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 الفقه امليسر
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 وس املسلمني ـمكانة التراث الفقهي وتأصيل احترامه يف نف: تقدمي
  :أمهية التراث الفقهي

 (: أما بعد)والسالم على من ال نيب بعده  احلمد لّله وحده والصالة
فإن من نافلة القول أن نقرر أن علم الفقه كان أوفر العلوم اإلسالمية حظا؛ ذلك ألنه 
األصل الذي يزن به املسلم عمله أحالل أم حرام؟ أصحيح أم فاسد؟ واملسلمون يف مجيع 

تصرفاهتم سواًء ما العصور حريصون على معرفة احلالل واحلرام والصحيح والفاسد من 
قريبا كان أو بعيدا عدوا كان أو صديقا، حاكما كان أو : يتصل بعالقتهم بالّله أو بعباده

حمكوما، مسلما كان أو غري مسلم وال سبيل إىل معرفة ذلك إال من علم الفقه الذي 
 . يبحث فيه عن حكم الّله على أفعال العباد طلبا أو ختيريا أو وضعا

غريه من العلوم ينمو باستعماله ويضمر بإمهاله مرت به أطوار منا فيها وملا كان الفقه ك
وترعرع وتناول كل مناحي احلياة مث َعدت عليه عوادي الزمن فوقف منوه أو كاد ألنه أبعد 
إما عن عمد أو إمهال عن كثري من جوانب احلياة، الستبدال أكثر دول اإلسالم قوانني أخرى 

اهتم وعاداهتم وبيئتهم بصلة أعجبوا بربيقها فأفسدت عليهم احلياة؛ وضعية به ال متت إىل معتقد
وبالرغم من توايل الضربات على هذا العلم اجلليل فإنه لقوة أساسه . وتعقدت هبم املشكالت

وإحكام بنيانه ال يزال صامدا على مر العصور وقد أذن الّله تعاىل هلذه األمة أن تصحَو بعد 
 .  العودة إىل حظرية اإلسالم تشريعا وتببيقاغفوهتا وتعلن عن رغبتها يف

ورأينا الكثرة الكاثرة من الشعوب اإلسالمية تنادي بوجوب الرجوع إىل شريعة الّله 
ومل يبق متعلقا بالقوانني الوضعية إال شرذمة ترى أن حياهتا مرتببة حبياته وسعة أرزاقها 

 !!. منوطة ببقائه ولكن الّله سيظهر دينه ولو كره املشركون
ولكن مىت بدأت نشأة الفقه؟ وما سبب نشأته؟ وما هي خصائصه ومزاياه؟ وما 

 : واجب املسلمني جتاهه؟ إليك بيان ذلك مفصال
ويف عصر الصحابة، وكان سبب نشوئه  بدأت نشأة الفقه تدرجييا يف حياة النيب 

ئع اجلديدة، وظهوره املبكر بني الصحابة هو حاجة الناس املاسة إىل معرفة أحكام الوقا
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وظلت احلاجة إىل الفقه قائمة يف كل زمان لتنظيم عالقات الناس االجتماعية، ومعرفة 
 . احلقوق لكل إنسان، وإيفاء املصاحل املتجددة، ودرء املضار واملفاسد املتأصلة والبارئة

 (مكانة التراث الفقهي ومزاياه ) 
 : يأيتميتاز الفقه اإلسالمي بعدة مزايا أو خصائص أمهها ما 

 : أن أساسه الوحي اإلهلي - 1
نعم يتميز الفقه اإلسالمي بأن مصدره وحي الّله تعاىل املتمثل يف القرآن والسنة 
النبوية، فكل جمتهد مقيد يف استنباطه األحكام الشرعية بنصوص هذين املصدرين، وما 

عدها الكلية، يتفرع عنهما مباشرة، وما ترشد إليه روح الشريعة، ومقاصدها العامة، وقوا
فكان بذلك كامل النشأة، سوي البنية، وطيد األركان الكتمال مقاصده، وإمتام قواعده، 

  }: قال تعاىل وإرساء أصوله يف زمن الرسالة وفترة الوحي على النيب        

                    } ( ) [3: املائدة] ومل يبق ،

 . بعدئذ إال التببيق العملي وفق املصاحل البشرية اليت تنسجم مع مقاصد الشريعة
 : مشوله كل متطلبات احلياة - 2

عالقته بربه، وعالقته بنفسه، : بأنه يتناول عالقات اإلنسان الثالثميتاز الفقه اإلسالمي 
وعالقته مبجتمعه؛ ألنه للدنيا واآلخرة، وألنه دين ودولة، وعام للبشرية وخالد إىل يوم 

بيقظة  -القيامة، فأحكامه كلها تتآزر فيها العقيدة والعبادة واألخالق واملعاملة، لتحقق
غاية الرضا  -قبة الّله تعاىل يف السر والعلن، واحترام احلقوقالضمري، والشعور بالواجب ومرا

 . والبمأنينة واإلميان والسعادة واالستقرار، وتنظيم احلياة اخلاصة والعامة وإسعاد العامل كله
وهي اليت تتعلق مبا يصدر عن ( الفقه)كانت األحكام العملية : ومن أجل تلك الغاية

 : صرفات شاملة نوعنياملكلف من أقوال وأفعال وعقود وت
من طهارة وصالة وصيام وحج وزكاة ونذر وميني وحنو : أحكام العبادات: األول

                                                 

 . 3: سورة املائدة آية(  )
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 . ذلك مما يقصد به تنظيم عالقة اإلنسان بربه
من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات، : أحكام املعامالت: الثاين

انوا أفرادا أم مجاعات، وغريها مما يقصد به تنظيم عالقات الناس بعضهم ببعض، سواء أك
 : وهذه األحكام تتفرع إىل ما يلي

وهي أحكام األسرة من بدء : األحكام اليت تسمى حديًثا باألحوال الشخصية -أ
تكوينها إىل هنايتها من زواج وطالق ونسب ونفقة ومرياث، ويقصد هبا تنظيم عالقة 

 . الزوجني واألقارب بعضهم ببعض
ليت تتعلق مبعامالت األفراد ومبادالهتم من بيع وإجارة وهـي ا: األحكام املدنية -ب

ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بااللتزام، ويقصد هبا تنظيم عالقات األفراد املالية 
 . وحفظ احلقوق

وهي اليت تتعلق مبا يصدر من املكلف من جرائم، وما يستحقه : األحكام اجلنائية -ج
ياة الناس وأمواهلم وأعراضهم وحقوقهم، وحتديد عليها من عقوبات، ويقصد هبا حفظ ح
 . عالقة اجملين باجلاين وباألمة، وضبط األمن

وهي اليت تتعلق بالقضاء : أحكام املرافعات أو اإلجراءات املدنية أو اجلنائية -د
والدعوى وطرق اإلثبات بالشهادة واليمني والقرائن وغريها، ويقصد هبا تنظيم اإلجراءات 

 . لة بني الناسإلقامة العدا
وهي اليت تتعلق بنظام احلكم وأصوله، ويقصد هبا حتديد : األحكام الدستورية -هـ

 . عالقة احلاكم باحملكوم، وتقرير ما لألفراد واجلماعات من حقوق، وما عليهم من واجبات
وهي اليت تتعلق بتنظيم عالقة الدولة اإلسالمية بغريها من : األحكام الدولية -و

لسلم واحلرب، وعالقة غري املسلمني املقيمني بالدولة، وتشمل اجلهاد الدول يف ا
 . واملعاهدات، ويقصد هبا حتديد نوع العالقة والتعاون واالحترام املتبادل بني الدول

وهي اليت تتعلق حبقوق األفراد املالية والتزاماهتم يف : األحكام االقتصادية واملالية -ز
ويقصد هبا . جباهتا املالية، وتنظيم موارد اخلزينة ونفقاهتانظام املال، وحقوق الدولة ووا
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 . تنظيم العالقات املالية بني ا ألغنياء والفقراء، وبني الدولة واألفراد
ومنها )وهذه تشمل أموال الدولة العامة واخلاصة، كالغنائم واألنفال والعشور 

وموارد الببيعة املخلوقة، واملعادن اجلامدة والسائلة ( ضريبة األرض)واخلراج ( اجلمارك
كالنفقات : كالزكاة والصدقات والنذور والقروض، وأموال األسرة: وأموال اجملتمع

كأرباح التجارة، واألجرة، والشركات، وكل مرافق : واملواريث والوصايا، وأموال األفراد
 . كالكفارات والديات والفدية: االستغالل املشروع، واإلنتاج، والعقوبات املالية

وهي اليت حتد من مجوح اإلنسان، وتشيع أجواء الفضيلة : األخالق واآلداب -ح
 . والتعاون والتراحم بني الناس

وكان سبب اتساع الفقه هو ما جاء يف السنة النبوية من األحاديث الكثرية يف كل 
 . باب من هذه األبواب

  :من مميزات الفقه اإلسالمي اتصافه بالصفة الدينية حال وحرمة - 3
يفترق الفقه عن القانون الوضعي يف أن كل فعل أو تصرف مدين يف املعامالت يتصف 

 : بوجود قاعدة احلالل واحلرام فيه، مما يؤدي إىل اتصاف أحكام املعامالت بوصفني
دنيوي على ظاهر الفعل أو التصرف، وال عالقة له باألمر املستتر الباطين : أحدمها

 . ضي حيكم مبا هو مستباعألن القا( وهو احلكم القضائي)
وحكمه ال جيعل الباطل حقا، واحلق باطال يف الواقع، وال حيل احلرام وال حيرم احلالل 

 . يف الواقع، مث إن القضاء ملزم، بعكس الفتوى
 ،حكم أخروي يبىن على حقيقة الشيء والواقع، وإن كان خفيا عن اآلخرين: والثاين

وهذا ما يعتمده املفيت ( الدياين)وهو احلكم . عاىلويعمل به فيما بني الشخص وبني ربه ت
 . يف فتواه
 : مما مييز الفقه اإلسالمي ارتباطه باألخالق - 4

خيتلف الفقه عن القانون الوضعي يف تأثره بقواعد األخالق، فليس للقانون الوضعي 
دئ إال غاية نفعية وهي العمل على حفظ النظام واستقرار اجملتمع، وإن أهدرت بعض مبا
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 . الدين واألخالق
أما الفقه فيحرص على رعاية الفضيلة واملثل العليا واألخالق القومية، فتشريع العبادات من 
أجل تبهري النفس وإبعادها عن املنكرات، وحترمي الربا بقصد نشر روح التعاون والتعاطف بني 

ش يف العقود وأكل املال الناس، ومحاية احملتاجني من جشع أصحاب املال، واملنع من التغرير والغ
بالباطل، وإفساد العقود بسبب اجلهالة وحنوها من عيوب الرضا، من أجل إشاعة احملبة وتوفري 

 . الثقة، ومنع املنازعة بني الناس، والسمو عن أدران املادة، واحترام حقوق اآلخرين
ا معا، وهتيأ حتقق صالح الفرد واجملتمع وسعادهتم: وإذا تآزر الدين واخُللق مع التعامل

سبيل اخللود يف جنة النعيم يف اآلخرة؛ وبذلك تكون غاية الفقه هي خري اإلنسان حقا يف 
: كان الفقه صاحلا للبقاء والتببيق الدائم: هلذا. احلال واملآل، وإسعاده يف الدنيا واآلخرة

ومحاية  ففقه القواعد األصلية ال يتغري كالتراضي يف العقود، وضمان الضرر، وقمع اإلجرام
احلقوق، واملسؤولية الشخصية، أما الفقه املبين على القياس ومراعاة املصاحل واألعراف، 
فيقبل التغري والتبور حبسب احلاجات الزمنية، وخري البشرية، والبيئات املختلفة زمانا 
ومكانا، مادام احلكم يف نباق مقاصد الشريعة وأصوهلا الصحيحة، وذلك يف دائرة 

 . « تتغري األحكام بتغري األزمان» يف العقائد والعبادات، وهذا هو املراد بقاعدة  املعامالت ال
 : إذن فالعمل بالفقه واجب إلزامي

 : نعم
. ألن اجملتهد جيب عليه أن يعمل مبا أداه إليه اجتهاده، وهو بالنسبة إليه حكم الّله تعاىل

طريق آخر ملعرفة احلكم الشرعي وعلى غري اجملتهد أن يعمل بفتوى اجملتهد، إذ ليس أمامه 
  }: سوى االستفتاء                 } ( ) [7: األنبياء ]

قبعي، أو زعم قسوة حكم ما كاحلدود  وإنكار حكم من أحكام الشريعة اليت تثبت بدليل
أما إنكار . مثال، أو ادعاء عدم صالحية الشريعة للتببيق، يعترب كفرا وردة عن اإلسالم

                                                 

 . 7: سورة األنبياء آية(  )
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األحكام الثابتة باالجتهاد املبين على غلبة الظن فهو معصية وظلم، ألن اجملتهد بذل أقصى 
خصي، أو مأرب نفعي، جهده ملعرفة احلق وبيان حكم الّله تعاىل، بعيدا عن أي هوى ش

أو طلب مسعة أو شهرة زائفة، وإمنا مستنده الدليل الشرعي، ورائده احلق، وشعاره األمانة 
 . والصدق واإلخالص

 املؤلف
 صاحل بن غامن السدالن. د

  
* * * 
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 العبادات: القسم األول
 

 :ويتضمن ما يلي
 .الطهارة - 1
 .الصالة - 2
 .الزكاة - 3
 .صومال - 4
 .احلج - 5
 .األضحية والعقيقة - 6
 .اجلهاد - 7
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 العبادات  :القسم األول
 الركن األول من أركان اإلسالم الطهارة 

 : تعريف الطهارة لغة واصطالحا -أ
 . النظافة والزناهة: البهارة لغة

 . زوال الوصف القائم بالبدن املانع من الصالة وحنوها: ويف االصبالح
 امليـاه

 : نواع املياهأ -ب
وهو الباقي على صفته اليت خلق عليها،  -البهور -:واملياه ثالثة أنواع، النوع األول

  }: قال تعاىل. وهو الذي يرفِع احلدث ويزيل النجاسة البارئة على احملل الباهر   

              } ( ) [األنفال :   .] 

طاهر يف : وهو ما تغري لونه أو طعمه أو رحيه بغري جناسة وهو -الباهر -:النوع الثاين
 . نفسه، إال أنه ال يرفع احلدث لتغري صفة من صفاته

 . سة قليال كان أو كثرياوهو املتغري بالنجا -النجس -:النوع الثالث
  .يبهر املاء النجس بزوال تغريه بنفسه، أو بزنحه، أو إضافة ماء إليه ويزول عنه التغري* 
إذا شك املسلم يف جناسة ماء أو طهارته بىن على اليقني وهو أن األصل يف * 

 . الباهرات البهارة
 . ا وتَيَممإذا اشتبه ما جتوز به البهارة مبا ال جتوز به البهارة تركه* 
 . إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو حمرمة بىن على اليقني وصلى صالة واحدة* 

 : أنواع الطهارة -جـ 
البهارة يف الشرع معنوية وحسية، فاحلسية طهارة اجلوارح، واملعنوية طهارة القلوب 

 واحلسية أيضا هي الفقهية اليت تراد للصالة أي ظاهرا، وهي على. من دنس الذنوب

                                                 

 .   : سورة األنفال آية(  )
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 : نوعني
وصغرى . كربى وهي الُغسل: طهارة حدث، وطهارة خبث، فبهارة احلدث ثالث

َغْسل، : وطهارة اخلبث ثالث. وبدل منهما عند تعذرمها وهو التيمم. وهي الوضوء
 . ومسح، ونضح

 اآلنية 
 : تعريف اآلنية

 : التعريف اللغوي -أ
اجلمع أوان ويقاربه الظرف  ومجع. الوعاء للبعام والشراب: واإلناء. اآلنية مجع إناء

 . واملاعون
 . وال خيرج استعمال الفقهاء هلذا اللفظ عن االستعمال اللغوي

 : أنـواع ا ألوانـي -ب
 : اآلنية بالنظر إىل ذاهتا أنواع هي

 . آنية الذهب والفضة -  
 . اآلنية املفضضة - 2
 . اآلنية املموهة - 3
 . اآلنية النفيسة ملادهتا أو صنعتها - 4
 . آنية اجللد - 5
 . آنية العظم - 6
 . آنية من غري ما سبق كاخلزف واخلشب والُصفر واألواين العادية - 7

 : احلكم الشرعي لآلنية -جـ 
كل إناء طاهر مثينا كان أم غري مثني يباح اختاذه واستعماله إال آنية الذهب والفضة 

ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال  }: قال واملموه هبما؛ ملا روى حذيفة أن النيب 
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 . متفق عليه ( ) { تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة

ويستوي . زماروما حرم استعماله حرم اختاذه على هيئة االستعمال كآلة البرب وامل
 . يف النهي عن ذلك الرجال والنساء لعموم اخلرب

 . وال ينجس شيء بالشك ما مل تعلم جناسته يقينا؛ ألن األصل البهارة
 : آنية غري املسلمني -د

 : وتشـمل
 . آنية أهل الكتاب -  
 . آنية املشركني - 2

 . ن األصل البهارةوحكمها الشرعي أنه يباح استعماهلا ما مل يتيقن عدم طهارهتا؛ أل
 . وثياب غري املسلمني طاهرة ما مل يتيقن جناستها* 
 . ويبهر جلد امليتة مأكولة اللحم بالدباغ* 
وما أبني من حي فهو جنس كامليتة، وأما الصوف والريش والشعر والوبر فهو طاهر * 

 . إذا أخذ يف احلياة
أوك سقاءك  }: قال يب ويسن تغبية اآلنية وإيكاء األسقية حلديث جابر أن الن* 

 . متفق عليه (2) { واذكر اسم الّله، وَخّمر إناءك واذكر اسم الّله، ولو أن تعرض عليه عودا

 االستنجاء وآداب التخلي 
 . ج من السبيلني باملاءإزالة اخلار: االستنجاء هو* 
 . إزالة اخلارج من السبيلني حبجر أو ورق وحنومها: االستجمار هو* 

                                                 

، النسائي الزينة (171 )، الترمذي األشربة (2567)، مسلم اللباس والزينة (5  5)البخاري األطعمة (  )
، الدارمي األشربة (5/397)، أمحد (4 34)، ابن ماجه األشربة (3723)، أبو داود األشربة ( 535)
(2 35 .) 

، أبو داود األشربة (2 1 )، الترمذي األطعمة (2 25)، مسلم األشربة (56 3)البخاري بدء اخللق ( 2)
 (. 727 )، مالك اجلامع (3/356)، أمحد ( 373)
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بسم الّله، أعوذ بالّله من : "يستحب عند دخول اخلالء، تقدمي الرجل اليسرى وقول* 
 ". اخلبث واخلبائث 

 غفرانك، احلمد لّله : "يستحب عند اخلروج من اخلالء تقدمي الرجل اليمىن وقول* 
 ". الذي أذهب عين األذى وعافاين 

يستحب ملن أراد قضاء احلاجة اعتماده على رجله اليسرى، فإن كان يف الفضاء * 
 . استحب بُعده عن العيون واستتاره وارتياده مكانا رخوا لبوله لئال يتنجس

يكره دخول اخلالء بشيء فيه ذكر الّله تعاىل إال حلاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من * 
 . ض، وكالمه فيه، وبوله يف شق ومس فرجه بيمينه، واستجماره هبااألر

حيرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة يف الفضاء وجيوز يف العمران * 
 . واألفضل اجتنابه

 . حيرم البول والغائط يف البريق والظل النافع وحتت شجرة مثمرة وحنو ذلك* 
نقية فإن مل ينق زاد، ويسن قبعه على وتر يستجمر حبجر طاهر ثالث مسحات م* 

 . ثالث أو مخس وحنومها
وجيوز إزالة اخلارج باملاء واملناديل . حيرم االستجمار بعظم وروث وطعام وحمترم* 

 . والورق، واجلمع بني األحجار واملاء أفضل من املاء وحده
 . ب كلهجيب غسل موضع النجاسة من الثوب باملاء، فإن خفي موضعها غسل الثو* 

 . من السنة أن يبول الرجل قاعدا وال يكره بوله قائما إن أمن التلوث
 سنن الفطرة 

 : تعريفها -أ
هي السنة القومية واخللقة املبتدأة، والفبرة هي ما جيب أن يكون عليه اإلنسان : الفبرة
 . يف حياته
 : من سنن الفطرة -ب
مرضاة للرب، ويتأكد عند وهو مسنون كل وقت، وهو مبهرة للفم و: السواك -  



 رسالة يف الفقه امليسر 

13 

الوضوء والصالة وقراءة القرآن ودخول املسجد واملزنل وعند االستيقاظ من النوم وعند 
 . تغري رائحة الفم

 . حلق العانة ونتف اإلبط وقص األظافر وغسل الرباجم - 2
 . قص الشارب وإعفاء اللحية وتوفريها - 3
زع وهو حلق بعض الرأس وترك إكرام شعر الرأس ودهنه وتسرحيه، ويكره الق - 4

 . بعضه؛ ألنه يشوه اخللقة
 . تغيري الشيب باحلناء والكتم -5
 . التبيب باملسك أو غريه -6
وهو قبع اجللدة اليت تغبي احلشفة لئال جيتمع فيها الوسخ والبول هذا : اخلتان -7

 . بالنسبة للذكر
فرج فوق مدخل الذكر قبع جزء من اجللدة اليت يف أعلى ال: أما ختان األنثى فهو

واخلتان طهارة . وهو كالنواة أو كعرف الديك، ويعلمها األطباء املشتغلون باخلتان
 . ونظافة وله فضائل كثرية وهو سنة يف حق الذكر ومكرمة يف حق األنثى

 الوضـوء 
 : معىن الوضوء -أ

 . استعمال ماء طهور يف األعضاء األربعة على صفة خمصوصة يف الشرع
 : لوضوءفضل ا -ب

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ  }: أنه قال يدل لفضل الوضوء ما روي عن النيب 

الوضوء مث يقول أشهد أن ال إله إال الّله وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده 
 [. رواه مسلم ] ( ) { حت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاءورسوله إال فت

                                                 

، (475)، ابن ماجه البهارة وسننها (41 )، النسائي البهارة (55)لترمذي البهارة ، ا(234)مسلم البهارة (  )
 (. 53 /4)أمحد 
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موجب ألهله أن يكونوا من الغر  -من غري إسراف  -وإسباغ الوضوء على األعضاء 
إن أميت يدعون يوم القيامة غرا حمجلني من آثار  } احملجلني يوم القيامة؛ لقوله 

 . ( ) { الوضوء، فمن استباع منكم أن يبيل غرته فليفعل

 : شروط الوضوء عشرة هي -ج
 . اإلسالم -  
 . العقل - 2
 . التمييز - 3
 . النية واستصحاب حكمها بأن ال ينوي قبعها حىت تتم البهارة - 4
 . انقباع موجب - 5
 . ء أو االستجماراالستنجا - 6
 . أن يكون املاء طاهرا - 7
 . أن يكون مباحا - 1
 . إزالة ما مينع وصول املاء إىل البشرة - 9
 . دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه - 5 

 : موجب الوضوء -د
 . موجبه هو وجود احلدث

 : فروض الوضوء -هـ
 : فروض الوضوء ستة

 . غسل الوجه والفم واألنف منه: األول
 . غسل اليدين إىل املرفقني: لثاينا

                                                 

، مالك (2/455)، أمحد (4356)، ابن ماجه الزهد (246)، مسلم البهارة (36 )البخاري الوضوء (  )
 (. 65)البهارة 
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 . مسح الرأس ومنه األذنان: الثالث
 . غسل الرجلني: الرابع

  }: قال تعاىل                           

                       } ( ) [6: سورة املائدة .] 

 . الترتيب ألن الّله جل شأنه ذكره مرتبا وأدخل ممسوحا بني مغسولني: اخلامس
 . ذلك املواالة لفعل النيب : السادس

 : سنن الوضوء -و
 : من سنن الوضوء

 . السواك -أ
 . غسل الكفني ثالثا -ب
 . املضمضة واالستنشاق -ج
 . ختليل اللحية الكثيفة وأصابع اليدين والرجلني -د

 . التيامن -هـ
 . الغسلة الثانية والثالثة -و
 . أخذ ماء جديد لألذنني -ز
 . الدعاء بعد الوضوء -ح
 . صالة ركعتني بعده -ط
 : مكروهاتـه -ز

 : من مكروهات الوضوء
 . التوضؤ يف املكان النجس ملا خيشى أن يتباير إليه من النجاسة -  
من زاد فقد  }: توضأ ثالثا ثالثا وقال الزيادة على الثالث ملا روي أن النيب  - 2

                                                 

 . 6: سورة املائدة آية(  )
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 [. رواه النسائي ] ( ) { أساء وظلم

واإلسراف يف كل  -حفنة -مبد واملد سراف يف املاء؛ إذ توضأ رسول الّله اإل -3
 . شيء منهي عنه

ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء؛ إذ تركها يفوته أجرا جيب احلرص عليه وال  -4
 . ينبغي تفويته

 : نواقـض الوضـوء -ح
 : نواقض الوضوء سبعة

 . اخلارج من السبيلني: األول
 . ن بقية البدناخلارج م: الثاين

 . زوال العقل جبنون أو إغماء أو سكر: الثالث
 . مس ذكر آدمي أو مس قبل من امرأة بدون حائل: الرابع

 . مس رجل امرأة بشهوة، أو مس املرأة الرجل بشهوة: اخلامس
 . أكل حلم اإلبل: السادس
ملوت كل ما أوجب غسال أوجب وضوء كاإلسالم وانتقال مين وحنومها إال ا: السابع

 . فإنه يوجب الغسل دون وضوء
* * * 

                                                 

 (. 35 )لبهارة ، أبو داود ا(45 )النسائي البهارة (  )
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 الغسـل 
 : تعريف الغسل لغة واصطالحا -أ

 . الُغسل بالضم املاء، وبالفتح الفعل، وبالكسر املادة املنظفة
 : املعىن االصبالحي

إفاضة املاء على مجيع البدن من قمة الرأس إىل قرار القدم : الغسل يف عرف الشريعة
صوص، والرجل واملرأة فيه سواء إال أنه يف حالة الغسل من باملاء البهور على وجه خم

 . احليض أو النفاس ينبغي أن تزيل أثر الدم متاما مببهر له رائحة نفاذة على رائحة الدم
 : موجبـات الغسـل -ب

 : وموجباته ستة أشياء وهي
 . خروج املين دفقا بلذة من رجل أو امرأة -  
 . ليتغييب حشفة أصلية يف فرج أص - 2
 . إذا مات املسلم وجب تغسيله إال شهيد املعركة يف سبيل الّله - 3
 . إسالم كافر أصليا أو مرتدا - 4
 . احليض - 5
 . النفاس - 6

 : من األغسال املستحبة يف اإلسالم -جـ
 . غسل يوم اجلمعة -أ

 . غسل اإلحرام -ب
 . الغسل ملن غّسل امليت -ج
 . غسل العيدين -د

 . ن جنون أو إغماءإذا أفاق م -هـ
 . غسل دخول مكة -و
 . االغتسال لصالة كسوف أو استسقاء -ز
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 . غسل املستحاضة لكل صالة -ح
 . لكل اجتماع مستحب -ط
 : شروط الغسـل -د

 : شروطـه سـبعة
 . انقباع ما يوجب الغسل -أ

 . النية -ب
 . اإلسالم -ج 
 . العقل -د

 . التمييز -هـ
 . املاء البهور املباح -و
 . إزالة ما مينع وصول املاء إىل البشرة -ز

 : واجـب الغسـل -هـ
 . وواجبه التسمية وتسقط سهوا ال عمدا

 : فـرض الغسـل -و
 . فرضه النية وأن يعم املاء مجيع بدنه وداخل فمه وأنفه ويكفي يف ذلك الظن الغالب

 . ومن نوى غسال مسنونا أو واجبا أجزأ أحدمها عن اآلخر
 . وحيض غسل واحد بنية واحدة ويكفي عن جنابة

 : سـنن الغسـل -ز
 : وسننه

 . التسمية -أ
 . البداية بإزالة األذى -ب
 . غسل الكفني قبل إدخاهلما يف اإلناء -ج
 . الوضوء قبله -د
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 . التيامن -هـ
 . املواالة -و
 . إمرار اليد على سائر اجلسد -ز
 . إعادة غسل الرجلني مبكان آخر -ح
 : لمكروهات الغسـ -ح

 : يكره يف الغسل
 . اإلسراف يف املاء -أ

 . الغسل يف املكان النجس -ب
 . االغتسال بال ساتر من حائط وحنوه -ي
 . االغتسال يف املاء الراكد -د

 : ما حيرم على اجلنب -ط
 : حيـرم عليـه

 . الصالة -أ
 . البواف بالكعبة -ب
 . مس املصحف ومحله إال بغالفه -ج
 . اجللوس باملسجد -د

 . قراءة القرآن -هـ
* * * 
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 النجاسات أحكامها إزالتها 
 : معناها لغة وشرعا -أ

: صار جنسا: وتنجس الشيء. قذر: القذارة، وجنس الشيء جنسا: النجاسة يف اللغة هي
 . تلبخ بالقذر

 . قدر خمصوص مينع جنسه الصالة كالبول والدم واخلمر: والنجاسة يف عرف الشرع
 : أنواع النجاسة -ب
 : لنجاسة نوعانا
 .عينية –  
 . حكمية - 2

 . الذوات النجسة كالكلب واخلزنير وال تبهر بغسلها حبال: والعينية
 . النجاسة البارئة على حمل طاهر: واحلكمية

 : أقسام النجاسة -ج
 : تنقسم النجاسة إىل ثالثة أقسام

 . قسم متفق على جناسته -  
 . قسم خمتلف يف جناسته - 2
 . و عنهقسم معف - 3
 : ما اتفق على جناسته -1
 . امليتة من كل حيوان بري، أما البحري فميتته طاهرة حالل -  
 . وهو الذي يسيل من احليوان الربي أثناء ذحبه: الدم املسفوح - 2
 . حلم اخلزنير - 3
 . بول اإلنسان - 4
 . غائط اإلنسان - 5
 . املـذي - 6
 . الـودي - 7
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 . من احليوان حلم ما ال حيل أكله - 1
 . ما فصل من حيوان حي كأن يقبع ذراع الشاة مثال وهي حية - 9
 . دم احليض - 5 
 . دم النفاس -   
 . دم االستحاضة - 2 
 : ما اختلف يف جناسته - 2
 . بول ما يؤكل حلمه -  
 . روث ما يؤكل حلمه - 2
 . املين - 3
 . لعاب الكلب - 4
 . القـيء - 5
 . كالنحل والصرصور والربغوث وحنوها: لهميتة ما ال دم  - 6
 : ما يعفى عنه من النجاسات - 3
 . طني الشوارع -  
 . الدم اليسري - 2
 . القيح والصديد من إنسان أو حيوان مأكول اللحم - 3
 : كيفية تطهري النجاسات -د

 . تبهري النجاسات بالغسل وبالنضح والدلك واملسح
. لنجاسة ذات جرم فبحكها وحتها مث بغسلهاإن كانت ا: تبهري الثوب النجس -

 . وإن كانت رطبة فبالغسل
 . يبهر بول الصيب الذي مل يأكل البعام بالنضح: تبهري بول الصيب -

ويبهر . وتبهر النجاسة على األرض بإزالة جرمها ويصب املاء على النجاسة املائعة
الزجاج والسكاكني والبالط وتبهر األشياء الصقيلة ك. النعل بدلكة أو باملشي على طاهر

 . وإذا ولغ الكلب يف إناء يغسل سبعا إحداهن بالتراب. وغريها باملسح
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 التيمـم 
 : تعريفه يف اللغة واالصطالح الشرعي - 1
 . التيمم لغة القصد والتوخي والتعمد: تعريفه لغة -أ

 . مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه خمصوص: ويف االصبالح -ب
 . ن اخلصائص اليت اختص الّله هبا هذه األمة وهو بدل طهارة املاءوهو م

 : من يشرع له التيمم - 2
 . عادم املاء لفقده أو لبعده -أ

 . إذا كان به جراحة أو مرض وخاف أن يضره املاء -ب
 . إذا كان املاء شديد الربودة ومل يتمكن من تسخينه -ي
 . ه وخاف العبشإذا احتاج إىل املاء لشربه أو شرب غري -د
 : شروط وجوب التيمم - 3
 . البلوغ -أ

 . القدرة على استعمال الصعيد -ب
 . وجود احلدث الناقض -جـ

 : شروط صحة التيمم - 4
 . اإلسالم -أ

 . انقباع دم احليض أو النفاس -ب
 . العقل -جـ
 . وجود الصعيد البهور -د
 : فروض التيمم - 5
 . النية -أ

 . الصعيد الباهر -ب
 . الضربة األوىل -ـج
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 . مسح الوجه والكفني -د
 : سنن التيمم - 6
 . التسمية -أ

 . استقبال القبلة -ب
 . كونه عند إرادة الصالة -جـ
 . الضربة الثانية -د

 . الترتيب -هـ
 . املواالة -و
 . ختليل األصابع -ز
 : مبطالت التيمم -7
 . وجود املاء -أ

بقة وكذا بناقض من نواقض الغسل؛ ألنه يببل بناقض من نواقض الوضوء السا -ب
 . بدل عنهما وناقض األصل ناقض خللفه

 : كيفية التيمم -8
أن ينوي، مث يسمي، ويضرب التراب بيديه مث ميسح هبما وجهه وكفيه مع الترتيب 

 . واملواالة
 : التيمم للجبرية واجلراح -9

عليه املسح من كان جبسده كسور أو جروح أو قروح وخاف ضررا بغسلها وشق 
 . تيمم هلا وغسل الباقي

 . من عدم املاء والتراب بكل حال صلى حسب حاله وال إعادة عليه
 املسح على اخلفني واجلبائر 

ليس : وقال اإلمام أمحد. ليس يف املسح على اخلفني اختالف: قال ابن املبارك - 1
هو أفضل : وقال ه يف قليب من املسح على اخلفني شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الّل
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 . وأصحابه إمنا طلبوا األفضل من الغسل؛ ألنه 
وتبدأ مدة املسح . جيوز يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثالثة أيام بلياليهن: مدته - 2

 . من أول حدث بعد لبسه
ملبوسا . ثابتا بنفسه. ساترا للمفروض. طاهرا. أن يكون امللبوس مباحا: شروطه - 3

 . على طهارة
يدخل يده يف املاء وميسح ظاهر قدم اخلف من أصابعه : صفة املسح على اخلفني -4

 . إىل ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه
 : يببل املسح على اخلفني بأحد أربعة أشياء: مبطالته -5
 . إذا نزع امللبوس من القدم - 
 . إذا لزم كغسل اجلنابة -2
 . إذا حدث خرق واسع عرفا يف امللبوس -3
 . إذا متت مدة املسح -4

 . وجيوز املسح على مجيع اجلبرية إىل حلها، ولو طال الزمن أو أصابته اجلنابة
* * * 
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 الركن الثاين من أركان اإلسالم الصالة 
 . تعريفها لغة وشرعا - 1

  }: الدعاء، قال تعاىل: الصالة يف اللغة               } ( ) 

أقوال وأفعال خمصوصة مفتتحة بالتكبري خمتتمة : ادع هلم، ويف الشرع: أي[. 53 : التوبة]
 . بالتسليم بشروط خاصة

 : فرضيتها - 2
فرضت الصالة ليلة اإلسراء قبل اهلجرة، وهي أحد أركان اإلسالم بعد الشهادتني 

رأس األمر اإلسالم  } بعد التوحيد، قال  ي أول ما اشترطه لتضمنها هلما، وه

 . (2) { وعموده الصالة وذروة َسَنامه اجلهاد يف سبيل الّله

 : حكمة مشروعيتها - 3
كما أهنا من أبرز معاين . الّله هبا على عباده الصالة شكر للنعم العظيمة اليت امّنَت

العبودية؛ حيث يظهر فيها التوجه إىل الّله سبحانه وتعاىل والتذلل واخلضوع بني يديه 
ومناجاته تعاىل بالقراءة والذكر والدعاء، كما أن فيها الصلة اليت تربط العبد بربه وتسمو 

، فكلما انغمس يف خضم احلياة وجتاذبته به فوق عامل املاديات إىل صفاء النفس وطمأنينتها
مغرياهتا انتشلته الصالة قبل أن يغرق ووضعته أمام احلقيقة اليت غفل عنها، وهي أن هناك 
ما هو أكرب، وأن احلياة ال ميكن أن ختلق على هذا اإلحكام وتسخر لإلنسان لكي يعيش 

 . على هامشها، الهيا ينتقل من متعة إىل أخرى
 : وعددهاحكم الصالة  - 4

فرض عني وفرض كفاية، : فرض وتبوع، أما الفرض فينقسم قسمني: الصالة نوعان
قال . واجب على كل مسلم مكلف ذكر أو أنثى وهي الصلوات اخلمس: ففرض العني

                                                 

 . 53 : سورة التوبة آية(  )
 (.  5/23)، أمحد (3973)، ابن ماجه الفّنت (6 26)الترمذي اإلميان ( 2)
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   }: تعاىل                  } ( ) . 

  }: وقال تعاىل                      

            } (2) [5: البينة .] 

ه، شهادة أن ال إله إال الّله وأن حممدا رسول الّل: ُبين اإلسالم على مخس } وقال 

قال نافع بن األزرق البن [. متفق عليه]احلديث  (3) { وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة

  }: نعم، مث قرأ: هل جتد الصلوات اخلمس يف القرآن؟ قال: عباس     

      } (4) {                   

     } (5) [1 ، 7 : الروم .] 

ماذا فرض الّله علَي من : فقال األعرايب الذي جاء إىل رسول الّله  }وحديث 

 (6) { ال إال أن تبوع: "فهل علي غريها؟ قال: قال" مخس صلوات : "الصالة؟ قال

 . متفق عليه
 : أمر الصغري بالصالة - 5

لعشر سنني، ويؤمر هبا الصغري إذا بلغ سبع سنني، ويضرب عليها ضربا غري مربح 
مروا أبناءكم بالصالة لسبع سنني واضربوهم عليها لعشر سنني، وفرقوا  }: حلديث

                                                 

 . 53 : سورة النساء آية(  )
 . 5: سورة البينة آية( 2)
، ( 555)، النسائي اإلميان وشرائعه (2659)، الترمذي اإلميان (6 )، مسلم اإلميان (1)البخاري اإلميان ( 3)

 (. 2/93)أمحد 
 . 7 : سورة الروم آية( 4)
 . 1 : سورة الروم آية( 5)
، أمحد ( 39)، أبو داود الصالة (2595)، النسائي الصيام (  )، مسلم اإلميان (792 )البخاري الصوم ( 6)

 (. 571 )، الدارمي الصالة (425)، مالك النداء للصالة (62 / )



 رسالة يف الفقه امليسر 

28 

 [. رواه أبو داود والترمذي  ] ( ) { بينهم يف املضاجع

 : حكم من جحد وجوب الصالة - 6
ومن جحد وجوهبا َكَفَر، إذا كان ممن ال جيهل حىت وإن فعلها؛ ألنه مكّذب لّله 
ولرسوله وإمجاع األمة، وكذلك من تركها متهاونا أو كسال ولو مع إقراره بوجوهبا، 

  }: لقوله تعاىل                      } (2) إىل قوله :{        

                              } (3) . وعن جابر قال: قال 

 [. رواه مسلم  ] (4) { بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة } رسول الّله 

 : أركـان الصالة - 7
 . وأركاهنا أربعة عشر ال تسقط عمدا وال سهوا وال جهال

 . القيام يف الفرض على القادر منتصبا: أحدها
 . الّله أكرب، ال جيزئه غريها: اإلحرام، وهيتكبرية : الثاين

 . قراءة الفاحتة: الثالث
 . الركوع: الرابع

 . الرفع من الركوع واالعتدال قائما: اخلامس
 . السجود: السادس
 . الرفع من السجود: السابع
 . اجللوس بني السجدتني: الثامن
 . البمأنينة وهي السكون: التاسع

                                                 

 (. 17 /2)، أمحد (495)أبو داود الصالة (  )
 . 5: سورة التوبة آية( 2)
 . 5: سورة التوبة آية( 3)
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (4671)، أبو داود السنة (2625)، الترمذي اإلميان (12)مسلم اإلميان ( 4)

 (. 233 )، الدارمي الصالة (3/375)، أمحد (571 )
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 . التشهد األخري: العاشر
 . اجللوس للتشهد األخري: ادي عشراحل

 . الصالة على النيب : الثاين عشر
، واألْوىل "السالم عليكم ورمحة الّله : "وهو أن يقول مرتني: التسليم: الثالث عشر

السالم : كان يسلم عن ميينه" النيب  }حلديث ابن مسعود أن " وبركاته "أن ال يزيد 

 [. رواه مسلم ] ( ) { عليكم ورمحة الّله، وعن يساره السالم عليكم ورمحة الّله

 . الترتيب بني األركان: الرابع عشر
 : واجبات الصالة - 8

 . وواجباهتا مثانية تبطل الصالة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهال
 . لغري اإلحرام التكبري: األول
 . قول مسع الّله ملن محده، لإلمام واملنفرد: الثاين

 . قول ربنا ولك احلمد: الثالث
 . سبحان ريب العظيم مرة يف الركوع: قول: الرابع

 . قول سبحان ريب األعلى مرة يف السجود: اخلامس
 . قول رب اغفر يل بني السجدتني: السادس
 . التشهد ا ألول: السابع
 . اجللوس له: الثامن

 : شـروط الصـالة - 9
 . العالمة: الشرط يف اللغة
 . ما ال يوجد املشروط مع عدمه، وال يلزم أن يوجد عند وجوده: ويف االصبالح

                                                 

، أمحد (4 9)، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (996)، أبو داود الصالة (295)الترمذي الصالة (  )
( /459 .) 
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النّية، واإلسالم، والعقل، والتمييز، ودخول الوقت، والبهارة، : وشروط الصالة
 . واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة

 : وقات الصلوات اخلمسأ - 11
وهي مأخوذة من التوقيت وهو التحديد، والوقت يف الصالة سبب لوجوهبا، وشرط 

 . من شروط صحتها
 -أوقات الصلوات اخلمس يف أكثر من حديث، فعن ابن عباس  وقد حدد النيب 
فذكر  ( ) { أّمين جربيل عند البيت مرتني }: قال عن النيب  -رضي الّله عنهما

يا : مث التفت إيَل جربيل فقال }: مواقيت الصلوات اخلمس، مث قال عليه الصالة والسالم

 [. رواه أبو داود ] (2) { والوقت فيما بني هذينحممد، هذا وقت األنبياء من قبلك، 

 اوقد جاءت أوقات الصلوات اخلمس مقسمة بني اليوم والليلة، فإذا أخذ اإلنسان قدر
من النوم تتحقق به راحته وقرب الصباح وقت اجلد والعمل حان وقت صالة الفجر كي 

 . د باإلميانيشعر اإلنسان بتمّيزه عن بقية املخلوقات، ويستقبل يومه وقد تزو
وعندما ينتصف النهار يقف وقفة آخر ى للتأمل مع ربه يف صالة الظهر وتصحيح ما 
عمله يف أول يومه، مث يأيت العصر فيصلي صالته مستقبال هبا بقية يومه، مث املغرب يف إقبالة 

البريق النور واهلداية إىل : الليل والعشاء يف ثناياه حيمالن له يف ليله الذي هو موضع اخلفايا
الصحيح، كما أن الصالة يف أوقاهتا املختلفة فرصة للتفكري يف ملكوت الّله سبحانه، 

 . وإحكامها جلميع ما حييط باإلنسان يف ليله وهناره
 : وقت صالة الظهر

وآخر وقتها  (3)أول وقت الظهر يبدأ عند الزوال، وهو ميل الشمس عن كبد السماء 

                                                 

 (. 333/ )، أمحد (393)، أبو داود الصالة (49 )الترمذي الصالة (  )
 (. 333/ )، أمحد (393)، أبو داود الصالة (49 )الترمذي الصالة ( 2)
 . ويعرف ذلك ببول ظل الشخص بعد تناهي قصره( 3)
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  ( )الزوال إذا صار ظل كل شيء مثله سوى يفء 
 : وقت صالة العصر

أول وقت صالة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى يفء الزوال، وذلك ملا تقدم 
من أن آخر وقت الظهر إىل أن يصري ظل كل شيء مثله، أما آخر وقت العصر فهو آخر 

 . الوقت املختار إذا صار ظل الشيء مثليه بعد يفء الزوال، والضرورة غروب الشمس

                                                 

ن ما زالت عليه الشمس مث ينظر الزيادة عليه، فإذا بلغت قدر الشخص فقد انتهى وضاببه أن يعرف اإلنسا(  )
 . وقت الظهر
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 : الة املغربوقت ص
أول وقت صالة املغرب هو غروب الشمس وآخر وقت املغرب اشتباك النجوم، 

 . وآخر وقت اجلواز مع الكراهة مغيب الشفق
 : وقت صالة العشاء

 . أما آخر وقت العشاء فهو منتصف الليل. أول وقت صالة العشاء مغيب الشفق
 : وقت صالة الفجر

 . ه طلوع الشمسأول وقته هو طلوع الفجر الثاين وآخر
 : توقيت الصالة يف البلدان ذات خطوط العرض العالية - 11

 : تنقسم البلدان ذات الدرجات العالية إىل ثالثة أقسام
مشاال وجنوبا وهذه البلدان ( 41)و ( 45)البلدان اليت تقع بني خبي العرض  -  

 . ات أو قصرتتظهر فيها العالمات الكونية لألوقات يف اليوم والليلة طالت األوق
مشاال وجنوبا، وهذه البلدان ( 66)و ( 41)البلدان اليت تقع بني خبي العرض  - 2

تنعدم فيها بعض العالمات الكونية لألوقات يف عدد من أيام السنة، كأن ال يغيب الشفق 
 . حىت يتداخل مع وقت الفجر تقريبا

قببني وتنعدم فيها مشاال وجنوبا إىل ال( 66)البلدان اليت تقع فوق خط عرض  - 3
 . العالمات الكونية لألوقات يف فترة طويلة من السنة هنارا أو ليال

 : حكم كل قسم من هذه األقسام
بالنسبة للقسم األول جيب على من يسكن تلك املناطق أداء الصالة يف أوقاهتا اليت سبق 

ه البلدان تقدر تقديرا، بياهنا، أما بالنسبة للقسم الثالث فال خالف يف أن أوقات الصالة يف هذ
يا رسول الّله، : قلنا }: وذلك قياسا على التقدير الوارد يف حديث الدَجال الذي جاء فيه

الّله، هذا اليوم الذي  يا رسول: ، قلنا"يوم كسنة: "قال. وما لبثه يف األرض؟ أي الدجال
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 [. صحيح مسلم ] ( ) { اقدروا له قدره. ال: "كسنة أتكفينا فيه صالة يوم وليلة؟ قال

إنه يقدر بأقرب البلدان إليهم اليت يتمايز فيها : وقد اختلف يف كيفية التقدير، فقيل
 . الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصالة بعالماهتا الشرعية

إنه يقدر بالزمن املعتدل، فيقدر النهار باثنيت عشرة : راجح، وقيلولعل هذا هو ال
فإن : أما بالنسبة للقسم الثاين. إنه يقدر بتوقيت مكة أو املدينة: ساعة، وكذا الليل، وقيل

توقيت ما عدا العشاء والفجر يف هذا القسم كالتوقيت يف القسم األول، أما توقيت العشاء 
 . لتوقيت يف القسم الثالثوالفجر يف هذا القسم فهو كا

 صالة اجلماعة 
 : حكمة مشروعيتها -أ

صالة اجلماعة من أجّل الباعات وأعظم العبادات ومن أبرز مظاهر األلفة والتراحم 
واملساواة بني املسلمني، حيث جيتمعون يف مؤمتر مصَغر مخس مرات يف اليوم والليلة على 

د، فتجتمع القلوب وتصفو ويسود التراحم معىن نبيل وحتت قيادة واحدة ويف اجتاه واح
 . والتواصل وتذوب الفوارق

 : حكم صالة اجلماعة -ب
: لقوله تعاىل. واجبة على الرجال األحرار القادرين حضرا وسفرا: صالة اجلماعة

{                           } (2) [52 : النساء] 

 . وإذا كان ذلك مع اخلوف فمع األمن أوىل. واألمر للوجوب
 : ما تنعقد به صالة اجلماعة -جـ

االثنان  }: تنعقد صالة اجلماعة بإمام ومأموم ولو أنثى حلديث أيب موسى مرفوعا

                                                 

، ابن ماجه الفّنت ( 432)، أبو داود املالحم (2245)، الترمذي الفّنت (2937)مسلم الفّنت وأشراط الساعة (  )
 (. 12 /4)، أمحد (4575)

 . 52 : سورة النساء آية( 2)
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 [. رواه ابن ماجه ] ( ) { فما فوقهما مجاعة

 : مكان أداء صالة اجلماعة -د
 . وتُسن اجلماعة يف املسجد، وجتوز يف غريه إذا دعت احلاجة لذلك

أم  وأمر  }( ذكره الدارقبين)وللنساء منفردات عن الرجال، لفعل عائشة وأم سلمة 

 [. رواه أبو داود ] (2) { ورقة أن تؤم أهل دارها

 قصر الصالة 
 : معىن قصر الصالة -أ

هو رد الرباعية إىل ركعتني وهو من املعاين العظيمة اليت اشتملت : قصر الصالة بالسفر
والقصر مشروع . وحتقيق اليسر له. سلمعليها الشريعة اإلسالمية ملا فيه من مراعاة حال امل

 . يف الكتاب والسنة وجائز باتفاق األئمة
 : القصر عام يف األمن وغريه -ب

وتقصر الصالة يف السفر سواء كانت احلالة حالة أمن أو خوف، واخلوف الذي ورد 
أهنا كانت ال ختلو من  يف اآلية خرج من اآلية خمرج الغالب؛ ألن الغالب من أسفاره 

: تقصر وقد أمنا، فقال له عمر: -رضي الّله تعاىل عنهما -قال علي لعمر . خلوفا
صدقة تصدق الّله هبا عليكم فاقبلوا  }: فقال عجبُت مما عجبت منه، فسألت النيب 

 [. رواه مسلم ] (3) { صدقته

 : فيها الصالة يف السفر املسافة اليت تقصر -ج
وأما املسافة اليت تقصر فيها الصالة فهو كل ما يسمى سفرا عرفا وينقل له الزاد 

                                                 

 (. 972)الة والسنة فيها ابن ماجه إقامة الص(  )
 (. 6/455)، أمحد ( 59)أبو داود الصالة ( 2)
، النسائي تقصري الصالة يف السفر (3534)، الترمذي تفسري القرآن (616)مسلم صالة املسافرين وقصرها ( 3)

ي ، الدارم(36/ )، أمحد (565 )، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (99  )، أبو داود الصالة (433 )
 (. 555 )الصالة 
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 . واملزاد
 : بدء قصر الصالة -د

ويبدأ املسافر القصر إذا فارق عامر قريته مبا يبلق عليه اسم املفارقة عرفا؛ ألن الّله 
رض، وال يكون ضاربا يف األرض سبحانه وتعاىل علق قصر الصالة على الضرب يف األ

 . حىت يفارق عامر بلده
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 اجلمع بني الصالتني 
اجلمع رخصة عارضة عند احلاجة إليه، وقد استحب كثري من العلماء ترك اجلمع إال 

مل جيمع إال يف مرات قليلة وكل من جاز له قصر  عند احلاجة الظاهرة؛ ألن النيب 
 . ليس كل من مجع يباح له القصرالصالة جاز له اجلمع بني الصالتني و

 : مجع التقدمي والتأخري
األفضل أن يفعل اإلنسان األرفق به من مجع تقدمي وتأخري؛ ألن املقصود باجلمع هو 

أما إذا استوى اجلمعان فاألفضل هو مجع التأخري وإذا كان نازال . التيسري والتخفيف
 . فالسنة أن يصلي كل صالة يف وقتها

 سجود السهو 
هو يف الصالة النسيان فيها، وسجود السهو مشروع باتفاق األئمة ملن يسهو يف الس

ويشرع سجود السهو لزيادة أو نقصان أو شك وحمله . له وأمره به صالته لفعل النيب 
 . قبل السالم أو بعده، وهو سجدتان من غري تشهد يكرب عند كل سجدة ويسلم بعدمها

 صالة التطوع 
 : التطوع حكمة مشروعية صالة -أ

من نعم الّله على عباده أن هَيأ هلم من العبادات ما يتالءم مع طبيعتهم البشرية وحيقق 
ما أراده من أداء األعمال على الوجه الصحيح، وحيث إن اإلنسان عرضة للخبأ والتقصري 
شرع سبحانه ما يكمل ذلك ويكون عوضا عنه، ومن ذلك صالة التبوع، فقد ثبت عن 

 . أن صالة التبوع تكمل صالة الفرض، إن مل يكن املصلي أمتها رسول الّله 
 : أفضل ما يتطوع به -ب

: وأفضل ما يتبوع به اجلهاد يف سبيل الّله، مث تعلم العلم الشرعي وتعليمه، قال تعاىل
{                         } ( ) [اجملادلة :   .] 

                                                 

 .   : سورة اجملادلة آية(  )
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استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن  } مث الصالة وهي أفضل عبادات البدن لقوله 

 [. رواه ابن ماجه ] ( ) { صالةخري أعمالكم ال

 : ومن التبـوع
 : صـالة الليـل -أ

يزنل  } وصالة الليل أفضل من صالة النهار والنصف األخري من الليل أفضل لقوله 

احلديث ... (2) { لسماء الدنيا إذا مضى شبر الليلربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل ا

 [. رواه مسلم ]
الناشئة القيام بعد : "-رضي الّله عنها -والتهجد ما كان بعد النوم، قالت عائشة 

 ". النوم 
 : صالة الضحـى -ب

 كان النيب  }: تسن صالة الضحى يف بعض األيام دون بعض حلديث أيب سعيد

رواه أمحد ] (3) { يصلي الضحى حىت نقول ال يدعها، ويدعها حىت نقول ال يصليها

 . حسن غريب: والترمذي، وقال
 . أربعا وصالها ستا وأكثرها مثان، وال تشترط املداومة عليها وأقلها ركعتان وصالها 

 : جدحتية املس -ب
إذا دخل أحدكم املسجد  }: قال وتسن حتية املسجد، حلديث أيب قتادة أن النيب 

                                                 

 (. 655)، الدارمي البهارة (5/212)، أمحد (277)ابن ماجه البهارة وسننها (  )
، أبو داود (446)، الترمذي الصالة (751)، مسلم صالة املسافرين وقصرها (594 )البخاري اجلمعة ( 2)

، مالك النداء للصالة (2/267)، أمحد (366 )يها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ف(5 3 )الصالة 
 (. 471 )، الدارمي الصالة (496)

 (. 3/36)، أمحد (477)الترمذي الصالة ( 3)
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 [. رواه اجلماعة] ( ) { فال جيلس حىت يصلي ركعتني

 : سـجود التالوة -د
السجود ويسلم إذا رفع ويقول يف ويسن سجود التالوة للقارئ واملستمع ويكرب عند 

 . سبحان ريب األعلى أو ما ورد: سجوده
 : سجود الشكر -هـ

 أن النيب  }: ويسن سجود الشكر عند جتدد النعم واندفاع النقم حلديث أيب بكرة

[. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ] (2) { كان إذا أتاه أمر ُيَسُر به خر ساجدا

وسجد كعب بن مالك ملا "، [رواه أمحد " ]وسجد علي حني وجد ذا الثدية يف اخلوارج "
 . وصفته وأحكامه كسجود التالوة. وقصته متفق عليها" بشر بتوبة الّله عليه 

 : صالة التراويح -و
يف مجاعة يف املسجد بعد صالة وتصلى  التراويح سنة مؤكدة سَنها رسول الّله 

وأحياها عمر بن اخلباب زمن خالفته  وقد سنها رسول الّله . العشاء يف رمضان
واألفضل أن تصلى إحدى عشرة ركعة وال بأس بالزيادة على ذلك، ويزاد يف االجتهاد يف 

 . العشر األخري من قيام وذكر ودعاء
 : الوتـر -ز

وأمر به، وأقله ركعة وأدىن الكمال ثالث  الوتر سنة مؤكدة فعله رسول الّله 
 . وأكثره إحدى عشرة ركعة

 : ووقتـه
 . ما بني صالة العشاء وطلوع الفجر ويقنت فيه بعد الركوع ندبا

                                                 

، النسائي (6 3)، الترمذي الصالة (4 7)، مسلم صالة املسافرين وقصرها (4   )البخاري اجلمعة (  )
، (  5/3)، أمحد (3 5 )امة الصالة والسنة فيها ، ابن ماجه إق(467)، أبو داود الصالة (735)املساجد 

 (. 393 )الدارمي الصالة 
 (. 394 )، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (2774)، أبو داود اجلهاد (571 )الترمذي السري ( 2)
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 : صفاتـه
 . أن يصليه سردا فال جيلس للتشهد إال يف آخر ركعة -  
ركعة ويتشهد أن جيلس فيتشهد للركعة األخرية مث يقوم من غري سالم مث يأيت ب - 2
 . ويسلم
أن يسلم من كل ركعتني مث خيتم بركعة واحدة ويتشهد ويسلم وهذه أفضل  - 3

 . وداوم عليها الصفات؛ ألهنا هي اليت فعلها النيب 
 : السنن الرواتب -ح

ركعتا الفجر خري من الدنيا  }: وأفضل الرواتب سنة الفجر حلديث عائشة مرفوعا

 [. رواه مسلم والترمذي وصححه] ( ) { وما فيها

أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد : والرواتب املؤكدة اثنتا عشرة ركعة
 . املغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر

كثر ويسن قضاء الرواتب إذا فاتت، وقضاء الوتر مشفوعا إال ما فات مع فرضه و
وفعل الكل ببيت . فاألوىل تركه حلصول املشقة به إال سنة الفجر فيقضيها مبلقا لتأكيدها

 . أفضل عكس املكتوبة وما تشرع له اجلماعة

                                                 

، (759 )، النسائي قيام الليل وتبوع النهار (6 4)، الترمذي الصالة (725)مسلم صالة املسافرين وقصرها (  )
 (. 6/265)أمحد 
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 صالة اجلمعة 
 : فضل يوم اجلمعة -أ

يوم اجلمعة من أفضل األيام وأجلها، خص الّله به هذه األمة وشرع اجتماعهم فيه، 
بني املسلمني التعارف والتآلف والتراحم والتعاون، ويوم ومن حكمة ذلك أن يسود 

 . اجلمعة عيد األسبوع وهو خري يوم طلعت عليه الشمس
 : حكم صالة اجلمعة -ب

  }: صالة اجلمعة واجبة؛ لقوله تعاىل                 

              } ( ) [9: سورة اجلمعة آية .] 

 . وهي ركعتان
 . ويسن االغتسال هلا والتبكري إليها

 : من جتب عليه صالة اجلمعة -ج
 . ذر لهكل ذكر مسلم مكلف حر ال ع

 : وقت صالة اجلمعة -د
 . يصليها فيه غالبا تصح قبل الزوال، وبعده أفضل؛ ألنه الوقت الذي كان 

 : ما تنعقد به صالة اجلمعة -هـ
 . تنعقد مبا يسمى مجعا كثريا عرفا

 : شروط صحة اجلمعة -و
 : من شروط صحتها مخسة أشياء

 . الوقت -  
 . النية -2
 . وقوعها حضرا -3

                                                 

 . 9: سورة اجلمعة آية(  )
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 . العدد املعترب كثريا عرفا حضور -4
 أن يتقدمها خببتان تشتمالن على محد الّله والصالة والسالم على رسوله  -5

. والوصية بتقوى الّله، واجلهر حبيث يسمع العدد املعترب وقراءة آية من كتاب الّله 
وحيرم الكالم واإلمام خيبب، وختبي رقاب الناس، وهي تكفي ملن صالها عن الظهر، 

وإن أدرك أقل فينويها ظهرا ويصلي أربع . أدرك مع اإلمام ركعة فقد أدرك اجلمعة ومن
 . ركعات

 صالة العيدين 
 : حكمة مشروعيتها

يتحقق هبا شكر  صالة العيد من أعالم الدين الظاهرة ومن خصائص أمة حممد 
التعاطف املوىل على أداء صوم رمضان وحج بيت الّله احلرام، كما أن يف العيد دعوة إىل 

 . والتراحم بني املسلمني واجتماع الشمل وصفاء النفوس
 : حكمهـا

واخللفاء من بعده يداومون عليها، وهي سنة  صالة العيد فرض كفاية، وكان النيب 
 . مؤكدة يف حق كل مسلم ومسلمة وتشرع يف احلضر دون السفر

 : شروطهـا
 . نة ويكونان بعد الصالةشروطها كاجلمعة، ما عدا اخلببتني فإهنما يف العيد س

 : وقتهـا
من ارتفاع الشمس صباحا قدر رمح إىل الزوال فإن مل ُيعلم بالعيد إال بعد الزوال 

 . صلوا من الغد قضاء يف وقتها
 : كيفية صالة العيد

صالة الفبر واألضحى ركعتان، ركعتان، متام  }: وصالة العيد ركعتان؟ لقول عمر
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 . ويصليها قبل اخلببة[. رواه أمحد ] ( ) { غري قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى

 . يكرب يف األوىل بعد تكبرية اإلحرام، وقبل التعوذ سًتا، ويف الثانية قبل القراءة مخسا
 : مكان أدائها

 . وز أدائها يف املساجد إذا دعت احلاجةيف الصحراء وجي
 : سنن صالة العيدين

واجلهر به يف ليليت العيدين، . يسن التكبري املبلق أي الذي مل يقيد بأدبار الصلوات
  }: لقوله تعاىل                   } (2) [ سورة البقرة

 [. 15 : آية
 ". كان ابن عمر يكرب يف العيدين مجيعا: "وقال اإلمام أمحد

  }: ويف عشر ذي احلجة، قال تعاىل           } (3) 

 [. 21: سورة احلج آية]
أما التكبري املقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات وخيتص بعيد األضحى فيبدأ بالنسبة 

 . للُمِحل من صالة الفجر يوم عرفة إىل آخر أيام التشريق
خر إىل وقت الصالة، ويسن أن يتنظف ويسن أن يبكر املأموم للصالة أما اإلمام فيتأ

 . الذاهب هلا ويلبس أحسن ثيابه والنساء ال يتربجن بزينة
 : سـنن العـيد

 . ويسن تقدمي صالة األضحى وتأخري صالة عيد الفبر
وُيسن األكل قبل اخلروج لصالة الفبر مترا وترا واإلمساك عن األكل يف األضحى 

 . ليأكل من أضحيته

                                                 

 (. 37/ )، أمحد (564 )ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (  )
 . 15 : سورة البقرة آية( 2)
 . 21: سورة احلج آية( 3)
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 صالة االستسقاء 
 : حكمة مشروعيتها -أ

خلق الّله اإلنسان وفبره على التوجه إليه وااللتجاء إليه عندما تزنل به حاجة أو حييط 
به خبب، واالستسقاء مظهر من مظاهر تلك الفبرة يتوجه فيه املسلم إىل ربه طالبا 

 . السقي عندما تزنل به حاجة
 : معناهـا -ب

 . الصالة والدعاء واالستغفارللبالد والعباد ب هي طلب السقي من الّله 
 : حكمهـا -ج

  .وأعلنها يف الناس وخرج هلا إىل املصَلى فعلها رسول الّله . صالة االستسقاء سنة مؤكدة
 : وقتها وصفتها وأحكامها -د

 . كصالة العيد
 : ويستحب أن يعلن عنها اإلمام قبل موعدها بأيام -هـ

خلروج من املظامل والصيام والصدقة وترك وأن يدعو الناس إىل التوبة من املعاصي وا
 . التشاحن؛ ألن املعاصي سبب للجدب، كما أن الباعات سبب للخريات والربكات

 صالة الكسوف 
 : تعريف الكسوف وحكمة مشروعية صالة الكسوف -أ

وهو آية من آيات الّله تعاىل يدعو . الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر
مراقبة الّله تعاىل وااللتجاء إليه عند اختالف األحوال، والتفكري اإلنسان إىل االستعداد و

فإذا كسفت الشمس . وأنه وحده الذي يستحق العبادة. يف عظيم إحكامه هلذا الكون
  }وخسف القمر ُسنت صالُة الكسوف مجاعة                      
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      } ( ) [37: سورة فصلت آية .] 

 : وقتهـا -ب
وال تقضى إن فاتت ومل ينقل األمر هبا بعد من وقت ابتداء الكسوف إىل ذهابه، 

 . التجلي لفوات حملها
 : صفتها -ب

ركعتان يقرأ يف األوىل جهرا الفاحتة، وسورة طويلة، مث يركع طويال، مث يرفع َفُيَسِمُع 
وحيّمد، مث يقرأ الفاحتة وسورة طويلة، مث يركع، مث يرفع، مث يسجد سجدتني طويلتني، مث 

ىل وهي أقل منها يف مجيع أحواهلا، وهلا صفات أخرى وهذه هي أثبتها يصلي الثانية كاألو
 . وأمتها، وإن أتى بثالثة ركوعات أو أربعة أو مخسة فال بأس إذا دعت احلاجة لذلك

 

                                                 

 . 37: سورة فصلت آية(  )
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 اجلنائز
 : اإلنسان مهما طال أجله فال بد أن ميوت -أ

يعوده إذا مرض، وينتقل من دار العمل إىل دار اجلزاء، ومن حق املسلم على املسلم أن 
 . ويتبع جنازته إذا مات

 . تسن عيادة املريض وتذكريه بالتوبة والوصية -
يسن أن يوجه من حَضرتْه الوفاة إىل القبلة، بأن جيعل على جنبه األمين ووجهه  -

حنوها إن مل يشق ذلك، وإال وضع على ظهره ورجاله إىل القبلة ويرفع رأسه قليال ليكون 
ويبل حلقه مباء أو شراب، ويقرأ عنده سورة " ال إله إال الّله "الشهادة وجهه هلا، مث يلقن 

 (. يس)
إذا مات املسلم سن تغميض عينيه، وشد حلييه بعصابة، وتليني مفاصله برفق، ورفعه  -

من األرض، وخلع ثيابه، وستر عورته، ووضعه على سرير غسله متوجها إىل القبلة على 
 . ظهره مستلقيا ورجاله إىل القبلة جنبه األمين إن تيسر وإال على

 : غسل امليت -ب
أوىل الناس بغسل امليت وصيه، مث أبوه مث جده، مث األقرب، واألنثى وصيتها مث أمها  -

 . مث جدهتا، مث القرىب من نسائها، ولكل من الزوجني املسلمني غسل صاحبه
 . ويشترط يف الغاسل أن يكون عاقال مميزا ثقة عارفا بأحكام الغسل

 . حيرم أن ُيغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواريه بالتراب إذا عدم من يواريه -
 : صفة الغسل املسنون للميت -ج 

إذا أخذ يف غسل امليت َسَتَر عورته، مث يرفع رأسه إىل قرب جلوسه ويعصر ببنه 
برفق، ويكثر صب املاء، مث يلف على يده خرقة فينجيه، مث يوضئه ندبا بعد أن يضع 

لى يده خرقة أخرى، مث ينوي غسله ويسمي فيغسله باملاء والسدر أو الصابون، يبدأ ع
برأسه وحليته، مث شقه األمين مث األيسر، مث يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل األول، 
فإن مَل ينق زاد حىت ينقى، وجيعل يف الغسلة األخرية مع املاء كافورا أو طيبا، وإن كان 
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طويال أخذ منها مث ينشف بثوب، واملرأة جيعل شعرها ثالثة قرون شاربه أو أظافره 
 . ويسدل من ورائها

 : تكفني امليت -د
يسن أن يكفن الرجل يف ثالث لفائف بيض تبَخُر مث تبسط بعضها فوق بعض،  -

فيما بني اللفائف مث يوضع امليت على اللفائف  -وهو أخالط من البيب -وجيعل احلنوط
بنا بني إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغري يستر عورته، مستلقيا، وجيعل ق

ويبيب ذلك مع سائر بدنه، مث يرد طرف اللفافة العليا من اجلانب األيسر على شقه 
األمين، مث يرد طرفها األمين على األيسر مث الثانية كذلك، مث الثالثة كذلك، وجيعل الفاضل 

 . ويكفن الصيب يف ثوب واحد ويباح يف ثالثة. القربعند رأسه مث يعقدها عرضا وحتل يف 
واملرأة تؤزر باملئزر مث تلبس القميص مث ختمر باخلمار، والقميص، ولفافتني مث تلبس 

 . القميص مث ختمر باخلمار، مث تلف باللفافتني، والبنت الصغرية يف قميص ولفافتني
بدنه، وجيزئ تكفينه  جيزئ غسل امليت ذكرا كان أو أنثى مرة واحدة يعم مجيع -

 . بثوب واحد يستر مجيع بدنه من ذكر أو أنثى
 . السقط إذا بلغ أربعة أشهر مث مات ُسّمي وُغسل وصلى عليه -

 : صفة الصالة على امليت -هـ
السنة أن يقوم اإلمام عند صدر الرجل امليت، وعند وسط املرأة ويكرب أربعا رافعا  -

ة األوىل ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاحتة سًرا وال يستفتح، يديه مع كل تكبرية، يكرب التكبري
اللهم صّل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم  }: مث يكرب الثانية ويقول

ارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، وب
 . ( ) { إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد

                                                 

، النسائي السهو (413)، الترمذي الصالة (456)، مسلم الصالة (95 3)البخاري أحاديث األنبياء (  )
، الدارمي (4/244)، أمحد (954)، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها (976)، أبو داود الصالة (211 )

 (. 342 )الصالة 
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ا اللهم اغفر حلّينا ومّيتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغرين }: مث يكرب الثالثة ويدعو قائال -

وكبرينا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من 
أحييته منا فأحيه على اإلسالم والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له 
وارمحه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله باملاء والثلج والَبَرد، ونّقه 

وب واخلبايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خريا من داره، من الذن
وزوجا خريا من زوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه من عذاب القرب وعذاب النار، وأفسح له يف 

 . ( ) { قربه ونّور له فيه

اللهم اجعله  }: من توفيته منا فتوفه عليهما: وإن كان امليت صغريا قال بعد قوله -

ذخرا لوالديه، وفرطا وشفيعا جمابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورمها وأحلقه 
 . { بصاحل سلف املؤمنني، واجعله يف كفالة إبراهيم، وقه برمحتك عذاب اجلحيم

 . ة ويقف قليال مث يسلم واحدة عن ميينهمث يكرب الرابع -
 : فضل الصالة على اجلنازة -و

للمصلي على اجلنازة قرياط من األجر، والقرياط قدر جبل أُحد فإن تبعها حىت تدفن، 
 . فله قرياطان

يسن أن حيمل امليت أربعة رجال، ويسن للرجل الواحد أن حيمل جبوانب السرير  -
 . زة، وأن يكون املشاة أمامها، والركبان خلفهااألربع، ويسن اإلسراع باجلنا

 : صفة القرب والدفن وما مينع يف القبور -ز
جيب أن يعمق القرب، فإذا بلغ أسفل القرب حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه امليت 

" بسم الّله وعلى ملة رسول اهلل "وهو أفضل من الشق ويقول ُمدخله " اللحد"يسمى 
ه على شقه األمين، مستقبل القبلة، مث ينصب اللنب عليه نصبا، مث يدفن ويضعه يف حلد

 . ويرفع القرب عن األرض قدر شرب ويرش باملاء
                                                 

 (. 2 5/4)، أمحد (916 )، النسائي اجلنائز (524 )الترمذي اجلنائز (  )
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وجتصيصـه، والوطء عليه، والصالة عنده، واختاذ املسجد . حيرم البناء على القرب -
 . عليه، والتربك والتمسح به، ووضع السراج عليه، ونثر الورود والبواف به

 . للناسيسن أن ُيصنع ألهل امليت طعاٌم ويبعث به إليهم، ويكره ألهل امليت صنع طعام  -
السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء الّله  }: يسن ملن زار القبور أن يقول -

، يرحم الّله املستقدمني منكم واملستأخرين، نسأل الّله لنا ولكم العافية، اللهم بكم الحقون
 . ( ) { ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا وهلم

 . وتسن تعزية املصاب بامليت قبل الدفن وبعده، إىل ثالثة أيام بلياليهن إال لغائب -
إنا لّله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين يف  }: يسن ملن أصيب مبصيبة أن يقول -

 . (2) { مصيبيت، واخلف يل خريا منها

 . جيوز البكاء على امليت، وحيرم شق الثوب، ولبم اخلد، ورفع الصوت وحنوه -
* * *

                                                 

، أمحد (4356)، ابن ماجه الزهد (3237) ، أبو داود اجلنائز(55 )، النسائي البهارة (249)مسلم البهارة (  )
 (. 65)، مالك البهارة (2/355)

، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز (9  3)، أبو داود اجلنائز (977)، الترمذي اجلنائز (1 9)مسلم اجلنائز ( 2)
 (. 551)، مالك اجلنائز (6/359)، أمحد (447 )
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 الزكاة - 3
 
 . أحكام الزكاة -
 .زكاة الفبر  -
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 الركن الثالث من أركان اإلسالم 
 الزكـاة 

 : حكمة مشروعية الزكاة -أ
 : من احلكمة يف مشروعية الزكاة ما يلي

 . تبهري النفس البشرية من رذيلة البخل، والشره والبمع -أ
 . مواساة الفقراء، وسد حاجات املعوزين والبؤساء واحملرومني - 2
 . إقامة املصاحل العامة، اليت تتوقف عليها حياة األمة وسعادهتا - 3

التحـديـد من تضخـم األموال عنـد األغنياء، وبأيدي التجار واحملترفني كيال 
 . حتصر األموال يف طائفة حمدودة، أو تكون دولة بني األغنياء

 : تعريف الزكـاة -ب
 . ي بلغ نصابا معينا بشروط خمصوصةهي القدر الواجب إخراجه ملستحقيه يف املال الذ
    }: وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه، قال تعاىل          

      } ( ) [53 : سورة التوبة .] 

 : كانة الزكاة يف اإلسالمم -ج
 . هي أحد أركان اإلسالم اخلمسة، وقرنت بالصالة يف مواضع كثرية يف كتاب الّله

 : حكـم الزكـاة -د
فرضها الّله يف " فريضة الّله على كل مسلم، ملك نصابا من مال بشروطه "الزكاة 

صغريا، ذكرا وأمر بأخذها ممن جتب عليه، سواء كان كبريا أو  كتابه وأخذها النيب 
  }: أو أنثى صحيحا أو معتوها أو جمنونا، قال تعاىل                     

          } (2) [53 : التوبة .] 

                                                 

 . 53 : سورة التوبة آية(  )
 . 53 : سورة التوبة آية( 2)
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  }: وقوله                                           

           } ( ) [267: سورة البقرة آية .] 

{            } (2) [25: املزمل .] 

إله إال الّله وأن شهادة أن ال : بين اإلسالم على مخس } ويقول الرسول 

 (3) { حممدا رسول الّله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

 [. متفق عليه ]
 : األموال اليت جتب فيها الزكاة

 : األموال اليت جتب فيها الزكاة أربعة
 . األمثان، وهبيمة األنعام، واخلارج من األرض، وعروض التجارة

 : ب والفضة واألوراق املاليةالذه: األمثان وهي - 1
 . ربع العشر: فتجب الزكاة يف الذهب إذا بلغ عشرين مثقاال

 . وجتب الزكاة يف الفضة إذا بلغ مائيت درهم ربع العشر أيضا
األوراق املالية احلالية تقّوم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت 

 . ل عليها احلولفيها الزكاة ومقدارها ربع العشر إذا حا
 : زكاة هبيمة األنعام - 2

جتب الزكاة يف اإلبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى احلول أو أكثره يف الصحاري 
والقفار املباحة؛ فإذا بلغت النصاب وحال عليها احلول خترج زكاهتا إذا كانت للدر 

 : والنسل كما يأيت

                                                 

 . 267: سورة البقرة آية(  )
 . 25: سورة املزمل آية( 2)
، ( 555)، النسائي اإلميان وشرائعه (2659)، الترمذي اإلميان (6 )، مسلم اإلميان (1)البخاري اإلميان ( 3)

 (. 2/93)أمحد 
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 : أنصـبة الغنـم -أ
   25. شاتان 255  2 . شاه 25  45من إىل القدر املخرج 

 . ثالث شياه
 . شاة 55 مث يف كل 

 : أنصبة البقر -ج
مسنة من البقر  59 45. تبيع أو تبيعه من البقر هلا سنة 39 35من إىل القدر املخرج 

  65. هلا سنتان
 : أنصبة اإلبل -جمسنة  45تبيع ويف كل  35تبعتان مث يف كل 

أربع  24 25ثالث شياه  9  5 شاتان  4  5 شاه  9 5من إىل القدر املخرج 
سنني  3حقة هلا  65 46بنت لبون هلا سنتان  45 36بنت خماض هلا سنة  35 25شياه 
   2 حقتان  25   9بنتا لبون  95 76جذعة هلا أربع سنني  75  6

  .ثالث بنات لبون
 . مث يف كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة

للتجارة والنماء وحال عليها احلول " بل والبقر والغنم اإل"إن أعدت هبيمة األنعام  -
 . تقَوم وتزكى قيمتها ربع العشر

 . وإن مل تكن للتجارة فال زكاة فيها
ال يؤخذ يف الصدقة إال األنثى وال جيزئ الذكر إال يف زكاة البقر وابن لبون أو حق  -

 . أو جذع مكان بنت خماض أو إذا كان النصاب كله ذكورا
 : اة اخلارج من األرضزك - 3

جتب الزكاة يف احلبوب كلها ويف كل مثر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعترب بلوغ 
ستمائة وأربعة وعشرين ( 624)النصاب ومقداره ثالمثائة صاع نبوي أي ما يعادل 

 . كيلوجراما تقريبا
تضم مثرة العام الواحد بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب إذا كانت جنسا  -
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 : الواجب يف زكاة احلبوب والثمار. ا، كأنواع التمر مثالواحد
 . العشر فيما سقي بال مؤونة كاألمبار -أ
 . نصف العشر فيما سقي مبؤونة كمياه اآلبار - 2
 . ثالثة أرباع العشر فيما سقي تارة مبؤونة وتارة بغريها - 3
 . جتب الزكاة إذا اشتد احلب وبدا صالح الثمر -
ضراوات والفواكه إال إذا أعدت للتجارة فيخرج من قيمتها ربع ال زكاة يف اخل -

 . العشر إذا حال عليها احلول وبلغت النصاب
ما خيرج من البحر كاللؤلؤ واملرجان واألمساك ال زكاة فيه أما إذا أعد للتجارة  -

 . فيخرج من قيمته ربع العشر إذا بلغ نصابا وحال عليه احلول
الواجب فيه اخلمس قل أو كثر يصرف يف . يف األرضوهو املدفون " الركاز" -

 . مصرف الفيء وباقيه أربعة أمخاس لواجده
 : زكاة عروض التجارة -4

عروض التجارة هي ما أعد لبيع وشراء ألجل ربح من عقار وحيوان وطعام وشراب 
 . وآالت وحنوها

قوم باألحظ عروض التجارة إذا بلغت نصابا وحال عليها احلول وجبت فيها الزكاة وت
للفقراء وخيرج ربع العشر من كامل القيمة، وجيوز إخراج زكاة العروض ربع العشر من 

 . العروض نفسها
 . إن نوى بعروض التجارة االقتناء ال التجارة فال زكاة فيها -
 . نتاج السائمة وربح التجارة حوهلما حول أصلهما إن كان نصابا -

 : شروط وجوب الزكاة
ملكا مستقال، ( 4)مالك للنصاب، ( 3)مسلم، ( 2)حر، (  )كل  جتب الزكاة على

 . وحال عليه احلول، يف غري املعشر والركاز( 5)
 إخراج الزكاة
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 : وقت إخراج الزكاة -أ
   }: جيب إخراج الزكاة فورا كالنذور والكفارة؛ ألن األمر املبلق للفورية ومنه

 } ( ) [277: البقرة .] 

 . وله أن يؤخرها لزمن احلاجة ولقريب وجار
 : حكـم منعهـا -ب

من جحد وجوب الزكاة عاملا عامدا كفر ولو أخرجها، لتكذيبه لّله ولرسوله وإمجاع 
خبال وهتاونا أخذت منه وعزر؛ الرتكابه  ومن منعها. األمة يستتاب فإن تاب وإال قتل

 . حمرما
 . خيرج عن الصغري واجملنون وليهما

 : ما يسن عند إخراجها -ج
أن يفرقها بنفسه ليتحقق وصوهلا إىل  -2. يسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة -أ

 . مستحقيها
 ". اللهم اجعلها مغنما وال جتعلها مغرما: "أن يقول عند دفعها - 3
بارك لك فيما أبقيت وجعله . أجرك الّله فيما أعبيت: "أن يقول اآلخذيسن  - 4

 ". لك طهورا
 . يسن دفعها إىل الفقراء األقارب الذين ال تلزمه مؤونتهم - 5

 : مصـارف الزكـاة
    }: أهل الزكاة الذين جيوز صرفها إليهم مثانية، وهم املذكورون يف قوله تعاىل

                                                           

                                     } (2) [ سورة

                                                 

 . 277: سورة البقرة آية(  )
 . 65: سورة التوبة آية( 2)
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 [. 65: التوبة آية
 : وهم كالتايل

 . الفقراء، وهم الذين ال جيدون بعض الكفاية - 
 . وهم الذين جيدون أكثر الكفاية أو نصفها: املساكني -2
 . وهم جباهتا وحفاظها إذا مل يكن هلم راتب: العاملون عليها -3
وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسالمه، أو كف شره أو يرجى  :املؤلفة قلوهبم -4

 . بعبيته قوة إميانه أو إسالم نظريه
 . وهم األرقاء املكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم: الرقاب -5
 : الغارمون وهم نوعان -6
 . غارمون إلصالح ذات البني - 
 . غارم لنفسه بأن حتمل ديونا ومل يكن عنده وفاء -2
وهم الغزاة املتبوعون الذين جياهدون يف سبيل الّله والدعوة إىل الّله : يف سبيل الّله -7

 . وما يعني عليها ويدعم أعماهلا
 . وهو املسافر املنقبع به وليس معه ما يوصله إىل بلده: ابن السبيل -1

 زكاة الفطر 
 : حكمتهـا - 1

ن قد علق هبا من َآثار اللغو أهنا تبهر نفس الصائم مما يكو: من حكمة زكاة الفبر
 . والرفث، كما أهنا تغين الفقراء واملساكني عن السؤال يوم العيد

 : مقدارها وأنواع األطعمة اليت خترج منها - 2
مقدار زكاة الفبر صاع، والصاع أربعة أمداد ويقدر الصاع بثالثة كيلوات تقريبا 

 . را أو أرزا أو زبيبا أو أقباوخترج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحا أو مت
 : وقت وجوهبا ووقت إخراجها - 3

وقت جواز وهو إخراجها قبل : جتب زكاة الفبر حبلول ليلة العيد، وأوقات إخراجها
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ووقت أداء فاضل وهو من طلوع فجر يوم . يوم العيد بيوم أو يومني، لفعل ابن عمر ذلك
 . ن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالةبزكاة الفبر أ العيد إىل قبيل الصالة، ألمره 

 : من جتب عليه زكاة الفطر - 4
جتب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صغري أو كبري فضل عن قوت يومه 

 . وليلته ويستحب إخراجها عن اجلنني يف ببن أمه
 : مصرف زكاة الفطر - 5

اكني أوىل هبا من مصرف زكاة الفبر كمصرف الزكوات العامة، غري أن الفقراء واملس
 . { أغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم } باقي السهام لقوله 
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 ومـالص – 4
 .وأحكامه -حكمه
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 الركن الرابع من أركان اإلسالم 
 صوم رمضان 

 : تعريف الصوم وتاريخ فرضيته
 : تعريف الصـوم - 1
اإلمساك بنية التعبد عن األكل والشرب وغشيان : اإلمساك، وشرعا: صوم لغةال

 . النساء، وسائر املفبرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس
 : تاريخ فرضية الصوم - 2

الصيام كما فرضه على األمم اليت سبقتها؛ بقوله  على أمة حممد  فرض الّله 
  }: تعاىل                                

       } ( ) [13 : سورة البقرة آية .] وكان ذلك يف شهر شعبان سنة

 . اهلجرة املباركةاثنتني من 
 : فوائـد الصيـام

 : للصيام فوائد روحية واجتماعية وصحية هي
من الفوائد الروحية للصوم أنه يعِود على الصرب ويقوي عليه، ويعِلم ضبط النفس 

 . ويساعد عليه، ويوجد يف النفس ملكة التقوى ويربيها
واالحتاد، وحب العدل ومن الفوائد االجتماعية للصوم أنه يعِود األمة النظام  -

واملساواة، ويكِون يف املؤمنني عاطفة الرمحة وخلق اإلحسان، كما يصون اجملتمع من 
 . الشرور واملفاسد

ومن الفوائد الصحية للصيام، أنه يبهر األمعاء ويصلح املعدة، وينظف البدن من  -
 . الفضالت والرواسب، وخيفف من وطأة السمن وثقل الببن بالشحم

                                                 

 . 13 : سورة البقرة آية(  )
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 : هر رمضانثبوت ش
أوهلما كمال الشهر السابق عنه وهو شعبان، فإذا : يثبت دخول رمضان بأحد أمرين

 . مت لشعبان ثالثون يوما، فيوم الواحد والثالثني هو أول يوم من رمضان قبعا
رؤية هالله، فإذا رؤي هالل رمضان ليلة الثالثني من شعبان فقد دخل شهر : وثانيهما

  }: تعاىلرمضان ووجب صومه، لقوله              } ( ) [البقرة :

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفبروا فإن غم  } وقول الرسول [. 15 

فإذا رأى اهلالل أهل بلد لزمهم الصوم  (3) (2) { عليكم فأكملوا العدة ثالثني يوما

وحيث إن مبالع اهلالل خمتلفة؛ فمبلع اهلالل يف آسيا غري مبلعه يف أوربا ومبلعه يف 
ا فلكل أهل إقليم أو قبر حكم خيصهم، وإن صام أفريقيا غري مبلعه يف أمريكا مثال؛ لذ

املسلمون مجيعا يف أقبار األرض برؤية واحدة فهذا من حماسن اإلسالم ومظاهر األلفة 
 . والوحدة واإلخاء

رجل  ويكفي يف ثبوت رؤية رمضان شهادة عدل، أو عدلني إذ أجاز رسول الّله 
فبار فال تثبت إال بشهادة عدلني، أما رؤية شوال لإل (4)واحد على رؤيته هالل رمضان 

 . (5)شهادة العدل الواحد يف اإلفبار  إذ مل جيز الرسول 
 : وجوب صوم رمضان

صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، وهو أحد أركان اإلسالم، 
  }: قال تعاىل                         

                                                 

 . 15 : سورة البقرة آية ( )
، مالك الصيام (45 /2)، أمحد (25 2)، النسائي الصيام (515 )، مسلم الصيام ( 15 )البخاري الصوم ( 2)

 (. 614 )، الدارمي الصوم (634)
 . رواه مسلم( 3)
 . رواه مسلم( 4)
 . رواه مسلم( 5)
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                     } ( ) [15 : سورة البقرة آية .] 

شهادة أن ال إله إال الّله وأن حممدا رسول الّله، : بين اإلسالم على مخس } وقوله 

 . (3) (2) { وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان
 : أركـان الصـوم

: وتقربا إليه، لقوله كيه ه النية وهي عزم القلب على الصوم امتثاال ألمر الّل -  
 . (5) (4) { إمنا األعمال بالنيات }

 . اإلمساك، وهو الكف عن املفبرات من أكل وشرب ومجاع -2
 . الزمان، واملراد به النهار، وهو من طلوع الفجر إىل غروب الشمس -3

 : شروط وجوب الصوم
 : وم أربعة شروطيشترط لوجوب الص

 . اإلسالم -  
 . البلوغ - 2
 . العقل - 3
 . القدرة على الصوم - 4

 . ويشترط يف صحة صوم املرأة أن تكون طاهرة من حيض أو نفاس
 : شروط صحة الصوم

                                                 

 . 15 : سورة البقرة آية(  )
، ( 555)، النسائي اإلميان وشرائعه (2659)، الترمذي اإلميان (6 )ميان ، مسلم اإل(1)البخاري اإلميان ( 2)

 (. 2/93)أمحد 
 . متفق عليه( 3)
، (75)، النسائي البهارة (647 )، الترمذي فضائل اجلهاد (957 )، مسلم اإلمارة ( )البخاري بدء الوحي ( 4)

  (.43/ )، أمحد (4227)، ابن ماجه الزهد ( 225)أبو داود البالق 
 . كتاب بدء الوحي الباب األول احلديث األول. رواه البخاري يف صحيحه( 5)
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 . اإلسالم - 
 . النية من الليل -2
 . العقل -3
 . التمييز -4
 . انقباع دم احليض -5
 . انقباع دم النفاس -6

 : لصوم هيسنن ا
 . تعجيل الفبر، وهو اإلفبار عقب حتقق غروب الشمس -  
كون الفبر على رطب أو متر أو ماء، وأفضل هذه الثالثة أوهلا وآخرها أدناها  - 2

 . ثالث أو مخس أو سبع. وهو املاء، ويستحب أن يفبر على وتر
اللهم لك صمنا وعلى  }: يقول عند فبره الدعاء عند اإلفبار، وكان  - 3

 . (2) ( ) { رزقك أفبرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم

 . السحور، وهو األكل والشرب يف السحر آخر الليل بنية الصوم -4
 . تأخري السحور إىل اجلزء األخري من الليل -5

 : ت الصـوممكروهـا
يكره للصائم أمور من شأهنا اإلفضاء إىل إفساد الصوم، وإن كانت يف حد ذاهتا ال 

 : تفسد الصوم، وهي
 . املبالغة يف املضمضة واالستنشاق عند الوضوء -  
القبلة، إذ قد تثري شهوة جتر إىل إفساد الصوم خبروج املذي أو اجلماع حيث  - 2

 . جتب الكفارة

                                                 

 (. 2351)أبو داود الصوم (  )
 . رواه أبو داود( 2)
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 . شهوة إىل الزوجةإدامة النظر ب -3
 . الفكر يف شأن اجلماع -4
 . اللمس باليد للمرأة أو مباشرهتا باجلسد -5

 األعذار املبيحة للفطر 
 . جيب الفبر على احلائض والنفساء - 
 . من حيتاج إليه إلنقاذ معصوم من مهلكة لغرق وحنوه -2
 . مسافر يباح له القصر فيسن له الفبر -3
 . مريض خياف الضرر -4
 . حاضر سافر أثناء النهار األفضل عدم الفبر خروجا من اخلالف -5
حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو ولدمها، ولو أفبرتا خوفا على الولد فقط  -6

 . لزم وليه إطعام مسكني لكل يوم، ويف كل فإن عليهما القضاء
 : مفسـدات الصـوم

 : مفسدة الصوم هي
 . الردة -  
 . املوت - 2
 . زم على الفبرالع - 3
 . التردد فيه - 4
 . القيء عمدا - 5
 . االحتقان من الدبر واإلبر املغذية -6
 . خروج دم احليض أو النفاس -7
 . بلع النخامة إذا وصلت إىل الفم -1
 . حامجا كان أو حمجوما: احلجامة -9

 . إنزال املين بتكرار النظر -5 
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 . استمناء أو مباشرة دون الفرج خروج املين أو املذي بتقبيل أو ملس أو -  
 . كل ما وصل إىل اجلوف أو احللق أو الدماغ من مائع وغريه -2 

 : تنبيهـات
َمن َجامع يف هنار رمضان يف ُقبل أو ُدبر فعليه القضاء والكفارة إذا كان متعمدا، فإن 

 . كان ناسيا فصومه صحيح وال قضاء عليه وال كفارة
ع يف هنار رمضان أو كانت جاهلة أو ناسية فصومها إذا اكرهت املرأة على اجلما

صحيح، وإن كانت مكرهة فعليها القضاء فقط، وإن طاوعته عامدة وجب عليها القضاء 
 . والكفارة

عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستبع فإطعام : الكفارة هي
 . ستني مسكينا، فإن مل جيد سقبت عنه

 . دون الفرج فعليه القضاء والتوبة إىل الّله تعاىلإذا جامع زوجته 
يسن قضاء رمضان فورا متتابعا فإن أخره إىل ما بعد رمضان آخر بغري عذر فعليه مع 

 . القضاء إطعام مسكني عن كل يوم
 . َمن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر؛ قضى عنه ولّيه

 : فيما يستحب من الصوم وما يكره وما حيرم
 : من الصيام ما يستحب -أ

 : يستحب صيام األيام التالية
 . يوم عرفة، لغري احلاج وهو تاسع ذي احلجة -
 . صيام التاسع والعاشر أو العاشر واحلادي عشر من شهر احملرم -
 . ستة أيام من شوال -
 . النصف األول من شهر شعبان -
 . العشر األول من شهر ذي احلجة -
 . شهر احملرم -
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 . الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر: من كل شهر، وهياأليام البيض  -
 . يوم االثنني ويوم اخلميس -
 . صوم يوم وإفبار يوم -
 . الصيام لألعزب الذي مل يقدر على الزواج -

 : ما يكره من الصوم
 . ملن وقف هبا( عرفة)صيام يوم  -
 . صيام يوم اجلمعة منفردا -
 . صوم آخر شعبان -
 . يام هذه األيام كراهة تزنيهالكراهة يف ص -

 : وفيما يلي ما كراهتة كراهة حترمي، وهو
 . الوصال، وهو مواصلة الصوم يومني فأكثر بال إفبار -  
 . صوم يوم الشك - 2
 . صوم الدهر، وهو صوم السنة كلها بال فبر فيها - 3
 . صوم املرأة بال إذن زوجها وهو حاضر يف صيام التبوع - 4

 : رمالصـوم احملـ
 : وهو صوم األيام التالية

 . صوم يوم العيد فبرا كان أو أضحى - 
 . أيام التشريق الثالثة لغري متمتع مل جيد الفدية -2
 . أيام احليض والنفاس -3
 . صوم املريض الذي خيشى على نفسه اهلالك -4

* * * 
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 االعتكاف وأحكامه - 5
 أنواعه وشروطه 
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 االعتكـاف 
 : تعريفـه

 . اللبث والدوام واملقام واالحتباس: االعتكاف لغة -
 . اللبث واملكث يف املسجد للعبادة بنية خمصوصة على كيفية خمصوصة: وشرعا -

 : حكمة مشروعيته
االعتكاف فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا بشغله باإلقبال على عبادة الّله  -  
 . وذكره
 . مرها إىل الّله والوقوف بباب فضله ورمحتهبتفويض أ تسليم النفس إىل املوىل  -2

 : أقسـام االعتكـاف
 : االعتكاف قسمان

اعتكفت " ما"إن جنحت يف عمل : وهو املنذور، كأن يقول الشخص: الواجب - 
 . ثالثة أيام مثال، أو إن تيسر يل عمل اعتكفت وهكذا

 . وأفضلها يكون يف العشر األخري من رمضان: السنة املؤكدة - 2
 : كـان ا العتكـافأر
 . ألن االعتكاف فعل ال بد له من فاعل: الشخص املعتكف -  
وألن " ال اعتكاف إال يف مسجد مجاعة" لقول علي : املكث يف املسجد - 2

املعتكف إذا كان يف مسجد تقام فيه اجلماعة يكون على أمت االستعداد ألداء الصلوات 
 . على أكمل الوجوه وأمتها باجلماعة

 . وهو املكان الذي يتخذه املعتكف مقرا له يف اعتكافه: حمل االعتكاف - 3
 : شروط صحة االعتكاف جمملة كاآليت -
 . أن يكون املعتكف مسلما، فال يصح من الكافر -  
 . أن يكون مميزا فال يصح من جمنون وال من صيب - 2
 . أن يكون يف املسجد الذي تصلي فيه اجلماعة بالنسبة للرجال - 3
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 . طهارة املعتكف من اجلنابة واحليض والنفاس - 4
 : يفسد االعتكاف باألمور اآلتية -
   }: اجلماع ولو من غري إنزال، لقوله تعاىل -             

      } ( ) [17 : البقرة .] 
 . دواعي اجلماع - 2
 . اإلغماء واجلنون سواء كان بسكر أم بغريه - 3
 . االرتداد عن اإلسالم - 4
 . اخلروج من املسجد لغري عذر - 5

 : العذر املبيح للخروج
 : األعذار اليت بسببها يباح للمعتكف أن خيرج من معتكفه تتنوع إىل ثالثة أنواع -
 : أعذار شرعية - 1

كاخلروج لصالة اجلمعة والعيدين إذا كان املسجد الذي يؤدي فيه االعتكاف ال 
 . تصلى فيه اجلمعة والعيدين

والعلة يف ذلك أن االعتكاف يعترب تقربا إىل الّله سبحانه بترك املعاصي وهجرها، ويف 
 . ترك صالة اجلمعة أو العيدين معصية تتناىف مع قربة االعتكاف

 : أعذار طبيعية -2
ولكن . كالبول والغائط، أو اجلنابة باحتالم إذا كان ال ميكنه االغتسال يف املسجد

 . ذلك مشروط بعدم مكث املعتكف خارج املسجد إال بقدر قضاء حاجته
 : أعذار ضرورية -3

كأن خياف على أمواله من الضياع أو خياف على متاعه من التلف، أو خياف على 
 . ك أو الضرر لو بقي مستمرا يف اعتكافهنفسه من اهلال

* * *
                                                 

 . 17 : سورة البقرة آية(  )



 رسالة يف الفقه امليسر 

68 

 
 
 

 جـاحل – 6
 أحكام احلج  -
 العمرة وأحكامها  -
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 الركن اخلامس من أركان اإلسالم 
 احلـج 

 : معىن احلج - 1
 : مزنلة احلج يف اإلسالم - 2

احلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم اخلمسة وفرض يف السنة التاسعة من 
  .اهلجرة

  }: قال تعاىل                              } ( ) [ آل

شهادة أن ال إله إال : بين اإلسالم على مخس } ، وقال الرسول [97: عمران

الّله، وأن حممدا رسول الّله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم 
 .(3) (2) { رمضان

 : حكـم احلـج - 3
احلج مرة، فمن زاد فهو  } احلج فريضة الّله على عباده مرة يف العمر، لقوله 

 . (5) (4) { تبوع

 ". قصد مكة لعمل خمصوص يف زمن خمصوص  : "واحلج معناه
 : العمـرة - 4

أفعال خمصوصة مذكورة يف : ويف الشرع. العمرة يف اللغة الزيارة: معىن العمرة

                                                 

 . 97: سورة آل عمران آية(  )
، ( 555)ن وشرائعه ، النسائي اإلميا(2659)، الترمذي اإلميان (6 )، مسلم اإلميان (1)البخاري اإلميان ( 2)

 (. 2/93)أمحد 
 . متفق عليه( 3)
، ( 29/ )، أمحد (2116)، ابن ماجه املناسك ( 72 )، أبو داود املناسك (2625)النسائي مناسك احلج ( 4)

 (. 711 )الدارمي املناسك 
 . أبو داود وأمحد واحلاكم وصححه( 5)
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 . مواضعها
 . واجبة يف العمر مرة: حكمها

 : روعية احلج والعمرةحكمة مش - 5
من احلكمة يف احلج والعمرة، تبهري النفس من آثار الذنوب لتصبح أهال لكرامة اهلل 

من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم  } تعاىل يف الدار اآلخرة؛ لقوله 

 .  (2) ( ) { هولدته أم

 : شروط وجوب احلَج والعمرة -6
 : يشترط لوجوب احلج الشروط اآلتية -
 . اإلسالم - 
 . العقل -2
 . البلوغ -3
 . االستباعة وهي وجود الزاد والراحلة الصاحلني ملثله -4
 . كمال احلرية -5
حجها وتزيد املرأة شرطا سادسا وهو امَلْحَرُم؛ فإن حَجت بدون حمرم أَثمت و -6
 . صحيح
 . إذا أحرم الصيب باحلج صح نفاَل وتلزمه حجة اإلسالم إذا بلغ -
 . إذا مات من لزمه احلج ومل حيج أخرج من تركته مال ُيحّج به عنه -
ال حيج عن غريه من مل حيج عن نفسه، ويصح أن يستنيب قادر وغريه يف نفل حج  -

 . أو عمرة
 : أنـواع املناسـك

                                                 

، ابن (2627)، النسائي مناسك احلج (  1)ج ، الترمذي احل(355 )، مسلم احلج (724 )البخاري احلج (  )
 (. 796 )، الدارمي املناسك (5 2/4)، أمحد (2119)ماجه املناسك 

 . رواه البخاري يف صحيحه( 2)
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 . عمرة مفردة -  
 . حج مفرد - 2
 . حج وعمرة مقرونان - 3
 . عمرة متمتعا هبا إىل احلج -4
كانت مع احلج أو . وأفضل العمرة ما. فأما العمرة املفردة فهي يف سائر أيام السنة -

 . يف رمضان
 . أما احلج املفرد فهو أن ينوي حجا مفردا جمردا من العمرة السابقة له أو املقارنة -
حيرم باحلج والعمرة معا وتتداخل أعماهلما فيكفي طواف واحد أما القرآن فهو أن  -

 . وسعي واحد للحج والعمرة
أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج فيسعى هلا : أما التمتع فهو أفضل األنساك وهو -

ويبوف ويتحلل منها ويف اليوم الثامن من ذي احلجة حيرم باحلج من نفس العام ويأيت 
 . ووقوف وغري ذلك، وعليه َهْدي واجب للتمتع والقرآن بأعمال احلج من طواف وسعي

 : أركان احلج والعمرة
اإلحرام، والبواف، والسعي، والوقوف بعرفة فلو : للحج أربعـة أركـان وهي -

 . سقط ركن ببل احلج
اإلحرام، والبواف، والسعي، فال تتم إال هبا وتفصيل : وللعمرة ثالثة أركان، وهي -

 : نحو التايلهذه األركان على ال
 : اإلحرام: الركن األول - 1

 . احلج أو العمرة بعد التهيوء لإلحرام والتجرد من املخيط: وهو نية الدخول يف أحد النسكني
 : واجبات اإلحرام

 : واجبات اإلحرام ثالثة وهي
وهو املكان الذي حدده الشارع لإلحرام حبيث ال جيوز : اإلحرام من امليقات -  

 . رام ملن كان يريد احلج أو العمرةتعديه بدون إح
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فال يلبس الرجل ثوبا وال قميصا وال برنسا وال يعتم بعمامة وال : التجرد من املخيط -2
 . وال تنتقب املرأة وال تلبس القفازين. يغبي رأسه بشيء، كما ال يلبس خفا إال أن ال جيد نعال

لك لبيك، إن احلمد لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك : "التلبية، وهي قول -3
 ". والنعمة لك وامللك، ال شريك لك 

يقوهلا احملرم عند الشروع يف اإلحرام وهو بامليقات مل يتجاوزه، ويستحب تكرارها 
ورفع الصوت هبا من الرجال وجتديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة 

مرة إذا شرع يف طوافها وتقبع وتقبع التلبية يف الع. صالة أو فراغ منها، أو مالقاة رفاق
 . يف احلج إذا شرع يف رمي مجرة العقبة

 : الطواف: الركن الثاين
 : البواف، هو الدوران حول البيت سبعة أشواط، وله شروط سبعة

 . النية عند الشروع فيه -  
 . البهارة من اخلبث واحلدث - 2
 . ستر العورة إذ البواف كالصالة - 3
 . بالبيت داخل املسجد ولو بُعد من البيتأن يكون البواف  - 4
 . أن يكون البيت على يسار البائف - 5
 . أن يكون البواف سبعة أشواط - 6
 . أن يوايل بني األشواط، فال يفصل بينها لغري حاجة - 7

 : سـنن الطـواف
وحقيقته  ( )وهـو سنـة للـرجـال القـادريـن دون النساء الـرمـل،  - 1

 . يف مشيه مع تقارب خباه أن يسارع البائف
 . وال يسن إال يف طواف القدوم، يف األشواط الثالثة األوىل منه

                                                 

 . روى مسلم عن ابن عمر، أن النيب رمل من احلجر األسود ثالثا ومشى أربعا(  )
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أي الكتف األمين، وال يسن إال يف طواف  ( )وهو كشف الضبع االضطباع،  - 2
 . القدوم خاصة، وللرجال دون النساء، ويكون يف األشواط السبعة عامة

ويف كل شوط إن أمكن وكذا استالم عند بدء البواف تقبيل احلجر األسود  - 3
 . الركن اليماين

اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك ووفاًء بعهدك . بسم الّله والّله أكرب: قول - 4
 . عند بدء الشوط األول واتباعا لسنة نبيك 

وهو غري حمدد وال معني بل يدعو كل طائف مبا يفتح الّله الدعاء أثناء الطواف  - 5
  }: يسن ختم كل شوط بقولعليه، غري أنه                   

       } (2). 

وامللتزم هو املكان الذي بني باب  .الدعاء بامللتزم عند الطواف من الفراغ -6
 . البيت واحلجر األسود

يقرأ فيهما بسوريت صالة ركعتني بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم  -7
 . الكافرون واإلخالص بعد الفاحتة

 . والتضلع منه بعد الفراغ من صالة الركعتنيالشرب من ماء زمزم  -8
 . اخلروج إىل املسعىالرجوع الستالم احلجر األسود قبل  -9

 : السعي :الركن الثالث
 . هو املشي بني الصفا واملروة ذهابا وإيابا بنية التعبد وهو ركن يف احلج والعمرة: السعي

 : شروط السعي -أ
 : شروط السعي هي

                                                 

بعوا، فجعلوا أرديتهم حتت آباطهم وقذفوها على روى أمحد أن النيب وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة فاضب(  )
 . عواتقهم اليسرى

 .  25: سورة البقرة آية( 2)
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 . ( ) { إمنا األعمال بالنيات } النية، لقوله  -  

 . لترتيب بينه وبني البواف، بأن يقدم البواف على السعيا - 2
 . املواالة بني أشواطه، غري أن الفصل اليسري ال يضر وال سيما إذا كان حلاجة - 3
إكمال العدد سبعة أشواط، فلو نقص شوطا أو بعض الشوط مل جيزئ، إذ  - 4

 . حقيقته متوقفة على متام أشواطه
 . ء كان البواف واجبا أو مسنوناوقوعه بعد طواف صحيح، سوا - 5
 : سـنن السـعي -ب

 : سنن السعي هي
اخلبب، وهو سرعة املشي بني امليلني األخضرين املوضوعني على حافيت الوادي  -  

أم إمساعيل عليهما السالم، وهو سنة للرجال القادرين " هاجر " القدمي الذي خَبت فيه 
 . دون الضعفة والنساء

 . صفا واملروة للدعاء فوقهماالوقوف على ال - 2
 . الدعاء على كل من الصفا واملروة يف كل شوط من األشواط السبعة - 3
ثالثا عند الرقي على كل من الصفا واملروة يف كل شوط وكذا " الّله أكرب: "قول - 4
ال . ال إله إال الّله وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير: "قول
 . إال الّله، وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده إله

 . املواالة بينه وبني البواف، حبيث ال يفصل بينهما بدون عذر شرعي -5
 : الوقوف بعرفة: الركن الرابع

احلضور باملكان املسمى عرفات، حلظة فأكثر بنية الوقوف : الوقوف بعرفة، حقيقته
 . ليوم العاشر منهمن ظهر يوم تاسع احلجة إىل فجر ا

ومن فاته الوقوف بعرفة فاته احلج وحتلل بعمرة ويقضيه فيما بعد، ويهدي إن مل يكن 
                                                 

، (75)، النسائي البهارة (647 )، الترمذي فضائل اجلهاد (957 )، مسلم اإلمارة ( )البخاري بدء الوحي (  )
 (. 43/ )، أمحد (4227)، ابن ماجه الزهد ( 225)أبو داود البالق 
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 . اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى مث حل
حتلل " وحملي حيث حبستين "وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة فإن كان قد اشترط 
  .وال شيء عليه وإن مل يشترط حل وعليه ما تيسر من اهلدي

 : واجبات احلج
 : واجبات احلج سبعة

 . اإلحرام من امليقات -أ
 . الوقوف بعرفة إىل الغروب ملن وقف هنارا -2
 . املبيت ليلة النحر مبزدلفة إىل بعد منتصف الليل -3
 . املبيت مبىن يف ليايل التشريق -4
 . رمي اجلمار مرتبا -5
 . احللق أو التقصري -6
 . طواف الوداع -7

 لعمـرةواجبات ا
 : واجباهتا شيئان

 . اإلحرام هبا من احلل ألهل مكة ومن امليقات لغريهم - 
 . احللق أو التقصري -2

 : تنبيـه
 . من ترك ركنا ال يتم نسكه إال به

 . ومن ترك واجبا جربه بدم، ومن ترك سنة فال شيء عليه
 حمظـورات اإلحـرام
اج أو املعتمر وجب عليه فيها فدية، احملظورات هي األعمال املمنوعة اليت لو فعلها احل

 : أو صيام، أو إطعام؛ فيحرم على احملرم ذكرا كان أو أنثى ما يأيت
 . حلق الشعر من مجيع بدنه -  
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 . تقليم األظفار - 2
 . تغبية الرأس، وتغبية الوجه من األنثى إال إذا مر هبا رجال أجانب - 3
العضو، كالثوب والسروال لبس الذكر للمخيط وهو ما خياط على حجم  - 4
 . وحنومها
 . البيب - 5
 . قتل الصيد الربي املأكول - 6
 . عقد النكاح - 7
اجلماع، فإن كان قبل التحلل األول فسد نسكهما، وجيب يف ذلك بدنة وميضيان  -1

فيه ويقضيان ثاين عام، وإن كان بعد التحلل األول فال يفسد به النسك لكن جيب يف 
 . ذلك شاة
باشرة الرجل املرأة فيما دون الفرج فإن أنزل فعليه بدنة وإن مل يزنل فعليه شاة م - 9

 . وال يفسد حجه يف كال احلالني
املرأة كالرجل فيما سبق من احملظورات إال يف لبس املخيط فتلبس ما شاءت غري 

 . متربجة، وتغبي رأسها، وتكشف وجهها وال تغبيه إال عند وجود رجال أجانب منها
 : لل األول يف احلج حيصل بفعل اثنني من ثالثةالتح
 . حلق أو تقصري -3 رمي  -2 طواف  -  

إذا حاضت املرأة املتمتعة قبل البواف، وخشيت فوات احلج أحرمت به وصارت 
 . قارنة، واحلائض والنفساء تفعل املناسك كلها غري البواف بالبيت

، وله قتل الصائل املؤذي كاألسد جيوز للمحرم ذبح هبيمة األنعام، والدجاج، وحنوها
والذئب والنمر والفهد واحلية والعقرب والفأرة وكل مؤذ، كما جيوز له صيد البحر، 

 . وطعامه
حيرم على احملرم وغري احملرم قبع شجر احلرم، وحشيشه، إال اإلذخر كما حيرم قتل 

 . ال فدية فيهصيد احلرم فإن فعل فعليه الفدية، وحيرم صيد حرم املدينة وقبع شجره و
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من كان له عذر واحتاج إىل فعل حمظور من حمظورات اإلحرام السابقة غري الوطء 
 : كحلق الشعر، ولبس املخيط وحنومها فله ذلك، وعليه فدية خيري فيها بني

 . صيام ثالثة أيام -  
 . أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني مُد بِر أو أرز أو حنومها - 2
 . أو ذبح شاة - 3
مْن فعل شيئا من حمظورات اإلحرام جاهال، أو ناسيا، أو مكرها فال إمث عليه وال * 

  }: فدية؛ لقوله تعاىل               } ( ) تخلى عن وعليه أن ي

 . احملظور فورا
َمْن قتل صيدا بريا وهو حمرم فإن كان له مثل من النعم ُخّير بني إخراج املثل، يذحبه * 

ويبعمه مساكني احلرم، أو يقومه بدراهم يشتري هبا طعاما فيبعم كل مسكني ُمدا أو 
طعاما يصوم عن كل ُمد يوما، وإن كان الصيد ليس له مْثٌل ُخّير بني أن يشتري بقيمته 

 . ويفرقه على مساكني احلرم أو يصوَم عن كل ُمد يوما
 ". صيام، أو إطعام، أو ذبح شاة"فدية املباشرة دون إنزال كفدية األذى * 
فدية اجلماع يف احلج قبل التحلل األول بدنة، فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج * 

 . كفدية األذىوسبعة إذا رجع إىل أهله، وإن كان بعد التحلل األول ف
جيب على املتمتع والقارن اهلدي إن مل يكونا من أهل مكة وهو شاة، أو سبع بدنه، * 

 . أو سبع بقرة، فمن مل جيد اهلدي، صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله
 . احملصر إذا مل جيد هديا صام عشرة أيام مث حل* 
مرة واحدة خبالف صيد، ومن كرر  من كرر حمظورا من جنس واحد ومل يفد فدى* 

 . حمظورا من أجناس بأن حلق، مث قلم أظفاره فدى لكل جنس مرة

                                                 

 . 216: البقرة آية سورة(  )
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 املواقيت
 : املواقيت قسمان

 . وهي أشهر احلج شوال وذو القعدة، وذو احلجة: زمانية -  
 : وهي اليت حيرم منها من أراد احلج أو العمرة وهي مخسة: مكانية - 2
كيلومترٌا،  435قات أهل املدينة وَمْن مَر هبا، وتبعد عن مكة وهو مي: ذو احلليفة -  

 . وهي أبعد املواقيت عن مكة
وهي قرية قرب . وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن حاذاها أو مر هبا: اجلحفة - 2

 . كيلومترا، وحيرم الناس اآلن من رابغ 15 رابغ وتبعد عن مكة 
ائها أو مر هبا، ويلملم واد يبعد عن مكة وهو ميقات أهل اليمن ومن حبذ: يلملم - 3
 . كيلومترا 92حوايل 
ـ وهو ميقات أهل جند والبائف ومن مر به، وهو املشهور اآلن ب: قرن املنازل - 4

 . كيلومترا، ووادي حمرم هو أعلى قرن املنازل 75بينه وبني مكة " السيل الكبري"
مشال جند ومن حاذاها وهي ميقات أهل العراق وخراسان ووسط و: ذات عرق - 5

 . كيلومترا تقريبا 55 أو مر هبا، وهو واد، وتسمى الضريبة بينها وبني مكة 
 . هذه املواقيت ألهلها وملن مر عليها من غريهم ممن أراد احلج أو العمرة* 
 . من كان دون املواقيت فميقاته من حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة* 
منها، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من  َمن أراد احلج من أهل مكة أحرم* 

 . احلّل وهو خارج احلرم من مجيع اجلهات
إذا مل يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرب املواقيت إليه فيحرم إذا حاذاه * 

 . سواء كان ببائرة أو سيارة أو باخرة
إحرام لزمه ال جيوز حلاج أو معتمر جتاوز امليقات بال إحرام، ومن جتاوزه بال * 

الرجوع إىل امليقات ليحرم منه، فإن مل يرجع أحرم من موضعه ولزمه دم وحجته وعمرته 
 . صحيحة، وإن أحرم قبل امليقات صح مع الكراهة
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 األضحية والعقيقة  -7
 : األضحيـة -

بنَية األضحية وهي  هي ما يذبح من اإلبل والبقر والغنم يف يوم النحر وأيام التشريق
 . ُسـَنة
 : وقت ذبح األضحية -

 . من بعد صالة العيد يوم النحر إىل آخر أيام التشريق
 . يسن توزيع األضحية أثالثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث -

 . ولألضحية فضل عظيم ملا فيها من التوسعة، ونفع الفقراء وسد حاجاهتم
ي إال ما كان من اإلبل ثين له مخس سنني، ومن البقر ثين وال جيزئ يف األضحية واهلد

 . له سنتان، ومن الضأن جذع له ستة أشهر، ومن املعز ثين وهو ما له سنة
جتزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وجيوز أن يضحي  -

 . ة من العيوببشاة أو بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته، وينبغي أن تكون األضحية سليم
 : العقيقـة -

هي الذبيحة عن املولود، وهي ُسـَنة، تشرع عن الغالم شاتان، وعن البنت شاة، 
تذبح يوم سابعه ويسمى فيه، وحيلق رأسه ويتصدق بوزن الشعر ورقا فإن فات ففي الرابع 
عشر، فإن فات ففي واحد وعشرين، مث يف أي وقت ويسن أال يكسر عظمها، والعقيقة 

 . هلل على نعمة متجددة ومولود قادمشكر 
* * * 
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 اجلهاد  -8
 : تعريفـه -أ

 . هو بذل الباقة والوسع يف قتال الكفار
 : حكمة مشروعيته -ب

 : اجلهاد ذروة سنام اإلسالم، وأفضل متبوع به، شرعه الّله لتحقيق األهداف اآلتية
 . كون الدين كله لّلهلتكون كلمة الّله هي العليا، وي -  
 . إلسعاد البشرية وإخراجها من الظلمات إىل النور - 2
 . إلقامة العدل يف األرض بإحقاق احلق، وإببال الباطل، ومنع الظلم والفساد - 3
 . لنشر الدين، ومحاية املسلمني، ورد كيد األعداء - 4
 : حكـم اجلهـاد -ج

عن الباقني، وجيب على كل مستبيع يف اجلهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط 
 : احلاالت اآلتية

 . إذا حضر صف القتال - 
 . إذا حضر بلده عدو - 2
 . إذا استنفر اإلمام - 3
 : شروط وجوب اجلهاد -د 

، (كاملرض والعمى والعرج)اإلسالم، العقل، البلوغ، الذكورية، السالمة من الضرر 
 . ووجود النفقة

 : أقسـام اجلهـاد -هـ
 : جلهاد أربعة أقسام هيا

وهو جهاد النفس على تعلم الدين، والعمل به، والدعوة إليه، : جهاد النفس - 1
 . والصرب على األذى فيه

وهو جهاده على دفع ما يلقي إىل العبد من الشبهات، : جهاد الشيطان - 2
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 . والشهوات
 . ليدويكون بالقلب، واللسان، واملال، وا: جهاد الكفار واملنافقني - 3
واألفضل أن يكون باليد إذا قدر : جهاد أصحاب الظلم، والبدع واملنكرات - 4

 . فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب
 : ما للشهيد من فضل عند اهلل تعاىل -و

يغفر له يف أول قبرة من دمه، ويرى مقعده من اجلنة، : للشهيد عند الّله سبع خصال
لفزع األكرب، وحيلى حلية اإلميان، ويزوج من احلور وجيار من عذاب القرب، ويأمن من ا
 . العني، ويشفع يف سبعني من أقاربه

 : آداب احلـرب -ز
من آداب احلرب يف اإلسالم، عدم الغدر، عدم قتل النساء واألطفال إذا مل يقاتلوا، 

ومنه البعد عن الُعْجب والغرور، وعدم متين لقاء العدو، الدعاء بالنصر والتأييد من الّله 
 ". اللهم مزنل الكتاب، وجمري السحاب، وهازم ا ألحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم "

 : وحيرم الفرار من الزحف إال يف حالتني -
 . األوىل التحرف للقتال
 . الثانية التحيز إىل فئة

 : أسـرى احلـرب -ح
 . النساء واألطفال يسترقون - 
 . قهم، أو مفاداهتم، أو قتلهمالرجال املقاتلون خيَير اإلمام بني إطال -2
جيب على اإلمام أن يتفقد جيشه عند املسري، ومينع املخذل واملرجف، وال يستعني  -

بكافر إال لضرورة، ويعد الزاد، ويسري باجليش برفق، ويبلب هلم أحسن املنازل، ومينع 
أمرهم اجليش من الفساد واملعاصي، وحيدثهم مبا يقوي نفوسهم، ويرغبهم يف الشهادة وي

بالصرب، ويقسم اجليش، ويعّين عليهم الُعرفاء، واحلراس، ويبعث العيون على العدو، وَيْنفل 
 . من يرى من اجليش، ويشاور يف أمر اجلهاد أهل الدين والرأي
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 : ما جيب على اجليش لإلمام -ي
 يلزم اجليش طاعة اإلمام، والصرب معه، وال جيوز الغزو إال بإذنه إال أن يفاجأهم عدو
 . خيافون شره وأذاه، وإن طلب العدو اهلدنة، أو كانوا يف األشهر احلرم فللمسلمني عقد اهلدنة

* * * 
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 القسم الثاين

 املعامالت
 
 .البيع وأحكامه وشروطه -
 .الربا معول هدم وتدمري القتصاد األمم والشعوب، وأحكام الربا -
 .اإلجارة وأحكامها وشروطها -
 .ف وأحكامه وشروطهالوق -
 .الوصية وأحكامها وشروطها -
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 املعامالت  :القسم الثاين
 البيع  -1

 : تعريف البيع لغة وشرعا -أ
 . مصدر باع وهو مبادلة مال مبال أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه: البيع لغة

عقد معاوضة مالية تفيد ملك عني أو منفعة على التأبيد ال على وجه : "والبيع شرعا
 ". لقربةا

البيع مشروع على سبيل اجلواز، دل على جوازه الكتاب والسنة : حكم البيع
 . واإلمجاع واملعقول

 : احلكمة من إباحة البيع -ب
ملا كانت النقود والسلع والعروض موزعة بني الناس عامة، وحاجة اإلنسان تتعلق مبا 

حلاجته، ووصول إىل  يف يد صاحبه، وهو ال يبذله بغري عوض، ويف إباحة البيع قضاء
 . غرضه، لذا أحَل الّله البيع لتتحقق تلك املصاحل

 : أركـان البيع
 : أركان البيع هي

 . اإلجياب والقبول: الصيغة -  
 . البائع واملشتري: املتعاقدين - 2
 . الثمن واملثّمن: حمل العقد - 3

 : صيغة البيـع
بعتك أو أعبيتك أو : ل البائعهي اإلجياب والقبول وكل ما يدل على الرضا مثل قو

ويصح . اشتريت أو متلكت أو ابتعت أو قبلت وشبه ذلك: وقال املشتري. ملكتك، بكذا
 . البائع واملشتري: البيع بالصيغة الفعلية من طرف واحد، ومن البرفني

 : التعاقد باهلاتف
العرف حمكم احملادثة اهلاتفية تعترب هي جملس العقد وهي تنتهي بانتهاء االتصال؛ ألن 
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 . يف بيان جملس العقد وانقضائه
 : يشترط لصحة البيع سبعة شروط

 . التراضي من البائع واملشتري أو من يقوم مقامهما -  
 . جواز التصرف من املتعاقدين، بأن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا - 2
فعه حمرم أن تكون السلعة مباحة النفع فال جيوز بيع ما ال نفع فيه، وال ما ن - 3

 . كاخلمر واخلزنير، وال ما فيه منفعة ال تباح إال حال االضبرار كامليتة
 . أن يكون املبيع مملوكا للبائع، أو مأذونا له يف بيعه وقت العقد - 4
 . أن يكون املبيع معلوما بالوصف واملشاهدة - 5
 . أن يكون الثمن معلوما - 6
ال يصح بيع الشارد، والبري يف اهلواء أن يكون املبيع مقدورا على تسليمه، ف - 7
 . وحنومها

 : الشروط يف البيع
كشرط : صحيح الزم، وفاسد مببل للعقد، فالصحيح: الشروط يف البيع قسمان

أو شرط . أو رهن أو ضمني معينني؛ ألن ذلك من مصلحة العقد. تأجيل الثمن أو بعضه
 [. رواه أمحد وأبو داود ] ( ) { املسلمون على شروطهم }: صفة يف املبيع حلديث

 . ويصح أن يشترط البائع على املشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكىن الدار شهرا مثال
فاسد يببل العقد كاشتراط أحدمها على اآلخر عقدا آخر : أما الشروط الفاسدة فمنها
يببل العقد وإمنا يببل الشرط نفسه وذلك  ومنها ما ال. كسلف وبيع وإجارة وصرف

أو ال يبيعه وال يهبه إال إذا . فيما إذا شرط أن ال خسارة عليه أو مىت نفق املبيع وإال رده
 . كان الشتراط ذلك مصلحة خاصة فيصح الشرط

 : البيوع املنهي عنها

                                                 

 (. 3594)أبو داود األقضية (  )
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ضها من أباح اإلسالم بيع كل شيء جيلب اخلري والربكة، وحرم بعض البيوع ملا يف بع
اجلهالة والغرر، أو اإلضرار بأهل السوق، أو إيغار الصدور وحنوها مما يسبب األحقاد 

 : والتشاحن والتناحر ومنها
 : املالمسة - 1

 . والغرركأن يقول مثال أي ثوب ملسته فهو لك بكذا، وهذا البيع فاسد لوجود اجلهالة 
 :بيع املنابذة - 2

عليك بكذا، وهذا البيع فاسد ال يصح لوجود كأن يقول أي ثوب نبذته إيَل فهو 
 . اجلهالة والغرر

 :بيع احلصاة - 3
ارم هذه احلصاة فعلى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا، وهذا البيع فاسد : كأن يقول

 . ال يصح للجهالة والغرر
 : بيع النجش -4

 وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها، وهذا البيع حرام؛ ألن فيه تغريرا
 . باملشتري وخداعا له

 : بيعتان يف بيعة -5
بعتك هذا على أن تبيعين أو تشتري مين هذا، أو بعتك هذه السلعة بعشرة : كأن يقول

حالة، أو عشرين مؤجلة ويتفرقا قبل تعيني أحدمها، وهذا البيع غري صحيح؛ ألن البيع 
 . معلق بشرط يف األول؛ ولعدم استقرار الثمن يف الثاين

 : حلاضر للباديبيع ا -6
 . وهو السمسار الذي يبيع السلعة بأغلى من سعر يومها

 : بيع الرجل على بيع أخيه -7
 . كأن يقول ملن يريد شراء سلعة بعشرة عندي لك مثلها بتسعة

 . بيع السلعة قبل قبضها -8
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 : بيع العينة -9
 . وهي أن يبيعه سلعة إىل أجل مث يشتريها منه بأقل من قيمتها نقدا

 . البيع بعد النداء الثاين للجمعة ملن تلزمه -11
* * * 
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 أقسامه  -أحكامه  -الربا  -2
 الطرق اليت فتحها اإلسالم للتخلص منه 

 : تعريف الربا -أ
ربا املال إذا زاد ومنا، وأرىب على : مقصور ويبلق على الزيادة والنمو، يقال: الربا

 . اخلمسني زاد ويبلق على كل بيع حمرم
 . الزيادة يف أشياء خمصوصة: ا يف اصبالح الفقهاءوالرب -

أو هو عقد على عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد، أو 
 . مع تأخري يف البدلني أو أحدمها

 : حكمة حترمي الربا -ب
 : واإلسالم حَرم الربا لألمور التالية

ائن املرايب ال يبذل جهدا وال يقدم انعدام التقابل بني اجلهد والثمرة لكون الد -  
 . فيما حيصل عليه من كسب وما يتملكه من ربح..  عمال وال يتحمل خسارة

وإخالده إىل الراحة .. اهنيار اقتصاد اجملتمع بسبب تلُكؤ الدائن عن العمل - 2
 . والكسل طمعا يف ربح الفائدة واإلثقال على املدين بااللتزامات الربوية

خالق اجملتمع بسبب انعدام التعاون بني أفراده مما يؤدي حتما إىل تفسخ اهنيار أ - 3
 . اجملتمع وشيوع األنانية واألثرة فيه بدل التضحية واحملبة واإليثار

انقسام اجملتمع إىل طبقتني متنازعتني طبقة املستغلني واملتحكمني برؤوس أمواهلم،  - 4
 . م وأتعاهبم من غري حقوطبقة الفقراء واملستضعفني الذين أكلت جهوده

 : أنواع الربا -ب
 : الربا عند أكثر العلماء نوعان مها

الزيادة يف أحد : وربا النسيئة هو. التأجيل والتأخري: والنسيئة هي: ربا النسيئة -  
 . العوضني مقابل تأخري الدفع ويسمى باألجل

 . والفضل لغة ضد النقص: ربا الفضل - 2



 رسالة يف الفقه امليسر 

91 

يف أحد البدلني املتفقني جنسا، كذهب بذهب أكثر وبر برب الزيادة : وربا الفضل هو
 . أكثر وحنومها، مما جيري فيه ربا الفضل، ويسمى ربا البيع والربا اخلفي

 . تأخري قبض العوضني أو أحدمها: ربا اليد وهو: وزاد الشافعية نوعا ثالثا مسوه -
 . ر نفعربا القرض وهو املشروط فيه ج: وزاد بعضهم نوعا رابعا مساه -
غري أن هذا التقسيم مل خيرج يف احلقيقة عن تقسيم بقية العلماء إذ إن ما مسوه ربا  -

 . اليد أو ربا القرض ميكن إرجاعهما إىل النوعني األولني
 . ويقسم االقتصاديون احملدثون الربا إىل استهالكي وإنتاجي -
ة يف شراء احلاجات هو الزيادة اليت تؤخذ على القروض املستعمل: االستهالكي -  

 . االستهالكية كبعام وشراب ودواء وحنو ذلك
هو ما يؤخذ على الديون املستعملة يف عمليات إنتاجية كإقامة مصنع : اإلنتاجي - 2

 . أو عمل مزرعة أو من أجل أغراض جتارية حمضة
 : كما يقسمونه أيضا إىل نوعني آخرين مها

 . سبة كبريةوهو الذي جتعل فيه الفائدة بن: مضاعف -  
 . وهو الذي تكون فيه الفائدة بنسبة قليلة: بسيط - 2

وحترمي اإلسالم للربا يشمل كل تعامل به سواء أكان ربا فضل أو ربا نسيئة وسواء 
كان الربا بفائدة كثرية أو قليلة وسواء أكان ربا استهالك أو استثمار فكل هذه التنويعات 

  }: تعاىلتندرج حتت لفظ التحرمي يف قول الّله              } ( ) 

 [. 275: البقرة]
 : الطرق اليت فتحها اإلسالم للتخلص من التعامل بالربا -د

: لقائم والتخلص منه مستقبال، من هذه البرقهَيأ اإلسالم طرقا للقضاء على الربا ا
والعمل من . أنه أباح شركة املضاربة، وهي شركة يكون رأس املال فيها من شخص - 

                                                 

 . 275: سورة البقرة آية(  )
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شخص آخر، والربح مشترك بينهما بالقدر املتفق عليه، واخلسارة على صاحب رأس 
ر جهده املال، أما صاحب اجلهد والعمل فلم يتحمل من اخلسارة شيئا إذ يكفيه أنه خس

 . وعمله
أباح بيع الّسلم، وهو بيع آجل بعاجل، فمن كان مضبرا للمال يبيع على  - 2

 . املوسم من إنتاجه بسعر مناسب، وبشروط مذكورة يف كتب الفقه
وهو زيادة عن الثمن يف بيع النقد، وقد أباحه اإلسالم لتيسري : أباح بيع املؤجل - 3

 . ربامصاحل الناس، وللتخلص من التعامل بال
سواء أكان القرض على مستـوى : حض على وجود مؤسسات للقرض احلسن - 4

حتقيقا ملبدأ ..  األفـراد أو على مستوى اجلماعـات أو علـى مستـوى احلكومات
 . التكافل االجتماعي بني األمة

شرع اإلسالم دفع الزكاة للمديون احملتاج، والفقري الذي ال ميلك، والغريب  - 5
 . و ذلك سًدا حلاجتهم وجربا خللتهم ورفعا ملستواهماملنقبع وحن

تلك هي أهم األبواب اليت فتحها اإلسالم أمام أي فرد من اجملتمع، لتتحقق مصلحته 
وحتفظ له كرامته اإلنسانية، ويصل إىل مقصده النبيل يف قضاء حوائجه، وتأمني مصاحله 

 . وازدهار عمله وإنتاجه
 : فوائد البنوك وحكمها -
فائدة ما يسمى بالنقود السائلة، : فوائد مجع فائدة، واملقصود هبا عند االقتصادينيال -

وهي الزيادة اليت تدفعها البنوك وصناديق االدخار على الودائع أو تأخذها على القروض، 
وهي من الربا بل هي الربا بعينه وإن مسوها فوائد فال شك يف أهنا من الربا احملرم بالكتاب 

 . مجاعوالسنة واإل
على أن ما يسمونه قرضا . وقد نقل اإلمجاع على حترمي الزيادة املشروطة على القرض

: ليس قرضا بل هو كما يقول مفيت الديار السعودية الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه الّله
واحلقيقة فيما يقال عنه قرض ليس قرضا؛ ألن املقصود بالقرض اإلحسان واإلرفاق، "
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 . هو يف احلقيقة بيع دراهم إىل أجل، ورحبها رحبا معلوما مشروطاوهذا معاوضة ظاهرة ف
وهبذا يعلم أن الفائدة اليت تأخذها البنوك على القروض أو تدفعها على الودائع تساوي 

 ". الربا متاما فكالمها مبعىن الزيادة فيصح إطالق كل منهما على اآلخر 
* * *
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 اإلجارة -3
 : تعريف اإلجـارة - أ

 . ى منفعة مباحة معلومةهي عقد عل
 : حكمها - ب

 . جائزة، وهي عقد الزم من البرفني
 : حكمة مشروعيتها - ج

اإلجارة فيها تبادل املنافع بني الناس بعضهم بعضا فهم حيتاجون أرباب احلرف للعمل 
والبيوت للسكىن والدواب والسيارات واآلالت للحمل، والركوب، واالنتفاع، وإباحة 

 . على الناس وقضاء حلاجاهتماإلجارة تيسري 
 : اإلجارة نوعان -د 
 . أن تكون على عني معينة، كأجرتك هذه الدار أو السيارة -  
 . أن تكون على عمل كأن يستأجر شخصا لبناء جدار، أو حرث أرض وحنومها - 2

 : شروط اإلجارة - هـ
 : شروط اإلجارة أربعة هي

 . أن تكون من جائز التصرف -  
 . املنفعة كسكىن دار، أو خدمة آدمي، أو تعليم علممعرفة  - 2
 . معرفة األجرة - 3
أن تكون املنفعة مباحة كدار للسكن، فال تصح على نفع حمرم كالزنا، والغناء،  - 4

 . وجعل داره كنيسة، أو لبيع مخر وحنو ذلك
إن ركب سيارة أو طائرة أو سفينة، أو أعبى ثوبه قصارا أو خياطا أو (: مسألة)

ستأجر محاال بال عقد صح ذلك كله بأجرة العادة؛ ألن العرف اجلاري بذلك وغريه يقوم ا
 . مقام القول

 : ما يشترط يف املؤجر -و
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يشترط يف العني املؤجرة، معرفتها برؤية أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، وأن 
 . مؤجر أو مأذونا له فيهايقدر على تسليمها، وأن تشتمل على املنفعة، وأن تكون مملوكة لل

 : مسائل يف اإلجارة -ز
تصح إجارة الوقف، فإن مات املؤجر، وانتقل إىل من بعده مل تنفسخ وللثاين حصته  -

 . من األجرة
 . كل ما حرم بيعه حرمت إجارته إال الوقف، واحلر، وأم الولد -
 . تنفسخ اإلجارة بتلف العني املؤجرة، وانقباع نفعها -
األجرة على التعليم، وبناء املساجد، وحنوها، أما احلج فيجوز مع احلاجة  جيوز أخذ -

 . أخذ األجرة
إذا أخذ اإلمام، أو املؤذن، أو املعلم للقرآن من بيت املال أو أعبي بال شرط جاز  -
 . له ذلك
 . ال يضمن األجري ما تلف بيده ما مل يفرط أو يتعدى -
جرة بتسليم العني املؤجرة وإن تراضيا على جتب األجرة بالعقد، وجيب تسليم األ -

 . التأجيل، أو التقسيط جاز، واألجري يستحق أجرته إذا قضى عمله
* * * 
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 الوقف -4
 : تعريف الوقف لغة واصطالحا - 1

 : الوقف يف اللغة
وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسّبله : مصدر وقف ومجعه أوقاف، يقال

 . مبعىن واحد
 : حوأما يف االصطال

 . هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة
 : األصل يف مشروعية الوقف - 2

 . وكذلك إمجاع األمة األصل يف مشروعيته السّنة الثابتة عن رسول الّله 
يا رسول الّله، إين أصبت ماال خبيرب مل : مر قالأن ع }ففي الصحيحني : أما السنة

إن شئت حبست أصلها : "أصب قط ماال أنفس عندي منه، فما تأمرين فيه؟ قال
 . ( ) { وتصدقت هبا غري أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث

فتصدق هبا عمر على الفقراء وذوي القرىب والرقاب ويف سبيل الّله وابن السبيل 
جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف أو يبعم صديقا غري  والضيف، وال

 . متمول فيه
ذو  مل يكن أحد من أصحاب النيب  والوقف مما اختص به املسلمون، قال جابر 

 . مقدرة إال وقف
وهذا يبني أن ما عليه الناس اآلن عكس ما عرف يف عصر الصحابة، فغالب الناس "

 ". وال يعرفون الوقف اآلن ال يعرفون إال الوصية 
 : حكمة مشروعية الوقف -3

                                                 

، النسائي األحباس (375 )، الترمذي األحكام (633 )، مسلم الوصية (2516)البخاري الشروط (  )
 (. 2/55)، أمحد (2396)، ابن ماجه األحكام (2171)، أبو داود الوصايا (3654)
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ُيرِغب َمْن وَسع الّله عليهم من ذوي الغىن واليسار أن يتزودوا من الباعات  - 
ويكثروا من القربات فيخصصوا شيئا من أمواهلم العينية ما يبقى أصله وتستمر املنفعة منه 

ه وال يصونه فينمحي عمله ويصبح خشية أن يؤول املال بعد مفارقة احلياة إىل من ال حيفظ
َعقُبه من ذوي الفاقة واإلعسار، ودفعا لكل هذه التوقعات ومشاركة يف أَعمال اخلريات 
شرع الوقف يف احلياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه ويضعه يف موضعه الذي يريده ويتمناه 

 . وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة كما كان يف احلياة
يف قيام املساجد واملدارس والربط وحنوها من أعمال اخلري الوقف سبب رئيسي  -2

واحملافظة عليها، فإن أغلب املساجد على مدى التاريخ قامت على تلك األوقاف، بل إن كل 
 . ما حيتاجه املسجد من فرش وتنظيف ورزق القائمني عليه كان وال يزال مدعوما باألوقاف

 : ألفـاظ الوقـف - 4
 : له ألفاظ صرحية وهي

 . وقفت وحبست وسّبلت
 : وأما األلفاظ الكنائية فهي
 . تصدقت وحّرمت وأبدت

 : وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بواحد من ثالثة أمور
 . النية، فإذا نبق ونوى بواحدة من هذه األلفاظ الكنائية صار موقفا -  
الكنائية كتصدقت إذا اقترنت األلفاظ الكنائية بواحدة من األلفاظ الصرحية أو  - 2

 . بكذا صدقة موقوفة أو حمّبسة أو مسّبلة أو مؤبدة أو حمرمة
وكما يصح الوقف . حمرمة ال تباع وال توهب: أن يصف العني بأوصاف، فيقول -3

بالقول كواحد من األلفاظ الصرحية أو الكنائية على ما ُذكر فإنه يصح بالفعل كمن جعل 
 . يهاأرضه مسجدا وأذن للناس يف الصالة ف

 : أنواع الوقف - 5
 : ينقسم الوقف باعتبار اجلهة األوىل اليت وقف عليها إىل نوعني
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 .خريي –  
 . وأهلي - 2
 : الوقف اخلريي - 1

هو الذي يوقف يف أول األمر على جهة خريية ولو ملدة معينة، ويكون بعدها وقفا 
درسة مث من على شخص معني أو أشخاص معينني، كأن يقف أرضه على مستشفى أو م

 . بعد ذلك على أوالده
 : الوقف األهلي أو الُذري - 2

وهو الذي يوقف يف ابتداء األمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينني 
 . كأن يوقف على نفسه مث على أوالده مث على جهة خريية من بعدهم. وجيعل آخره جلهة خريية

 : حمل الوقـف - 6
جود املتقّوم من عقار أرضا أو دارا باإلمجاع، أو منقول حمل الوقف هو املال املو

وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه  } ككتب وثياب وحيوان وسالح، لقوله 

األمة على وقف احُلصُر والقناديل يف واتفقت . ( ) { احتبس أدرعه وأعتده يف سبيل الّله

 . املساجد من غري نكري
 . ويصح وقف احللي للبس واإلعارة؛ ألنه عني ميكن االنتفاع هبا دائما فصح وقفها كالعقار

 : شـروط امُلوقـف
 : يشترط يف املوقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإال فال وهي

من غاصب وال من مشتر مل يستقر له أن يكون أهال للتربع، فال يصح الوقف  -  
 . امللك استقرارا تاما

 . أن يكون املوقف عاقال، فال يصح الوقف من جمنون وال معتوه وحنومها - 2

                                                 

، أبو (2464)، النسائي الزكاة ( 376)، الترمذي املناقب (913)، مسلم الزكاة (399 )البخاري الزكاة (  )
 (. 2/323)، أمحد (623 )داود الزكاة 
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 . أن يكون بالغا، فال يصح وقف الصيب سواء كان مميزا أو غري مميز - 3
 . أن يكون رشيدا فال يصح الوقف من حمجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة - 4
 : شـروط املوقـوف - 8

 : ولكي يكون الوقف نافذا يف املوقوف فيشترط لذلك شروطا
 . أن يكون ماال متقّوما من عقار وغريه -  
 . أن يكون املوقوف معلوما حمددا - 2
 . أن يكون املوقوف مملوكا للواقف حال الوقف - 3
 . أن يكون املوقوف معينا غري شائع فال جيوز وقف نصيب مشاع - 4
 . أن ال يتعلق باملوقوف حق للغري - 5
 . أن ميكن االنتفاع باملوقوف عرفا - 6
 . أن يكون يف املوقوف منفعة مباحة - 7
 : كيفية االنتفاع باملوقوف - 9

 : حيصل االنتفاع باملوقوف
بتحصيل املنفعة كسكن الدار وركوب الدابة والصوف واللنب والبيض والوبر من 

 . احليوان
 : بني الوقف والوصية الفرق - 11
أن الوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، بينما الوصية متليك مضاف إىل ما بعد  -  

 . املوت ببريقة التربع سواء كان يف األعيان أو يف املنافع
 أن الوقف يلزم وال جيوز الرجوع فيه يف قول عامة أهل العلم لقول الرسول  - 2
 . ( ) { إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا فتصَدَق }: لعمر

 . أما الوصية فإهنا تلزم وجيوز للوصي أن يرجع يف مجيع ما أوصى به أو بعضه
                                                 

، النسائي األحباس (375 )، الترمذي األحكام (633 )، مسلم الوصية (2516)البخاري الشروط (  )
 (. 2/55)أمحد ، (2396)، ابن ماجه األحكام (2171)، أبو داود الوصايا (3654)
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الوقف خيرج العني املوقوفة عن التمليك ألحد وختصيص املنفعة للموقوف عليه،  -3
 . صى هبا أو منفعتها للموصى لهبينما الوصية تتناول العني املو

متليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وللتمليك يف  -4
 . الوصية ال يظهر حكمه إال بعد موت املوصي

 -6. الوقف ال حد ألكثره بينما الوصية ال تتجاوز الثلث إال بإجازة الورثة -5
 . إال بإجازة الورثة الوقف جيوز لوارث والوصية ال جتوز لوارث
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 الوصية  -5
 : تعريـف الوصيـة -أ

الوصية هي األمر بالتصرف بعد املوت ويتضمن إيصال األمانات والتربع باملال 
 . وتزويج البنات وغسل امليت والصالة عليه وتفرقة الثلث وغري ذلك

 : األصل يف مشروعية الوصية -ب
  }: اىلاألصل فيها الكتاب والسنة واإلمجاع، قال تع              

              } ( ) [15 : البقرة .] 

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتني إال ووصيته  } وقال 

 . (2) { مكتوبة
 : ما تنعقد به الوصية -ج
 . العبارة -  
 . الكتابة - 2
 . اإلشارة املفهمة - 3

يت مثل أوص. ال خالف بني الفقهاء يف انعقاد الوصية باللفظ الصريح: العبارة: أوال
لفالن بكذا، أو غري الصريح الذي يفهم منه الوصية بالقرينة كجعلت له بعد مويت كذا أو 

 . اشهدوا أين أوصيت لفالن بكذا
الكتابة إذا صدرت من عاجز عن النبق كاألخرس ومعتقل اللسان إذا امتدت : ثانيا

 . عقلته أو صار ميئوسا من قدرته على النبق
قد الوصية من األخرس أو معتقل اللسان باإلشارة املفهمة اإلشارة املفهمة، وتنع: ثالثا

 . بشرط أن يصري معتقل اللسان ميئوسا من نبقه
                                                 

 . 15 : سورة البقرة آية(  )
، أبو (6 36)، النسائي الوصايا (974)، الترمذي اجلنائز (627 )، مسلم الوصية (2517)البخاري الوصايا ( 2)

 (. 492 )، مالك األقضية (2/15)، أمحد (2699)، ابن ماجه الوصايا (2162)داود الوصايا 
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 : حكم الوصيـة -د
  }: الوصية مشروعة ومأمور هبا، قال جل وعال                

               } ( )[ ....56 : املائدة .] 

 : أنـواع الوصيـة -هـ
 : الوصية الواجبة - 1

وتكون على من عليه دين ويف ذمته حقوق ولديه أمانات وُعهد فإنه جيب عليه أن 
الكتابة الواضحة اجللية اليت حتدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة، وما يوضح ذلك كله ب

لديه من أمانات وُعَهد وذلك حىت يكون الوارث على أمر واضح حني التصرف فيما 
 . وكل إليه

 : الوصية املسنونة - 2
فهذه مستحبة . واملرغب فيها، وهي اليت تكون يف ثلث املال فما دون لغري وارث

ال الرب وطرق اخلري سواء كانت خاصة كلفالن قريبا كان أو أجنبيا أو وتصرف يف أعم
جلهة معينة كاملسجد الفالين أو جلهات عامة كاملساجد واملدارس واملكتبات واملالجئ 

 . واملشايف وحنوها
 : قدر الوصيـة -و

أوصي مبايل  }: لسعد حني قال ال جيوز أن تتجاوز الوصية الثلث؛ لقول النيب 

 (2) { الثلث والثلث كثري: "بالثلث؟ قال: قال" ال: "بالشبر؟ قال: قال" ال: "كله؟ قال

 [. متفق عليه]

                                                 

 . 56 : سورة املائدة آية(  )
، (3621)، النسائي الوصايا (6  2)، الترمذي الوصايا (621 )، مسلم الوصية ( 259)خاري الوصايا الب( 2)

 (. 96 3)، الدارمي الوصايا (495 )، مالك األقضية (61 / )، أمحد (2164)أبو داود الوصايا 
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 . وال جيوز الوصية لوارث أو ألجنيب يف أكثر من الثلث إال بإجازة الورثة

 : ما يعترب لصحة الوصية -ز
 . أن تكون باملعروف أي بالعدل -  

 . أن تكون على ما شرعه الّله على لسان نبيه  - 2

 . على املوصي أن خْيلص عمله لّله وأن يقصد بوصيته أعمال الرب واخلري - 3

 : ما يشترط يف املوصي -ح
 . أن يكون أهال للتربع -  

 . أن يكون مالكا - 2

 . كون راضيا خمتاراأن ي - 3

 : ما يشترط يف املوصى له -ط
 . أن يكون على جهة بر أو مباح -  

أن يكون املوصى له موجودا وقت الوصية حتقيقا أو تقديرا وعلى ذلك تصح  - 2

 . الوصية للمعدوم

 . أن يكون الشخص معلوما - 3

 . أن يكون أهال للتملك واالستحقاق - 4

 . أن يكون غري قاتل - 5

 . يشترط يف املوصى له أال يكون وارثا - 6

 : ما يشترط يف املوصى به -ي
 . أن يكون ماال قابال للتوارث -  

 . أن يكون املال املوصى به متقوما يف عرف الشرع - 2
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 . أن يكون قابال للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية - 3

 . أن يكون املوصى به مملوكا للموصي أثناء الوصية - 4

 . ن ال يكون املوصى به معصية أو حمرما شرعاأ -5

 : إثبـات الوصيـة -ك
يندب باالتفاق كتابة الوصية وبدؤها بالبسملة والثناء على الّله باحلمد وحنوه والصالة 

مث إعالن الشهادتني كتابة أو نبقا بعد البسملة واحلمد لّله والصالة  والسالم على النيب 

 . على النيب 
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 : ألوصيـاءأنـواع ا  -ل
 : أنواع األوصياء ثالثة

 . وصي احلاكم - 
 . وصي القاضي -2
 . الوصي املختار لواحد من أفراد املسلمني -3
 : مبطالت الوصية -م
 . الرجوع عن الوصية بتصريح أو داللة - 
 . تعليق الوصية على شرط مل يتحقق -2
 . عدم وجود تركة تكون حمال للوصية -3
 . يزوال أهلية املوص -4
 . رّدة املوصي عن اإلسالم عند بعض أهل العلم -5
 . رد الوصية من قَبل املوصي له -6
 . موت املوصى له املعَين قبل موت املوصي -7
 . قتل املوصى له املوصي -1
 . هالك املوصى به املعني أو ظهور استحقاقه -9

 . تببل الوصية إذا كانت لوارث ومل جيزها الورثة -5 
* * *
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 األحوال األسرية  :القسم الثالث
 النكاح

 : حكمة مشروعية النكاح
يا معشر الشباب،  }: بقوله النكاح من سنن اإلسالم اليت رَغب فيها الرسول  -

من استباع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستبع فعليه 
 [. رواه اجلماعة] ( ) { بالصوم فإنه له وجاء

 : من حكمة الزواج -
الزواج بيئة صاحلة تؤدي إىل ترابط األسرة، وتبادل احملبة، وإعفاف النفس،  -  

 . اموصيانتها عن احلر
 . الزواج خري وسيلة إلجناب األوالد، وتكثري النسل مع احملافظة على األنساب - 2
الزواج أحسن وسيلة إلرواء الغريزة اجلنسية وقضاء الوطر مع السالمة من  - 3

 . األمراض
 . ويف الزواج إشباع لغريزة األبوة واألمومة اليت تنمو بوجود األطفال - 4
طمـأنينـة، واحتشـام، وإعفـاف للـزوج وفـي الـزواج سكـن، و - 5

 . إخل... والزوجة
 : تعريف النكاح لغة وشرعا

 : النكاح يف اللغة
نكح فالنة إذا عزم على أن : تقول. الوطء واجلمع بني الشيئني وقد يبلق على العقد

 . نكح امرأته أي جامعها: يتزوجها وعقد عليها، وإذا قلت
 : والنكاح شرعا

                                                 

، (2245)ام ، النسائي الصي( 51 )، الترمذي النكاح (455 )، مسلم النكاح (4771)البخاري النكاح (  )
 (. 65 2)، الدارمي النكاح (371/ )، أمحد (145 )، ابن ماجه النكاح (2546)أبو داود النكاح 
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ظ إنكاح أو تزويج يف اجلملة واملعقود عليه منفعة االستمتاع أو عقد يعترب فيه لف
 . االزدواج أو املشاركة

 : حكـم النكـاح
ُيسن لذي شهوة ال خياف الزنا، وجيب على من خيافه، وُيباح ملن ال شهوة له كالعنني 

 . والكبري، وحيرم بدار احلرب، لغري ضرورة
 : صيغـه

: زوجت أو نكحت، أو يقول: بأي لغة، فيقولينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه، و
قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت أو رضيت، وُيستحب أن يكون باللغة العربية 

 . ومن مل يعرفها أدى اإلجياب أو القبول بلغته
 : أركـان النكـاح

 : له ركنان
أو تزويج  اللفظ الصادر من الويل، أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح: اإلجياب وهو -  

  }: ممن حيسن العربية، ألهنما اللفظان الوارد هبما القرآن، قال تعاىل    

     } ( ) [3: النساء .] 

 . در من الزوج، أو من يقوم مقامهاللفظ الصا: القبول وهو -2
ويكون اإلجياب سابقا للقبول . قبلت فقط: رضيت هذا النكاح، أو: قبلت، أو: بلفظ
 . إال بقرينة

 : شروط النكاح أربعة وهي
 . تعيني الزوجني -  
رضا الزوجني فال جيوز إكراه أحدمها على اآلخر، وتستأذن البكر والثيب،  - 2
 . وال يشترط ذلك من جمنون ومعتوه" بق الثيب صمات البكر، ون"واإلذن 

                                                 

 . 3: سورة النساء آية(  )
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الويل، ويشترط أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقال رشيدا عدال ويشترط االتفاق يف  -3
الدين، وأبو املرأة أحق بتزوجيها، مث وصيه يف النكاح، مث جدها ألب وإن عال، مث ابنها وإن 

ا ألبوين، مث ألب، مث بنومها، مث نزل، مث أخوها ألبوين، مث ألب مث ابنامها كذلك، مث عمه
 . أقرب العصبة نسبا مث السلبان

 . الشهادة، فال يصح النكاح إال بشاهدين عدلني ذكرين مكلفني -4
 . خلو الزوجني من املوانع -5

 : ما يسن وما حيرم يف النكاح
 . ُيسن نكاح امرأة واحدة ملن خاف عدم العدل، دينة، أجنبية، بكر، ولود، مجيلة -
يستحب ملن أراد خببة امرأة أن ينظر منها إىل ما ليس بعورة، وما يدعوه إىل  -

 . نكاحها بال خلوة ليكون على بَينة من أمره، وللمرأة أن تنظر إىل خبيبها كذلك
 . إن مل يتيسر للخبيب النظر إليها، بعث إليها امرأة ثقة تتأملها مث تصفها له -
 . أخيه حىت يذر أو يأذن حيرم على الرجل أن خيبب على خببة -
 . يباح التصريح، والتعريض يف خببة املعتدة ملن طلقها طالقا بائنا دون الثالث -
 . حيرم التصريح، والتعريض ملبلقة رجعية يف عدهتا -
 . يسن العقد يوم اجلمعة مساًء؛ ألن فيه ساعة إجابة ويسن باملسجد إن تيسر -

* * *
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 أحكام خاصة باملرأة املسلمة  :القسم الرابع
  :متهيد

 : مَلا كان خباب الشارع إىل املكلفني ينقسم إىل ثالثة أقسام
 . قسم خاص بالرجل - 
 . قسم خاص باملرأة -2
 . وقسم مشترك بينهما -3

ملرأة ومعظم األحكام أحببت يف هذه املسائل أن أذكر أهم األحكام الفقهية اليت ختص ا
 . اليت يشترك فيها الرجل واملرأة ذكرهتا قبُل يف األقسام الثالثة اليت تقدمت

 : وإليك هذه املسائل مفصلة
 مسائل خاصة باملرأة 

 مسائل خاصة باملرأة 
 : املسـألة األولـى

 . لبس الباروكة جائز للحاجة: حكم املسح على الباروكة
الباروكة فإهنا ال متسح عليها عند وضوئها للصالة؛ ألهنا  فإذا احتاجت املرأة إىل لبس

ليست مخارا وال يف معىن اخلمار؛ وألنه ال بد من املسح على الرأس مباشرة أو على الشعر 
 . الذي خلقه الّله

 : املسـألة الثانيـة
( كاملناكري واإلكالدور)تتعمد بعض النساء فيضعن على أظافرهن طالًء : طالء األظافر

حيجب وصول املاء إىل البشرة، وهو ال جيوز، بل يشترط وضعها على طهارة ويزال  مما
 . عند الوضوء مرة أخرى
 : املسـألة الثالثـة

 . هو دم خيرج من ُقُبل املرأة حال صحتها من غري سبب والدة أو افتضاض: احليض
الدم قبل  ويرى كثري من الفقهاء أن وقته يبدأ عند بلوغ األنثى تسع سنني، فإذا رأت
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بلوغها هذا السن ال يكون دم حيض بل دم علة وفساد وقد ميتد إىل آخر العمر والغالب 
 . أَنه ينقبع عند بلوغ سّن اخلمسني

 . السـواد واحلمرة والصفـرة والكـدرة واخلضرة والترابية: وأنواعـه ستة
ت أو وأقل احليض يوم وليلة، وأوسبه مخسة، وأكثره مخسة عشر يوما، وغالبه س

 . سبع
وأقل البهر الفاصل بني احليضتني ثالثة عشر يوما غالبا وقد يكون أقل من ذلك أو 

 . أكثر
ومينع احليض الصالة والصوم ودخول املسجد وقراءة القرآن يف املصحف والبواف 

 . واجلماع كما أنه عالمة على البلوغ
 : املسـألة الرابعـة

لوالدة أو خروج أكثر الولد ولو سقبا هو الدم اخلارج من الفرج عقب ا: النفاس
 . استبان َخلُقه

 -وإذا ولدت املرأة توأمني. أربعون يوما غالبا وليس ألقله مدة معينة: ومدة النفاس
 . فتعترب مدة نفاسها من األول ال من الثاين

 ... ومينع النفاس األشياء اليت مينعها احليض كالصوم والصالة وهكذا
 : املسـألة اخلامسـة

االستحاضة هي سيالن الدم يف غري وقت احليض والنفاس من أدىن : الستحاضةا
الرحم فكل ما زاد على أكثر مدة احليض أو النفاس أو نقص عن أقله أو سال قبل سن 

وحكم االستحاضة أهنا حدث دائم ال مينع . فهو استحاضة -وهو تسع سنني -احليض
 . صالة وال صوما

 . وجيوز لزوجها جمامعتها. واملستحاضة تتوضأ لكل صالة
 . والدم الذي تراه احلامل يعد من قبيل االستحاضة

 : املسـألة السادسـة
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تنهى املرأة عن حلق شعرها إال حلاجة، وحيرم عليها النمص والوشم ووصل الشعر 
 [. رواه السبعة] { هبالعن الفاعلة واملفعول  } ألن النيب  ( )والتفلج 

 . وحيرم على املرأة وضع البيب إال لزوجها، وبني النساء
 : املسـألة السابعـة

املرأة كلها عورة عند وجود الرجال األجانب فيجب عليها أن تتحجب : عورة املرأة
 . عن الرجال األجانب كما ال جيوز هلا اخللوة بالرجل األجنيب

، وهو من حترم عليه على التأبيد بسبب مباح من وال تسافر إال مع ذي حمرم منها
 . نسب أو مصاهرة أو رضاع

وتستر املرأة يف الصالة مجيع بدهنا إال وجهها وكفيها وقدميها وجيب ستر ذلك إذا 
 . كانت حبضرة رجال أجانب ويستحب ستر كفيها وقدميها مبلقا

، وال يكون مشجرا والساتر من اللباس ما كان فضفاضا كثيفا، ال يشبه لباس الرجل
 . جيذب األنظار وال يشبه لباس الكافرات وال يكون لباس شهرة

 (: زينة املرأة: )املسألة الثامنة
للمرأة زينة منها ما هو حل هلا ومنها ما هو حمرم عليها، فيباح للمرأة البيب والذهب 

 . والفضة واحلرير ولبس املعصفر
اخليالء، وإلفات نظر الناس إليها والبيب وحيرم عليها الزينة املقصود هبا الشهرة و

 . الذي تفوح رائحته واإلبداء أمام غري احملارم
 (: صوت املرأة: )املسألة التاسعة

صوت املرأة ليس بعورة إال إذا حاولت ترخيمه وترقيقه وإفتان الناس به وبالغت يف 
 . ذلك

وسيلة جذب ومجع وأما غناؤها فإنه حرام وقد ولع به الكثري يف زماننا واختذوه 
                                                 

وهو وخز اجللد بإبرة وحنوها حىت يسيل الدم مث حشو ذلك : والوشم. إزالة شعر احلاجبني أو ترقيقهما: النمص(  )
 . ترقق األسنان مبربد إظهارا للصغر وحسن األسنان هو: والتفلج. املوضع مبادة ملونة
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وجيوز منه للمرأة ما . والغناء حرام يف حق الرجال وهو يف حق النساء أشد حرمة. للمال
كان يف مناسبات األفراح واألعياد ويف وسط نساء حبت، وبألفاظ حممودة شرعا وبدون 

 . موسيقى
 : املسـألة العاشـرة

لصالة على اجلنازة جيوز للمرأة أن تغّسل ولدها الصغري وزوجها، كما جيوز هلا ا
كالرجل، لكن ال جيوز هلا اتباع اجلنائز وتشييعها، وال جيوز هلا زيارة املقابر، وتنهى عن 
النياحة والندب ولبم اخلدود وشق اجليوب ونتف الشعور، وكل ذلك من أمر اجلاهلية 

 . وهو من كبائر الذنوب
ما على الزوج فتحد وال جيوز للمرأة أن حتد على غري زوج أكثر من ثالثة أيام وأ

وجوبا أربعة أشهر وعشرا، وعليها القرار يف بيت الزوجية وجتنب الزينة والبيب، وليس 
 . لإلحداد لباس معني

 : املسألة احلادية عشرة
للمرأة أن تتحلى مبا أباح الّله هلا من الذهب والفضة مبا جرت به العادة عرفا، وعليها 

 . جتنب السرف واخليالء يف ذلك
فيما تلبسه من ُحلي الذهب والفضة زكاة إذا كان مستعمال استعماال يوميا أو وليس 
 . للمناسبات

 : املسألة الثانية عشرة
جيوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغري إذنه مما جرت العادة به إذا علمت رضاه 

خبيال ال لذلك، وجيوز هلا أن تعبيه زكاة ماهلا إذا كان من أهل الزكاة، وإذا كان زوجها 
 . ينفق النفقة الواجبة فلها أن تأخذ من ماله بغري إذنه ما يكفيها وولدها باملعروف

 : املسألة الثالثة عشرة
يباح للحامل واملرضع الفبر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولدمها أو على أنفسهما 

لدمها فقط أما إن خافتا على و. فقط، وعليهما يف هاتني احلالتني القضاء دون الفدية
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هذا بالنسبة للحامل أما املرضع فإن قبل البفل ثدي غريها . فعليهما القضاء والفدية
وقدرت أن تستأجر له أو كان له مال يستأجر منه من ترضعه استأجرت له وال تفبر، 

 . وحكم املستأجرة للرضاع حكم األم فيما تقدم
 . حاضرا شاهدا وليس للمرأة أن تصوم صوم تبوع بغري إذن زوجها إذا كان

 : املسألة الرابعة عشرة
ليس للرجل أن مينع زوجته من حج الفرض، وإذا استأذنته يتعني عليه اإلذن هلا 
والتعاون معها فيما ميكنها من أداء فريضة الّله عليها، وأما حج التبوع فله منعها إذا ترتب 

 . على ذلك إخالل مبصلحته أو مبصلحة أوالدها
 : شرةاملسألة اخلامسة ع

 : تلبس املرأة يف إحرامها مالبسها العادية وتتجنب عند إحرامها
 . الثوب الذي مسه البيب - 
 . القفازان -2
 . النقاب -3
 . الثوب املعصفر -4

 : املسألة السادسة عشرة
النفساء واحلائض تغتسل وحترم وتقضي املناسك كلها غري أهنا ال تبوف بالبيت حىت 

 . البيتتبهر فإذا طهرت طافت ب
 : املسألة السابعة عشرة

تشرع التلبية للحاج ويرفع الرجال أصواهتم هبا وتسّرها النساء، وليس للمرأة أن ترمل 
ال يف البواف وال يف السعي، وال ترفع صوهتا بالدعاء وال تزاحم عند احلجر األسود وال 

 . غريه
 : املسألة الثامنة عشرة

، ويقوم التقصري للمرأة مقام احللق بالنسبة احللق والتقصري نسك يف احلج والعمرة
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 . للرجل إذ ال جيوز للمرأة حلق رأسها
وصفة التقصري هلا أن تقص من كل ضفرية قدر أمنلة أو جتمع شعرها إذا مل يكن 

 . ضفائر وتقص منه هذا القدر
 : املسألة التاسعة عشرة

. درة احليضيستحب تعجيل طواف اإلفاضة للنساء يوم النحر إذا كن خيفن مبا
تأمر النساء بتعجيل اإلفاضة يوم النحر خمافة احليض،  -رضي الّله عنها -وكانت عائشة 

وليس على احلائض طواف الوداع إذا أدت طواف اإلفاضة وكانت حال خروجها من 
 . مكة حائضا

 : املسـألة العشـرون
سيا أو شيوعيا أو هندو -ال حيل ملسلمة الزواج من غري مسلم سواء أكان مشركا

أو من أهل كتاب، ذلك ألن للرجل حق القوامة على زوجته وعليها طاعته، وهذا  -غريه
معىن الوالية، فال حيق لكافر أو مشرك أن تكون له والية وسلبان على من تشهد أن ال إله 

 . إال الّله وأن حممدا رسول الّله 
 : املسألة احلادية والعشرون

 . ري أو الصغرية أو املعتوه الذي ال مييزاحلضانة هي القيام برعاية الصغ
ولألم حق حضانة الصغري والصغرية وجترب على ذلك إن امتنعت، ويليها يف هذا احلق 
أمها مث أمهاهتا القرىب فالقرىب مث األب مث أمهاته كذلك، مث اجلد مث أمهاته كذلك، مث 

مث خاالت أبيه مث عمات األخت ألبوين مث ألم مث ألب مث عماته، مث خاالت مث خاالت أمه 
أبيه مث بنات إخوته مث بنات أعمامه وعماته مث بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه مث لباقي 

 . العصبة األقرب مث لذي أرحامه مث للحاكم
وعلى األب دفع أجرة احلضانة ملن طلبه، ويشترط يف احلضانة البلوغ والعقل والقدرة 

إلسالم وأن ال تكون متزوجة فإن تزوجت سقط حقها يف على التربية واألمانة واخُلُلق وا
احلضانة، وإذا بلغ الغالم سبعا ُخِير بني أبويه وكان مع من اختار منهما، واألنثى أحق هبا 
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 . أبوها بعد سبع حىت يتسلمها زوجها
 : املسألة الثانية والعشرون

ا عن الرجال علماء املذاهب األربعة متفقون على وجوب تغبية املرأة مجيع بدهن
األجانب وسواء منهم من يرى أن الوجه والكفني عورة ومن يرى أهنما غري عورة يرونه 

 . يف هذا الزمان لفساد أكثر الناس ورقة دينهم وعدم تورعهم عن النظر احملرم إىل املرأة
ه هذا ما تيسر مجعه وتأليفه يف هذه الُعجالة سائال املوىل العلي القدير أن ينفع به، والّل

 . من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل
 صاحل بن غامن السدالن. د

 الرياض –أستاذ الفقه بكلية الشريعة 
 وكان الفراغ منه غرة ذي احلجة

 هـ 3 4 احلرام سنة 
* * * 
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