إل بعد فراغ الرحم من احلمل احلقيقي، وهو الذي يظهر يف 

بعد وضع هذا احلمل؛ فإذا وضعت املرأة الفحص الطبي املعروف، فَل تكون املرأة نفساء إل 

 ُحَلا حقيقياا جرت عليها أحكام النفاس.
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إذا زاد الدم عىل األربعني يوماا، وكان هلا عادة بانقطاعه بعد األربعني، أو ظهرت أمارات عىل قرب   -1

 النقطاع انتظرت حتى ينقطع، فإن استمر الدم فهي مستحاضة، وتثبت هلا أحكام الستحاضة. 

 إذا طهرت قبل األربعني، فهي طاهر، فتغتسل وتصيل وتصوم، وجيامعها زوجها.  -2

 طهرت قبل األربعني، ثم عاودها الدم أثناء األربعني، فعليها أن تنظر:  إذا -3

 فإن علمت أنه دم نفاس، فهو كذلك.  -أ

 . فتصيل وتصوم  وإن علمت أنه ليس دم نفاس، فهي يف حكم الطاهرة -ب

]البقرة:    ﴿َفاْعَتِزُلوا الن َساَء يِف املَِْحيِض َوَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن﴾ لقوله تعال:    ؛الوطء يف الفرج حيرم    –   1

 إِلَّ الن َكاَح )) حني نزلت:   ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي   [222
ٍ
ء  .(1) ((اْصنَُعوا ُكلَّ يَشْ

﴾لقوله تعال:    ؛الطَلقحيرم    –  2 هِتِنَّ لعمر ملا طلق ابنه عبد اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصوقوله    [1]الطَلق:    ﴿َفَطل ُقوُهنَّ لِِعدَّ

اِجْعَها))امرأته يف احليض:   .(2) ((ُمْرُه َفْلرُيَ

ََلةَ ))لفاطمة بنت أيب حبيش:  ملسو هيلع هللا ىلص  ه لقول ؛ الصَلةحترم  – 3  . (3)((َفإَِذا َأْقَبَلِت احْلَْيَضُة َفَدِعي الصَّ

 . (4)َبىَل   :ُقْلنَ  ؟((ُتَصل  َومَلْ َتُصمْ َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت مَلْ )) :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله   ؛الصوم حيرم  – 4

اْفَعيِل َما َيْفَعُل احْلَاج  َغرْيَ َأْن ل َتُطويِف ))ملا حاضت:    -ريض اهلل عنها- لعائشة    ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ؛ الطوافحيرم    –  5

 
 (.302( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 1471(، ومسلم برقم )5251أخرجه البخاري برقم )( 2)

 (. 334( ومسلم برقم )306( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 304( أخرجه البخاري برقم )4)
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 .(1) ((بِاْلَبْيِت َحتَّى َتْطُهِري

ُه إِلَّ  :  لقوله سبحانه   ؛مس املصحف  -6 ُروَن﴾﴿لَّ َيَمس  وحلديث عمرو بن حزام أن    [97:  الواقعة]  املَُْطهَّ

 . (2)((ل يمس القرآن إل طاهر))قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

﴿َوَل  :  قوله سبحانهل  ؛ من من تلويث املسجدمع األ   ، واللبث فيه، وكذا املرور إل حلاجة  ،دخول املسجد  - 7

، احلائض أن تعتزل مصىل العيد  ملسو هيلع هللا ىلصقد أمر النبي  و[  43]النساء:    َتْغَتِسُلوا﴾ ُجنُباا إِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى  

املسجد حلائض ول جنب)):  فقال النبي    ،(3) ((ل أحل  الصَلة والسَلم - وهني  عن  احلائض    -عليه 

 الطواف بالبيت.  

 
 

 
 

 
 (.119( ومسلم برقم )305( أخرجه البخاري برقم )1)

 . "س بهإسناده ل بأ"(: 361/ 1(، وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص )6559( أخرجه ابن حبان برقم )2)

 (. 1327( وابن خزيمة وصححه برقم )232( أخرجه أبو داود برقم )3)

 

 اإللكرتونية؛ ناقش ما ييل:من خَلل اطَلعك عىل مصادر التعلم يف املكتبة أو حمركات البحث 

 ؟من املعلوم أنه ل جيوز تطليق الزوجة يف حال احليض؛ ولكن إذا فعل الزوج ذلك؛ فهل يقع الطَلق أم ل

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
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بدون أن ُتس املصحف، من خَلل كتب التفسري أو اجلوال أو أي يشء   قراءة القرآنجيوز للحائض 

ومل يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، ولو    ملسو هيلع هللا ىلصوذلك ألن النساء كن حيضن عىل عهد رسول اهلل    يمكنها ذلك؛ 

كانت احلائض ِمنوعة منه جلاءت األحاديث الصحيحة الرصحية بمنعها، كَم جاءت يف منعها من الصَلة  

- قال النووي  ،  والصيام؛ فلَم كانت األحاديث الواردة ل تقوم هبا حجة، علم أن الرشع مل يمنعها من ذلك

 .(1) "للشافعي: أنه جيوز هلا قراءة القرآن قديَما   سانيون قولا حكى اخلرا ": يف املجموع -رُحه اهلل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 2/356( املجموع رشح املهذب ) 1)

 

زوجة نفساء، وقد انقطع عنها دم النفاس ولكنها تعاين يف أسفل بطنها جرحا غائرا من أثر جراحة الولدة؛ وذلك 

 اجلرح سيمنعها من الغسل أليام أخرى؛ فكيف تتطهر؟ وماذا تفعل يف صالهتا؟ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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 . (1) هي الدم اخلارج يف غري أوقات احليض والنفاس

 . (2) دم الستحاضة: أُحر، رقيق، مرشق، وقد تتغري أوصافه ملرض، أو غذاء، أو زمان، أو بلد

أسود  ويكون  الرحم،  قعر  من  َيرج  احليض  دم  أن  بينهَم:  حمرتق،   اا الفرق  كأنه  حاراا،  أي:  حمتدماا، 

والستحاضة: علة ومرض، يسيل من العاذل، وهو عرق يف فم الرحم، وأدناه، وختتلف األحكام الرشعية  

 .(3) يف الستحاضة عن احليض

 فللمرأة عند ذلك أربع حالت:  ،وطالت مدهتا، واختلطت بدم احليض ، إذا حصل للمرأة استحاضة

مقداَر   -1 فتجِلُس  بالعادة،  تعمل  فهذه  وزمنه،  حيضها  مدة  تعرف  التي  وهي  عادة:  هلا  يكون  أن 

 .  عادهِتا، وما بقي فهي طاهرة، فتغتِسل وتصيل 

ودم الستحاضة، فتعمل بالتمييز، فإذا كان دم    ، أن تكون ُِمَيزة: وهي التي تفرق بني دم احليض -2

 صَلة والصوم، وإذا كان دم استحاضة اغتسلت وصلت. حيض تركت ال

 
 (.115( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 1)

 (.115( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 2)

 (.115( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 3)
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ق بني دم احليض -3   ،ودم الستحاضة، وهلا أيضا عادة  ،أن يكون هلا عادة وُتييز: وهي التي ُتي ز وتفر 

 ألن العادة قد تتخلف.   ؛فتعرف املدة والوقت التي كانت حتيض فيه، فهذه تعمل بالتمييز ل بالعادة

)املتحرية(: وهي التي ليس هلا عادة، ول تستطيع ُتييز دم احليض،    ييزأن ل يكون هلا عادة ول ُت -4

سبعة أيام من كل شهر، فترتك الصَلة فيها،    فهذه تعمل بغالب حالة النساء، فيكون حيضها ستة أو

 والباقي تكون استحاضة، فتغتسل بعد هذه األيام، وتتوضأ لكل صَلة وتصيل.

 الستحاضة كأحكام الطهارة، فَل فرق بني املستحاضة وبني الطاهرات، إل فيَم يأيت: أحكام 

النبي    -1 لقول  للفريضة؛  وقتها  الوضوء عليها لكل صَلة عند دخول  أيب    ملسو هيلع هللا ىلصوجوب  بنت  لفاطمة 

ِئى لُِكل  َصََلةٍ ))حبيش:   أو صَلة    ، ، أما إذا كانت الصَلة غري مؤقتة مثل صَلة الليل(1) ((ُثمَّ َتَوضَّ

 الضحى، فإهنا تتوضأ هلا عندما تريد أن تصيل تلك الصَلة يف نفس الوقت. 

 أهنا إذا أرادت الوضوء، فإهنا تغسل أثر الدم، وتعصب عىل الفرج خرقة؛ ليستمسك الدم.   -2

، ومل يمنع ملسو هيلع هللا ىلصألن نساء كثريات يبلغن العرش أو أكثر استحضن يف عهد النبي    ؛ جواز مجاع املستحاضة -3

[ دليل  222]البقرة:    ﴿َفاْعَتِزُلوا الن َساَء يِف املَِْحيِض﴾ اهلل ول رسوله من مجاعهن، بل يف قوله تعال:  

 عىل أنه ل جيب اعتزاهلن فيَم سواه؛ وألن الصَلة جتوز منها، فاجلَمع أهون.  

 حبوب تنزيل الدورة وتأخريها:  -1

إذا كان تنزيل احليض، أو تعجيله حلاجة طبية، أو شخصية مباحة، كمن عزمت عىل احلج، أو العمرة،  

وهي تعلم أن ذلك يوافق حيضتها، فتأخذ دواء لتعجيل وقت احليض، أو تقلل مدته، حتى تسافر، وهي 

 
 (. 333رقم )( ومسلم ب228( أخرجه البخاري برقم )1)
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 . (1) ْضر عليهاطاهرة، وتأمن نزول الدم عليها حال إحرامها، فهذا من الفعل املباح، إذا مل يكن فيه 

 حبوب منع احلمل أو تأخريه: -2

 :(2) جيوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع احلمل بثَلثة رشوط 

 أن يكون ذلك حلاجة: مثل أن تكون مريضة أو ضعيفة، واحلمل يزيد من مرضها، أو ضعفها.  األول:

 أن يأذن هلا الزوج؛ ألن للزوج حقاا يف اإلنجاب.  الثاين:

 أل يكون يف تناول هذه احلبوب ْضراا عىل صحتها.  الثالث:

 أما إذا كانت تتعاطى موانع احلمل للرتفه، أو خلوف من يقوم باخلدمة أو النفقة فَل حيوز.  الرابع:

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 (. 1/286)( ينظر: مسائل فقهية معارصة، لعبد الرُحن السند،1)

 .1/455( القضايا الطبية املعارصة، للقره داغي 2)

 

 ؟أجهضت اجلنني قبل األربعة األشهر، وأخرى أجهضت بعد أربعة أشهر فام حكم كال منهام ؟ امراة

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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ا عن أحكام   بإكَمل اجلدول التال: احليض والنفاس والستحاضةتكتب ملخصا

 ما حيرم باحليض والنفاس أحكام الستحاضة أحكام النفاس أحكام احليض
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القوسني؛ ثم ضعها أمام ما يناسبها من عناوين يف اجلدول اآليت عىل غرار اخرت العبارة املناسبة مما بني  :  1س

 ]النية، الوقت، رفعا للمشقة عن العباد، ْضبة واحدة، املاء، الوجه والكفني[. املثال األول.
 

 ما يناسب العنوان  العناوين م
  يف التيمم يَّضب ببطن الكفني عىل األرض 1
  من رشوط التيمم عدم وجود 2
  احلكمة من مرشوعية التيمم 3
  األعضاء التي ُتسح يف التيمم 4
  من رشوط التيمم 5
  من رشوط التيمم دخول   6

 

اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إىَِل  :  ماذا تستنتج من قول اهلل تعاىل:  2س ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ َ َيا َأُّيُّ

ُرو ُجنُباا  ُكنُتمْ  َوإِن ۚ  املََْرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ    ؟ [ 6:  املائدة]  ا َفاطَّهَّ
 وجود نوعني من الطهارة باملاء: الستنتاج:   

 ................................ طهارة من احلدث األصغر، وتكون بـ
 ................................. رة من احلدث األكرب، وتكون بـ  اطه

   ؟"النيةإفاضة املاء الطهور عىل مجيع البدن مع  "ماذا تستخلص من تعريف الغسل بأنه : 3س

 أركان الغسل الواجبة؛ هي:أستخلص من ذلك أن:   

 .......... ...... ..................................،..................................... ،............ 
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 علل ما ييل::  4س
 عدم صحة الغسل مع وضع طَلء لألظافر.  -
 . التربيد فقط عدم صحة الغسل حالة السباحة يف البحر بقصد  -
 ( أمام اجلملة اخلطأ: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )الصواب ) عالمة: ضُع  5س

 ( )       امرأة صبغت شعر رأسها ثم اغتسلت  (1
 ( )  ليس هناك سن معني لبدء احليض، فهو َيتلف بحسب طبيعة املرأة، وبيئتها  (2
 الكدرة والصفرة يف زمن احليض، أو متصَلا باحليض قبل الطهر ل تعني أن للمرأة   (3

 ( )          حكم احلائض
 ( )     جيوز للحائض قراءة القرآن بدون أن ُتس املصحف. (4
 ( )   ل حيرم مس املصحف أو دخول املسجد، واللبث فيه باحليض والنفاس (5
 ( ) قد ُيعَرف انقطاع احليض عندما ينزل من املرأة ماٌء أبيض، أو يشٌء، كاخليط األبيض   (6
 إذا استمر نزول الدم أكثر من املدة الزمنية التي اعتادت عليها املرأة يف دورهتا الشهرية؛  (7

 ( )         فهي مستحاضة  
 ( )  جيوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع احلمل عىل اإلطَلق وبَل أي رشوط  (8
 ( )   ل جيب عىل املستحاضة الوضوء لكل صَلة عند دخول وقتها للفريضة  (9

 
  

ا عن التيمم وأمهيته يف اإلسَلم واعتباره من خصائص أمة حممد ا خمترصا ضع يف ملف إنجازك تقريرا 

 نظرا ألنه مل يكن مرشوعاا ألمة من األمم قبلها. ،ملسو هيلع هللا ىلص
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح تعريف الصَلة-

 يبني منزلة الصَلة وفضلها وحكم الصلوات اخلمس.-

 يناقش حكم تارك الصَلة.- 

 يعظم قدر الصَلة.- 

 يرشح مفهوم األذان واإلقامة.-

 يبني مرشوعية وحكم األذان واإلقامة. -

 يذكر رشوط األذان. -

 يرشح الصفات املستحبة يف املؤذن. -

 يذكر السنة ملن سمع املؤذن. -

 عرب املسجل.اإللكرتون أو يناقش حكم األذان  -

طريق املذياع، يناقش حكم إجابة األذان املسموع عن  -

 ونحوه.

 يذكر رشوط وجوب وصحة الصَلة. -

 يبني أركان الصَلة وواجباهتا. -

 يعدد سنن الصَلة. -

 حيفظ األذكار واألدعية املرشوعة بعد الصَلة-

 يرشح هيئة وصفة الصَلة -

 يعدد مبطَلت الصَلة ومكروهاهتا. -

 يرشح املراد بسجود السهو. -

 يبني حكم سجود السهو. -

 

 خمرجات التعلم
 يوضح أسباب سجود السهو. -

 يبني حمل سجود السهو. -

 يرشح صفة سجود السهو. -

 يرشح مفهوم صَلة التطوع.  -

 يناقش حكمة مرشوعية التطوع. -

 عن التطوع.وأوقات النهي يذكر أنواع التطوع،   -

 يبني بعض أحكام قضاء الصَلة الفائتة. -

 يعتني بالتطوع. -

 أحكام قضاء الصَلة الفائتة.يرشح  -

 يبني فضل اإلمامة. -

 يذكر رشوط صحة القتداء -

 يوضح أحكام القتداء باإلمام.   -

 . وأحكامهَميوضح نية اإلمامة ونية الئتَمم،  -

 يبني حكم صَلة اجلَمعة.  -

 يوضح ما تنعقد به صَلة اجلَمعة. -

 يذكر األعذار املسقطة لصَلة اجلَمعة. -

 وط قرص الصَلة، ومجعها.يبني رش -

يناقش حكم متابعة اإلمام عرب وسائل اإلعَلم املرئية  -

 أو املسموعة.

يناقش حكم متابعة املأموم لإلمام إذا كان يسمعه عن  -

 طريق مكربات الصوت.
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 احلديثة.يناقش حكم الصَلة يف وسائل النقل  -

 يوضح املراد بأهل األعذار.  -

 يرشح حد املرض والسفر املبيحني للقرص واجلمع.  -

 يرشح صفة صَلة املريض والعاجز. -

 يبني فضل يوم اجلمعة. -

 يوضح حكم صَلة اجلمعة، صفتها. -

 يذكر مستحبات اجلمعة. -

 يبني بعض أحكام من صَلة اجلمعة. -

، وحكم اخلطبة أثناء اخلطبةيناقش حكم تسجيل  -

 .إقامتها بغري اللغة العربية واجلمع بني لغتني

 يبني حكم صَلة العيدين.  -

 يرشح صفة صَلة العيدين. -

 يبني حكم صَلة الكسوف واخلسوف. -

 يرشح صفة صَلة الكسوف واخلسوف. -

 يبني حكم صَلة الستسقاء. -

 يرشح صفة صَلة الستسقاء. -

 اخلوف.يبني حكم صَلة  -

 يرشح صفة صَلة اخلوف. -

 يبني حكم صَلة اجلنازة. -

 يرشح صفة صَلة اجلنازة. -

 

 خمرجات التعلم
 .املوضوع األول: الصالة

 .املوضوع الثاين: أحكام األذان واإلقامة

 .املوضوع الثالث: رشوط الصالة وأركاهنا

املوضوع الرابع: سنن الصالة، واألذكار واألدعية املرشوعة 

 .بعد الصالة

املوضوع اخلامس: هيئة وصفة الصالة، ومبطالت الصالة، 

 .ومكروهاهتا

 .املوضوع السادس: أحكام السهو يف الصالة

 .املوضوع السابع: أحكام صالة التطوع

 .املوضوع الثامن: أحكام اإلمامة

 .املوضوع التاسع: أحكام صالة اجلامعة

 .املوضوع العارش: أحكام صالة أهل األعذار

 .ي عرش: أحكام صالة اجلمعةاملوضوع احلاد

 .املوضوع الثاين عرش: أحكام صالة العيدين

 .املوضوع الثالث عرش: أحكام صالة الكسوف واخلسوف

 .املوضوع الرابع عرش: أحكام صالة الستسقاء

 .املوضوع اخلامس عرش: أحكام اجلنائز

 مفردات الوحدة

8
 عدد الساعات الدراسية

4
 األسابيععدد  عدد احملاضرات للوحدة
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تعرفنا من خَلل الواحد السابقة عن أحكام الطهارة، حيث تعترب الطهارة مفتاح الصَلة، كَم قال عليه  

َلِة الط هوُر ، وحتريُمها التَّكبرُي ، وحتليُلها التَّسليُم(( :الصَلة  والسَلم   . (1)))ِمفتاُح الصَّ
ُة وصيَِّة رسوِل  والصَلة شأهنا عظيم، وقدرها رفيع، فقد قال أنس بن مالك ريض اهلل عنها: كاَنت عامَّ

َلَة وما مَلَكت أيَمُنُكم((حنَي حََّضتُه الوفاُة َوهَو ُيَغْرغُر بنفِسِه    -صىلَّ اهللَُّ عَليِه وسلَّمَ - اهللَِّ   . حيث  (2)))الصَّ

ُيويِص به يف هذا الوقِت، أو هو كل  ما كان ُيويِص به  ِحنَي حََّضْته الوفاُة،   كان عليه الصَلة والسَلم أكثُر ما 

َلَة( واللتزام هبا واملحافظة عليها، واحلذر من تركها،   وهو ُيَغرِغُر بنَْفِسه وهي يف سكرات املوت؛ ، )الصَّ

ا  َمظِنَُّة التَّساُهل واإلْخَلِل هِبا.   فالصَلة أعَظُم أركاِن اإلسَلِم، وأرَشُف الِعباداِت الَبدنِيَِّة، وألهنَّ

ومن هنا وجب عىل املسلم واملسلمة إقامة الصَلة؛ فهي النجاة والنور للعبد يف الدنيا واآلخرة، وحتى  

ه فيها؛ وهو ماسنقدمه يف هذه الوحدة من تفصيل عن الصَلة   يتم إقامتها وفق ما رشعه اهلل تعال لبد من التفق 

 . وأحكامها 

 

 ث نبوي رشيف للدللة عىل أمهية الصَلة. ي من خَلل مطالعاتك السابقة اذكر آيتني وحد

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................ 
  

 
 ( وغريمها، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي. 276(، وابن ماجه، برقم: )238(  أخرجه الرتمذي،برقم: )1)

(، وصححه األلبان يف صحيح ابن 2697(، وابن ماجه، برقم: )7095(،برقم: )( أخرجه النسائي يف )السنن الكربى2)

 ماجه. 
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:  . [103]التوبة:   ﴿َوَصل  َعَلْيِهْم إِنَّ َصََلَتَك َسَكٌن هَلُْم﴾  الدعاء، قال تعال:  الصالة لغةا

 هي التعبد هلل تعال بأقوال وأفعال خمصوصة، مفتتحة بالتكبري، وخمتتمة بالتسليم. ويف الرشع:

عت  وهي الركن الثان من أركان السَلم، وتعد أعظم األركان العملية، وقد رُش   ، الصَلة عمود الدين

  يف السَمء، بخَلف بقية الرشائع التي نزلت مرشوعيتها إل األرض، ول تسقط عىل  ،ليلة اإلرساء واملعراج

عن  ف   .الصَلةدام يعقل، بل جعل اهلل تعال أحد أبواب اجلنة باب    أو خوف، ما  املكلف يف سفر، أو مرض،

ْسََلُم َعىَل مَخْسٍ )):  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنهَم-ابن عمر   ، َوَأنَّ  اهللَُشَهاَدِة َأْن َل إَِلَه إِلَّ    :ُبنَِي اإْلِ

ا َرُسوُل   دا َكاِة، َوَصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن، َوَحجَّ اْلَبيْ اهللِحُمَمَّ  الزَّ
ِ
ََلِة، َوإِيَتاء  . (1) ((ِت ، َوإَِقاِم الصَّ

 فضل كبري، واملحافظة عىل وقتها من أحّب األعَمل إل اهلل تعال، ومن فضائلها: الصَلة هلا 

الة سبب يف استقامة العبد عىل أوامر اهلل  - 1 : حيث تنهى صاحبها عن الفحشاء واملنكر؛ قال اهللَّ تعال:  الص 

 َواملُْنَْكِر﴾
ِ
ََلَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء ََلَة إِنَّ الصَّ    .[45]العنكبوت:  ﴿َوَأِقِم الصَّ

يئات:  ،املحافظة عىل أداء الصالة تغسل اخلطايا  - 2 ا بَِباِب َأَحِدُكْم  َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ  )):  ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال    وتكفر الس  هَنَرا

اٍت َما َتُقوُلونَ  ءٌ   : اَقاُلو  ؟((َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرنِهِ   ؟َيْغَتِسُل ِمنُْه ُكلَّ َيْوٍم مَخَْس َمرَّ َذاَك ))  : َقاَل   ،لَ َيْبَقى ِمْن َدَرنِِه يَشْ

 
 (. 16( ومسلم برقم )8( أخرجه البخاري برقم )1)
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َلَواِت اخْلَْمِس َيْمُحو اهللُ هِبَا اخْلََطاَيا  . (1) ((َمَثُل الصَّ

نوب:أن    - 3 الذ  مغفرة  يف  الة سبب  هريرة    الص  أيب  عنه -فعن  اهلل  اهلل    -ريض  رسول  يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص أن  كان 

َلَواُت اخْلَْمُس، َواجْلُُمَعُة إَِل اجْلُُمَعةِ )) اَراٌت ملَِا َبْينَُهََم َما اْجَتنََب اْلَكَباِئرَ  ،الصَّ  .  (2)((َكفَّ

الة نور لصاحبها يف الدنيا  - 4 ََلُة ُنورٌ )) : ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ؛ واآلخرةأن الص   .(3) ((َوالصَّ

﴿َوَأْن َأِقيُموا  الصلوات اخلمس واجبة عىل كل مسلم بالغ عاقل، ذكراا كان أو أنثى؛ لقول اهلل تعال:  

َلَة﴾ ََلَة َكاَنْت َعىَل  [ وقوله تعال:  72]األنعام:  الصَّ ا َمْوُقوتاا﴾ ﴿إِنَّ الصَّ  [. 103]النساء:  املُْْؤِمننَِي ِكَتابا

َض َعَلْيِهْم مَخَْس َصَلَواٍت يِف ُكل  َيْوٍم َوَلْيَلةٍ   اهللََأنَّ ))ديث: حلو  . (4)((اْفرَتَ

  عبد   قال  اإلسَلم،، خارج من ملة  الصحابةفهو كافر بإمجاع    ؛الصَلة منكراا لوجوهبا  من ترك  األول:

من األعَمل   ل يرون شيئاا   ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب رسول اهلل  "قال:    -ريض اهلل عنه-اهلل بن شقيق عن أيب هريرة  

البرصي:. وقال  (5) "تركه كفر غري الصَلة كانوا يقولون: بني    ملسو هيلع هللا ىلصبلغني أن أصحاب رسول اهلل    "احلسن 

 .  (6) "العبد وبني أن يرشك فيكفر أن يدع الصَلة من غري عذر

، فإنه  قريب عهد باإلسَلم، ومل َيالط املسلمني مدة يبلغه فيها وجوب الصَلة عليه الشخص  إل أن يكون  

 .ليكفر، وُيعلَّم

 
 (.667( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.233( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.223( أخرجه مسلم برقم )3)

 (.19( أخرجه مسلم برقم )4)

 (.23/ 2وحسن إسناده النووي يف رياض الصاحلني )(، 2622أخرجه الرتمذي برقم ) (5)

 (.2/673اإلبانة لبن بطة ) (6)
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 . ثم عليهإول  ،ووقته موسع ،فعليه القضاء فقط ،لعذر كنوم ونسيان ونحومها   : من ترك الصَلةالثاين

يف    فللشافعية  كَم هو حال كثري من الناس اليوم،  ،وجوهبابتكاسَلا مع اعتقاده    : من ترك الصَلةالثالث

 . (1) ، نقلهَم اإلمام النووي يف املجموعالثان: ل يكفر، وكافرأنه  : األول: قولن حكمه  

ََلَة  قوله تعال عن املرشكني:  الصَلة، منها    ووقد وردت أدلة كثرة عىل كفر تارك ﴿َفإِْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

يِن﴾ الد  يِف  َفإِْخَواُنُكْم  َكاَة  الزَّ إقامة    التوبة، وهي  أهنم إن مل حيققوا رشط  ومفهوم اآلية  [11]التوبة:    َوآَتُوا 

 فليسوا بمسلمني، ول إخوة لنا يف الدين.  ،الصَلة

َلُة، َفَمْن  ))يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    سمعُت   :بريدة بن احلصيب قال   وحديث ِذي َبْينَنَا َوَبْينَُهَم الصَّ اْلَعْهُد الَّ

 ، إضافة إل ما نقله أبو هريرة، واحلسن البرصي، كَم تقدم.(2) ((َتَرَكَها َفَقْد َكَفرَ 

 

 
 

 
 (.3/14( املجموع يف رشح املهذب ) 1)

 (.134( أخرجه مسلم برقم )2)
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الصلوات املفروضة مخس صلوات يف اليوم والليلة، لكل صَلة منها وقت حمدد، حدده الشارع، قال  

ا َمْوُقوتاا﴾تعال:   ََلَة َكاَنْت َعىَل املُْْؤِمننَِي ِكَتابا َوْقُت الظ ْهِر  )):  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    وقال  [103]النساء:    ﴿إِنَّ الصَّ

ْمُس إَِذا َزاَلِت   ُجِل َكُطولِهِ   ،الشَّ ل  الرَّ
ْمُس  ، َما مَلْ حَيَُّْضِ اْلَعرْصُ  ،َوَكاَن ظِ َوَوْقُت    ، َوَوْقُت اْلَعرْصِ َما مَلْ َتْصَفرَّ الشَّ

َفُق  ْيِل األَْوَسطِ   ،َصََلِة املَْْغِرِب َما مَلْ َيْغُرِب الشَّ  إَِل نِْصِف اللَّ
ِ
ْبِح ِمْن    ،َوَوْقُت َصََلِة اْلِعَشاء َوَوْقُت َصََلِة الص 

ْمُس  ْمُس   ،ُطُلوِع اْلَفْجِر َما مَلْ َتْطُلِع الشَّ ََلةِ   ،َفإَِذا َطَلَعِت الشَّ َا َتْطُلُع َبنْيَ َقْرْن َشْيَطانٍ   ،َفَأْمِسْك َعِن الصَّ  .  (1) ((َفإهِنَّ

 د أوقات الصالة كام ييل:حتدي

هناية وقت الظهر: إل  ب، وعن وسط السَمء إل جهة الغر   الشمس  زوال   : منالظهر  وقت صالة   بداية  -1

 . أن يصري ظل كل يشء مثله )أي طوله( بعد الظل الذي زالت عليه الشمس

 إل غروب الشمس.،  مثله اليشء  ظل  يكون بعد انتهاء وقت الظهر، بعد أن يصري:  العرص صالة وقت  -2

َوَوْقُت َصََلِة املَْْغِرِب َما مَلْ  )):  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله    ؛: من غروب الشمس إل أن يغيب الشفقاملغربصالة  وقت    -3

َفُق   . (2)((َيْغُرِب الشَّ

إَِل نِْصِف  )):  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ؛: من غياب الشفق إل نصف الليلالعشاءصالة  وقت    -4  
ِ
اْلِعَشاء َوَوْقُت َصََلِة 

ْيِل اأْلَْوَسطِ   . (3)((اللَّ

إذا كان وقت غروب الشمس الساعة السادسة وطلوع الفجر  ومثال حساب وقت نصف الليل هو:  

فيكون لدينا    ،ساعة عىل اثنني  (11)ساعة، نقسم    ( 11)التال يف الساعة اخلامسة نحسب الفرق بينهَم ويكون  

فيكون وقت منتصف الليل هو الساعة    ،نجمعها عىل وقت املغرب وهو السادسة  ،مخس ساعات ونصف

(11:30 ).  مساءا

 
 (.612( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.612( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.612( أخرجه مسلم برقم )3)
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ْبِح ِمْن ُطُلوِع  )):  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ؛ : من طلوع الفجر إل طلوع الشمسالفجرصالة  وقت    -   5 َوَوْقُت َصََلِة الص 

ْمُس   )2 )  .(1)((اْلَفْجِر، َما مَلْ َتْطُلِع الشَّ

 

 
 (.612( أخرجه مسلم برقم )1)

 .)378) "صحيح سنن أيب داود"( وحسنه األلبان يف 394أخرجه أبو داود برقم ) )2)

 

ق ُطلوُع الَفجِر، كَم يدّل عىل ذلكيستحب   ِل وقتِها إذا حَتقَّ  التغليس بصَلة الفجر؛ بأن ُتصىّل يف أوَّ

صىّل الصبح مّرة بغلس، ثمَّ صىّل مّرة  ملسو هيلع هللا ىلص: ))أنَّ النّبّي -ريض اهلل عنه -حديث أيب مسعود البدري

 .(2) أن يسفر(( أخرى فأسَفر هبا، ثمَّ كانت صَلته بعد ذلك التغليس حتى مات، ومل يعد إِل
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أيب هريرة   عنه -عن  اهلل  اهلل    -ريض  َتْطُلَع  ))  : قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول  َأْن  َقْبَل  َرْكَعةا  ْبِح  الص  ِمَن  َأْدَرَك  َمْن 

ْبَح، َوَمْن َأْدَرَك َرْكَعةا ِمَن اْلَعرْصِ َقْبَل َأْن   ْمُس َفَقْد َأْدَرَك الص  ْمُس َفَقْد َأْدَرَك اْلَعرْصَ الشَّ وليس    ،(1) ((َتْغُرَب الشَّ

ا بالصبح والعرص أن رسول    -ريض اهلل عنه -أيب هريرة    ؛ حلديثوإنَم هو عام يف كل صَلة  ، هذا احلكم خاصا

ََلةِ ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ََلةَ  ،َمْن َأْدَرَك َرْكَعةا ِمَن الصَّ  .(2) ((َفَقْد َأْدَرَك الصَّ

من لزمه صَلة "من فاتته صَلة فريضة وجب قضاؤها، ويستحب أن يقضيها عىل الفور، قال النووي:  

ويستحب   ،فإن كان فواهتا بعذر كان قضاؤها عىل الرتاخي ،سواء فاتت بعذر أو بغريه  ،ففاتته لزمه قضاؤها

 (5) .(4) ويستحب يف قضاء الصلوات: الرتتيب،  (3) "أن يقضيها عىل الفور

 

 
 (. 608( ومسلم برقم )579( أخرجه البخاري برقم )1)

 ( واللفظ له. 607( ومسلم برقم )579( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 69/ 3( املجموع رشح املهذب ) 3)

 (.298/ 1( ينظر: الفقه الشافعي امليرس )4)

 . (684(، ومسلم برقم )597أخرجه البخاري برقم )( 5)

 

ارة هلا إل ذلك: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ، فْلُيصل ها إذا ذكَرها، ل َكفَّ ْح َعََلَم (5)(())َمن نيِسَ صَلةا ، َوض 

ْل هذا احلديث   .النبوي الرشيفُيَدلَّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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، أو  ، أو كرس أن جيعل املصيل بني يديه شيئاا يسرته من عصا، أو جدار، أو عمود من السنة    معنى السرتة:  -1

: »كان إذا خرج يوم ملسو هيلع هللا ىلصحلديث ابن عمر أن رسول اهلل  ؛  أي يشء قدر ثلثي ذراع، ول يدع أحداا يمر بني يديه 

 . (1) فيصىل إليها« ،العيد أمر باحلربة، فتوضع بني يديه

أيب سعيد  ؛ حلديث  فَل يدع شيئاا يمر بينه وبني السرتة  ، السرتة  املصيل  فإذا اختذ  دنو املصىل من السرتة:  - 2

َتاَز َبنْيَ َيَدْيِه،  إَِذا َصىلَّ  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص اخلدري أن رسول اهلل   ُه ِمَن النَّاِس، َفأَراَد أَحٌد أْن جَيْ  َيْسرُتُ
ٍ
ء أَحُدُكْم إَل يَشْ

ََم ُهَو َشْيَطانٌ   . (2) ((َفْلَيْدَفْعُه، َفإْن أَبى َفْلُيَقاتِْلُه، َفإنَّ

َلْو َيْعَلُم املَْار  َبنْيَ َيَدِي املَُْصيل   )):  ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب جهيم قال: قال رسول اهلل    حتريم املرور بني يدي املصىل:  - 3

ا َلُه ِمْن َأْن َيُمرَّ َبنْيَ َيَدْيهِ   .(3) ((َماَذا َعَلْيِه، َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعنَي َخرْيا

 

(4) . 

 
 (.501( ومسلم برقم )472( أخرجه البخاري، برقم )1)

 (.505( واللفظ له، ومسلم برقم )509( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 507( واللفظ له، ومسلم برقم )510( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 504( ومسلم )493( أخرجه البخاري )4)

سرتة اإِلمام سرتة للمأموم؛ حلديث ابن عباس قال: »َأْقَبْلُت َراِكباا َعىَل َأَتاٍن، َوَأَنا َيْوَمِئٍذ َقْد َناَهْزُت 

، َفنََزْلُت، وَأْرَسْلُت  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِالْحتََِلَم، َوَرُسوُل  ف  ُيَصيل  بالنَّاِس بِِمناى، َفَمَرْرُت َبنْيَ َيَدْي َبْعِض الصَّ

، َفَلْم ُينِْكْر َذلَِك َعيَلَّ َأَحٌد« َتُع،رْ األََتاَن تَ  ف   .(4)َوَدَخْلُت يِف الصَّ
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 اذكر ماذا تفعل يف املوقفني اآلتيني:

وصلت املسجد متأخرا عن تكبرية اإلحرام، ولكي تدخل له كان عليك املرور بني يدي صف كامل من  -

 املصلني أثناء الصالة.

................................................................................................ 

 كنت مضطرا للمرور بني يدي أحد املصلني املنفردين بصالهتم. -

................................................................................................ 
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ا عن فضل الصالة.-1  تكتَب يف نقاط موجزة ملخصا
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

ا عن أحوال تارك الصالة واحلكم فيها بإكامل اجلدول التايل:-2  تكتَب ملخصا

 احلكم فيها أحوال تارك الصَلة م

1   

2   

3   

ا عن مواقيت الصالة املفروضة بإكامل اجلدول التايل:-3  تكتَب ملخصا

 صَلة العشاء صَلة املغرب صَلة العرص صَلة الظهر صَلة الصبح

     

ا عن أحكام قضاء الصالة الفائتة بإكامل اجلدول التايل:-4  تكتَب ملخصا

 حالة القضاء حالة الفوات

  الفوات بعذر

  الفوات بدون عذر
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﴾ قال تعال:  ،اإلعَلم  األذان لغة: ْن يِف النَّاِس بِاحْلَج  َيْأُتوَك ِرَجالا  . [27]احلج:  ﴿َوَأذ 

 بذكر خمصوص.  ، اإلعَلم بدخول وقت الصَلة املفروضة ورشعاا:

 بذكر خمصوص.   ، اإلعَلم بالقيام إل الصَلة واإلقامة:

﴿َيا  األذان واإلقامة مرشوعان للصلوات اخلمس واجلمعة دون غريها من الصلوات، قال اهلل تعال:  

ِذْكِر   إَِل  َفاْسَعْوا  اجْلُُمَعِة  َيْوِم  ِمْن  ََلِة  لِلصَّ ُنوِدَي  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  بن  9]اجلمعة:  ﴾اهللَِأهي  مالك  [ وحلديث 

َنا)):  ملسو هيلع هللا ىلصيدان السفر، فقال النبي  ير  ملسو هيلع هللا ىلصاحلويرث قال: أتى رجَلن النبي   َفَأذ  َأْنُتََم َخَرْجُتََم  َأِقيََم   ،إَِذا  ُثمَّ    ،ُثمَّ 

ُكََم  ُكََم َأْكرَبُ  (. 1)((لَِيُؤمَّ

األذان من أفضل القربات، وهو الدعوة إل اهلل، فهو دعوة إل أداء هذه الصَلة العظيمة التي هي عمود  

أن    -ريض اهلل عنه -حديث أيب هريرة  منها  الدالة عىل فضله،    الكثرية   وهلذا جاءت فيه األحاديث اإلسَلم؛  

اهلل   َعَلْيِه  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصرسول  َيْسَتِهُموا  َأْن  إِلَّ  جَيُِدوا  مَلْ  ُثمَّ  ِل،  األَوَّ ف   َوالصَّ  
ِ
الن َداء يِف  َما  النَّاُس  َيْعَلُم  َلْو 

ا َيْوَم اْلِقَياَمةِ )) : ملسو هيلع هللا ىلص. وقول النبي ( 2) ((لَْسَتَهُموا ُنوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعنَاقا  . (3) ((املَُْؤذ 

 
 (. 674( ومسلم برقم )630لبخاري برقم )( أخرجه ا1)

 (. 437( ومسلم برقم )615( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.387( أخرجه مسلم برقم )3)
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مالك بن احلويرث أن  ؛ حلديث  (1) األذان واإلقامة فرض كفاية؛ إذا قام هبَم من يكفي سقطتا عن الباقني

ت  ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  َلةُ َفإَذا َحََّضَ ِذْن لكم أَحُدُكم ،الصَّ  باألذان.  ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أمره  (2)((ولَيؤمكم أكربُكم ، فلُيؤَّ

 صفة األذان:-أ

بِن زيٍد    صيغة األذان   جاء  َعنْه -يف حديث عبِد اهللِ  بالناقوِس   ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ملََّا أَمَر رسوُل اهللِ    - َريِضَ اهللُ 

ا يف يده، فقلت: يا عبَد اهللِ، أتبيُع  َلة، طاَف يب وأنا نائٌم رجٌل حيِمُل ناقوسا ُيعَمُل لُيَّضَب به للناِس جلَْمِع الصَّ

َلِة، قال: أفَل أدل ك عىل ما هو خرٌي من ذلِك؟ فقلت   الناقوَس؟ قال: وما َتصنَُع به؟ فقلت: ندعو به إل الصَّ

اهلل أكرب، أشهُد أْن ل إلَه إلَّ اهلل، أشهد أْن ل إلَه إلَّ    ،اهلل أكرب، اهلل أكرب  ،تقول: اهلل أكربله: بىل، قال: فقال:  

َلة، حيَّ عىل   َلة، حيَّ عىل الصَّ ا رسوُل اهللِ، حيَّ عىل الصَّ ا رسوُل اهللِ، أشهُد أنَّ حممدا اهلل، أشهُد أنَّ حممدا

 .(3) اهلل أكرب، ل إلَه إلَّ اهلل«   ،الفَلح، حيَّ عىل الَفَلح، اهلل أكرب

 صفة اإلقامة: -ب

حَّضاا وسفراا   ملسو هيلع هللا ىلص التي كان يقيم هبا بني يدي النبي    - ريض اهلل عنه-إقامة بَلل   صفة اإلقامة وردت يف 

، َأْشَهُد َأْن َل إَِلَه إِلَّ    اهللُ   ،َأْكرَبُ   اهللُ» ا َرُسوُل  اهللَُأْكرَبُ دا ََلِة، َحيَّ َعىَل اْلَفََلِح،  اهللِ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ ، َحيَّ َعىَل الصَّ

ََلُة،   ََلُة، َقْد َقاَمِت الصَّ ، َل إَِلَه إِلَّ  اهللُ ، َأْكرَبُ   اهللَُقْد َقاَمِت الصَّ  .(4) « اهللَُأْكرَبُ

 
 (. 1/460( وحتفة املحتاج للهيتمي ) 3/81( املجموع رشح املهذب ) 1)

 (. 674( ومسلم برقم )658( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.771( أخرجه مسلم برقم )3)

 (. 276/ 1( وصححه النووي يف اخلَلصة )706( وابن ماجه برقم )499أخرجه أبو داود برقم )( 4)
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 األذان قبل دخوله؛ ألنه لإلعَلم بالوقت، باستثناء األذان األول للصبح.دخول الوقت: فَل يصح    - 1

 أن يكون بالعربية: واستثني أذان األعجمي لنفسه بالعجمية إن جهل العربية حتى يتعلمها.    -2

 ن غري املتوال، إل إن قرص الفصل.  ااملوالة: فَل يعتد باألذ   -3

 إذا نكسه ل يعلم السامع أن ذلك أذان.  الرتتيب: فَل عربة بغري املرتب؛ ألنه   -4

 أن يسمع نفسه إن كان منفرداا.    -5

 . (1) أن يسمع بعض اجلَمعة إن كان يف مجاعة، فإن أرس باألذان مل يعتد به  -6

 :وهيحتّقق ثَلثة أموٍر،  ُيشرَتط يف املؤذن:

 اإلسَلم.   -1

 التمييز؛ فَل يصّح األذان من صبيٍّ غري ُِمّيٍز، أو شخٍص غري عاقٍل، أو سكران.    -2

   . (2)الذكورة؛ فَل يصّح األذان من امرأةٍ   -3

ُيستحب للمسلم إذا سمع األذان أن يقول مثل قول املؤذن، إل يف احليعلتني )حي عىل الصَلة، حي عىل  

َن َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل )): ملسو هيلع هللا ىلصالفَلح( فيقول: ل حول ول قوة إل باهلل؛ لقول النبي   . (3) ((إَِذا َسِمْعُتُم املَُْؤذ 

 

 

 
 (. 253-252شافعي )ص:  - ( وفقه العبادات 232( ينظر: الفقه الشافعي امليرس )ص: 1)

 (. 235( الفقه الشافعي امليرس )ص:  2)

 (. 384( ومسلم برقم )611( أخرجه البخاري برقم )3)
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 (. 4719برقم ) ( أخرجه البخاري1)

أن رسول  -ريض اهلل عنهَم-من السنة أن يدعو بعد األذان؛ ملا جاء يف حديث جابر بن عبد اهلل 

داا اللهُ قال: ))َمْن َقاَل ِحنَي َيْسَمُع الن َداَء:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ََلِة اْلَقاِئَمِة، آِت حُمَمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ مَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

َفاَعُة َيْوَم اْلِقَياَمِة(( ،اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلةَ   .(1)َواْبَعْثُه َمَقاماا حَمُْموداا الَِّذي َوَعْدَتُه، إِلَّ َحلَّْت َلُه الشَّ

 

 

ا عن رشوط األذان.-1  تكتَب يف نقاط موجزة ملخصا
..........................................................................................

........................................................................................ 

ا عن رشوط املؤذن.-2  تكتَب يف نقاط موجزة ملخصا

..........................................................................................

........................................................................................ 
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 فَل جتب الصَلة عىل الكافر، ول جيب عليه قضاؤها إذا أسلم. اإلسالم:  - 1

 فَل جتب الصَلة عىل من مل يبلغ، ذكراا أو أنثى.  البلوغ: - 2

 فَل جتب عىل من زال عقله بجنون، أو إغَمء، أو مرض، أو سكر. :العقل - 3

 .(1) عىل حائض أو نفساء، ول قضاء عليهَم، ول يندب جتبفَل  من احليض والنفاس:  النقاء - 4

 ليعرف كيفية الصَلة، ويميز فرائضها عن سنتها.  التمييز: -1

 إما بنفسه، أو بإخبار ثقة عن علم، مثل أذان املؤذن العارف يف الصحو.  العلم بدخول الوقت: -2

 وتشمل طهارة الثوب، والبدن، واملكان، والطهارة من احلدث األصغر واألكرب. ، الطهارة -3

العورة -4 البالغ ما بني الرسة والركبةسرتة  إَِذا  )):  -ريض اهلل عنه -جلابر    ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛  : وعورة الرجل 

ْيَت  ا َفاْلَتِحْف بِهِ  ،َوَعَلْيَك َثْوٌب َواِحدٌ َصلَّ ِزْر بِهِ  ،َفإِْن َكاَن َواِسعا ا َفاتَّ  .(3)  .(2) ((َوإِْن َكاَن َضي قا

 
 

 
 (. 155 -152( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 1)

 (. 3010( ومسلم برقم )361( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 775وابن خزيمة يف صحيحه ) ،(377والرتمذي وحسنَّه ) ،(655وابن ماجه )  ،(641( أخرجه أبو داود )3)

فإهنا تغطي  -أي غري املحارم-املرأة كلها عورة إل وجهها وكفيها، إل إذا صلَّت أمام األجانب 

 .(3)َصََلَة َحاِئٍض إِلَّ بِِخََمٍر(( اهللُ: ))لَ َيْقَبُل ملسو هيلع هللا ىلصكل يشء؛ لقوله 
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  ، ويف النافلة يف السفر عىل الراحلة  ، رشط من رشوط الصَلة، إل يف شدة اخلوف  ، (1)استقبال القبلة -5

[ قال ابن عمر  239]البقرة:  ﴿َفإِْن ِخْفُتْم َفِرَجالا َأْو ُرْكَباناا﴾   لقوله تعال:   ؛فيجوز ترك استقبال القبلة 

ُيَسب ُح َعىَل َراِحَلتِِه ِقَبَل    ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  »وقال:    (2)«ُمْسَتْقبِِليَها ُمْسَتْقبيِِل اْلِقْبَلَة، َوَغرْيَ  »  : -ريض اهلل عنه-

ُه َل ُيَصيل  َعَلْيَها املَْْكُتوَبةَ  َه، َوُيوتُِر َعَلْيَها، َغرْيَ َأنَّ  . (3) «َأي  َوْجٍه َتَوجَّ

 تعريف الركن وأركان الصالة: -أ

، أو داخله، كاجلدار من الغرفة، فأجزاء الصَلة أركاهنا، كالركوع،  من اليشءما كان جزءاا أساسياا    :الركن هو

 . والسجود، ونحومها 

العبادة إل هبا   :الصالة  أركانو العبادات، ول تصح  تتكون منها  ما  أن    ،هي  بينها وبني الرشوط:  والفرق 

  ، وتكون من الصَلة الرشط يتقدم عىل العبادة، ويستمر معها، وأما األركان: فهي التي تشتمل عليها العبادة

 ل تسقط عمداا، ول سهواا، ول جهَلا.  ، من أقوال وأفعال

 : هي  أركان الصالة تعداد  - ب

أجزاء  النية:    - 1 بأول  مقرتناا  اليشء  قصد  القلبوهي  النبي    ، فعله، وحملها  قول  إِنَََّم )):  ملسو هيلع هللا ىلصودليلها 

 .  (4)((اأْلَْعََمُل بِالن يَّاِت 

َقانِتنَِي﴾يف الفرض عىل القادر منتصباا؛ لقوله تعال:    القيام:  -  2 [ ولقوله  238]البقرة:    ﴿َوُقوُموا هللَِِّ 

 
 (.57/ 1( ينظر: فتح الوهاب برشح منهج الطَلب ) 1)

 (. 1366( أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه برقم )2)

 (. 700( ومسلم برقم )1098( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 1907( واللفظ له، ومسلم برقم )1( أخرجه البخاري برقم )4)
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ا  ،َصل  َقاِئَما ))لعمران بن حصني:    ملسو هيلع هللا ىلص َتْسَتطِْع َفَقاِعدا َتْسَتطِْع َفَعىَل َجنٍْب   ،َفإِْن مَلْ  فإن ترك القيام يف    (( َفإِْن مَلْ 

 الفريضة لعذر، كمرض وخوف وغري ذلك، فإنه ُيعذر بذلك، ويصيل حسب حاله قاعداا أو عىل جنب. 

من صَلة القاعد؛ لقوله  وليس ركناا، لكن صَلة القائم فيها أفضل    ، أما صَلة النافلة: فإن القيام فيها سنة

 . (1)((َصََلُة اْلَقاِعِد َعىَل الن ْصِف ِمْن َصََلِة اْلَقاِئمِ )): ملسو هيلع هللا ىلص

إَِذا  ))للميسء الصَلة:    ملسو هيلع هللا ىلص)اهلل أكرب( ل جُيْزئه غريها؛ لقوله    :وهي قول  تكبرية اإلحرام يف أوهلا:  -  3

 ْ ََلِة َفَكرب   احلديث.   (2)...((ُقْمَت إَِل الصَّ

ِة اْلكَِتاِب )):  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله    قراءة الفاحتة مرتبة يف كل ركعة:  -   4 ويستثنى من    ،(3) ((ل َصََلَة ملَِْن مَلْ َيْقَرْأ بَِفاحِتَ

، تسقط  أدرك اإلمام راكعاا، أو أدرك من قيامه ما مل يتمكن معه من قراءة الفاحتةفمن حلق و ذلك املسبوق:  

 عليه الفاحتة. 

ِذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا﴾لقوله تعال:    الركوع يف كل ركعة:  -  5 َا الَّ [ ولقوله  77]احلج:    ﴿َيا َأهي 

ا))للميسء الصَلة:  ملسو هيلع هللا ىلص  . (4)((ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكعا

ا،  ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى  ))يف حديث امليسء:    ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله  الرفع من الركوع والعتدال منه قائاما   -   6 َتْطَمِئنَّ َراكِعا

 . (5)((ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َقاِئَما 

يف حديث امليسء:    ملسو هيلع هللا ىلص[ ولقوله  77:  احلج]  ﴿َواْسُجُدوا﴾:  تعال  لقوله :  ركعة  كل   يف  مرتني  السجود   –  7

 
 (.735( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 397( ومسلم برقم )757( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 394ومسلم برقم )( 756( أخرجه البخاري )3)

 (. 397( ومسلم برقم )757( أخرجه البخاري )4)

 (. 397( ومسلم برقم )757( أخرجه البخاري )5)
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ويكون السجود يف كل ركعة مرتني عىل األعضاء السبعة املذكورة يف   ،(1) ((ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى َتْطَمِئنَّ ساجداا ))

وفيه:   ابن عباس.  َوالَيَدْيِن  ))حديث  َأْنِفِه  َعىَل  بَِيِدِه  َوَأَشاَر  اجلَْبَهِة،  َعىَل  َأْعُظٍم  َسْبَعِة  َعىَل  َأْسُجَد  َأْن  ُأِمْرُت 

، َوَأْطَراِف الَقَدَمنْيِ  ْكَبَتنْيِ  . (2)((َوالر 

السجدتني  -  8 بني  واجللوس  السجود  من  لقوله  الرفع  َتْطَمئِنَّ  ))للميسء:    ملسو هيلع هللا ىلص:  َحتَّى  اْرَفْع  ُثمَّ 

ا  . (3) ((َجالِسا

  ملسو هيلع هللا ىلص وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب يف كل ركن؛ ألمره    الطمأنينة يف مجيع األركان:  -9

 وألمره له بإعادة الصَلة لرتكه الطمأنينة فيها.  ؛ امليسء هبا يف صَلته يف مجيع األركان

 

النبي  وا  التشهد األخري  - 10،11 الصالة والسالم– لصالة عىل  َقاَل ملا رواه    :فيه  -عليه  َعبَّاٍس  »َكاَن    : اْبِن 

ُيَعل ُمنَا اْلُقْرآنَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِرُسوُل   َد َكََم  ُمنَا التََّشه  ي َباُت هللَِِّ  ))  :َفَكاَن َيُقوُل   ،ُيَعل  َلَواُت الطَّ التَِّحيَّاُت املَُْباَرَكاُت الصَّ

َوَرُْحَُة   النَّبِي   َا  َأهي  َعَلْيك  ِعَباِد    ،َوَبَرَكاُتهُ   اهللِ َسََلٌم  َوَعىَل  َعَلْينَا  نيَ   اهللِ َسََلٌم  احِلِ إلَّ    ،الصَّ إَلَه  َل  َأْن  ،  اهللَُأْشَهُد 

 
 (. 397( ومسلم برقم )757( أخرجه البخاري )1)

 (. 1490( ومسلم برقم )812( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 397( ومسلم برقم )757( أخرجه البخاري )3)

 ست  خصال هُني املصيل  عن التَّشب ه هبا ببعض احليوانات يف الصَلة، وهي ييل:

يك أو الغراب، اإلقعاء كإقعاء وجلوس الكلب أو القرد، اللتفات كالتفات   عن النَّقر كنقرة الد 

َلم  ُبع أو الكلب، الرُبوك كربوِك الَبعري، رفع األيدي وقَت السَّ الثَّعلب، الفرتاش كافرتاش السَّ

 .كأذناب اخليل
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ا َرُسوُل   دا ريض  -روي عن ابن مسعود  ، كَم  ملسو هيلع هللا ىلصالصَلة عىل النبي  ، ويكمل التشهد ب(1) ((اهللَِوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ

ْيَت  إَِذا َأْنُتْم  )):  وفيهَ ،  - اهلل عنه ٍد، َكََم َصلَّ ي  َوَعىَل آِل حُمَمَّ ٍد النَّبِي  اأْلُم  ْيُتْم َعيَلَّ َفُقوُلوا: اللُهمَّ َصل  َعىَل حُمَمَّ َصلَّ

، َكََم َباَرْكَت َعىَل إِْبَراِهيَم وَ  ي  ٍد النَّبِي  اأْلُم  آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َُحِيٌد  َعىَل  َعىَل إِْبَراِهيَم َوآِل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعىَل حُمَمَّ

يدٌ   .(2) ((جَمِ

 . (3) ((َوَصل وا َكََم َرَأْيُتُموِن ُأَصيل  ))فعله، وداوم عليه، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصألنه   اجللوس للتشهد األخري: -12

ِليُلَها التَّْسِليمُ )): ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ة األوىل:التسليم  – 13    ورُحة اهلل.فيقول عن يمينه: السَلم عليكم  ، (4)((َوحَتْ

م بيانه:   - 14 َصلوا َكََم َرأْيُتُمون  ))ومرتبة، وقال:    هذه األركان   فعل   ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي    ترتيب األركان عىل ما تقدَّ

بقوله  و ،  (5) ((ُأَصيل   امليسء يف صَلته  َمَها  َ  )):  ملسو هيلع هللا ىلصَعلَّ َتَيرسَّ َما  اْقَرْأ  ُثمَّ   ، ْ َفَكرب  ََلِة  الصَّ إَِل  ُقْمَت  ِمَن إَِذا  َمَعَك 

، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِ  ا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقاِئَما ا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى اْلُقْرآِن، ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراكِعا نَّ َساِجدا

ا، ُثمَّ اْفَعْل َذلَِك يِف َصََلتَِك ُكل َها  .  (6) ((َتْطَمِئنَّ َجالِسا

 

 

  

 
 (.403برقم )( أخرجه مسلم 1)

 (. 406( ومسلم يف برقم )3370( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.631( أخرجه البخاري برقم )3)

هذا احلديث أصح يشء يف هذا "( وقال:  3( والرتمذي برقم ) 61( وأبو داود برقم )275( أخرجه ابن ماجه برقم ) 4)

 ."الباب وأحسن 

 (.631( أخرجه البخاري برقم )5)

 (. 397( ومسلم برقم )793برقم )( أخرجه البخاري 6)
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دخلت املسجد فوجدت زميال لك يصىل صالته مرسعا لدرجة تشبهه بنقر الديك؛ فام رأيك يف صالته؟ وماذا 

 تقول له ناصحا ومذكرا؟

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 

 تكتَب يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:        

 أركان الصالة رشوط صحة الصالة رشوط وجوب الصالة
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 النوع األول: السنن الفعلية:

إذا صىل  )):  ملسو هيلع هللا ىلص ، ونحوها؛ لقوله  وعصا،  د : حتول بينه وبني املارين، كجدار، وعمواختاذ سرتة أمامه  -1

 .  (1) ((يمر بني يديه  أحدكم، فليصل إل سرتة، وليدن منها، ول يدع أحداا 

؛ حلديث  عند تكبرية اإلحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد األول رفع اليدين    -2

أفتتح التكبري يف الصَلة فرفع يديه حني يكرب حتى جيعلهَم حذو منكبيه، وإذا    ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر، قال: رأيُت النبي  

 .( 2) ))ربنا ولك احلمد((كرّب للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع اهلل ملن ُحده فعل مثله، وقال: 

َأْن َيَضَع    ؛ حلديثالصدر  عىل  وضع اليمني عىل الشامل  -3 ُيْؤَمُروَن  سهل بن سعد قال: »َكاَن النَّاُس 

ََلِة« قال أبو حازم: ل أعلمه إل ينمى ذلك إل النبي  ى يِف الصَّ ُجُل َيَده اْلُيْمنَى َعىَل ِذَراِعِه اْلُيرْسَ    .( 3) ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

اْلَكْعَبَة َما    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِقالت: »َدَخَل َرُسوُل    -ريض اهلل عنها -عائشة    ؛ حلديثالنظر إىل موضع السجود  -4

ُه َمْوِضَع ُسُجوِدِه َحتَّى َخَرَج ِمنَْها«  . (4) َخَلَف َبرَصُ

ريض اهلل  -ابن عمر  ؛ حلديث  واإلشارة باألصبع  وضع اليدين عىل أول الفخذين يف جلستي التشهد  -5

إذا قعد يدعو، وضع يده اليمنى عىل فخذه اليمنى،    ملسو هيلع هللا ىلص»كان رسول اهلل    َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة جلوسه    -عنهَم

 
 ."إسناده صحيح"(: 518/ 1( وقال النووي يف اخلَلصة )698( وأبو داود برقم )954ابن ماجه برقم )أخرجه ( 1)

 (. 704( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 740( أخرجه البخاري برقم )3)

 ووافقه الذهبي.( وقال: صحيح عىل رشط الشيخني، 1761( أخرجه احلاكم برقم )4)
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 . (1)ويده اليرسى عىل فخذه اليرسى«

، بعد كل سجدة يقوم عنها؛ حلديث مالك بن  جلسة خفيفة لالسرتاحة قدر اجللوس بني السجدتني  -6

  .(2) "يصيل، فإذا كان يف وتٍر من صَلته مل ينهض حتى يستوي قاعداا  ملسو هيلع هللا ىلصاحلويرث أنه رأى النبي  

ك  -7 التور 
  -ريض اهلل عنه- حلديث أيب ُُحَيد الساعدي  ؛  يف غريها  (4)والفرتاش  ،يف اجللسة األخرية  (3) 

ىملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َأَنا ُكنُْت َأْحَفَظُكْم لَِصََلِة َرُسوِل  : »قال ْكَعَتنْيِ َجَلَس َعىَل ِرْجِلِه اْلُيرْسَ   ،... وفيه: َفإَِذا َجَلَس ِِف الرَّ

ى َم ِرْجَلُه اْلُيرْسَ ْكَعِة اآلِخَرِة َقدَّ  .(5) َوَقَعَد َعىَل َمْقَعَدتِِه« ،َوَنَصَب األُْخَرى ،َوَنَصَب اْلُيْمنَى، َوإَِذا َجَلَس ِِف الرَّ

 النوع الثاين: السنن القولية:

ُه َكاَن إَِذا َقاَم   ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -عيل  ؛ حلديث  دعاء الستفتاح بعد تكبرية اإلحرام  -1 »َأنَّ

َقاَل:   ََلِة،  الصَّ َفَطَر  ))إَِل  لِلَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  إِنَّ  َوجَّ ِكنَي،  املرُْْشِ ِمَن  َأَنا  َوَما  ا  َحنِيفا َواألَْرَض  ََمَواِت  السَّ

يَك َلهُ   . (6)((َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَن املُْْسِلِمنيَ  ،َصََليِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي َوَِمَايِت هللَِِّ َرب  اْلَعاملنََِي، لَ رَشِ

بعد ال   -2 الستفتاح   ستعاذة  سبحانه:  ؛دعاء  بِ   لقوله  َفاْسَتِعْذ  اْلُقْرآَن  َقَرْأَت  ْيَطاِن    اهللِ ﴿َفإَِذا  الشَّ ِمَن 

ِجيِم﴾   [. 98]النحل: الرَّ

واملواضع التي يسّن فيها اجلهر بالقراءة هي: ركعتا  ،  يف موضعه  رواإلرسا  ،اجلهر بالقراءة يف موضعه  - 3

 
 (.579( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 823( أخرجه البخاري برقم )2)

 ( هو أن جيلس املصيل عىل وركه األيرس، وأن ينصب رجله اليمنى، وَيرج الرجل اليرسى من حتتها. والورك: هو الفخذ.3)

 . ( هو أن جيلس املصيل عىل كعب رجله اليرسى وينصب رجله اليمنى عىل رؤوس أصابعها4)

 (.828( أخرجه البخاري برقم )5)

 (.771( أخرجه مسلم برقم )6)
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األوليتان من املغرب والعشاء، وصَلة اجلمعة، والعيدين، وخسوف القمر،  صَلة الفجر، والركعتان  

ويسّن اإلرسار    ،وصَلة الستسقاء، والرتاويح، ووتر رمضان، كل ذلك بالنسبة لإلمام واملنفرد فقط

 فيَم عدا ذلك.

َماُم )):  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  : قال  قال   -ريض اهلل عنه - أيب هريرة    ؛ حلديث الفاحتة  بعد قراءةالتأمني    - 4 َن اإْلِ إَِذا َأمَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ  ُه َمْن َواَفَق َتْأِمينُُه َتْأِمنَي املَََْلِئَكِة ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ نُوا، َفإِنَّ  . (1)((َفَأم 

قراءة سورة من  ، سواء   فقط من كل صَلةني  األوليتنيالركعت يف    ،من القرآن بعد الفاحتة  ءقراءة يش  -5

 .لإلمام واملنفرد  ،القرآن، أو قراءة ثَلثة آيات متواليات 

،  ما عدا الرفع من الركوع الصَلة،    يسن للمصيل أن يكرب عند كل انتقال من، فالتكبري عند النتقالت  -6

اهللِ    »َكاَن َرُسوُل   قال:  - ريض اهلل عنه-أيب هريرة    حلديث  ؛قول: سمع اهلل ملن ُحده، ربنا لك احلمدفي

َيْرَكُع، ُثمَّ َيُقوُل   ملسو هيلع هللا ىلص ُ ِحنَي  ُ ِحنَي َيُقوُم، ُثمَّ ُيَكرب  ََلِة ُيَكرب  ِحنَي    ((َسِمَع اهللُ ملَِْن َُحَِدهُ ))  :إَِذا َقاَم إَِل الصَّ

ْكَعِة، ُثمَّ َيُقوُل َوُهَو َقاِئمٌ  نَا َلَك احْلَْمدُ ))  :َيْرَفُع ُصْلَبُه ِمَن الرَّ ُ    ((َربَّ ا، ُثمَّ ُيَكرب  ُ ِحنَي هَيِْوي َساِجدا ُثمَّ ُيَكرب 

ُ ِحنَي َيْرَفُع َرأْ  ا، ُثمَّ ُيَكرب  ُ ِحنَي هَيِْوي َساِجدا ََلِة ُكل َها  ِحنَي َيْرَفُع َرْأَسُه، ُثمَّ ُيَكرب  َسُه، ُثمَّ َيْفَعُل َذلَِك يِف الصَّ

َتنْيِ َبْعَد اجْلُُلوِس« ،َحتَّى َيْقِضَيَها  ُ ِحنَي َيُقوُم ِمَن اللَّ َوُيَكرب 
(2) . 

  اهللِ عتبة بن عامر قال: »َكاَن َرُسوُل    ؛ حلديثبني السجدتني  والدعاءالتسبيح عند الركوع والسجود    -7

َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص َرَكَع  َوبَِحْمِدهِ ))إَِذا  اْلَعظِيِم   َ َريب  َقاَل:    (( ُسْبَحاَن  َسَجَد  َوإَِذا  ا،  اأْلَْعىَل  ))َثََلثا  َ َريب  ُسْبَحاَن 

ا«  ((َوبَِحْمِدهِ   . (3) َثََلثا

 
 (.  410( واللفظ له، ومسلم برقم )780( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 392( ومسلم برقم )789( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 4734( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )870( أخرجه أبو داود برقم )3)
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 بعد الذي يكون    يعقبه سَلم، وهو اجللوس ويقصد به التشهد يف اجللوس الذي ل    :التشهد األول  - 8

والعشاء واملغرب  والعرص  الظهر  يف صَلة  فيه  ،ركعتني  التشهد  حلديث  فيسن  أن    امليسء صَلته ؛ 

، أي: تعويضاا  (1)»َقاَم ِِف َصََلِة الظ ْهِر َوَعَلْيِه ُجُلوٌس، َفَلَمَّ َأَتمَّ َصََلَتُه َسَجَد َسْجَدَتنْي«:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

 . األول الذي تركه برتك اجللوس له، فلو كان ركناا لضطر إل اإلتيان به عن التشهد 

 .يف التشهد ملسو هيلع هللا ىلص؛ لعموم األمر بالصَلة عىل النبي الصالة عىل النبي عقب التشهد األول -9

 . ملسو هيلع هللا ىلصالصَلة عىل النبي و التشهد فيه، و ،اجللوس للتشهد األول - 10

 . ملسو هيلع هللا ىلصالصيغة الكاملة للصَلة عىل النبي  كَم تقدم يف ،التشهد األخرييف  ملسو هيلع هللا ىلصحممد   الصالة عىل آل - 11

يف صَلة العشاء بعد الركوع، يدعو    ملسو هيلع هللا ىلصالرسول    قنتفقد    ،القنوت يف مجيع الصلوات عند النوازل  - 12

يدعو عىل أحياء من العرب، وقنت    ،بانجاء املستضعفني من املسلمني، وقنت شهراا يف صَلة الفجر 

تعيني بدون  وقنت شهراا  واملغرب،  الصبح  اهلل    ،يف  وارد عن رسول  ذلك  الصحيحني  ملسو هيلع هللا ىلصكل    ، يف 

 وغريمها. 

، كَم جاء عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: »كنت  تسليمتنيكان يسلم    ملسو هيلع هللا ىلص: ألنه  التسليمة الثانية  -13

. وربَم اقترص عىل تسليمة  (2)يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده««  ملسو هيلع هللا ىلصأرى رسول اهلل  

ََلِة َتْسِليَمةا َواِحَدةا تِْلَقاَء َوْجِهِه  "  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  "واحدة، كَم جاء عن عائشة:   َيِميُل ثم  َكاَن ُيَسل ُم يِف الصَّ

ق  اأْلَْيَمِن َشْيئاا«إِ   .(3) َل الش 

 إل اإلمام إلرادة التعليم.    واملأموم  املنفرد ، ويرس به  الذكر عقب الصالة  - 14

 
 (. 570( ومسلم برقم )1173برقم ) ( أخرجه البخاري1)

 (.582( أخرجه مسلم برقم )2)

 ."هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني"( وقال: 841( واحلاكم برقم )296( أخرجه الرتمذي برقم )3)
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َف ِمْن َصََلتِِه اْسَتْغَفَر َثََلثاا  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان: قال »كان رسول اهلل    -  1 ََلمُ اللهُ ))َوَقاَل:    ،إَِذا اْنرَصَ   ، مَّ َأْنَت السَّ

ََلُم، َتَباَرْكَت َذا اجْلَََلِل َواإِلْكَرامِ   . (1) ((َوِمنَْك السَّ

يَك  عن أيب الزبري قال: كان ابن الزبري يقول يف دبر كل صَلة حني يسلم: »ل إَِلَه إِل اهللُ   - 2 َوْحَدُه ل رَشِ

َة إِل بِا   ،َوَلُه احلَْمدُ   ،َلُه، َلُه املُْلُك   َقِديٌر، ل َحْوَل َول ُقوَّ
ٍ
ء ، ل إَِلَه إِل اهللُ، َول َنْعُبُد  هللَوُهَو َعىَل ُكل  يَشْ

إِل  إَِلَه  ل  احلََسُن،  الثَّنَاُء  َوَلُه  الَفْضُل،  َوَلُه  الن ْعَمُة  َلُه  اُه،  إِيَّ َكِرَه    ،اهللُ   إِل  َوَلْو  يَن  الد  َلُه  خُمِْلِصنَي 

 . (2) الَكافُِروَن«

  اهللَُل إَِلَه إِلَّ  ))، َيُقوَل إَِذا َقىَض َصََلَتُه:  ملسو هيلع هللا ىلص   اهللَِسِمْعُت َرُسوَل    وعن وراد مول املغرية بن شعبة قال:  -  3

املُْْلُك  َلُه  َلُه،  يَك  َل رَشِ َقِديٌر،    ، َوْحَدُه   
ٍ
ء ُكل  يَشْ َعىَل  َوُهَو  احْلَْمُد،  َوَل  اللهُ َوَلُه  َأْعَطْيَت،  ملَِا  َمانَِع  َل  مَّ 

 . (3)((ُمْعطِي ملَِا َمنَْعَت، َوَل َينَْفُع َذا اجْلَد  ِمنَْك اجْلَد  

ا  )):  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة عن رسول اهلل    -  4 َثََلثا ا َوَثََلثنَِي َوَُحَِد اهللَ  ُدُبِر ُكل  َصََلٍة َثََلثا يِف  َمْن َسبََّح اهللَ 

 ِ ا َوَثََلثنَِي َفتِْلَك تِْسٌع َوتِْسُعوَن، ُثمَّ َقاَل َُتَاَم املْ َ اهللَ َثََلثا يَك    : ةِ ائَوَثََلثنَِي َوَكربَّ لَ إَِلَه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه لَ رَشِ

 َقِديٌر ُغِفَر َلُه َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ   َلُه، َلهُ 
ٍ
ء  .  (4)((املُْْلُك، َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكل  يَشْ

َيا ُمَعاُذ إِن  ُأوِصيَك، َل َتَدَعنَّ َأْن َتُقوَل ُدُبَر ُكل  َصََلٍة:  )):  له   َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أن  وعن معاذ بن جبل    -  5

 . (5) ((مَّ َأِعن ي َعىَل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك اللهُ 

 
 (.591( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.594( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.471( أخرجه مسلم برقم )3)

 (.597)( أخرجه مسلم برقم 4)

 . "إسناده صحيح "(:  468/  1( وقال النووي يف اخلَلصة ) 2021( وابن حبان وصححه برقم ) 1522( أخرجه أبو داود برقم ) 5) 
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َمْكُتوَبٍة مَلْ َيْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اجْلَنَِّة،  َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْرِس  ُدُبَر ُكل  َصََلٍة  ))  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب أمامة أن النبي    -   6

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم يِف َحِديثِِه:   ((إِلَّ املَْْوُت   . (1)((َوُقُل ُهَو اهللُ َأَحدٌ ))َزاَد حُمَمَّ

َذاِت ُدُبَر ُكل  َصََلٍة«  ملسو هيلع هللا ىلص»َأَمَرِن َرُسوُل اهللِ   وعن عقبة بن عامر قال: -  7 َأْن َأْقَرَأ بِاملَُْعو 
 (2) . 

النبي    -  8 إذا صىل الصبح حني يسلم:   ملسو هيلع هللا ىلص عن أم سلمة أن  ا،  اللهُ ))  كان يقول  َنافِعا ِعْلَما  َأْسَأُلَك  إِن   مَّ 

ا َطي باا، َوَعَمَلا ُمَتَقبََّلا   . (3)((َوِرْزقا

 

  

 
(1( برقم  الكبري  املعجم  يف  الطربان  أخرجه   )7408( برقم  واألوسط  اجلامع 8299(  صحيح  يف  األلبان  وصححه   )

(6464 .) 

 (.1158( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )1336والنسائي برقم )( 1523( أخرجه أبو داود برقم )2)

 (.411/ 2( وحسنه ابن حجر يف نتائج األفكار )26602( وأُحد برقم )925( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 

مغادرة املسجد مرسعا لبيته بعد تسليم اإلمام؛ دون ذكر بعض األذكار يف مسجد احلي اعتاد جارك دائام عىل 

 فام رأيك يف فعله؟ وماذا تقول له ناصحا ومذكرا؟ ؛واألدعية املرشوعة بعد الصالة

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 



(138( 
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ينبغي عىل املسلم أن ُيقبل عىل صَلته بخشوع، وحضور قلب، فإّن اخلشوع هو روح الصَلة ولبها،  

الصَلة ربط اهلل  فمتى كانت الصَلة خاليةا من اخلشوع كانت جمرد حركات بَل روح، وألمهية اخلشوع يف  

ِذيَن ُهْم يِف َصََلهِتِْم َخاِشُعوَن﴾   تعال الفَلح لعباده املؤمنني باخلشوع؛ فقال تعال:   ﴿َقْد َأْفَلَح املُْْؤِمنُوَن * الَّ

 [. 2، 1]املؤمنون:  

اهلل  "فإذا قام املسلم إل الصَلة يستقبل الكعبة، حيث كان يف الفرض والنفل، ثم يستفتح الصَلة بقوله:  

عليهم  -ويرفع يديه مع التكبري، ثم يضع يده اليمنى عىل اليرسى عقب التكبري، وهو من سنن األنبياء    "أكرب

ناا ول يساراا، ثم يذكر دعاء التوجيه،  ، وينظر يف قيامه إل موضع سجوده، ول يلتفت يمي-الصَلة والسَلم 

ثم يستعيذ باهلل تعال، ثم يقرأ سورة )الفاحتة( بتَممها، والبسملة منها، ويسن أن يقرأ بعد الفاحتة سورة أخرى،  

املتقدمة يف   الوجوه  يديه عىل  يرفع  إليه نفسه، ثم  ما يرتاد  بمقدار  القراءة سكت سكتة لطيفة  فإذا فرغ من 

، ويكرب، ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، ويضع يديه عىل ركبتيه،  تكبرية اإلحرام 

  "سبحان ريب العظيم"ويمكنهَم من ركبتيه، ويفرج بني أصابعه، كأنه قابض عىل ركبتيه، ويقول يف ركوعه:  

ثم يقوم   "ن ُحدهسمع اهلل مل"ثَلث مرات، أو أكثر، ثم يرفع صلبه من الركوع، ويقول يف أثناء العتدال:  

ويسوي بني هذا القيام    "ربنا ولك احلمد"معتدلا مطمئناا، حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ويقول يف هذا القيام:  

والركوع يف الطول، ويرفع يديه، ثم َير إل السجود عىل يديه، فإذا سجد اعتمد عىل كفيه وبسطهَم، ويضم  

منكبيه، ويمكن أنفه وجبهته ركبتيه وأطراف قدميه من    أصابعهَم، ويوجهها إل القبلة، وجيعل كفيه حذو

األرض، وجيب عليه أن يعتدل يف سجوده؛ وذلك بأن يعتمد فيه اعتَمداا متساوياا عىل مجيع أعضاء سجوده،  
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القدمني، ويقول فيه:   ثَلث    "سبحان ريب األعىل "وهي: اجلبهة واألنف معاا، والكفان، والركبتان، وأطراف 

ويستحب أن يكثر الدعاء فيه؛ ألنه مظنة اإلجابة، ثم يرفع رأسه مكرباا، ثم جيلس مطمئناا، حتى  مرات، أو أكثر،  

اجللسة:   هذه  يف  ويقول  عليها،  فيقعد  اليرسى  رجله  ويفرش  موضعه،  إل  عظم  كل  ل،  "يرجع  اغفر  اللهم 

فعل ذلك يف صَلته كلها،  ثم يكرب ويسجد السجدة الثانية، ثم ي   "وارُحني واجربن، وارفعني، وعافني، وارزقني 

ثم إذا جلس جيلس مفرتشاا للتشهد، أو متوركاا يف كل تشهد أخري يف الصَلة، سواء كانت الصَلة رباعية أو أقل،  

 .  ( 1) ويذكر التشهد )التحيات( ثم يسلم عىل يمينه التسليمة األول، ويسلم التسلمية الثانية عن يساره 

 مبطالت الصالة:  - أ

الرجل الذي َييل إليه أنه جيد   ملسو هيلع هللا ىلصعن عباد بن ُتيم عن عمه أنه شكا إل رسول اهلل  ف :  احلدث وجود  تيقن    -1

َد ِرحياا )) اليشء يف الصَلة، فقال: 
ا، َأْو جَيِ  .  (2)((َل َينَْفتُِل َحتَّى َيْسَمَع َصْوتا

األركان  - 2 من  الرشوط عمداا   ،ترك ركن  من  النبي  ؛  وبدون عذر  ، أو رشط  :  للميسء صَلته  ملسو هيلع هللا ىلص لقول 

 ملن رأى يف ظهر قدمه ملعة أن يعيد الوضوء والصَلة.  ملسو هيلع هللا ىلص، وألمره (3) ((اْرَجْع َفَصل  َفإِنََّك مَلْ ُتَصل  ))

يف صَلة    أهل العلم عىل أن من أكل أو رشباإلمجاع عن    ابن املنذر وقد نقل  :  األكل والرشب عمداا   - 3

 . (4) عليه اإلعادة، وكذا يف صَلة التطوع؛ ألن ما أبطل الفرض يبطل التطوعف الفرض عامداا 

قال: كنا نتكلم يف الصَلة، يكلم الرجل    ، زيد بن أرقم ، كَم جاء عن  لغري مصلحة الصالة  الكالم عمداا   -4

  ، [ فامرنا بالسكوت238]البقرة:  ﴿َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنَِي﴾وهو إل جنبه يف الصَلة، حتي نزلت:    ،منا صاحبه

 
 (.213-212( ينظر: الفقه الشافعي امليرس )ص: 1)

 (. 362( أخرجه مسلم برقم )2)

 (. 397( ومسلم برقم )757)( أخرجه البخاري برقم 3)

 (.49( ينظر: اإلمجاع لبن املنذر ت أيب عبد األعىل )ص: 4)
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 . (1)وهنينا عن الكَلم 

  ، وكذا القهقهه يف الصَلة   ،وهو ما فوق التبسم، ويتميز بظهور الثنايا العليا، وخروج الصوت  :الضحك   -5

 .  (2) عىل ذلك  نقل ابن املنذر اإلمجاع كَم 

لإلمجاع عىل ذلك، قال ابن عبد    ؛: وُتعرف الكثرة والقلة بالعرف العمل الكثري من غري جنس الصالة  -6

 .  (3)"وأمجعوا أن العمل الكثري يف الصَلة يفسدها"الرب: 

فإذا ارتدَّ املصيل أثناء صَلته فإن صَلته تبطل، وتبطل مجيع أعَمله الصاحلة،  ،  الردة عن اإلسالم عمداا   -7

يَن﴾  ل:قال تعا   [.5]املائدة:   ﴿َوَمن َيْكُفْر بِاإِليََمِن َفَقْد َحبَِط َعَمُلُه َوُهَو يِف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ

ألن هذه الزيادة ختلَّ بنظم الصَلة، وتغرّي هيأهتا،   ؛(4) ، تبطل به الصَلةزيادة ركن فعيل عمداا ل سهواا   -8

 .(5)((َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ  هذا  َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا)): ملسو هيلع هللا ىلصفلم تكن صَلة ول فاعلها مصلياا؛ وقد قال النبي  

 مكروهات الصالة:من  - ب

فَل يشبكن يديه فإنه  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصحلديث كعب بن عجرة أن رسول اهلل    ؛ يكره تشبيك األصابع يف الصَلة  -1

 .(6) ((يف صَلة

عن اللتفات يف الصَلة؟    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    حلديث عن عائشة قالت: سألُت   ؛يكره اللتفات لغري حاجة   -2

 
 (.539( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.49( ينظر: اإلمجاع لبن املنذر ت أيب عبد األعىل )ص: 2)

 (. 20/95( التمهيد لبن عبد الرب )3)

 (.212-209( ينظر: الفقه الشافعي امليرس )ص: 4)

 (.1718( ومسلم برقم )2697أخرجه البخاري برقم )( 5)

 (. 2036( وابن حبان وصححه برقم )386( والرتمذي برقم )562( أخرجه أبو داود برقم )6)
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ْيَطاُن ِمْن َصََلَة اْلَعْبدِ ))فقال:  َتلُِسُه الشَّ  . (1)((ُهَو اْختََِلٌس ََيْ

َما َباُل  )):  ملسو هيلع هللا ىلصحلديث أنس بن مالك قال: قال النبي    ؛ويكره رفع البرص إل السَمء، والنظر إل ما يلهيه   -3

 يِف َصََلهِتِمْ 
ِ
ََمء َلُتْخَطَفنَّ َلَينَْتُهنَّ َعْن َذلَِك، َأْو  )) َحتَّى َقاَل:    ، َفاْشَتدَّ يِف َذلَِك   ؟((َأْقَواٍم َيْرَفُعوَن َأْبَصاَرُهْم إَِل السَّ

 .(2) ((َأْبَصاُرُهمْ 

وقيل: يشبه فعل اليهود   ، تغميض العينني يف الصَلة: ألن ذلك يشبه فعل املجوس عند عبادهتم النريان  -4

 أيضاا، وقد هُنينا عن التشبه بالكفار. 

والثوب:    (3) َكف    -5 الصَلة  كونه الشعر  للخشوع يف  املنايف  العبث  ومن  عباس  ؛  ابن  اهلل  - حلديث  ريض 

 . (4) أن يسجد عىل سبعة أعظم، ول يكف ثوبه ول شعره« ملسو هيلع هللا ىلص»أمر النبي    : قال  -عنهَم

الغبار عن جبهته   - 6 َساَل    ؛ ويكره مسح  َحتَّى  َفَمَطَرْت  َسَحاَبٌة  »َجاَءْت  فقال:  حلديث أيب سعيد اخلدري 

ْقُف، َوَكانَ  ََلُة، َفَرَأْيُت َرُسوَل  السَّ  َوالط نِي، َحتَّى َرَأْيُت    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ ِمْن َجِريِد النَّْخِل، َفُأِقيَمِت الصَّ
ِ
َيْسُجُد ِِف املَْاء

 .  (5) َأَثَر الط نِي ِِف َجْبَهتِِه« 

إَذا  )): ملسو هيلع هللا ىلص حلديث أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل  ؛ وضع يده عىل فمه ويكره التثاؤب، فإن غلبه -7

ََلة َفْلَيْكظِْم َما اْسَتَطاعَ  ْيَطاَن َيْدُخُل  ، َتَثاَءَب َأَحُدُكْم يِف الصَّ  . (6)((َفإِنَّ الشَّ

 
 (.751( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 750( أخرجه البخاري برقم )2)

ملنع، أي: ل يمنعهَم من السرتسال حال ( الكّف: قد يكون بمعنى اجلمع، أي: ل جيمعهَم ويضمهَم، وقد يكون بمعنى ا3)

 السجود.

 (.  490( ومسلم برقم )815( أخرجه البخاري برقم )4)

 (. 1167( ومسلم برقم )669( أخرجه البخاري برقم )5)

 (.2995( أخرجه مسلم برقم )6)
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قال يف الرجل يسوي الرتاب حيث    ملسو هيلع هللا ىلص حلديث معيقيب أن النبي    ؛ويكره تسوية احلىص يف مكان سجوده  - 8

 .(1) ((إِْن ُكنَْت َفاِعَلا َفَواِحَدةا )) يسجد:

السجود ويكره    –  9 يف  الذراعني  ِذَراَعْيِه  )):  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ؛افرتاش  َأَحُدُكْم  َيْبُسَط  َوَل  ُجوِد،  الس  يِف  اْعَتِدُلوا 

 ذراعيه، ويرفعهَم عن األرض، ول يتشبه باحليوان. . فينبغي للمصيل أن جيايف بني (2)((اْنبَِساَط اْلَكْلِب 

 كثرة العبث يف الصَلة: ملا فيه من انشغال القلب املنايف للخشوع املطلوب يف الصَلة. ويكره   – 10

ا«-ريض اهلل عنه-حلديث أيب هريرة  ؛ (3) الَتَخرص  ويكره   – 11 ُجُل خُمَْترِصا َ الرَّ َى َأْن ُيَصىل 
   ،(4): »هُنِ

ْدُل   –  12 السَّ
ُجُل    -ريض اهلل عنه -حلديث أيب هريرة    ؛(5) ََلِة، َوَأْن ُيَغط َي الرَّ ْدِل يِف الصَّ قال: »هَنَى َعِن السَّ

 .  (6) َفاُه«

ِة  )) :  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    البول والرباز؛يدافع  وهو  ، أو  ، وهو جوعانالصَلة بحَّضة الطعام يكره    - 13 لَ ُيَصيل  بَِحَّْضَ

 .خذ عادةتَ لصَلة، وأل تُ ل بقاء وقت  برشط ،(7) ((َوُهَو ُيَدافُِعُه األَْخَبَثانِ الطََّعاِم، َولَ  

 
 (. 546( ومسلم برقم )1207( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 822( أخرجه البخاري برقم )2)

ة، وهي وسط اإلنسان املُسَتدّق فوق الوركنيالتخ( 3)  .رص  والختصار يف الصَلة: َوْضُع الرجل يده عىل اخلرَْصِ واخلارِصَ

 (. 1220( أخرجه البخاري برقم )4)

السدل: أن يطرح املصيل الثوب عىل كتفيه، ول يردَّ طرفيه عىل الكتفني. وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب األرض، (  5)

 بمعنى اإلسبال.فيكون 

 (. 2353( وابن حبان وصححه برقم )379(، والرتمذي برقم )643( أخرجه أبو داود برقم )6)

 (.560( أخرجه مسلم برقم )7)
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 :تكتَب يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من

 مكروهات الصالة مبطالت الصالة هيئة وصفة الصالة
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 نسيان اليشء، والغفلة عنه.  السهو لغة:

 . (1) سجدتان يسجدمها املصيل إلصَلح خلٍل وقع له يف صَلته ناسياا   واصطالحاا:

ُوجد سببه، سواء كانت الصَلة فريضة ويرشع إذا  ، (2) فإن مل يسجد مل تبطل صَلته،  سنَّة   سجود السهو

  - ريض اهلل عنه-هريرة    أيب  حلديث  ؛صَلة اجلنازة ل يرشع فيها سجود السهود إللعموم األدلة،    ؛ أو نافلة

ََلُة َيا َرُسوَل    :الظ ْهَر َأِو اْلَعرْصَ َفَسلََّم، َفَقاَل َلُه ُذو اْلَيَدْينِ   ملسو هيلع هللا ىلصقال: َصىلَّ بِنَا النَّبِى    َفَقاَل النَّبِى    ؟َأَنَقَصْت   اهللَالصَّ

« ، َفَصىلَّ َرْكَعَتنْيِ ُأْخَرَينْيِ  ، َنَعمْ   :َقاُلوا ؟((َأَحقٌّ َما َيُقوُل )) :ألَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َسَجَد َسْجَدَتنْيِ
 (3) . 

 يرشع سجود السهو ألسباب ثالثة:

: إذا  اأولا  :زاد يف الصالة سهوا

ا، فقد ذهب  ا بطلت صَلته بإمجاع أهل العلم، أما إن ترك مسنوناا سهوا إن زاد أو نقص من األركان عمدا

 سجد للسهو استحباباا. ي بعض أهل العلم إل أنه 

 
 (.171/ 1( والفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي )335( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 1)

 (.171/ 1والفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي )( 335( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 2)

 (. 573( ومسلم برقم )1227( أخرجه البخاري برقم )3)
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 . عليه سجود السهوو ،الفاحتة  يجب عليه اإلتيان بالركن فالفاحتة،   ركن مثال ذلك: لو أن إنساناا ترك

اثانيا   :ا: إذا نقص منها سهوا

التشهد األول نسياناا،   ألنه    ؛ عليه اإلتيان بهيس  عليه السجود فقط، ولفمثال ذلك: لو أن إنساناا ترك 

 يسقط بالسهو. 

 :ثالثاا: إذا حصل عنده شك يف زيادة أو نقص

ويكمل    ،وهو األقل  ،مثال ذلك: إذا شك يف صَلة الظهر هل صىل أربعاا أو ثَلثاا؛ فإنه يبيني عىل الثَلث

 .الرابعة، ثم يسجد للسهو 

إن سها املصيل بنقص فيكون سجود السهو قبل السَلم، وإن سها بزيادة كان السهو بعد السَلم كَم نقله 

  .(1) النووي 

 وللرفع منه، ثم ُيَسل م.  ،سجدتان كسجود الصَلة، يكرب يف كل سجدة للسجود  

 مام.اإليسجد معه، ولو مل يدرك سهو إذا سهى اإلمام فإن املأموم  سهو اإلمام:- أ

املأموم:- ب فَل  سهو  املأموم  نفسه  إذا سهى  لسهو  إمامه؛  ألنه    ؛يسجد  اإلمام يف صَلته    فهوخلف  يتبع 

 .(2) وسهوه 

 :له ثالثة أحوال سهو املنفرد-ج 

يتطاول الفصل، فله أن يتدارك السجود، بأن  إذا سّلم املصيل قبل أن يسجد سجود السهو ناسياا، ومل    -1

 يسجد سجدتني بنية سجود السهو، ثم يسلم مرة أخرى. 

 
 (.1/213( مغني املحتاج )1)

 (. 340/ 1( وفقه العبادات عىل املذهب الشافعي )349-348( املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 2)
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وإذا سّلم املصيل ناسياا قبل أن يسجد للسهو، وطال الفصل، فَل يسجد يف األصح؛ ألن السجود لتكميل    - 2

 صل. فالصَلة، فَل يفعل بعد تطاول ال

 . (1)سجود السهو يف األصح؛ ألنه قطع الصَلة بالسَلم   سهو فاتوإذا سّلم املصيل عمداا قبل أن يسجد لل  -3

 
  

 
 (.338-337( املعتمد يف الفقه الشافعي )ص: 1)

 

 :تكتَب يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من

 صفة سجود السهو موضع سجود السهو أسباب سجود السهو
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ا َفُهَو َخرْيٌ َلُه﴾تطوع باليشء تربع به، ومن قوله تعال:    :هو التربع، يقال التطوع لغة: َع َخرْيا   ﴿َفَمْن َتَطوَّ

 صل: تكُلُف الطاعة. [ واأل 184]البقرة:  

الصالة رشعاا: يف  واملستحب،    والتطوع  السنة،  لفظ:  عليها  ويطلق  الواجبة،  غري  الصلوات  أداء  هو 

 . (1) والرغبة، والفضيلة

َل َما حُيَاَسُب بِِه  ))  :ملسو هيلع هللا ىلصرشع اهلل التطوع ليكمل العبد هبا ما نقصه من الفرائض، كَم قال رسول اهلل    - إِنَّ َأوَّ

ََّها، َوإِلَّ ِقيَل: اْنُظُروا َهْل َلُه   ََلُة املَْْكُتوَبُة، َفإِْن َأَُت ٍع؟ َفإِْن  اْلَعْبُد املُْْسِلُم َيْوَم اْلِقَياَمِة، الصَّ ٌع،  ِمْن َتَطو  َكاَن َلُه َتَطو 

ِعِه، ُثمَّ ُيْفَعُل بَِساِئِر األَْعََمِل املَْْفُروَضِة ِمْثُل َذلَِك   .  ( 2) ((ُأْكِمَلِت اْلَفِريَضُة ِمْن َتَطو 

»قلت: يا   قال:   ملسو هيلع هللا ىلصرفعة درجات العبد، وسبب يف دخوله اجلنة، كَم جاء يف حديث ثوبان مول رسول اهلل    -

َعَلْيَك بَِكْثَرِة  ))رسول اهلل أخربن بعمل أعمله يدخلني اهلل به اجلنة؟ أو قلت: بأحب األعَمل إل اهلل، فقال:  

ُجوِد هللَِِّ، َفإِنََّك لَ َتْسُجُد هللَِِّ َسجْ  ، َوَحطَّ َعنَْك هِبَا َخطِيَئةا   اهللُ َدةا إِلَّ َرَفَعَك  الس   .(3) (( هِبَا َدَرَجةا

 

 
 (. 379/ 1( والفقه الشافعي امليرس )363املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: ( 1)

هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل َيرجاه، وله شاهد "( وقال:  965( واحلاكم برقم )1425( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 ."بإسناد صحيح عىل رشط مسلم

 (.488( أخرجه مسلم برقم )3)
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لَِبْيتِِه  ))  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -عن جابر   َفْلَيْجَعْل  ََلَة يِف َمْسِجِدِه  َأَحُدُكُم الصَّ إَِذا َقىَض 

ا  اهللَ َنِصيباا ِمْن َصََلتِِه، َفإِنَّ    .  (1) ((َجاِعٌل يِف َبْيتِِه ِمْن َصََلتِِه َخرْيا

 :التطوع املطلقالنوع األول: 
النووي:، ول حرَص لعدد  له وهو ما ل سبب   ينِو  "  ركعاته، قال اإلمام  إذا رَشع املصيل يف تطوع ومل 

ا أو غري ذلك، ولو   ا أو مائة أو ألفا ا، فله أن يسلم من ركعة، وله أن َيزيد فيجعلها ركعتني أو ثَلثاا أو عرشا عددا

ا ل يعلمه ثم سلم، صحَّ   ، وهذا يف غري األوقات املنهي عنها. (2) "صىل عددا

 الثاين: التطوع املقيد: النوع 
 قسَمن:  والنصوص بمرشوعيتها، وه  جاءتالصلوات التي  هو

 القسم األول: السنن الراتبة: 

وهي السنن التابعة للصلوات اخلمس املفروضة، وِمن هذه السنن ما يأيت قبل الفريضة، ومنها ما يأيت  

 الَبْعدية. بعد الفريضة، وهي ما تسمى بالسنن الَقْبلية، والسنن 

 سنن غري مؤكدة. ومنها  سنن مؤكدة،  منهاالسنن الراتبة و

 ة ركعة: عرشاثنا املؤكدة السنن  - 1

َمن صىلَّ اثنتي عرشَة ركعةا يف يوٍم وليلٍة ُبني له  ))يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهللِ  قالت:    أمَّ َحبيبةَ حلديث  

 
 (.778( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 4/49املجموع رشح النهذب ) ( 2)
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 . (1)«ملسو هيلع هللا ىلصفَم تركتهنَّ منُذ سمعتهنَّ ِمن رسوِل اهللِ  "قالْت أم  َحبيبة:  ((هبنَّ بيٌت يف اجلنة

ا، ثم َيُرج فُيصيل     ملسو هيلع هللا ىلص: »كان النبي   قالت  -َريِضَ اهللُ َعنْها-عائشَة    وعن ُيصيل  يف بيتِه قبَل الظهِر أربعا

ثم يدُخل فُيصيل ركعَتني، وُيصيل  بالناس   ،ثمَّ يدُخل فُيصيل  ركعَتني، وكان ُيصيل  بالناِس املغرَب   ، بالنَّاس

 . (2)وكان إذا طَلع الفجُر صىلَّ ركعتني« ، وَيدُخُل بيتي فُيصيل  َركعتنِي... ،الِعشاءَ 

 : ست ركعات، وهي  غري املؤكدةالسنن  - 2

النبي    ؛ حلديثواملغرب والعشاءركعتان قبل صَلة العرص   َبنْيَ ُكل   ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل بن مغفل أن 

 . (3)((ملَِْن َشاءَ )) :ُثمَّ َقاَل ِِف الثَّالَِثةِ  ((َبنْيَ ُكل  َأَذاَننْيِ َصََلةٌ  ، َأَذاَننْيِ َصََلةٌ 

 ، وهي: غري الراتبةالسنن القسم الثاين:  

 الوتر: صالة  - 1

 حكمه وفضله:- أ

َلْيَس  ، كَم جاء يف حديث  ورغب فيه  ،ملسو هيلع هللا ىلصالوتر سنة مؤكدة، حث عليه الرسول   اْلِوْتَر  عيل قال: »إِنَّ 

  ،ِوْترٌ   اهللََيا َأْهَل اْلُقْرآِن َأْوتُِروا؛ َفإِنَّ  ))ُثمَّ َقاَل:    ،َأْوَترَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِوَل َكَصََلتُِكُم املَْْكُتوَبِة، َوَلِكنَّ َرُسوَل    ،بَِحْتمٍ 

ب  اْلِوْترَ 
 . (4) ((حُيِ

 : صالة الوتر وقت -ب

عائشة    ؛ حلديثجيوز الوتر من بعد صَلة العشاء إل طلوع الفجر، وهو يف الثلث األخري من الليل أفضل 

 
 (.728( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.730( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.838( ومسلم برقم )627( أخرجه البخاري برقم )3)

( 453( والرتمذي وحسنه برقم )1675والنسائي برقم )  (1416( وأبو داود برقم )1169( أخرجه ابن ماجه برقم )4)

 (. 1067وابن خزيمة ) 
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ْيِل َقْد َأْوَتَر َرُسوُل   َحِر«ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِقالت: »ِمْن ُكل  اللَّ ، َفاْنَتَهى ِوْتُرُه إَِل السَّ
، ويستحب تعجيل الوتر أول الليل  (1)

 أن ل يستيقظ آخره، كَم يستحب تأخريه إل آخر الليل ملن ظن أنه يستيقظ آخره. ملن خيش 

 عدد ركعات الوتر وصفته:-ج 

ْيِل َمْثنَى َمْثنَى، َفإَِذا َخيِشَ  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر أن رسول اهلل    واحدة؛ حلديث  أقل الوتر ركعة َصََلُة اللَّ

ْبَح َصىلَّ َرْكَعةا   ؛ وجيوز أن يوتر بثَلث أو مخس أو سبع أو تسع  ،(2)((َواِحَدةا ُتوتُِر َلُه َما َقْد َصىلَّ َأَحُدُكُم الص 

، ُيَصيل     ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِعائشة قالت: »َما َكاَن َرُسوُل  حلديث   َة َرْكَعةا ِه َعىَل إِْحَدى َعرْشَ يِف َغرْيِ َيِزيُد يِف َرَمَضاَن َولَ 

ا  ا  ،َأْرَبعا ، ُثمَّ ُيَصيل  َأْرَبعا نَّ
، ُثمَّ ُيَصيل  َثََلثاا« ،َفََل َتْسَأْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطوهِلِ نَّ

َفََل َتْسَأْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطوهِلِ
 (3). 

 :الليلقيام  - 2

،  وهو من أهم خصائص املتقني،  عليه الصَلة-سنٌّة مؤّكدٌة عن النبّي  وهو    ،قيام الليلمن صَلة التطوع  

ُْم َكاُنوا َقْبَل َذلَِك حُمِْسننَِي )15﴿إِنَّ املُْتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )  قال اهلل تعال: ُْم إهِنَّ (  16( آِخِذيَن َما آَتاُهْم َرهب 

ْيِل َما هَيَْجُعوَن﴾َكاُنوا    . [ 16:سورة الذاريات] َقِليَلا ِمَن اللَّ

أفضل األعَمل الصاحلة، وأفضل الصلوات بعد الصَلة املكتوبة، التي يتقّرب هبا العبد من رّبه    وهو من 

اهلل  - عّز وجّل - والسَلم -، وكان رسول  الصَلة  الل  حيث   -عليه  قيام  قوله املسلمني عىل  ذللك  :  يل، من 

ُم، وَأْفَضُل ال » ياِم، َبْعَد َرَمضاَن، َشْهُر اهللِ املَُحرَّ َلِة، َبْعَد الَفِريَضِة، َصَلُة اللَّْيلِ َأْفَضُل الص   . (4) «صَّ

  

 
 (. 745( ومسلم برقم )996البخاري برقم ) ( أخرجه1)

 (. 990( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 738( ومسلم برقم )1147( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.  1163( أخرجه مسلم برقم )4)
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 وقت قيام الليل وعدد ركعاته وكيفيته: 

أوقاهتا أفضل  الفجر، ومن  العشاء، وينتهي مع صَلة  بعد صَلة  القيام من  الثلث    :يبدأ وقت صَلة 

وذلك حسب    ؛حمدد ل يوجد عدد حمدد من الركعات لقيام الليل، فهي عدد مطلق غري  ، واألخري من الليل

 . وتر بواحدة، وله أن يزيدي و ،ركعتنيأن يصيل  قدرة كل شخص، أقلها  

  (1) 

 صالة الرتاويح:  - 3

 مرشوعية صالة الرتاويح:-أ

  -عز وجل - خص اهلل  ، ووتصح فرادى  ،صَلة الرتاويح ترشع يف رمضان خاصة، وتسن فيها اجلَمعة

نشط القلب    ،شهر رمضان بالصيام والقيام؛ ملا فيهَم من عافية الروح والبدن، فإذا خف البدن من الطعام 

حم عن  الرب  حمبوبات  يف  ورغب  النفسللعبادة،  القلب  ،  بوبات  وملء  الرغبة،  هلذه  إشباع  الرتاويح  ويف 

 باإليَمن، والتلذذ بسَمع القرآن، وُترين للجوارح عىل دوام الطاعة. 

 حكم صالة الرتاويح: - ب

:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنه- عن أيب هريرة  ، فبإمجاع املسلمني  مؤكدة  صَلة الرتاويح سنة

 
 (. 749( ومسلم برقم )472( أخرجه البخاري برقم )1)

، أي: صَلة ركعتني، والتسليم، واإلتيان أن صَلة القيام تكون مثنى مثنى ملسو هيلع هللا ىلصورد عن النبي 

ْيِل َمْثنَى َمْثنَى، ملسو هيلع هللا ىلصبركعتني بعدمها، وهكذا، ويف النهاية يتم ختمها بصَلة الوتر؛ لقوله  : ))َصََلُة اللَّ

)) ْبَح، َصىلَّ َرْكَعةا َواِحَدةا ُتوتُِر َلُه َما َقْد َصىلَّ  .(1)َفإَِذا َخيِشَ َأَحُدُكُم الص 
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1 

َذْنبِهِ )) ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  ا،  َواْحتَِسابا ا  إِيََمنا َرَمَضاَن  َقاَم  صَلة الرتاويح يف رمضان سنة مؤكدة  و  ،(1) ((َمْن 

 للرجال والنساء.

 صفة صالة الرتاويح: -ج 

وعدم حتديد ركعات   ،ما يدل عىل التوسعة يف صَلة الليل -عليه الصَلة والسَلم -ثبت عن النبي  لقد  

قوله  ل  ؛ويف النهاية يتم ختمها بصَلة الوتر،  معينة، وأن السنة أن ُيصيل املؤمن مثنى مثنى، ُيسلم من كل اثنتني

َقْد  ))  :ملسو هيلع هللا ىلص َما  َلُه  ُتوتُِر  َواِحَدةا  َرْكَعةا  َصىلَّ  ْبَح،  الص  َأَحُدُكُم  َخيِشَ  َفإَِذا  َمْثنَى،  َمْثنَى  ْيِل  اللَّ ،  ( 2) ((َصىلَّ َصََلُة 

 ومن زاد عن ذلك فَل حرج فيه. صَلة الرتاويح يف رمضان إحدى عرشة ركعة، واألفضل أن تصىل 

 

 
 (.759( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 749ومسلم برقم )( 472( أخرجه البخاري برقم )2)

كان رسول اهلل عليه الصَلة والسَلم يصيل قيام ليل رمضان يف بيته؛ ألنه خاف عىل الناس من 

أن تفرض عليهم الصَلة يف املسجد، وذلك بعد أن صىل هبم ثَلث ليال ثم تأخر، وقال: إن خشيت 

 لناسأمن ا ملسو هيلع هللا ىلصأن ُتفرض عليكم؛ فدل ذلك عىل أنه إنَم تركها خوف الفريضة عليهم، فلَم تويف النبي 

 بن ُأيَبّ  فأمر -عنه اهلل ريض –من الفريضة؛ ألن الترشيع انقطع بانقطاع الوحي، فلهذا فعلها عمر 

 . بالناسيصيل أن -عنه اهلل ريض- كعب
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 :صالة الضحى - 4

 صالة الضحى:ة  مرشوعي-أ

اٍم ِمْن ُكل  َشْهٍر، َوَرْكَعَتِي    ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَصاِن َخِلييِل  "قال:    - ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة   بَِثَلٍث: ِصَياِم َثَلَثِة َأيَّ

َحى، َوَأْن ُأْوتَِر َقْبَل َأْن َأَناَم«  .(1) الض 

 صالة الضحى: فضل - ب

ُيْصبُِح َعىَل ُكل  ُسَلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقٌة، َفُكل   ))أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    -ريض اهلل عنه - عن أيب ذر  

ِميَدٍة َصَدَقٌة، َوُكل  هَتِْليَلٍة َصَدَقٌة، َوُكل  َتْكبرَِيٍة َصَدَقٌة، َوَأْمٌر بِامل ْعُروِف َصَدَقٌة، َوهَنٌْي  َتْسبِيَحٍة َصَدَقٌة، َوُكل  حَتْ

َحىَعِن املُنَْكِر َصَدَقٌة، َوجُيِْزُئ ِمنْ   . (2)(( َذلَِك َرْكَعَتاِن َيْرَكُعُهََم ِمَن الض 

 صالة الضحى: عدد ركعات-ج  

َة اْغَتَسَل    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  "أم هانئ:  ؛ حلديث  وأكثرها ثَمن  ،ملا سبق من األحاديث  ؛ أقلها اثنتان َيْوَم َفْتِح َمكَّ

 
 (. 721( واللفظ له، ومسلم برقم )1981( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.720( أخرجه مسلم برقم )2)

 

من خَلل مصــادر التعلم باملكتبة، أو أحد حمركات البحث اإللكرتونية؛ بني مل ســميت صــَلة 

 قيام الليل بالرتاويح؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يِف َبْيتَِها، َفَصىلَّ َثََمِنَ َرَكَعاٍت«
(1) . 

 صالة سنة الوضوء: - 5

اْلَفْجرِ   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة   ِعنَْد َصََلِة  لِبََِلٍل  بَِأْرَجى  ))  :َقاَل  ْثنِى  بََِلُل َحد  َيا 

  َأن    يَما َعِمْلُت َعَمَلا َأْرَجى ِعنْدِ   :َقاَل   ((اإِلْسََلِم، َفإِن ى َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْيَك َبنْيَ َيَدىَّ ِِف اجْلَنَّةِ   َعَمٍل َعِمْلَتُه ِِف 

ْيُت بَِذلَِك الط ُهوِر َما ُكتَِب ِل  ا ِِف َساَعِة َلْيٍل َأْو هَنَاٍر إِلَّ َصلَّ ْر ُطُهورا  . (2)«َأْن ُأَصيل    مَلْ َأَتَطهَّ

 صالة الستخارة:- 6

فيه تعال  اهلل  يستخري  بأمر  هّم  من  لكل  ويستحب  بعد ،  يكون  فيها  والدعاء  سنة،  الستخارة  صَلة 

ُمنَا اِلْستَِخاَرَة ِِف   ملسو هيلع هللا ىلص »َقاَل َكاَن النَّبِى     عن جابر قال: ملا روي    ؛السَلم  وَرِة ِمَن اْلُقْرآنِ   ُيَعل  َها َكالس    ،األُُموِر ُكل 

َيُقوُل ))يقول:   ُثمَّ   ،
َرْكَعَتنْيِ َكْع  َفْلرَيْ بِاألَْمِر  َهمَّ  بُِقْدَرتَِك،  اللهُ   :إَِذا  َوَأْسَتْقِدُرَك  بِِعْلِمَك،  َأْسَتِخرُيَك  إِن ى  مَّ 

َأْقِدُر، َوَتْعَلُم َولَ َأْعَلُم، َوَأْنَت َعَلَُّم اْلُغُيوِب،  َوَأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعظِيِم، َفإِنََّك َتْقِدُر وَ  مَّ إِْن ُكنَْت  اللهُ لَ 

َأْمرِ   َوَمَعايِش   يِدينِ   يِف   َتْعَلُم َأنَّ َهَذا األَْمَر َخرْيٌ ِل  َأْمرِ   :َأْو َقاَل -  يَوَعاِقَبِة  ، َوإِْن  َفاْقُدْرُه ِل   -َوآِجِلهِ   يَعاِجِل 

ْفُه َعن    -َوآِجِلهِ   يَعاِجِل َأْمرِ   َأْو َقاَل يِف -  يَوَعاِقَبِة َأْمرِ   َوَمَعايِش   يِدينِ   يِف   نَّ َهَذا األَْمَر رَشٌّ ِل ُكنَْت َتْعَلُم أَ    يَفارْصِ

ْفنِ  نِ   َعنُْه، َواْقُدْر ِل  يَوارْصِ  . (3) ((َحاَجَتهُ   يَوُيَسم   ،بِهِ  ي اخْلرَْيَ َحْيُث َكاَن، ُثمَّ َرض 

 

 

 

 
 (. 336( ومسلم برقم )1103( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 2458( واللفظ له، ومسلم برقم )1149( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.6382( أخرجه البخاري برقم )3)
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لَ َصََلَة َبْعَد َصََلِة اْلَفْجِر َحتَّى َتْطُلَع  ))   : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ؛ : من بعد صَلة الصبح حتى تطلع الشمساألول

ْمُس   .(1) ((الشَّ

بالوقت    الثاين: تقريباا، ويقدر  قدر مرت  العني، وهو  قدر رمح يف رأي  ترتفع  الشمس حتى  من طلوع 

  ملسو هيلع هللا ىلص فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي؛ لقوله    ،أو ثلثها  ،بحوال ربع الساعة

ََلِة َحتَّى ))لعمرو بن عبسة:  ْبِح، ُثمَّ َأْقرِصْ َعِن الصَّ ْمُس َصل  َصََلَة الص   .(2)((َحتَّى َتْرَتِفعَ  ،َتْطُلَع الشَّ

  حلديث عقبة بن عامر:   ؛ ويدخل وقت الظهر  ،عند قيام الشمس حتى تزول إل جهة الغرب  الثالث:

ْمُس َباِزَغةا َحتَّى   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ»َثََلُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل   ، َأْو َنْقرُبَ فِيِهنَّ َمْوَتاَنا: إَِذا َطَلَعِت الشَّ َ فِيِهنَّ َينَْهى َأْن ُنَصيل 

ْمُس، َوِحنَي َتَضيَُّف لِْلُغُروِب َحتَّى َتْغُرَب« ، ومعنى تتضيف  (3) َتْرَتِفَع، َوِحنَي َيُقوُم َقاِئُم الظَِّهرَيِة َحتَّى َُتِيَل الشَّ

 : ُتيل للغروب. للغروب

ل َصَلَة َبْعَد َصَلِة الَعرْصِ َحتَّى َتْغُرَب  )) :  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ؛ صَلة العرص إل غروب الشمسبعد  من    الرابع:

ْمُس   .(4) ((الشَّ

؛ وذلك ملا روي  غريهاإذا أقيمت صَلة اجلَمعة يف املسجد، فَل جيوز ألحد أن يرشع يف صَلة أخرى  

ََلة َفََل َصََلَة إِلَّ املَْْكُتوَبةُ ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   - ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة   . (5) ((إَذا ُأِقيَمِت الصَّ

 
 (.2458( ومسلم برقم )1149خاري برقم )( أخرجه الب1)

 (.832( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.831( أخرجه مسلم برقم )3)

 ( واللفظ له. 827( ومسلم برقم )586( أخرجه البخاري برقم )4)

 (.710( أخرجه مسلم برقم )5)
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ا عن موضوع الدرس بإكامل الفرغاِت التاليِة: -1              تكتَب ملخصا
..........................، من أنواع صَلة التطوع: -

..................................... 

 من السنن الراتبة: ...........................، ...............................-
من األوقات املنهي عن صَلة التطوع فيها: .............................، -

.......................... ،........................ ،................................. 
ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-2  ُتَلخِّ

 السنن غري املؤكدة السنن املؤكدة

  

  

  

  

  

ا يف نقاط موجزة حمددة عن السنن غري الراتبة يف -3  اجلدول التايل:تكتَب ملخصا

 الستخارة الضحي الرتاويح قيام الليل الوتر 

      الوقت

      عدد الركعات
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( :  اإلمامة يف اللغة   . الصَلة إمامة وأِمت القوم يف    تقدمهم، أي  أمَّهم وأمَّ هبم:  تقول:    مصدر من الفعل )أمَّ

 هي ارتباط صَلة املأموم بصَلة اإلمام برشوط.  ورشعاا: 

:  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقول النبي  عظيم ذات فضل  التي يتولها املسلم، فهي رشعيةال يات ولمن الاإلمامة يف الصَلة  

 أفضل. ، ومعلوم أن )األقرأ( هو (1) ((َيُؤم  الَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اهلل))

ََم ُجِعَل اإلَماُم لُِيْؤَتمَّ  )):  -عليه الصَلة والسَلم -لقوله    ؛جيب عىل املأموم متابعة اإلمام يف صَلته كلها  إنَّ

ْوا، وإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَذا َقاَل: َسِمَع اهلل ملَِْن َُحَِدُه، َفُقوُلوا:   ُ َ َفَكرب  نَا َلَك احلَْمُد، َوإَذا  اللهُ بِِه، َفإَذا َكربَّ مَّ َربَّ

 . (2) ((َقاِعداا َفَصل وا ُقُعوداا َأمْجَُعونَ َصىلَّ َقاِئَما َفَصل وا ِقَياماا، َوإَذا َصىلَّ  

القوم يف الصَلة   العامل    األكثرو  األقرأيؤم  فقه صَلته، ثم األعلم بالسنة، ثم أقدمهم  بحفظاا للقرآن، 

الصَلة   إذا حَّضت  فيَم  وهذا  ُقرعة،  ثم  سناا،  األكرب  ثم  إسَلماا،  أقدمهم  ثم  يقدموا  هجرة،  أن  وأرادوا 

م  قال:    -ريض اهلل عنه - أيب مسعود األنصاري    ؛ حلديثأحدهم، فإن كان للمسجد إمام وحَّض فهو املقدَّ

 
 (.673( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.411( ومسلم برقم )805( أخرجه البخاري برقم )2)
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نَِّة، َفإْن َكاُنو)):  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل   ا  َيُؤم  الَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اهلل، َفإْن َكاُنوا يِف الِقَراَءِة َسَواءا َفَأْعَلُمُهْم بِالس 

نَّةِ يِف  ، َفإْن َكاُنوا يِف اهِلْجَرِة َسَواءا َفَأْقَدُمُهْم ِسْلَما  ،  الس   . (1)((َسَواءا َفَأْقَدُمُهْم ِهْجَرةا

 حترم اإلمامة يف احلالت اآلتية:

ْوا  )): ملسو هيلع هللا ىلصلعموم قوله   ؛ إمامة املرأة بالرجل -1  . (2)((َأْمَرُهُم اْمَرَأةا َلْن ُيْفِلَح َقْوٌم َولَّ

إمامة املُْحِدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن مل يعلم بذلك املأمومون حتى انقضت الصَلة،    -2

 فصَلهتم صحيحة. 

، وهو َمْن ل حيسن الفاحتة، فَل يقرؤها حفظاا ول تَلوة، أو يدغم فيها من احلروف ما    -  3 إمامة األُمي 

ا حرفاا بحرف، أو يلحن فيها حلناا حييل املعنى، فهذا ل تصح إمامته إل بمثله لعجزه  ل يدغم، أو يبدل فيه

 عن ركن الصَلة. 

حترم مسابقة اإلمام يف الصَلة، ومن سابقه عاملاا ذاكراا بطلت صَلته، أما التخلف عنه، فإن ختلف عن 

يسمع اإلمام حتى سبقه فإنه يأيت بَم ختلف به مبارشة، ويتابع اإلمام، اإلمام لعذر كَم لو سها، أو غفل، أو مل  

 ول حرج عليه. 

اإلمام،  -1 يمني  فعن  كان واحداا  وإن  اإلمام،  املأمومون خلف  يقف  أن  النساء خلف    السنة  وتقف 

 وإمامة النساء تقف وسط صفهن. ، الرجال

 
 (.673أخرجه مسلم برقم )( 1)

 (.4425( أخرجه البخاري برقم )2)
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 . فقط   عن يمني اإلمام أو عن جانبيه، ول يصح قّدامه ول عن يساره إل لَّضورة   م يصح أن يقف املأمومو   - 2

ييل اإلمام الرجال يف الصف األول الكبار والصغار، وتصف النساء مجيعاا خلف الرجال، ويرشع يف  

ف؛  ل فاألول، وسد الفرج، وتسوية الصفو صفوف النساء ما يرشع يف صفوف الرجال من إكَمل الصف األو

هُلَا)) : ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله َها َأوَّ  آِخُرَها، َورَش 
ِ
هَا آِخُرَها، َوَخرْيُ ُصُفوِف الن َساء هُلَا، َورَش  َجاِل َأوَّ  . (1) ((َخرْيُ ُصُفوِف الر 

املأمومني الضعيف، والسقيم، والكبري، وذو احلاجة  يسن لإلمام التخفيف مع اإلُتام؛ ألنه قد يكون يف  

 ونحوهم، وإذا صىل منفرداا أطال كيف شاء. 

قال  جيب تسوية الصفوف يف الصَلة باملناكب، واألكعب، وسد اخللل، وإُتام الصف األول فاألول،  

 . (2)((سد فرجة رفعه اهلل هبا درجة إن اهلل ومَلئكته يصلون عىل الذين يصلون الصفوف، ومن )): ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

جيوز اختَلف النية بني اإلمام واملأموم يف الصَلة، فيجوز أن يصيل العشاء خلف من يصيل املغرب، فإذا  

اإلمام  سلم اإلمام قام وجاء بركعة، ثم تشهد وسلم، وإذا صىل املغرب خلف من يصيل العشاء، فهنا إذا قام  

الرابعة، فإن شاء تشهد وسلم، أو جلس وانتظر ليسلم معه، وهو األحسن جيوز أن يصيل اإلنسان  ، وإل 

ويدل لذلك حديث »أن معاذ بن    وكذلك جيوز الصَلة خلف من يصيل نافلة،  فرضاا خلف من يصيل نافلة،

 . (3)م تلك الصَلة«العشاء اآلخرة، ثم يرجع إل قومه، فيصيل هب  ملسو هيلع هللا ىلصجبل كان يصيل مع رسول اهلل  

 
 (.440( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.1550( وابن خزيمة وصححه برقم )676( وأبو داود برقم )995( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 (.465( أخرجه مسلم برقم )3)
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أثناء السفر توقفت بعد دخول وقت صالة العشاء بفرتة عند أول مسجد وجدته لتأدية صاليت املغرب ثم العشاء؛ وملا 

 دخلت املسجد وجدت اجلامعة قائمة وقد انتهى اإلمام من قراءة الفاحتة جهرا؛ فامذا تفعل؟ مع توضيح السبب.

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 

ص موضوع الدرس بإكامل الفرغاِت التاليِة:  ُتَلخِّ
من ............ عىل املأموم متابعة اإلمام يف صَلته كلها، ويؤم القوم يف الصَلة -

اإلمام ......... ..............حفظاا للقرآن، و............... مسابقة اإلمام يف الصَلة، وييل 

يف الصف األول الكبار والصغار، وتصف ............ مجيعاا خلف..........، و ........ 

 تسوية الصفوف يف الصَلة بـ ..................، و..............

من .......... أن يقف املأمومون خلف اإلمام، ويصح أن يقف املأمومون عن ....... اإلمام -

 ....، ول يصح ........... ول عن............ إل لَّضورة فقط.أو عن ......

 حترم إمامة كل من: .......................،......................، .....................-

 ............... اختَلف النية بني اإلمام واملأموم يف الصَلة. -
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ُتعد صَلة اجلَمعة من أفضل الطاعات التي يتقّرب هبا العبد إل اهلل؛ ملا فيها من إظهار لشعائر اإلسَلم،  

وإبانة لوحدة األمة، فضَلا عَّم ُتتيحه صَلة اجلَمعة من اجتَمع املسلمني، وتواصلهم باخلري، وتفّقد أحوال  

َصََلُة اجْلَََمَعِة  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص ن عمر أن رسول اهلل  بعضهم عىل اختَلف أصوهلم، وتعّدد قبائلهم، وعن عبد اهلل ب

يَن َدَرَجةا   .(1) ((َتْفُضُل َصََلَة اْلَفذ  بَِسْبٍع َوِعرْشِ

واألصل يف  ،  فرض كفاية، إذا قام هبا من يكفي صار أداؤها مجاعة يف حق الباقني سنةصَلة اجلامعة  

تعال:  قوله  اِكِعنَي﴾   مرشوعيتها  الرَّ َمَع  أمر    [ 43]البقرة:    ﴿َواْرَكُعوا  اآلية  بالركوِع مع ففي هذه  تعال  اهلل 

َلة مجاعةا   الراكعنَي،  ا بإقامِة الصَّ أثقُل صَلٍة عىل املنافقنَي  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أيب ُهَريَرَة، أنَّ النبيَّ    ؛ وحلديث فكان أمرا

 وصَلُة الفجِر، ولو  
ِ
َلِة فُتقام، ثم آُمُر  صَلُة الِعشاء ا، ولقد مهمُت بالصَّ َيعلُموَن ما فيهَم ألَتومُها ولو حبوا

ُق عليهم  َلَة، فُأحر  رجَلا ُيصيل  بالناس، ثم أنطلُق معي بِرجاٍل معهم ُحزٌم من حَطٍب إل قوٍم ل َيشهدوَن الصَّ

 .  (2)((ُبيوهُتم بالنارِ 

عدد تنعقد به اجلَمعة اثنان، يأتم أحدمها باآلخر، فيدركان فضيلة اجلَمعة؛ ألن الثنني فَم فوقهَم  أقل  

ُجَلنْيِ َأْزَكى ِمْن َصََلتِِه  ))  مجاعة؛ حلديث: ُجِل َأْزَكى ِمْن َصََلتِِه َوْحَدُه، َوَصََلُتُه َمَع الرَّ ُجِل َمَع الرَّ َوَصََلُة الرَّ

ُجِل، َوَما كَ   .(3) ((-َعزَّ َوَجلَّ -  اهللِاَن َأْكَثَر َفُهَو َأَحب  إَِل  َمَع الرَّ

 
 (. 650( ومسلم برقم )645( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.651( ومسلم، برقم )657أخرجه البخاري برقم ) (2)

 (. 650/ 2( وحسن إسناده النووي يف اخلَلصة )554( أخرجه أبو داود برقم )3)
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 األعذار العامة: - أ

الوحل الشديد، والريح الشديدة، والربد الشديد،  والطني ووهي األعذار التي تعم مجيع الناس، كاملطر،  

حلديث ابن عمر    ؛الذي يشق عىل الناس بسببه امليش إل املسجد ذهاباا وإياباا   ،والظَلم الشديدوشدة احلر،  

اهلل   رسول  كان  الريح    ملسو هيلع هللا ىلصقال:  ذات  الباردة  الليلة  أو  املطرية،  الليلة  يف  مناديه  يِف  ))ينادي  َصل وا  َأْن 

 . املشقة، أما من يصيل يف بيته فليس له اجلمع لعدم (1) ((ِرَحالُِكمْ 

 األعذار اخلاصة: - ب

املرض، واخلوف من عدو أو ْضر، واجلوع والعطش،    وهي كثرية، وختتلف حسب األشخاص، ومنها:

أو غريق، والتأهب والستعداد للسفر   إنقاذ حريق أو    وأكل ذي ريح كرهية، مثل البصل والثوم، ونحومها،

َمْن َسِمَع الن َداَء َفَلْم َيْأتِِه َفََل َصََلَة  ))  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ابن عباس عن النبي  حلديث    مع رفقة، أو مع نقل عام؛

 .  (2) ((َلُه إِلَّ ِمْن ُعْذرٍ 

حديث جابر بن عبد اهلل عن النبي  ، و (3) ((َخْوٌف، َأْو َمَرٌض ))وقد ُسئل ابن عباس عن العذر؟، قال:  

:    ((َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه اْلَبْقَلِة الث ومِ ))  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص ةا اَث َفََل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا،  ))وَقاَل َمرَّ َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالث وَم َواْلُكرَّ

 لكن ل يتعمد أكلها ليتخلف عن صَلة اجلَمعة.  (4)((آَدمَ َفإِنَّ املَََْلِئَكَة َتَتَأذَّى ِِمَّا َيَتَأذَّى ِمنُْه َبنُو 

 
 (. 697( ومسلم برقم )632( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 77/ 2( وصحح إسناده ابن حجر يف التلخيص )793( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 (.551( وضعفه األلبان يف إرواء الغليل برقم )551برقم )( أخرجه أبو داود 3)

 (.564( أخرجه مسلم برقم )4)
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إَِذا ِجْئُتْم  ))حلديث أيب هريرة:    ؛، ثم تابعيف الركوع  اطمأنإذا    تدرك اجلَمعة بإدراك ركعة من الصَلة،

ََلِة َوَنْحُن ُسُجودٌ  ََلةَ   ،إَِل الصَّ ْكَعَة، َفَقْد َأْدَرَك الصَّ وَها َشْيئاا، َوَمْن َأْدَرَك الرَّ  .(1) ((َفاْسُجُدوا، َولَ َتُعد 

 متابعة اإلمام عرب وسائل اإلعالم املرئية أو املسموعة:- 1

ذهب مجاهري علَمء العرص إل عدم جواز الئتَمم يف الصَلة بإمام خلف التلفاز أو املذياع، إذا مل تتصل  

الصفوف، وكان املقتدي يف حكم املنقطع عن اإلمامة حقيقة، أو عرفاا، كمن كان يف بيته، ل يف صَلة اجلَمعة،  

 .(2) ول اجلمعة 

 ريق مكربات الصوت:متابعة املأموم لإلمام إذا كان يسمعه عن ط- 2

جيوز القتداء باإلمام عن طريق الشاشات أو مكربات الصوت ِمن هم يف حكم اجلَمعة يف الصَلة،  

 .(3) كمن يصلون يف األدوار العلوية أو السفلية، أو من هم خارج املسجد عند ضيق املكان 

أْعطِيُت مَخْساا  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّبِيَّ    -َريِضَ اهللُ َعنْهُ - اهللِ    َجابِر بن َعْبدِ األصل يف األرض الطهور حلديث  

ََم  ْعِب َمِسرَيَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت ِلَ األْرُض َمْسِجداا َوَطُهوراا، َفأي  ُت بِالر  تِي   َرُجٍل  مَلْ ُيْعَطُهنَّ أَحٌد َقْبيِل: ُنرِصْ ِمْن أمَّ

َلُة َفْلُيَصل    ، فاألرض كلها مسجد إل ما استثنى يف هذه األحاديث:(4) ((أْدَرَكْتُه الصَّ

اإلبل:    -1 ومبارك  واحلامم  اخلدري    حلديثاملقربة  عنه - أيب سعيد  اهلل  اهلل    -ريض  رسول  قال    : ملسو هيلع هللا ىلصقال: 

 
 (. 1012( واحلاكم وصححه برقم )1622( وابن خزيمة برقم )468( وابن ماجه برقم )875( أخرجه أبو داود برقم )1)

 (.48ص:) ( كتاب فقه النوازل يف العبادات، خالد املشيقيح،2)

 (.48ص:) النوازل يف العبادات، خالد املشيقيح،( كتاب فقه 3)

 (.521( واللفظ له، ومسلم برقم )335( أخرجه البخاري برقم )4)
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َة  )) مَ األَْرُض ُكل َها َمْسِجٌد إِل املَْْقرَبَ أصيل    :ملسو هيلع هللا ىلصسأل رسول اهلل    جابر بن سمرة أن رجَلا ، وحديث  (1)((َواحْلََمَّ

 .(2) ((ل))قال: أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال:  ((نعم))يف مرابض الغنم؟ قال: 

  : -رُحه اهلل-قال النووي  ،  فمن غصب أرضاا حرم عليه الصَلة فيها بإمجاع العلَمء:  ألرض املغصوبةا  -   2

مْجَاعِ " ََلُة يِف اأْلَْرِض املَْْغُصوَبِة َحَراٌم بِاإْلِ  . (3) "الصَّ

 

 
 

 
 (. 2767(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )317( والرتمذي برقم )745(  أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (.360( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.3/169( املجموع رشح املهذب للنووي، )3)

 

أكرمك اهلل بأن تكون من حجاج بيته احلرام، ويوم عرفات رأيت بعض احلجاج ممن معك داخل خيامهم يتابعون 

 .ستفعل مبينا السببخطبة عرفات يف مسجد نمرة من املذياع، ثم أدوا الصالة خلف اإلمام يف املذياع. ماذا 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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ا عن أحكام صَلة اجلَمعة بإكَمل اجلدول التال:-1  تكتَب ملخصا

 اجلَمعةحكم صَلة  فضل صَلة اجلَمعة
ما تنعقد به صَلة 

 اجلَمعة
 إدارك اجلَمعة

    

ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التال؛ كَل من:-2  ُتَلخ 

األعذار العامة املقبولة 

للتخلف عن صَلة اجلَمعة يف 

 املسجد

األعذار اخلاصة املقبولة 

للتخلف عن صَلة اجلَمعة يف 

 املسجد

األماكن التي جاء النهى 

 فيهاعن الصَلة 
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كَم    واخلائف، ونحوهم،  يض واملر   ركاملساف  ، يستطيع أداء الصَلة عىل وجهها األكمل  هم كل من ل

أن َيرسَّ هلم، ورفع عنهم احلرج، ومل حيرمهم كسب األجر، فأمرهم أن يصلوا  تعال  اهلل    فمن رُحةِ سيأيت،  

يِن ِمْن َحَرٍج﴾   ؛ لقوله تعال: (1) حسب استطاعتهم، عىل ما جاءت به السنة ]احلج:    ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الد 

ُقوا  [ وقوله:  78  [.16]التغابن:   َما اْسَتَطْعُتْم﴾ اهللَ ﴿َفاتَّ

 

 مرشوعية قرص الصالة للمسافر:  - 1

الرباعية للمسافر قوله  ك  ، ودليل ذل، واجلمع بني الصلوات مجع تقديم أو تأخرييرشع قرص الصَلة 

وا ِمَن  تعال:   ْبُتْم يِف اأْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأْن َتْقرُصُ ََلِة﴾﴿َوإَِذا َْضَ [ وألن النبي  101]النساء:    الصَّ

َل َقْبَل َزْيِغ   ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَّبِيَّ  إ : »-ريض اهلل عنه - معاذ  وقال    ،وخلفاءه داوموا عليه  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يِف َغْزَوِة َتُبوَك إَِذا اْرحَتَ

مْ  َل َبْعَد َزْيِغ الشَّ ا، َوإَِذا اْرحَتَ يِهََم مَجِيعا َر الظ ْهَر َحتَّى جَيَْمَعَها إَِل اْلَعرْصِ ُيَصل  ْمِس َأخَّ ِس َصىلَّ الظ ْهَر َواْلَعرْصَ  الشَّ

 
 (. 27/259( واملوسوعة الفقهية الكويتية )1/87( والفقه امليرس )2/527( ينظر: موسوعة الفقه اإلسَلمي )1)

من أبرز خصائص الترشيع اإلسَلمي الرخص الرشعية؛ حيث إن ديننا اإلسَلمي دين السهولة 

املكلف يف نفسه أو ماله، فإن الرشيعة واليرس والسَمحة؛ فاألحكام التي ينشأ عن تطبيقها مشقة عىل 

 .ترخص له وختفف عنه بَم يقع حتت قدرته دون عرس أو إحراج
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ا، ُثمَّ َسارَ  َل َبْعَد املَْْغِرِب  َوَكاَن إَِذا ارْ   ،مَجِيعا ، َوإَِذا اْرحَتَ
ِ
َيَها َمَع اْلِعَشاء َر املَْْغِرَب َحتَّى ُيَصل  َل َقْبَل املَْْغِرِب َأخَّ حَتَ

َها َمَع املَْْغِرِب« َل اْلِعَشاَء َفَصَلَّ َعجَّ
 (1). 

 حتديد الصالة التي جيوز فيها القرص: - 2

الظهر والعرص والعشاء، ول تقرص   الرباعية، وهي صَلة  الصَلة  القرص هي  التي جيوز فيها  الصَلة 

 وأصحابه.  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لفعله (2) صَلة الصبح ول املغرب إمجاعاا 

 :للمسافر رشوط قرص الصالة، ومجعها - 3

، وما دون  فصاعداا كم تقريباا(    88أربعة أبرد يساوي)  أن يكون السفر طويَلا، وهو ما تبلغ مسافته   -أ

 ذلك فَل قرص، ول مجع فيه. 

وهو مقيم قبل أن تقلع  أن يكون أداء الصَلة كامَلا يف السفر: فإذا ابتدأ الصَلة يف الطائرة مثَلا    -ب

 نية القرص يف بدء الصَلة مع اإلقامة.   لعدم وجود مل جيز له القرص؛  أقلعت وهو يصيل، ثم الطائرة

 . مفارقة بنيان البلدلقرص بعد أن يكون ا - ج

 .(3) ملعصية فَل جيوز له القرصالسفر فإذا كان  ، ر جائزاا فأن يكون الس -د 

 وذلك بأن يبدأ بالصَلة األول صاحبة الوقت؛ ألن الوقت هلا.   الصلوات عند اجلمع ينهَم؛   الرتتيب بني   - ه 

 ، أو األول مع الثانية. وذلك بأن ينوي مجع الثانية مع األول ؛نية اجلمع  -و

املوالة بني الصَلتني: وذلك بأن يبادر إل أداء الصَلة الثانية عقب فراغه من الصَلة األول، ول    - ز

 يطول بينهَم الفصل. 

 ية. دء بالصَلة الثانالب وقتالسفر املبيح للجمع إل   يستمرُيشرتط يف مجع التقديم أن  - ح

 
/ 2( وقال النووي يف اخلَلصة )1593( وابن حبان برقم )551( والرتمذي برقم )1196( أخرجه أبو داود برقم )1)

ْيَخنْيِ "(: 738  . "ِرَجاله ثَِقات رجال الشَّ

 (.73املنهاج لبن مللقن )ص:   أحاديث( تذكرة املحتاج إل 2)

 (. 265 -1/261( والفقه الشافعي امليرس )475-466( ينظر: املعتمد يف الفقه الشافعي، )ص: 3)
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 .  هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كلياا أو جزئياا   املريض هو:

 صفة صالة املريض والعاجز: - 1

أّي صفة كان قائَما عىل  املكتوبة  أن يصيل  املريض  مل    ، يلزم  فإن   ، قائَما املفروضة  الصَلة  املريض  فتلزم 

فقاعداا مرتبعاا، أو عىل هيئة جلوس التشهد، حيني ظهره راكعاا وساجداا، فإن مل يستطع أومأ برأسه،  يستطع  

شق عليه فعىل األيرس، فإن مل يستطع صىل  فإن مل يستطع اجللوس فعىل جنبه األيمن، ووجهه إل القبلة، فإن  

مستلقياا عىل ظهره، ورجَله إل القبلة إن تيرس، وإل صىل حسب حاله، ويومئ برأسه راكعاا وساجداا إل  

تسقط  ول  الركوع،  من  أكثر  السجود  وَيفض  صدره، 

  ، (1) الصَلة ما دام العقل موجوداا، فيصيل عىل حسب حاله

قال: َكاَنْت يِب    - ريض اهلل عنه-حلديث عمران بن حصني  

ََلةِ   ملسو هيلع هللا ىلص َبَواِسرُي َفَسَأْلُت النَّبِيَّ   ،  ))َفَقاَل:    ،َعِن الصَّ َصل  َقاِئَما

ا، فإْن مَلْ َتْسَتطِْع َفَعىَل َجنٍْب   .(2) ((َفإِْن مَلْ َتْسَتطِْع َفَقاِعدا

 حكم صالة اخلوف:  - 1

ِذيَن َكَفُروا﴾ صَلة اخلوف ترِشع يف كل قتال مباح؛ لقوله تعال:   [  101]النساء:    ﴿إِْن ِخْفُتْم َأْن َيْفتِنَُكُم الَّ

- ويدخل يف العدو كل عدو   ،فترشع عند اخلوف من هجوم العدو، أو اهلرب من عدو إن كان اهلرب مباحاا 

  ملسو هيلع هللا ىلص ِما َياف اإلنسان عىل نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، فقد صَلها النبي    -آدمياا أو سبعاا 

 
 (. 1/266( الفقه الشافعي امليرس )1)

 (. 1117( أخرجه البخاري برقم )2)

إذا شق عىل املريض فعل كل صَلة يف 

وقتها فله اجلمع بني الظهر والعرص، وبني 

املغرب والعشاء، مجع تقديم أو تأخري 

 .حسب ما يتيرس له
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ََلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا هللَِِّ َقانِتنَِي * َفإِْن ِخْفُتْم َفِرَجالا أَ قال تعال:  ،  بأصحابه َلَواِت َوالصَّ ْو  ﴿َحافُِظوا َعىَل الصَّ

ا َفإَِذا َأِمنُْتْم َفاْذُكُروا   [. 239 -238 ]البقرة:  َكََم َعلََّمُكْم َما مَلْ َتُكوُنوا َتْعَلُموَن﴾  اهللَُرْكَبانا

 صفة صالة اخلوف:- 2

 :حالتنيكثرية، نذكر منها  حالتُتؤدى صَلة اخلوف عىل  

 : حالة كون العدو يف جهة القبلة:احلالة األوىل

صَلة اخلوف، فصفنا صفني، صف خلف    ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهلل    قال: »شهدُت   - َريِضَ اهللُ عنه -عن جابٍر  

، ثم رفع رأسه  ، ثم ركع، وركعنا مجيعاا ، وكربنا مجيعاا ملسو هيلع هللا ىلص، والعدو بيننا وبني القبلة، فكرب النبي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

يف نحر العدو، فلَم   ، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه، وقام الصف املؤخرمن الركوع، ورفعنا مجيعاا 

السجود، وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف املؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف    ملسو هيلع هللا ىلصقىض النبي  

، ثم  ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعاا وركعنا مجيعاا   ملسو هيلع هللا ىلصاملؤخر، وتأخر الصف املقدم، ثم ركع النبي  

لركعة األول، وقام الصف املؤخر يف نحور العدو،  يف ا  انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراا 

السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف املؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي    ملسو هيلع هللا ىلص فلَم قىض النبي  

 .  (1) «وسلمنا مجيعاا  ملسو هيلع هللا ىلص

 : صالة شدة اخلوف:احلالة الثانية

إذا التحم القتال سقط رشط استقبال القبلة، وصىل املجاهد وهو ُيقاتل، حسب حاله، ولو بَل ركوع  

َكاَن إَِذا ُسِئَل َعْن َصََلِة    -ريض اهلل عنهَم-ملا ورد عند البخاري عن عبد اهلل بن عمر  ؛  (2) وسجود، ولو باإليَمء

ُم اإِلَماُم   ، َوَتُكوُن َطاِئَفٌة ِمنُْهْم َبْينَُهْم َوَبنْيَ الَعُدو   اخلَْوِف َقاَل: »َيَتَقدَّ َوَطاِئَفٌة ِمَن النَّاِس، َفُيَصيل  هِبُِم اإِلَماُم َرْكَعةا

ِذيَن مَلْ ُيَصل وا، َولَ ُيَسل ُموَن، ، اْسَتْأَخُروا َمَكاَن الَّ ِذيَن َمَعُه َرْكَعةا ِذيَن مَلْ ُيَصل وا  َوَيتَ   مَلْ ُيَصل وا، َفإَِذا َصىلَّ الَّ ُم الَّ َقدَّ

 
 (.840( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.281- 279امليرس )ص:  ( الفقه الشافعي 2)
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، َفَيُقوُم ُكل  َواِحٍد ِمَن الطَّاِئَفتَ  ُف اإِلَماُم َوَقْد َصىلَّ َرْكَعَتنْيِ ، ُثمَّ َينرَْصِ نْيِ َفُيَصل وَن أِلَْنُفِسِهْم  َفُيَصل وَن َمَعُه َرْكَعةا

َف اإِلَماُم، َفَيُكوُن ُكل  َواحِ  ، َفإِْن َكاَن َخْوٌف ُهَو َأَشدَّ ِمْن  َرْكَعةا َبْعَد َأْن َينرَْصِ ٍد ِمَن الطَّاِئَفَتنْيِ َقْد َصىلَّ َرْكَعَتنْيِ

ا َعىَل َأْقَداِمِهْم َأْو ُرْكَباناا، ُمْسَتْقبيِِل الِقْبَلِة َأْو َغرْيَ ُمْسَتْقبِِليَها َفإَِذا  ". وزاد يف مسلم:  (1) «َذلَِك، َصلَّْوا ِرَجالا ِقَياما

«  َكاَن َخْوٌف   . (2)َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َفَصل  َراِكباا، َأْو َقاِئَما ُتوِمُئ إِيََمءا

 

 

َلتنِي لِ من األعذار املبيحة للجمع بني الصلوات املطر، ف عن ابن  حلديث    ؛َمطرٍ ل َيجوُز اجلمُع بني الصَّ

 باملدينِة من غرِي خوٍف    ملسو هيلع هللا ىلصقال: »مَجَع رسوُل اهللِ    - َريِضَ اهللُ عنه-َعبَّاٍس  
ِ
بني الظ هِر والَعرِص واملغرِب والِعشاء

 
 (.4535( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.839( أخرجه مسلم برقم )2)

 

 ني يمكن فيهَم تأدية صَلة اخلوف.تاذكر حالتني أخر

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َته«  ول َمطٍر. فقيل لبن َعبَّاٍس: ما َريِضَ اهللُ  -ابِن َعبَّاٍس    ، فقول (1) أراَد إل ذلك؟ قال: أراَد أْن ل حُيِرَج ُأمَّ

، ولو مل َيُكْن كذلك ملََا كان  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اجلَْمَع للَمطِر كان معروفاا يف َعهِده    يدل  "ِمن غرِي َخوٍف ول َمطرٍ ":  -عنه

ٍغ للجمعِ   هناك عبد اهلل بن عمر َكاَن إَِذا مَجََع اأْلَُمَراُء    نّ إ "قال:    عن نافع، و فائدٌة ِمن َنْفي املطِر كسبٍب مسو 

 يِف املََْطِر مَجََع َمَعُهمْ 
ِ
 .(2) "َبنْيَ املَْْغِرِب َواْلِعَشاء

 

 
  

 
 (.705( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.41/ 3( وصححه األلبان يف إرواء الغليل )369( أخرجه مالك يف املوطأ رواية أيب مصعب الزهري برقم )2)

 

ا يف نقاط موجزة حمددة عن أحكام                         صالة أهل األعذار يف اجلدول التايل:تكتَب ملخصا
 مجع الصالة للمطر صالة اخلوف صالة املريض صالة املسافر

الصَلة التي جيوز -1

 فيها القرص

 

 

صفة صَلة -1

 املريض

صفة إحدى حالت -1

 صَلة اخلوف

 

رشوط قرص الصَلة، -2

 ومجعها للمسافر

 

 

صفة مجع الصَلة -2

 للمريض

صفة حالة أخرى من -2

 حالت صَلة اخلوف
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ُيعد يوم اجلمعة من أهم  وأحّب األيام عند اهلل؛ وهو يوم عيد للمسلمني، جيتمعون فيه يف املسجد ألداء 

ريض اهلل  -طلعت عليه الشمس، فعن أيب هريرة  صَلة اجلمعة؛ وسَمع اخلطبة، وهو أفضل األيام، وخري يوم  

ْمُس َيْوُم اجْلُُمَعِة، فِيِه ُخِلَق آَدُم، َوفِيِه ُأْدِخَل اجْلَنََّة،  )):  ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسول اهلل  اق   - عنه َخرْيُ َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ

 .(1) ((َوفِيِه ُأْخِرَج ِمنَْها

صَلة اجلمعة واجبة وجوباا عينياا، عىل كل مسلم ذكر مكلف )بالغ عاقل( مقيم، غري مسافر، صحيح  

ِذْكِر  بَل مرض، ونحوه، قال تعال:   إَِل  َفاْسَعْوا  اجْلُُمَعِة  َيْوِم  ِمْن  ََلِة  لِلصَّ ُنوِدَي  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهي    اهللِ ﴿َيا 

اجْلُُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعىَل  )):  ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي    ، (2) [9]اجلمعة:    رْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن﴾ َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم َخ 

، َأْو َمِريٌض  : َعْبٌد َِمُْلوٌك، َأِو اْمَرَأٌة، َأْو َصبِيٌّ  .(3) ((ُكل  ُمْسلٍِم يِف مَجَاَعٍة إِلَّ َأْرَبَعةا

صىل صَلة اجلمعة ركعتان، كالفجر، ُيسن  أن يقرأ، جهراا، يف األول  تُ بعد النتهاء من خطبتي اجلمعة،  

 . (4) بعد الفاحتة بـ)اجلمعة( ويف الثانية بـ)املنافقون( أو بـ)األعىل( وإن قرأ بغريمها جاز

 
 (.854( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 1/266امليرس )( الفقه الشافعي 2)

 ."هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني"( وقال: 1062( واحلاكم برقم )1067( أخرجه أبو داود برقم )3)

 (. 1/267( الفقه الشافعي امليرس )4)
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- صري ظل اليشء كطوله؛ حلديث أنس بن مالك  وقت اجلمعة هو وقت الظهر، من بعد الزوال إل أن ي

ْمُس«  ملسو هيلع هللا ىلص»َأنَّ النَّبِيَّ    -ريض اهلل عنه    ملسو هيلع هللا ىلصوهو املروي عن أصحاب النبي    ،(1)َكاَن ُيَصيل  اجْلُُمَعَة ِحنَي َُتِيُل الشَّ

:  ملسو هيلع هللا ىلص من فعلهم. وعىل هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإل صَلها ظهراا؛ لقوله  

َلةَ )) َلِة، َفَقْد َأْدَرَك الصَّ  .(2) ((َمْن َأْدَرَك َرْكَعةا ِمَن الصَّ

َأ َيْوَم اجْلُُمَعِة  )):  ملسو هيلع هللا ىلصَسُمَرَة ْبِن ُجنُْدٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  حلديث    ؛الغسل عند الذهاب إليها  -1 َمْن َتَوضَّ

 . (3)(( َفبَِها َونِْعَمْت، َوَمْن اْغَتَسَل َفُهَو َأْفَضُل 

تِى  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -حلديث أيب هريرة    : السواك  -2 َأْو َعىَل  - َلْولَ َأْن َأُشقَّ َعىَل ُأمَّ

َواِك َمَع ُكل  َصََلةٍ  - النَّاسِ   . (4)((ألََمْرهُتُْم بِالس 

، َوَمْن َراَح يِف  ))حلديث:    ؛ التبكري للصَلة  -3 َب َبَدَنةا ََم َقرَّ َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اجْلُُمَعِة ُغْسَل اجْلَنَاَبِة ُثمَّ َراَح َفَكَأنَّ

الثَّانَِيِة   اَعِة  يِف السَّ َراَح  َوَمْن  َأْقَرَن،  ا  َكْبشا َب  َقرَّ ََم  َفَكَأنَّ الثَّالَِثِة  اَعِة  السَّ يِف  َراَح  َوَمْن   ، َبَقَرةا َب  َقرَّ ََم  اَعِة  َفَكَأنَّ السَّ  

  ، َبْيَضةا َب  َقرَّ َفَكَأنَََّم  اخْلَاِمَسِة  اَعِة  السَّ يِف  َراَح  َوَمْن   ، َدَجاَجةا َب  َقرَّ ََم  َفَكَأنَّ ابَِعِة  ِت  الرَّ َحََّضَ َماُم  اإْلِ َخَرَج  َفإَِذا 

ْكرَ   . (5)((املَََْلِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الذ 

اإلمام   -4 من  والقرب  لعذر  ،الدنو  إل  يركب  َر  ))  حلديث: ؛  ول  َبكَّ ُثمَّ  َواْغَتَسَل،  اجْلُُمَعِة  َيْوَم  َل  َغسَّ َمْن 

 
 (. 904( أخرجه البخاري برقم )1)

 ( واللفظ له. 607( ومسلم برقم )579( أخرجه البخاري برقم )2)
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 (.850( ومسلم برقم )881( أخرجه البخاري برقم )5)



(175( 
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اإِلَمامِ  ِمَن  َوَدَنا  َيْرَكْب،  َومَلْ  َوَمَشى  ِصَياِمَها    ،َواْبَتَكَر،  َأْجُر  َسنٍَة  َعَمُل  ُخْطَوٍة  بُِكل   َلُه  َكاَن  َيْلُغ  َومَلْ  َفاْسَتَمَع 

 . (1) ((َوِقَياِمَها

إَِذا ُقْلَت لَِصاِحبَِك  ))  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -  حلديث أيب هريرة؛  (2) اإلنصات للخطبة  - 5

 . (3) ((َفَقْد َلَغْوَت  ،َأْنِصْت َواإِلَماُم ََيُْطُب  : َيْوَم اجْلُُمَعةِ 

إَِذا ُقْلَت  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -   حلديث أيب هريرة  ؛النهي عن الكَلم واإلمام َيطب  -1

 .(4) ((َأْنِصْت، َواإِلَماُم ََيُْطُب َفَقْد َلَغْوَت  :لَِصاِحبَِك َيْوَم اجْلُُمَعةِ 

»َأنَّ َرُجَلا َدَخَل املَْْسِجَد   - ريض اهلل عنه-   حلديث جابر بن عبد اهلل   ؛النهي عن ختطي الرقاب يوم اجلمعة  - 2

َوَرُسوُل   اجْلُُمَعِة  النَّاَس   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِيْوَم  َيَتَخطَّى  َفَجَعَل  َرُسوُل    ،ََيُْطُب  آَذْيَت  ))  :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِفَقاَل  َفَقْد  اْجِلْس 

 .(5) ((َوآَنْيَت 

َق  )) قال:    ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عبد اهلل بن عمرو عن رسول اهلل    ؛ النهي عن التفريق بني اثنني  - 3 ل  لَِرُجٍل َأْن ُيَفر 
َل حَيِ

 . (6)((بِإِْذهِنََِم َبنْيَ اْثننَْيِ إِلَّ 

؛ حلديث  إذا اجتمع يوم اجلمعة ويوم العيد فمن شاء صَلها مجعة وحَّضها، ومن شاء صىل الظهر أربعاا   -4

 
 (. 496( والرتمذي وحسنه برقم )1384( والنسائي برقم )1087( وابن ماجه برقم )345( أخرجه أبو داود برقم )1)

 (. 274 -1/273الفقه الشافعي امليرس )( 2)

 (.851( ومسلم برقم )934( أخرجه البخاري برقم )3)
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أَشهدَت مَع رسوِل   : َشهدُت معاويَة بَن أيب سفياَن َوهَو يسأُل زيَد بَن أرقَم قاَل   :إياِس بِن أيب َرملَة الشامي  

َص يف اجلمعةِ   ،»صىلَّ العيدَ :  قاَل   ؟َفكيَف صنعَ   : قاَل   ،نعم  : قاَل   ،عيديِن اجتمعا يف يومٍ   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ    : فقاَل   ، ثمَّ رخَّ

َ فليصل  ))  . (1)((من شاَء أن يصيل 

 تدرك اجلمعة بإدراك ركعة، فإذا مل يدرك ركعة، فإنه مل يدرك اجلمعة، فيتمها ظهراا أربع ركعات.   -5

 ُيستحب قراءة سورة اجلمعة واملنافقون يف صَلة اجلمعة، أو األعىل والغاشية، أو اجلمعة والغاشية.   -6

يف    ابن حجر  ، قالني، أو أربعاا مل يثبت سنة راتبة للجمعة قبلها، وإنَم السنة بعد اجلمعة أن يصيل ركعت   -7

ا ُسنَّة اجلمعة التي قبلها فلم يثُبْت فيها يشء":  فتح الباري   .(2) "وأمَّ

 يستحب أن يفصل بني الفريضة والسنة بالتحول من مكانه أو بالكَلم، واألْول أن يتحول إل بيته.   -8

 

 

 
هذا حديث صحيح اإلسناد  "( وقال:  1063( واحلاكم برقم )1310وابن ماجه برقم )(  1070برقم )  أخرجه أبو داود  (1)

 ."ومل َيرجاه

 (. 2/410( فتح الباري( )2)

 

ــتخدام أحد حمركات البحث  د آداب يوم من خَلل النقاش مع زمَلئك أو اس اإللكرتونية؛ عد 

 اجلمعة لدى املسلم.

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 تسجيل اخلطبة أثناء اخلطبة:-1

جيوز تسجيل خطبة اجلمعة بآلت التسجيل املعارصة، ول يعد ذلك لغواا مبطَلا لصَلة اجلمعة؛ ألن  

 .(1) التسجيل حيصل بدون كَلم من صاحب املسجل، ول تشويش

 واجلمع بني لغتني:إقامة خطبة اجلمعة بغري اللغة العربية - 2

جتوز خطبة اجلمعة بغري اللغة العربية يف غري البَلد الناطقة بالعربية، ولكن األحسن أداء مقدمات  

ل   خلطبة، وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية؛ لتعويد غري العرب عىل سَمع العربية والقرآن، ِما ُيسه 

   التي نزل هبا.عليهم تعل مها، وقراءة القرآن باللغة 

 
 

 (. 274 -1/273( الفقه الشافعي امليرس للزحييل، )1)

 

ا عن أحكام صالة يوم اجلمعة بإكامل اجلدول التايل:-1                      تكتَب ملخصا
 وقت صَلة اجلمعة صفة صَلة اجلمعة حكم صَلة اجلمعة فضل يوم اجلمعة

    

ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-2  ُتَلخِّ

 اجلمعةمن أحكام صَلة  من مستحبات اجلمعة
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العيدان مها: عيد األضحى وعيد الفطر، وكَلمها له مناسبة رشعية، فعيد الفطر بمناسبة انتهاء املسلمني  

ي عيداا؛ ألنه يعود، ويتكرر يف وقته.  من صيام رمضان، واألضحى بمناسبة اختتام عرش ذي احلجة، وُسم 

أنس  ف اهلل عنه - عن  اهللِ    -ريض  َرُسوُل  »َقِدَم  وَ   ملسو هيلع هللا ىلصقال:  َفَقاَل:  املَِْدينََة  فِيِهََم،  َيْلَعُبوَن  َيْوَماِن  َهَذاِن  ))هَلُْم  َما 

ا ِمنُْهََم: َيْوَم    اهللَ إِنَّ )):  ملسو هيلع هللا ىلصَقاُلوا: ُكنَّا َنْلَعُب فِيِهََم يِف اجْلَاِهِليَِّة، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ((اْلَيْوَماِن؟ َقْد َأْبَدَلُكْم هِبََِم َخرْيا

، فخّص اهلل تعال املسلمني هبذين العيدين، والعيد يف اإلسَلم يرتبط دائَما بعدد  (1) ((األَْضَحى، َوَيْوَم اْلِفْطرِ 

األرحام،   واألقارب وصلة  األهل  وزيارة  والصيام،  والزكاة،  العيد،  مثل صَلة  والطاعات  العبادات  من 

 ونحوها.  

[ وحلديث أم عطية  2]الكوثر:    ﴿َفَصل  لَِرب َك َواْنَحْر﴾ لقوله تعال:    ؛ صَلة العيدين مرشوعة باإلمجاع

َأْن ُنْخِرَج يِف اْلِعيَدْيِن اْلَعَواتَِق َوَذَواِت اخْلُُدوِر، َوَأَمَر احْلُيََّض َأْن َيْعَتِزْلَن ُمَصىلَّ    ملسو هيلع هللا ىلصقالت: »َأَمَرَنا َتْعنِي النَّبِيَّ  

أنَّ األمر بخروج النساء يقتيض األمر بالصَلة؛ وذلك ألنَّ اخلروج وسيلٌة إل    . ووجه الدللة:(2) املُْْسِلِمنَي«

ل إليه، وإذا أمر بذلك النساء فالرجال من باب أول.    الصَلة، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب املتوسَّ

)الفطر واألضحى العيدين  النبي  صَلة  ملواظبة  مؤكدة؛  إَِل    ؛َمعليه  ملسو هيلع هللا ىلص( سنة  َرُجٌل  »َجاَء  وحلديث: 

 
 (. 1091برقم )واحلاكم وصححه  (1134( )295/ 1( أخرجه أبو داود )1)

 (.890( أخرجه مسلم برقم )2)
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ْسََلِم، َفَقاَل َرُسوُل    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِرُسوِل   ْيَلةِ )):  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِفإَِذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اإْلِ َفَقاَل:    (( مَخُْس َصَلَواٍت يِف اْلَيْوِم َواللَّ

َها؟ َقاَل:  عَ )) َهْل َعيَلَّ َغرْيُ  .(1) ((َل، إِلَّ َأْن َتَطوَّ

ََيُْرُج    ملسو هيلع هللا ىلص : »كان النبي  قال  -ريض هلل عنه -   صىل يف الصحراء خارج البنيان؛ حلديث أيب سعيد يسن أن تُ 

» وجيوز    ، إظهار هذه الشعرية، وإبرازها  -واهلل أعلم- ، والقصد من ذلك  (2)َيْوَم اْلِفْطِر َواألَْضَحى إَِل املَُْصىلَّ

 صَلهتا يف املسجد اجلامع، ِمْن عذر كاملطر والريح الشديدة، ونحو ذلك. 

يبدأ وقتها بطلوع الشمس، ويستمر إل زواهلا، ووقتها املفضل عند ارتفاع الشمس قدر رمح، ملواظبة  

عىل صَلهتا يف ذلك الوقت، وُيستحب أن ُتقدم صَلة عيد األضحى يف أول وقتها، وأْن ُتؤخر    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

 صَلة عيد الفطر عن أول وقتها. 

 العيد: النيَّة، ودخول الوقت املعني هلا.ُيشرتط لصَلة 

أو   الفطر  عيد  وينوي صَلة  املطلوبة يف غريها،  والسنن  والرشوط  باألركان  ركعتان  العيدين:  صَلة 

 األضحى؛ لكنها امتازت عن غريها بأمور تندب فيها، ومنها:  

وتكبرية الركوع، مع رفع اليدين    ، بعاا، سوى تكبرية اإلحرام التكبري يف الركعة األول قبل قراءة الفاحتة س  - 1

القراءة يكرب مخس تكبريات  الثانية قبل  الركعة  أبيه، عن    ؛حذو منكبيه، ويف  حلديث كثري بن عبد اهلل، عن 

 
 (.11( ومسلم برقم )46( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.889( ومسلم برقم )956( البخاري برقم )2)
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ا َقْبَل اْلِقَراَءِة« جده، قال: ا َقْبَل اْلِقَراَءِة، َويِف اآْلِخَرِة مَخْسا ُ يِف اْلِعيَدْيِن يِف اأْلُوَل َسْبعا »َكاَن ُيَكرب 
 (1)  . 

ويقرأ اإلمام بعد الفاحتة يف الركعة األول سورة )قاف( ويف الركعة الثانية )اقرتبت( أو يقرأ سورة األعىل    -2

َيْقَرُأ يِف  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َكاَن َرُسوُل اهللِ   -ريض اهلل عنه - حلديث النعَمن بن بشري  ؛(2) الثانيةيف األول، والغاشية يف 

اْلَغاِشَيِة«  َحِديُث  َأَتاَك  َوَهْل  األَْعىَل،  َرب َك  اْسَم  بَِسب ِح  اجْلُُمَعِة  َويِف  اْلِعيَدْيِن، 
وأيضاا (3)  بَِقاٍف    :،  َيْقَرُأ  »َكاَن 

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر« َواْلُقْرآِن املَِْجيِد، َبِت السَّ واْقرَتَ
 يف صَلة العيدين. (4) 

  : قال   -ريض اهلل عنه - حلديث جابر    ؛كخطبتي اجلمعة   ةيستحب لإلمام أن َيطب بعد صَلة العيد خطبو   -3

َلِة قبَل اخلُطبِة بَل أذاٍن ول إقامٍة، ثم قام متوكئاا   ملسو هيلع هللا ىلص»شهدُت مع رسوِل اهلل     الصَلَة يوَم العيِد، فبدأ بالصَّ

رهم، ثم مىَض حتى أَتى الن ساَء فَوعَظُهنَّ   عىل بَلٍل، فَأَمر بتقوى اهللِ، وحثَّ عىل طاعتِه، وَوَعَظ الناَس وَذكَّ

» رُهنَّ وَذكَّ
(5) . 

 

 
 (. 536( والرتمذي وحسنه برقم )1277ابن ماجه برقم ) ( أخرجه1)

 (. 286( الفقه الشافعي امليرس )ص:  2)

 (.878( أخرجه مسلم برقم )3)

 (.891( أخرجه مسلم برقم )4)

 (.885( ومسلم برقم )978( أخرجه البخاري برقم )5)

ليست خطبة العيد رشطاا لصحة صَلة العيد كصَلة اجلمعة، وإنَم خطبة العيد مستحبة، ول 

يرشع لصَلة العيد أذان ول إقامة، وليس هلا سنة قبلها ول بعدها، واملستحب أن ُتصىل يف املصىل إل 

 .للحاجة فُتصىل يف املسجد
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»َكاَن َيْغَتِسُل  أنه  -ريض اهلل عنهَم-ملا روي عن ابن عمر   ؛ثيابالأن يغتسل ويتطيب ويلبس اجلديد من  -1

 »  .(1) َيْوَم اْلِفْطِر َقْبَل َأْن َيْغُدَو إَِل املَُْصىلَّ

ر الناس باحلضور إل املسجد صباح العيد.  -  2  يسّن أن ُيَبك 

ا يف عيد األضحى    -   3 فُيسن  له أن يمسك عن  يسن يف عيد الفطر أن يأكل شيئاا قبل خروجه إل الصَلة، أمَّ

ُرُج َيْوَم الِفْطِر    ملسو هيلع هللا ىلصحلديث عبد اهلل بن بريدة عن أبيه قال: »َكاَن النَّبِي     ؛الطعام حتى يعود من الصَلة َل ََيْ

» َ َحتَّى َيْطَعَم، َوَل َيْطَعُم َيْوَم األَْضَحى َحتَّى ُيَصيل 
 (2 ). 

ابن عمر    ؛ الذهاب مشياا   –   4 النبي    -عنهريض اهلل  -حلديث  َوَيْرِجُع    ملسو هيلع هللا ىلص أن  َماِشياا،  اْلِعيِد  إَِل  ََيُْرُج  »َكاَن 

َماِشياا«
 (3) . 

ريض اهلل  - حلديث عن جابر بن عبد اهلل    ؛خمالفة الطريق: بأن يذهب من طريق، ويعود يف طريق أخرى   -5

 .(4) إَِذا َكاَن َيْوُم ِعيٍد َخاَلَف الطَِّريَق« ملسو هيلع هللا ىلصقال: »َكاَن النَّبِي     -عنهَم

- حلديث ابن عباس    ؛ل قبل صَلة العيد، ول يكره لغريه ذلك بعد طلوع الشمسفيكره لإلمام أن ينت  -  5

 . (5)تني مل يصل قبلها ول بعدها«صىل يوم الفطر ركع  ملسو هيلع هللا ىلص»أن النبي  -يض اهلل عنهَمر

الثياب  -6 أحسن  وارتداء  والتسبيح،  والتهليل  بالتكبري  الصوت  رفع  خَلل  من  تعال  اهلل  كلمة    ، إعَلء 

 وإظهار الفرح والرسور والبهجة. 

 
 (. 819/ 2( وصححه النووي يف اخلَلصة )583( أخرجه مالك يف املوطأ رواية أيب مصعب الزهري برقم )1)

 (. 826/  2النووي يف اخلَلصة ) ( وحسنه  2812( وابن حبان برقم ) 1426( وابن خزيمة برقم ) 542( أخرجه الرتمذي برقم ) 2) 

 (. 4932( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )1295( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 (. 986( أخرجه البخاري برقم )4)

 (.884( ومسلم برقم )964( أخرجه البخاري برقم )5)
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ــَلة اجلمعة والعيدين  ــح حكم أداء ص من خَلل التعاون مع زمَلئك وبإرشاف معلمك وض

 ألهل البادية واملسافرون؟
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........................................................................................ 

 

 

 ؟ما الذي يمكنك أن تفعله يف صالة العيد؛ لو جاء العيد يوم اجلمعة
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ا عن أحكام صالة العيدين بإكامل اجلدول التايل:-1  تكتَب ملخصا

 حكم صَلة العيدين
املواضع التي ُتصىل 

 فيها صَلة العيدين
 العيدرشوط صَلة  وقت صَلة العيدين

 

 

 

 

   

ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-2  ُتَلخِّ

 من ُسنن العيد صفة صَلة العيدين
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 . التغري إل السواد  :الكسوف يف اللغة

 . [81:القصص ] ﴿َفَخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَْرَض﴾كَم قال سبحانه:  ،الذهاب يف األرض يف اللغة: واخلسوف

ين  احتجابهو   ورشعاا:  .بسبب غري معتاد  -الشمس والقمر - ضوء أحد النَّري 

ختويفاا لعباده حتى يرجعوا إليه سبحانه،    -عز وجل -اهلل    ه وحيدث  ، والكسوف واخلسوف بمعنى واحد

ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت  )):  ملسو هيلع هللا ىلصكَم قال   َينَْكِسَفاِن ملَِْوِت َأَحٍد َوَل حِلََياتِِه، َفإَِذا َرَأْيُتْم َذلَِك  اهللِإِنَّ الشَّ ، َل 

ََلةِ  اهللِ َفاْفَزُعوا إَِل ِذْكِر    . (1) ((َوإَِل الصَّ

واملرأة العبد  ذلك  يف  ويدخل  اخلمس،  بالصلوات  مكلف  كل  حق  يف  مؤكدة،  النبي    ،(2) سنة  لقول 

َع، فَقاَل رَ ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فَقاَل: ل إِلَّ َأْن َتطَّوَّ ُهنَّ ْيَلِة، فَقاَل: َهْل َعيَلَّ َغرْيُ :  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللُِسوُل  :»مَخُْس َصَلَواٍت يِف اْلَيْوِم َواللَّ

َع« ُه؟ فَقاَل: ل إِلَّ َأْن َتطَّوَّ َوِصَياُم َشْهِر َرَمَضاَن، فَقاَل: َهْل َعيَلَّ َغرْيُ
 (3). 

صَلة   املصيل  هبَم  ينوي  وسجودان،  وركوعان  قيامان  ركعة  كل  يف  ركعتان،  واخلسوف  الكسوف  صَلة 

الفاحتة، وسورة طويلة، ثم يركع طويَلا،    -ليَلا كانت أو هناراا -األول جهراا  الكسوف، أو اخلسوف، يقرأ يف  

ثم يرفع فيقول: سمع اهلل ملن ُحده، ول يسجد، فيقرأ الفاحتة وسورة أخرى طويلة، ثم يركع، وهكذا يفعل  

 
 (.911( ومسلم برقم )1041( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 289 )ص: ( ينظر: الفقه الشافعي امليرس 2)

 (. 11( أخرجه مسلم برقم )3)
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ْمُس يِف    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللَِفَصىلَّ َرُسوُل    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ َعْهِد َرُسوِل    يف الركعة الثانية. حلديث عائشة، أهنا قالت: »َخَسَفِت الشَّ

الْ  ُدوَن  َوْهَو  اْلِقَياَم  َفَأَطاَل  َقاَم  ُثمَّ  ُكوَع،  الر  َفَأَطاَل  َرَكَع  ُثمَّ  اْلِقَياَم،  َفَأَطاَل  َفَقاَم  َرَكَع بِالنَّاِس،  ُثمَّ  ِل،  ِقَياِم األَوَّ

ِل، ُثمَّ َسَجدَ  ُكوِع األَوَّ ُكوَع، َوْهَو ُدوَن الر  ُجوَد، ُثمَّ َفَعَل يِف   َفَأَطاَل الر  ْكَعِة الثَّانَِيِة ِمْثَل َما َفَعَل يِف   َفَأَطاَل الس    الرَّ

ْمُس« َف َوَقِد اْنَجَلِت الشَّ األُوَل، ُثمَّ اْنرَصَ
(1) . 

َيبدُأ من وقِت ُظهوِر الُكسوِف، ول ُتصىلَّ هذه الصَلُة حتى ُيرى الكسوف أو    :وقُت َصَلِة الُكسوِف 

ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت  )):  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي    -ريض اهلل عنه-  حلديث أيب مسعود   ؛ اخلسوف ،  اهللِ إِنَّ الشَّ

ََلةِ   اهللَِل َينَْكِسَفاِن ملَِْوِت َأَحٍد َوَل حِلََياتِِه، َفإَِذا َرَأْيُتْم َذلَِك َفاْفَزُعوا إَِل ِذْكِر   . (2) ((َوإَِل الصَّ

بعد أن صىل بالناس،   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ملا ورد    ؛فعل ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي    ؛تسن اخلطبة بعد صَلة الكسوف

ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت  ))ُثمَّ َقاَل:    ، ، َوَأْثنَى َعَلْيهِ اهللَقام »َفَخَطَب النَّاَس، َفَحِمَد   وملا  ؛  (3) ((...اهللِإِنَّ الشَّ

وتفقيههم للمسلمني،  العامة  املصلحة  من  ذلك  وعقابه،    يف  اهلل  أسباب غضب  من  وحتذيرهم  الدين،  يف 

 .  (4) واملستحب أن َيطب خطبتني جيلس بينهَم جلسة يسرية، كَم يفعل يف خطبة اجلمعة

 

 

 
 (. 901( ومسلم برقم )1044( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.911( ومسلم برقم )1041( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 901( ومسلم برقم )1044( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 1/280( األم )4)
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ا عن أحكام صالة الكسوف واخلسوف بإكامل اجلدول التايل:  تكتَب ملخصا

حكم صالة الكسوف 

 واخلسوف

صفة صالة الكسوف 

 واخلسوف

الكسوف وقت صالة 

 واخلسوف

اخلطبة بعد صالة 

الكسوف ووعظ 

 الناس
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الستسقاء هو طلب السقي من اهلل تعال عند حاجة العباد إليه، عىل صفة خمصوصة؛ وذلك إذا أجدبت  

 ل يسقي ول ينزل الغيث إل اهلل وحده. األرض، وقحط املطر؛ ألنه 

 كان يفعلها لذلك.  ملسو هيلع هللا ىلص وسببها القحط، وهو انحباس املطر؛ ألن النبي 

ومنها: ما    ،(1)لورود األحاديث الصحيحة فيها   ؛صَلة الستسقاء سنة مؤكدة؛ ُترشع عند احتباس املطر

النَّبِىَّ    عن عباد بن ُتيم عن عمه قال:   روي َيْسَتْسقِ   ملسو هيلع هللا ىلص»َرَأْيُت  َخَرَج  َظْهَرُه،    ي،َيْوَم  النَّاِس  إَِل  َل  َفَحوَّ َقاَل 

َل ِرَداَءُه، ُثمَّ َصىلَّ َلنَا َرْكَعَتنْيِ  مَخُْس ))  : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ولقول    ؛( 2) َجَهَر فِيِهََم بِاْلِقَراَءِة«  ،َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َيْدُعو، ُثمَّ َحوَّ

ْيَلةِ  ؟ فَقاَل:    (( َصَلَواٍت يِف اْلَيْوِم َواللَّ ُهنَّ عَ   ، ل))فَقاَل: َهْل َعيَلَّ َغرْيُ : َوِصَياُم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ فَقاَل َرُسوُل    ((إِلَّ َأْن َتطَّوَّ

ُه؟ فَقاَل:  عَ  ،ل))َشْهِر َرَمَضاَن، فَقاَل: َهْل َعيَلَّ َغرْيُ  .(3) ((إِلَّ َأْن َتطَّوَّ

صىل اهلل عليه وسلم، فيصيل اإلمام أو نائبه بالناس ركعتني،  - ُينادى عليها: الصَلة جامعة؛ لفعل النبي  

كركعتي صَلة العيد ُتاماا؛ يكرب يف األول سبعاا، بتكبرية اإلحرام، ثم يقرأ الفاحتة وسورة من القرآن جهراا،  

 
 (. 292/ 1( الفقه الشافعي امليرس )1)

 (.1025البخاري برقم )( أخرجه 2)

 (. 11( أخرجه مسلم برقم )3)
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الثانية مخساا، س  الركعة  يقوم فيكرب يف  ثم  الفاحتة وسورة من  ثم يركع ويسجد،  يقرأ  ثم  القيام،  وى تكبرية 

قال: »َخَرَج َرُسوُل    - ريض اهلل عنهَم-القرآن جهراا، فإذا صىل الركعتني تشهد، ثم سلم؛ ملا راوه ابن عباس  

َلا، َفَصىلَّ َرْكَعَتنْيِ َكََم ُيَص ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ   س  ا، ُمرَتَ عا ا، ُمَتََّض  عا لا، ُمَتَخش  ا، ُمَتَبذ   .  (1) يل  يِف اْلِعيِد«، ُمَتَواِضعا

ويكون الستسقاء بالدعاء يف آخر خطبة اجلمعة، وتكون  

ا يف   يف خطبة العيد، وتكون يف غري ذلك، يستسقي ولو جالسا

بأس به، فدعاء الستسقاء مطلوب من  البيت أو يف السوق ل  

 . الفرد واجلَمعة

 

من الدعاء املأثور    إذا خرج للصَلة يف الصحراء، أو يف مكام خمصص لصَلة الستسقاء فعليه اإلكثار  –1

ل رداءه، فيجعل اليمني عىل الشَمل  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   والشَمل   ، يف ذلك، ويستقبل القبلة يف آخر الدعاء، وحيو 

ل إل الناس ظهره، واستقبل    ملسو هيلع هللا ىلصفقد ثبت أن النبي    ،ونحوها   ،عىل اليمني، وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة َحوَّ

ل رداءه  حويل احلال عَم هي عليه. وقيل: احلكمة من حتويل الرداء التفاؤل بت ،القبلة يدعو، ثم حوَّ

 إل صَلة الستسقاء مجيع املسلمني حتى النساء والصبيان.  اخلروج   -2

فقد:  -3 وتذلل،  وخشوع  بخضوع  إليها  اهللِ    روي:  اخلروج  َرُسوَل  ُمَتَواِضعاا    ملسو هيلع هللا ىلص»إِنَّ  لا  ُمَتَبذ  َخَرَج 

عاا«  . (2) ُمَتََّض 

 
( وقال: »هذا حديث حسن صحيح« 558( والرتمذي برقم )1165( وأبو داود برقم )1266( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 1506والنسائي برقم )

 ( سبق خترجيه.2)

من السنة أن تصىل صَلة الستسقاء 

يف الصحراء، أو خارج العمران؛ ألن النبي 

 .صَلها يف الصحراء ملسو هيلع هللا ىلص
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االلهُ ))ويقول:    ،ليصيبه منهيسن عند نزول املطر أن يقف يف أوله    -4 ُمطِْرَنا  ))، ويقول:  (1) ((مَّ َصي باا َنافِعا

 .(2) ((َوَرُْحَتِهِ  اهللِ بَِفْضِل  

يقول:    -5 أن  يسن  الَّضر  من  وخيف  املطر،  كثر  َعَلْينَا،  اللهُ ))وإذا  َولَ  َحَواَلْينَا  اآلَكاِم  اللهُ مَّ  َعىَل  مَّ 

َجرِ  ، َوُبُطوِن األَْوِدَيةِ   ،(3) َوالظ َراِب   . (4)((َوَمنَابِِت الشَّ

 

 
  

 
 ( والصي ب: املنهمر املتدفق.1032( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.71( ومسلم برقم )1038ري برقم )( أخرجه البخا2)

 ( اآلكام: مجع َأَكمة، وهي التّل، وهو ما اجتمع من احلجارة يف مكان واحد. والظراب: اجلبال الصغار.  3)

 (. واللفظ له.  897( ومسلم برقم )1021( أخرجه البخاري برقم )4)

 

َص أحكام صالة الستسقاء بإكامل اجلدول التايل  :ُتَلخِّ
سبب صالة 

 الستسقاء

حكم صالة 

 الستسقاء

صفة صالة 

 الستسقاء

السنن التي يسن فعلها يف صالة 

 الستسقاء
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التوبة واإلنابة، واإلقَلع  و   ،بالعمل الصالح  عد لهه؛ ليستاإلكثار من ذكروينبغي للمسلم ذكر املوت  

املع بدون    ،ايص عن  املظامل  والسَلم -قال  تأخري،  أو  تسويف  ورد  الصَلة  َهاِدِم )):  -عليه  ِذْكَر  َأْكثُِروا 

اِت   والتزود هبا لآلخرة.  اإلكثار من الطاعاتعىل العبد  و  ،(1) املَْْوَت  :َيْعنِي  ((اللَّذَّ

يف غسل الرجل الذي وقصته ناقته، وكرست عنقه،    -عليه الصَلة والسَلم -غسل امليت واجب؛ ألمره  

نوه يف ثوبنِي..)): فقال  وِسْدٍر، وَكف 
ٍ
 فروض الكفاية. ، وهو من (2) .((اغِسلوه بَمء

ُه، َفَأْغَمَضُه،    ملسو هيلع هللا ىلص: حلديث أم سلمة قالت: »َدَخَل َرُسوُل اهللِ  تغميض العينني  - 1 َعىَل َأيِب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ َبرَصُ

وَح إَِذا ُقبَِض َتبَِعُه اْلَبرَصُ ))ُثمَّ َقاَل:   . (3)((إِنَّ الر 

ٍة« يُسج   »ِحنَي ُتُويف   ملسو هيلع هللا ىلصقالت: إن رسول اهلل    -ريض اهلل عنها - حلديث عائشة  ؛سرت امليت  -2 ٍد ِحرَبَ برُِبْ
 (4) . 

نَاَزِة، َفإِْن َتُك  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    -ريض اهلل عنه -حلديث أيب هريرة    : اإلرساع يف جتهيزه  -3 عوا بِاجْلِ َأرْسِ

ُموهَنَا  ، َفَخرْيٌ ُتَقد   . (5)((إَِلْيِه، َوإِْن َتُكْن ِسَوى َذلَِك َفرَشٌّ َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقابُِكمْ َصاحِلَةا

 
 (.7909واحلاكم وصححه برقم )( 2307( والرتمذي وحسنه برقم )4258( أخرجه ابن ماجه برقم )1)
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امليت  -4 بميامنه،  تغسيل  يبدأ  باملاء،  ويغسل  كلوح،  مرتفع  ُتسرت عورته، وجيعل عىل  أن  : وصفة غسله: 

ثم األيرس، ثم يضجعه عىل قفاه، ويغسل سوأتيه بخرقة ملفوفة عىل يساره، ثم ينظف   ،فيغسل شقه األيمن

أسنانه ومنخريه، ثم يوضئه كاحلي مع النية، ثم يغسل رأسه فلحييه، بنحو سدر أو صابون، ثم يعممه كذلك  

  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل    : قالتقال   -ريض اهلل عنها - حلديث أم عطية    ؛ بَمء فيه قليل من الكافور، حتى ل يتغري املاء

 ِمنَْها ، اْبَدْأَن بَِمَياِمنَِها))يف غسل ابنته: 
ِ
 .(1) ((َوَمَواِضِع اْلُوُضوء

َبْينَََم َرُجٌل َواِقٌف بَِعَرَفَة إِْذ َوَقَع َعْن َراِحَلتِِه  "قال:    -ريض اهلل عنهم- : حلديث ابن عباس  تكفني امليت  -5

نُوُه يِف ))  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِى     -َأْو َقاَل َفَأْوَقَصْتهُ -َفَوَقَصْتُه    َوِسْدٍر، َوَكف 
ٍ
، ويسن أن يكون  (2) ((َثْوَبنْيِ   اْغِسُلوُه بََِمء

 الكفن ثَلث لفائف بيض من قطن. 

 .(3) الصَلة عىل امليت املسلم غري الشهيد من خصائص هذه األمة، وهي فرض كفاية باإلمجاع 

أنَُّه صىلَّ َعىَل    -َريِضَ اهللُ َعنْهُ - حلديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك    ؛يقف اإلمام عند رأس الرجل، ووسط املرأة -1

َفَقاُلوا: َيا َأَبا َُحَْزَة َصل  َعَلْيَها، َفَقاَم    ،ثمَّ َجاؤوا بَجنَاَزِة اْمَرَأٍة ِمْن ُقَرْيشٍ   ،َفَقاَم ِحَياَل َرْأِسهِ   ،َجنَاَزِة َرُجلٍ 

يرِ  ِ َقاَم َعىَل اجلَنَاَزِة ُمَقاَمَك ِمنَْها َوِمَن    ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َلُه الَعََلُء ْبُن ِزَياٍد: َهَكذا َرَأْيَت النَّبيَّ   ، ِحَياَل َوَسِط الرسَّ

ُجِل ُمَقاَمَك ِمنْهُ  ثم    ، . وإذا كانت جنائز كثرية يقدم الرجل(4)«َفَلَمَّ َفَرَغ َقاَل: اْحَفُظوا  ، َقاَل: َنَعمْ   ؟ الرَّ

 
 (. 939( ومسلم برقم )167( أخرجه البخاري برقم )1)
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 ثم الطفلة األنثى. ، ثم املرأة ،الطفل الذكر 

ريض  - حلديث أيب هريرة    ؛ مليت، ويضع يديه عىل صدرهثم يكرب تكبرية اإلحرام، ناوياا الصَلة عىل ا -2

ى« -اهلل عنه  ِل َتْكبرَِيٍة، َوَوَضَع الُيْمنَى َعىَل الُيرْسَ َ َعىَل َجنَاَزٍة، َفَرَفَع َيَدْيِه يِف َأوَّ »َكربَّ
(1) . 

ََلِة َعىَل اجْلَنَاَزِة َأْن َيْقَرَأ يِف التَّْكبرَِيِة اأْلُوَل بُِأم     حلديث أيب أمامة   ؛ويقرأ الفاحتة  -3 نَُّة يِف الصَّ أنه قال: »الس 

 .  (2) ..«.اْلُقْرآِن خُمَاَفَتةا 

ُه َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِه يِف    -ريض اهلل عنهَم - حلديث نافع عن ابن عمريديه؛    ثم يكرب تكبرية ثانية، رافعاا  -4 »َأنَّ

 . (3) َتْكبرَِيٍة َعىَل اجْلَنَاَزِة«ُكل  

أمامة بن    حلديث أيب  ؛، وأفضلها الصَلة اإلبراهيميةملسو هيلع هللا ىلصثم يقرأ أي صيغة من صيغ الصَلة عىل النبي   -5

َمامُ   ملسو هيلع هللا ىلصسهل أنه أخربه رجل من أصحاب النبي   َ اإْلِ ََلِة َعىَل اجْلَنَاَزِة َأْن ُيَكرب  نََّة يِف الصَّ ُثمَّ َيْقَرُأ    ،»َأنَّ الس 

ا يِف َنْفِسِه، ُثمَّ ُيَصيل  َعىَل النَّبِي    ِة اْلِكَتاِب َبْعَد التَّْكبرَِيِة اأْلُوَل رِسًّ َعاَء لِْلَجنَاَزِة يِف ملسو هيلع هللا ىلصبَِفاحِتَ ، َوََيُْلُص الد 

ا يِف َنْفِسِه« ، ُثمَّ ُيَسل ُم رِسًّ  ِمنُْهنَّ
ٍ
ء  . (4)التَّْكبرَِياِت، َل َيْقَرُأ يِف يَشْ

حلديث    ؛التكبرية الثالثة، ويدعو للميت بعدها، وهو املقصود األعظم من الصَلة عىل امليت ثم يكرب   -6

مَّ اْغِفْر  اللهُ )) عىل جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص عوف بن مالك قال: صىل رسول اهلل  

دِ   ، َوَأْوِسْع ُمْدَخَلهُ   ،َوَأْكِرْم ُنُزَلهُ   ،َوَعافِِه َواْعُف َعنْهُ   ، َواْرَُحْهُ   ،َلهُ   َوالثَّْلِج َواْلرَبَ
ِ
ِه ِمَن    ،َواْغِسْلُه بِاملَْاء َوَنق 

َنسِ  ى الثَّْوُب األَْبَيُض ِمَن الدَّ ا ِمْن َداِرهِ اللهُ   ،اخْلََطاَيا َكََم ُينَقَّ ا َخرْيا ا ِمْن َزْوِجِه،   ،مَّ َأْبِدْلُه َدارا ا َخرْيا َوَزْوجا

 
 (. 1077الرتمذي برقم )( وحسنه األلبان يف صحيح سنن 1077( أخرجه الرتمذي برقم )1)
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ا ِمْن   ِه ِمَن النَّاِر، َأَو َقاَل: َوِقه َعَذاَب اْلَقرْبِ   ، َأْهِلهِ َوَأْهَلا َخرْيا َحتَّى َُتَنَّْيت َأْن َأُكوَن    ((َوَأْدِخْلُه اجْلَنََّة َوَنج 

 . (1)ُهَو«

أن رسول    - ريض اهلل عنه-حلديث أيب هريرة ؛  ثم يكرب التكبرية الرابعة: ويقف قليَلا يدعو، ثم يسلم  -7

ا«  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   َ َأْرَبعا ، َفَصفَّ هِبِْم َوَكربَّ ِذى َماَت فِيِه، َخَرَج إَِل املَُْصىلَّ  . (2) َنَعى النََّجايِش يِف اْلَيْوِم الَّ

حلديث عبد اهلل بن    ؛(3) ثم يسلم تسليمتني عن يمينه ويساره، كل تسليمة كتسليمة الصلوات األخرى -8

إِْحَداُهنَّ   ،َيْفَعُلُهنَّ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ »َثََلُث ِخََلٍل َكاَن َرُسوُل    قال:  -ريض اهلل عنه -مسعود   النَّاُس   :َتَرَكُهنَّ 

ََلِة« التَّْسِليُم َعىَل اجْلَنَاَزِة ِمْثَل التَّْسِليِم ِِف الصَّ
 (4). 

نُوا َمْوَتاُكْم لَ إَلَه إِلَّ )) :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  تلقني املحترَض: - 1  .(5) ((اهللَُلق 

العينني:  -2 اهللِ    تغميض  َرُسوُل  »َدَخَل  قالت:  سلمة  أم  ُه،    ملسو هيلع هللا ىلصحلديث  َبرَصُ َشقَّ  َوَقْد  َسَلَمَة  َأيِب  َعىَل 

وَح إَِذا ُقبَِض َتبَِعُه اْلَبرَصُ ))َفَأْغَمَضُه، ُثمَّ َقاَل:   . (6)((إِنَّ الر 

قول   - 3 وهو  راجعون...(السرتجاع  إليه  وإنا  هلل  )إنا  سلمة    : :  أم  عنها-حلديث  اهلل  قالت:    - ريض 

اهلل    سمعُت  اللُهمَّ  ))يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص رسول  َراِجُعوَن،  إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ إِنَّا هللَِِّ  َفَيُقوُل:  ُمِصيَبٌة،  ُتِصيُبُه  َعْبٍد  ِمْن  َما 

 
 (.963( أخرجه مسلم برقم )1)
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ا ِمنَْها، إِلَّ َأَجَرُه اهللُ يِف  ا ِمنَْهاْأُجْرِن يِف ُمِصيَبتِي، َوأْخلِْف ِل َخرْيا  .(1) ((ُمِصيَبتِِه، َوَخَلَف َلُه َخرْيا

ين عن امليت: تعجيل - 4 َقٌة بَِدْينِِه َحتَّى ُيْقىَض َعنْهُ )) :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله   قضاء الدَّ  . (2)((َنْفُس املُْْؤِمِن ُمَعلَّ

َمْن َصىلَّ  )):  ملسو هيلع هللا ىلصمالك بن هبرية قال: قال رسول اهلل    حلديث استحباب تكثري الصفوف عىل اجلنازة:    - 5

 . (3) ((َعَلْيِه َثََلَثُة ُصُفوٍف َفَقْد َأْوَجَب 

باجلنازة:-6 اإلرساع  هريرة    استحباب  أيب  عنه-حلديث:  اهلل  النبي    - ريض  عوا  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص عن  َأرْسِ

، َفَخرْيٌ  نَاَزِة، َفإِْن َتُك َصاحِلَةا ُموهَنَا إَِلْيِه، َوإِْن َتُكْن ِسَوى َذلَِك َفرَشٌّ َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقابُِكمْ بِاجْلِ  . (4)((ُتَقد 

ع، وأن ُيلحد له فيه، واللحد: أن حيفر يف قاع القرب حفرة يف جانبه إل  وس، وأن يُ ويسن أن يعمق القرب-7

اللحد فَل  تعذر  فإن  القبلة،  أن حيفر  أ ب  جهلة  بالشق، وهو  اللحد  س  القرب، ولكن  للميت يف وسط 

والسَلم -لقوله    ؛ أفضل الصَلة  ))-عليه  لغرينا:  والشق  لنا،  امليت عىل شقه  ،  (5) ((اللحد  ويوضع 

البناء  ، وحيرم  ويرفع القرب عىل األرض قدر شرب  ،وهيال عليه بالرتاب  ،يمن مستقبل اللقبلة، ثم يسداأل

 عىل القرب، وجتصيصه، واجللوس عليه.  

ُق تعزية أهل امليت، بام خيفف عنهم مصاهبم،    وُيسن -8 َ من عباراٍت حسنٍة حُتق  ي املسلُم أخاه بَم َتَيرسَّ وُيَعز 

ي َأَخاُه املُْْسِلَم  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    -ريض اهلل عنه - حلديث عمرو بن حزم    ؛ املقصودَ  َما ِمْن ُمْسلٍِم ُيَعز 
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 . (1)((ِمْن ُحَلِل اْلَكَراَمِة َيْوَم اْلِقَياَمةِ  -َعزَّ َوَجلَّ -  اهللُبُِمِصيَبتِِه إِلَّ َكَساُه  

  ؛ ويبعثوه ويساعدوا أهل امليت أيام العزاء  ، من السنة أن يصنع املسلمون وجريان وأقارب امليت الطعام-9

خَلل هذه املدة؛ حلديث عبِد اهللِ بِن َجعفٍر    ، بسبب املصيبة واحلزن  الطعام ألهنم مشغولون عن صنع  

ا؛ فقد أتاهم ما َيْشَغُلهم، أو  )):  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ملََّا جاء َنْعُي جعفر قال رسوُل اهلل   اصنُعوا آلِل َجعَفٍر طعاما

 . (2)((َيْشَغُلهمأْمٌر  

 

 

 
 (. 1046/ 2( وحسن إسناده النووي يف اخلَلصة )1601( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 998( والرتمذي وحسنه برقم )1610( وابن ماجه برقم )3132( أخرجه أبو داود برقم )2)

 

مثل املؤمنني يف توادهم وتراُحهم ): ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهَم-عن النعَمن بن بشري 

  .(3) (وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

 خَلل اطَلعك عىل سنن اجلنازة؛ اذكر منها ما يدلل به عىل هذا احلديث. من

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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(1)

هو بدعة، ومن زعم أنه سنة عند  "األذان عند القرب عند دفن امليت: يقول ابن حجر اهليتمي:   -1

 . (2) "خلاُتة األمر بابتدائه، فلم يصبنزول القرب قياساا عىل ندهبَم يف املولود إحلاقاا 

وغريمها عىل امليت: فالعبادات مبناها عىل التوقيف، فَل يعبد اهلل إل بَم    "يس"و  "الفاحتة"قراءة   -2

ول عن أحد من أصحابه أهنم كانوا يقرؤون الفاحتة عىل روح امليت،    ملسو هيلع هللا ىلصرشع، ومل يرد عن النبي  

ولو كان خرياا لسبقونا إليه، فالواجب ترك هذه املحدثات، والتقيد بَم ورد يف السنة. يقول حممد  

فاعلم أن ما اشتهر وعم البدو واحلَّض من قراءة الفاحتة للموتى مل يرد فيه حديث  "رشيد رضا: 

 . (3)"هو من البدع املخالفة ملا تقدم من النصوص القطعيةول ضعيف، ف ، صحيح

  ، املستحب خفض الصوت يف السري باجلنازة"رفع الصوت بالذكر خلف اجلنازة: قال النووي:   -3

ومعها، فَل يشتغلوا بيشء غري الفكر، فيَم هي لقية وصائرة إليه، ويف حاصل احلياة، وأن هذا  

  ملسو هيلع هللا ىلص كان أصحاب رسول اهلل  ": روينا عن قيس بن ُعَباد قال:  آخرها ول بد منه...، قال ابن املنذر

 .  (4) "يكرهون رفع الصوت عند ثَلث: عند القتال، وعند اجلنائز، وعند الذكر

احلنفي:    -4 العز  أيب  ابن  يقول  لألموات:  القرآن  يقرأ  َمن  يقرؤون  "استئجار  قوم  استئجار  وأما 

الدين، ول   أئمة  أحد من  به  أمر  السلف، ول  يفعله أحد من  مل  فهذا  للميت،  القرآن وهيدونه 

 .  (5) "بَل خَلف  ،رخص فيه، والستئجار عىل نفس التَلوة غري جائز

 
 . ( واللفظ له2586(، ومسلم برقم )6011أخرجه البخاري رقم )( 1)

 (.24/ 2( الفتاوى الفقهية الكربى ) 2)

 (. 237/ 8( تفسري املنار )3)

 (. 321/ 5( املجموع رشح املهذب )4)

 (. 452العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز )ص: ( رشح 5)
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1 

وصوت عاٍل، وهي من أفعال اجلاهلية املحرمة،    ،كاء عىل امليت بجزع النياحة عىل امليت: هي الب  -5

تي ِمن أْمِر  ))  أهنا من أفعال اجلاهية، فقال:  -عليه الصَلة والسَلم -النبي    وقد ذكر َأْرَبٌع يف ُأمَّ

َمْوهِتا ُتقاُم َيوَم الِقياَمِة وعليها  النَّاِئَحُة إذا مَلْ َتُتْب َقْبَل  ))وقاَل:    ((والن ياَحةُ ))  : ثم قال  ((اجلاِهِليَّةِ 

َجَرٍب  ِمن  وِدْرٌع  َقطِراٍن،  ِمن  باٌل  ويد(1)((رِسْ يف خ ،  َيتسبَُّب  ما  كل   عنها  املنهي  النياحة  يف  ل 

 اهللِ وقَدِره؛ فْلَيحذِر  
ِ
ٌط عىل َقضاء ا أو تسخ  استِمراِر حالِة احلُزِن، أو أي  كَلٍم يكوُن فيه عَدُم رضا

نَّة، وبيَّنْت أنَّ اخلرَي للُمسِلِم    للمي ِت بذلك، كَم نَطقْت به الس 
ٍ
املسلُم ِمن ذلك، مع ما فيه ِمن إيذاء

ا منه  . (2) اأْن يقوَل: إنَّا هللِ وإنَّا إليه راجعوَن، اللهمَّ أُجْرن يف ُمصيبتي، وَأخِلْف ل خريا

و -6 ما ُصنع  من  امليت  أهل  من  الطعام  للتْعزيِة،    إعداد  عنَدهم  املُجَتِمعنَي  للناس  اخلاص  هلم 

، كَم جاء عن َجريِر بِن عبِد اهللِ الَبَجيل  املحرمةاجلاهلية    أفعالهذا من  فوجيعلون هذا مأُتاا للميت؛  

قال: »كنَّا نُعد  الجتَِمَع إل أهِل املي ِت وَصنيعَة الطَّعاِم بعَد َدفنِه ِمن الن ياحِة«
 (3) . 

 

 
 (.934( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.918( أخرجه مسلم برقم )2)

 ( واللفظ له، وصححه شعيب األرناؤوط يف ختريج املسند.6905( وأُحد برقم )1612( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

املعزين، فَلحرج يف تقديم الطعام هلم من باب املعزون الذين جاؤوا من بَلد بعيدة ضيوفاا عىل 

الضيافة، أو يصنعه اجلريان ويقدمونه للضيوف، فهذا من باب إكرام الضيف، ل من باب املأتم، ول 

 من باب صنع الطعام ألجل امليت.
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ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-1                      ُتَلخِّ

 حكم صَلة اجلنازة من أحكام امليت حكم غسل امليت

   

ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-2  ُتَلخِّ

 سنن اجلنازة صفة صَلة اجلنازة
يف  من املخالفات الرشعيه

 اجلنائز والتعزية
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 :صل بخط بني القائمة )أ( ، وما يناسبها من القائمة )ب(: 1س

 )ب(  )أ( 

 ركعتان  من املستحب     

 النيَّة، ودخول الوقت املعني هلا مل يفعل أحد من السلف 

 واجب صَلة الكسوف واخلسوف          

 وقوف اإلمام عند رأس الرجل، ووسط املرأة يشرتط لصَلة العيد 

 الصَلة جامعة غسل امليت    

 تكثري الصفوف عىل اجلنازة من صفة صَلة اجلنازة       

 استئجار قوم يقرؤون القرآن وهيدونه للميت  ُينادى عىل صَلة الستسقاء   

 : لكل سؤال مما ييل من بني الختيارات املتعددة التي تليه اإلجابة الصحيحةخرت : ا2س

  :.................. التكبري للركوع هو من (أ

 واجبات الصَلة -   رشوط الصَلة  -

 سنن الصَلة -   أركان الصَلة   -

 : تركها عمداا يبطل الصَلة ( ب

 مجيع ماذكر  -  واجبات الصَلة   -

 التشهد األول -   أركان الصَلة  -

 :من ترك واجباا من واجبات الصَلة ناسياا حكم  ( ج

 تبطل صَلته -   ليشء عليه   -

 بستغفر اهلل  -   يسجد للسهو   -
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   ..................النشغال عن الصَلة يعد من  ( د

 مكروهات الصَلة. -  مبطَلت الصَلة.  -

 .ل يشء ِما ذكر  -   سنن الصَلة. -

 :........... من ترك ركناا من أركان الصَلة ناسياا حكم  (ه

 ليشء عليه  -   تبطل صَلته  -

 يستغفر اهلل  -   يسجد للسهو   -
 :............. قول ربنا ولك احلمد هو من  ( و

 سنن الصَلة  -   أركان الصَلة   -

 واجبات الصَلة  -   رشوط الصَلة  -
   :.............العبث اليسري باليد أثناء الصَلة (ز

 جائز   -   مكروه   -

 مستحب -   يبطل الصَلة  -

 ( أمام اجلملة اخلطأ: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ): ضُع عالمة الصواب )3س

 ( )  إذا شك املصيل يف عدد الركعات فإنه يبني عىل اليقني وهو األقل ويسجد للسهو (1

 ( )      اإلسَلم الصَلة هي الركن اخلامس من أركان   (2

 ( )       الصَلة عبارة عن أقوال وأفعال   (3

 ( )         تفتتح الصَلة بالتسليم  (4

 ( )    رشوط الصَلة هي أمور يفعلها املصىل قبل الدخول يف الصَلة  (5

 ( )        النية من رشوط صحة الصَلة  (6

 ( )       استقبال القبلة هو أحد رشوط الصَلة  (7
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 إنجازك بحثا مبسطا عن مسألة واحدة ِما ييل:ضْع يف ملف 

 حكم اجلمع والقرص يف حمطة السفر داخل البلد أو خارجه للمسافر. -

 حكم ترك اجلَمعة للطبيب املناوب، واحلارس، واجلندي املرابط، وأمني الصندوق ونحوهم. -
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مكانة الزكاة.  -

 يناقش ِحكم مرشوعية الزكاة. -

 يرشح مفهوم الزكاة. -

 يبني ُحكم الزكاة. -

 الزكاة.يذكر زمن فرض  -

 يرشح حكم تارك الزكاة. -

 يبني رشوط وجوب الزكاة. -

 يوضح األموال التي ل يشرتط هلا احلول. -

 يعدد األموال الزكوية.  -

 يرشح زكاة هبيمة األنعام. -

 يبني مقدار زكاة الذهب والفضة واألوراق النقدية.  -

 يوضح حكم زكاة الذهب والفضة واألوراق النقدية. -

 زكاة الذهب والفضة واألوراق النقدية.يوضح  -

 خمرجات التعلم
 يذكر رشوط وجوب زكاة احلبوب والثَمر.  -

 يوضح نصاب زكاة احلبوب والثَمر. -

 يرشح مقدار زكاة احلبوب والثَمر. -

 يرشح مفهوم املعادن. -

 يوضح وقت وجوب زكاة املعادن. -

 يرشح مفهوم الركاز. -

 يوضح وقت وجوب زكاة الركاز.  -

 يبني حكم زكاة عروض التجارة.   -

 يوضح رشوط زكاة عروض التجارة. -

 يذكر حكم ضم عروض التجارة إل النقود..  -

 يعدد مصارف الزكاة الثَمنية. -

 يبني مقدار الزكاة لألصناف الثَمنية. -

 يناقش حكم دفع الزكاة للزواج وطلب العلم. -

 رصف الزكاة لعَلج الفقراء.يناقش حكم  -

 يوضح زكاة الدين. -
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 : األول: الزكاة ومكانتها ورشوطهااملوضوع 

 .أول: تعريف الزكاة

 .ثانيا: مكانة الزكاة يف اإلسَلم 

 . ثالثا: التحذير من منع الزكاة 

 .رابعا: احلكمة من مرشوعية الزكاة

 . خامسا: حكم الزكاة

 .سادسا: حكم تارك ومانع الزكاة

 . سابعا: رشوط وجوب الزكاة 

 . هلا احلولثامنا: األموال التي ل ُيشرتط  

 املوضوع الثاين: األموال التي جتب فيها الزكاة:

 أول: زكاة هبية األنعام، وهي )األبل، والبقر، والغنم(. 

ثانياا: زكاة الذهب والفضة واألوراق النقدية: مقدارها،  

 . حكمها

 . ثالثاا: زكاة احلبوب والثَمر

 مفردات الوحدة
 .رابعاا: زكاة املعادن والركاز

 .القسم األول: زكاة املعادن

 .الركازالقسم الثان: زكاة 

 .خامساا: زكاة عروض التجارة

 :املوضوع الثالث: أداء الزكاة ومصارفها

 . أول: كيفية أداء الزكاة

 . ثانيا: مصارف الزكاة

 . ثالثا: دفع الزكاة للزواج

 .رابعا: دفع الزكاة لطالب العلم

 . خامسا: رصف الزكاة لعَلج الفقراء

 . سادسا: إخراج زكاة الدين 

8
 عدد الساعات الدراسية

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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بالعبادات ألجل   الترشيع اإلسَلمي  الزكاة، وهي  جاء  العبادات:  الفرد واملجتمع، ومن هذه  صَلح 

فقال   املالية،  العبادات  من  عليهم، وهي  الذين وجبت  املسلمني  أموال  اهلل يف  اإلسَلم، وحُق  أركان  أحُد 

َعَلْيِهمْ   سبحانه: ا َوَصلِّ  هِبَ يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ ْم َصَدَقةا 
َأْمَواهِلِ ِمْن  وترشيع الزكاة من    .[103]التوبة:    ُخْذ 

املؤمنني، وحتقيق  بني  والرُحة  ة  املودَّ شْأنه غْرس  من  ما  بكل   الذي جاء  احلنيف،  اإلسَلمي  ين  الد  حماسن 

املساواة بني أفراد املجتمع املسلم، وإجياب أسباب الرتاُحم والتعاُطف والتعاون عىل الرِب  والتقوى، وقْطع 

هُيَ  كل  رشٍّ  ُمْعَتنِقيه  دابِر  بني  اإلخاء  تقوية  عىل  احلكيمة  ترشيعاته  فاشتملْت  َخاء،  والرَّ واألْمن  الفضيلة  د  د 

إِنَّ    وتأليف القلوب، ونحو ذلك من مقومات سعادة الدنيا واآلخرة، وصَدق اهلل العظيم إذ يقول عن نفسه: 

  ، ويقول: [185]البقرة:    ُكُم اْلُيرْسَ َوَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْسَ ُيِريُد اهللَُّ بِ ، ويقول:  [83]األنعام:    َربََّك َحكِيٌم َعلِيمٌ 

 ٌُه هِبِْم َرُءوٌف َرِحيم  . [ 117]التوبة:  إِنَّ

الزكاة أهم دعامة من دعائم اإلسَلم القتصادية الكربى، ووسيلة من وسائله الناجحة لتحقيق    وتعد

 التضامن الجتَمعي والتكافل اإلجباري بني أفراده. 

 . ومن خَلل هذه الوحدة سنتعرف عىل أحكام الزكاة بالتفصيل 

 

 .دلِّْل عىل إجابتك من القرآن الكريمكم مرة يضاعف اهلل تعاىل أجر اإلنفاق يف سبيل اهلل؟ 

 .......................................................................................................

.......................................................................................................  

 .......................................................................................................  
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اَها﴾﴿َقْد َأْفَلَح َمن لقوله تعال:  وتأيت بمعنى التطهري؛، النَمء والزيادةالزكاة لغة:   .[9:الشمس] َزكَّ

 . (1)الزكاة رشعاا: اسم ملا َُيرج من مال عىل وجه خمصوص، جيب رصفه ألصناف خمصوصة 

 

 (2)

فَل يكمل اإلسَلم إل هبا، وفرضت يف السنة الثانية من اهلجرة،    ،الزكاة ركن عظيم من أركان اإلسَلم  -1

وهي قرينة الصَلة يف كتاب اهلل تعال، فقد مجع اهلل تعال بينها وبني الصَلة يف مواضع كثرية من كتابه  

تعال:   َكاَة﴾الكريم، كقوله  الزَّ َوآُتوا  ََلَة  الصَّ تعال:43]البقرة:    ﴿َوَأِقيُموا  قال  مِ   [  ْم  ﴿ُخْذ  َأْمَواهِلِ ْن 

هِبَا﴾  َوتَزكليِهم  ُرُهْم  ُتَطه  النبي    [103:]التوبة  َصَدَقةا  َعَلْيِهْم  ))  : ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َض  اْفرَتَ اهللَ  َأنَّ  َفَأْعلِْمُهْم 

 
 (. 11/ 2) ( واملعتمد يف الفقه الشافعي48/ 7( ينظر: رشح النووي عىل مسلم )1)

 (. 317( ينظر: الفقه الشافعي امليرس )ص: 2)

 من حقوق املال إنفاقه يف األوجه املرشوعة وهي نوعان:

واجب: كأداء الزكاة املفروضة والكفارة والوفاء بالنذر واإلنفاق عىل النفس والولد إنفاق  -أ

 والزوجة، ونحو ذلك .

 اليتامى عىل كالنفقة املتنوعة الرب أوجه يف واإلنفاق التطوع، كصدقة: مستحبإنفاق  -ب

 .ذلك ونحو الرب، ملؤسسات والتربع واملساكني، والفقراء واألرامل
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مْ   . (1)((َوُتَرد  يِف ُفَقَراِئِهمْ   ، ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِياِئِهمْ  ،َصَدَقةا يِف َأْمَواهِلِ

ََلَة  لقوله سبحانه:    ؛حيصل هبا عصمة املال والدم، وتثبت هبا األخوه اإليَمنية -2 ﴿َفإِن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

يِن﴾ َكاَة َفإِْخَواُنُكْم يِف الد   . [11:]التوبة َوآَتُوا الزَّ

لعيسى   -3 اهلل  وصايا  من  وكانت  السابقني،  األنبياء  رشيعة  يف  السَلم -ورودها  تعال:  -عليه  قال   ،

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا﴾ ََلِة َوالزَّ  [. 31]مريم:   ﴿َوَأْوَصاِن بِالصَّ

َق -ريض اهلل عنه -قتال من امتنع من أدائها، وكفر من جحدها، قال أبو بكر   -4 : »َواهللِ ألَُقاتَِلنَّ َمْن َفرَّ

إَِل  وهَنَا  ُيَؤد  َكاُنوا  ا  َعنَاقا َمنَُعوِن  َلْو  َواهللِ  املَْاِل،  َحق   َكاَة  الزَّ َفإِنَّ  َكاِة،  َوالزَّ ََلِة  الصَّ اهللِ  َبنْيَ  َرُسوِل    ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(2) َلَقاَتْلُتُهْم َعَلْيَها«

ِذيَن َيْبَخُلوَن بََِم آَتاُهُم  قال تعال:   ُم    اهللُ﴿َوَل حَيَْسَبنَّ الَّ ا هلَّ ُمْ   رَشٌّ   ُهوَ   َبْل ِمن َفْضِلِه ُهَو َخرْيا ُقونَ   هلَّ   َما  َسُيَطوَّ

َهَب َواْلِفضة َول ينِفقوهَنَا يف َسبِيِل اهللِ  وقال تعال:    [39]الروم:    ﴾ اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   بِهِ   َبِخُلوا ﴿َوالذين َيْكنُِزوَن الذَّ

ُهم بَِعَذاب َألِيم  ْ ْزُتْم  َيْوَم حْيَمى َعَلْيَها يف َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجنُوهُبُْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما كنَ * َفَبرش 

 [.  35]التوبة: ألَنفِسُكْم َفُذوقوا َما كنُتْم َتْكنُِزوَن﴾ 

َمْن آَتاُه اهللُ َمالا َفَلْم ُيَؤد  َزَكاَتُه ُمث َل َلُه َماُلُه َيْوَم ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    - ريض اهلل عنه-  عن أيب هريرةو

َأْقَرعَ  ا  َيُقوُل   ، اْلِقَياَمِة ُشَجاعا ُثمَّ  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  بِِلْهِزَمتِِه  َيْأُخُذ  َزبِيَبَتاِن  َماُلَك   :َلُه  َتََل َهِذِه    ..((   َأَنا َكنُْزكَ   ، َأَنا  ُثمَّ 

ِذيَن َيْبَخُلوَن بََِم آَتاُهُم اهللُ ِمْن َفْضِلهِ ﴿ اآلَيَة،   .  (3) إَِل آِخِر اآلَيةِ  ﴾َولَ حَيَْسَبنَّ الَّ

 
 (.19( ومسلم برقم )1395( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.  20( ومسلم برقم )1400( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1403( أخرجه البخاري برقم )3)
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 تزكية وتطهري النفس من الشح والبخل والذنوب واملعايص. -1

 تزكية املال وتنميته، وإحَلل الربكة فيه.  -2

 ، ومنع وقوع اجلريمة والرسقة. حتقيق التكافل والتعاون واملحبة بني أفراد املجتمع -3

 أداء الزكاة من الشكر هلل تعال.  – 5

 . أهنا تدل عىل صدق إيَمن املزكي  -  6

 أهنا سبب لرضا الرب، ونزول اخلريات، وتكفري اخلطايا، وغريها.  -  7
 

 

َكاَة﴾    قوله تعال:   الزكاة ركن من أركان اإلسَلم، دلَّ عىل وجوهبا  ََلَة َوآُتوا الزَّ ]البقرة:  ﴿َوَأِقيُموا الصَّ

ْسََلُم َعىَل مَخْسٍ )):  ملسو هيلع هللا ىلصوله  وق  ،[43 ا َرُسوُل  اهللَُشَهاَدِة َأْن َل إَِلَه إِلَّ    :ُبنَِي اإْلِ دا ََلِة،  اهللِ ، َوَأنَّ حُمَمَّ ، َوإَِقاِم الصَّ

 

 اقرأ النصني الرشعيني اآلتيني؛ ثم استنتج من كل واحد منهَم فائدة وأثرا للزكاة:

(1 )خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا [130 :التوبة]. 

 ...............................................................................فائدته: 

 ...................................................................................أثره:

 .([2588]أخرجه مسلم برقم ) ((ما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمن مالٍ )): ملسو هيلع هللا ىلصقال ( 2)

 ...............................................................................فائدته: 

 ...................................................................................أثره:

........................................................................................ 
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َكاِة، َوَصْوِم َشْهِر َرَمَضاَن، َوَحجَّ اْلَبْيِت   الزَّ
ِ
وهم ":  ، فقالابن القطان، ونقل اإلمجاع عىل وجوهبا  (1) ((َوإِيَتاء

 .(2) "والزكاة واجبة ، جمموعون عىل أن الصَلة واجبة

 : عىل حالتنيَيتلف حكم مانع الزكاة 

إذا منع املسلم الزكاة بخَلا وشحاا، مع اعتقاده بوجوهبا، وإقراره بفرضيتها، فهو عاٍص،    احلالة األوىل:

َما ِمْن  )):  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-؛ حلديث أيب هريرة  (3) وفاسق، وآثم، وُتؤخذ منه قهراا 

َلُه َصَفاِئُح   َحْت  اْلِقَياَمِة، ُصف  َيْوُم  َكاَن  إَِذا  إِلَّ  َها،  ِمنَْها َحقَّ ُيَؤد ي  ٍة لَ  فِضَّ َذَهٍب َولَ  َفُأُْحَِي َصاِحِب  َناٍر،  ِمْن 

ََم َبَرَدْت ُأِعيَدْت َلُه، يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه مَخِْسنَي َألْ َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنََّم،   َف  َفُيْكَوى هِبَا َجنُْبُه َوَجبِينُُه َوَظْهُرُه، ُكلَّ

ا إَِل النَّاِر... ا إَِل اجْلَنَِّة، َوإِمَّ ى َسبِيَلُه، إِمَّ احلديث ثبت عذاب    ففي هذا ،  (4) ((َسنٍَة، َحتَّى ُيْقىَض َبنْيَ اْلِعَباِد، َفرَيَ

كاِة  ولو    مانع الزكاة بخَلا وشحاا، وأنه ُيعذب، ثم بعد ذلك يرى سبيله إل اجلنة، أو إل النار، ِكه للزَّ أنَّه َكَفَر برَتْ

 ، وألصبح خالداا خملداا يف النار. مل يكن له سبيٌل إل اجلنَّة

وعرف أحكامها، وامتنع من أدائها، وجحد وجوهبا فقد    ، إذا وجبت الزكاة عىل املسلم  احلالة الثانية:

  ، كذب اهلل ورسوله، فيحكم بردته وكفره لإلمجاِع، فقد نقل اإلمجاع عىل ُكْفِر من جحد الزكاة: ابن عبد الرب

ورِة.  ؛(5) والزرقان  ،والنووي  ين بالَّضَّ ا من الد   وألنَّه أنَكَر معلوما

كافراإلسالم   -1 فَل جتب عىل  تعال:    ؛:  ﴾ لقوله  َصَدَقةا ْم  َأْمَواهِلِ ِمْن  هبم  103]التوبة:    ﴿ُخْذ  واملقصود   ]

 
 (. 16( ومسلم برقم )8( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.193/ 1اإلمجاع ) ( اإلقناع يف مسائل 2)

 (.15-14/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي ) 3)

 (.987( أخرجه مسلم برقم )4)

 (.2/186( ورشح الزرقان عىل املوطأ )1/205( ورشح النووي عىل مسلم )3/217( ينظر: الستذكار )5)
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 املسلمون. 

أما وجوب الزكاة عىل احلر املسلم فظاهر؛  ": فَل جتب الزكاة عىل العبد لإلمجاع، قال النووي:  احلرية  -2

 .  (1)"واملجنون واإلمجاِع فيمن سوى الصبي   ،لعموم الكتاب والسنة

: هو مقدار معلوم ِما جتب فيه الزكاة، فَل زكاة دونه، وَيتلف باختَلف األموال التي جتب فيها  النصاب-3

 . (2) الزكاة

النصاب عام هجرياحلول-4 امتَلك  أن يمر عىل    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    حلديث عائشة، قالت: سمعُت   ؛: وهو 

وأمجعوا عىل أنَّ املاَل إذا  "قال ابُن املُنِْذر:    ،، ولإلمجاع (3) ((حَيُوَل َعَلْيِه احْلَْوُل َل َزَكاَة يِف َماٍل َحتَّى  ))يقول:  

كاَة جتب فيه   .  (4) "حال عليه احلَْوُل أنَّ الزَّ

 

 

 
 (. 326/ 5( املجموع رشح املهذب )1)

 (. 317والفقه الشافعي امليرس )ص:  ( 21-19/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي ) 2)

 (. 7497( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )1792( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 (. 47( اإلمجاع لبن املُنِْذر )ص:  4)

 

 إلخراج الزكاة يف احلالة اآلتية: أوجد حالا 

ه وصية عليهيتيم صغري ورث أموال متنوعة عن والده جتب فيها الزكاة، وعني   .القايض أمَّ

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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لقوله تعال:   ؛ فَل يشرتط أن يمر عليها حول وعام هجري، بل جتب زكاته عند حصاده : احلبوب والثَمر - 1

ُه َيْوَم َحَصاِدِه﴾  [. 141]األنعام:   ﴿َوآُتوا َحقَّ

ل يشرتط أن يمر عليها حول وعام    :من هبيمة األنعام )اإلبل والبقر والغنم(  (1) نتاج وأولد السائمة  -2

، ويدل عىل  (2)((يِف ُكل  إِبٍِل َساِئَمٍة يِف ُكل  َأْرَبِعنَي بِنُْت َلُبونٍ ))حلديث:    ؛إلهنا تتبع أمهاهتا يف احلول  ؛هجري

عاة جلباية الزكاة، فيأخذون الزكاة ِما جيدونه عند صاحبها، ول يسألون    ملسو هيلع هللا ىلص ذلك: أن النبي   كان يبعث الس 

ا.  ا وكبارا  عَم ُولد أثناء احلول، مع أن يف املوايش صغارا

وجوده    -3 بمجرد  فيه  الزكاة  فتجب  وفضة،  ذهب  من  األرض  من  مستفاد  مال  فهو  والركاز:  املعادن 

 يشرتط أن يمر عليها عام كامل. ، فَل (3)  واحلصول عليه فوراا 

 

  

 
( السائمة: هي التي يكون غذاؤها عىل الرعي من نبات األرض، وما نبت بفعل اهلل سبحانه دون أن يزرعه أحد، وبَل 1)

كلفة من صاحبها، فرتعى بنفسها ستة أشهر وأكثر؛ فعليها زكاة، أما إن كان غذاؤها عىل ما يعلفه ويزرعه صاحبها،   مؤنة ول

 ويتكلف يف رعيها ويشرتي ويقدم هلا العلف، أكثر ستة أشهر؛ فَل ُتَعّد سائمة ول زكاة فيها.

 (. 2266( أخرجه ابن خزيمة برقم ) 2)

 (.585شافعي )ص:  -( فقه العبادات 3)
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ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-1  ُتَلخِّ

 حكم تارك ومانع الزكاة احلكمة من مرشوعية الزكاة مكانة الزكاة يف اإلسَلم

   

ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-2  ُتَلخِّ

 ُيشرتط هلا احلولاألموال التي ل  رشوط وجوب الزكاة
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 جتب الزكاة فيام ييل:

 هبية األنعام، وهي )األبل، والبقر، والغنم(.  األول:  

 احلبوب والثَمر.  الثان: 

وما يقوم مقامهَم من العمَلت الورقية واملعدنية املتداولة اليوم    ، النقدان: ومها الذهب والفضةالثالث:  

 أو اإللكرتونية. 

 الركاز واملعادن.  الرابع:  

 عروض التجارة.اخلامس: 

إِبٍِل، َولَ  َما ِمْن َصاِحِب  ))حلديث:    ؛ األنعام هي: اإلبل، والبقر، والغنم، والزكاة فيها واجبة  (1) هبيمة 

  ، َوَتَطُؤُه بَِأْخَفافَِها  ،بُِقُروهِنَا َبَقٍر، َولَ َغنٍَم لَ ُيَؤد ي َزَكاهَتَا إِلَّ َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَظَم َما َكاَنْت َوَأْسَمنَُه َتنَْطُحُه  

ََم َنِفَدْت ُأْخَراَها َعاَدْت َعَلْيِه ُأولََها  .  (2) (( النَّاسِ َحتَّى ُيْقىَض َبنْيَ  ، ُكلَّ

 رشوط وجوب زكاة هبيمة األنعام:-أ

َل َزَكاَة يِف َماٍل َحتَّى حَيُوَل َعَلْيِه  )) :  ملسو هيلع هللا ىلصأن يمر عىل األنعام َحْول كامل هجري عند مالكها؛ لقول النبي    -1

كاَة جتب فيه وأمجعوا عىل أنَّ املاَل إذا حال عليه  "، ولإلمجاع، قال ابُن املُنِْذر: (3) ((احْلَْوُل   . (4) "احلَْوُل أنَّ الزَّ

 
 ( وسميت هبيمة األنعام، إلنبهام صوهتا وخفائه، وعدم إيضاحه، أي أهنا ل تتكلم. 1)

 (. 990( ومسلم برقم )1460( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 7497( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )1792( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 (. 47( اإلمجاع لبن املُنِْذر )ص:  4)
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 .(1) ((يِف ُكل  إِبٍِل َساِئَمٍة يِف ُكل  َأْرَبِعنَي اْبنَُة َلُبونٍ )): ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ؛ أن تكون َساِئمة  -2

 أن تبلغ األنعام الن صاب الرشعي: والن َصاب الرشعي لزكاة هبيمة األنعام كالتال:    -3

 أنصبة زكاة هبيمة األنعام:- ب

 اإلبل: زكاة  نصاب- 1

 فائدة مقدار الزكاة الواجب فيها  عدد اإلبل 
  شاة  9إل  5
  شاتان  14إل  10
  ثَلث ِشَياه  19إل  15
  أربع ِشَياه  24إل  20
 . ما تم هلا سنةبنت املخاض: هي  بنت خماض  35إل  25

 . ما تم هلا سنتانبنت اللبون: هي  بنت لبون  45إل  36

 . ما تم هلا ثَلث سننياحلقة: هي  حقة  60إل  46

 . ما تم هلا أربع سننياجلذعة: هي   جذعة  75إل  61

َبْكٍر    -ريض اهلل عنه -وكَم وردت يف حديث أنس بن مالك    ،بإمجاع العلَمءحمدد  نصاب اإلبل   َأَبا  َأنَّ 

يَق   د  تِي َفَرَض َرُسوُل  :  َكَتَب َلهُ   -َعنْهُ   اهللُ َريِضَ  -الص  َدَقِة الَّ تِي    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ »َأنَّ َهِذِه َفَراِئُض الصَّ َعىَل املُْْسِلِمنَي الَّ

َفَمْن ُسِئَلَها ِمَن املُْْسِلِمنَي َعىَل َوْجِهَها َفْلُيْعطَِها، َوَمْن ُسِئَلَها َفْوَقُه َفََل    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِهِبَا َرُسوَل    -َعزَّ َوَجلَّ -   اهللُ َأَمَر  

بِِل يِف ُكل  مَخِْس َذْوٍد َشاٌة...« يَن ِمَن اإْلِ ِه فِيََم ُدوَن مَخٍْس َوِعرْشِ
 .(2) ُيْعطِ

 
 (. 791( وحسنه األلبان يف إرواء الغليل برقم )2444ي برقم )( أخرجه النسائ1)

 (.1454( أخرجه البخاري برقم )2)
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 البقر:  زكاة نصاب  - 2

 فائدة فيها مقدار الزكاة الواجب  عدد البقر 

 التبيع: ما تم له سنة من البقر.  َتبِْيع  39إل  30

 املسنة: هي ما تم هلا سنتان. ُمِسنَّة 59إل  40

  َتبِيعان  69إل  60

  َتبِيع ومسنة 79إل  70

إَِل الَيَمِن،    ملسو هيلع هللا ىلص»َبَعَثنِي النَّبِي     قال:  -ريض اهلل عنه - جاء يف حديث معاذ بن جبل    ،نصاب البقر الثَلثني

» ا َأْو َتبِيَعةا َفَأَمَرِن َأْن آُخَذ ِمْن ُكل  َثََلثنَِي َبَقَرةا َتبِيعا
 (1)  . 

 الغنم:زكاة نصاب  - 3

 فائدة مقدار الزكاة الواجب فيها  عدد الغنم 

  شاة  120إل  40

  شاتان  200إل 121

 زادت مائة زادت شاة كلَم  ثَلث ِشَياه  300إل  201

»َويِف َصَدَقِة الَغنَِم يِف َساِئَمتَِها إَِذا َكاَنْت    ملا جاء يف البخاري: ؛ ونصاب الغنم أربعون شاة، بإمجاع العلَمء 

يَن َوِماَئٍة إَِل ِماَئَتنْيِ   يَن َوِماَئٍة َشاٌة، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِعرْشِ َشاَتاِن، َفإَِذا َزاَدْت َعىَل ِماَئَتنْيِ إَِل َثَلِث  أْرَبِعنَي إَِل ِعرْشِ

ال َكاَنْت َساِئَمُة  َفإَِذا  ِماَئٍة َشاٌة،  َفِفي ُكل   ِماَئٍة  َزاَدْت َعىَل َثَلِث  َفإَِذا  ِشَياٍه،  َفِفيَها َثَلُث  ِمْن  ِماَئٍة  َناِقَصةا  ُجِل  رَّ

، َفَلْيَس فِيَها َصَدَقةٌ  َا«أْرَبِعنَي َشاةا َواِحَدةا  إِل أْن َيَشاَء َرهب 
 (2) . 

 
 (. 623( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )1)

 (.1454( أخرجه البخاري برقم )2)
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 من أحكام زكاة السائمة من هبيمة األنعام:  -ج 

 تقسم هبيمة األنعام إل أقسام:

 للبيع والرشاء، فهذه تزكى عروض جتارة، كَم سيأيت. ما يكون من عروض جتارة  األول:

: وهي التي تتخذ للدر )احلليب( والنسل، والتي يشرتي هلا صاحبها العلف، أو حيصده، فهذه  املعلوفة  الثاين:

 ألهنا ليس من عروض التجارة، ول من السوائم.ليس فيها زكاة إطَلقاا، ولو بلغت ما بلغت؛ 

: وهي اإلبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة، وإنَم الزكاة فيَم حيصل  العوامل  الثالث:

 من أجرهتا إذا حال عليه احلول، وبلغ النصاب. 

تسوم وترعى احلول، أو  : وسميت سائمة ألهنا َتْرَعى بنفسها، بدون أن تكلف صاحبها، والسائمة  الرابع:

سبق التفصيل    أكثر احلول، وتأكل ِما أنبته اهلل تعال، وهذه السائمة هي املقصودة بالزكاة يف هبيمة األنعام، كَم

 يف نصاهبا. 

 

 

 شاة. اذكر ما جيب عليه إخراجه من الزكاة. 180بقرة، و 65ناقة؛ و 23يملك عيل مزرعة هبا 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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 مقدار زكاة الذهب والفضة:-أ

 ( غرام من الذهب.  85نصاب الذهب عرشون مثقالا، أي: ) 

 . (1)  ( غرام من الفضة595ونصاب الفضة مئتا درهم أي: )

 املقدار الواجب إخراجه:-ب
ة واألوراق املالية، ربع العرش=   هب والِفضَّ ا من  2.5مقدار الزكاة الواجبة يف الذَّ ٪، ففي كل عرشين دينارا

 زكاة، وما زاد فبحسابه قّل أو كثر. الذهب َيرج نصف دينار  

َفإَِذا َكاَنْت َلَك  )):  ملسو هيلع هللا ىلص ويف كل مائتي درهم من الفضة َيرج مخسة دراهم زكاة، وما زاد فبحسابه؛ لقول النبي  

ا، َفإَِذا    ،َوَحاَل َعَلْيَها احْلَْوُل   ، ِماَئَتا ِدْرَهمٍ  وَن ِدينَارا َفِفيَها مَخَْسُة َدَراِهَم، َوَلْيَس َعَلْيَك َشْىٌء َحتَّى َيُكوَن َلَك ِعرْشُ

 . (2) ((َفِفيَها نِْصُف ِدينَاٍر، َفََم َزاَد َفبِِحَساِب َذلَِك  ،َكاَنْت َلَك َوَحاَل َعَلْيَها احْلَْوُل 

 حكم زكاة الذهب والفضة:-ج 

َة    قوله تعال: لجتب الزكاة يف الذهب والفضة؛ ألهنَم ُمَعَدان للنَمء والزيادة؛   َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ﴿َوالَّ

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم﴾  اهللِ َوَل ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيِل  ْ  [. 34]التوبة:  َفَبرش 

َحْت َلُه َصَفاِئُح  ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َولَ  )):  ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله   َها إِلَّ إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُصف  ٍة لَ ُيَؤد ي ِمنَْها َحقَّ فِضَّ

ََم َبَرَدْت ُأعِ  ِمْقَداُرُه  يَدْت َلُه، يِف َيْوٍم َكاَن  ِمْن َناٍر، َفُأُْحَِي َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنََّم، َفُيْكَوى هِبَا َجنُْبُه َوَجبِينُُه َوَظْهُرُه، ُكلَّ

ا إَِل النَّارِ  ا إَِل اجْلَنَِّة، َوإِمَّ ى َسبِيَلُه، إِمَّ اْلِعَباِد، َفرَيَ َأْلَف َسنٍَة، َحتَّى ُيْقىَض َبنْيَ  ولإلمجاع: فقد   .(3) ((...مَخِْسنَي 

 . (4)   نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل وجوب زكاة الذهب والفضة

 
 (.331( والفقه الشافعي امليرس )ص:  33/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي ) 1)

 (. 127( وحسنه احلافظ بن حجر يف بلوغ املرام برقم )ص: 1573)( أخرجه أبو داود برقم 2)

 (.987( أخرجه مسلم برقم )3)

 (. 48( اإلمجاع )ص: 4)
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 زكاة احليل عىل نوعني:-د (1)

 ل جيب فيه الزكاة لألدلة التالية: وهذا النوع األول: احليل املعد لالستعامل: 

َة َوَل ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيِل    اهلل تعال:  قول  -1 َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم * َيْوَم   اهللِ ﴿َوالَّ ْ َفَبرش 

ُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُْتْم  حُيَْمى َعَلْيَها يِف َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجنُوهُبُْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَْزُتْم أِلَْنُفِس 

ة فيها: الن قوُد؛ ِذْكَر الَكنِز واإلنفاِق يف اآل ف [35-34]التوبة:  َتْكنُِزوَن﴾  َهِب والفضَّ يِة يُدل  عىل أنَّ املراَد بالذَّ

ا احليُِل  املع ا هي التي ُتكنَُز وُتنَفق، أمَّ ا لإلنفاق بطبيعته.  لَلستعَمل دألهنَّ ا، كَم أنَّه ليس ُمَعدًّ  فَل ُيعَترَبُ كنزا

اهللِ  وقو   -2 رسوُل  حديث    ملسو هيلع هللا ىلصل  يف  جاء  اهلل:  كَم  عبد  امرأِة  ِمْن  تَ ))زينَب  َوَلْو   
ِ
الن َساء َمْعرَشَ  َيا  ْقَن  َصدَّ

... َلمُ -قوَله  ، ف(2) (( ُحِلي ُكنَّ َلُة والسَّ ، ولو ِمْن ُحِلي ُكنَّ )):  -عليه الصَّ
ِ
ْقَن يا معرَشَ الن ساء دليٌل عىل    ((َتَصدَّ

؛ إذ لو كانت واجبةا يف احليُِل  ملََا جعَله النبي   كاِة يف احليُِل  ِع.  ملسو هيلع هللا ىلص عدِم ُوجوِب الزَّ ا لصدقِة التطو   َمَّْضبا

 وألهنا معدة للزينة، وهي استعَمل مباح.  -3

 النوع الثاين من احلىل: احليل غري املعد لالستعامل:  

إذا اختذ احليل ل بقصد الستعَمل والزينة، بل للتجارة، أو لتأجريه، أو لَلدخار والتوفري، فتجب فيه الزكاة  

 .(3) قولا واحداا 

 
 (. 331( الفقه الشافعي امليرس )ص:  1)

 (. 1000( ومسلم برقم )1466( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.301/ 3( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )3)

ل جتب الزكاة يف اجلواهر: كالياقوت، والؤلؤ، واملرجان؛ ألن ذلك معد لَلستعَمل، إل 

إذا كانت عروضاا معدة للتجارة، ففيها الزكاة ربع العرش، إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة، 

 .(1)وحال عليها احلول
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 رشوط احليل الذي ل جتب فيه الزكاة:-ـه

 . (1)   مباحاا غري حمرم.كون احليل املستعمل  يأن    الرشط األول:

 . الذهب والفضة: أن تكون من الرشط الثاين

 حكم زكاة األوراق النقدية )الفلوس(:-و

بالذهب والفضة، فتجب   النقدية واملعدنية  تلحق األوراق 

يِهْم هِبَا﴾لعموم قوله تعال:    ؛ الزكاة فيها ُرُهْم َوُتَزك  ْم َصَدَقةا ُتَطه  وحلديث:  [  103]التوبة:    ﴿ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ

د  يِف ُفَقَراِئِهمْ   اهللَ َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ  )) ْم، ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِياِئِهْم َفرُتَ
َض َعَلْيِهْم َصَدَقةا يِف َأْمَواهِلِ . ويلحق بذلك  (2) ((اْفرَتَ

 النقود اإللكرتونية. 

 رشوط زكاة األوراق النقدية هي: -ز

غرام من    (85)إذا بلغ نصاب األوراق النقدية واملعدنية نصاب الذهب أو الفضة، أي ما يساوي قيمة    -1

 غرام من الفضة.  (595) الذهب أو 

 إذا حال عليها احلول.  -2

 أن تكون ِملوكة؛ ألهنا مال اصطلح الناس عىل ُتلكه، والتعامل به، سواء ُقصد هبا التجارة، أم مل يقصد.  - 3

 اة األوراق النقدية:مقدار زك -ح 

٪ من جمموع املبلغ، أي: أن خترج من كل ألف منها:  2.5أما القدر الواجب إخراجه: فهو ربع العرش، أي  

( ريالا، ويمكن: أن تقسم املبلغ )الذي بلغ النصاب( عىل  250ريالا، فإذا كانت عرشة آلف، فزكاهتا: )  25

 . (3) فَم نتج من تلك القسمة هو مقدار الزكاة الواجبة، 40

 
 (.281/ 3دراية املذهب )( هناية املطلب يف 1)

 (.19( ومسلم برقم )1395( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 331( الفقه الشافعي امليرس )ص:  3)

احليل املحرم هو أن يستخدمه 

الرجل، أو يكون من أدوات البيت 

كالصحون واملَلعق وغريها؛ فهذا جتب 

 .(1)فيه الزكاة عند مجيع العلَمء 
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 باحلبوب واملراد بالثامر:املراد -أ

ب للنّاِس، وِمّا ليس بقوٍت، كالرُب     احلبوب:املراد  ا ِمّا هو قوٌت  تنتُج حبوبا التي  املزارِع والبقوِل  ينتُج من  ما 

.   ، والّشعريِ   وما أشبهه كاألرز 

ها هو الّتمُر والّزبيُب. ،ثَمُر الّشجر  واملراد بالثامر: وأبرُزها وأمه 
 ؛(1)   

 

 
 (.55/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )1)

جتب الزكاة يف كل ما خترجه األرض ِما يقتات ويدخر، وينبته اآلدميون، كاحلنطة والشعري 

ُه َيْوَم َحَصاِدِه﴾ (1)والدخن والذرة، واألرز، والتمر والعنب، وما أشبه ذلك ؛ لقوله تعال: ﴿َوآُتوا َحقَّ

 [.141]األنعام: 

 

 

إن كان لديك مبلغ من املال مقداره مائة ألف؛ فاذكر مقدار املال الواجب إخراجه من الزكاة عىل 

 .ذلك املبلغ

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 



(220 ( 

 

 

 رشوط وجوب زكاة احلبوب والثامر: - ب

 أن يكون اخلارج من األرض ِملوكاا له وقت وجوب الزكاة.    -1

 بلوغ النصاب. -1

، وهو أن يكون ِما يأكله الناس، ويعيشون به، ويدخرونه، كاألرز، والرب  كون قوتاا، مدخراا يأن   -2

 وغريمها. 

 بدو الصَلح، وهو أن يكون ناضجاا صاحلاا لألكل. -3

 أن تكون الزروع والثَمر ِما يستنبته اآلدميون، أما ما نبت بنفسه، فَل زكاة فيه.  -4

القمح إل   فَل يضم آخر، صنف إل   صنفضم  نصاباا، فَل يُ يكون الصنف واجلنس الواحد  أن   -5

 ، أو الرب إل الذرة، فكل صنف مستقل إذا مل يبلغ النصاب فَل زكاة فيه. الشعري

 

 
 

 

 

رشط واحد من رشوط الزكاة عامة، أو من رشوط وجوب زكاة احلبوب ماذا حيدث لو فقد 

 والثَمر.

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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........................................................................................ 
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 زكاة الزيتون:-ج 

الزيتون؛   الزكاة يف  َتَعاَل:  جتب  َوالنَّْخَل  لَِقْولِِه  َمْعُروَشاٍت  َوَغرْيَ  ْعُروَشاٍت  مَّ َجنَّاٍت  َأنَشَأ  ِذي  الَّ ﴿َوُهَو 

ْرَع خُمَْتِلفاا ُأُكُلُه   ُه َيْوَم َح َوالزَّ اَن ُمَتَشاهِباا َوَغرْيَ ُمَتَشابٍِه ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوآُتوْا َحقَّ مَّ ْيُتوَن َوالر    َصاِدِه﴾ َوالزَّ

- َوُرِوَي َعْن ُعَمَر  ،  (1) إل مجيع املذكور من قبل  فاقتىض أن يكون األمر باتيان احلق راجعاا   [141األنعام:  ]

ْيُتونِ  -َعنْهُ  اهللُ يِضَ  رَ  اِم َأْن َيْأُخَذ َزَكاَة الزَّ ُه َكَتَب إَِل َعاِمِلِه بِالشَّ  .(2) َأنَّ

اْبِن َعبَّاٍس   ، ول خمالف هلَم يف الصحابة، فكان    -َريِضَ اهللُ َعنْهُ - ُرِوَي َعِن  اْلُعرْشُ ْيُتوِن  ُه َقاَل: يِف الزَّ َأنَّ

الزيتون هبا، فجرى   نبات  يكُثر  واقتنائه كالشام وغريها، ِما  بادخاره  أهل بَلده جارية  إمجاعاا؛ وألن عادة 

 . (3) ب فيه الزكاةجمرى التمر والزبيب، فاقتىض أن جت

 نصاب احلبوب والثامر: -د

( كيلو جراماا من  612، أي: ما يعادل )(4) * نصاب احلبوب والثَمر: مخسة أوسق، وهي ثَلثَمئة صاع نبوي

احلديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه   ؛ الرُب تقريباا   . (5) ((َصَدَقةٌ َلْيَس فِيََم َأَقل  ِمْن مَخَْسِة َأْوُسٍق )): مرفوعا

 جنساا واحداا، كأنواع التمر مثَلا.  صنفاا و * ُتضم ثمرة العام الواحد يف تكميل النصاب إذا كانت 

ُبر  مثال ذلك: رجل عنده مزرعة   بعضه جُينى أول موسم، والبعض اآلخر يف آخر املوسم، فإنَّه يضم  فيها 

،  الرب( صاع من  100وَيرج الزكاة. أو عنده مزرعتان أنتجت األول )  ،األول مع الثان يف تكميل الن صاب

 
 (. 3/235( احلاوي الكبري )1)

 (. 235/ 3( احلاوي الكبري )2)

 (. 235/ 3( احلاوي الكبري )3)

كيلو جراماا من الرُب تقريباا، فاإلناء الذي يتسع هلذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما  2,400يساوي ( الصاع النبوي بالوزن 4)

 يعادل أربعة أمداد متوسطة.

 (.  979( ومسلم برقم )1484( أخرجه البخاري برقم )5)
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يف عام وهو الرب،    ، واحد  والصنف  ( صاع، فإنه يضم ثَمر املزرعتني ما دام أن اجلنس200وأنتجت الثانية )

 ، ويضم الشعري مع الرب لتكملة النصاب. واحد 

 :يف احلبوب والثامرمقدار الزكاة الواجبة  -ـه

 ( فيَم سقي بَل مؤنة، كالذي يرشب من مياه األمطار، أو العيون، ونحوها.٪10العرش )   -1

 . (1) ٪( فيَم سقي بمؤنة، كمياه اآلبار، التي خترج باآللت، أو غريها  5نصف العرش )  -2

ََمُء  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    - ريض اهلل عنه-ابن عمر  والدليل عىل ذلك حديث   َأْو َكاَن    ،َواْلُعُيونُ فِيََم َسَقِت السَّ

ا َعَثِريًّ
، َوَما ُسِقَى بِالنَّْضِح نِْصُف اْلُعرْشِ  :(2)   . (3)((اْلُعرْشُ

 كيفية إخراجها:-و

، مثاله: إذا كان ثمرة  ٪ ( فيقسم املجموع عىل عرشة  10إن كان السقي بَل كلفة ففيها العرش)  -

 ك، هي مقدار الزكاة الواجبة.  61,2=10 ÷ك   612املوسم من الذرة أو غريها بلغ 

، مثاله: إذا كان  ٪ ( فيقسم املجموع عىل عرشين  5) ففيها نصف العرش ،كان السقي بكلفة  وإذا -

 جبة. ك، هي مقدار الزكاة الوا  30,6 =  20  ÷ك   612ثمرة املوسم من الزيتون أو غريه بلغ 

 :إخراج القيمة يف زكاة احلبوب والثامر-ز

منها فيَم َيرج  احلق  علَّق  الشارع  والثَمر؛ ألن  الزروع  زكاة  القيمة يف  إخراج  تعال:    ؛ ل جيزئ  لقوله 

ُه َيْوَم َحَصاِدِه﴾    .(4) [141]األنعام:   ﴿َوآُتوا َحقَّ

 

 
 (.58/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )1)

املثلثة وقيل بإسكاهنا ما سقي بالسيل اجلاري إليه يف حفرة وتسمى احلفرة عاثوراء لتعثر املاء هبا إذا مل   بفتح( العثري:  2)

 (.188/ 1يعلمها. فتح الوهاب )

 (.981( ومسلم برقم )1483( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.58/ 2الفقه الشافعي )  يف( املعتمد 4)
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 املعادن القسم األول: زكاة 

 تعريف املعادن:  أول: 

 . (1) هي اجلواهر التي خترج من األرض من الذهب والفضة واحلديد والنحاس، وغريها

 وجوب الزكاة يف املعدن:ثانيا: 

 ٪(. 2.5)  ربع العرش  وزكاته جتب الزكاة يف املعدن إذا كان من الذهب والفضة فقط،

َلُكْم ِمَن  ودليل الوجوب عموم قوله تعال:   َأْخَرْجنَا  َوِِمَّا  َأْنِفُقوا ِمْن َطي َباِت َما َكَسْبُتْم  ِذيَن آَمنُوا  َا الَّ ﴿َيا َأهي 

 [. 267]البقرة:  اأْلَْرِض﴾

قال أصحابنا: أمجعت  "حيث قال:    ،وقد نقل صاحب املجموع اإلمجاع عىل وجوب الزكاة يف املعادن

 .(2) "ىل وجوب الزكاة يف املعدناألمة ع

 ثالثا: وقت وجوب زكاة املعادن: 

 . نصاباا، ونصابه نصب الذهب والفضة نفسهاملعادن إذا بلغ -1

 .(3) حلول عام كاملله   يشرتطل ومن حني احلصول عليه؛ وَيرج  -2

 الركاز القسم الثاين: زكاة 

 كنوز اجلاهلية املدفونة يف األرض.  هو تعريف الركاز:  -1

َكاِز اخْلُُمُس ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصحلديث أيب هريرة أن رسول اهلل    ٪(؛20)  مقدار الزكاة فيه: اخلمس  -2  .(4) ((َويِف الر 

 وقت وجوب زكاة الركاز حني احلصول عليه.  -3

 
 (. 77/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )1)

 (. 75/ 6( املجموع رشح املهذب ) 2)

 (. 80/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )3)

 (. 1710( ومسلم برقم )1499( أخرجه البخاري برقم )4)
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 :زكاة عروض التجارة تعريف - أ

والثياب،  عَ  واملأكولت،  كالسيارات،  الربح  بقصد  والرشاء  للبيع  ُأعدَّ  ما  كل  هي  التجارة:  روض 

 والعقارات، واحليوانات، واحليل، واجلواهر، والكتب وغريها من األشياء.  

 : زكاة عروض التجارة  وجوب - ب

 ما ييل: واألصل يف وجوب زكاة عروض التجارة 

هِبَا﴾ :  -سبحانه وتعال-عموم قوله    -  يِهْم  َوُتَزك  ُرُهْم  ُتَطه  ْم َصَدَقةا  َأْمَواهِلِ ِمْن  عموم  ف [  103]التوبة:  ﴿ُخْذ 

 ول فرق بينها. اآلية يشمل كل ماٍل عىل اختَلف أصنافه، وتباين أسَمئه، واختَلِف أغراضه، 

جبل حديث  و- بن  عنه-  معاذ  اهلل  النبي    - ريض  بعثه  والسَلم   عليه -ملا  اليمن،  -الصَلة  له:    إل  وقال 

 

َبا َوُيْريِب يقول اهلل تعال:  اٍر َأثِيمٍ َيْمَحُق اهللَُّ الر  َدَقاِت َواهللَُّ ل حُيِب  ُكلَّ َكفَّ  [،276 :البقرة]  الصَّ

 ما ييل: هلذه اآلية الكريمة أثر عظيم يف حتريك عجلة القتصاد؛ بني أثر دفع الزكاة عىل

 .الفقراء واملحتاجون )بعد حصوهلم عىل الزكاة(-1

 .األغنياء )بعد دفعهم لزكاة أمواهلم(-2

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 



(225( 

 

 
 

1 

د  يِف ُفَقَراِئِهمْ   اهللَ َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ  )) ْم، ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِياِئِهْم َفرُتَ
َض َعَلْيِهْم َصَدَقةا يِف َأْمَواهِلِ أوجب الزكاة  ف ،  (1) ((اْفرَتَ

 . من األمواليف أموال األغنياء، ول شك أن عروض التجارة  

 . (2) ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع  هنقل كَم عىل وجوب الزكاة يف عروض التجارة، اإلمجاع انعقد و-

 رشوط وجوب زكاة عروض التجارة: -ج 

هب والفضة، عند عامة العلَمء، وقد سبق بيانه.   : ونصاب عروض الت جارة   ، أن تبلغ النصاب  - 1  هو نصاب الذَّ

 أن حيول عليها احلول: وهو عام هجري.   -2

املتاجرة  -3 والرشاء    نية  األموالعند  والبيع  هلذه  إل  التمل ك  النية  هذه  تستمر  وأن  عام ،  عليه  يميض  أن 

 . (3) كامَلا 

 

 
 

 
 (.19( ومسلم برقم )1395( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.51( اإلمجاع )ص:2)

 (. 78/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )3)

 

بلغت نصاب الزكاة، ولكنه مل يستطع تأجري تلك رجل يمتلك وحدات سكنية معدة لإلجيار وقد 

 الوحدات ملدة عام كامل. إن كنت مكانه؛ فهل جيب عليك إخراج الزكاة؟ وملاذا؟

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 



(226 ( 

 

 

 كيفية إخراج زكاة عروض التجارة: -د

التاجر    إذا حلَّ موعُد الزكاة   - ، وزمان إخراج  تقويم كل جتارته حسب سعر السوقبحرص وجرد ويقوم 

خرات من البضائع والنقود، والديون املحتمل استَلمها، وقيمة  الرشاء، من  ، بغض النظر عن ثمن  الزكاة املدَّ

   .البضائعة يف املحل، فيقوم بجرد جتارته، وحيسب مجيع ما لديه، ثم َُيِرج من ذلك كل ه ربَع الُعرْش 

 قيمة مخسة وثَمنني غراماا من الذهب. ما يعادل النصاب، وهو    مجيع العروض بلغوجيب أن ت  -

الناتج هو ف  ،لديه ويقسمها عىل أربعني  وذلك بأن حيسب مجيع ما  (،٪2.5، بنسة )ربع العرش   َيرج الزكاة،  -

 يخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها. ، فمقدار الزكاة

 ضم عروض التجارة إىل النقود: -ـه

تاجر  ومثال ذلك: لو كان عند شخص  :  لتكميل النصاببعضها البعض    جيوز ضم قيمة عروض التجارة إل 

ريال(    400تساوي )وهذه  ل تبلغ نصاباا،  و  من املَلبس، أو املواد الغذائية، أو غري ذلك،  عروض جتارةولديه  

املبالغ النقدية  ضم  ي  هريال( فإن   800مثَلا )املطلوب  ريالا( وكان النصاب    450)  اقدره  ةنقدي  مبالغوعنده  

 ريالا( وهي تزيد عىل النصاب، فيخرج زكاهتا.  850ليصبح املجموع ) ؛ إل عروض التجارة التي لديه

 

 

من خالل ما تعلمَته من دراسة زكاة عروض التجارة؛ بادْر بتوجيه النصح للتجار الذين يملكون أنواع 

 .متعددة من املال

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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 نصاب زكاة اإلبل:-1                     

 مقدار الزكاة الواجب فيها عدد اإلبل مقدار الزكاة الواجب فيها اإلبلعدد 

 بنت خماض 35إل  25 شاة 9إل  5

 بنت لبون 45إل  36 شاتان 14إل  10

 حقة 60إل  46 ثَلث ِشَياه 19إل  15

 جذعة 75إل  61 أربع ِشَياه 24إل  20

 نصاب زكاة البقر: -2

 مقدار الزكاة الواجب فيها عدد البقر الزكاة الواجب فيهامقدار  عدد البقر

 َتبِيعان. 69إل  60 َتبِْيع 39إل  30

 َتبِيع ومسنة. 79إل  70 ُمِسنَّة 59إل  40

 نصاب زكاة الغنم: -3

 مقدار الزكاة الواجب فيها عدد الغنم

 شاة. 120إل  40

 شاتان. 200إل 121

 ِشَياهثَلث  300إل  201
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ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-4                        ُتَلخِّ

 نصاب زكاة الذهب والفضة حكم زكاة الذهب والفضة
املقدار الواجب إخراجه من 

 زكاة الذهب والفضة

   

ا موجزا للمعلومات يف الدرس بإكامل الفراغات -5  التالية:تكتَب ملخصا

 زكاة احليل عىل نوعني: -

 النوع األول: .....................: وهذا ............فيه الزكاة.

 النوع الثان: احليل غري املعد لَلستعَمل، وهذا ............فيه الزكاة.

 ....................................................،  رشوط احليل الذي ل جتب فيه الزكاة:-

 ............................................... رشوط وجوب زكاة عروض التجارة؛ هي:-

........................................... ،................................................ 

 نصاب الزكاة جيوز ضم قيمة ............... إل بعضها البعض لتكميل -

ص يف نقاط موجزة يف اجلدول التايل؛ كال من:-6  ُتَلخِّ

 زكاة األوراق النقدية )الفلوس(

 مقدارها رشوطها حكمها
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ا عن أحكام زكاة احلبوب والثامر يف اجلدول التايل:-7                      تكتَب ملخصا

املراد باحلبوب 

 بالثَمرواملراد 

رشوط وجوب 

زكاة احلبوب 

 والثَمر

نصاب احلبوب 

 والثَمر

مقدار الزكاة 

الواجبة يف 

 احلبوب والثَمر

كيفية إخراج 

زكاة احلبوب 

 والثَمر

 

 

    

ا يف نقاط موجزة حمددة عن أحكام زكاة املعادن والركاز يف اجلدول التايل:-8  تكتَب ملخصا

 زكاة الركاز الزكاة يف املعادن

 وقت وجوهبا نصاهبا وقت وجوهبا نصاهبا

  

 

  

ا موجزا عن نصاب وكيفية إخراج زكاة عروض التجارة.-9  تكتَب ملخصا

.........................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................... 
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ملستحقيها من األصناف  وثبتت    ، إذا كان املال نصاباا فَم فوقه، وحال احلول عليه، فقد وجبت فيه الزكاة

ر املالك إخراج الزكاة،    ذا ، وإعىل الفورمبارشة  ، ووجب عىل املالك إخراج القدر الواجب  الثَمنية فهو  أخَّ

الفقراء، ويكون يف ذمته حتى يؤديه للمستحقني، حتى وإن تلف مجيع ماله؛    ،آثم ألنه قرص  ويضمن حق 

 ستحقني.بسبب التأخري الذي مل يكن له فيه عذر، فيتحمل مسؤولية تقصريه، حفظاا ملصلحة امل

 مصارف الزكاة الثامنية:

ويف    الزكاةمصارف   قلوهبم،  واملؤلفة  عليها،  والعاملون  واملساكني،  الفقراء،  وهم:  أصناف،  ثَمنية 

 َواملََْساِكنِي َواْلَعاِملنَِي  الرقاب، والغارمون، ويف سبيل اهلل، وابن السبيل، قال تعال:  
ِ
َدَقاُت لِْلُفَقَراء ﴿إِنَََّم الصَّ

قَ  َفِة ُقُلوهُبُْم َويِف الر  بِيِل﴾ اهللِاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسبِيِل َعَلْيَها َواملَُْؤلَّ  [.  60]التوبة:   َواْبِن السَّ

 

 

من خَلل مصادر التعلم أو حمركات البحث اإللكرتونية أو برنامج املكتبة الشاملة بني املقصود 

 بمفاهيم األصناف الثَمنية ملصارف الزكاة.

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 



(231( 

 

 
 

1 

جيوز إعطاء الزكاة ملن يريد أن يتزوج، إذا كان ل جيد ما يكفيه للزواج، وهذا ل َيرج عن أصناف الزكاة  

 الثَمنية، التي ذكرها اهلل تعال؛ ألن من ل جيد ما يكفيه فهو فقري أو مسكني، فيجوز دفع الزكاة إليه. 

ولو قدر عىل كسب يليق  ":  -رُحه اهلل - قال النووي    ، جيوز دفع الزكاة لطالب العلم الرشعي، املتفرغ له

بحاله، إل أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الرشعية، بحيث لو أقبل عىل الكسب لنقطع عن التحصيل،  

 . (1) "حلت له الزكاة؛ ألن حتصيل العلم فرض كفاية 

الكسب يقدر عىل  الذي ل  املريض  الفقري؛ ألن  الزكاة لعَلج  دفع  يقدر عىل    ،جيوز  وليس عنده مال 

 َواملََْساِكنِي...﴾ نفقات العَلج من أهل الزكاة؛ لدخوله يف عموم قوله تعال:  
ِ
َدَقاُت لِْلُفَقَراء ]التوبة:    ﴿إِنَََّم الصَّ

 [ بل هو أول من غريه من الفقراء؛ ألنه فقري وعاجز عن الكتساب. 60

ين الذي للمسلم عىل غريه ل َيلو من أن يكون عىل أحد حالني:  الدَّ

  وقت، ، قادر عىل تسلميه بأي  ، معرتف بمقداره، باذل لهالدينمقرٍّ ب  شخص   أن يكون عند  األوىل:احلالة  

ينهذه عىل الشخص أن  ففي احلال   إل ما معه من مال، فيزكي عن مجيع   إضافة  الذي له عند الغري،   يزكي الدَّ

ْين حلني   ماله؛ وذلك كل عام، ولو مل يقبضه من املدين؛ ألنه بمثابة الوديعة، وجيوز له أن يؤجل أداء زكاة الدَّ

 قبضه، ويؤدي زكاته عن األعوام كلها.

ففي  ،  معرتف به، لكنه معرس، أو ِماطل، أو يكون عند جاحد له  شخص  أن يكون عند  ة:الثانياحلالة  

ليس عليه زكاة، لكنه إذا قبضه فاألحوط له: أن يزكيه عن عاٍم واحد، ولو مكث عند املعرس أو    هذهاحلال  

 .(2)   املَمطل أو اجلاحد أعواماا عديدة

 
 (. 190 /6( املجموع رشح املهذب ) 1)

 (. 20( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسَلمي الدول )ص: 2)
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م أربعة  :مقرتحات تنفيذية يمكن أن يستفيد منها املجتمع من الزكاة قدِّ

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 

ا عن موضوع أداء الزكاة ومصارفها بإكامل الفرغاِت التاليِة:                         تكتَب ملخصا
 ....................................................  مصارف الزكاة ثَمنية أصناف، وهم:-

.......................................................................................... 

ين الذي للمسلم عىل غريه ل َيلو من أن يكون عىل أحد حالني:-  الدَّ

 احلالة األول:......................................، وحكمها: .........................

 ة:......................................، وحكمها: .........................احلالة الثاني

جيوز إعطاء الزكاة ملن يريد أن ..........، إذا كان ل جيد ما يكفيه، وجيوز دفع الزكاة أيضا -

 ............ املتفرغ له، وجيوز دفع الزكاة كذلك ................... الفقري. 
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 صنِّف ما يأيت يف القائمة التالية من خالل اجلدول: : 1س

)أثاث املنزل، األوراق النقدية، األسامك، التمور، أسهم معدة للتجارة والستثامر، املسكن،  

 أدوات املصنع، األنعام(  

 ما ل جتب فيه الزكاة  ما جتب فيه الزكاة
  
  
  
  
  
  

 

 احسب مقدار الزكاة الواجبة لكل مما يأيت يف اجلدول:: 2س

 مقدار الزكاة  املال

  جراما من الفضة  2020

  كيلو جراما من التمر تسقى بال كلفة  230

    24جرام من الذهب عيار   600

  ريال   3000000

  كيلو جراما من القهوة تسقى بمؤنة وكلفة 83600
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 : أ( بام يناسبها من املجموعة )ب( من خالل وضع الرتقيم املناسب)اربط كل فقرة من املجموعة : 3س

 الـمجـمــوعـــة )ب(  اإلجابة  الـمــجـمـوعــة )أ( 

 احليل املعد لالستعامل  أ و من فوائد الزكاة 1

2 
الزكاة ركن من أركان  

 اإلسالم 
 أي ل يكمل اإلسالم إل هبا ب  

 ربع العرش  ج   املعادن والركاز 3

 د  األنعام السائمة 4
قيمة مخسة وثامنني ما يعادل 

 الذهب.غراماا من 

5 
 ل زكاة عىل 

 
 النامء والزيادة والربكة هـ 

6 
يف   القدر الواجب إخراجه

 :زكاة األوراق النفدية
 و 

لطالب العلم الرشعي، املتفرغ  

 له

 مخسة أوسق  ز  نصاب احلبوب والثامر: 7

 زكاة الزروع والثامر ح   : ل جيزئ إخراج القيمة يف 8

9 
نصاب زكاة مجيع العروض  

 املعدة للتجارة . 
 ط 

من األموال التي ل يشرتط فيها  

 احلول يف الزكاة

10 
 جيوز دفع الزكاة

 
 ترعى بنفسها بال كلفة ي 
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بالتعاون مع زمَلئك ناقش مسألة واحدة فقط ِما ييل؛ ثم دون نتيجة املناقشة يف بطاقة وضعها 

 يف ملف إنجازك.

 املال املدخر.حكم زكاة  -1

 حكم زكاة الراتب الشهري. -2

 .حكم زكاة مكافأة هناية اخلدمة -3
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم الصوم. -

 يقدر أمهية الصوم. -

 يبني فضل الصوم.  -

 يعظم شعرية الصوم.  -

 يوضح حكم صوم رمضان. -

 وجوب صوم رمضان.يوضح رشوط  -

يبني حكم الصوم يف السفر من بلد إل بلد َيتلفان يف  -

 الرؤية أو دخول رمضان.

 يعدد مستحبات الصيام. -

 يعدد مكروهات الصيام. -

 يبني حكم صيام العاجز واملريض واحلامل واملرضع. -

 يبني األيام التي يستحب صومها. -

 يوضح األيام التي حيرم صومها.  -

 أليام التي يكره صومها.يوضح ا -

 يعتني بصوم التطوع. -

يبني حكم العتَمد عىل احلسابات الفلكية واملراصد  -

 يف رؤية اهلَلل. 

 يناقش حكم بخاخ الربو، والغرغرة للصائم.  -

 يناقش حكم قطرة األنف واألذن والعني للصائم.  -

 حكم احلقن العَلجية واملغذية للصائم.  ينقاش -

 يناقش حكم الغسيل الكلوي واملهبيل للصائم. -

 

 خمرجات التعلم
 يناقش حكم التحاميل الرشجية للصائم. -

 يناقش حكم منظار املعدة للصائم. -

يناقش حكم حفر األسنان وقلعها وحشوها  -

 وتلبيسها للصائم.

 األكسجني للصائم.يناقش حكم غاز  -

 يناقش حكم أخذ الدم للتحليل، ونحوه للصائم. -

 يناقش حكم التربع بالدم للصائم. -

 يرشح مفهوم العتكاف. -

 يبني حكم العتكاف. -

 يذكر رشوط صحة العتكاف. -

 يعدد مبطَلت العتكاف. -

 يعتني بالعتكاف. -

 يلتزم بأداء زكاة الفطر -

 الفطر، ومقدارها.يوضح حكم زكاة  -

 يبني أدلة مرشوعية زكاة الفطر. -

 يناقش احلكمة من مرشوعية زكاة الفطر. -

 يذكر رشوط وجوب زكاة الفطر. -

 يبني من َيرج عنهم زكاة الفطر. -

 يعدد األصناف التي َيرج منها زكاة الفطر. -

 يبني وقت وجوب زكاة الفطر، وقت إخراجها. -

 ر إل بلد آخر.يناقش حكم نقل زكاة الفط -
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 املوضوع األول: الصيام:

 تعريف الصوم. أول: 

 . الصيام وفضلهثانيا: مكانة 

 .ثالثا: حكمة مرشوعية الصيام

 . رابعا: شهر رمضان وفضائله

 :املوضوع الثاين: أحكام صوم رمضان

 . أول: حكم صوم رمضان

 . ثانيا: الصوم لرؤية اهلَلل

 . ثالثا: رشوط وجوب صوم رمضان

 . رابعا: األعذار املبيحة للفطر يف رمضان

بلد   إل  بلد  من  السفر  أو خامسا:  الرؤية  يف  َيتلفان 

 .دخول رمضان 

 . سادسا: فرائض الصوم

 . سابعا: مبطَلت ومفطرات الصوم

 .ثامنا: مستحبات وسنن الصيام

 .تاسعا: مكروهات الصيام

 .عارشا: قضاء الصيام

 املوضوع الثالث: صوم التطوع، وفضله:

 .أول: تعريف صوم التطوع

 .ثانيا: األيام التي يستحب صومها

 

 مفردات الوحدة
 .ثالثا: األيام التي حيرم صومها

 .رابعا: األيام التي يكره صومها

 املوضوع الرابع: مسائل معارصة يف الصوم:

 :املوضوع اخلامس: العتكاف 

 . أول: تعريف العتكاف

 .ثانيا: حكم العتكاف

 . ثالثا: احلكمة من العتكاف 

 . رابعا: رشوط صحة العتكاف

 . خامسا: مبطَلت العتكاف

  :املوضوع السادس: زكاة الفطر

 . أول: احلكمة من مرشوعية زكاة الفطر

 .ثانيا: حكمها ودليل مرشوعيتها

 . مقدار زكاة الفطرثالثا: 

 .رابعا: عىل َمْن جتب

 .خامسا: رشوط وجوب زكاة الفطر

 .سادسا: األصناف التي َيرج منها زكاة الفطر

 .سابعا: وقت وجوب زكاة الفطر

 .ثامنا: وقت إخراج زكاة الفطر 

 . تاسعا: نقل زكاة الفطر

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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ا وانقياد وخضوع تام   إن الصوم مظهر من مظاهر الدين، ودليل قاطع عىل القيام بأمر اهلل من حمبة ورضا

ألوامره؛ ولذلك مل َيل دين من األديان إل والصيام ركن من أركانه، ودعامة من دعائمه، قال اهلل تبارك 

ِذيَن َآَمنُوا ُكتَِب  :وتعال َا الَّ ُكْم َتتَُّقونَ َيا َأهي  ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ َياُم َكََم ُكتَِب َعىَل الَّ ]سورة البقرة   َعَلْيُكُم الص 

الشهوات، وترويضها عىل  . [183 الصرب عن  وتعليمها  النفس وتزكيتها  تربية  الصيام يف  مقاصد  وتتجىل 

، وكذلك حيقق الوحدة بني املسلمني  َتتَُّقونَ َلَعلَُّكْم    الطاعات، ويتحق بالصوم التقوى كَم قال سبحانه:

ا، فيشعر املسلم بعزة اإلسَلم، فإن الحتاد مظهر من مظاهر   كوهنم يفطرون يف وقت وحمدد وجيوعون مجيعا

 القوة والعزة. 

 . ومن خَلل هذه الوحدة سنتعرف عىل الصيام وأحكامه، وأنواعه 

 

اهتم الترشيع اإلسَلمي بطهارة األبدان والنفوس واألموال؛ ويظهر هذا الهتَمم بوضوح لكل من يتأمل  

 الصيام. خَلل يف أركان اإلسَلم. وضح ذلك من  

 .......................................................................................................

.................. ..................................................................................... 
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 الصيام لغة: اإلمساك عن اليشء.

 . ( 1) داا هلل ب ، تع رات، من طلوع الفجر إل غروب الشمس ورشعاا: اإلمساك عن األكل والرشب وسائر املفط  

ل يدخل    ، بباب من أبواب اجلنة  الصائمني سواء صيام الفرض، أو صيام التطوع   اهلل تعال  خص  -1

إِنَّ  )):  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنه -كَم جاء يف حديث سعد    ، منه أحد إل الصائمون

ا ُيَقاُل َلهُ  اِئُموَن َيْوَم الِقَياَمةِ   : يف اجلَنَِّة َبابا اُن يدخُل ِمنُْه الصَّ يَّ ُهْم، ُيَقاُل:    ، الرَّ ل يدخُل ِمنُْه َأَحٌد َغرْيُ

ُهمْ  اِئُموَن؟ َفَيُقوُموَن ل َيْدُخُل ِمنُْه َأَحٌد َغرْيُ    . (2) ((َفَلْم َيْدُخل ِمنُْه َأَحدٌ   ،َفإَِذا َدَخُلوا ُأْغِلَق   ،َأْيَن الصَّ

ْومَ ))  :ملسو هيلع هللا ىلصبنفسه جمازاة الصائم، قال النبي  تول  عال  أن اهلل ت  -2 ُه    ،ُكل  َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، إِلَّ الصَّ َفإِنَّ

ائِِم َأْطَيُب ِعنَْد    . (3)((ِمْن ِريِح املِْْسِك   اهللِِل، َوَأَنا َأْجِزى بِِه، َوخَلَُلوُف َفِم الصَّ

قال: قال الرسول    - ريض اهلل عنه -وقاية للمسلم من الوقوع يف اإلثم، فعن أيب هريرة    الصيام   أن -3

َ )):  ملسو هيلع هللا ىلص َأْو َشاَُت جَيَْهْل، َفإِِن اْمُرٌؤ َقاَتَلُه،  : َفََل َيْرُفْث، َولَ  َياُم ُجنٌَّة، َفإَِذا َكاَن َأَحُدُكْم َصاِئَما ُه،  الص 

 . (4)((َفْلَيُقْل: إِن  َصاِئٌم، إِن  َصائِمٌ 

 
 (.155/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )1)

 (.1152( واللفظ له، ومسلم برقم )1896( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 5927( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 1151( ومسلم برقم )1894( أخرجه البخاري برقم )4)
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ِذي  ))  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال الرسول    - ريض اهلل عنه -عظم ثواب الصيام: جاء يف حديث أيب هريرة   -4 َوالَّ

اَبُه وَ  ُك َطَعاَمُه َورَشَ اِئِم َأْطَيُب ِعنَْد اهلل َتَعاَل ِمْن ِريِح املِْسِك؛ َيرْتُ َشْهَوَتُه  َنْفيِس بَِيِدِه خلُُلوُف َفِم الصَّ

َياُم ِل   ،ِمْن َأْجيِل   .(1) ((َوَأَنَا َأْجِزي بِِه، َواحلََسنُة بَِعرْشِ َأْمَثاهِلَا ، الص 
 

 
 

 مراقبة اهلل وخشيته. عىل  يتمثل فيه عنرص املراقبة الصادقة، فهو يريب املسلم    ،رسٌّ بني العبد وخالقه -1

د األمة عىل النظام  -2 وخلق اإلحسان، ويصون املجتمع من  بني املؤمنني،  الرُحة  وعاطفة  ، واليعو 

 الرشور واملفاسد. 

  ، جيعل املسلم يشعر وحيس بآلم إخوانه، فيدفعه ذلك إل البذل واإلحسان إل الفقراء واملساكني -3

 بني املجتمع.   ويتحقق فيه مبدأ التكامل

وحتمل    ، ؤوليةوحتمل املس  ، الصيام تدريب عميل عىل ضبط النفس وجهادها، ويؤدي إل الصرب -4

 . املشاق
 

 
 (. 1151( واللفظ له، ومسلم برقم )1904أخرجه البخاري برقم )( 1)

 

 .اكتب بعض النصوص من القرآن والسنة عن أجر الصائم عند اهلل تعال

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .  اإلسَلم العظيمة التي ل يقوم إل هبا ركن من أركان  صيام شهر رمضان 

 وللصوم فيه فضائُل كثرية، منها: 

الصحيح:   -1 احلديث  اجلَنَّةِ ))جاء يف  َأْبَواُب  ُفت َحْت  َرَمَضاُن  َجاَء  النَّارِ   ، إَِذا  َأْبَواُب    ، َوُغل َقْت 

َياطنِيُ  َدِت الشَّ  . (1)((َوُصف 

َم ِمْن َذْنبِه)): ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  -2 ا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ  . (2) ((َمْن َصام َرَمَضاَن إِيََمناا َواْحتَِسابا

تعال:يف رمضان   -3 القرآن، قال  لنَّاِس   أنزل اهلل  ل  ى  ُهدا اْلُقْرآُن  فِيِه  ُأنِزَل  ِذي  الَّ َرَمَضاَن  َشْهُر 

َن اهْلَُدٰى َواْلُفْرَقانِ   . [185]البقرة:  َوَبي نَاٍت م 

ومن فضائل شهر رمضان فيه ليلة القدر التي هي خري من ألف شهر، كَم جاء يف حديث    -4

وا َليلَة الَقْدِر يف الَوْتر من الَعرِش األواِخِر  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رسوَل اهلل    -ريِضَ اهللُ عنها - عائشَة   حَتر 

   .(3)((من رمضانَ 

 
 ( واللفظ له. 1079( ومسلم برقم )3277( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 759( ومسلم برقم )38( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 2017( أخرجه البخاري برقم )3)

من ترشيع صيام شهر رمضان وفرضه عىل كّل مسلٍم يف  -سبحانه-جتّلت حكمة اهلل 

العديد من األمور؛ منها: حتقيق تقوى اهلل يف النفوس، وحتقيق وحدة األمة اإلسَلمّية، وحتقيق 

العطاء، واستشعار الرتابط الجتَمعي بتذكر املحرومني ومواساهتم، وتعويد النفس عىل الَبْذل و

 .نعمة اهلداية إل دين اإلسَلم التي مّن اهلل هبا عىل عباده املؤمنني
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﴿َيا  تعال:  قوله    صيام رمضان: ركن من أركان اإلسَلم، وهو فرض عىل كل مكلف، ودل عىل فرضيته

ُكْم َتتَُّقوَن﴾ ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ َياُم َكََم ُكتَِب َعىَل الَّ ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الص  َا الَّ  [. 183]البقرة:   َأهي 

َشَهاَدِة َأْن لَ    :ُبنَِى اإِلْسََلُم َعىَل مَخْسٍ ))   :ملسو هيلع هللا ىلص  قال: قال رسول اهلل  - ريض اهلل عنهَم- ابن عمر    وحديث

ا َرُسوُل   ،اهللُإَِلَه إِلَّ  دا ، َوَصْوِم َرَمَضانَ اهللِ َوَأنَّ حُمَمَّ َكاِة، َواحْلَج   الزَّ
ِ
ََلِة، َوإِيَتاء  . (1) ((، َوإَِقاِم الصَّ

ا لَفرِضيَّتِه؛ فهو   وَمن َتَرك َصوَم َشهِر رمضاَن جاحدا

، َرَمضاَن    كافٌر  شهر  ِمن  واحٍد  يوٍم  َصوَم  تَرَك  ومن 

نوِب، وجيُِب   ؛ فقد أتى كبريةا ِمن كباِئِر الذ  ا كَسَلا دا متعم 

 .  (2)  . عليه القضاءُ 

من شعبان؛ حلديث:   هَلل برؤية جيب صيام رمضان  يوم  آخر  عند غروب شمس  ُصوُموا  ))الشهر 

َة َشْعَباَن َثََلثنِيَ   .(3) ((لُِرْؤَيتِِه، َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِِه، َفإِْن ُغب َى َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلوا ِعدَّ

َثََلَثةٍ ُرفَِع  ))حلديث:    : فاملجنون ليس عليه صوم؛ العقل  -1 َعْن  املَْْجنُوِن  ))  :وذكر   (( اْلَقَلُم  َوَعِن 

 
 (. 16( ومسلم برقم )8( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.148/ 22( التمهيد )2)

 (.1081( ومسلم برقم )1909( أخرجه البخاري برقم )3)

نقل ابن عبد الرب إمجاع العلَمء عىل أن ل 

 .(2)فرَض يف الصوم غري شهر رمضان
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 . (1)(( َحتَّى َيْعِقَل 

ِغرِي َحتَّى  ))وذكر  ((ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثََلَثةٍ ))حلديث:  ؛ : فالصبري ليس عليه صوم البلوغ -2 َوَعِن الصَّ

 . (2)((َيْكرُبَ 

: ُيشرتط اإلسَلم يف وجوب الصوم، وصحته؛ فَل جيب الصوم عىل الكافر، ول يصح  اإلسالم -3

 .  صام منه إن  

: فغري القادر لجيب عليه الصوم، مثل كبري السن، عليه الكفارة، وكذلك احلامل  القدرة  -4

ُقوا    لقوله: ؛ واملرضع، عليهم القضاء يف أيام أخر [ وقوله:  16]التغابن:   َما اْسَتَطْعُتْم﴾ اهللَ ﴿َفاتَّ

اٍم ُأَخَر﴾ ٌة ِمْن َأيَّ ا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ ا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريضا اما  [. 184]البقرة:  ﴿َأيَّ

ٌة ِمْن َأيَّ لقوله:  ؛اإلقامة وعدم السفر -5 ا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ ]البقرة:   اٍم ُأَخَر﴾ ﴿َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريضا

184 .] 

ول يصح صيامهَم إن   ،: فاحلائض والنفساء ل جيب عليهَم الصيام الطهارة من احليض والنفاس -6

 . وعليهَم القضاء  ،صامتا

كسائر العبادات، فمن امتنع عن املفطرات ملرض أو لعدم النية   :: من رشوط صحة الصيام النية -7

 ُيقبل منه. اشتهاء الطعام أو الرشاب أو اجلَمع، أو بغرض الرياضة وختفيف الوزن، فَل  

 كالتال: ص اهلل ألصناٍف من الناس يف الفطر يف رمضان ختفيفاا ورُحة وتيسرياا هلم، وهم رخَّ 

 : العذر األول: املرض، وهو عىل النحو التايل

الصوم   الشخص  إذا مرض  -  1 فيه  يشق عليه  ،مرضاا ل يَّضه  أو    ،ول  الزكام  مثل  إن صام،  يتأذى  ول 

 
 (. 2350( واحلاكم وصححه برقم )4398( وأبو داود برقم ) 2041أخرجه ابن ماجه برقم ) (2، )(1)
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 . الصداع اليسريين، أو وجع الَّضس، وما شابه، فَل جيوز له أن يفطر

فيجوز له الفطر، وعليه القضاء بعد شفائه إن كان  ويتعبه،  املريض مرضاا يشق عليه الصوم  مرض  إذا    -   2

َوَمْن َكاَن  ﴿د شفائه، قال تعال:  ول جيوز له اإلطعام؛ إذ الواجب عليه القضاء بع  يمكن الشفاء منه،مرضه  

اٍم ُأَخَر﴾ ٌة ِمْن َأيَّ ا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ  [. 185]البقرة:  َمِريضا

ويشق عليه الصوم، أو العاجز عن الصيام عجزاا    يمكن أن ُيشفى ول يربئمزمن ل    املرضأما إذا كان    -3

فِْدَيٌة  ﴿قال تعال:    ،سكيناا يفطر ويطعم عن كل يوم أفطر فيه م؛ فإنه  مستمراا كالكبري ُيطِيُقوَنُه  ِذيَن  الَّ َوَعىَل 

 [. 184]البقرة:  َطَعاُم ِمْسِكنٍي﴾

ويَّض به، وخيش اهلَلك بسببه، فالفطر عليه واجب،    ،إذا كان املرض يشق عىل الصائم مشقة شديدة   -   4

﴾ اهللَ﴿َوَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ  قال تعال:   َوَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِل  ﴿ [ وقال أيضاا:  29]النساء:    َكاَن بُِكْم َرِحيَما

 [. 195]البقرة:  التَّْهُلَكِة﴾ 

 :: السفرالعذر الثاين

َفْلَيُصْمُه  ﴿َفَمْن    يباح للمسافر الفطر يف رمضان، وجيب عليه القضاء؛ لقوله تعال:   - 1  ْهَر  َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

اٍم ُأَخَر﴾ ٌة ِمْن َأيَّ ا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ ملن سأله عن الصيام يف السفر:    ملسو هيلع هللا ىلصولقوله    [185]البقرة:    َوَمْن َكاَن َمِريضا

»بلغ الَكِديد أفطر، فأفطر ، وخرج إل مكة صائَما يف رمضان، فلَم  (1) ((إِْن ِشْئَت َفُصْم، َوإِْن ِشْئَت َفَأْفطِرْ ))

 . (2) الناس«

ويباح الفطر يف السفر الطويل الذي يباح فيه قرص الصَلة، وهو ما يقدر بثَمنية وأربعني ميَلا، أي: حوال    -2

 . تقريباا  ثَمنني كيلو مرتاا 

 
 ( واللفظ له. 1121( ومسلم برقم )1943( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1944( أخرجه البخاري برقم )2)
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التح  -3 به  ُيراد  املباح، فإن كان سفر معصية أو سفراا  السفر  للفطر يف رمضان هو  املبيح  ايل عىل  والسفر 

 الفطر، مل يبح له الفطر هبذا السفر. 

َفَلْم َيِعِب    ملسو هيلع هللا ىلص  ي: »ُكنَّا ُنَسافُِر َمَع النَّبِ -ريض اهلل عنه-حلديث أنس    ؛وإن صام املسافر َصحَّ صومه وأجزأه  -4

اِئِم« ُر َعىَل الصَّ
اِئُم َعىَل املُْْفطِِر، َولَ املُْْفطِ الصَّ

، ولكن برشط أل يشق عليه الصوم يف السفر، فإن شقَّ عليه،  (1)

   . أو أَْضَّ به، فالفطر يف حقه أفضل؛ أخذاا بالرخصة

  :: احليض والنفاسالعذر الثالث 

فاملرأة التي أتاها احليض أو النفاس تفطر يف رمضان وجوباا، وحيرم عليها الصوم، ولو صامت مل يصح  

  ،َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت مَلْ ُتَصل  َومَلْ َتُصمْ ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    - ريض اهلل عنه-منها؛ حلديث أيب سعيد اخلدري  

   .(2) ((َفَذلَِك ُنْقَصاُن ِدينَِها

ْوِم، َولَ  ":  -ريض اهلل عنها - وجيب عليهَم القضاء؛ لقول عائشة    الصَّ
ِ
َكاَن ُيِصيُبنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاء

ََلةِ   الصَّ
ِ
 .(3) "ُنْؤَمُر بَِقَضاء

  :: احلمل والرضاعالعذر الرابع

ملا رواه    ؛ هلا الفطرفاملرأة إذا كانت حامَلا أو مرضعاا، وخافت عىل نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز  

َوَعْن    اهللَإنَّ  ))  : ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -أنس   ََلِة،  َوَشْطَر الصَّ ْوَم  املَُْسافِِر الصَّ َعْن  َوَضَع 

ْومَ  الصَّ َواملُْْرِضِع  أفطرتاها(4)((احْلُْبىَل  التي  األيام  مكان  واملرضع  احلامل  وتقيض  عىل    ؛،  خافتا  إن  وذلك 

 
 (. 1118( واللفظ له، ومسلم برقم )1947)( أخرجه البخاري برقم 1)

 (. 304( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.335برقم ) مسلم( أخرجه 3)

 (.1667( وابن ماجه برقم )2274( والنسائي )715( أخرجه الرتمذي وحسنه، برقم )4)
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كل يوم    نفسيهَم، فإن خافت احلامل مع ذلك عىل جنينها، أو املرضع عىل رضيعها؛ أطعمت مع القضاء عن 

ا َأْفَطَرَتا َوَأْطَعَمَتا«-ريض اهلل عنهَم-مسكيناا؛ لقول ابن عباس   : »َواحْلُْبىَل َواملُْْرِضُع إَِذا َخاَفَتا َعىَل َأْوَلِدمِهَ
 (1 ). 

 

من سافر من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إل بلد آخر، فحكمه يف اإلفطار والستمرار حكم البلد الذي  

ا   انتقل إليه، فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر ألقل من تسعة وعرشين يوما

ا ا؛ ألن الشهر ل ينقص عن تسعة وعرشين يوما  . (2) لزمه أن يقيض يوما

الفرض  : النية  - 1 الليل يف صيام  من  تبييتها  َما  ))حلديث:    ؛ وجيب  اْمِرٍئ  لُِكل   ََم  َوإِنَّ بِالن يَّاِت،  اأْلَْعََمُل  ََم  إِنَّ

َياَم َقْبَل اْلَفْجِر َفََل ِصَياَم َلهُ ))وحلديث:  ؛(3) ((َنَوى  . (4)((َمْن مَلْ جَيَْمِع الص 

 
 (. 913( وصححه األلبان يف إرواء الغليل برقم )2318( أخرجه أبو داود برقم )1)

 (. 352افعي امليرس )ص:  ( الفقه الش2)

 (. 1907( ومسلم برقم )1( أخرجه البخاري برقم )3)

( وصحح إسناده احلافظ ابن حجر يف 2333( والنسائي برقم )730( والرتمذي برقم )2454( أخرجه أبو داود برقم )4)

 (. 275/ 1الدراية )

 

 ما الذي يمكنك أن تفعله إذا شعرت باإلعياء يف هنار رمضان وأنت صائم ومل تستطع مواصلة الصوم؟

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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وُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب  لقوله تعال:    ؛اإلمساك عن املفطرات: وهي األكل والرشب واجلَمع  -2 ﴿َفاآْلَن َبارِشُ

أَ   اهللُ ُثمَّ  اْلَفْجِر  ِمَن  اأْلَْسَوِد  اخْلَْيِط  ِمَن  اأْلَْبَيُض  اخْلَْيُط  َلُكُم   َ َيَتَبنيَّ َحتَّى  ُبوا  َوارْشَ َوُكُلوا  إَِل  َلُكْم  َياَم  الص  ُِت وا 

ْيِل﴾  [. 187]البقرة:   اللَّ

 .(1) معرفة غروب الشمس، وطلوع الفجر -3

َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد    لقوله تعال:؛  األكل والرشب عمداا   -1 ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ ﴿َوُكُلوا َوارْشَ

َياَم إَِل اللَّْيِل﴾   [. 187]البقرة:  ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأُِت وا الص 

 .ألنه يف معنى املطعوم   وصول يشء إل اجلوف من دواء أو عني، ولو غري مطعوم؛ -2

 .(2) ((من ذرعه القيء فَل قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))حلديث:  ؛تعمد القيء -3

أو   تقبيلها، أو    ، أو ملس املرأة  ، الوطء يف الفرج( أو اإلنزال )الستمناء( بسبب مبارشة باليدوهو  اجلَمع )  - 5

وُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب    لقوله تعال:  ؛ حوهن َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَْبَيُض    اهللُ ﴿َفاآْلَن َبارِشُ ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ َلُكْم َوُكُلوا َوارْشَ

ْيِل﴾  اللَّ إَِل  َياَم  الص  َأُِت وا  ُثمَّ  اْلَفْجِر  ِمَن  اأْلَْسَوِد  اخْلَْيِط  والدليل187]البقرة:    ِمَن  الستمناء   [  أن  عىل 

َبُه ِمْن َأْجىِل )) املفطرات قول اهلل تعال يف احلديث القدس عن الصائم:  من  .(3) (( َيَدُع َشْهَوَتُه َوَأْكَلُه َورُشْ

 . (4)((َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت مَلْ ُتَصل  َومَلْ َتُصمْ ))حلديث:  ؛احليض والنفاس  -6

 احلقنة من أحد السبيلني، أو إدخال يشء يف اإلحليل أو املهبل، أو األنف.  -7

 
 (. 353-352( الفقه الشافعي امليرس )ص:  1)

 (. 720( والرتمذي وحسنه برقم )1676)( أخرجه ابن ماجه برقم 2)

 (. 1151( ومسلم برقم )7492( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 80، 79( ومسلم برقم )304( أخرجه البخاري برقم )4)
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عن    -8 للخروج  باجلنون؛  الصوم  ويبطل 

 أهلية التكليف.

ويبطل الصوم بالردة؛ للخروج عن أهلية   -9

 (2) .(1) التكليف

 

 

ُلوا اْلِفْطرَ )) : ملسو هيلع هللا ىلص تعجيل الفطر عند حتقق الغروب؛ لقوله  -1  . (3)((ل َيَزاُل النَّاُس بَِخرْيٍ َما َعجَّ

َ    ملسو هيلع هللا ىلص»َكاَن النَّبِي     :حلديث أنس بن مالك قال  ؛أن يكون الفطر بثَلث رطبات أو ُترات  -2 ُر َقْبَل َأْن ُيَصيل 
ُيْفطِ

»
ٍ
اٌت َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماء اٌت، َفإِْن مَلْ َتُكْن ُُترَْيَ  . (4) َعىَل ُرَطَباٍت، َفإِْن مَلْ َتُكْن ُرَطَباٌت َفُتَمرْيَ

 
 (. 356-355( الفقه الشافعي امليرس )ص:  1)

 . (1155(، ومسلم برقم )1831أخرجه البخاري برقم )( 2)

 (. 1098( ومسلم برقم )1957)( أخرجه البخاري برقم 3)

 (. 696( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )4)

 

م النُّصح ملن يفعل ما ييل:  َقدِّ

 يصوم وعندما أحس بالعطش يرشب قليال من املاء يف هنار رمضان دون أن يراه أحد.-

 .يصوم يف هنار رمضان ولكنه ل يؤدي الصالة-

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 

َمْن أكل أو رشب ناسياا؛ فصيامه صحيح ول إثم 

من نيس وهو صائم فأكل أو )): ملسو هيلع هللا ىلصعليه، كَم قال النبي 

 .(2) ((رشب فليتم صومه فإنَم أطعمه اهلل وسقاه
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1 

َفطََّر  ))حلديث:    ؛وتفطري الصائمني، ولو عىل ُترة، أو رشبة ماء، أو غريمها، واألكمل أن يشبعهم  - 3 َمْن 

 .(1) ((َصاِئَما َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِرِهْم ِمْن َغرْيِ َأْن َينُْقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيئاا

ُحوَر َبَرَكةُ ))حلديث:  ؛ويستحب السحور، وتأخريه ما مل يقع شك  -4 ُروا َفإِنَّ السَّ  . (2)((َتَسحَّ

الصيام   -  5 وأثناء  الفطر،  عند  َماُم  )):  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله    ؛الدعاء  َواإْلِ ُيْفطَِر،  َحتَّى  اِئُم  الصَّ َدْعوهُتُْم:  ُتَرد   َل  َثََلَثٌة 

 . (3)((اْلَعاِدُل، َوَدُعَوُة املَْْظُلومِ 

ريض اهلل  -اإلكثار من الصدقة، وتَلوة القرآن، وتفطري الصائمني، وسائر أعَمل الرب: فعن ابن عباس    -  6

يُل، َوَكاَن    ، َأْجَوَد النَّاِس بِاخلرَْيِ   ملسو هيلع هللا ىلصقال: »َكاَن النَّبِي     -عنهَم َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن يِف َرَمَضاَن، ِحنَي َيْلَقاُه ِجرْبِ

َينَْسِلَخ، َيْعِرُض َعَلْيِه َرُسوُل   َلْيَلٍة يِف َرَمَضاَن، َحتَّى  يُل ُكلَّ  يُل، َكاَن    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِيْلَقاُه ِجرْبِ َلِقَيُه ِجرْبِ اْلُقْرآَن، َفإَِذا 

يِح املُْْرَسَلِة«َأْجَوَد بِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ َرُسوُل   اخْلرَْيِ ِمَن الر 
 (4) . 

: »اَن  -ريض اهلل عنها -الجتهاد يف صَلة الليل: وباألخص يف العرش األواخر من رمضان؛ فعن عائشة    -   7

ا  )):  ملسو هيلع هللا ىلصولعموم قوله    ؛(5) إَِذا َدَخَل اْلَعرْشُ َشدَّ ِمْئَزَرُه، َوَأْحَيا َلْيَلُه، َوَأْيَقَظ َأْهَلُه«  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِى    َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيََمنا

َم ِمْن َذْنبِهِ  ا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ  . (6) ((َواْحتَِسابا

ةا )ُعْمَرٌة يِف َرَمَضاَن ): ملسو هيلع هللا ىلص : لقوله العمرة  -  8  . (7) ((َتْعِدُل َحجَّ

 
 ( وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.807( والرتمذي برقم )1746( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 1095( ومسلم برقم )1923( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 2526( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )3)

 (. 2308لم برقم )( ومس6( أخرجه البخاري برقم )4)

 (. 1174( واللفظ له، ومسلم برقم )2024( أخرجه البخاري برقم )5)

 (. 759( واللفظ له، ومسلم برقم )37( أخرجه البخاري برقم )6)

 (. 1256( ومسلم برقم )1782( أخرجه البخاري برقم )7)
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وِر َواْلَعَمَل بِِه َواجْلَْهَل َفَلْيَس هللِ َحاَجٌة َأْن َيَدَع  ))حلديث:    ؛يكره للصائم اللفظ القبيح  -1 َمْن مَلْ َيَدْع َقْوَل الز 

اَبهُ   .(1) ((َطَعاَمُه َورَشَ

ُلوا اْلِفْطرَ ل َيَزاُل ))حلديث:  ؛تأخري اإلفطار -2  . (2)((النَّاُس بَِخرْيٍ َما َعجَّ

، ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص أهنم تسحروا مع النبي  "حلديث عن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت حدثه:    ؛ وتعجيل السحور  - 3

ََلةِ   .(3) آَيةا  يَيْعنِ  ، َقْدُر مَخِْسنَي َأْو ِست نيَ  :َقاَل   ؟َكْم َبْينَُهََم  :ُقْلُت   ،َقاُموا إَِل الصَّ

 . (4)((َوَبالِْغ يف الْستِنَْشاق أل أن تُكون َصاِئَما ))حلديث:   ؛ املبالغة يف املضمضة والستنشاق  -4

كان رسول  "قالت:    - ريض اهلل عنها- عائشة  حلديث    ؛القبلة واملَلمسة وما شاهبهَم ملن تتحرك شهوته   -5

ُيَقب ُل َوُهَو َصاِئٌم، َوُيَبارِشُ َوُهَو َصاِئٌم، َوَلِكنَُّه َأْمَلُكُكْم إِلْربِِه«  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  
 (5). 

:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    - ريض اهلل عنه-حلديث أيب هريرة    ؛(6) وما يضعف الصائم كالفصد واحلجامة  -6

 . (7)((احْلَاِجُم َواملَْْحُجومُ َأْفَطَر ))

 
 (. 6057( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1098( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1097( ومسلم برقم )575بخاري برقم )( أخرجه ال3)

برقم )4) ابن ماجه  برقم )407( أخرجه  والنسائي  برقم ) 87(  داود  برقم )142( وأبو  ( وقال: »هذا 788( والرتمذي 

 حديث حسن صحيح«.

 (. 1106( أخرجه مسلم برقم )5)

 (. 362( الفقه الشافعي امليرس )ص:  6)

 (.1679وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه برقم )( 1679( أخرجه ابن ماجه برقم )7)
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بغري عذر، وجب عليه أن يتوب إل اهلل، ويستغفره؛ ألن ذلك  عمداا، و  إذا أفطر املسلم يوماا من رمضان

القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان، ووجوب    -مع التوبة والستغفار-جرم عظيم، ومنكر كبري، وجيب عليه  

ص له يف الفطر، واألصل أن يؤديه  ألنه غري م   ؛ القضاء هنا عىل الفور عىل الصحيح من أقوال أهل العلم رخَّ

 يف وقته. 

فإنه جيب    ، أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غري ذلك من األعذار املبيحة للفطر

،  عليه القضاء،  ، أو أياماا متتابعةا  ويفضل تعجيل القضاء، وعدم تأخريه. وله يقيض أياماا متفرقةا

  بغري عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكني عن كل يوم. رمضان الثان ومن أخر القضاء إل 

 

 

 هل الحتَلم الذي حيصل يف النوم مفطر؟ وملاذا؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

من أفطر بغري عذر باجلَمع، فإنه يقيض ذلك اليوم، وعليه مع ذلك كفارة لتلك املعصية 

بإعتاق رقبة، أي برشاء رقيق مسلم وإعتاقه، وإذا مل يوجد ذلك كَم هو احلال اليوم فيصوم 

 .ستني مسكينااشهرين متتابعني، فإن مل يستطع فيطعم 
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 .توقع األثر العميل للصوم عىل سلوكك الفردي ثم سلوك املجتمع

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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أكثر، وُيعّد   تقّربه  العبد من ربه، والنوافل  تقّرب  العبادات  الصوم عبادة عظيمة، وقربة جليلة، وكل 

الصيام ُجنّةا لإلنسان من شهوات الدنيا، ومن عذاب اآلخرة، وصوم التطوع من الصيام املسنون، وُيعترب من  

ا يِف َسبِيِل  ))  : ملسو هيلع هللا ىلصأفضل العبادات، وقد جاء يف فضل صوم التطوع قوله   َوْجَهُه ِمْن    اهللَُبّعَد    اهللَِمْن َصاَم َيْوما

ا  . (1) ((َجَهنََّم َسْبِعنَي َخِريفا

الٍ ))حلديث:   ؛صيام ستة أيام من شوال -1 َفَذلَِك ِصَياُم  ،َمْن َصاَم َرَمَضاَن، ُثمَّ َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ

ْهرِ   . (2) ((الدَّ

ِة« ملسو هيلع هللا ىلص حلديث: »كان رسول اهلل ؛ صيام أيام عرش ذي احلجة -2 جَّ
 . (3)َيُصوُم تِْسَع ِذي احْلِ

تِي )) حلديث:  ؛صيام يوم عرفة لغري احلاج  -3 نََة الَّ َر السَّ ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة، َأْحَتِسُب َعىَل اهللِ َأْن ُيَكف 

تِي َبْعَدهُ َقْبَلُه،   نََة الَّ  .(4) ((َوالسَّ

نََة  ))حلديث:  ؛وصوم عاشوراء وتاسوعاء -4 َر السَّ ِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء، َأْحَتِسُب َعىَل اهللِ َأْن ُيَكف 

 
 (.1153( ومسلم برقم )2840( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1164( أخرجه مسلم برقم )2)

 (. 2437( وصححه األلبان يف صحيح أيب داود برقم ) 2417( والنسائي برقم )2437( أخرجه أبو داود برقم )3)

 (. 1162( أخرجه مسلم برقم )4)
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تِي َقْبَلهُ   .  (2) ((َلِئن َبَقيُت إِل َقابٍِل ألَُصوَمنَّ الَتاِسعَ )) وحلديث:  ؛(1) ((الَّ

وثَلثة أيام من كل شهر، واألفضل أن تكون الثالث عرش، والرابع عرش، واخلامس عرش   -5

ةَ )) : ملسو هيلع هللا ىلص)األيام البيض( لقول النبي  اٍم َفُصْم َثََلَث َعرْشَ ْهِر َثََلَثَة َأيَّ   ،َيا َأَبا َذرٍّ إَِذا ُصْمَت ِمَن الشَّ

ةَ  ةَ  ، َوَأْرَبَع َعرْشَ  . (3)((َومَخَْس َعرْشَ

تعرض  ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  - ريض اهلل عنه-حلديث أيب هريرة   ؛الثنني واخلميس وصيام   -6

 . (4)((فأحّب أن يعرض عميل وأنا صائم  ،األعَمل يوم الثنني واخلميس

َياِم َبْعَد َرَمَضاَن  )): ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  ؛ ويستحب الصيام يف األشهر احلرم وشعبان -7 َأْفَضُل الص 

مُ  ِمْن ِصَياِمِه يِف َشْعَباَن،  مَلْ َأَرُه َصاِئَما ِمْن َشْهٍر َقط  َأْكَثَر » وحلديث عائشة:  ؛(5)((َشْهُر اهللِ املَُْحرَّ

 . (6) «َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّه، َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن إِلَّ َقِليَلا 

 
 (. 1162أخرجه مسلم برقم )( 1)

 (. 1134( أخرجه مسلم برقم )2)

 (. 3655( وابن حبان برقم )761( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )3)

 (. 2959( وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )747( أخرجه الرتمذي برقم )4)

 (. 1163( أخرجه مسلم برقم )5)

 (. 1156( أخرجه مسلم برقم )6)

 

 -من احلكمة أن اهلل تبارك وتعال رشع لنا التطوع بطاعات من جنس الفرائض نفسها؛ 

جترب ما كان من نقص غري معلوم للعبد يف أدائه حتى  -كصيام التطوع وكصَلة النافلة 

 .للفرائض
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1 

َعْن َصْوِم َيْوِم    ملسو هيلع هللا ىلصقال: »هَنَى النَّبِى     -ريض اهلل عنه -حلديث أيب سعيد    ؛صيام يوم عيد الفطر واألضحى  -1

 . (1)اْلِفْطِر َوالنَّْحِر«

لقول   ؛صوم أيام الترشيق: وهي ثَلثة أيام بعد يوم النحر، أو بعد عيد األضحى، ويقال هلا: أيام منى   -2

ٍب )) : ملسو هيلع هللا ىلص النبي  اُم َأْكٍل َورُشْ يِق َأيَّ اُم التَّرْشِ  . (2) ((َأيَّ

حلديث    ه؛ فيحرم صوم ،  شعباَن إذا مل تثُبْت فيه الرؤيُة ثبوتاا رشعيًّاصوم يوم الشك: هو اليوُم الثَلثون ِمن    -3

ِذي َيُشك  فِيِه النَّاُس َفَقْد َعىَص َأَبا الَقاِسِم   . (3) «ملسو هيلع هللا ىلصعَمر: »َمْن َصاَم الَيْوَم الَّ

، وُحل العلَمء (4)(( َتُصوُمواإَِذا اْنَتَصَف َشْعَباُن َفََل  ))  :ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي    ؛صوم النصف الثان من شعبان  -4

 النهي عىل من مل يكن له عادة بالصيام.

حاْض إل بإذنه؛ ألن حق الزوج فرض، فَل جيوز تركه لنفل، لكن لو صامت    صوم املرأة تطوع وزوجها   -5

حَيِل   لَ  ))  : ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي    ؛بغري إذنه صح صومها، مع اإلثم، وإن كان حراماا، كالصَلة يف الدار املغصوبة

 .(5) ((لِْلَمْرَأِة َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إِلَّ بِإِْذنِهِ 

صيام غري رمضان يف رمضان: فَل جيوز أن يصوم يف رمضان غري رمضان، سواء كان حاْضاا، أم مسافراا،    -6

   .(6) فإن صام عن غريه مل يصح صومه

 
 (. 827( ومسلم برقم )1991البخاري برقم )( أخرجه 1)

 (.1141( أخرجه مسلم برقم )2)

 ."حديث حسن صحيح"( وقال: 686( أخرجه الرتمذي برقم )3)

 ."حديث حسن صحيح"( وقال: 738( والرتمذي برقم )1651( وابن ماجه برقم )2337( أخرجه أبو داود برقم )4)

 (. 5195( أخرجه البخاري برقم )5)

 (. 217-213/ 2ملعتمد يف الفقه الشافعي، )( ينظر: ا6)
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؛ ألنه يوم دعاء وذكر وعبادة، والدعاء فيه مستجاب، ويستحب  بالصوم  وحده  إفراد يوم اجلمعة يكره    -1

لَ ))يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص النبي    قال: سمعُت   - ريض اهلل عنه- حلديث أيب هريرة  ؛  ملسو هيلع هللا ىلص فيه اإلكثار من الصَلة عىل النبي  

ا َقْبَلُه َأْو َبْعَدهُ   .(1) ((َيُصوَمنَّ َأَحُدُكْم َيْوَم اجْلُُمَعِة إِلَّ َيْوما

لَ َتُصوُموا َيْوَم ))   :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي    ؛فإن صام يوماا قبله أو بعده معه مل يكره  ،السبت بالصومإفراد يوم    -2

َض َعَلْيُكمْ  ْبِت إِلَّ فِيََم اْفرُتِ  . (2)(( َفإِْن مَلْ جَيِْد َأَحُدُكْم إِلَّ ُعوَد ِعنٍَب، َأْو حِلَاَء َشَجَرٍة َفْلَيْمَضْغَها ،السَّ

  ، ( 3) : واملراد رسد الصوم يف مجيع األيام إل األيام التي ل يصح صومها، وورد النهي عنها صيام الدهر  -3

 . (4)((َل َصاَم َوَل َأْفَطرَ ))  :لقول عمر: يا رسول اهلل، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال

  

 
 (.1144( ومسلم برقم )1985( أخرجه البخاري برقم )1)

( 1592( واحلاكم برقم )2163( وابن خزيمة برقم ) 2421( وأبو داود برقم )744( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )2)

 ."هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل َيرجاه"وقال: 

 (. 219-217/ 2قه الشافعي، )( املعتمد يف الف3)

 (. 1162( أخرجه مسلم برقم )4)
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1

النبي    قول  لعموم  بالعني؛  اهلَلل  رؤية  هو  َفُصوُموا)) :  ملسو هيلع هللا ىلصاملعترب  َرَأْيُتُموُه  َرَأْيُتُموُه    ،إَِذا  َوإَِذا 

، وذهب أكثر العلَمء املعارصين إل اعتبار الرؤية عن طريق أي وسيلة من وسائل تكبري الرؤية،  (1) ((َفَأْفطُِروا

 . (2) كاملناظري، والتلسكوبات، واملراصد

2

 . (3) ألنه جمرد بخار، وليس مادة هلا جرم  ؛ بخاخ الربو غري مفطر

3

فهو غري مفطر،    ،إذا تغرغر املريض بمحلول حيتوي عىل دواء يف هنار رمضان، وهو متجاوز ألعىل احللق

 .(4) وعليه أن يبصق ما علق بفمه منه دون مبالغة 

4

بخاُخ  وقطرُة األنِف،  وَغُسوُل األُذِن،  وقطرُة األُذِن،  و َقطرُة العنِي،    نَّ أجَمَمُع الِفقِه اإلسَلمي إل    ذهب

ومفهوم ذلك أنه إذا تم ابتَلع ما نفذ    .(5)إذا اجتنََب ابتَلَع ما َنَفَذ إل احلَْلِق ؛ برشط  تعترب املفطرات   ل  األنف،

 . جعل ذلك ليَلا فهو أول، احتياطاا للصيام إل احللق فإنه يفطر، وإذا أمكن  

 
 (. 1080( ومسلم برقم )1900( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 12ص:)( مفهوم احلساب الفلكي من الناحية الرشعية، د. عبد اهلل اخلميس2)

 (.175/ 3( ينظر: موسوعة الفقه اإلسَلمي )3)

 (. 635/ 10( جملة جممع الفقه اإلسَلمي )4)

 (.10/ د 1/ 99( ينظر: قرار جممع الفقه اإلسَلمي التابع ملنظمة املؤُتر اإلسَلمي رقم: )5)
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5

هي حقن تستعمل يف األغراض العَلجية فقط، ول ُيستغنى هبا عن الطعام والرشاب؛ وهلذا ذهب عامة  

 . (1) العلَمء املعرصين: إل أهنا ل تفطر الصائم

6

 . (2)تفطر الصائم؛ ألهنا يف مقام األكل والرشب احلقن املغذية 

7

ذهب مجهور الفقهاء إل أن من دخل جوفه يشء خمتاراا، ولو كان غري مغٍذ، ول معتاٍد، ولو مل يتحلل،  

 .(3) فإنه يفطر به 

8

، وكذلك  لجسم بالدم النقي، وتزويده باملواد املغذيةلتزويد  ألنه    ؛(4) الغسيل الكلوي يفسد الصيام به 

 . إضعاف للبدن، وإخراج للدم  فيه احلجامة،  مثله مثل 

املرأة إن قطرت يف فرجها مائعاا، فإهنا ل تفطر بذلك؛  ف  ،وأما مسألة الغسول املهبيل وكذا اللبوس املهبيل

 ألنه ليس هناك اتصال بني الفرج واجلوف. 

9

ل أثر هلا عىل الصيام؛ ألن هذا ليس أكَلا ول رشباا، ول بمعنى األكل والرشب، والشارع إنَم حرم علينا  

 
 (. 34ص:)( مفطرات الصيام املعارصة، د. أُحد خليل،1)

 (. 35( مفطرات الصيام املعارصة، د. أُحد خليل )ص:2)

 (. 45( مفطرات الصيام املعارصة، د. أُحد خليل )ص:3)

 ( 38الصيام املعارصة، د. أُحد خليل، )ص: ( مفطرات  4)
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1 

األكل أو الرشب، فَم كان قائَما مقام األكل والرشب أعطي حكم األكل والرشب، وما ليس كذلك فإنه ل  

 .(1) بيدخل يف األكل والرشب لفظاا ول معنى، فَل يثبت له حكم األكل والرش

10

  تنظيف األسنان أو حشوها أو خلعها ل ُيؤثر ذلك عىل الصيام، ولو استعمل يف ذلك إبرة لتخدير السن، 

 .  (2) يتعمد ابتَلع يشء من هذه املواد، وإذا أمكن جعل ذلك ليَلا فهو أول احتياطاا للصيام  مل  ما

11

غاز األكسجني الذي يعطي لبعض املرىض ل يفسد الصيام؛ ألن هذا األكسجني ل يضاف إليه أي مواد  

 .(3) أخرى، فحكمه حكم تنفس اهلواء الطبيعي

12

 . (4) ل ُيَفطِر؛ ألنه ليسبب الضعف للصائمونحوه، والفحص أخذ القليل من الدم للتحليل 

13

التربع بالدم يفطر الصائم؛ ألنه يف معنى احلجامة فيحصل به من الضعف ما حيصل باحلجامة، وكذا  

الشخص املنقول إليه الدم فإنه يفطر بذلك؛ وهلذا ل جيوز لإلنسان أن يتربع بالدم وهو صائم صيام الفرض  

 قىض. إل للَّضورة، فإذا كانت ْضورة تربع بدمه، وأفطر ذلك اليوم و

 
 (. 42( مفطرات الصيام املعارصة، د. أُحد خليل، )ص:1)

 (. 109( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسَلمي )ص: 2)

( ومفطرات  454،  10/2/96( وجملة جممع الفقه اإلسَلمي ) 109( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسَلمي )ص:  3)

 (. 50املعارصة للدكتور أُحد خليل ص )الصيام 

 (. 51)ص: ملعارصة، د. أُحد خليل،(  مفطرات الصيام ا4)
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 ر؛ وملاذا؟ط  هل التدخني بأنواعه ُمفَ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 العتكاف لغة: اإلقامة عىل اليشء ومَلزمته، خرياا كان أو غريه.

 .(1) من شخص خمصوص، تبعداا هلل تعال  ،ورشعاا: املكث يف املسجد

مستحب يف كل وقت، يف رمضان وغريه، وهو يف العرش األواخر من رمضان آكد منه يف و  هو سنة،

 . (2) فضل ليال السنةأغريه، من أجل طلب ليلة القدر، فيحيها بالصَلة، والقراءة، وكثرة الدعاء، فإهنا 

تعال:   قوله  إِْبَراِهيَم  والدليل  إَِل  ِع  ﴿َوَعِهْدَنا  كَّ َوالر  َواْلَعاِكِفنَي  لِلطَّاِئِفنَي  َبْيتَِي  َرا  َطه  َأْن  َوإِْسََمِعيَل 

ُجوِد﴾ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن يِف املََْساِجِد﴾[ وقوله:  125]البقرة:    الس  وُهنَّ  ُتَبارِشُ [ وحلديث  187]البقرة:    ﴿َول 

اُه اهللُ، ُثمَّ اْعَتَكَف    ، األََواِخَر ِمْن َرَمَضانَ »َكاَن َيْعَتِكُف اْلَعرْشَ :  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    -ريض اهلل عنها - عائشة   َحتَّى َتَوفَّ

 .(3) َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه«

  النقطاع للعبادة، واإلكثار من الطاعة، وحماسبة النفس، وقطع شواغلها، واغتنام األيام الفاضلة، ل -1

سيَم العرش األواخر من رمضان، والعرش األوائل من ذي احلجة، والتَمس ليلة القدر، فقد كان النبي  

 
 (.371( الفقه الشافعي امليرس للزحييل)ص: 1)

 (.372( الفقه الشافعي امليرس للزحييل )ص: 2)

 (. 1172( ومسلم برقم )2026( أخرجه البخاري برقم )3)
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قالت:    -ريض اهلل عنها - جيتهد يف العرش األواخر من رمضان، ما ل جيتهد يف غريها، فعن عائشة    ملسو هيلع هللا ىلص

 . (1) ُه، َوَأْيَقَظ َأْهَلُه«إَِذا َدَخَل اْلَعرْشُ َشدَّ ِمْئَزَرُه، َوَأْحَيا َلْيلَ  ملسو هيلع هللا ىلص»َكاَن النَّبِى   

﴿إِنَّا  إدراك ليلة القدر، والتي هي أفضل ليال السنة، خّص اهلل تعال هبا هذه األمة، قال تعال:  رجاء   -2

اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر﴾  َلْيَلُة  َلْيَلُة اْلَقْدِر *  َلْيَلِة اْلَقْدِر * َوَما َأْدَراَك َما  [  3  -   1]القدر:    َأْنَزْلنَاُه يِف 

َم ِمن َذنبِه)): ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي   ا ُغِفَر له ما تَقدَّ    .(2) ((ومن قاَم ليلَة الَقدِر إيَمناا واحتسابا

أن    - ريض اهلل عنها- حلديث عائشة    ؛العرش األخرية من رمضان  يف ليال الوتر من  تكونليلة القدر   -3

ْوا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِِف اْلِوْتِر ِمَن اْلَعرْشِ األََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ )) قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   رَّ  . (3) ((حَتَ

 

 

 
 (. 1174ومسلم برقم )( 2024( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 760( ومسلم، برقم )2014( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1169( ومسلم برقم )2017( أخرجه البخاري برقم )3)

 

 

 

 اذكر ثَلثة أعَمل يتقرب هبا املسلم إل اهلل تعال حالة اعتكافه.

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 



(263( 

 

 
 

1 

 (1)

 العقل.    -2     اإلسَلم.   -1

 أل يكون جنباا.   -4   النقاء من احليض والنفاس.   -3

 أن يكون يف املسجد، واجلامع أول.   -6 أن يمكث مدة أكثر من طمأنينة الصَلة.   -5

 أن ينوي العتكاف.   -7

وُهنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن  لقوله تعال:    ؛أنزل باجلَمع، واملبارشة بشهوة إن  يبطل العتكاف   -1 ﴿َوَل ُتَبارِشُ

وأمجعوا عىل أن من  "[ وقال ابن املنذر:  187]البقرة:    َفََل َتْقَرُبوَها﴾  اهللِ يِف املََْساِجِد تِْلَك ُحُدوُد  

ا لذلك يف فرجها أنه يفسد اعتكافه  . (2) "جامع امرأته وهو معتكف عامدا

ب -2 العتكاف  تعال:  ويبطل  قولـه  ذلك  عىل  والدليل  َعَمُلَك﴾الردة:  َلَيْحَبَطنَّ  ْكَت  َأرْشَ   ﴿َلئِْن 

 .[65]الزمر: 

ب -3 العتكاف  العقل؛ ركْ الُس يبطل  وفقدان   ،  

تعال:   َتْقَرُبوا  لقوله  َل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهي  ﴿َيا 

ُسَكاَرى﴾ َوَأْنُتْم  ََلَة  [ وهنيه  43]النساء:    الصَّ

النهي   يستلزم  السكر  الصَلة حال  قربان  عن 

 .(3)   عن قربان مواضعها.
  

 
 (. 374( الفقه الشافعي امليرس )ص:  1)

 (. 54( اإلمجاع لبن املنذر )ص2)

 (. 373( الفقه الشافعي امليرس )ص:  3)

ل ُيشرتط الصوم يف أثناء العتكاف 

وإنَم يستحب، واألفضل كونه بصوم، ويف 

 .(3)اجلامع، وأل ينقص عن يوم
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وجبت زكاة الفطر: تزكية للنفس، وتنمية لعملها، وجرب للخلل الذي يقع يف الصوم، كسجود السهو  

ريض اهلل  -   حلديث: ابن عباس  ؛ للصَلة، فهي طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكنيبالنسبة  

َفِث َوُطْعَمةا لِْلَمَساِكنيِ   ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »فرض رسول اهلل  -عنهَم ْغِو َوالرَّ اِئِم ِمْن اللَّ َفَمْن    ،َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرةا لِلصَّ

ََلِة َفِهَي َزَكاٌة  اَها َقْبَل الصَّ َدَقاِت«  ،َمْقُبوَلةٌ َأدَّ ََلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصَّ اَها َبْعَد الصَّ َوَمْن َأدَّ
 (1). 

َفَرَض    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ قال: »َأنَّ َرُسوَل    -ريض اهلل عنهَم-زكاة الفطر واجبة عىل كل مسلم؛ ملا روى ابن عمر  

، َأْو َعْبٍد َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن املُْسلِ  ا ِمْن َشِعرٍي َعىَل ُكل  ُحرٍّ ا ِمْن َُتٍْر، َأْو َصاعا وُفرضت يف    ،(2)ِمنَي«َزَكاَة الِفْطِر َصاعا

 .(3) السنة الثانية للهجرة، يف العام الذي فرض فيه صوم رمضان 

أمداد   أربعة  والصاع:  املكلف،  فيه  يقيم  الذي  البلد  قوت  غالب  من  صاع  إخراج  أي  -الواجب: 

 (. اثنني كيلو ونصف تقريباا، وثَلثة كيلو احتياطاا ، )(4) ( غرام تقريباا 2400، وتساوي بالوزن )- حفنات

 
 (. 3570(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )1609وأبو داود برقم )( 1827( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 1504( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 95/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )3)

 (. 100/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )4)
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وذكر   كبري وصغري،  مسلم  الفطر عىل كل  زكاة  جتب 

 وأنثى، وحر وعبد؛ حلديث ابن عمر السابق.

 فَل جتب عىل الكافر.  :اإلسَلم   – 1

 العيد وليلته. عياله، وحوائجه األصلية يف يوم  وحاجة  قوته، وقوت حاجته و عن   زيادةوجود  -  2

يف حالة الختيار، ل الَّضورة، كالرب، والشعري، والتمر،  ويؤكل  خُترج زكاة الفطر: من كل صنٍف ُيقتات  

»َفَرَض َزَكاَة اْلِفْطِر    ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل    -ريض اهلل عنهَم-  حلديث ابن عمر  ؛(1) والزبيب، وكذا األقط يف األظهر

ا ِمْن َشِعرٍي«  ا ِمْن َُتٍْر، َأْو َصاعا قال: »ُكنَّا ُنْخِرُج َزَكاَة    - ريض اهلل عنه- وحلديث أيب سعيد اخلدري  ؛  (2) َصاعا

ا ِمْن َزبِيٍب، أَ  ا ِمْن َُتٍْر، َأْو َصاعا ا ِمْن َشِعرٍي، َأْو َصاعا ا ِمْن َطَعاٍم، َأْو َصاعا ا ِمْن َأِقٍط«اْلِفْطِر َصاعا  .(3) ْو َصاعا

 .  (4) جتب زكاة الفطر: بغروب الشمس من ليلة عيد الفطر، أي: بدخول الفطر 

  ديث ابن عباس ؛ حل(5)خترج زكاة الفطر من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، إل قبل صَلة العيد

ََلِة َفِهَي َزَكاٌة َمْقُبوَلةٌ  اَها َقْبَل الصَّ َدَقاِت« ، قال: »َفَمْن َأدَّ ََلِة َفِهَي َصَدَقٌة ِمْن الصَّ اَها َبْعَد الصَّ َوَمْن َأدَّ
 (6). 

 
 (. 347( الفقه الشافعي امليرس )ص:  1)

 (. 984)( ومسلم برقم 1504( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.985( ومسلم برقم )1506( أخرجه البخاري برقم )3)

  (. 96/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي ) 4)

 (.101، 2/96( املعتمد يف الفقه الشافعي، )5)

 (. 3570(، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم )1609( وأبو داود برقم )1827( أخرجه ابن ماجه برقم )6)

جيب عىل املسلم أن َُيرج زكاة الفطر عن 

نفسه، وعمن تلزمه نفقته، من زوجة أو 

 قريب.

 



(266 ( 

 

 

 

تدركه ليلة العيد وهو فيه، ولو كان  يتواجد فيه، وزكاة الفطر تتبع البدن، فيخرجها املسلم يف البلد الذي  

أنفسهم يف   عن  وأهله َيرجون  هناك،  فإنه َيرجها  بمكة،  الشهر  آخر  يصوم  وأهله يف غريه، كمن  سكنه 

موضعهم الذي يوجدون فيه ليلة الفطر، فإن مل يوجد يف بلده فقراء من أهلها، وعرف فقراء يف بلد آخر جاز  

جيوز إل أبعد منها إذا كانوا أشد حاجة،    : من أهل الستحقاق، وقيلنقلها إل أقرب بلدة يعرف فيها من هم  

 . (1) أو هلم رحم وقرابة 

 

 
 (.191/ 4( ومغني املحتاج )436/ 3مذهب اإلمام الشافعي ) يف( البيان 1)

 

 سافر والدك ألداء العمرة، وأوصاك بإخراج زكاة الفطر ليلة العيد عن مجيع أهل البيت، فنسيت إخراجها

 حتى مىض يوم العيد؛ ما الترصف الواجب يف هذه احلالة؟

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 

 

 يتساهل بعض الناس يف إعطاء زكاة الفطر ملن ل يستحقها، َكَسَلا منه يف البحث عن املحتاجني.

 .ناقش هذه املشكلة مع معلمك وزمَلئك، ثم أوجد بعض احللول املناسبة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 تكتَب يف نقاط موجزة بعض أحكام الصوم يف اجلدول التايل: -1                    

رشوط 

وجوب صوم 

 رمضان

األعذار 

املبيحة للفطر 

 يف رمضان

فرائض 

 الصوم

مبطَلت 

ومفطرات 

 الصوم

مستحبات 

 وسنن الصيام

مكروهات 

 الصيام

      

      

      

      

      

 تكتَب يف نقاط موجزة بعض أحكام صوم التطوع يف اجلدول التايل: -2

 األيام التي يكره صومها األيام التي حيرم صومها األيام التي يستحب صومها

   

   

   

ص حكم كل واحدة منها للصوم تكتَب بعض املسائل املعارصة -3  يف اجلدول التايل:ثم ُتَلخِّ

 حكمها املسألة املعارصة حكمها املسألة املعارصة
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ص يف نقاط موجزة بعض أحكام العتكاف يف اجلدول التايل:-4  ُتَلخِّ
 مبطالت العتكاف رشوط صحة العتكاف احلكمة من العتكاف

   

   

   

   

ا يف نقاط موجزة حمددة عن أحكام زكاة الفطر يف اجلدول التايل:تكتَب -5  ملخصا

مقدار زكاة 

 الفطر
 عىل َمْن جتب

رشوط وجوب 

 زكاة الفطر

وقت وجوب 

زكاة الفطر 

 ووقت إخراجها

 نقل زكاة الفطر
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 :املتعددة إلجابة كل سؤال مما ييل من بني الختيارات خرت مجيع اإلجابات الصحيحة ا: 1س

 .ل يدخل منه إل الصائمون ........... إن يف اجلنة باباا يقال له  (أ
 رمضان   -   الصيام  -

 أليمن ا  -   الريان   -

 :................ من فضائل شهر رمضان   (ب

 من صام هناره وقام ليله غفر له ما تقدم من ذنبه  -  فيه تفتح أبواب اجلنة   -

 نزول القرآن فيه  -   فيه ليلة القدر    -

 ................... فرض اهلل الصيام حلكم كثرية منها (ج

 حتقيق املشقة عىل الناس  -  تدريب عىل اإلقَلع عن املعايص   -

 حتقيق تقوى اهلل عز وجل -   تذكر الفقراء ومواساهتم  -

  ................................:عند يبدأ وقت الصيام  ( د 

 طلوع الشمس  -   الساعة السابعة صباحاا  -

 منتصف الليل  -    طلوع الفجر   -

 .......................... :تطوعا يوم عاشوراءيصوم املسلمون   (ه
  شكراا هلل عىل نجاة موسى -  لسؤال اهلل أن يبارك يف العام اهلجري اجلديد -
 لوجود أمر بذلك يف القرآن الكريم  -   ملا صامه  ملسو هيلع هللا ىلص اتباعاا لرسولنا  -

  ......................؟أي ِما ييل هو من املفطرات (و

 اجلرح اليسري يف اليد  -    حقن الدم للمريض  -

 .اجلَمع بدون إنزال  -     اإلبر املغذية   -
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د :2س  :فضائل الصوم وآدابه من خالل اجلدول التايل عدِّ

 فضائل الصوم  آداب الصوم 

  
  
  
  

 :من خالل ما درسته؛ بنيِّ كيف يمكن الترصف يف املواقف التالية؛ من خالل اجلدول اآليت  3س

 م  املوقف  الترصف املَلئم
 1 أحدهم باللفظ أو باليد يف هنار رمضان  اعتدي عيل  
 2 أيقظتني والديت للسحور وأنا راغب يف النوم   
 3 كنت أقرأ القرآن واتصل عيل صديقي ليسيل صيامه باحلديث معي  
 4 تعرض حلادث سقوط من اجلبل فقد عىل إثره عقله  
 5 اجلد  طريح الفراش منذ أعوام   
 6 حيويا كل ست ساعات يف رمضان حيتاج أن يأخذ مضادا   

 ( أمام اجلملة اخلطأ: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ): ضُع عالمة الصواب )4س

 ( )     .إن صامت احلائض يف هنار رمضان يصح صومها (1

 ( )    .كل من أفطر متعمدا يف رمضان بَل عذر فعليه التوبة فقط  (2

 اعتبار رؤية هَلل رمضان عن طريق أي وسيلة منذهب أكثر العلَمء املعارصين إل  (3

 ( )        .وسائل تكبري الرؤية 

 ( )  ل اعتبار ملا يسمى اختَلف املطالع هلَلل رمضان وشوال عند املسلمني. (4

 ( )    .العتكاف سنة، ومستحب يف كل وقت، يف رمضان وغريه (5
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 ( )     ل يشرتط السَلمة من األمراض للمعتكف. (6

 ( )  .لفطر عىل كل مسلم كبري وصغري، وذكر وأنثى، وحر وعبدجتب زكاة ا (7

 ( )   السمك يف بلد ل يندر أكل السمك فيه. جيوز إخراج زكاة الفطر من  (8

 

 

  

بالتعاون مع زمَلئك حدد العنارص الرئيسة التي يمكن أن تتضمنها حلقة نقاشية عن واحدة 

 فقط ِما ييل:

 حكم إخراج القيمة النقدية يف زكاة الفطر. -

 حكم اختَلف مطالع األهلة.  -
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم احلج والعمرة. -

 يبني حكم احلج والعمرة. -

 يبني فضل احلج والعمرة.  -

 والعمرة.يذكر رشوط وجوب احلج  -

 يفرق بني أنواع األنساك يف احلج.  -

 يرشح أركان احلج. -

 يبني واحبات احلج. -

 يوضح سنن احلج. -

 يرشح صفة احلج. -

 يرشح أركان العمرة. -

 يبني واحبات العمرة. -

 يوضح سنن العمرة. -

 يرشح صفة العمرة. -

 يرشح مفهوم املواقيت. -

 املواقيت.يبني حكمة مرشوعية  -

 يفرق بني املواقيت الزمانية واملكانية.  -

 يبني حكم اإلحرام قبل امليقات. - 

 يوضح حكم جماوزة امليقات بَل إحرام. -

 خمرجات التعلم
 يوضح حكم من مر بميقاتني. -

 يرشح صفة اإلحرام.  -

 يذكر الشرتاط يف اإلحرام، وأثره. -

 يعدد مسنونات اإلحرام، وحمظوراته. -

 يبني اآلثار املرتتبة عىل فعل املحظور.  -

 يبني حكم فعل املحظور للحاجة أو العذر.  -

 يبني املراد بالفوات. -

 يفرق بني اإلحصار والفوات. -

 يوضح أحكام الفوات. -

 يوضح املراد باإلحصار. -

 يبني أحكام اإلحصار. -

 يرشح مفهوم الفدية. -

 يبني حكم الفدية. -

 يناقش حكم اإلحرام بالطائرة. -

يناقش حكم استخدام مواد التنظيف املعطرة  -

 للمحرم.

يناقش حكم استعَمل حبوب تأخري الدورة يف العمرة  -

 واحلج.
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 املوضوع األول: أحكام احلج: 

 أول: تعريف احلج 

 ثانيا: حكم احلج

 ثالثا: فضل احلج

 رابعا: رشوط وجوب وصحة احلج 

 خامسا املواقيت

واإلقرن،   )التمتع،  احلج:  يف  األنساك  أنواع  سادسا: 

 واإلفراد(

 املوضوع الثاين: أركان احلج وواجباته وسننه وصفته: 

 أولا: أركان احلج

 ثانيا: واجبات احلج 

 ثالثا: صفة احلج

 املوضوع الثالث: اإلحرام: 

  اإلحرام أول: مسائل يف 

 ثانيا: أحكام اإلحرام 

 املوضوع الرابع: الفدية واهلدي وأحكامهام 

 القسم األول: الفدية وأحكامها

 أولا: فدية ترك الواجب 

 ثانياا: فدية فعل حمظور اإلحرام

 مفردات الوحدة
 القسم الثان: اهلدي وأحكامه 

 أول: أقسام اهلدي 

 ثانيا: وقت ذبح اهلدي 

 ثالثا: مكان ذبح اهلدي 

 املوضوع اخلامس: أحكام العمرة:

 أول: تعريف العمرة

 ثانيا: حكم العمرة

 ثالثا: فضل العمرة

 رابعا: أركان العمرة

 خامسا: واجبات العمرة 

 سنن العمرةسادسا: 

 سابعا: صفة العمرة: 

 ثامنا: أحكام الَفوات واإلحصار

 تاسعا: مسائل معارصة يف احلج والعمرة 

 اإلحصار والفوات.: أحكام السادساملوضوع 

 معارصة يف احلج والعمرة.: أحكام سابعاملوضوع ال

 

 

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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استطاع إليه سبيَلا،  إن حج بيت اهلل احلرام أحد أركان اإلسَلم، فرضه اهلل عىل عباده مرةا يف العمر، من  

تعال  اْلَعاملنَِيَ  :قال  َعِن  َغنِيٌّ  اهلل  َفإِنَّ  َكَفَر  َوَمن  َسبِيَلا  إَِلْيِه  اْسَتَطاَع  َمِن  اْلَبْيِت  ِحج   النَّاِس  َعىَل  آل  ] َوهللِِّ 

 . [97عمران:

وبالنسبة لألمة، فهو مؤُتر سنوي،  واحلج، بالنسبة للفرد، مدرسة إيَمنية تربوية، وَمْعَلُم طريق يف حياته،  

تلتقي يف رحابه خمتلف األعراق، واللغات، والبلدان، والطبقات، يف وحدة إيَمنية، وحُلمة أخوية، ومناسك  

 مشرتكة تدهش الناظرين، وتدل عىل حكمة أحكم احلاكمني. 

َوَأذ ن يِف    ال سبحانه:وقد عد اهلل عباده املستجيبني لندائه شهود منافع مطلقة، ل حرص هلا، ول حد، فق

َيْشَهُدوا َمنَافَِع هَلُ   .  [ 28-27احلج:  ]  مْ النَّاِس بِاحْلَج  َيْأُتوَك ِرَجالا َوَعىَل ُكل  َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمن ُكل  َفجٍّ َعِميٍق * ل 

 

 فَمهي؟ذكر اهلل تعال أن للحج منافع كثرية يشهدها حجاج بيت اهلل احلرام، 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................  
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 احلج لغة: القصد، أو كثرة القصد إل ُمَعظَّم.

 . (1) ورشعاا: قْصد البيت احلرام واملشاعر الِعظام وإتياهنا، يف وقٍت خمصوص، عىل وجٍه خمصوص

﴿َوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع  لقوله تعال تعال:  ؛  وفروضه العظام   ،احلج أحد أركان اإلسَلم 

﴾ َسبِيَلا عمران:    إَِلْيِه  وقوله:  97]آل  هللَِِّ﴾  [  َواْلُعْمَرَة  احْلَجَّ  وقال(2) [196]البقرة:  ﴿َوَأُِت وا  ُبنَِي )):  ملسو هيلع هللا ىلص  ، 

ْسََلُم َعىَل مَخْسٍ  ا َرُسوُل  اهللَُشَهاَدِة َأْن َل إَِلَه إِلَّ    :اإْلِ دا   اهللِ، َوَأنَّ حُمَمَّ
ِ
ََلِة، َوإِيَتاء َكاِة، َوَصْوِم َشْهِر  ، َوإَِقاِم الصَّ الزَّ

 .(3) ((َرَمَضاَن، َوَحجَّ اْلَبْيِت 

عىل   اإلمجاع  احلج،ودل  املنذر    وجوب  ابن  اهلل- قال  عمره حجة  ":  -رُحه  يف  املرء  عىل  أن  وأمجعوا 

 . (4) "واحدة

قال: »ُسئَل النبي     - َريِضَ اهللُ عنه -أيب هريرة  ، كَم جاء يف حديث  احلج  من أفَضِل األعَمِل عنَد اهلل تعال  -1

قيل: ثمَّ    (( جهاٌد يف سبيِل اهللِ))   : قيل: ثمَّ ماذا؟ قال  ((إيَمٌن باهللِ ورسولِه)): أي  األعَمِل أفَضُل؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 
 (. 376( والفقه الشافعي امليرس )ص: 255/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )1)

 (. 377( والفقه الشافعي امليرس )ص: 259/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )2)

 (. 16( ومسلم برقم )8( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 16( اإلمجاع )ص4)
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   .(1)((حجٌّ مربورٌ ))ماذا؟ قال: 

نوِب احلج  من أسباِب مغفرِة    -2 من  )) يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسِمْعُت النبيَّ    - َريِضَ اهللُ عنه- عن أيب هريرة  ، ف الذ 

ه  . (2)((حجَّ هللِ فلم يرُفْث ومل َيْفُسْق، رَجع كيوَم َوَلَدْته ُأم 

واحلج   ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رسوَل اهلل    -َريِضَ اهللُ عنه -أيب هريرة  ، كَم جاء يف حديث  احلج  املربوُر جزاُؤه اجلنَّةُ   -3

 .(3) ((املربوُر ليس له َجزاٌء إلَّ اجلنَّةُ 

:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل    -َريِضَ اهللُ عنهَم- عن عبد اهللِ بِن عمِرو بِن العاِص  ، فاحلج  هَيِْدُم ما كان َقْبَله   - 4

 . (4) ((وأنَّ اهلجرَة هتِدُم ما كان قْبَلها، وأنَّ احلجَّ هيِدُم ما كان قْبَلهأَما َعِلْمَت أنَّ اإِلْسَلَم هيِدُم ما كان َقْبَله، ))

نوَب   - 5 ، قال: قال  -َريِضَ اهللُ عنه - عبِد اهللِ بِن مسعوٍد  ، كَم جاء يف حديث  املتاَبَعُة بني احلَج  تنفي الَفْقَر والذ 

اهلل   احلَج   )):  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل  بني  احلديِد  تابِعوا  خَبَث  الِكرُي  ينفي  كَم  نوَب  والذ  الفقَر  ينفياِن  َم  فإهنَّ والُعْمَرة؛ 

ةِ  َهِب والِفضَّ  .(5) ((والذَّ

 

 
 ( واللفظ له.83( ومسلم برقم )26( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1350( واللفظ له، ومسلم برقم )1521( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1349( ومسلم برقم )1773( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.121( أخرجه مسلم برقم )4)

ح 3669( وأُحد برقم )2631والنسائي برقم )  "حديث حسن صحيح"( وقال:  810( أخرجه الرتمذي برقم )5) ( وَصحَّ

 (. 5/244إسناده أُحد شاكر يف حتقيق )مسند أُحد( )

ا عىل َعِقبِه، أي: إذا ((تابِعوا بنَي احَلجِّ والُعمرةِ ))معنى  ا لآلَخِر واقعا ، أِي: اجَعلوا أحَدمُها تابِعا

َم ُمتتابعاِن، وقيل: حَيتِمُل أْن ُيراَد إْتباُع أحِدمها اآلَخَر، َحَججُتم فاعَتِمروا، وإذا  وا؛ فإهنَّ اعَتَمْرُتم فُحج 

 ولو خَتلَّل بينهَم زماٌن، بحيُث َيظهُر مع ذلك الهتَِمُم هِبَم.
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فغري املسلم غري مطالب باحلج حتى يسلم، هذا الشأن يف مجيع العبادات؛ وذلك ألن العبادة ل    : اإلسَلم   - 1

ُْم َكَفُروا بِ تصح من الكافر؛ لقول اهلل تعال:   ]التوبة:    َوبَِرُسولِِه﴾   اهللِ ﴿َوَما َمنََعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاهُتُْم إِل َأهنَّ

54 .] 

قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    -ريض اهلل عنها-حلديث عائشة    ؛فمن كان دون البلوع ل جيب عليه  :البلوغ  -2

بِي  َحتَّى َيْعِقَل ))وذكر فيه   ((ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثََلٍث ))  . (1) ((َوَعِن الصَّ

ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل    -ريض اهلل عنها- حلديث عائشة    ؛ فاملجنون ل جيب عليه  : العقل  -3

أَ ))وذكر فيه  ((َثََلٍث   .(2) ((َوَعِن املَْْجنُوِن َحتَّى َيرْبَ

 
 (.5/ 2( وصححه األلبان يف إرواء الغليل )4398( وأبو داود برقم )2041( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 4399صحيح أيب داود برقم )  ( وصححه األلبان يف4398( وأبو داود برقم )2041( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 

بالتعاون مع زمَلئك وحتت إرشاف معلمك؛ بني  كيف يكون حج املســلم مربورا يف ضــوء ما 

 تعلمته من فضل احلج.

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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﴿َوهللَِِّ  لقوله تعال:    ؛ فمن كان مريضاا أو ل يملك مالا فَل جيب عليه   : الستطاعة والقدرة باملال والبدن   - 4

﴾  [.97]آل عمران:   َعىَل النَّاِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيَلا

ُة عىل أنَّ العبد ل يلزمه احلَج  "قال النووي:   : فالعبد ل جيب عليه احلج، احلرية   -5  . (1) "أمجعِت األمَّ

 
 

 تعريف امليقات: - أ

 .(2) املواقيت لغة: مجع ميقات، وهو احلد. ورشعاا: هو مكان العبادة وزمنها 

 أنواع املواقيت:  - ب

 املواقيت الزمانية:   - 1

وهي أشهر احلج الثَلثة: شوال، وذو القعدة، وذو احلجة، فَل يصح احلج يف   ، احلج له أشهر معلومات

 هذه األشهر الثَلثة. غري 

 
 (. 7/43( املجموع رشح املهذب ) 1)

 (.  33/ 4( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )2)

 

 َيْشَهُدوا َمنَافَِع هَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم ن هَبِيَمِة اأْلَْنَعامِ  اهللِل  ْعُلوَماٍت َعىَلٰ َما َرَزَقُهم م  اٍم مَّ  :احلج] يِف َأيَّ

د ثَلثة فوائد دنيوية للحج[. 28  .عد 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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فبداية وقت اإلحرام باحلج يف شوال، وهنايته قبل طلوع فجر ليلة النحر، فمن أحرم باحلج قبل أشهر  

فقد فاته احلج، ومجيع أعَمل احلج  احلج، أو بعدها مل يصح، ومن أحرم باحلج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر  

إل الطواف والسعي للمعذور، فمن أخر الطواف    ،تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عرش من ذي احلجة

 .(1) السعي إل هناية ذي احلجة لعذر، فحجه صحيحأو 

 املواقيت املكانية: - 2

 مخسة:وهي األماكن التي حُيرم منها من أراد احلج أو العمرة، وهي 

 : ذو احلليفة: وهو ميقات أهل املدينة، ومن مر هبا، وهو أبعد املواقيت عن مكة. األول

 أو مر هبا، وهي قرية قرب رابغ.  ،ومن حاذاها ،اجلحفة: وهي ميقات أهل الشام ومرص واملغرب الثاين:

 أو مر به، وهو املشهور بالسيل الكبري.  ،ومن حاذاه ،الثالث: قرن املنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف

 يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، ومن حاذاه، أو مر به، ويسمى اآلن السعدية.  الرابع:

 (3) .(2) أو مر هبا، وتسمى الَّضيبة ، ومن حاذاها ، ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق اخلامس:

 

 
 (. 241/ 3( موسوعة الفقه اإلسَلمي )1)

 (. 243-242/ 3( موسوعة الفقه اإلسَلمي )2)

 . (1181( ومسلم برقم )1524أخرجه البخاري برقم )( 3)

َوقََّت  ملسو هيلع هللا ىلصقال: »إن النبي  - عنهَمهللريض ا-املواقيت اخلمسة جاءت يف حديث ابن عباس 

اِم اجلُْحَفَة، َوألْهِل َنْجٍد َقْرَن املَنَاِزِل، َوألْهِل اليََمِن َيلَ  ْمَلَم، ُهنَّ ألْهِل املَِدينَِة َذا احلَُليَْفِة، َوألْهِل الشَّ

، َوملَِْن أَتى َعَليِْهنَّ  ، ِِمَّْن أَراَد احلَجَّ َوالُعْمَرَة، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك َفِمْن َحيُْث أْنَشأ، َحتَّى  هَلُنَّ ِهنَّ ِمْن َغرْيِ

َة« َة ِمْن َمكَّ  .(3)أْهُل َمكَّ
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ة، فيقول: لبَّْيك    التمتع:  -أ وهو أْن حيرم بالُعمرة وحَدها يف أشُهر احلج: وهي شوال وذو الِقعدة وذو احلجَّ

، فإذا كان يوم الرتوية   ة طاَف وسعى للعمرة، وحلق أو قرصَّ وهو اليوم الثامن من  -ُعمرة، فإذا وَصل مكَّ

ة   أحرم باحلج وحَده، وأتى بجميع أفعال احلج.   -ذي احلجَّ

ا   القران:  - ب ا  ،وهو أْن حيرم بالُعمرة واحلج مجيعا ثم يدخل    ، أو حيرم بالُعمرة أولا   ، فيقول: لبَّْيَك ُعمرة وحجًّ

ا،   بالُعمرة واحلج معا ُيلب ي  القارن  أنَّ  إل  املفرد،  القارن كعمل  َطوافها، وعمل  وع يف  الرش  قبل  احلج عليها 

الُعمرة   له  إذ يرسَّ  ا هلل تعال؛  اهلَدُى ُشكرا ُيلب ي باحلج وحَده،  وعليه  واحلج عبادتني يف سفٍر واحد، واملفرد 

 وليس عليه َهْدٌي. 

ة طاَف للقدوم،   اإلفراد:  -ج  ا، فإذا وَصل مكَّ وهو أْن حُيرم باحلج وحَده يف أشُهر احلج، فيقول: لبيك حجًّ

، ول حيلق ول ُيقرص  ول   ا حتى حيلَّ منه بعَد رْمي مجرة العقبة، واحللق ف،  يتحللثم سَعى للَحج  يبقى حُمِرما

ر سعَي احلج إل ما بعد َطواف احلج  يو  . (1) م الِعيد أو بعده فَل بأسيوم العيد، وإْن أخَّ

 
 (.1/258ألفاظ أيب شجاع )( ينظر: اإلقناع يف حل 1)

 

د املْوضع الذي حترم منه إذا أردَت احلج أو العمرة  .بعد معرفتك للمواقيت وأحكامها؛ حدِّ

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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(1 ) 

 

 
 

 
 .(1218أخرجه مسلم برقم )( 1)

 

إن  َلِو اْسَتْقَبْلت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرت، مَلْ ))حلديث:  ؛ملن مل يسق اهلدي هذه األنساكالتمتع أفضل 

، َوْلَيْجَعْلَها ُعْمَرةا  ،اهْلَْدَي  َأُسِق  ، َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َلْيَس َمَعُه َهْدٌي َفْلُيِحلَّ  . (1)((َوَجَعْلتَها ُعْمَرةا

جيوز للمسلم أن حيرم بأحد هذه األنساك الثَلثة، وهو من تيسري اهلل تعال للعبد، قال تعال: ﴿ُيِريُد و

﴾ ]البقرة: اهللُ بُِكُم اْلُيرْسَ َوَل ُيِريُد بُِكُم الْ   [.185ُعرْسَ

 

 

ـ  يوما؟  15يف رأيك ما أكثر األنساك مالئمة لرجل ينوي احلج وسيسافر من بالده بالطائرة قبل يوم عرفة ب

 وملاذا؟
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ص يف نقاط موجزة بعض أحكام احلج يف اجلدول التايل:  ُتَلخِّ

رشوط وجوب 

 وصحة احلج
 املواقيت الزمانية

املواقيت املكانية 

 للحج

أنواع األنساك يف 

 احلج

    

 

 



(283( 

 

 
 

1 

 

هي األعَمل التي ل يتم احلج إل هبا، ول جيزئ حتى يأيت  

من   يشء  بقي  مهَم  اإلحرام  من  احلاج  حيل  ول  بجميعها، 

األركان، وإذا ترك واحد منها فَل جيرب بدم أو كفارة ول بغريها،  

 واألركان عىل النحو التال: ول بد من فعله، وإل بطل احلج، 

   اإلحرام: الركن األول:

إِنَََّم األَْعََمُل )):  ملسو هيلع هللا ىلصوهو نية الدخول يف النسك؛ لقول النبي  

َنَوى َما  اْمِرٍئ  لُِكل   َوإِنَََّم  اإلحرام  (1)(( بِالن يَّاِت،  عند  وينبغي   ،

 ، وهي كَم يأيت:ملسو هيلع هللا ىلصاللتزام بالسنن الواردة عن النبي 

 سنن اإلحرام:

النووي:    :الغتسال  -1 ُيسَتَحب   "قال  أنَّه  عىل  العلَمء  اتَّفق 

جترد إلهَلله  »  : ملسو هيلع هللا ىلصحلديث زيد بن ثابت أن رأى النبي    ؛ (2) "الُغْسُل عند إرادِة اإلحراِم بحجٍّ أو ُعْمَرٍة أو هبَم

 . (3) «واغتسل

 
 (. 1907( ومسلم برقم )1( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 7/212( املجموع رشح املهذب ) 2)

 (. 149( وحسنه األلبان يف إرواء الغليل برقم )2595( وابن خزيمة برقم ) 830( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )3)
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ْحَراِمِه َقْبَل َأْن حُيِْرَم،   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِأهنا قالت: »ُكنُْت ُأَطي ُب َرُسوَل    - ريض اهلل عنها-عائشة    : حلديث طيبتال  -2 إِلِ

ِه َقْبَل َأْن َيُطوَف بِاْلَبْيِت« ل   . (1)َوحِلِ

َيْرَكُع    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ قال: »َكاَن َرُسوُل    -ريض اهلل عنهَم -جاء عن عبد اهلل بن عمر    ملا :  والتلبية  ركعتا اإلحرام   - 3

 اْلَكِلََمِت   ،بِِذي احْلَُلْيَفِة َرْكَعَتنْيِ 
ِ
َوَكاَن اْبُن    ،ُثمَّ إَِذا اْسَتَوْت بِِه َراِحَلُتُه َقاِئَمةا ِعنَْد َمْسِجِد ِذي احْلَُلْيَفِة َأَهلَّ هِبَُؤلء

 اْلَكِلََمِت َوَيُقوُل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب هُيِل  بِإِْهَلِل َرُسوِل    :ُعَمَر َيُقوُل 
ِ
مَّ َلبَّْيَك  اللهُ ْيَك  َلبَّ ))  :ِمْن َهُؤلء

ْغَباُء إَِلْيَك َواْلَعَمُل  ،َواخْلرَْيُ يِف َيَدْيَك  ، َوَسْعَدْيَك   . (2) ((َلبَّْيَك َوالرَّ

بالنية  - 4 قائَما التلفظ  بذلك،  الرجل صوته  ويرفع  بالتلبية،  ذلك  إتباع  ثم  اللسان،  عىل  ألفاظها  وإجراء   ،

أهل هبَم    ملسو هيلع هللا ىلصقال: »سمعُت رسول اهلل    - ريض اهلل عنه-حلديث أنس    ؛ احلالتوقاعداا وماشياا، ويف خمتلف  

ا))مجيعاا:   ا  ،َلبَّْيَك ُعْمَرةا َوَحجًّ   قال:  ملسو هيلع هللا ىلص وحلديث خَلد بن السائب عن أبيه أن النبي    ؛(3) ((َلبَّْيَك ُعْمَرةا َوَحجًّ

يُل َفَأَمَرِن َأْن آُمَر َأْصَحايِب َأْن )) ْهََللِ َأَتاِن ِجرْبِ  . (4)((َيْرَفُعوا َأْصَواهَتُْم بِاإْلِ

لقوله    ؛(5) ، فضَلا عن املكروهة، واملحرمة، ما أمكن ذلكالبتعاد عن أحاديث الدنيا وملهياهتا املباحة  -5

﴾تعال:   وُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء  احْلَج   )):  ملسو هيلع هللا ىلص[ ولقوله  197]البقرة:    ﴿َفََل َرَفَث َوَل ُفُسوَق َوَل ِجَداَل يِف احْلَج  املَْرْبُ

 . (6) ((إِلَّ اجْلَنَّةُ 

 

 
 (. 1189)( أخرجه مسلم برقم 1)

 (. 1184( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.1251( أخرجه مسلم برقم )3)

 (. 829برقم ) "حسن صحيح"( والرتمذي وقال: 1814( وأبو داود برقم )2922( أخرجه ابن ماجه برقم )4)

 (. 146-145/ 2( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي )5)

 (. 1349( ومسلم برقم )1773( أخرجه البخاري برقم )6)
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  :الوقوف بعرفة الركن الثاين:

  وهو يوم التاسع من ذي احلجة.   ،(1) ((احْلَج  َعَرَفةُ ))حلديث: 

ةِ  احِلجَّ ذي  ِمن  التَّاِسِع  يوَم  ْمِس  الشَّ زواِل  ِمن  بَعَرفَة  الوقوُف  َزاَغِت    حلديث جابر: ؛  ويبدأ  إَذا  »َحتى 

 َفُرِحَلْت َلُه، َفَأَتى َبْطَن اْلَواِدي َفَخَطَب النَّاَس«
ِ
ْمُس َأَمَر بِاْلَقْصَواء ، وُحكَِي اإلمجاُع عىل ذلك، قال ابُن  (2)الشَّ

 :  . (3) "ول جُيْزئ الوقوُف بالنهار قبل الزواِل بإمجاٍع، ول ُحْكَم له"َعْبِد الرَب 

،  فَة بطلوِع َفْجِر َيوِم النَّْحِر، فمن أتى إل َعَرفَة بعد َفْجِر يوِم النَّْحِر فقد فاته احلج  وينتهي الوقوُف بَعرَ 

 وللوقوف بعرفة سنن، ينبغي للحاج أن يقوم هبا، وهي كَم يأيت: 

 :  بعرفة سنن الوقوف 

»َأنَّ َعْبَد اهللِ ْبَن ُعَمَر َكاَن َيْغَتِسُل لإِلْحَراِم َقْبَل َأْن  قال:   نافعروى ملا   : الغتسال للوقوف بعرفة -1

َة، َولُِوُقوفِِه َعِشيََّة َعَرَفَة« ِرَم، َولُِدُخولِِه َمكَّ حُيْ
 (4)  . 

:  ملسو هيلع هللا ىلصيف حديثه الطويل يف صفة حجة النبي   -ريض اهلل عنهَم -حلديث جابر بن عبد اهلل  : اخلطبة -2

حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال:  "

ٌم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا  َوَأْعَراَضُكْم، َعَلْيُكْم َحَرا))َقاَل: َوَأْحَسُبُه َقاَل:  ((َفإِنَّ ِدَماَءُكْم َوُأْمَواَلُكمْ ))

 . (5) ((يِف َشْهِرُكْم َهَذا يِف َبَلِدُكْم َهَذا...

 
»هذا ( وقال:  3100)واحلاكم برقم    (3016( والنسائي برقم )889( والرتمذي برقم )3015( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 حديث صحيح، ومل َيرجاه«.

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.1/359( الكايف يف فقه أهل املدينة )3)

 (. 1032)( أخرجه مالك يف املوطأ رواية أيب مصعب الزهري برقم 4)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )5)
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ىل   ، وفيه: -ريض اهلل عنه - كَم يف حديث جابر  ملسو هيلع هللا ىلصلفعله   :اجلمع والقرص -3 َن، ُثمَّ َأَقاَم َفصَّ »ُثمَّ َأذَّ

، َومَلْ ُيَصل  َبْينَُهََم َشْيئاا« ىل اْلَعرْصَ الظ ْهَر، ُثمَّ َأَقاَم َفصَّ
(1) . 

ْمُس،  ملسو هيلع هللا ىلصاجلمع بني الليل والنهار: لفعله   -4 ا َحتَّى َغَرَبِت الشَّ ، كَم يف حديث جابر: »َفَلْم َيَزْل َواِقفا

ْفَرُة َقِليَلا   . (2) «ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َغاَب اْلُقْرُص، َوَأْرَدَف ُأَساَمَة َخْلَفُه، َوَدَفَع َرُسوُل اهللِ  َوَذَهَبِت الص 

 
 :الطواف بالبيتالركن الثالث: 

ُفوا  سبعة أشواط، والدليل عىل أنه ركن قوله تعال:    ، وهو)طواف اإلفاضة أو الزيارة(  وهو ﴿َوْلَيطَّوَّ

 . [ واملراد منه طواف الزيارة باإلمجاع29]احلج:   بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق﴾

طاف وعليه    - بغري عذر-ويبدأ وقته من طلوع فجر يوم العيد إل آخر أيام الترشيق، فإن تأخر عن ذلك  

 للحاّج أن حيافظ عليها ما استطاع، وهي كَم يأيت: ، وللطواف سنٌن ينبغي دم 

 
 (.1218( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )2)

 

 

 حاج ترك الوقوف بعرفة. من خَلل ما درسته اذكر حكم ما يأيت مع بيان السبب:

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 :سنن الطواف 

عن    -ريض اهلل عنهَم-: حلديث الزبري بن عريب قال: سأل رجل ابن عمر  استالم احلجر وتقبيله -1

 . (1) َوَيْسَتِلُمُه«  ،ُيَقب ُلهُ   ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ استَلم احلجر، فقال: »َرَأْيُت َرُسوَل  

ابن    حلديث  ويسمى اخلبب؛وحتريِك املَنِْكَبنِي،    ،هو اإلرساُع يف امليِش، مع تقاُرِب اخلُطىو  : لمَ الرَ  -2

َل َما    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِقال: »َرَأْيُت َرُسوَل    -ريض اهلل عنه - عمر   ْكَن األَْسَوَد َأوَّ َة، إَِذا اْسَتَلَم الر  ِحنَي َيْقَدُم َمكَّ

ْبِع«  . (2) َيُطوُف ََيُب  َثََلَثَة َأْطَواٍف ِمَن السَّ

َح برداِئه : و الضطباع  -3 وَُيِْرَجه من حتِت إبِطه األيمِن، وُيلِقَيه عىل َمنِْكبِه األيرِس ويَغط َيه،    ، هو أن يتوشَّ

 . ( 3) »طاف بالبيت مضطبعاا، وعليه برد«   ملسو هيلع هللا ىلص حلديث يعىل بن أمية أن النبي    ؛ ويبِدَي َمنِْكَبه األيمنَ 

تعال:الطواف  اركعت -4 لقوله  إِْبَراِهيَم   :  َمَقاِم  ِمْن  ُِذوا  ﴾﴿َواختَّ ابن  125]البقرة:    ُمَصىلًّ [ وحلديث 

َفا    ، َوَصىلَّ َخْلَف املََْقاِم َرْكَعَتنْيِ   ،ريض اهلل عنهَم قال: »َفَطاَف بِاْلَبْيِت َسْبعاا -عمر   َوَسَعى بني الصَّ

 . (4) َواملَْْرَوِة«

َة الظ ْهَر، َفَأَتى َبنِي َعْبِد املُْطَِّلِب    وفيه:  ، : حلديث جابرزمزمماء  رشب   -5 »َفَأَفاَض إَِل اْلَبْيِت، َفَصىلَّ بَِمكَّ

اْنِزُعوا َبنِي َعْبِد املُْطَِّلِب، َفَلْولَ َأْن َيْغِلَبُكُم النَّاُس َعىَل ِسَقاَيتُِكْم َلنََزْعُت  ))َيْسُقوَن َعىَل َزْمَزَم، َفَقاَل:  

َب ِمنُْه«  ((َمَعُكمْ  ا َفرَشِ َفنَاَوُلوُه َدْلوا
 (5). 

 
 (.1611( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1261( ومسلم برقم )1603( أخرجه البخاري برقم )2)

 ."حديث حسن صحيح"( وقال: 859( والرتمذي برقم )2954( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 (. 1234( ومسلم برقم )1627أخرجه البخاري برقم )( 4)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )5)
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 السعي بني الصفا واملروة: الركن الرابع: 

َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر  لقوله تعال:   َف هِبََِم﴾  اهللِ ﴿إِنَّ الصَّ   َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفََل ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ

   .[158]البقرة:  

، وللسعي بني  (1) ((بِهِ   اهللَُأْبَدُأ بََِم َبَدَأ  )):  ملسو هيلع هللا ىلصوعدده: سبعة أشواط، يبدأ بالصفا، وينتهي باملروة؛ لقوله  

 هبا، وهي كَم يأيت: الصفا واملروة سنٌن، ل ينبغي التفريط  

 :بني الصفاء واملروة سنن السعي

املوالة مع الطواف، والرقي عىل الصفا واملروة، واإلرساع بني امليلني األخَّضين، واملولة يف السعي،   

َد   ُه، َوَقاَل:    اهللَ حلديث جابر، وفيه: »َفَرِقَي َعَلْيِه، َحتَّى َرَأى اْلَبْيَت َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة، َفَوحَّ َ   اهللُ لَ إَِلَه إِلَّ  ))َوَكربَّ

إَِلَه إِلَّ    َقِديٌر، لَ 
ٍ
ء يَك َلُه، َلُه املُْْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعىَل ُكل  يَشْ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َوَنرَصَ    اهللَُوْحَدُه لَ رَشِ

اٍت ِمْثَل َهَذا َثََلَث  ))ُثمَّ َدَعا َبنْيَ َذلَِك، َقاَل:    ((َعْبَدُه، َوَهَزَم األَْحَزاَب َوْحَدهُ  ُثمَّ َنَزَل إَِل املَْْرَوِة، َحتَّى إَِذا    ((َمرَّ

اْنَصبَّْت َقَدَماُه يِف َبْطِن اْلَواِدي َسَعى، َحتَّى إَِذا َصِعَدَتا َمَشى«
 (2) . 

 

 
 (.1218( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )2)

 

صحة لتأديته؛ فَم رأيك يف فعل  ستك ألركان احلج تتبني أن احلج حيتاج للقوة وال من خَلل درا

ــحة جيدة ولديه مال يمكنه من احلج، ومع ذلك مل  21شــاب يبلغ من العمر  عاما وهو بص

 حيج!؛ ألنه يرى نفسه مازال صغريا عىل احلج!. دلل عىل ما تقول.

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 هي: ثَمنية، وُيذبح يف احلرم، والواجبات    ،واجبات احلج غري األركان، والواجب من تركه جُيرب بدم 

 اإلحرام من امليقات:  ل:األو

 . (1) ((ِِمَّْن َأَراَد احْلَجَّ َواْلُعْمَرةَ  ، ِِمَّْن ِسَواُهمْ  ، ُهنَّ هَلُنَّ َوملَِْن َأَتى َعَلْيِهنَّ ))حني وقت املواقيت:   ملسو هيلع هللا ىلص لقوله 

  :املبيت بمزدلفة ليلة النحر :الثاين

وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ألنه   هبا،  هذه))  بات  حجتي  بعد  أحج  ل  لعيل  أدري  ل  فإن  مناسككم،  ،  (2)((لتأخذوا 

 وللمبيت باملزدلفة سنٌن، وهي كَم يأيت:

 سنن املبيت بمزدلفة:  

والعشاء  - املغرب  القرص   مجع  وفيه:  مع  جابر،  حلديث  املُْْزَدلَِفةَ   بمزدلفة:  َأَتى  املَْْغِرَب    ، »َحتَّى  هِبَا  َفَصىلَّ 

، َومَلْ ُيَسب ْح َبْينَُهََم َشْيئاا« َواْلِعَشاَء بَِأَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمَتنْيِ
(3) . 

وقتها  - دخول  بعد  الفجر  صَلة  إل  حلاملبادرة  وفيه:  ؛  جابر،  َتبَ »ديث  ِحنَي  بَِأَذاٍن  َوَصىلَّ  ْبُح  الص  َلُه   َ نيَّ

 . (4) «َوإَِقاَمةٍ 

ثم ركب القصواء، حتى أتى املشعر احلرام،  "حلديث جابر، وفيه:  الدفع عند اإلسفار، والدعاء عند املشعر احلرام:  - 

 . ( 5) "فاستقبل القبلة، فدعاه وكربه وهلله ووحده، فلم يزل واقفاا حتى أسفر جداا، فدفع قبل أن تطلع الشمس 

 
 (. 1181( ومسلم برقم )1524( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1297( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )3)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )4)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )5)
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   :رمي مجرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات :الثالث

 . (1)((اْرِم َولَ َحَرَج )) : ملسو هيلع هللا ىلص لقوله 

 :رمي اجلمرات الثالث يف أيام الترشيق الثالثة: الرابع

 :  سنن الرمي

الزوال مبارشة،   العقبة بعد طلوع الشمس، والذكر والدعاء، ورمي اجلمرات الثَلث بعد  رمي مجرة 

َأَفاَض َرُسوُل اهللِ  » : قالت - ريض اهلل عنها-حلديث عائشة  ؛  احلذف، والتكبري، ورفع اليدينوالرمي بحىص  

يِق َيْرِمي اجْلَْمَرَة إَِذا َزاَلِت    ،ِمْن آِخِر َيْوِمِه ِحنَي َصىلَّ الظ ْهَر، ُثمَّ َرَجَع إَِل ِمناى  ملسو هيلع هللا ىلص اِم التَّرْشِ َفَمَكَث هِبَا َلَياِلَ َأيَّ

ْمُس ُكلَّ مَجَْرٍة بَِسْبِع َحَصَياٍت  ُ َمَع ُكل  َحَصاٍة َوَيِقُف ِعنَْد األُوَل َوِعنَْد الثَّانَِيةِ   ، الشَّ عُ   ، ُيَكرب    ،َفُيطِيُل اْلِقَياَم َوَيَتََّضَّ

 . (2)لَِثَة لَ َيِقُف ِعنَْدَها«َوَيْرِمي الثَّا

 احللق أو التقصري:  :اخلامس

احْلََراَم إِن َشاء  لقوله تعال:   املَْْسِجَد  يَن﴾  اهللُ﴿َلَتْدُخُلنَّ  ِ حُمَل ِقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقرص  [  27]الفتح:    آِمننَِي 

هريرة   أيب  حلديث  أفضل  للرجل  عنه -واحللق  اهلل  اهلل    -ريض  رسول  قال  اْغِفْر  اللهُ )):  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  مَّ 

يَن، َقاَل:    اهللِ َقاُلوا: َيا َرُسوَل    ((لِْلُمَحل ِقنيَ  ِ ينَ   اهللِ َقاُلوا: َيا َرُسوَل    ((مَّ اْغِفْر لِْلُمَحل ِقنيَ اللهُ ))َواملَُْقرص  ِ   ، َواملَُْقرص 

ينَ اللهُ ))َقاَل:   ِ فاملستحب له أن  ،  ، وإذا مل يكن عىل رأسه شعر بأن كان أصلع أو حملوقاا (3) ((مَّ اْغِفْر لِْلُمَقرص 

  . ول جيب عليه ،يمر املوسى عىل رأسه 

 ويدخل وقت احللق أو التقصري بنصف ليلة النحر.  

 
 (. 1306( ومسلم برقم )83( أخرجه البخاري برقم )1)

 . "صحيح إل قوله: )حني صىل الظهر( فهو منكر "(:  2( قال األلبان يف صحيح أيب داود )ص:  1973أخرجه أبو داود برقم )   ( 2)   

 (. 1302( ومسلم برقم )1728( أخرجه البخاري برقم )3)
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1 

 : املبيت يف منى أيام الترشيق الثالثة س:الساد

 ، وللمبيت بمنى سنٌن، وهي:(1) (( لَِتْأُخُذوا َمنَاِسَكُكمْ ))بات هبا، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ألنه  

 : سنن املبيت بمنى

خطبة يوم النحر، وترتيب أعَمل منى، والتأخر يف النفر إل اليوم الثالث، والنفر بعد الزوال، والنزول  

خطبنا النبي  "قال:    - ريض اهلل عنه- حلديث الرباء  ؛  باملحصب

َل َما َنْبَدُأ يِف ))قال: فيوم النحر،  ملسو هيلع هللا ىلص َ إِنَّ َأوَّ   ،َيْوِمنَا َهَذا َأْن ُنَصيل 

َوَمْن َذَبَح    ، َفَمْن َفَعَل َذلَِك َفَقْد َأَصاَب ُسنََّتنَا  ،ُثمَّ َنْرِجَع َفنَنَْحرَ 

ََلةِ  الصَّ يِف    ، َقْبَل  الن ُسِك  ِمَن  َلْيَس  أِلَْهِلِه  َمُه  َقدَّ حَلٌْم  ُهَو  ََم  َفإِنَّ

 
ٍ
ء أنس بن    ألُت وحلديث عبد العزيز بن رفيع قال: س؛  (2) ((يَشْ

 َعَقْلَتُه َعِن النَّبِى     :»ُقْلُت   -ريض اهلل عنه - مالك  
ٍ
نِى بَِشْىء ِوَيةِ   ملسو هيلع هللا ىلصَأْخرِبْ ْ   :َقاَل   ؟ َأْيَن َصىلَّ الظ ْهَر َواْلَعرْصَ َيْوَم الرتَّ

 . (3) اْفَعْل َكََم َيْفَعُل ُأَمَراُؤَك«" : ُثمَّ َقاَل  ،بِاألَْبَطِح  :َقاَل  ؟َفَأْيَن َصىلَّ اْلَعرْصَ َيْوَم النَّْفرِ   :ُقْلُت   ،بِِمناى

 
 

 
 (. 1297( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.968( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1309برقم )( ومسلم 1653( أخرجه البخاري برقم )3)

 

 حاج ترك املبيت بمنى ليال أيام الترشيق بغري عذر من خَلل ما درسته اذكر حكم ما يأيت مع بيان السبب:

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

من السنة التأخر يف النفر إل اليوم 

النبي تأّخر؛ الثالث؛ ألنه أفضُل؛ لكون 

 .وألن فيه زيادُة عبادة
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   :طواف الوداع: السابع

   . (1)((َل َينِْفَرنَّ َأَحٌد َحتَّى َيُكوَن آِخُر َعْهِدِه بِاْلَبْيِت )) : ملسو هيلع هللا ىلص لقوله 

ريض اهلل  -حلديث عائشة  ؛  (2) رشب ماء زمزم، واخلروج من أسفل مكة  :هيولطواف الوداع سنٌن،  

َة َدَخَل ِمْن َأْعََلَها  ملسو هيلع هللا ىلص»أن النبي  - عنها  . (3) َوَخَرَج ِمْن َأْسَفِلَها« ،ملََّا َجاَء إَِل َمكَّ

 : اجتناب حمظورات اإلحرام :الثامن

 . وسيأيت تفصيلها. (4) وهي األعَمل املمنوعة عىل املُحِرم  

 

 
 (. 1327( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.411 -409/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي ) 2)

 (.1258( ومسلم برقم )1577( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 382( والفقه الشافعي امليرس )ص: 371/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )4)
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امليقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، ويتطيب الرجل يف   -1 إذا وصل مريد احلج والعمرة إل 

املَلبس   مجيع  من  الرجل  ويتجرد  إحرامه،  مَلبس  دون  ورداء،  بدنه  إزارا  ويلبس  املخيطة، 

ويستحب أن يكونا أبيضني نظيفني، ويكشف رأسه، ثم ينوي الدخول يف النسك بقلبه، ويتلفظ  

أو خائفاا    ، بلسانه، قائَلا: )لبيك عمرة( وإن خاف املحرم أل يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضاا 

له أن يشرتط عند إحرامه  فمحيل حيث    ، فيقول: )فإن حبسني حابس  ، من عدو ونحوه رشع 

 حبستني(.  

 ثم يلبي، ويكثر من التلبية، ومن ذكر اهلل سبحانه ودعائه.   -2

صل إليها بعمرة قبل أيام احلج إن كان متمتعاا،  و أو    ، وحيرم احلاج من مكة إن كان من أهل مكة -3

حرم بالعمرة متمتعاا هبا إل  أو من املقيات إن كان احلاج قارناا أو مفرداا، فإن كان احلاج متمتعاا أ

 يذهب ألداء مناسك العمرة.   احلج، حينئذٍ 

 

 

 ملاذا ُعدَّ احلج للمرأة املسلمة جهاد ل قتال فيه؟من خَلل اطَلعك عىل واجبات احلج، بني 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 ومناسك العمرة بعد اإلحرام من امليقات، هي:
إذا وصل إل املسجد احلرام سن له تقديم رجله اليمنى، وذكر دعاء دخول املسجد، ثم يشتغل   -1

 بالتلبية حتى يصل إل الكعبة، فإذا وصل إل الكعبة قطع التلبية.  

بيمينه، ويقبله إن تيرس ذلك، ول يؤذي الناس  ث -2 م قصد احلجر األسود، واستقبله، ثم يستلمه 

 باملزاُحة.  

ثم جيعل البيت عن يساره، ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليَمن استلمه بيمينه إن   -3

تيرس، ويستحب الرمل يف مجيع الثَلثة األشواط األول من طواف القدوم، ويستحب للرجل أن  

يضطبع يف طواف القدوم يف مجيع األشواط، ويستحب اإلكثار من الذكر والدعاء بَم تيرس يف مجيع  

 ألشواط.  ا

يصيل   -4 ثم  كتفيه وطرفيه عىل صدره،  فيجعله عىل  بردائه،  يرتدي  الطواف  هذا  من  فراغه  وبعد 

 ركعتني خلف املقام إن تيرس، فإن مل يتمكن من ذلك صَلمها يف أي موضع من املسجد.  

 .  م الثانلَ ثم َيرج إل الصفا واملروة فيسعى سبعاا، ويرسع الرجل يف امليش إل أن يصل إل العَ  -5

  . ( 1) فإذا كمل السعي حيلق الرجل رأسه، أو يقرصه، واحللق أفضل، فإذا فعل ذلك فقد ُتت عمرته -6

أن يذهب إل ِمنى، فيبيت هبا، ويصيل هبا    م وأما من كان حجه قارناا أو مفرداا، فعليه بعد اإلحرا

 مخس صلوات الظهر والعرص واملغرب والعشاء والفجر.  

فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إل عرفة، وصىل هبا الظهر والعرص مجع تقديم قرصاا،   -7

 ثم جيتهد يف الدعاء والذكر والستغفار إل أن تغرب الشمس.  

فصىل هبا املغرب والعشاء حني وصوله، ثم يبيت هبا إل أن يصيل  فإذا غربت سار إل مزدلفة،   -8

 
 (. 11-3/ 8( كفاية النبيه يف رشح التنبيه )1)
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 الفجر، فيذكر اهلل تعال ويدعوه إل قبيل طلوع الشمس.  

ثم يسري منها إل ِمنى؛ لريمي مجرة العقبة، وهي األخرية، ِما ييل مكة بسبع حصيات متعاقبات،   -9

 مع كل حصاة.  واحدة بعد األخرى كل واحدة بقدر نواة التمر تقريباا، يكرب 

 ثم يذبح اهلدي، وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.   -10

ثم حيلق رأسه إن كان ذكراا، وأما املرأة فحقها التقصري دون احللق، ويكون تقصريها بمقدار أنملة   -11

 من مجيع شعرها.  

 ثم يذهب إل مكة، فيطوف طواف احلج.   -12

  عرش من شهر ذي احلجة.  ثم يرجع إل منى، فيبيت فيها ليلة احلادي عرش والثان -13

ويرمي اجلمرات الثَلث بعد زوال الشمس، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يبدأ بالصغرى   -14

 ثم الوسطى، ويدعو بعدمها، ثم مجرة العقبة، وليس بعدها دعاء.    -وهي البعيدة من مكة -

فبات    ،شاء تأخرونزل من منى، وإن    ،فإذا أتم رمي اجلَمر يف اليوم الثان عرش، فإن شاء تعجل -15

هبا ليلة الثالث عرش، ورمى اجلَمر الثَلث بعد الزوال، والتأخر أفضل، وإذا غربت شمس يوم  

يزال بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي اجلَمر الثَلث بعد الزوال، لكن لو    الثان عرش وهو ل

ارحتل وركب، ولكن    غربت عليه الشمس بمنى يف اليوم الثان عرش بغري اختياره مثل أن يكون قد

ألن تأخره إل الغروب بغري اختياره،    ؛تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه، فإنه ل يلزمه التأخر 

وأراد السفر: فعليه أن يطوف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط، إل    ،فإذا انتهت تلك األيام 

 . (1)املرأة احلائض والنفساء، فَل وداع عليهَم
 

 
 (. 423-402/ 1ينظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي، )( 1)
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بالستعانة بمعلمك أوجد حال لصاحب املشكلة اآلتية ليتمكن من احلج: رجل ُمسن ومريض ل يقدر عىل 

 احلج ببدنه؛ ولكنه قادر عىل احلج بامله.

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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ص يف نقاط موجزة أركان احلج وواجباته، وذلك يف اجلدول التايل: -1        ُتَلخِّ

 واجبات احلج أركان احلج

  

  

  

  

ا يف نقاط موجزة حمددة عن سنن احلج وصفته، وذلك يف اجلدول التايل:-2  تكتَب ملخصا

 سنن اإلحرام
سنن الوقوف 

 بعرفة
 سنن الطواف

سنن السعي بني 

 الصفاء واملروة
 صفة احلج

 

 

 

 

 

 

 

   

سنن املبيت 

 بمزدلفة
 سنن الرمي

سنن املبيت 

 بمنى

سنن طواف 

 الوداع
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 اإلحرام قبل امليقات: -1

وبّينه، ويكره    ملسو هيلع هللا ىلصالُسنة التي جيب اتباعها أن حيرم من أراد احلج، أو العمرة من امليقات الذي وّقته النبي  

 .(1) اإلحرام قبل امليقات، لكنه يصح وينعقد اإلحرام 

 جماوزة امليقات بال إحرام:- 2

 الذين يمرون بامليقات هلم حالتان: 

فهذا ل جيوز له جماوزة امليقات بَل إحرام، ومن جاوزه ناسياا، أو جاهَلا    ، من يريد احلج أو العمرة   األوىل: احلالة  

رجع إليه، وأحرم منه، ول إثم عليه، ومن جاوزه متعمداا عاملاا ذاكراا بغري إحرام، فهو آثم، وجيب عليه أن يعود إل  

 دم عليه.   امليقات؛ ليحرم منه، فإن مل يعد، وأحرم دون امليقات، فهو آثم، ونسكه صحيح، ول 

 . (2)من ل يريد احلج أو العمرة، فهذا جيوز له جماوزة امليقات بَل إحرام  الثانية:احلالة 

 حكم من مر بميقاتني:- 3

جيب عىل من يمر بميقاتني أل يتجاوز أوهلَم إل حمرماا، إن كان يريد احلج أو العمرة، فإذا مر الشامي أو  

له أن   ميقاته األصيل اجلحفة، فَل جيوز  الوصول إل  قبل  املدينة  املغريب ونحوهم بميقات أهل  أو  املرصي 

 . (3) احلليفةيؤخر إحرامه إل ميقاته، بل حيرم من أول ميقات يمر به، وهو ذو 

 
 (. 245/ 3( موسوعة الفقه اإلسَلمي )1)

 (. 246/ 3( موسوعة الفقه اإلسَلمي )2)

 (. 246/ 3( موسوعة الفقه اإلسَلمي )3)
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 صفة اإلحرام:-أ

َمن أراد اإلحرام باحلج أو العمرة، فعليه إذا وصل امليقات املحدد له: أن يغتسل، ويتجرد من املخيط،  

 ويلبس مَلبس اإلحرام، وينوي بلفظ احلج أو العمرة، فيكون بذلك قد دخل يف اإلحرام، وصار حمرماا. 

 اإلحرام، وأثره:الشرتاط يف -ب

املراد بالشرتاط يف اإلحرام: هو أن يشرتط املحرم عند إحرامه اخلروج من إحرامه عند احلابس، وأن  

موضع حتلله هو املكان الذي حيبس فيه، فإذا اشرتط املحرم ذلك، فإنه يتحلل من إحرامه إذا عاقه عائق، ول  

 .(1) يشء عليه 

 
 :وهي عىل قسمني،  حمظورات اإلحرام -ج 

 أو العمرة، وهو عىل النحول التال:  حمظورات تفسد احلج والعمرة، وهو اجلَمع يف احلج األول:القسم 

 
 (.1861/ 5( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح )1)

 

من خَلل الطَلع عىل مصادر التعلم يف املكتبة املدرسية أو املكتبة الشاملة اإللكرتونية أو أحد 

 حمركات البحث اإللكرتونية؛ بني ما ييل: 

 حكم إحرام أحد الوالدين للصغري غري املميز.•

 حكم إحرام الصغري املميز  الذي بلغ سبع سنوات.•

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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قبل إُتام نسك العمرة، يلزمه إُتام هذا احلج  و قبل رمي مجرة العقبة يوم العيد،  فمن جامع يف احلج   - 1

﴿َفَمْن  ة األذى، وهي املذكورة يف قوله تعال:  ، وعليه فدي والعمرةرغم فساده، وعليه قضاء احلج  والعمرة  

ا َأْو بِِه َأذاى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك﴾   [. 196]البقرة:  َكاَن ِمنُْكْم َمِريضا

وجيب  إذا جامع يف احلج بعد رمي مجرة العقبة، وقبل أن يطوف ويسعى مل يفسد حجه، لكنه آثم،  و  -2

عليه أن َيرج إل احلل، وحُيرم ليطوف اإلفاضة حمرماا؛ ألنه فسد ما بقي من إحرامه، فوجب أن جيدده، وعليه  

 . الفدية 

قبل رمي مجرة العقبة    ،وإن جامع املحرم قبل التحلل من العمرة، أو قبل التحلل األول من احلج   -3

 ارة، ول غريها. فَل يفسد نسكه، ول إثم عليه، ول كف ،ناسياا أو جاهَلا 

 حمظورات ل تفسد احلج والعمرة، وإنَم جترب بدم، وهي إحدى عرشة.  الثاين:القسم 

 حلق شعر الرأس أو تقصريه أو نتفه أو إزالته، وشعر سائر البدن.   -1

 تقليم األظافر، وفيه اإلثم ل الفدية.  -2

 استعَمل الطيب عىل الثوب أو البدن.  -3

 . تغطية رأس الرجل بمَلصق -4

 . للرجل لبس املخيط -5

 قتل صيد الرب املأكول أو صيده.   -6

أنزل مل يفسد حجهمن  دواعي اجلَمع:    - 7 فإن  الفرج،  فيَم دون  املرأة بشهوة، ومبارشهتا  ول    ، قبلة 

 إحرامه، لكنه آثم، وعليه الفدية. 

 خطبة املرأة، وعقد النكاح.   -8

 الفسوق واجلدال.   -9

 بالنقاب، أو الربقع، ويدهيا بالقفازين. تغطية وجه املرأة   - 10
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مجاع املرأة بعد التحلل األول يف احلج، ومن جامع فَل يفسد نسكه، ولكنه آثم، وعليه الفدية    - 11

 . (1) والغسل والتوبة

وأمجعوا  "والدليل عىل أن هذه املحظورات )غري اجلَمع( ل تفسد احلج هو اإلمجاع، فقد قال ابن املنذر:  

 . (2) "احلج ل يفسد بإتيان يشء من ذلك يف حال اإلحرام، إل اجلَمععىل أن 

 حكم َمن فعل شيئاا من حمظورات اإلحرام:  -د

فَل إثم عليه، ول فدية، لكن عليه    :من فعل شيئاا من حمظورات اإلحرام جاهالا، أو ناسياا، أو مكرهاا   -1

نَا َل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا﴾ أن يتخىل عن املحظور فوراا؛ لقوله تعال:   [ قال اهلل: قد  286]البقرة:    ﴿َربَّ

تِي   اهللَإِنَّ  )):  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -وحلديث أيب ذر الغفاري    ؛(3) فعلُت  اَوَز َعْن ُأمَّ َقْد جَتَ

 . (4) ((اخْلََطَأ، َوالن ْسَياَن، َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيهِ 

، حتى وإن كان  كمرض، أو قمل، فعليه الفدية، ول إثم عليه  :وعذر  حلاجة  املحظروات  ومن فعل  -2

ُه َقاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللَِعْن َرُسوِل    - ريض اهلل عنه-حلديث كعب بن عجرة    متعمداا؛  َك ))  :َأنَّ   : َقاَل   ؟((َلَعلََّك آَذاَك َهَوام 

اٍم، َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي، َأِو اْنُسْك    ،اْحِلْق َرْأَسَك ))  :ملسو هيلع هللا ىلص   اهللَِفَقاَل َرُسوُل    ،اهللَِنَعْم َيا َرُسوَل   َوُصْم َثََلَثَة َأيَّ

 .(5) ((بَِشاةٍ 

 
 (.265-260/ 3( موسوعة الفقه اإلسَلمي )1)

 (. 200/ 3( اإلرشاف عىل مذاهب العلَمء لبن املنذر )2)

 (.126( أخرجه مسلم برقم )3)

هذا حديث صحيح "( وقال: 2801( واحلاكم برقم برقم )7219( وابن حبان برقم )2043( أخرجه ابن ماجه برقم )4)

 (. 1731وصححه األلبان يف صحيح اجلامع برقم ) "عىل رشط الشيخني ومل َيرجاه

 (. 1201( ومسلم برقم )1814أخرجه البخاري برقم )( 5)
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ِذيَن آَمنُوا  لقوله تعال:    ؛(1) فعليه الفدية، مع اإلثم  :ومن فعلها متعمداا بال عذر ول حاجة  -3 َا الَّ ﴿َيا َأهي 

ا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم حَيْ  دا ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه ِمنُْكْم ُمَتَعم  ا  َل َتْقُتُلوا الصَّ ُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديا

اَرٌة َطَعاُم َمَساِكنَي أَ  ا لَِيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه َعَفا  َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ َعَمَّ َسَلَف َوَمْن َعاَد َفَينَْتِقُم   اهللُْو َعْدُل َذلَِك ِصَياما

 [. 95]املائدة:   َعِزيٌز ُذو اْنتَِقاٍم﴾  اهللُِمنُْه وَ   اهللُ

 
  

 
 (. 265/ 3( موسوعة الفقه اإلسَلمي )1)

 

 التايل:تكتب بعض املسائل يف اإلحرام ثم تذكر حكمها يف اجلدول -1                     
 حكمها املسألة  حكمها املسألة 

    

    

ص يف نقاط موجزة أحكام اإلحرام، وحمضوراته، وحكم َمْن فعل شيئا من حمضوراته، -2 ُتَلخِّ

 وذلك يف اجلدول التايل:

 حمضورات اإلحرام أحكام اإلحرام
حكم َمْن فعل شيئا من 

 حمضورات اإلحرام
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 الفدية: ما جيب عىل احلاج أو املعتمر بسبب ترك واجب، أو فعل حمظور. 

   

لزمته  فمن ترك واجباا من واجبات احلج أو الُعْمَرة، كمن ترك املبيت بُمْزَدلَِفة، أو احللق، وغري ذلك  

الفدية، وهي دم ]وهو سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة[ يذبح يف احلرم، ويوزع بني فقرائه، فإِن مل جيد صام  

﴿َفَمْن َُتَتََّع بِاْلُعْمَرِة إَِل  لقوله تعال:  ؛  ، وسبعة إذا رجع إل أهله- إن أمكنه-عرشة أيام، ثَلثة أيام يف احلج  

أنه قال: »َمْن َنيِسَ َشْيئاا ِمْن    -ريض اهلل عنهَم- وعن ابن عباس   [ 196]البقرة:    اْسَتْيرَسَ ِمَن اهْلَْدِي﴾احْلَج  َفََم  

ا«  ،ُنُسِكهِ  َأْو َتَرَكُه َفْلُيْهِرْق َدما
(1) . 

املخيط، أو غطى رأسه، أو تطيب، أو حلق    لبس املحرمُ فمن فعل حمظوراا من هذه املحظورات: وهي:    -1

 ، وَُيَريَّ فيها بني ثَلثة أشياء، وهي: األذى  شعره، أو قّلم أظافره، فعليه فدية

 صيام ثَلثة أيام.   -أ

 إِطعام ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع من طعام أرز ونحوه. أو -ب

 . شاة  ذبحأو  - ج

ا َأْو بِِه َأذاى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك﴾ قوله تعال:  ودليل ذلك     ﴿َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريضا

 
 (. 1400( أخرجه مالك يف املوطأ رواية أيب مصعب الزهري برقم )1)
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عجرة  196]البقرة:   بن  كعب  وحلديث  عنه-[  اهلل  رسول    - ريض  َلُه:    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ أن  آَذاَك  ))َقاَل  َلَعلََّك 

َك؟ اٍم، َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساكنَِي،  ))  : ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِقال: َفُقْلُت: َنَعْم، َفَقاَل َرُسوُل    (( َهَوام  اْحِلْق َرْأَسَك، َوُصْم َثََلَثَة َأيَّ

 . (1)((َأِو اْنُسْك بَِشاةٍ 

 . ومن فعل شيئاا من هذه املحظورات ناسياا فَل يشء عليه

دون الفرج، أو جامعها يف احلج، بعد التحلل األول، فعليه فدية األذى، وهي إذا بارش املحرم زوجته فيَم    -2

 السابقة الذْكر. 

إذا جامع املحرم زوجته قبل التحلل األول فعليه فدية: وهي ذبح بدنة، فإِن مل جيد، فصيام ثَلثة أيام يف   -3

حلديث ابن    ؛يف العام القادم احلج وسبعة إِذا رجع إِل أهله، ويفسد حجه، وجيب عليه أن يكمله، ويقضيه  

أنه قال يف رجٍل وَقَع عىل امرأته وهو حُمِْرٌم: »اقِضَيا ُنُسَكُكَم، واْرِجعا إل َبَلِدكَم،    -ريض اهلل عنهَم-عباس  

قا، ول َتْلَتِقيا حتى َتْقِضيا ُنُسَكُكَم ، فإذا أْحَرْمُتَم فتَفرَّ
نْيِ ا«واْهِديَ  ،فإذا كان عاُم قابٍل فاْخُرجا حاجَّ ا َهْديا

 (2) . 

قال النووي:    ،إذا جامع املحرم زوجته يف العمرة فعليه فدية، وهي شاة، وعمرته فاسدة، وعليه قضاؤها  -4

ا أو نفَلا "  . (3) "جيب عىل ُمْفِسِد احلَج  أو الُعْمرِة القضاُء بَل خَلٍف، سواٌء كان احلج  أو الُعْمرُة فرضا

ا، ويقسم   ، إذا قتل املحرم صيداا   -5 فعليه فدية، وَيري بني إِخراج املثل، أو تقويمه بدراهم يشرتي هبا طعاما

ْين  ا، يطعم كل مسكني ُمدَّ الطعام أمدادا
ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن  ؛ لقوله تعال:  (4)  ِذيَن آَمنُوا َل َتْقُتُلوا الصَّ َا الَّ ﴿َيا َأهي 

َفَجَزاءٌ  ا  دا ُمَتَعم  ِمنُْكْم  َطَعاُم  َقَتَلُه  اَرٌة  َكفَّ َأْو  اْلَكْعَبِة  َبالَِغ  ا  َهْديا ِمنُْكْم  َعْدٍل  َذَوا  بِِه  حَيُْكُم  النََّعِم  ِمَن  َقَتَل  َما  ِمْثُل   

ا﴾  [. 95]املائدة:  َمَساِكنَي َأْو َعْدُل َذلَِك ِصَياما

 

 
 (. 1201( ومسلم برقم )1814( أخرجه البخاري برقم )1)

ح إسناَده النووي يف املجموع رش10064( أخرجه البيهقي برقم )2)  (. 7/386ح املهذب ) ( وصحَّ

 (. 7/389( املجموع رشح املهذب ) 3)

 (.181/ 2( واملوسوعة الفقهية الكويتية )23/ 24( موسوعة فقه العبادات )4)
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هُي تعريفه:   ما  الرتتيب يف    ىدهو  والغنم، وهي عىل هذه  والبقر  اإلبل  من  ويكون  للحرم،  النعم  من 

 [.196]البقرة:  ﴿َفَمْن َُتَتََّع بِاْلُعْمَرِة إَِل احْلَج  َفََم اْسَتْيرَسَ ِمَن اهْلَْدِي﴾ قال تعال:   ، األفضلية

- هدي التطوع: وهو غري الواجب، وهو ما يتقرب به احلاج واملعتمر وغريمها إل اهلل    األول:القسم  

 ، ويكون بأي يشء. -تبارك وتعال 

هدي املحرص: وهو اهلدي الذي جيب عىل من أحرص عن املسجد احلرام بعدو أو مرض    الثاين:القسم  

م يشرتط  مل  إن  فهذا  ذلك،  شابه  ما  أو  عارم،  أو سيل  مفرتس  مكان  أو حيوان  يذبحه  فعليه هدي  قبل  ن 

 اإلحصار، ويوزع عىل الفقراء. 

 دي الواجب: وينقسم إل قسمني:اهل الثالث:القسم 

 هدي الشكر: وهو اهلدي الواجب عىل املتمتع والقارن، فهذا يأكل منه وهيدي ويتصدق.  األول:

ظورات اإلحرام،  هدي اجلربان: وهو اهلدي الواجب بسبب ترك واجب، أو فعل حمظور من حم  الثاين:

 وهذا ل يأكل منه شيئاا، بل جيعله للفقراء.

 

 الواجبات.اذكر مثالني جيب عىل احلاج أو املعتمر فيها دم لرتك واجب من 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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املندوب  - 1 اهلدي  أو  النذر،  الواجب  اهلدي  وهذاذبح  وقت  ،  إل  ه  يدخل  العيد،  يوم  الشمس  طلوع  بعد 

غروب الشمس من آخر أيام الترشيق، وجيوز ذبحه ليَلا وهناراا يف ذلك الوقت، إل أنه يكره ذبحه ليَلا إل  

 لَّضورة.  

وقته يكون بعد وقوع سببه، إل دم الفوات    فهذا اهلدي الواجب بسبب فعل حمظور من أفعال احلج،  ذبح    -2

   فإنه يكون يف حجة القضاء.

وقته إحرامه باحلج، وجيوز تقديمه عىل اإلحرام باحلج إذا فرغ من  ، فهذا  اهلدي الواجب عىل املتمتعذبح    -3

 عمرته، ول آخر لوقته، واألفضل ذبحه يوم النحر.  

اْلَبْيِت  هو احلرم؛ لقوله تعال:    اهلدي  مكان ذبح  ل َها إَِل  [ فَل جيوز ذبحه  33]احلج:    اْلَعتِيِق﴾﴿ُثمَّ حَمِ

بغريه، فحيث نحر اهلدي أجزأه يف أي جزء من أجزاء احلرم، إل أن السنة للمعتمر أن ينحره بمكة؛ ألهنا  

فيه، واألفضل أن   املروة، ومكان ذبح هدي املحرص هو املحل الذي أحرص  موضع حتلله، واألفضل عند 

 حره بمنى؛ ألهنا موضع حتلل احلاج. يبعثه إل احلرم، والسنة للحاج أن ين

 

 

 

، والعقيقة، واألضحية ف زمالءك بإجياز الفرق بني كل مما ييل: اهَلْديُّ  .عرَّ

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 

 



(307( 

 

 
 

1 

 
  

 

ص يف نقاط موجزة بعض أحكام الِفْدَيِة يف اجلدول التايل:-1  ُتَلخِّ

 فدية فعل حمظور اإلحرام فدية ترك الواجب

  

  

  

ص يف نقاط موجزة -2  أحكام اهَلْديِّ يف اجلدول التايل:ُتَلخِّ

 مكان ذبح اهلَْدي   وقت ذبح اهلَْدي   أقسام اهلَْدي  

   

   

   

   

 

 



(308 ( 

 

 

 

 : الزيارة أو القصد إل مكان عامر. العمرة لغة

وهو الن سك املعروف   ،: زيارة بيت اهلل احلرام عىل َوْجٍه خمصوص، يف مجيع أوقات السنةرشعاا العمرة و

عي بني الصفا واملروة، واحلْلق أو التقصري ب من اإلحرام والتلبية، والطَّواف بالبيت، والسَّ  . (1) املرتك 

 . (2) [196]البقرة:    ﴿َوَأُِت وا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة هللَِِّ﴾   : تعال  قوله ل  ؛ واجبة عىل كل مكلف مستطيع مرة يف العمر

نوَب   -1 قال:    -َريِضَ اهللُ عنه -عبِد اهللِ بِن مسعوٍد  ، كَم جاء يف حديث  املتاَبَعُة بني الُعْمَرة تنفي الَفْقَر والذ 

نوَب كَم ينفي  )):  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسوُل اهلل   َم ينفياِن الفقَر والذ  الِكرُي خَبَث احلديِد  تابِعوا بني احلَج  والُعْمَرة؛ فإهنَّ

ةِ  َهِب والِفضَّ  .(3) ((والذَّ

ارٌة ملا بينهَم  -2 الُعْمَرُة إل  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل    - َريِضَ اهللُ عنه- عن أيب هريرة  ، ف الُعْمَرُة إل الُعْمَرة كفَّ

ارٌة ملِا بينهَم  . (4) ((الُعْمَرة كفَّ

ةا مع النبي     -3   ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل    -َريِضَ اهللُ عنهَم- عن ابِن عبَّاٍس  ، فملسو هيلع هللا ىلصالُعْمَرُة يف رمضاَن َتْعِدُل َحجَّ

ي معنا؟ ))لمرأٍة من األنصاِر:   قالت: مل يُكْن لنا إلَّ ناضحاِن، فحجَّ أبو َوَلِدها وابنُها    ((ما منَعِك أن حُتج 

 
 (. 377( والفقه الشافعي امليرس )ص: 255/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )1)

 (. 377امليرس )ص: ( والفقه الشافعي 259/ 2( املعتمد يف الفقه الشافعي، )2)

ح إسناده أُحد شاكر يف حتقيق 3669( وأُحد برقم ) 2631( والنسائي برقم )810( أخرجه الرتمذي برقم )3) (، وَصحَّ

 (. 5/244)مسند أُحد( ) 

 (. 1349( ومسلم برقم )1773( أخرجه البخاري برقم )4)
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ا ننِضُح عليهعىل ناضٍح، وترك لنا   ةا ))قال:    ، ناضحا  . (1) ((فإذا جاء رمضاُن فاعَتِمري؛ فإنَّ ُعْمَرةا فيه تعِدُل َحجَّ

ََم لُِكل  اْمِرٍئ  )):  ملسو هيلع هللا ىلصوهو نية الدخول يف النسك؛ لقول النبي  اإلحرام:   -1 إِنَََّم األَْعََمُل بِالن يَّاِت، َوإِنَّ

 . (2) ((َما َنَوى
ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق﴾ لقوله تعال: الطواف:  -2  . [29]احلج:    ﴿َوْلَيطَّوَّ
؛ فالواجب  (3)((لَِتْأُخُذوا َمنَاِسَكُكمْ ))فعله، وأمر الصحابة بذلك، وقال:    ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي    السعي: -3

َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر  ولقوله تعال أيضاا:    ؛ عىل املعتمر أن يأيت بالسعي بني الصفا واملروة ﴿إِنَّ الصَّ

 [.  158]البقرة: ﴾ اهللِ
احْلََراَم إِن َشاء  لقوله تعال:    احللق: -4 يَن﴾  اهللُ ﴿َلَتْدُخُلنَّ املَْْسِجَد  ِ   آِمننَِي حُمَل ِقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقرص 

 [.27]الفتح: 
 .(4) ، وجيب تأخري احللق، أو التقصري عن السعيالرتتيب يف مجيع أركاهنا -5

، ِِمَّْن ِسَواُهْم ))حني وقت املواقيت:    ملسو هيلع هللا ىلص لقوله    : اإلحرام من امليقات -1 ، َوملَِْن َأَتى َعَلْيِهنَّ ُهنَّ هَلُنَّ

 . (5)(( ِِمَّْن َأَراَد احْلَجَّ َواْلُعْمَرةَ 

 .(6) واجتناب حمظورات اإلحرام -2

 

 
 ( واللفظ له. 1256( ومسلم برقم )1863( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1907( ومسلم برقم )1جه البخاري برقم )( أخر2)

 (. 1297( أخرجه مسلم برقم )3)

 (.378( والفقه الشافعي امليرس )ص: 2/293( املعتمد يف الفقه الشافعي، )4)

 (. 1181( ومسلم برقم )1524( أخرجه البخاري برقم )5)

 (. 341/ 2( إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )6)



(310 ( 

 

 

 
 

النووي:    -1 البدن: قال  إرادِة اإلحراِم  "الغتسال والتطيب يف  الُغْسُل عند  ُيسَتَحب   أنَّه  العلَمء عىل  اتَّفق 

 .  (1) "بحجٍّ أو ُعْمَرٍة أو هبَم

َأَتاِن  ))قال:    ملسو هيلع هللا ىلصحلديث خَلد بن السائب عن أبيه أن النبي    ،للرجلالتلبية، ورفع الصوت هبا بالنسبة    -2

يُل   َلمُ -ِجرْبِ  . (2) ((، َفَأَمَرِن َأْن آُمَر َأْصَحايِب، َأْو َمْن َمِعَي َأْن َيْرَفُعوا َأْصَواهَتُْم بِاإِلْهَلِل بِالتَّْلبَِيةِ -َعَلْيِه السَّ

أنه جاء إل احلجر األسود    - ريض اهلل عنه-مزاُحة وإيذاء: حلديث عمر  تقبيل احلجر األسود ما مل يؤد إل    -3

ُيَقب ُلَك« ملسو هيلع هللا ىلصفقبله، فقال: »َأَما إِن  َأْعَلُم َأنََّك َحَجٌر، َوَلِكْن َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ  
 (3 ). 

النبي  وهو  الضطباع:    -4 »أن  أمية  بن  يعىل  الرجال: حلديث  بالبيت مضطبعاا   ملسو هيلع هللا ىلص يف حق    وعليه   ،طاف 

 .(4) برد«

 
 (. 7/212املجموع رشح املهذب ) ( 1)

 (  سبق خترجيه.2)

 (. 1270( ومسلم برقم )1597( أخرجه البخاري برقم )3)

 ."حديث حسن صحيح"( وقال: 859( والرتمذي برقم )2954( أخرجه ابن ماجه برقم )4)

 

 ما الفرق بني قولنا يف أركان العمرة)اإلحرام(، وقولنا يف واجباهتا )اإلحرام من امليقات(.

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ْكَن    ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيُت رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-ل: حلديث ابن عمر  الرمَ   -5 َة، إَِذا اْسَتَلَم الر  »ِحنَي َيْقَدُم َمكَّ

ْبِع« َل َما َيُطوُف ََيُب  َثََلَثَة َأْطَواٍف ِمَن السَّ األَْسَوَد َأوَّ
(1) . 

﴾ صَلة ركعتني بعد الطواف: لقوله تعال:  -6 ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلًّ [ وحلديث  125]البقرة:    ،﴿َواختَّ

« ملسو هيلع هللا ىلص قدم النبي "قال:   -ريض اهلل عنهَم - ابن عمر  ا َوَصىلَّ َخْلَف املََْقاِم َرْكَعَتنْيِ  .(2) »َفَطاَف بِاْلَبْيِت َسْبعا

َفا، َفَرِقَي َعَلْيِه، َحتَّى َرَأى اْلَبْيَت َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلةَ   -7 ،  الصعود عىل الصفا: حلديث جابر، وفيه: »َفَبَدَأ بِالصَّ

َد   ُه... اهللَ َفَوحَّ َ َفا«  ،َوَكربَّ َحتَّى َأَتى املَْْرَوَة، َفَفَعَل َعىَل املَْْرَوِة َكََم َفَعَل َعىَل الصَّ
 (3). 

: حلديث جابر، وفيه: »ُثمَّ َنَزَل إَِل املَْْرَوِة، َحتَّى إَِذا اْنَصبَّْت َقَدَماُه يِف (4) ولة بني العلمني األخَّضيناهلر  -8

 . (5)َبْطِن اْلَواِدي َسَعى، َحتَّى إَِذا َصِعَدَتا َمَشى«

 .سبق ذكرها مع صفة احلج 

 
 (. 1261( ومسلم برقم )1603( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1234م )( ومسلم برق1627( أخرجه البخاري برقم )2)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )3)

 (. 397/ 1( التدريب يف الفقه الشافعي، )4)

 (.1218( أخرجه مسلم برقم )5)
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ص يف نقاط موجزة أركان العمرة وواجباهتا وسننها وصفاهتا يف اجلدول   التايل:ُتَلخِّ

 صفة العمرة سنن العمرة واجبات العمرة أركان العمرة

    

 

 

 

 احلكم يف احلالتني التاليتني مع ذكر السبب:يف ضوء دراستي للعمرة؛ أبني 

 معتمر نيس شوطني من طواف العمرة ورجع إىل بالده. -

 معتمر طاف وسعي ونيس احللق أو التقصري ومل يذكره حتى لبس مالبسه. -

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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 الفوات لغة: مصدر فات: إذا سبق فلم يدرك. 

 .(1) ويف الصطَلح: املنع من إُتام أركان احلج

بمعنى: أنه مل ُيْدِرك الوقوف هبا يف أي وقت من الليل أو النهار، فقد فاته  إذا فات عىل احلاج الوقوف بعرفة؛  

 احلج، فحكمه كاآليت: 

فإنه يتحلَّل ول يشء عليه؛ أي: إنه َيلع    "فَمِحيل  حيث حبستني"إذا كان احلاج اشرتط يف إحرامه وقال:    -1

ويرجع إل أهله، واألَْول: أن يتحلَّل بعمرة إن أمكنه، فُيتِم أعَمل   ،وَيْلَبس مَلبسه األخرى  ،مَلبس اإلحرام 

  - ريض اهلل عنها- حلديث عائشة  ؛  العمرة: بأن يذهب إل مكة يعتمر، فَيُطوف وَيْسَعى، ثم حيلق أو يقرص

َبرْيِ   ملسو هيلع هللا ىلصقالت: دخل رسول اهلل   لَ َأِجُدنِى    اهللِ وَ   : َقاَلْت   ؟((احْلَجَّ   َلَعلَِّك َأَرْدِت ))  : َفَقاَل هَلَا  ،َعىَل ُضَباَعَة بِنِْت الز 

طِى، ُقوِل ))َفَقاَل هَلَا:  ، إِلَّ َوِجَعةا  ى َواْشرَتِ يل  اللهُ   :ُحج   .(2) ي((َحْيُث َحَبْسَتنِ  مَّ حَمِ

حلديث احلجاج بن عمرو قال: قال رسول    ؛ مل يشرتط حتلَّل وعليه القضاء إن كان احلج واجباا   وإن كان   - 2

 .(3) ((َوَعَلْيِه احْلَج  ِمْن َقابِلٍ   ،َفَقْد َحلَّ  ، َمْن ُكرِسَ َأْو َمِرَض َأْو َعَرَج )) :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 
 (.362/ 3( هناية املحتاج إل رشح املنهاج )1)

 (. 1207( ومسلم برقم )5089( أخرجه البخاري برقم )2)

( 2861( والنسائي برقم )940( والرتمذي وحسنه برقم )1862)( وأبو داود برقم  3078( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 ( ويف غريه.3077وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه برقم ) 
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 . (1)اإلحصار لغة: املنع واحلبس

 سواٌء كان املنع من العدو أو املرض أو نجوه.   ،(2) واصطَلحاا: هو منع املحرم من إُتام أركان احلج والعمرة

،  أو توقف وخراب طريق  عدوٍّ بسبب    ، ومل يستطع الوصول إل مناسك احلج، سواء ُصدَّ عن البيتمن    - 1

ُتْم َفََم َذَبح اهلَْدي، إذا كان ساق اهلَْدي معه، ثم َحَلق؛ ألن اهلل تعال قال:  ومل يشرتط؛ فإن فعليه   ﴿َفإِْن ُأْحرِصْ

لَُّه﴾   حَمِ اهْلَْدُي  َيْبُلَغ  َحتَّى  ُرُؤوَسُكْم  ِلُقوا  حَتْ َوَل  اهْلَْدِي  ِمَن  النبي    [196]البقرة:  اْسَتْيرَسَ  أمر    ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك 

 . (3)((قوموا فانحروا، ثم احلقوا)) قال: و ،أصحابه يوم احلَُدْيبَِية باحلَْلق أو التقصري 

ا إن كان املحرص قد اشرتط عند إحرامه -2 يل  حيث َحَبستني": ، وقالوأمَّ  فإنه يتحلَّل، ول يشء عليه.  "حَمِ

 
  

 
 .(195/ 4( لسان العرب لبن منظور )1)

 (.21/ 8( وكفاية النبيه يف رشح التنبيه )362/ 3( هناية املحتاج للرميل )2)

 (.2731( أخرجه البخاري برقم )3)

 

ص يف نقاط موجزة املراد بالَفوات واإلحصار   يف اجلدول التايل: وأحكامهامُتَلخِّ

 أحكام اإلحصار املراد باإلحصار أحكام الَفوات  املراد بالَفوات 
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والعمرة، ووسيلته الطائرة، فله أن يغتسل يف بيته، ويلبس اإلزار والرداء إن شاء، إذا أراد املسلم احلج  

وإذا بقي عىل امليقات يشء قليل أحرم بَم يريد من حج، أو عمرة، وليس يف ذلك مشقة، وإذا كان ل يعرف  

يثق به من أهل    امليقات، فإنه يسأل قائد الطائرة، أو أحد املساعدين له، أو أحد املضيفني، أو الركاب ِمن

 اخلربة بذلك. 

 استعَمل الصابون املطيب مطلقاا.   ملن أحرم باحلج والعمرةل جيوز 

الدورة، أو تقليل مدهتا؛ لتتمكن أداء  ل حرج عىل املرأة أن تتناول شيئاا من العقاقري الطبية ملنع نزول  

 . (1) ، برشط أل يكون يف ذلك مَّضة عليهاأو العمرة  احلج

 
  

 
 (.25ص:)دليل الطالب لنيل املطالب، مرعي الكرمي( 1)

 

ْ ملاذا جيوز لك وأنت حمرم ذبح الغنم والدجاج  ؟بنيِّ

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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 قارن بني احلج والعمرة من خالل اجلدول اآليت:: 1س

 العمرة  احلج  وجه املقارنة 
   احلُكم 

   األركان 

   الواجبات 

 استخرج من اآلحاديث التالية فضل احلج والعمرة:  :2س

 الفضل  نص احلديث  م 
اَرٌة ملَِا  » 1 وُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء  اْلُعْمَرُة إَِل اْلُعْمَرِة َكفَّ َبْينَُهََم، َواحْلَج  املَْرْبُ

 « إِلَّ اجْلَنَّةُ 

 

ه» 2   «من حجَّ هللِ فلم يرُفْث ومل َيْفُسْق، رَجع كيوَم َوَلَدْته ُأم 
نوَب كَم ينفي  » 3 َم ينفياِن الفقَر والذ  تابِعوا بني احلَج  والُعْمَرة؛ فإهنَّ

ةِ الِكرُي خَبَث احلديِد والذَّ   « َهِب والِفضَّ
 

 من خالل دراستك اكتب تعريفا مبسطا لكل مصطلح من املصطلحات يف اجلدول التايل:  :3س

 تعريفه  املصطلح  م 
  الستطاعة  1
  اإلحرام  2
  الن ُسك  3
  املواقيت  4
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 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) : ضُع عالمة الصواب ) 4س

 ( )     حمظورات اإلحرام هي األشياء املحرمة بسبب اإلحرام  (1

 ( )       العمرة واجبة يف العمر مرة واحدة  (2

 ( )      اإلحرام من امليقات من مستحبات احلج (3

 ( )  َمْن سافر بالطائرة وهو يريد العمرة وجب عليه اإلحرام وهو بمحاذاة امليقات (4

 ( )      َّض جيب عىل املرأة أن حترم يف ثوب بلون أخ  (5

 ( )        جيوز للمحرم صيد البحر  (6

 ( )      يسن للحاج أن يضبع ويرمل يف طواف اإلفاضة  (7

 ( )         اهلدي ثَلثة أنواع  (8

 ( )     استعَمل الطيب عىل الثوب أو البدن للمحرم جيرب بدم  (9

 

 

ضعها يف ملف اطرح مع زمَلئك مسألة واحدة فقط للنفاش؛ ثم دون النتيجة يف بطاقة، ثم 

 :إنجازك

 حكم التحلل بالقصات احلديثة.-

 رشوط من تصح إنابته يف احلج. -

 سقوط الفريضة عن الصعري الذي حج قبل البلوغ. -
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 املراجع الرئيسية: 

 هـ(. 593أحمد بن الحسين أبو شجاع األصفهاني )ت:  –متن أبي شجاع املسمى الغاية والتقريب  .1

 وهبة مصطفى الزحيلي.   -الفقه الشافعي امليسر  .2

 مجموعة من العلماء. -مجلدات(  9املوسوعة امليسرة في فقه القضايا املعاصرة ) .3

 

 املراجع الثانوية:  

 هـ(. 926زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري )ت:  –فتح الوهاب بشرح منهج الطالب   .1

 محمد مصطفى الزحيلي. –املعتمد في الفقه الشافعي  .2

 هـ(. 1420سيد سابق )ت:  -فقه السنة  .3

 

 املراجع اإللكترونية: 

 / http://feqhweb.comالرابط:  -موقع: الشبكة الفقهية  .1

 https://dorar.net/feqhiaرابط:  -املوسوعة الفقهية   -موقع الدرر السنية  .2
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املذمومة -1 الفرق  الناجية وجمانبة  الفرقة  بن بطة،  اإلبانة عن رشيعة  بن حممد  اهلل  آدم ت  ،عبيد  اهلل  : عثَمن عبد 

 . م1994  ،هـ1415، 2ط، الرياض، دار الراية وآخرون، األثيويب 
  - هـ  1425،  1ط ، مرص ،هرةدار اآلثار القا، : خالد بن حممد بن عثَمنت ،حممد بن إبراهيم بن املنذر، اإلمجاع -2

 . م2004
السبيل -3 منار  أحاديث  يف ختريج  الغليل  األلبان ،  إرواء  الدين  نارص  الشاويش  ،حممد  زهري  املكتب ،  إرشاف: 

 . م1985  -هـ 1405،  2ط، بريوت ،اإلسَلمي
،  1بريوت، طت: سامل عطا، حممد عيل معوض، دار الكتب العلمية،  ،  يوسف بن عبد الرب القرطبي  ،الستذكار -4

 م.  2000 –  1421
مكتبة مكة   ،: صغري أُحد األنصاريت  ،حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،  اإلرشاف عىل مذاهب العلَمء -5

 . م2004  -هـ 1425،  1ط، اإلمارات العربية املتحدة -الثقافية، رأس اخليمة 
املؤلف:   برشح قرة العني بمهَمت الدين(  إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية عىل فتح املعني -6

 .م 1997 -هـ  1418، 1ط ،عثَمن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي )املشهور بالبكري( دار الفكر 
: مكتب البحوث والدراسات ت  ،حممد بن أُحد اخلطيب الرشبيني الشافعي،  اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع -7

 . بريوت ،دار الفكر -
اإل -8 مسائل  يف  القطان،  مجاعاإلقناع  ابن  امللك  عبد  بن  حممد  بن  الصعيديت  ،عيل  فوزي  الفاروق ،  : حسن 

 . م2004  -هـ  1424،  1ط، احلديثة
 .م1990هـ/ 1410، بدون طبعة، بريوت ،دار املعرفةالشافعي، حممد بن إدريس ، األم -9

، املطبعة السلفية،  الفقي: حممد حامد  ، تأُحد بن عيل بن حجر العسقَلن ،  بلوغ املرام من أدلة األحكام  -10
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 .هـ1347، مرص
 ،دار املنهاج،  : قاسم حممد النوريت  ،حييى بن أيب اخلري بن سامل العمران ،  البيان يف مذهب اإلمام الشافعي -11

 .م2000 - هـ 1421، 1ط جدة
الكربى    املكتبة التجارية،  جلنة من العلَمء، ت:  أُحد بن حممد بن حجر اهليتمي،  حتفة املحتاج يف رشح املنهاج -12

 . م1983 -هـ  1357، بمرص لصاحبها مصطفى حممد
ومعه »تتمة التدريب« لعلم الدين    التدريب يف الفقه الشافعي املسمى بـ »تدريب املبتدي وهتذيب املنتهي« -13

البلقيني الدين  الشيخ رساج  ابن  الكتاب[  صالح  آخر  إل  النفقات  كتاب  التتمة من  أيب    ]وتبدأ  الدين  رساج 

هـ    1433،  1ط،  دار القبلتني، الرياض،  : نشأت بن كَمل املرصي، تَلن البلقيني الشافعي حفص عمر بن رس

 . م2012 -
املنهاج -14 أحاديث  إل  املحتاج  امللقن،  تذكرة  بن  عيل  بن  السلفيت   ، عمر  املجيد  عبد  ُحدي  املكتب ،  : 

 م. 1994،  1ط، بريوت، اإلسَلمي
 .م1990،  اهليئة املرصية العامة للكتاب ،بن عيل رضاحممد رشيد ، تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( -15
،  دار الكتب العلمية  ،أُحد بن عيل بن حجر العسقَلن ،  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -16

 م. 1989هـ. 1419، 1ط
وزارة ،  حممد البكري  ،: مصطفى العلويت  ،يوسف بن عبد الرب،  التمهيد ملا يف املوطأ من املعان واألسانيد -17

ـ  1387، األوقاف املغرب  .ه

اهلل   -18 رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  بن   ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع  حممد  البخاري،  = صحيح  وأيامه  وسننه 

 هـ.1422، 1ط  ،ت: حممد النارص، دار طوق النجاة ،إسَمعيل البخاري

: عيل ت  ،املاورديعيل بن حممد  ،  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزن  -19

 . م1999-هـ   1419، 1ط، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، عادل عبد املوجودو ،معوض
 . بريوت، دار الفكر، عبد احلميد الرشوان ، حوايش الرشوان عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج -20
اإلسَلم  -21 وقواعد  السنن  مهَمت  يف  األحكام  بن رشف  ،  خَلصة  حييى  الدين  حسني  ت  ،النوويحميي   :
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 . م1997  -هـ 1418،  2ط، مؤسسة الرسالة لبنان بريوت، إسَمعيل اجلمل
 ،دار املعرفة،  : عبد اهلل هاشم اليَمن ت   ،أُحد بن عيل بن حجر العسقَلن ،  الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية -22

 .بريوت
 ون معلومات طبع.. بد: ماهر ياسني الفحلت  ،حميي الدين حييى بن رشف النووي، رياض الصاحلني -23
سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  -24

 فيصل عيسى البايب احللبي. 
 سنن أيب داود، سليَمن بن األشعث، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.  -25

الرتمذي، ت: أُحد شاكر وآخرون، مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص،  سنن الرتمذي، حممد بن عيسى   -26

 م. 1975 -هـ   1395، 2ط

  1424،  3ط ن،  دار الكتب العلمية بريوت لبنا،  : حممد عطا، تأُحد بن احلسني البيهقي،  السنن الكربى -27

 .م 2003 -هـ 
،  2سنن النسائي، أُحد بن شعيب النسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسَلمية حلب، ط -28

 . م1986 –  1406

إرشاف شعيب األرناؤوط، الرسالة،   ،ت: جمموعة من املحققني  ،سري أعَلم النبَلء، حممد بن أُحد الذهبي -29

  .م1985هـ /   1405، 3ط

، وف سعدؤ: طه عبد الرت  ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقان   ،رشح الزرقان عىل موطأ اإلمام مالك -30

 .م2003  -هـ 1424، 1ط، القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية
 هـ. 1391،  4ط، بريوت ،املكتب اإلسَلمي، ابن أيب العز احلنفي، رشح العقيدة الطحاوية -31
، بريوت  ،ر العلم للمَلينيدا،  : أُحد عطار، تإسَمعيل اجلوهري،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -32

 .م 1987 - هـ  1407، 4ط

ابن بلبان -33 ابن حبان برتتيب  ،  الرسالة بريوت،  : شعيب األرنؤوطت  ،حممد بن حبان أبو حاتم،  صحيح 
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 م.1988 - هـ  1408 ،1ط

  ، املكتب اإلسَلمي،  : د. حممد مصطفى األعظميت   ،حممد بن إسحاق بن خزيمة،  صحيح ابن خزيمة -34

 .بريوت

 . حممد نارص الدين األلبان املكتب اإلسَلمي، اجلامع الصغري وزياداتهصحيح  -35

 . املكتبة اإلسَلمية ،أُحد بن حممد بن حجر اهليتمي، الفتاوى الفقهية الكربى -36
اخلطيب،   الدين  حمب :  الباقي، أرشف  عبد  فؤاد  حممد:  العسقَلن، ت  حجر  بن  عيل  بن  ، أُحدفتح الباري -37

 . هـ1379 بريوت، املعرفة، باز، دار بن العزيز عبد: تعليقات

 . م1994هـ/1414، زكريا بن حممد األنصاري، دار الفكر ،فتح الوهاب برشح منهج الطَلب -38
 .دمشق ،سورية ، دار الفكر، أ.د. وهبة الزحييل، الفقه اإلسَلمي وأدلته -39
 م.2008  -هـ 1429، 1الفقه الشافعي امليرس، د. وهبة الزحييل، دار الفكر دمشق، ط -40
 العبادات عىل املذهب الشافعي درية العيطة، نسخة الشاملة.فقه  -41
هـ    1413،  4ط،  دار القلم دمشقوآخرون،  ُمصطفى اخِلْن،  .  د،  لفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعيا -42

 . م1992 -
 (. 10/ د 1/ 99قرار جممع الفقه اإلسَلمي التابع ملنظمة املؤُتر اإلسَلمي رقم: ) -43

 . سَلمي للرابطة ـ مكةقرارات املجمع الفقهي اإل  -44
جممع الفقه اإلسَلمي برابطة العامل اإلسَلمي يف دورته احلادية عرشة، واملنعقدة بمكة املكرمة يف    اتقرار -45

 هـ.  1409/   7/  13

املدينة -46 أهل  فقه  الرب،  الكايف يف  عبد  بن  بن حممد  اهلل  عبد  بن  ماديك    : حممد حممدت  ،يوسف  ولد  أحيد 

 . م1980هـ/1400، 2مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ط، املوريتان 
، : جمدي حممد رسور باسلومت  ،أُحد بن حممد بن عيل األنصاري ابن الرفعة،  كفاية النبيه يف رشح التنبيه -47

 م. 2009، م  1ط، دار الكتب العلمية
 .البلد القاهرة، دار املعارف وآخرون، : عبد اهلل عيل الكبري ، تابن منظور،  لسان العرب -48
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 .عامل الكتب ،  أُحد بن احلسني أبو شجاع األصفهان ، متن أيب شجاع املسمى الغاية والتقريب  -49
 .التابع ملنظمة املؤُتر اإلسَلمي بجدة جملة جممع الفقه اإلسَلمي -50
 م.1997، النووي، دار الفكر املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف  -51
املصابيح -52 مشكاة  املفاتيح رشح  بريوت،  مرقاة  الفكر،  دار  القاري  حممد  )سلطان(  بن  ، 1ط،  لبنان  ،عيل 

 . م2002  -هـ 1422
،  بريوت  ، دار الكتب العلمية ،  : مصطفى عطات  ،حممد بن عبد اهلل النيسابوري ،  املستدرك عىل الصحيحني -53

 م. 1990  ،1411، 1ط

عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة،   .مسند اإلمام أُحد، الشيبان، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون، إرشاف: د -54

 م. 2001 -هـ   1421، 1ط
اهلل   -55 رسول  إل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  القشريي  ملسو هيلع هللا ىلصاملسند  احلجاج  بن  مسلم   ،

 ريب، بريوت.النيسابوري، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث الع

 دار القبلة.، : حممد عوامةت ،عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، ُمصنف ابن أيب شيبة -56
 م.2011 -هـ 1432، 3املعتمد يف الفقه الشافعي، د. حممد مصطفى الزحييل، دار القلم دمشق، ط -57
، دار احلرمني، املعجم األوسط، سليَمن بن أُحد الطربان، ت: طارق بن عوض اهلل، عبد املحسن بن إبراهيم -58

 القاهرة.
 . 2املعجم الكبري، سليَمن بن أُحد الطربان، ت: ُحدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط -59
،  1ط،  دار الكتب العلمية  ،حممد بن أُحد اخلطيب الرشبيني،  مغني املحتاج إل معرفة معان ألفاظ املنهاج -60

 . م1994  -هـ 1415
موقع  ،  بجامعة القصيم  األستاذ املساعد يف قسم الفقه ،  د. أُحد بن حممد اخلليل، رصةمفطرات الصيام املعا -61

 .صيد الفوائد
  العريب  الرتاث  إحياء  دار  النووي،  رشف   بن  حييى  الدين  احلجاج، حميي  بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج -62
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 هـ. 1392  ،2بريوت، ط

 . دار الكتب العلمية ،الشريازيإبراهيم بن عيل بن يوسف ، اإلمام الشافعي ه املهذب يف فق -63
 . م2009  -هـ  1430،  1ط، بيت األفكار الدولية، حممد بن إبراهيم التوجيري،  موسوعة الفقه اإلسَلمي -64
  1427  -  1404الطبعة )من  ،  الكويت   ،وزارة األوقاف والشئون اإلسَلمية،  املوسوعة الفقهية الكويتية -65

دار2: ط 23  -  1األجزاء    هـ( الصفوة1: ط 38  -  24األجزاء  ،  الكويت   ،السَلسل  ،  دار  ، مرص  ،، مطابع 

 . طبع الوزارة 2: ط 45 -  39األجزاء 
 ، نسخة الشاملة.عيل بن نايف الشحود :مجع وإعداد، موسوعة فقه العبادات -66
،  مؤسسة الرسالة،  حممود خليل  -: بشار عواد معروف  ت  ،مالك بن أنس األصبحي،  موطأ اإلمام مالك -67

 . هـ1412
دار ابن ،  : ُحدي عبد املجيد السلفي، تابن حجر العسقَلن ،  يف ختريج أحاديث األذكار  األفكارنتائج   -68

 . م2008 -هـ  1429، 2ط كثري
 . م1984هـ/ 1404،  دار الفكر، بريوت ،حممد بن أُحد بن ُحزة الرميل، هناية املحتاج إل رشح املنهاج -69
عبد   .أ. دت:  بن يوسف بن حممد اجلويني، أبو املعال،    عبد امللك بن عبد اهلل،  هناية املطلب يف دراية املذهب  -70

 . م2007-هـ1428، 1ط، دار املنهاج، العظيم حممود الّديب 
  ، دار إحياء الرتاث،  : أُحد األرناؤوط وتركي مصطفىت  ، صَلح الدين خليل الصفدي،  الوايف بالوفيات -71

 .م2000 -هـ1420، بريوت
  - هـ  1427،  2ط،  سوريا  ،دار اخلري، دمشق،  حممد مصطفى الزحييل، د.  الوجيز يف أصول الفقه اإلسَلمي -72

 . م2006
، مؤسسة الرسالة، عبد الكريم زيدانللدكتور    ،املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم لعبد الكريم زيدان -73

 م. 1،1993ط

 .4الفقه اإلسَلمي وأدلته، للدكتور وهبة بن مصطفى الزحييل، دار الفكر، دمشق، ط -74
  ،، املؤلف طارق بن حممد بن عبد اهلل اخلويطر، دار كنوز إشبيليا، الرياضأحكام تشقري احلاجبني وصبغهَم -75
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 م. 1،2015ط

يف    ، رسالة ماجستري،يفباسم بن حممد سعيد القرا ، للشيخ  النوازل الفقهية وأحكامها يف الطهارة والصَلة -76

 . كلية الرشيعة وأصول الدين بالقصيم

ماجستري،  -77 رسالة  العازمي،  العليوي  مبارك  عيد  بدر حممد  للشيخ  الطهارة،  باب  يف  الفقهية  املستجدات 

 اجلامعة األردنية.

اإلسَلمية -78 الرشيعة  النساء يف  الفضيأحكام جتميل  دار  املدن،  بن صابر  بنت حممود  ازدهار  املؤلف،  لة، ، 

 م. 1،2008الرياض، ط

 ، املؤلف، سامية هايشة، رسالة ماجستري، جامعة ُحه خلَّض الوادي.نوازل زينة املرأة يف الفقه اإلسَلمي -79

 م.2008، 1، الرياض، ط السندبن عبد اهلل بن حممد عبد الرُحن  املؤلف مسائل فقهية معارصة، -80

املعارصةفقه   -81 الطبية  املالقضايا  عيل  و  داغي  القره  لعيل  اإلسَلمية،  البشائر  دار  ط  ،حمدي،  ،  2بريوت 
 م. 2006

 ، بحث فقهي حمكم.اخلميسبن عبد الواحد  مفهوم احلساب الفلكي من الناحية الرشعية، د. عبد اهلل  -82

 موقع صيد الفوائد.  خليل،بن حممد  أُحد  املؤلف ،مفطرات الصيام املعارصة -83

 كتاب فقه النوازل يف العبادات -84

دار طيبة للنرش   ،مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أُحد الكرمى املقدس احلنبيل  ،املطالب دليل الطالب لنيل   -85

 م. 2004،  1، طوالتوزيع، الرياض
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