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 كتاب الطهارة

 :املياه باب* *

، [الفرقان ] ﴾ک ک ک گ گ گ﴿مياه الطهااة؛  لوا ا ات الاال   األصل يف ال

 .«المنء طهور ال ينجسه شيء»  ملسو هيلع هللا ىلص وق ا الرس ا

 والمياه عل  ثالثة أقسام 

 المنء الطهور )الطنهر المطهر(: -1

 وه  ما كان طاهرا يف نفسه، مطهرا لغيره.

لوتااه، ومساام  االماااع المطلااز ، تيماا   اسااتلماله يف ةتاا  وهاا  كاال ماااع ىااا  علاا   

 الحدث، وإ الة الخبث.

 وقد د ل احته أن اع، منها 

 ما نزا من السماع. -1

 ما نب  من األةض. -2

 الماع المستلمل يف طهاة؛ ساىوة. -3

 الماع السا ن. -4

 الماع اآلجن االمتغير ىط ا المكث . -5

مطلوا  أي  ال مازاا محا   لم مخرج عن ك نه ماعما  الطه شيع طاهر أو نمس، و -6

 ، هكذا عل  سبيل اإلطال .«ماع»اسميته 

 المنء الطنهر: -2

وه  الطاهر يف نفسه، غير المطهر لغيره، ىملن  أنه ال مح  استلماله يف ةتا  الحادث، 

 وإن أجزأ يف إ الة النمس.

علياه   «المااع»م شيع طااهر، تتا   ارج عان إطاال  اساوهذا الن ع ه  كل ماع اغير ى

 .طال إلهكذا ىا «ماع»أي  ال مح  أن مسم  

 الن ع له ص ةاان  وهذا

 ما أطلز عليه اسم آ ر غير الماع، مثل  الشاي، والحساع. -أ

 ىويد ال م ال منفك عنه، مثل  ماع ال ةد، وماع الزعفران. «ماع»ما صاة مسم   -ب
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 المنء النجس: -3

 استلماله يف ةت  الحدث، وال إ الة النمس. ما كان نمسا يف نفسه، وال مح  وه 

 عليه. «الماع»ىشيع نمس، تت   رج عن إطال  اسم الن ع ه  كل ماع اغير  وهذا

   ماع الحرف الححي.مثاله

 يف الحكاام علاا  الماااع ىءنااه ماااع نمااس  أن متغياار ىالنماسااة علاا  مااا وصاافنا،  والملتاار

 ال تر  يف ذلك ىين كمية وأ رى من الماع.
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 :آداب قضاء احلاجةب با* *

االستنماع واجب من قضاع الحاجة مطلوا  لما ثبت يف السنة من أن عدم التنزه مان  -1

 الب ا سبب للذاب الور.

ومتءكد وج ىه عند إةاد؛ الحال؛  لما سيءيت ىيانه مان أن إ الاة النماساة شارص يف صاحة 

 الحال؛.

 .رم االستنماع إنما مشرع من الب ا والغائط، ال ال -2

 ال ملزم لمن أةاد الحال؛ أن مستنمي قبل ال ض ع، ما دام ال مرمد قضاع تاجته. -3

 .تباعد واالستتاة عند قضاع الحاجةال -4

م إين أعاو  كام  ال ال  ا  اللها»الع  اودم الرجل اليسرى، ومواا  عند د  ا الخ -5

 .«غفرانم»روج  اودم الرجل اليمن ، ومواا    وعند الخ«وال  نئ 

 .ح صا ىذكر اتتكلم المسلم تاا قضاع الحاجة، و ال م -6

 إال أن مك ن الكالم لضروة؛ أو تاجة، كطلب ماع لالستنماع، أو نح  ذلك.

 اع،ضايعلياه الإن  شاي إال  ال مستححب ما تيه ذكر ت الال ، المحاح  وغياره  -7

   له استححاىه. متي

يتم الغنئط؛ فال تساتب لوا الب لا   إ ا أت»  حدمثةها  لمتمنب استوباا الوبلة واستدىا -8

   أي  اجلل ا الوبلة عن ممينكم، أو شمالكم.«تستدكروهن؛ ولكل شرقوا أو غركوا وال

 .«أن نستنمي ىاليمين ملسو هيلع هللا ىلصلنبي هنانا ا»ال مستنمي ىيمينه  لحدمث سلمان   -9

 متمنب قضاع الحاجة يف الم اض  التالية  -10

 .ن ىهمنتفل طرمز الناس، أو ظلهم، أو كل م ض   -أ

 .المغتسل -ب

 المحر أو الشز. -ج

، واألتضال أن مكا ن اا قي ةشااا البا ا ال ىءس أن مب ا الرجال قائماا، ىشارص -11

 .ملسو هيلع هللا ىلصغالب الب ا من قل د  ألنه ه  الغالب من هدي النبي 

ال ىااءس أن مسااتنمي ىغياار الماااع، كااالحمر، وملحااز ىااه كاال جامااد طاااهر قااال   -12
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ر مشااه ة ثب اااه يف الساانة، ومساام  ااالسااتمماة   وتين ااذ للنماسااة  واالسااتنماع ىااالحم

 مراعي ما ملي 

ساتنجي أدادنن كلقا  أ  يملسو هيلع هللا ىلص نهننان الن اي »  لحدمث سالمان  ال مول عن ثالثة أتماة -أ

 .« ل ثالث  أدجنر

 .« ل استجمر؛ فليوتر»وار  لحدمث أىي هرمر؛، مرت عا   منتهي إل  -ب

 .مغسل مده ىمنظ  ىلد االستنماع -13
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 :الوضوء باب* *

 أوال: صف  الوضوء:* 

 تاصل ما دلت عليه آمة ال ض ع، وأتادمثه الثاىتة يف السنة 

 .ال ض ع اورىا ت الال النية  ىءن موحد  -1

 .الس اك استلماا -2

 .«ىسم ات»  ىءن مو ا التسمية  -3

 .ألصاى ا غسل الكفين ثالثا، م  التخليل ىين -4

 .الستنثاة ثالثاوا المضمضة واالستنشا  -5

 ومراع  

أن اك ن المر؛ ال اتد؛ يف المضمضة واالستنشا  من ك  واتد؛، ىءن مء اذ المااع  -أ

 ىغرتة واتد؛ يف كفه، ثم مء ذ منه جزعا للمضمضة، وجزعا لالستنشا .

 أن مك ن االستنشا  ىاليمن ، واالستنثاة ىاليسرى. -ب

 .مواالستنشا  لغير الحائالمبالغة يف المضمضة  -ج

 .غسل ال جه ثالثا -6

 وتد ال جه  من منبت الشلر إل  منته  الذقن ط ال، وما ىين األذنين عرضا.

 .وجهه جزعا من مودم ةأسهومغسل م  

 .اخليل اللحية -7

 .ا  المرتوين ثالثغسل اليدمن إل -8

 ومبدأ الغسل من ةعوس األصاى ، ومخللها، ومودم اليد اليمن .

 .المرتز ومغسل جزعا من اللضد ت  

 .الرأس مر؛ واتد؛ مس  -9

 وممس  ةأسه كلها، من منحن  المبهة إل  منته  الوفا.

وإن شاع مسحها ىيدمه ىطرموة اإلقباا واإلدىاة  مبدأ ىمودم ةأسه، ثم ماذهب ىيدماه إلا  

 قفاه، ثم مرج  إل  مودم ةأسه.

 والمرأ؛ كالرجل، إال أهنا ال استلمل اإلقباا واإلدىاة.
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 ذنين مر؛ واتد؛.مس  األ -10

 وممسحهما م  الرأس ىنفس الماع، ال ممدد لهما ماع.

 شاع. طرموةوممس  ظاهرهما وىاطنهما، ىءي 

 .ل  الكلبين ثالثاغسل الرجلين إ -11

 والكلبان هما اللظمان الباة ان عل  جانبي الودم، ويف كل قدم كلبان.

 ومبدأ الغسل من ةعوس األصاى ، ومخللها، ومودم اليمن .

 .الكلب مغسل جزعا من السا  ت  و

 .ب ال ض ع عل  هذا النح اراي -12

 .لط مالم اال؛ ىين األعضاع، ىحيث ال مفحل ىينها ىفاصل  -13

أشهد أ  ال إله إال اهلل ودده ال شريم له  وأشهد أ   حمادا ع اده »الذكر ىلد ال ض ع   -14

 .«أنت  أستغفرك وأتوب إليمس حننم اهلل وكحمدك  أشهد أ  ال إله إال »، أو  «ورسوله

 .عصال؛ ةكلتين ىلد ال ض  -15

 فرائض الوضوء:

 النية. -1

 غسل ال جه. -2

 غسل اليدمن إل  المرتوين. -3

 مس  الرأس كلها. -4

 غسل الرجلين إل  الكلبين. -5

 الرتايب. -6

 الم اال؛. -7

 وما س ى ذلك  تمستحب.

 نواقض الوضوء:* ثننين: 

ةمحاا أو غيار  ن االوبال والادىر ، سا اع كاان ىا ال أو غائطاا أوما  ارج مان السابيلي -1

 .ذلك

 .[43: النسنء] ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿لو له الال   وذلك 
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 .م الثويلالن  -2

أال نناع  ففنفنان ثالثا  أياني كليانليهل  إ ا  نان  ملسو هيلع هللا ىلصأ رنن الن ي »لحدمث صف ان ىن عساا  

لنا م تكام البا ا ، تءتااد أن تكام ا«؛ ولكال  ال كاوغ وغانئط وناوي سنفريل  إال  ال نننكا 

والغائط  ولكن الللماع تهم ه عل  أن اللر؛ يف الن م ىما ماذهب ىاللوال واإلدةاك، ىحياث 

 مخرج الحدث من اإلنسان وه  ال مشلر.

ىالن م الثويل، الذي ال مشلر مله اإلنسان ىما ت له  وأماا  -عل  الراج -وقد ضبطناه 

 الخفي  الذي ه  كالنلاس  تال منوض ال ض ع.

 .س الفرجم -3

 .«  وأيمن ا رأة  ست فرنهن فلتتوضلأيمن رن   س فرنه فليتوضل»لحدمث  

 تإن مسه ىحائل من الثياب أو غيرها  تال منوض ال ض ع.

 ل.أكل لحم اإلى -4

 .«توضئوا  ل لحوي اإلك »لحدمث   

 مااس الرجاال للماارأ؛، وال  ااروج الاادم ماان غياار الساابيلين،  ال ماانوض ال ضاا ع  تن يااه:

 .وال الويع

 * ثنلثن:  ن يحري على المحدث:

 من أصاىه شيع من الن اقض التي ذكرناها  ترم عليه 

 .الحال؛ -1

 .« صالة أدد م إ ا أددث دتى يتوضلال يب   اهلل»لحدمث  

 .مس المحح  -2

 .«ال يمس البرآ  إال طنهر»لحدمث  

 وال ىءس أن ممسه ىحائل، أو ضمن كتب التفسير ونح ها.

 .الط اف -3

، وتياه  االف قا ي، واألولا  أال مطا ف علا  غيار «الطواف كنل يات صاالة»  لحدمث

  طهر.
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 :، وحنوهما من احلوائلاملسح على اخلفني باب* *

 دكم المسح على ال فيل  و ن ُيل س يف البدي: -1

 ملسو هيلع هللا ىلص.مم   المس  عل  الخفين، ىاألتادمث المت اار؛ عن الرس ا 

 ، وكل ما ملبس يف الودم ألجل التدت ة.ويف ملن  الخ   الم ةب، واللفائ ، والنلل

ىشءن النلل  عل  أنه ليس الموح د النلاا الملروتة التي نلبسها عاد؛، ىال النلال ومنبه 

 الذي مشز  لله ولبسه، مثل أتذمة الميش الملروتة.

  ن يجعئ فيه المسح على ال فيل: -2

 ممزئ المس  عل  الخفين يف ال ض ع توط، ىدال عن غسل الودمين.

أال نناع  ففنفنان ثالثا  أياني كليانليهل  إ ا  نان  ملسو هيلع هللا ىلصأ رنن الن ي »لحدمث صف ان ىن عساا  

 .«نننك سفرا؛ إال  ل 

تلناد وجاا د الحاادث األكاار الم جااب للغسال  ممااب ناازع الخفااين، وغساال الواادمين 

 كسائر البدن.

 شروط المسح على ال فيل: -3

 تيها ىالماع.أن ملبسهما عل  طهاة؛ كاملة، مك ن قد غسل ةجليه  -أ

، ملنااي  قدميااه، أد لهمااا يف الخفااين وهمااا «إين أدفلتهماان طاانهرتيل»  ملسو هيلع هللا ىلص لواا ا النبااي

 طاهراان.

، ىحياث منفاذ المااع مناه إلا  -كما اةب النسااع-أال مك ن الخ  ةقيوا أو شفاتا  -ب

 الودم.

الخ  الذي تيه  ارو  اثوا ب   تاإن كانات مساير؛ يف عاين النااظر  تاال تارج   تن يه:

 ال مم   المس  عليه.وإال  ت

 ألت ص عدم المس  عل  الخفاف الوحير؛، التي ال ابلغ الكلبين.ا تن يه:

  دة المسح: -6

المويم ممس  م ما وليلاة، والمسااتر ثالثاة أماام ىليااليهن  كماا ثبات يف األتادماث عان 

 ملسو هيلع هللا ىلص.النبي 
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 ومبدأ المد؛ من أوا مر؛ ممس  تيها.

ىدأ المس  عند صاال؛ الظهار  تإناه ممسا  مثاا  ا ضء ولبس الخ  وصل  الفمر، ثم 

 إل  صال؛ الظهر من الي م التالي.

ول  اىتدأ المس  وه  مويم، ثم ساتر يف أثناع المد؛  تإنه مكمل مد؛ المسااتر  واللكاس 

 صحي .

  يفي  المسح: -7

 ممس  عل  ظاهر  فيه ىيدمه مر؛ واتد؛، وال ممس  ىاطن الخفين.

رأي  لكان ىاطن الخ  أول  ىالمس  من ظاهره  وقاد ل  كان الدمن ىال»لحدمث علي  

 .«ممس  عل  ظاهر  فيه ملسو هيلع هللا ىلصةأمت النبي 

 الحكم عند فلع ال فيل  أو انتهنء  دة المسح: -8

ل   ل  الخفين يف أثناع المد؛، أو انتهت مداه، وكان عل  طهاة؛  تإناه محالي مباشار؛، 

 لمد؛.وال منتوض شيع من طهاةاه ىممرد  ل  الخ ، أو انوضاع ا

ولكن منبه عل  أنه ل   ل  الخ  يف أثناع المد؛، وأةاد أن ملبسه مار؛ أ ارى  تلايس لاه 

أن مكمال المااد؛ عليااه، ىال مت ضااء قباال أن ملبسااه، تتا  مماا   لااه المسا  عليااه ىلااد ذلااك، 

 وتين ذ مبتدئ مد؛ جدمد؛.

 المسح على العمن    و ن ُيل س يف الرأس: -9

 ز نزعها  لثب ت ذلك يف السنة.مم   المس  عل  اللمامة التي مش

 ويف ملناها   مر النساع التي مشز نزعها.

 وأما ما دون ذلك من أغطية الرأس الملتاد؛  تال مم   المس  عليها.

ومراعي يف ذلك  أن ملبساها علا  طهااة؛، وأن مكا ن ذلاك يف نفاس ماد؛ المسا  علا  

 الخفين.

 المسح على الج نئر واللواصق: -10

صاز طبياة  تإناه  ض  عليه جبيار؛، أو أصااىه جارف، ت ضا  علياه ل امن أصاىه كسر، ت

 .ممس  عل  هذه األشياع

 .ا طهاة؛ وال مد؛  ألهنا هذا موام ضروة؛وال مراعي هن
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 :الغسل باب* *

 تعريفه: -1

 الميم البدن كله ىالماع، م  النية.ه  

 : ون نته -2

 اع تحل إنزاا أم ال.المماع  وه  د  ا ةأس ذكر الرجل يف ترج المرأ؛، س  -أ

 .«الغس إ ا  س ال تن  ال تن ؛ فبد ونب »لحدمث  

  روج المني  من الرجل أو المرأ؛، س اع كان يف موظة أو ن م. -ب

 .«نعم  إ ا رأت المنء»  ملسو هيلع هللا ىلص ، قاا«ه  على المرأة غس  إ ا ادتلمت؟»لحدمث  

فاساد. ومناي ومني الرجل غليظ أىيض، مخرج عل  دتلات، وله ةائحة اشابه البايض ال

 المرأ؛ ةقيز أصفر.

 انوطاع دم الحيض والنفاس. -ج

 .«إ ا أدكرت الحيض ؛ فنغتسلي  وصلي»لحدمث  

 إسالم الكاتر. -د

 .«أمره ىاالغتساا لما أسلم ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »لحدمث قيس ىن عاصم  

 الم ت. -ها

 .ما ه  ملل م من وج ب اغسيل الميتل

  يفي  الغس : -3

 .ية مستحبةهناك كيفية ممزئة، وكيف

اتحوز ىإمحاا الماع إل  جمي  ظاهر البدن، م  النية، والم اال؛ التاي  الكيفي  المجعئ :

 سبز ىياهنا يف ال ض ع.

 ، وىياهنا كما ملي  ملسو هيلع هللا ىلصهي الم اتوة لحفة غسل النبي  الكيفي  المستح  :

 غسل الكفين. -أ

 غسل الفرج ىاليسرى، وإ الة ما عليه من أذى. -ب

 حاى ن أو نح ه.انظي  اليد ى -ج
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ال ضاا ع مثاال وضاا ع الحااال؛ اوهنااا مخياار ىااين أن مكاا ن ال ضاا ع كااامال، وىااين أن  -د

 مؤ ر غسل قدميه إل  هنامة الغسل .

 اخليل شلر الرأس ىالماع. -ها

 صب الماع عل  الرأس ثالث مرات، مبتدعا ىمانب ةأسه األممن، ثم األمسر. -و

 ز األممن، ثم األمسر.صب الماع عل  سائر البدن، مبتدعا ىالش - 

ليس عل  المرأ؛ أن انوض ضفائر شلرها، وإنما اللار؛ ىإمحااا المااع إلا  جلاد؛  تن يه:

 الرأس.

إذا اغتسل  جا  لاه أن محالي مباشار؛، وال ملزماه وضا ع ىلاد الغسال، ماا دام لام  تن يه:

 مراكب ناقضا من ن اقض ال ض ع.

  ن يحري على الجنب: -5

محاارم ىالحاادث األصااغر  الحااال؛، ومااس المحااح ، محاارم ىالحاادث األكاار مااا 

 والط اف  لما سبز يف أدلة ذلك.

 تيم   للمنب أن مورأ الورآن، وممكث يف المسمد.، واألةج   أنه ال محرم غير ذلك

 الوضوء للجنب: -6

  كماا ثبات ذلاك يف ملاود؛ الممااع، أو الن م، أو للمنب أن مت ضء قبل األكلمستحب 

 السنة.
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 :يض واالستحاضة والنفاساحل باب* *

 * أوال: الحيض:

 تعريفه: -1

ه  الدم الطبيلي الذي مخارج مان تارج المارأ؛ عناد ىل غهاا، ويف أوقاات ملتااد؛، لغيار 

 مرض.

 عال ته: -2

 ةائحته كرمهة.، وق امه غليظ، ول نه أس د، كءنه محرت ملرف ىءن 

 دده  ل نه  السل والمدة: -3

يض تيه المرأ؛، أو منوط  عنها تيه، وال تاد أمضاا ليس هناك تد شرعي للسن الذي اح

ألقل مد؛ الحيض، وال ألكثرها  ىال المرجا  تياه إلا  وجا ده يف المارأ؛، تمتا  ةأااه  تها  

 تيض ارتاب عليه أتكامه.

 دكم الصفرة والكدرة: -4

مااا اااراه الماارأ؛ ماان اإلتاارا ات الحاافراع أو المتكاادة؛ االحاافر؛ والكاادة؛   لااه تكاام 

 ىلد نزوله، وقبل احوز الطهر منه. الحيض إن كان

، أي  ال «ال تعجلاال دتااى تااريل البصاا  ال يضاانء»لواا ا عائشااة لماان كاناات ااارى ذلااك  

 اغتسلن من هذه اإلترا ات، تت  متحوز الطهر ىالوحة البيضاع.

 تإن احوز الطهر من الحيض، ثم نزلت هذه اإلترا ات  تال تكم لها، والمرأ؛ طاهر؛.

 .«د الصفرة والكدرة كعد الطهر شيئنال نع  نن»لحدمث أم عطية  

 عال   الطهر: -5

 الوحة البيضاع  وهي إترا ات ىيضاع اخرج ىلد انوطاع الحيض. -أ

 النواع االمفاف   ىءن اض  قطنة مثال، تتخرج جاتة، ليس عليها شيع. -ب

 يحري على الحنئض: ن  -6

 الحال؛، والح م  -أ، ب

 .«لم تصم؟أليس إ ا دنضت لم تص  و»لحدمث  

نء الصوي  وال نؤ ر  نن نؤ ر كبض»وال اوضي الحال؛  لحدمث عائشة   واوضي الح م،

 .«كبضنء الصالة
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 الط اف ىالكلبة  -ج

 .«فع  الحنج؛ غير أال تطويف كنل يتافعلي  ن ي»لحدمث  

 مس المحح   -د

 .«ال يمس البرآ  إال طنهر»لحدمث  

 المماع  -ها

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ہ ہ ہ ھ﴿لوااا ا ات الاااال   

 .[222ال برة: ] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇۆ

 ، أي  اغتسلن.﴾ۓ ڭ﴿مم   المماع تت  اغتسل  لو له   وال

، «اصاانعوا  اا  شاايء إال النكاان »تمتاع ىسااائر ىاادن الحااائض  لحاادمث  ومماا   االساا

واألتضل أن متمنب ما ىين السر؛ والركبة، وأن اض  الحائض عل  هذا المزع شي ا مسارته  

 م  أ واجه. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ألنه تلل 

 .عليه ومن جام  امرأاه وهي تائض  تود أا  ذنبا عظيما، وعليه الت ىة، وال كفاة؛

قاراع؛ الوارآن اىادون ماس للمحاح  ، وال المكاث يف  ال محارم علا  الحاائض تن يه:

 .دالمسم

 * ثننين: االستحنض :

 تعريفهن: -1

   غير صفته الملروتة.الدم الخاةج يف غير أوانه الملروف يف الحيض، أو علهي 

 دكمهن: -2

 تساد، ال ممن  شي ا مما ممنله الحيض.االستحاضة دم دم 

لصاالة  وإ ا أدكارت؛ فنغتسالي إنمان هاو عارف  فاأ ا أق لات الحيضا ؛ فادعي ا»لحدمث  

 .«وصلي

 أنوا  المستحنض : -3

 المستحاضة عل  ثالثة أن اع 

 الملتاد؛  وهي التي لها عاد؛ منتظمة الرتها. -أ
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وتكمها  إذا  اد الدم عن عادهتاا  المال ىءتكاام الحايض يف ماد؛ اللااد؛، ثام اغتسال، 

 والمل ىءتكام الطهر.

المميز؛  وهي التي مءايها الدم عل  صافات مختلفاة، ىحياث اساتطي  التميياز ىاين  -ب

 الحيض وغيره من  الا الل ن أو نح ه.

رت الحافة  اغتسالت، وتكمها  إذا ةأت الحيض ىحفااه  عملات ىءتكاماه، تاإذا اغيا

 وعملت ىءتكام الطهر.

 المتحير؛  وهي التي ليس لها عاد؛ منتظمة، وال استطي  التمييز ىين الدماع. -ج

وتكمها  املس غالب الحيض استة أمام أو سبلة ، والتر يف ذلك ىما عليه قرمباهتاا، 

 تفي هذه المد؛  المل ىءتكام الحيض، ثم اغتسل، ثم المل ىءتكام الطهر.

 طهنرة المستحنض : -4

 .ضء لكل صال؛المستحاضة ات ضء لكل صال؛، أي  ىلدما اغتسل ات 

لكال صاال؛  تهاذا  حفاظاةالادم، ولا  قادةت علا  اغييار ال واتحفظ ما اساتطاعت مان

 تسن.

 * ثنلثن: النفنس:

 النفاس ه  الدم الخاةج ىسبب ال الد؛. -1

م  وج د الطلز  تها  نفااس  ألناه  ل  ةأت المرأ؛ دما قبل ال الد؛ ىي مين أو ثالثة، -2

 ىسبب ال الد؛.

الاادم الااذي مناازا ماا  السااوط الااذي لاايس تيااه  لااز إنسااان  تهاا  دم تساااد، ولاايس  -3

 ىنفاس  وأما إن كان السوط قد ابين تيه  لز إنسان  تالدم النا ا مله ملتر نفاسا.

 لغالب.ال تد لمد؛ النفاس، وما ةوي من أنه أةىل ن م ما  ته  عل  سبيل ا -4

 قبل األةىلين  اغتسلت، وصلت. -عل  ما اودم يف الحيض-تل  ةأت الطهر 

  ، تيحرم عل  النفساع ما محرم عل  الحائض.النفاس هي أتكام الحيضأتكام  -5



15 

 

 التيمم: باب** 

 تعريف التيمم: -1

 ه  استلماا وجه األةض ااراب أو غيره  يف مس  ال جه والكفين، ىشروص ملينة. 

التلرم   أن الرتاب ال مشارتص يف التايمم، تيما   أمضاا ىالرمال، وغيار ذلاك  وُعلم من

 مما ه  م ج د عل  وجه األةض الملتاد. 

  تى يجوز التيمم: -2

 يف إتدى تالتين التيمم مم   

 .  [43النسنء: ] ﴾ائ ى ى ې﴿لو له الال     انلدام الماع -أ

وذلك ألن اللااجز عان   ح  ذلكماله، لمرض، أو ىرد، أو نعدم الودة؛ عل  استل -ب

 .للادم لهالشيع كا

م  التنبيه علا  أن المشاوة المبيحاة للتايمم هاي التاي مكا ن تيهاا ضارة ملتار، مثال أن 

مكا ن مرمضاا ىماارض مزماده اسااتلماا المااع، أو ماؤ ر الشاافاع مناه، أو مكاا ن الما  شاادمد 

 الرود؛، وليس مله ما مسخن ىه الماع. 

 :صف  التيمم -3

 .  النية -أ

 وض  الكفين عل  األةض اضرب األةض ىالكفين .  -ب

 مس  ال جه.  -ج

 مس  الكفين ظاهرهما وىاطنهما.  -د

 ومس  ال جه والكفين مك ن ىنفس الضرىة اضرىة واتد؛ . 

 واليدان امسحان إل  الرسغين توط. 

 :نواقض التيمم -4

 هي ن اقض ال ض ع التي سبز ىياهنا. 

 أو  واا اللذة المان  من استلماله.  وج د الماع، ومزمد عليها 

 فاأ ا سانيل  عشار المانء يجاد لام وإ  المسلم  َوضوء الطيب الصعيد»  ثبت يف الحدمث

 . «كشرته فليمسه المنء؛ وند
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مساتلمله، سا اع كاان تإذا ايمم المسلم، ثم قدة علا  اساتلماا المااع  وجاب علياه أن 

 محدثا، أم ال.

 أدكني أفرى يف التيمم: -5

التاايمم عاان الحاادث األكاار، تماان وجااب عليااه الغساال، وكااان عادمااا للماااع، أو مماا   

 .عاجزا عن استلماله  جا  له التيمم

 ال ىد أن مك ن الحليد طاهرا، تال مم   التيمم ىالنمس.و

مم   أن متيمم قبال د ا ا وقات الحاال؛، وال مبطال ايمماه ىممارد  اروج ال قات، و

 شاع مما اشرع له الطهاة؛.لل ما ومم   له ىالتيمم ال اتد أن مف

إذا لم ممد إال ماع قلايال ال مكفياه يف الطهااة؛ ال اجباة  اايمم مباشار؛، وال ممما  ىيناه و

 وىين استلماا الماع.
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 باب إزالة النجاسة:** 

 دكم إزال  النجنس : -1

 امب إ الة النماسة من ىدن المسلم، وث ىه، والم ض  الذي مملس تيه.

 .[المدثر] ﴾ۇ ۇڭ ﴿ قاا ات الال  

  يف تعاغ النجنس : -2

 استلماله.   الماع  لو اه، وسه لةاألصل يف إ الة النماسة

وااازوا النماسااة ىكاال مااا مااؤدي إلاا   والهااا، ماان المنظفااات والساا ائل غياار الماااع، 

، ىحيث اتغير تويوتهاا ، وغيار والمفاف، واالستحالة ااح ا النماسة من تالة إل  أ رى

 .ذلك

 النجس :األشينء  -3

، وإذا ولااغ اشاارب  الكلااب يف اإلناااع  تإنااه ُمغساال سااب  غسااالت، للاااب الكلااب -أ

 وُمملل ملهن اراب يف غسلة ثامنة.

إ ا ولااا الكلااب يف اإلناانء؛ فنغساالوه ساا ع  اارات  وعفااروه الثن ناا  يف »وذلااك لحاادمث  

 .«التراب

ه   لما اودم من أتادمث االستنماع، وال عياد علا  ى ا اآلدمي وغائطه -ب عادم التناز 

 من الب ا.

 ى ا الحبي الذكر الرضي  ُمخف  يف اطهيره، تيكفي تيه ةا  الماع عليه.و

 .«يغس   ل كوغ الجنري   ويرش  ل كوغ الغالي»وذلك لحدمث  

 تإذا استغن  الحبي عن الرضاع، وصاة مءكل الطلام استوالال  وجب غسل ى له.

أكلااه شاارعا، كااالخنزمر، والحماااة، ىاا ا وةوث الحياا ان والطياار الااذي ال مماا    -ج

 وج اةف الطير.

 .وذلك ألن لحم هذه األشياع نمس  بيث، تفضالهتا أول 

 ، والَ ْدي.المذي -د

شيع َلِزج مشبه المخاص، مخرج من الفرج عند المالعباة أو نح هاا مان مباادئ المذي  

 الشه ؛.
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 الَ ْدي  شيع غليظ، َكِدُة الل ن، مخرج عوب الب ا.

 .«يغس    ره  ويتوضل»لما س ل عنه تواا  ملسو هيلع هللا ىلص   لحدمث النبي والمذي نمس

 نه مخرج عوب الب ا، تيء ذ تكمه.وال دي نمس  أل

 السائل، كالذي مسيل من البهيمة عند ذىحها. ه الدم المسف ف  و -ها

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿قااااااا الاااااال   

 .[145األنعني: ] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے

 بو  يف عرو  الذىيحة، أو عل  لحمها  تإنه طاهر.الدم الذي موأما 

 ما مات ىدون اذكية شرعية.وهي الميتة   -و

 ، واإلهاب  جلد الميتة.«إ ا دكا اإلهنب؛ فبد طهر»ومطهر جلدها ىالدىاغ  لحدمث  

 ليس  ل النجنسنت: -4

 الحي ان والطير الذي مم   أكله شرعا، كالغنم، واإلىل، والدواجن. ى ا وةوث -أ

ظ اهر أىدان الحي انات والطي ة التي ال مم   أكلها شارعا، كالحمااة، والكلاب،  -ب

 والسباع، والطي ة الماةتة.

   -ج
 

مكا ن مناه ال لاد، وها  يف ومخارج عناد ذةو؛ الشاه ؛، الاذي ساائل وها  الالَمنِي

 الرجل  غليظ أىيض، ويف المرأ؛  ةقيز أصفر.

 .-مطلقا-، واآلدمي الحيوان والطيرلعاب ما سوى الكلب من  -د

 أدكني أفرى يف إزال  النجنس : -5

 .، وال ملزم غسلهيه المس  ىالرتابإذا أصاب النلَل نماسٌة  تإنه مكفي ت

 المرأ؛، مطهره ما ىلده من الرتاب الذي محيبه عند السير. وكذا طرف ث ب

 إذا أ ملت النماسة، تبوي ىلدها أثر من ل ن أو ةم   تإنه ُملف  عنه.و
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 اب الصالةكت

 باب شروط صحة الصالة:** 

 الطهنرة  ل الحدث.* الشرط األوغ: 

 ال اح  صال؛ المسلم تت  مك ن متطهرا من الحدث، س اع كان أصغر أو أكر.

لَ » ملسو هيلع هللا ىلص النبي قاا   .«الَ َيْبَ ُ  اهللُ َصالََة َأَدِدُ ْم إَِ ا َأْدَدَث َدتَّى َيَتَوضَّ

 س.الطهنرة  ل النج* الشرط الثنين: 

ال اح  صال؛ المسلم تت  مزمل النماسة من ىدنه، وث ىه الذي محلي تياه، والم ضا  

 الذي محلي تيه.

 .[المدثر] ﴾ڭ ۇ ۇ﴿  الال ا ات قا

َفَوَضاَعُهَمن   إِْ  َفَلاَع َنْعَلْياهِ   ُيَصاليي كَِلْصاَحنكِهِ ملسو هيلع هللا ىلص َكْينََمن َرُساوُغ اهللِ »ڤ  أىي سليد وعن 

ان َقَضاى َرُساوُغ اهللِ  ؛َأْلَباْوا نَِعانَلُهمْ  ؛ن َرَأى َ لَِم اْلَبْويُ َفَلمَّ  ؛َعْل َيَسنِرهِ  َ ان »َصااَلَتُه  َقانَغ: ملسو هيلع هللا ىلص َفَلمَّ

   َفَبانَغ َرُساوُغ اهللِ «َفَلْلَبْينَان نَِعنَلنَان  َرَأْينَانَك َأْلَبْياَت َنْعَلْياَم »  َقنُلوا: «؟َدَمَلُكْم َعَلى إِْلَبنِء نَِعنلُِكمْ 

إَِ ا َنانَء َأَداُدُ ْم »َوَقانَغ: « -َأْو َقانَغ: َأً ى-َفَلْفَ َرنِي َأ َّ فِيِهَمن َقَذًرا   َأَتننِيملسو هيلع هللا ىلص ْ رِيَ  إِ َّ نِ »: ملسو هيلع هللا ىلص

 .«َوْلُيَص ي فِيِهَمن  َفْلَيْمَسْحهُ  ؛-َأً ى :َأوْ -َفْلَينُْظْر: َفأِْ  َرَأى فِي َنْعَلْيِه َقَذًرا  ؛إَِلى اْلَمْسِجدِ 

دا علا  أن إ الاة النماساة شارص لحاحة الحاال؛  ألن النباي  وهذا الحدمث األ ير قد

 لم ممض يف صالاه م  وج د الوذة يف نلله، ىل اكلَّ   لله يف الحال؛.ملسو هيلع هللا ىلص 

كر والللاام، وأنااه  -أمضااا-ودا الحاادمث  علاا  أن شاارطية إ الااة النماسااة مويَّااد؛ ىالااذو

ولها، ىال أكملهاا، تادا لم ُملد صالاه من أملسو هيلع هللا ىلص ُمتسام  تيها م  المهل والنسيان  ألن النبي 

 عل  أن من صل  وعليه نماسة لم مللم هبا، أو نسيها  أن صالاه صحيحة.

 دفوغ الوقت.* الشرط الثنل : 

 ال اح  صال؛ المسلم تت  مؤدمها يف وقتها الذي شرعها ات تيه.

 .[النسنء] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿  قاا الال 

حدمثة لضبط ال قات، وملرتاة م اقيات وقد صاة الناس اآلن ملتمدون عل  ال سائل ال

 الحال؛، تيمب عل  المسلم أن ملتني ىذلك، ومنتبه لد  ا وقت الحال؛ و روجه.
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 ومن األتكام المهمة يف الم اقيت 

 محرم اء ير الحال؛ عن وقتها لغير عذة. -1

ر الحال؛ عن وقتها عم -2 ن الحال؛ عبااد؛ دا لغير عذة  لم ُمشرع له قضاؤها  ألمن أ َّ

 ؤقتة، تإذا تات وقتها  تود تاات، وال ممكن استدةاكها  كالمملة، وال ق ف ىلرتة.م

  من تااته الحاال؛ للاذة، كنا م، أو نسايان  وجاب علياه قضااؤها تا ة  واا اللاذة -3

َيَهن إَِ ا َ َ َرَهن ؛َ ْل َنِسَي َصاَلًة  َأْو َننَي َعنَْهن»لحدمث   نَرُتَهن َأْ  ُيَصلي  .«َفَكفَّ

تإن  ال  الرتاياب لللاذة  ساوط  ات  وجب عليه أن موضيها مراَّبة  تااته صلمن  -4

 عنه  مثل أن منساه، أو ممهله، أو مخاف َتْ َت الحال؛ الحاضر؛ ل  اشتغل ىوضاع الفائتة.

 ستر العورة.* الشرط الراكع: 

 ال اح  صال؛ المسلم تت  مسرت ع ةاه.

 .[31األعراف: ] ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿  اا الال ق

 أوال: عورة الرن :

  يف الحال؛ ممب عليه سرت م ضلين من ىدنه

 .ت لكا -2 .ةلسر؛ والركبما ىين ا -1

 ثننين: عورة المرأة:

 ممب عليها سرت جمي  ىدهنا، إال ثالثة م اض  

 الودمان. -3الكفان.  -2ال جه.  -1

 : شروط السنتر:ثنلثن

 ، أو ترمرا لرجل، أو نح  ذلك.أن مك ن مباتا  تال مك ن مغح ىا، أو مسروقا -1

 أن مك ن طاهرا. -2

 أن مك ن كثيفا، ال مش  عن البشر؛. -3

م اللض .أن مك ن واسلا، ال  -4  محمو

 * الشرط ال ن س: استب نغ الب ل :

 ال اح  الحال؛ إال ىاستوباا ىيت ات الحرام.
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 .[144ال برة: ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ﴿  قاا الال 

 ا من البيت  لزمه استوباا عين الكلبة.كان المحلوي قرمب تإن

 .ةإن كان ىليدا  استوبل جهة الكلبو

 * الشرط السندس: الني :

 ال اح  الحال؛ إال ىالنية المتودمة عليها.

َمن اأْلَْعَمنُغ كِنلنييَّنِت »  وذلك لحدمث  ، والحال؛ من األعماا.«إِنَّ

، أو تارض ال قات -و غيار ذلاكظهرا، أو عحرا، أ-ومن ي الحال؛ الملينة التي مؤدمها 

 .-هكذا ىإطال -
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 :(1)باب صفة الصالة** 

 .تك يرة اإلدراي -1

 .«ات أكر»مد ل يف الحال؛ ىو ا  

 ومرت  مدمه م  التكبير إل  تذو منكبيه، أو إل  شحمة أذنيه.

 مك ن يف أةىلة م اض   -عم ما-وةت  اليدمن يف الحال؛ 

وعناد الوياام مان  -وعناد الرتا  مناه. د -لرك ع. جوعند ا -بير؛ اإلترام. بعند اك -أ

 التشهد األوا.

 وضع اليديل على الصدر. -2

 اليسرى، عل  صدةه، أو احته ىوليل. كفه اليمن  ت   ظهر كفه مض  ىطن

 دعنء االستفتن . -3

ُهمَّ َكنِعْد َكْينِي َوَكْيَل َفَطنَينَي  َ َمن َكنَعْدَت َكْيَل الَمْشارِِف وَ »  مو ا نِاي اللَّ ُهامَّ َنبي الَمْغارِِب  اللَّ

ُهمَّ اْغِسْ  َفَطنَينَي كِنْلَمنِء َوالثَّْلِج َوال َنِس  اللَّ ى الثَّْوُب األَْكَيُض ِ َل الدَّ  .«َ َردِ ِ َل الَ َطنَين َ َمن ُينَبَّ

 تعن ة.االس -4

 .«أعو  كنهلل  ل الشيطن  الرنيم»مو ا  

 قراءة الفنتح . -5

والبسملة يف أولهاا، وإن كاان إماماا يف صاال؛ جهرماة  قارأ البساملة  مورأ ىس ة؛ الفااحة،

ا، ثم جهر ىا  .]الفنتح [ ﴾پ پ پ پ ڀ﴿سرًّ

 التل يل. -6

-، ممهار هباا يف الحاال؛ المهرماة، اإلماام والماءم م «آماين»إذا ترغ من الفااحة  قااا  

 .-عل  تد س اع

 قراءة شيء  ل البرآ . -7

 يف ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص ن، واألول  أن مراعي هدي النبي ىلد الفااحة مورأ ىما ايسر له من الورآ

                                                 

 لللالمة األلباين $. «ملسو هيلع هللا ىلصصفة صال؛ النبي »إل  هذا الباب أتادمث ُمرج  يف   1ا
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 الر و . -8

 مرك  مكبورا ةاتلا مدمه.

جتاي األصااى ، ومماد ظهار مه، ومملال ةأساه علا  ومض  مدمه عل  ةكبتيه مفرَّ ه ومسا و

 .نفس االستوامة م  ظهره

 ، ومو ا مله ما وةد من الذكر يف هذا الم ض .«سبحان ةىي اللظيم»ومو ا  

 الر و .االعتداغ  ل  -9

 .«سم  ات لمن تمده»مرت  ةأسه قائال  

 ، أو غير ذلك مما وةد.«ةىنا ولك الحمد»تإذا است ى قائما  ةت  مدمه، وقاا  

 وإن شاع وض  مدمه كما كانا يف الويام قبل الرك ع، وإن شاع أةسلهما ىمانبه.

 .«ةىنا ولك الحمد»والمءم م مو ا مباشر؛  

 السجود. -10

 ا، واضلا مدمه عل  األةض قبل ةكبتيه.مه ي ساجدا مكر

 ومسمد عل  سبلة أعضاع 

 ىط ن أصاى  الودمين.المبهة م  األن ، والكفان، والركبتان، و -أ

 ومضم أصاى  مدمه، وممللهما ىحذاع منكبيه أو أذنيه.

، وغيره مان الاذكر الا اةد يف هاذا الم ضا ، وممتهاد يف «سبحان ةىي األعل »ومو ا  

 الدعاع.

 لجلوس كيل السجدتيل.ا -11

مرت  ةأسه مكرا، ومملس مفرتشا  مض  مولدااه علا  قدماه اليسارى، ومنحاب قدماه 

 اليمن   ومض  كفيه عل  تخذمه.

 ، أو غير ذلك مما وةد.«ةب اغفر لي»ومو ا  

 السجدة الثنني . -12

 مسمد مر؛ أ رى، كالسمد؛ األول  اماما.
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 نلس  االستراد . -13

؛ الثانيااة، للركلااة الثانيااة، أو الراىلااة ايف الحااال؛ الرىاعيااة   عنااد النهاا ض ماان الساامد

 مملس جلسة  فيفة، عل  هي ة الملسة ىين السمداين، وال مو ا تيها شي ا.

 الر ع  الثنني . -14

 منهض للركلة الثانية ملتمدا عل  مدمه.

 ومحليها كالركلة األول  اماما.

 التشهد األوسط. -15

لحاال؛ الثالثياة والرىاعياة  مملاس للتشاهد مفرتشاا، ومضا  كفاه ىلد الركلة الثانياة يف ا

اليسرى علا  تخاذه اليسارى، وموابض أصااى  كفاه اليمنا ، إال المسابحة، تيشاير هباا جهاة 

 الوبلة، ومحركها.

ِه  التَِّحيَّنُت »وصيغة التشهد   َلَواُت  لِلَّ اَلي َوالطَّييَ نُت  َوالصَّ َهان َعَلْيام َالسَّ  َوَرْدَما ُ  َالنَّ ِايُّ  َأيُّ

اَليُ  َوَكَرَ نُتُه  َاهللِ  نلِِحيَل  َاهللِ  ِعَ ندِ  َوَعَلى َعَلْينَن َالسَّ اًدا َأ َّ  َوَأْشاَهُد  َاهللُ  إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  َأ ْ  َأْشَهُد  َالصَّ  ُ َحمَّ

 .«َوَرُسوُلهُ  َعْ ُدهُ 

 ، عل  الحيغة اآليت ذكرها.ملسو هيلع هللا ىلصوإن شاع  اد ىلده الحال؛ عل  النبي 

 الر ع  الثنلث   والراكع . -16

-، وإن شااع قارأ ىلادها ماا ايسار -تواط-محليهما كما اودم، ويف الوراع؛  مورأ الفااحة 

   لكنه ليس مؤكدا كالركلتين األُولَيْين.-أمضا

 التشهد األفير. -17

اا  مملال مولدااه علا  األةض، ومنحاب قدماه اليمنا ،  كا مملس للتشهد األ يار ُمَتَ ةو

 ى من احتها.ومخرج اليسر

ُهمَّ »وصيغة التشهد كما اودم، ومزمد عليه   اد   َعَلاى صا ي  اللَّ اد   آغِ  َوَعَلاى ُ َحمَّ  َ َمان ُ َحمَّ

ْيُت  اد   َعَلاى َوَكنِركْ  َ ِجيد   َدِميد   إِنََّم  إِْكَراِهيمَ  آغِ  َعَلى َصلَّ اد   آغِ  َوَعَلاى ُ َحمَّ  َكنَرْ اَت  َ َمان ُ َحمَّ

 .«َ ِجيد   َدِميد   إِنََّم  إِْكَراِهيَم  آغِ  َعَلى

 َواْلَمَمانِت  َاْلَمْحَيان فِْتنَا ِ  َوِ الْ  َاْلَبْ ارِ  َعاَذاِب  َوِ الْ  َنَهانََّم  َعَذاِب  ِ لْ  كَِنهللِ  َأُعو ُ »ثم مو ا  

نغ َاْلَمِسيِح  فِْتنَ ِ  َوِ لْ  نَّ  «.َالدَّ

 ثم مدع  ىما أتب.
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 التسليم. -18

شماله  ملتفت ىرأساه جهاة اليماين، وموا ا  مخرج من صالاه ىالتسليم عن ممينه وعن 

 ، ومفلل مثل ذلك جهة اليساة.«السالم عليكم وةتمة ات»

 الذ ر كعد الصالة. -19

 ىما وةد. ۵ىلد امام صالاه  مذكر ات 

 يف كين  أر ن  الصالة  ووان نتهن  و ستح نتهن:* تتم : 

  -عالماا أو جااهال-اركاه  ما ال مسوط سه ا، وال جهال  تإذا الماد المبصود كنلر ل: 

 ىطلت صالاه  وإذا اركه سه ا  وجب أن مءيت ىه.

ما مسوط سه ا، أو جهال  تإذا المد اركه عالماا ى ج ىاه  ىطلات  والمبصود كنلوانب:

 صالاه  وإذا اركه سه ا  لم ملزمه أن مءيت ىه، وجره ىسم د السه .

، وال ملازم يف الساه  عناه -ولا  عالماا عامادا-ما ال مضر اركه والمبصود كنلمستحب: 

 السم ُد.

 وأر ن  الصالة:

،  -3الويام يف الحال؛ ال اجبة.  -2اكبير؛ اإلترام.  -1 قراع؛ الفااحة يف تز كل ُمَحال،

المل س ىاين  -7السم د.  -6االعتداا منه.  -5الرك ع.  -4إماما، أو مءم ما، أو منفردا. 

الطمءنينااة يف كاال ةكاان اأي   -10ولاا . التسااليمة األ -9التشااهد األ ياار.  -8الساامداين. 

 ارايب األةكان عل  هذا النح . -11ممكث تيها ىودة ما اسرت ي مفاصله . 

 ووان نتهن:

قا ا  -3. «ةىنا لاك الحماد»، و«سم  ات لمن تمده»ق ا  -2اكبيرات االنتواا.  -1

 -5سام د. مار؛ يف ال «سبحان ةىي األعل »ق ا  -4مر؛ يف الرك ع.  «سبحان ةىي اللظيم»

الحاال؛ علا   -7التشاهد األوا.  -6مر؛ يف المل س ىين السامداين.  «ةب اغفر لي»ق ا 

 يف التشهد الثاين.ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 ما  اد عل  ما اودم. و ستح نتهن:



26 

 

 :ومكروهاتها الصالة بطالتم باب** 

 أوال:   طالت الصالة: *

 ترك شيء ال تصح الصالة إال كه: -1

، ماا  الواادة؛ عليااه  ساا اع كااان ذلااك عماادا، أو سااه ا، أو وهاا  ااارك الشاارص، أو الااركن

 جهال.

 وارك ال اجب المودوة عليه، إذا كان عمدا.

 وس اع كان ارك الشرص قبل الشروع يف الحال؛، أو ىلده  كما ل  أتدث أثناع الحال؛.

 الكالي: -2

 والمراد  كالم الناس الملروف، الذي ه  غير ذكر ات المشروع يف الحال؛.

َمان ُهاَو التَّْسا ِيُح »  لحدمث وذلك اَلَة اَل َيْصُلُح فِيَهن َشْيء  ِ اْل َ ااَلِي النَّانِس  إِنَّ إِ َّ َهِذِه الصَّ

 .«َوالتَّْك ِيُر َوقَِراَءُة اْلُبْرآ ِ 

 الضحم: -3

م.  وه  الضحك الملروف الذي مك ن ىح ت، ىخالف التبس 

 الحال؛.من اللبث الذي ال مليز ىموام  وذلك لما يف الضحك

 العم : -4

ىاليدمن، أو الرجلين، أو نح  ذلاك  إذا كانات الحركاة كثيار؛ متتالياة والمراد  الحركة، 

 لغير ضروة؛.

 من اللبث الذي ال مليز ىموام الحال؛. -هبذه الح ة؛-اللمل وذلك لما يف 

 األ   والشرب: -5

 لما تيهما من اللبث الذي ال مليز ىموام الحال؛.

 ت الصالة:ثننين:  كروهن *

 من أكثرها وق عا 

 االلتفات. -1

 ةت  البحر إل  السماع. -2
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 اللبث. -3

 ىسط الذةاعين عل  األةض يف السم د. -4

 استوباا أو ُلْبس ما ُمْلِهي المحلوي. -5

 الد  ا يف الحال؛ ىحضر؛ الطلام، أو عند مداتلة الحدث. -6

 الث ب.َك    -7

 يف السم د. الث ب، تت  ال منتشروالمراد  جم  

 .األةض من األذى عند السم داكراة مس   -8

 البحا  جهة الوبلة، أو جهة اليمين. -9
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 :باب صالة النافلة** 

 أوال: الرواتب: *

 والموح د هبا  الن اتل التي اتب  الحل ات الخمس، تتك ن قبلها، أو ىلدها.

 َعْشارَ  ملسو هيلع هللا ىلص َاهللِ  َرُساوغِ  لْ عَ  َدِفْظُت »  عل  ما جاع يف تدمث اىن عمر -وطت-والكالم هنا 

 َكْعاَد  َوَرْ َعَتاْيلِ  َكْيتِاِه  فِاي َاْلَمْغرِِب  َكْعَد  َوَرْ َعَتْيلِ  َكْعَدَهن  َوَرْ َعَتْيلِ  َالظُّْهرِ  َقْ َ   َرْ َعَتْيلِ : َرَ َعنت  

 .«الفجر َقْ َ   َوَرْ َعَتْيلِ  َكْيتِِه  فِي َاْلِعَشنءِ 

 تبيان الروااب 

 ةكلتان قبل الفرمضة.ةاابة الفمر   -1

 ةاابة الظهر  ةكلتان قبل الفرمضة، وةكلتان ىلدها. -2

 ةاابة المغرب  ةكلتان ىلد الفرمضة. -3

 ةاابة اللشاع  ةكلتان ىلد الفرمضة. -4

صل  قبلهاا أةىلاا، كماا ثبات عان  -إن شاع-وعل  هذا  تاللحر ليس لها ةاابة  إال أنه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

   األفرى:* ثننين: كعض أنوا  النواف

 صالة الضحى. -1

: ِصاَينِي َثالََثاِ  َأيَّاني  ِ اْل ُ ا ي َشاْهر   َوَرْ َعَتاِي ملسو هيلع هللا ىلص  َأْوَصاننِي َفِليِلاي»  عن أىي هرمار؛ كِاَثالَث 

َحى  َوَأْ  ُأوتَِر َقْ َ  َأْ  َأَننيَ   .«الضُّ

ووقتها  من ىلد طل ع الشمس ىمواداة ةما  اىلاد الشارو  ىثلاث سااعة اورمباا ، إلا  

ع الشمس اما قبل الظهار ىنحا  سااعة اورمباا   اعتبااةا ىءوقاات النهاي عان الحاال؛، است ا

 وسيءيت ىياهنا.

 وأقلها  ةكلتان، وال تد ألكثرها.

ُيْص ُِح َعَلى ُ  ي ُساَلَ ى ِ ْل َأَدِدُ ْم َصَدَق    َفُك ُّ َتْس ِيَح   َصَدَق    َوُ  ُّ َتْحِمياَدة  »  لحدمث

ِليَل   َصَدَق    َوُ  ُّ َتْك ِياَرة  َصاَدَق    َوَأْ ار  كِانْلَمْعُروِف َصاَدَق    َوَنْهاي  َعاِل اْلُمنَْكارِ َصَدَق    َوُ  ُّ َتهْ 

َحى  .«َصَدَق    َوُيْجِعُئ ِ ْل َ لَِم َرْ َعَتنِ  َيْرَ ُعُهَمن ِ َل الضُّ
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 »  عائشااةوساا لت 
ِ
ااَح  ملسو هيلع هللا ىلص َكااْم َكاااَن َةُساا ُا ات َأْرَكااَع » َلااْت َقا ،«ُمَحاالوي َصاااَلَ؛ الض 

 «.َوَيِعيُد َ ن َشنءَ   َرَ َعنت  

 ر عتن الوضوء: -2

 سبز الكالم عنهما يف صفة ال ض ع.

 تحي  المسجد. -3

َي َرْ َعَتْيلِ  ؛إَِ ا َدَفَ  َأَدُدُ ُم الَمْسِجَد »  لحدمث  .«َفالَ َيْجِلْس َدتَّى ُيَصلي

 :صالة الوتر -4

 .«ِوْتَر  َفَلْوتُِروا َين أْهَ  الُبْرآ ِ إ َّ اهللَ ِوْتر  ُيِحبُّ ال»  لحدمث

 وأقله  ةكلة منفرد؛، ومستحب أن مك ن مسب قا ىما ايسر من صال؛ الليل.

ْي ِ »  لحدمث اْ َح  َصالَُة اللَّ َفاَلْوتِْر كَِواِداَدة   ُتاوتُِر َلاَم َ ان َقاْد  ؛َ ْثنَى َ ْثنَى  َفأَِ ا َفِشايَت الصُّ

ْيَت   .«َصلَّ

 .-لمن قدة عل  ذلك-يل وأتضل وقته  آ ر الل
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 :باب أوقات النهي عن الصالة** 

اَلِة َدتَّى َتْطُلَع »ملسو هيلع هللا ىلص  ، عن النبي عن عمرو ىن َعَبَسةَ  ْ ِح  ُثمَّ َأْقِصْر َعِل الصَّ َص ي َصاَلَة الصُّ

ْمُس َدتَّى َتْرَتِفعَ  َهن َتْطُلُع ِديَل َتْطُلُع َكْيَل َقْرَنْي َشْيَطن    َوِدينَ  ؛الشَّ انرُ َفأِنَّ ُثامَّ  ؛ئِاذ  َيْساُجُد َلَهان اْلُكفَّ

اَلَة َ ْشُهوَدة  َ ْحُضوَرة   ؛َص ي  ْ ِح   َفأِ َّ الصَّ ااَلةِ  ؛َدتَّى َيْسَتِب َّ الظيا ُّ كِانلرُّ َفاأِ َّ  ؛ُثامَّ َأْقِصاْر َعاِل الصَّ

ااَلةَ ؛ َفَصا ي  ؛َفاأَِ ا َأْقَ اَ  اْلَفاْيءُ  ؛ِدينَئِذ  ُتْسَجُر َنَهانَّمُ  َي   َ ْشاُهوَدة  َ ْحُضاوَرة   َفاأِ َّ الصَّ َدتَّاى ُتَصالي

اْمُس  اَلِة َدتَّاى َتْغاُرَب الشَّ َهان َتْغاُرُب َكاْيَل َقْرَناْي َشاْيَطن    َوِدينَئِاذ   ؛اْلَعْصَر  ُثمَّ َأْقِصْر َعِل الصَّ َفأِنَّ

نرُ   .«َيْسُجُد َلَهن اْلُكفَّ

 تءوقات النهي عن الحال؛ ثالثة 

ارافاا  الشاامس اىلااد شاارو  الشاامس ىثلااث ساااعة  ماان ىلااد صااال؛ الحااب ، تتاا  -1

 اورمبا .

 من ىلد صال؛ اللحر، تت  اغرب الشمس. -2

 اقبل وقت الظهر ىنح  ساعة اورمبا . تت  ازوا تين است ي الشمس، -3

 أي  الاااذي النفااا  المطلاااق  والاااذي ُمنهااا  عناااه مااان الحاااال؛ يف هاااذه األوقاااات  

 تين ت، هكذا ىدون سبب.ليس له سبب، مثل أن مو م المسلم، تيحلي ةكل

وأمااا الحااال؛ التااي لهااا ساابب، ساا اع كاناات ترضااا أم نفااال  تيماا   تللهااا ولاا  يف هااذه 

 األوقات  كوضاع الف ائت، واحية المسمد، وةكلتي ال ض ع.

 .عامة، ُاميز تللها يف أي وقتن هذه الحل ات أدلتها وذلك أل
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 :باب سجود السهو والتالوة والشكر** 

 السهو:أوال: سجود  *

 تعريف سجود السهو: -1

هاا  ساامداان يف آ اار الحااال؛، ىساابب السااه  يف ااارك شاايع يف الحااال؛، أو  ماداااه، أو 

 الشك تيه  عل  التفحيل اآليت ىيانه.

 دكم سجود السهو: -2

 .األمر ىه يف األتادمثه  واجب  لظاهر 

رماب  أجازأه  تإن اركه عمدا  ىطلت صالاه  وإن اركه سه ا  تإن أاا  ىاه يف الازمن الو

 وإن طاا الزمن  أعاد الحال؛.

 العم  عند العيندة يف الصالة: -3

 إذا  اد يف صالاه سه ا ةكنا أو واجبا مما اودم ذكره، أو ةكلة كاملة  اكتف  ىالسم د.

 «.لَّمَ َس  ن َ َد عْ كَ  َسْجَدَتْيلِ  َفَسَجَد  َفْمًسن  الظُّْهرَ َصلَّى ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّ ِيَّ »  وذلك لما ثبت

 العم  عند النبص  ل الصالة: -4

 إذا انتوص ةكنا من صالاه 

تإن اذكر يف أثناع الركلة  عاد إليه، وأاا  ىاه، ثام أاام ةكلتاه وصاالاه علا  المااد؛، ثام 

 سمد للسه .

وإن اذكر ىلد الركلة  ألغاهاا، وجلال ةكلتاه التالياة مكاهناا، ثام أاام صاالاه علا  هاذا 

 النح ، ثم سمد للسه .

لة كاملة، ولم متذكر إال ىلد التسليم من الحال؛  تإنه مءيت ىماا علياه، ثام وإذا انتوص ةك

 مسمد للسه .

، تواام تاين، ثام سالم، تنُبواه علا  ذلاكالظهار ةكل صال ملسو هيلع هللا ىلص ثبات  أن النباي لماا وذلك 

 تحل  الركلتين، ثم سلم، ثم سمد للسه .

 وإذا انتوص واجبا من صالاه  لم ملد إليه، وسمد للسه .

ِغ  َفَسااَجَد ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ النَّ ِاايَّ »  وذلااك لمااا ثباات ِد اأْلَوَّ ْ َعَتْيِل  َوَلااْم َيااْلِت كِنلتََّشااهُّ َقاانَي َكْعااَد الاارَّ

اَليِ   .«َسْجَدَتْيِل َقْ َ  السَّ
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 العم  عند الشم يف الصالة: -5

  تلليااه أن متحاارى، وممتهااد يف ابااي ن الحاا اب، -مااثال-ماان شااك يف عاادد الركلااات 

 وعندئذ تله تالتان 

 أن متبين له الح اب  تيلمل ىه، ومسمد للسه . -أ

َواَب  ؛إَِ ا َشمَّ َأَدُدُ ْم فِي َصالَتِهِ »  لحدمث ْم  ُثمَّ َيْسُجُد   َفْلَيَتَحرَّ الصَّ َفْلُيتِمَّ َعَلْيِه  ُثمَّ لُِيَسلي

 .«َسْجَدَتْيلِ 

  -ماثال- أال متبين له شيع  تيبني عل  اليوين، الذي ه  األقل  تإذا شك يف الظهر -ب

 هل صل  ثالثا أم أةىلا  جللها ثالثا، وصل  ةكلة، وسمد للسه .

َفْلَيْطاَرِ   ؛إَِ ا َشمَّ َأَدُدُ ْم فِي َصاَلتِِه  َفَلْم َيْدِر َ اْم َصالَّى َثاَلًثان َأْي َأْرَكًعان»  وذلك لحدمث

مَّ  َم  َفأِْ  َ نَ  َصلَّى َفْمًسنَوْلَيْ ِل َعَلى َ ن اْسَتْيَبَل  ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِل قَ   الشَّ َشَفْعَل  ؛ْ َ  َأْ  ُيَسلي

ْيَطن ِ  ؛َوإِْ  َ نَ  َصلَّى إِْتَمنً ن أِلَْرَكع   ؛َلُه َصاَلَتهُ   .«َ نَنَتن َتْرِغيًمن لِلشَّ

  وضع سجود السهو: -6

منبغي أن محاتظ المسلم علا  األتا اا المتودماة، تيملال سام ده يف الم اضا  التاي 

 لنص.ثبت هبا ا

 .-إن شاع ات-تإن اشتبه عليه األمر، وسمد قبل السالم  تال ترج 

 صف  سجود السهو: -7

ىلد السمد؛ الثانية، ىادون  هما سمداان، مكر يف كل سمد؛، ومملس ىينهما، ثم مسلم

 .اشهد

 سهو اإل ني والمل وي يف صالة الجمنع : -8

 .إلمامتحمله عنه اأما المءم م  تال مسمد لسه  نفسه، ىل م

 .م تيهوأما اإلمام  تيسمد لسه ه، ومتاىله المءم 

 سجود السهو يف الننفل : -9

 .-س اع-كما مسمد يف الفرمضة  مسمد يف الناتلة
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 ثننين: سجود التالوة: *

 تعريفه: -1

هاا  الساام د المشااروع ىساابب مااروة قاااةئ الواارآن علاا  م ضاا  تيااه ساامد؛، تيساامد 

 .-أمضا-الواةئ، ومسمد من مسمله 

 دكمه: -2

 ه  مستحب، وليس ى اجب.

 صفته: -3

 ه  سمد؛ واتد؛.

كااان مكاار يف كاال  فااض ملسو هيلع هللا ىلص تااإن كااان يف صااال؛  كبَّاار لااه  للماا م األتادمااث أن النبااي 

 وةت .

 وإن كان يف غير صال؛  لم مكبور، ىل مسمد مباشر؛  النلدام الدليل عل  التكبير.

ن الطهاة؛ ونح هاا، وال اشاهد ويف هذه الحالة  ال مشرتص للسم د ما مشرتص للحال؛ م

 تيه، وال اسليم.

 والدعاع الخاص ىسم د التالو؛  ال مثبت، تيفلل تيه كما مفلل يف سم د الحال؛.

 ثنلثن: سجود الشكر: *

 تعريفه: -1

 ه  السم د المشروع ىسبب امدد نلمة، أو اندتاع نومة.

مشرع السام د للانلم والموح د  النلم الطاةئة، كشفاع المرمض، ووالد؛ الزوجة  تال 

 المتكرة؛ الملتاد؛.

 دكمه: -2

 ه  مستحب.

 صفته: -3

ه  سمد؛ واتاد؛، ىادون اكبيار، وال اشاهد، وال اساليم، وال مشارتص لاه ماا مشارتص يف 

 الحال؛، وليس تيه دعاع  اص.
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 :باب صالة اجلماعة** 

 دكم صالة الجمنع : -1

 هي واجبة عل  الرجاا يف المساجد.

الةِ  آُ رَ  َأ ْ  َمْمُت هَ  َلَبْد »  لحدمث  كِرَِنانغ   َأْنَطِلاُق  ُثامَّ  النَّانَس  َياُؤيُّ  َرُناًل  آُ رَ  ُثمَّ  َفُتَبني  كِنلصَّ

الَة  َيْشَهُدو َ  اَل  َقْوي   إَِلى َدَطب   ِ لْ  ِدَعي   َ َعُهمْ  ف الصَّ  «.كِنلنَّنرِ  ُكُيوَتُهمْ  َعَليِهمْ  َفُلَدري

 ىل صالهتن يف ىي هتن أتضل لهن.،   تال امب المماعة عليهنلنساعوأما ا

 أن اذهب إل  المسمد  تال مم   منلها.المرأ؛ وإذا استءذنت 

 أق  الجمنع : -2

 أقل المماعة  إمام، ومءم م.

 االقتداء كنإل ني: -3

 ممب عل  المءم م أن موتدي ىإمامه، ومتاىله يف الحال؛.

َمان ُنِعاَ  اإِلَ انُي لُِياْؤَتمَّ كِاِه  َفا»لحدمث   أَِ ا َ  َّاَر َفَك ياُروا  َوإَِ ا َرَ اَع َفانْرَ ُعوا  َوإَِ ا َقانَغ: إِنَّ

 .«ْسُجُدوا  َوإَِ ا َسَجَد َفن«َركَّنَن َوَلَم الَحْمُد »  َفُبوُلوا: «َسِمَع اهللُ لَِمْل َدِمَدهُ »

-أن مبدأ المءم م ىالفلل عوب تراغ اإلماام مناه، تاال منحناي للركا ع وضنكط المتنكع : 

 تت  مستور اإلمام ةاكلا، وهكذا. -مثال

 .ءم م مواةن اإلمام تيهالتءمين  تإن المويستثنى  ل  لم: 

مم   ا تالف المءم م واإلمام يف النية، ىءن محالي نفاال  لا  مان محالي ترضاا، أو و

 محلي ظهرا  ل  من محلي عحرا، وهكذا.

 األدق كنإل ن  : -4

ُهْم لِكَِتانِب اهللِ  َفاأِْ  َ انُنوا فِاي اْلِباَراَءِة َساَواًء َفاَلْعَلُمُهْم َيُؤيُّ اْلَبْوَي َأْقَرؤُ »  ثبت يف الحدمث

نَِّ  َسَواًء َفَلْقَدُ ُهْم ِهْجَرًة  َفأِْ  َ نُنوا فِي اْلِهْجَرِة َسَواًء َفَلْقَد ُ  نَِّ   َفأِْ  َ نُنوا فِي السُّ - ُهْم ِسْلًمنكِنلسُّ

 .«-َأْو ِسنًّن

 ترتايب اإلمامة 

مان الحاد األدنا  إلاواان الواراع؛، والللام  -ىاالطب -ر تفظاا للوارآن  وال ىاد األكث -أ

 ىءتكام الحال؛.
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 .-عم ما-األعلم ىالسنة  أي الشرملة  -ب

 األقدم يف الهمر؛. -ج

 األسبز يف اإلسالم. -د

 األكر يف السن. -ها

  وقف اإل ني والمل وي: -5

 وله ص ةاان 

 أن مك ن المءم م شخحا واتدا. -أ

   عن ممين اإلمام، محاذما له.تيو

 أن مك ن المءم مين أكثر من شخص واتد. -ب

 تيتودم اإلمام، ومحل ن جميلا  لفه.

ال مماا   اواادم المااءم م علاا  اإلمااام، تااإن تلاال  ىطلاات صااالاه  إال أن مكاا ن ذلااك و

 لضروة؛، كضيز المكان.

وإن اوادمت   ڤذلاك عان عائشاة وأم سالمة إمامة النسااع اوا  َوَساَطُهنَّ  لثبا ت و

   تال ىءس.-كاإلمام الرجل-عليهن 

ال ىاءس ىحاال؛ المااءم م  ااةج المسامد، أو علاا  ساطحه، أو نحا  ذلااك  ماا داماات و

 الحف ف متحلة، وما دام عالما ىحال؛ اإلمام.

 تسوي  الصفوف  و وقف المل وي فيهن: -6

 امب اس مة الحف ف  لألمر هبا، وال عيد عل  اركها.

االَةِ  ؛وا ُصاُفوَفُكمْ َسوُّ »  ثبت يف الحدمث اُفوِف ِ اْل إَِقنَ اِ  الصَّ َلُتَساوُّ َّ »  «َفاأِ َّ َتْساِوَيَ  الصُّ

 .«ُصُفوَفُكْم  َأْو َلُيَ نلَِفلَّ اهللُ َكْيَل ُوُنوِهُكمْ 

َ انَ  َأَداُدَنن ُيْلاِعُف َ نْكَِ اُه كَِمنْكِاِب َصانِد ِِه  »  ةد يف تادمث أناسوصافة التسا مة  كماا و

 .«َبَدِ هِ َوَقَدَ ُه كِ 

المتوادم يف صاالاه ىماناب اليتايم  ف الحبيان م  الرجاا  لحدمث أناسال ىءس ى ق و

، تل  كان ال مح  للحبي أن مو  ىم اة الباالغ  ل قا  أناس ىما اة النباي ملسو هيلع هللا ىلص ل  النبي 

 ، والحبي  لفهما.ملسو هيلع هللا ىلص
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 .ن تيما ملي اإلمام  للنهي عن ذلك يف الحدمثغير أن الحبيان ال ُمملل 

ع  ل  الرجاا  لحدمث أنس الساىز، يف صال؛ المارأ؛ اللما    لفاه ها  او  النساو

 واليتيم.

   لم اح  صالاه.، ةكلة تءكثرمن صل  منفردا  ل  الح و

في  َفَلَ َرُه َأْ  ُيِعيَد َصاَلَتهُ  َرَأى َرُناًل َصلَّى َوْدَدُه َفْلَف ملسو هيلع هللا ىلص َأ َّ َرُسوَغ اهللِ »  وذلك  .«الصَّ

م.واح  صالاه منفردا للضر  وة؛، كءن ال ممد مكانا يف الح  المودَّ

  ن ُتدرك كه الر ع : -7

 ُادةك الركلة ىإدةاك الرك ع م  اإلمام.

 َأنَّااُه اْنَتَهاا  إَِلاا  النَّباا»  لحاادمث أىااي َىْكااَر؛َ 
و

َوْهااَ  َةاكِااٌ  ، َتَرَكااَ  َقْبااَل َأْن َمِحااَل إَِلاا   ملسو هيلع هللا ىلص ي

، َتَذَكَر َذلَِك لِلنَّبِ   الحَّ و
و

 .«َوالَ َتُعْد   َزاَدَك اهللُ ِدْرًصن»  َتَواَا  ،ملسو هيلع هللا ىلص ي

أن مكار الماءم م لرتارام وها  قاائم، ثام مكار للركا ع، ثام مساتور والضنكط يف  لم: 

 ةاكلا، ىحيث مءيت ىتسبيحة واتد؛ مطم نة، كل ذلك قبل أن ملتدا اإلمام من الرك ع.

  وقف المل وي عند سهو اإل ني: -8

التسابي  للرجااا، والتحافيز للنسااع، كماا م، وذلك مك ن ىإذا سها اإلمام  نبَّهه المءم 

 ثبت يف الحدمث.

إن نبَّه المءم ُم اإلماَم، تلم مرج ، وكان قاد قاام يف م ضا  قلا د، أو عكساه  لام مماز و

للمءم م متاىلته، ىل من ي المفاةقة، ومتم منفردا  ألنه ال مم   لاه أن مفلال شاي ا يف الحاال؛ 

 ه  متيون من عدم ج ا ه.

لمءم م مفات  علياه، أي  محاحو  لاه، كماا ثبات يف إن كان سه  اإلمام يف الوراع؛  تإن او

 الحدمث.

 است الف اإل ني  ل يصلي  كننه: -9

م  إن أصاب اإلماَم تدٌث، أو غيره مان األعاذاة التاي ا جاب  روجاه مان الحاال؛  قادَّ

وال مساتءنف هنا مان أتدا من المءم مين محلي مكانه، ومتم هبم عل  ما مضا  مان الحاال؛، 

 أولها.
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 األعذار الم يح  لترك الجمنع : -10

منهاا  المارض الاذي مشاز ملاه الاذهاب للمسامد، والمطار الشادمد، والارد الشاادمد، 

وتضاا ة الطلااام، ومداتلااة الحاادث، وأكاال البحاال أو الثاا م نيو اااا  وكاال هااذا قااد ثبتاات ىااه 

 األتادمث.
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 :باب صالة أهل األعذار** 

 :المريضأوال:  *

 االنتبنغ  ل البيني للبعود: -1

  صال  قاعادا  وإن شاز أن محالي قائماا يف الحاال؛ المفروضاةإن شز علا  المارمض 

 عليه الول د  صل  عل  جنب.

 .«َص ي َقنئًِمن  َفأِْ  َلْم َتْسَتطِْع َفَبنِعًدا  َفأِْ  َلْم َتْسَتطِْع َفَعَلى َننْب  »وذلك لحدمث  

 اع.عند الول د  مملس كيفما شو

 عند االضطماع  مك ن عل  المانب األممن، مستوبال الوبلة ى جهه.و

 االنتبنغ إلى اإليمنء عند الر و  والسجود: -2

ةأسه  ومملال سام ده أ فاض إن شز عليه الرك ع والسم د  أومء هبما، أي   فض 

 من ةك عه، كما ثبت ذلك يف السنة.

 الجمع كيل الصالتيل: -3

الظهاار واللحاار، وىااين المغاارب واللشاااع، يف وقاات  مماا   للماارمض أن ممماا  ىااين

 إتداهما، إذا شز عليه أداع كل واتد؛ يف وقتها.

المم  مك ن ىين الظهر واللحر، وىين المغرب واللشاع  توط  وأما الحب   تاال  تن يه:

 ُامم  م  غيرها.

ي   ، وها   أن محالي الظهار«جم  اودمم»والمم  إن كان يف وقت الحال؛ األول   ُسمو

 يف وقت المغرب. -جميلا-يف وقت الظهر، والمغرب واللشاع  -جميلا-واللحر 

ي وإن كان المم  يف وقت الحال؛ الثانية   ، وها   أن محالي الظهار «ء يرجما  اا»ُسامو

 .لشاعيف وقت ال -جميلا-، والمغرب واللشاع لحريف وقت ال -جميلا-واللحر 

 : المسنفر:نثنني* 

 الجمع: -1

   الحل ات عل  ما اودم.مم   للمساتر جم
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 البصر: -2

أداع الحااال؛ الرىاعيااة ةكلتااين توااط، تهاا  مخااتص ىااالظهر، واللحاار،  قصاار الصااالة:

 واللشاع.

 والوحر مختص ىالسفر، تال ُمشرع يف غيره.

 وه  واجب عل  المساتر، تحال؛ المساتر ةكلتان.

االََة ِدايَل َفَرَضاَهن »حدمث عائشاة  وذلك ل ََ اهللُ الصَّ َرْ َعَتاْيِل َرْ َعَتاْيِل  فِاي الَحَضارِ َفاَر

َفرِ  َوِزيَد فِي َصالَِة الَحَضرِ  ْت َصالَُة السَّ َفرِ  َفُلقِرَّ  .«َوالسَّ

، كماا -ن اذتي-ل  صل  المساتر مءم ما  لا  إماام موايم، تيماب علياه اإلاماام وأما 

 ثبت يف السنة.

ماا لا  أدةك ملاه أقال مان واإلامام ممب تيما ل  أدةك ما  اإلماام ةكلاة تماا ت قهاا، وأ

 ةكلة  تإنه موحر.

 ال موحر المساتر تت  مفاة  عمران البلد الذي مويم تيه.و

 ددُّ السفر: -3

لاايس هناااك تااد يف الشاارع لمساااتة الساافر، وال لمااد؛ مكثااه مساااترا، تاااللر؛ يف ذلااك 

 تكل ما ُملد  يف اللرف سفرا  تإنه مء ذ أتكامه.  ىاللرف
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 :باب صالة اجلمعة** 

 :  وشروطهندكم صالة الجمع  -1

 هي ترض عين عل  كل من است ىف شروطها.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿  قااا ات الاال 

 .[9الجمع : ] ﴾ٺٺ

  -كما ثبت يف السنة-وج ب المملة شروص و

 تال امب عل  المرأ؛. الذ وري : -أ

 تال امب عل  المرمض الذي مشز عليه تض ةها. الصح : -ب

 ب عل  المساتر.تال ام اإلقن  : -ج

 آداب الذهنب للجمع : -2

 هي كما ثبت يف األتادمث 

 االغتساا. -أ

 لبس ثياب تسنة. -ب

 التطي ب. -ج

 استلماا الس اك. -د

 التبكير إل  المسمد. -ها

 الذهاب إليه ماشيا. -و

 فط   الجمع : -3

 للمملة  طبتان، مملس الخطيب ىينهما.

 .ف م ض  مرا الخطبة اك ن عل  منر، أوو

 .يهمعندما محلد اإلمام عل  المنر، مستوبل الناس أوال، ومسلوم علو

 .اإلمام قائمامخطب و

ممب عل  المءم م اإلنحات للخطبة، وال متكلم م  أتد مان الماءم مين، وال ملباث و

 ىشيع.
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محل إليهاا إال ىاالتخطي،  يف الح  المودم، والترجة  أن ممد، إال قابالرو   تخطوال م

 .أو مويم أتدا ليملس مكانه ،  ىين اثنينلم مفرو  طالما أنه

 صالة الجمع : -4

 صال؛ المملة ةكلتان، ممهر تيهما ىالوراع؛، واك نان ىلد الفراغ من الخطبة.

   «الغاشااية»، ويف الثانياة ىسا ة؛ «األعلا »ومساتحب أن موارأ يف الركلاة األولا  ىسا ة؛ 

ملسو هيلع هللا ىلص   كمااا كااان النبااي «المناااتوين»ة ىساا ة؛ ، ويف الثانياا«المملااة»أو مواارأ يف األولاا  ىساا ة؛ 

 مفلل.

م  اإلماام ةكا ع الركلاة الثانياة  تواد أدةك المملاة، تيضاي  إليهاا المءم م إن أدةك و

 ةكلة. وإن أدةك ما دون ذلك  صل  ظهرا.
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 :باب صالة العيدين** 

 دكم صالة العيد: -1

 حلي.ىالخروج إليها، تت  الحائض التي ال املسو هيلع هللا ىلص هي واجبة  ألمر النبي 

َفَيْشاَهْدَ  َنَمنَعاَ    ُأِ ْرَنن َأْ  ُنْ رَِج الُحايََّض َياْوَي الِعياَدْيِل  َوَ َواِت الُ اُدورِ »عن أم عطية  

ُهلَّ   الُمْسِلِميَل  َوَدْعَوَتُهمْ   «.َوَيْعَتِعُغ الُحيَُّض َعْل ُ َصالَّ

 وقت صالة العيد: -2

 إل  االست اع.ه  وقت صال؛ الضح   من اةافاع الشمس قِيَد ةم ، 

مسااتحب المياال األضااح  يف أوا ال قاات ىاادون اااء ير  لكااي مبااادة الناااس إلاا  و

 أضحياهتم.

ومستحب اء ير الفطر شي ا عن أوا ال قت  تت  متمكن من لم مخرج  كا؛ الفطار مان 

 إ راجها.

  وضع أدائهن: -3

يف علاا  الخااروج إليهااا يف المحاال  ملسو هيلع هللا ىلص الساانة  أن اكاا ن يف الخااالع  لم اظبااة النبااي 

 الححراع.

   ُتللت يف المسمد.-من مطر، أو شيع-تإن كان عذة 

 آداب وسنل ُتفع  ق   صالة العيد  وكعدهن: -4

األكل يف م م الفطر قبال الاذهاب إلا  الحاال؛، ويف ما م األضاح  ىلاد الحاال؛ مان  -أ

 األضحية.

 االغتساا، واللبس من أتسن الثياب. -ب

 ن طرمز آ ر.مذهب إل  المحل  من طرمز، ومل د م -ج

 صف  صالة العيد: -5

صال؛ الليد ةكلتان جهرمتان يف جماعة، مكار يف الركلاة األولا  ساب  اكبيارات سا ى 

 اكبير؛ اإلترام، ويف الثانية  مس اكبيرات س ى اكبير؛ الويام.

الحال؛  مخطاب اإلماام  طباة واتاد؛، وتضا ةها لايس ى اجاب، تمان شااع أن  وىلد

 منحرف  جا  له ذلك.
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 ليدمن يف التكبيرات  األمر تيه سهل، من شاع ةت ، ومن شاع لم مرت .ةت  او

يف الذكر ىين التكبيرات، من شااع تماد ات وأثنا  علياه ىلاد كال  -أمضا-نفس الو ا و

 اكبير؛، ومن شاع لم مفلل.

 .سبز ىيانه يف صال؛ المملة مستحب أن مورأ يف كل ةكلة ىماو

 غيره، ىل ُموام إليها مباشر؛.ليس للليد أي  نداع، ال أذان، وال و

 التك ير يف العيد: -6

 ، وه  عل  قسمين -عم ما-مستحب التكبير يف وقت الليد 

 اكبير مطلز  -أ

 وه  يف عيد الفطر  من تمر م م الليد، إل  صال؛ الليد.

ويف األضح   من تمر م م عرتة، إل  غاروب الشامس يف آ ار أماام التشارمز االثالاث 

 .عشر من ذي الحمة 

 اكبير مويد  -ب

، ىلد كال صاال؛ مان الحال ات الخماس، يف الماد؛ التاي -توط-وه  يف عيد األضح  

 .-آنفا-ذكرناها 

، أو  «ات أكر، ات أكار، ات أكار، ال إلاه إال ات، ات أكار، وت الحماد»وصفة التكبير  

 .«ات أكر، ات أكر، ات أكر كبيرا»

 مع :انتمن  العيد والج -7

 إذا جاع الليد م م المملة  لم امب المملة، وامزئ عنها صال؛ الليد.

ان »  وذلك لحدمث َقِد اْنَتَمَع فِي َياْوِ ُكْم َهاَذا ِعياَداِ   َفَماْل َشانَء َأْناَعَأُه ِ اَل اْلُجُمَعاِ   َوإِنَّ

ُعو َ   .«ُ َجمي

 تمن لم محضر المملة  وجب عليه أن محلي الظهر.
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 كتاب الصيام

 اب سبب وجوب الصيام:ب** 

 ممب ص م ةمضان ىرؤمة هالله، أو ىإكماا عد؛ شلبان ثالثين م ما.

؛ فال ملوا عادة شاع ن  علايكم مَّ ُغا فأ   وأفطروا لرؤيته  صو وا لرؤيته»وذلك لحدمث  

 .«ثالثيل يو ن

* ولكل ىلد ةؤمتها، تإذا ظهر الهالا يف ىلد ما مان ىاالد المسالمين  لام مماب الحا م 

 لمين جميلا، كما أن الشمس إذا غرىت يف ىلد ما  لم ممز الفطر ألهل ىلد آ ر.عل  المس
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 باب أركان الصيام:** 

 للح م ةكنان أساسيان 

 * أوال: الني :

 .«إنمن األعمنغ كنلنينت»ال مح  الح م إال ىالنية  لحدمث  

  ح  الني : -1

ها  صا م النهااة كلاه،  إن كان الح م ترضا  وجب أن اك ن النية ىالليل  ألن ال اجاب

 والنية ال ىد أن اك ن متودمة عل  اللمل، تلزم أن اك ن ىالليل.

وإن كان الح م نفال  تال ىاءس ىإتاداث النياة يف جازع مان النهااة، كماا ثبات يف السانة، 

ومححاال علاا  ثاا اب الواادة الااذي صااامه توااط، ىشاارص أال مكاا ن قااد اةاكااب مفطاارا قباال 

 إتداث النية.

 :أدكني يف الني  -2

 * اح  النية يف أي جزع من أجزاع الليل، ال ملزم أن اك ن قبل الفمر مباشر؛.

 * ال ترج أن من ي الحيام يف الليل، ثم مءكل أو ممام  إل  أن مطل  الفمر.

 * األت ص أن من ي نية مستولة لكل م م من أمام ةمضان.

 * النية محلها الولب، تال مشرع التلفظ هبا ىاللسان.

  سنك:* ثننين: اإل

 وه  االمتناع عن األكل والشرب ونح هما من المفطرات، يف جمي  النهاة.

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿قاا الاال   

 .[187برة:  ال] ﴾ڌڌ

 أدكني يف اإل سنك:

م ماا مشااع، ولايس * ال ملزم اإلمساك إال ىتحوز طل ع الفمر، وقبل ذلك مفلال المسال

 هناك وقت لرمساك يف أثناع الليل.

* إذا أكل أو شرب ظانا ىواع الليل، ثم ابين أن الفمر قد طل   تال ترج عليه، وصايامه 

 صحي .

* إذا سم  أذان الفمر، وكان مءكل أو مشرب أو ممام   وجاب علياه اارك ذلاك تا ةا، 

  وال مم   له التمادي تيه.
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 )املفطرات(:باب ما يبطل الصوم ** 

 األ   والشرب. -1

 اآلمة. ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿قاا الال   

 .«يد  طعن ه وشراكه وشهوته  ل أنلي»وقاا الال  يف الحدمث الودسي  

* ومتحوااز األكاال والشاارب ىإد اااا أي شاايع لااه جساام إلاا  الملااد؛، ساا اع كااان هااذا 

 والحح . الشيع مما مؤكل أو مشرب عاد؛، أم ال، مثل  الرتاب

ىلاض الما اد التاي الد ان مشاتمل علا  * ومد ل يف ذلك  التد ين، ته  مفطر  ألن 

 .رىتت  وإن كانت ذةاهتا صغير؛ جدا ال اكاد اُ  ،جسممك ن لها 

 الجمن . -2

ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿إلااا  ق لاااه   ﴾پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿قااااا الاااال   

 .[187ال برة: ] ﴾ڌڌ

 «.يد  طعن ه وشراكه وشهوته  ل أنلي»ودسي  وقاا يف الحدمث ال

 االستمننء. -3

 أي  إ راج المني عمدا.

   تإن المني من الشه ؛.«وشهوته»وذلك للحدمث الساىز  

 البيء. -4

 .«قنء فلفطرملسو هيلع هللا ىلص أ  الن ي »لحدمث  

 الحيض والنفنس. -5

 .«أليس إ ا دنضت؛ لم تص   ولم تصم؟»للحدمث الساىز يف كتاب الطهاة؛  

 اللر؛ ىنزوا الدم، وأما ممرد اآلالم التي اسبوه  تإهنا ال اؤثر عل  الحيام.* و

 * أدكني يف المفطرات:

 مفر  يف جمي  المفطرات ىين اللمد والخطء، وىين الذكر والنسيان. -1

 ل نسي وهاو صانئم  فل ا  أو شارب؛ فلياتم صاو ه؛ فأنمان أطعماه اهلل »وذلك لحدمث  

 .«وسبنه
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و شرب ناسيا، أو جام  ناسيا أناه صاائم، أو  ارج مناه المناي ىادون تال مفطر من أكل أ

 ، أو  رج منه الويع ةغما عنه.-كما يف االتتالم-قحد 

ومستثن  من ذلك  الحيض والنفاس، تهما مفطران المرأ؛ مطلوا  ألهنما مخرجان دائما 

 ىدون ا تياة منها.

 متودم يف الحال؛.من أتطر عمدا  لم مشرع له قضاع ذلك الي م  للسبب ال -2

  صيام شهرمن متتااىلين، تاإن -كما ثبت يف السنة-المماع  اصة تيه كفاة؛ مغلظة  -3

 لم مستط   تإطلام ستين مسكينا.

ر أمضا عن نفسها.  واألت ص أن المرأ؛ ل  كانت ةاضية ىالمماع اكفو
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 باب ما ال يفطر الصائم:** 

 التب ي  والم نشرة. -1

، «يب   وهو صنئم  وي نشر وهو صنئم  و ن  أ لككم ألركهملسو هيلع هللا ىلص ي  ن  الن »قالت عائشة  

 أي  لحاجته وشه اه.

تالحكم إذن مختص ىمن مملك نفسه عن ال ق ع يف المماع، وأما من ال مملاك نفساه  

 تال مم   له ذلك.

 فروج المذي. -2

 وقد سبز الفر  ىينه وىين المني.

 الجننك . -3

 الليل، ثم طل  عليه الفمر، ولم مغتسل.ىملن  أن مك ن قد جام  أهله مثال ى

 تهذا ال مؤثر عل  الحيام، وليست الطهاة؛ من شرص الحيام.

وأمضا ل  طهرت المرأ؛ من الحيض قبل الفمر  وجب عليها أن اح م، ولا  لام اادةك 

 االغتساا قبل الفمر.

 الكح . -4

 إال إذا وجد طلمه يف تلوه  تإنه مفطر تين ذ.

 ال  نفنت الط ي . البطرة  ونحوهن  ل -5

 والموح د  قطر؛ اللين واألذن، والبخا ات التي هي ه اع توط، ليس تيها ةذاذ.

وأما قطر؛ الفم واألن   تإهنا افطار ىاالطب ، وكاذلك البخا اات التاي تيهاا ةذاذ محال 

 إل  الم ف.

 وقطر؛ اللين واألذن ل  وجد طلمها يف تلوه  تإهنا افطر تين ذ.

 .الحبل غير المغذي  -6

 أي  التي ال او م موام الغذاع، وإنما هي ممرد أدومة توط.

 وأما التي او م موام الغذاع  تإهنا افطر.
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 فروج الدي. -7

اتاتمم وها  صاائم، وأذن يف ملسو هيلع هللا ىلص س اع كان ىالحماماة، أم غيرهاا  وقاد ثبات أن النباي 

 الحمامة للحائم.

 المضمض  واالستنشنف. -8

 ال مبالغ تيهما  تت  ال منفذ الماع إل  تلوه.وقد سبز يف كتاب الطهاة؛ أن الحائم 

 تإن ىالغ، ونفذ الماع  أتطر ىذلك.

 السواك. -9

 ومستلمله الحائم يف أي وقت شاع من النهاة، وال كراهة يف ذلك.

 ونفس الكالم مسري عل  ملم ن األسنان.

 استنشنف العطور. -10

 كلع الريق. -11

النخامة االبلغم  لو ؛ الخاالف تيهاا، تللا  وه  واض  أنه ال ترج تيه  لكن ننبه عل  

 الحائم أن متحر  من اىتالعها ما استطاع.

 تذوف الطعني. -12

 و ح صا للمرأ؛ تإهنا احتاج إل  ذلك  ولكن ىشرص أال ابتل  ما اذوقته.

  



50 

 

 باب أحكام أهل األعذار يف الصيام:** 

 المسنفر. -1

 له الح م أمضا. مم   للمساتر أن مفطر، وال ملزمه الح م، ومم  

، وسا ل [185ال برة: ] ﴾ڭھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿قاا الال   

 .«إ  شئت فصم  وإ  شئت فلفطر»عن الحيام يف السفر، تواا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

* واألتضاال للمساااتر إن كااان مطيوااا للحاا م أن محاا م  لمااا تيااه ماان المبااادة؛ للخياار، 

 واإلسراع يف إىراع الذمة.

 الوضاع.* وإن أتطر  تلليه 

 المريض. -2

 .[185ال برة: ] ﴾ڭھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿قاا الال   

والمرض المبي  للفطر ه  الذي مشز مله الح م، ىءن كان ماؤدي إلا   مااد؛ المارض، 

 أو اء ير الشفاع.

 والمرمض يف الح م عل  ن عين 

 أن مك ن مرضه مما ُمرج  الشفاع منه عاد؛  تهذا تكمه الوضاع. -أ

أن مك ن مما ال ُمرج  الشافاع مناه عااد؛، ىحياث ال مساتطي  أن محا م ىلاد ذلاك   -ب

 تهذا تكمه إطلام مسكين عن كل م م مفطره.

   نر السل. -3

 من كان كبير السن، ىحيث مضل  عن الحيام، وال مستطيله  تإنه مفطر.

 وال اجب عليه الفدمة  إطلام مسكين عن كل م م.

 الحن   والمرضع. -4

 عليهما الحيام، و شيتا منه الضرة عل  نفسهما أو ولدهما  جا  لهما الفطر. إذا شز

وال اجب عليهما الوضاع  ألن الحمل واإلةضاع يف تكم المرض الذي ُمرج  الشافاع 

 منه.
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 الحنئض والنفسنء. -5

 محرم عليهما الح م، وال مح  منهما، وال اجب عليهما اإلتطاة، والوضاع.

 .«ر كبضنء الصوي  وال نؤ ر كبضنء الصالة نن نؤ »قالت عائشة  

* وال ُمنح  ىءن اتناوا المرأ؛ دواع ممن  الحيض، تت  ااتم صا م ةمضاان، ىال عليهاا 

أن اوبل هذا األمر الذي كتبه ات عل  ىنات آدم، واألجر ثاىت لها  ألهناا ملاذوة؛ ىاإلتطااة. 

 تإن اناولت الدواع، ولم منزا الدم  تح مها صحي .

ن أتطر للذة شرعي، ثم  اا عنه هذا اللذة يف أثناع اليا م  تاال ملزماه أن ممساك م تن يه:

 ىوية الي م، مثل  المساتر الذي مرج  يف أثناع النهاة، أو الحائض التي اطهر يف أثناع النهاة.

 * أدكني البضنء والفدي :

 ليه.ال ملزم يف الوضاع أن مك ن متتاىلا، ىل مم   له أن مفر  األمام التي ع -1

 مم   اء ير الوضاع، ىشرص أن مك ن قبل ةمضان التالي. -2

 مكاا ن علااكااان »قالاات عائشااة  
َّ

تمااا أسااتطي  أن أقضاايه إال يف  ،الحاايام ماان ةمضااان ي

 .«شلبان

ماان أ اار الوضاااع ىاادون عااذة تتاا  جاااع عليااه ةمضااان التااالي  تلليااه ماا  الوضاااع   -3

 الفدمة، إطلام مسكين عن كل م م.

ه تد ملين، ىل نو ا  وجبة مشبلة لكل مساكين، ومما   جملهام اإلطلام ليس تي -4

عل  طلام واتد مكفيهم، تمن كان عليه إطلام  مسة مساكين مثال  مما   لاه أن ممملهام 

 عل  طلام واتد مكفيهم.

 مم   إ راج الفدمة يف نفس الي م الذي مفطر تيه، أو ىلده. -5

 ال مم   إ راج الفدمة ماال. -6

 ل  انت وعلياه صايني؛ صاني عناه »قضاع  صام عنه وليه  للحدمث   من مات وعليه -7

 .«وليه

 ومن مات وعليه تدمة  تإهنا ُاخرج عنه.
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 باب صيام التطوع:** 

 صيني شع ن . -1

 .«يصوي شع ن   له إال قليالملسو هيلع هللا ىلص  ن  الن ي »قالت عائشة  

 وال كراهة يف صيامه تت  ىلد مروة نحفه.

 صيني الست  ل شواغ. -2

 .« ن   صيني الدهر ؛ ل صني ر ضن  ثم أت عه ستن  ل شواغ» لحدمث 

 وال ىءس ىحيامها متتاىلة أو متفرقة.

 صيني المحري. -3

 .«شهر اهلل المحري أفض  الصيني كعد ر ضن »لحدمث  

 صيني عنشوراء. -4

 .«أ  صو ه يكفر سن   نضي »لحدمث  

ت إلاى قنكا ؛ ألصاو ل لائل عشا»قااا  ملسو هيلع هللا ىلص ومح م مله التاس  من المحرم  ألن النباي 

 .«التنسع

 صيني التسع األوائ   ل  ي الحج . -5

 «. ل أيني العم  الصنلح فيهن أدب إلى اهلل تعنلى  ل هذه العشر ن »لحدمث  

 صوي يوي عرف . -6

 .«وسن  آتي   سن   نضي  :صيني يوي عرف  يكفر سنتيل»لحدمث  

 ملسو هيلع هللا ىلص.نه تلل النبي إال أن السنة للحاج  اصة أن مفطر يف هذا الي م  أل

 صوي األيني ال يض  ل    شهر: الثنل  عشر  والراكع عشر  وال ن س عشر. -7

 .«عليم كليني ال يض»لحدمث  

 صوي االثنيل وال ميس. -8

 يف ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص لفلل النبي 

 صوي يوي  وإفطنر يوي. -9

  .«أدب الصيني إلى اهلل صيني داود   ن  يصوي يو ن  ويفطر يو ن»لحدمث  
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 األيام املنهي عن صومها: باب** 

 أيني العيد: يوي الفطر  ويوي األضحى  وأيني التشريق. -1

 عن ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص لنه  النبي 

 يوي الجمع   نفردا. -2

 .«ال ت تصوا يوي الجمع  كصيني  إال أ  تصو وا يو ن ق له  أو يو ن كعده»لحدمث  

م ماا ، أو واتز -ر م ماكمن مح م م ما، ومفط-من له عاد؛ ىالحيام تإن واتز هذا الي م 

   جا  له أن مح مه منفردا.-كلرتة-من األمام الفاضلة 

 يوي الس ت  نفردا. -3

 ال مم   قحده ىالحيام  تت  ال مك ن تيه اشبه ىءهل الكتاب.

 ومم   ص مه منفردا لمن له عاد؛، أو إذا واتز م ما من األمام الفاضلة.

 يوي الشم. -4

تيه  هل ه  آ ار شالبان، أو أوا ةمضاان، وذلاك عناد  م م الشك ه  الي م الذي نشك

 استطالع الهالا، تيك ن هناك غي م أو نح ها، تال ندةي هل ثبت الهالا أم ال.

فاأ  غام علايكم؛ »وال مم   ص م هذا الي م ىنية االتتياص لرمضان  للحدمث السااىز  

 .«ملسو هيلع هللا ىلصصن أكن البنسم  ل صني يوي الشم؛ فبد ع»، ولحدمث  «فل ملوا عدة شع ن  ثالثيل يو ن

ال يتبد ل أدد م ر ضن  كصاوي ياوي »  لحدمث  وإنما مم   ص مه لمن كانت له عاد؛

 .«أو يو يل  إال أ  يكو  يف صيني يصو ه أدد م

ال مستحب قحد شاهر ةجاب، واخحيحاه ىالحا م، مان كاان لاه عااد؛ ىالحا م   تن يه:

 استمر عليها، ومن لم اكن له عاد؛  ال مخحص ةجب ىالحيام.

 صوي الدهر. -5

 والموح د  صيام أمام السنة كلها، إال أمام الليد.

 ال صاني »، وتادمث  « ل صاني الادهر؛ فاال صاني  وال أفطار»وهذا ال مم    لحدمث  

 .«الدهر؛ ضيبت عليه نهنم
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 الوصنغ يف الصيني. -6

 وه  صيام م مين متتاليين أو أكثر ىدون إتطاة.

إين أكيات عناد »لغيره، هن  عن ذلك، وقاا   ، تال مم  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من  ح صيات النبي 

 .«ركي يطعمني ويسبيني

 صيني المرأة تطوعن كدو  إ   زونهن. -7

 .«ال تصوي المرأة وزونهن شنهد إال كأ نه»لحدمث  

تإن كان الزوج مساترا، أو تاضارا ولكناه مارمض ىمارض ال محتااج ملاه إلا   وجتاه  

 جا  لها أن اح م ىدون إذنه.


