
 

 

 الرايض البديعة
 يف أصول الدين وبعض فروع الشريعة

 على مذهب اإلمام الشافعي
 رضي هللا عنه

 
 للشيخ الفاضل حممد حسب هللا

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد سيد      
 .املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدين

بعد( فهذا خمتصر يف أصول الدين ومجلة من فروعه على أما )     
مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه مسيته: )الرايض البديعة( يف أصول 
الدين وبعض فروع الشريعة، راجياً من هللا أن ينفع به طلبة العلم ال سيما 

 املبتدئني وأن يوجه إليه رغبة الراغبني.
ملكلفني ولو كان رقيقًا أن اعلم أنه جيب على كل شخص من ا     

يعرف أركان اإلسالم واإلميان. فأركان اإلسالم مخسة: أن تشهد أن ال 
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إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان 
 .وحتج البيت احلرام إن استطعت إليه سبيالً 

ورسله واليوم  وأركان اإلميان ستة: أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه     
اآلخر وابلقدر خريه وشره، وجيب عليه أيضًا أن يعرف عقائد اإلميان 
وهي الصفات الواجبة هلل تعاىل واملستحيلة عليه واجلائزة يف حقه 
والصفات الواجبة للرسل عليهم الصالة والسالم. واملستحيلة عليهم 

 واجلائزة يف حقهم.
بقاء وخمالفته تعاىل جلميع خلقه فيجب( هلل تعاىل الوجود والقدم وال)     

وقيامه تعاىل بنفسه، ومعناه أنه تعاىل ال يفتقر إىل ذات يقوم هبا وال إىل 
موجد يوجده، بل هو تعاىل املوجد لألشياء كلها، جيب له تعاىل 
الوحدانية ومعناها أنه تعاىل ال اثين له يف ذاته وال يف صفاته وال يف 

منها تسمى صفة نفسية وهي الوجود أفعاله، فهذه ست صفات، األوىل 
واخلمسة اليت بعدها يقال هلا صفات سلبية، وجيب له تعاىل أيضًا سبع 

واإلرادة والعلم احمليط  صفات يقال هلا صفات املعاين وهي: القدرة
جبميع املعلومات واحلياة والسمع والبصر والكالم اخلايل عن احلروف 

 .وادثواألصوات وغريها مما يوجد يف كالم احل
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ويستحيل( عليه تعاىل العدم واحلدوث والفناء ومماثلته تعاىل لشيء )     
من خلقه وافتقاره إىل ذات أو موجود، وأن ال يكون واحدًا يف ذاته أو 
صفاته أو أفعاله، ويستحيل عليه تعاىل العجز ووجود شيء من العامل بغري 

م والعمى والبكم، إرداته تعاىل واجلهل بشيء من املعلومات واملوت والصم
 أو وجود حرف أو صوت يف كالمه القدمي. 

 )وجيوز( يف حقه عز وجل فعل كل ممكن وتركه.      
)وجيب( له تعاىل إمجااًل كل كمال يليق بذاته العلية ويستحيل عليه      

مجيع النقائص، والدليل على ذلك كله وجود هذا العامل على هذا الشكل 
 البديع.

سل عليهم الصالة والسالم الصدق يف مجيع ما أخربوا به وجيب( للر )     
 .ولو ابملزح واألمانة والفطانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق

ويستحيل( عليهم الكذب واخليانة والبالدة وكتمان شيء مما أمروا )     
 بتبليغه. 

)وجيوز( يف حقهم صفات البشر اليت ال تنقص بسببها مراتبهم العلية       
 ألكل والشرب واملرض والوقاع احلالل. كا

)وجيمع( معىن هذه الصفات كلها قول ال إله إال هللا حممد رسول      
 .هللا
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وجيب( على املكلف أيضًا أن يعتقد أن املالئكة عليهم الصالة )     
والسالم من مجلة عباد هللا املكرمني وأهنم معصومون من مجيع املعاصي 

وأنه ال يعلم كثرهتم إال هللا تعاىل ومنهم جربيل منزهون عن صفات البشر، 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وهؤالء األربعة هم الرؤساء وهم أفضلهم، 
ومنهم محلة العرش وهم اآلن أربعة ويزاد عليهم يوم القيامة أربعة ومنهم: 
منكر ونكري ورضوان خازن اجلنة ومالك خازن النار، وأن يعتقد أن 

نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم مث الرسل مث األنبياء مث  أفضل اخللق كلهم
املالئكة صلوات هللا وسالمه عليهم، مث الصحابة رضي هللا عنهم، وأن 
يعتقد أن اخللق كلهم ميوتون عند انقضاء أعمارهم، وأن القابض 
ألرواحهم ملك املوت وهو عزرائيل، وأهنم يسألون بعد دفنهم يف قبورهم 

صني، وأهنم يبعثون يوم القيامة وحياسبون يف املوقف على إال مجاعة خمصو 
أعماهلم إال من يدخل اجلنة بغري حساب، وأن أعماهلم كلها توزن يف 
امليزان، وأهنم ميرون مجيعًا على الصراط، وأن املؤمنني يشربون من حوض 
نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وينالون شفاعته يوم القيامة وأكرب 

هللا عليه وسلم الشفعة العظمى يف فصل القضاء، وأن  شفاعاته صلى
يعتقد أن نبينا صلى هللا عليه وسلم عريب قرشي وهو حممد بن عبد هللا بن 
عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن  
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كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية 
 ر بن نزار بن معد بن عدانن. بن مدركة بن الياس بن مض

)وأمه( آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب، وأنه      
أبيض مشرب حبمرة، وأنه خامت األنبياء واملرسلني، وأنه ولد مبكة وبعث 
هبا وهاجر إىل املدينة املنورة بعد اإلسراء ومات هبا، ودفن هبا يف بيت 

ت مجيع الشرائع السابقة عليها عائشة رضي هللا عنها، وأن شريعته نسخ
 وتبقى مستمرة إىل يوم القيامة.

وجيب على املكلف أيضاً أن يعرف شرائع الدين وهي فروعه وأمهها:      
الطهارة والصالة والزكاة والصوم واحلج، ونطلب من هللا تعاىل اإلعانة 

 على ذكر األهم منها والربكة فيه فنقول:
 

 كتاب الطهارة

وهو الذي  وضوء والغسل وإزالة النجاسة إال ابملاء الطهورال يصح ال     
مل تقع فيه جناسة وال شيء طاهر يذوب ومل يكن قلياًل مستعماًل 
وينحصر يف النازل من السماء والنابع من األرض،  فإذا وقع فيه شيء 
من الطاهرات اليت تذوب كالعسل أو ينفصل منها شيء كالزعفران وغريه 

هو طاهر يف نفسه لكنه ال يرفع احلدث وال يطهر النجس تغيـرياً فاحشًا ف
ولو كان ألف قربة، ومثله املاء املستعمل إن كان أقل من قلتني ومل يتغري 
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ابلنجاسة واملستعمل هو الذي رفع به احلدث أو أزيلت به جناسة، وإذا 
وقع فيه جناسة وتغري هبا طعمه أو لونه أو رائحته ولو تغريًا يسريًا تنجس 

كان قدر البحر، فإن مل يتغري هبا منه شيء مل يتنجس إال إذا كان أقل   ولو
من قلتني، وإذا زال تغريه بنفسه أو مباء وضع عليه عاد طهوراً، وكذا لو 
زال التغيـري مباء أخذ منه وكان الباقي قلتني. والقلتان مخسمائة رطل برطل 

سمن مثالً أو بغداد وقدروها خبمس قرب من قرب احلجاز، ولو وقع يف ال
يف املاء القليل جناسة ال يراها البصر املعتدل أو ميتة ليس هلا دم سائل  

 كعقرب ووزغ ومل تغريه مل يتنجس.
 

فصل(: وحيل استعمال مجيع املواعني الطاهرة من كل جنس إال )     
مواعني الذهب والفضة فيحرم استعماهلا لغري ضرورة، وحيرم استعمال 

إن كثر طالؤه وحتصل منه شيء بعرضه على املطلي بذهب أو فضة 
 .النار

 
إال اآلدمي والسمك واجلراد  فصل(: احليواانت كلها تنجس مبوهتا)     

واملأكول املذبوح إن ذبح ذحبًا شرعياً، وجلودها تطهر ابلدابغ ظاهراً 
وابطنًا إال جلد الكلب واخلنزير واملتولد منهما أو من أحدمها ولو مع 
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ذا دبغ اجللد ومل يغسل بعد دبغه صار متنجسًا فال حيل حيوان طاهر، وإ
 .استعماله مع الرطوبة وال تصح الصالة معه إال بغد غسله

 

 ابب نواقض الوضوء

 نواقضه أربعة:      
)األول( خروج شي من القبل أو الدبر وإن خرج قهرًا وكان ظاهراً      

 إال مين الشخص اخلارج منه أول مرة. 
زوال التميـيز جبنون أو سكر أو مرض أو نوم إال من انم  )والثاين(     

 ممكناً مقعده من مقره. 
)والثالث( مالمسة الرجل للمرأة األجنبية من غري حائل بني      

جلديهما ولو كان كل منهما هرمًا أو حصلت املالمسة بغري االختيار 
 وينتقض هبا وضوء كل منهما. 

حلقة دبره بباطن الكف بال حائل ولو  )والرابع( مس قبل اآلدمي أو     
مع السهو أو اإلكراه، وينتقض به وضوء املاس فقط إال إن كان املس بني 
رجل وأنثى أجنبية فينتقض به وضوؤمها كما سبق. وحيرم ابحلدث األصغر 
الصالة والطواف ومس املصحف حىت كيسه وصندوقه ما دام فيهما، 

فصلت الورقة ومحلت عليه، وحيل قلب ورق املصحف بعود إال إن ان
وحيل محله يف متاع إال إن قصد املصحف وحده ابحلمل، وحيل محل 
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التفسري إن كان أكثر من القرآن يقيناً، وال مينع الصيب املميز من مس 
 املصحف ومحله حلاجة التعليم.

 
من كل خارج من القبل أو الدبر إن كان  فصل(: جيب االستنجاء)     

وجه، وجيوز أن يستنجي الشخص ابألحجاء فقط جنسًا ولوث حمل خر 
ولو بال عذر وإن كان على طرف البحر، واالقتصار على املاء أفضل من 
االقتصار على احلجر واجلمع بينهما أفضل، وجيب تنظيف احملل من عني 
النجاسة وأثرها إن استنجى ابملاء، فإن استنجى ابحلجر عفي عن األثر 

ملاء أو اخلزف الصغار، وإذا اقتصر على احلجر القليل الذي ال يزيله إال ا
وجب ثالث مسحات وإن نظفت احملل أقل منها وإن مل تنظفه الثالث 
وجب أن يزيد عليها حىت ينظفه، فإن نظفه بوتر مل يزد عليه شيئاً، وإن 
نظفه بشفع فالسنة له أن يزيد واحدة، ويقوم مقام احلجر يف االستنجاء  

ني النجاسة كخرقة. وشرط االستنجاء كل جامد طاهر خشن يقلع ع
ابحلجر أن ال ينشف اخلارج النجس، وأن ال ينتقل عن احملل الذي استقر 
فيه، وأن ال جياوز البول حشفة الذكر وال الغائط صفحة األليتني، وأن ال 

 يصل بول األنثى إىل حمل مجاعها. 
 

 ابب الوضوء
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 الفروض اليت ال يصح الوضوء إال هبا ستة:      
)األول( النية وجيب أن تكون مقرونة أبول جزء يغسله من الوجه      

وينوي املتوضىء رفع احلدث أو فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو حنو 
 ذلك. 
)والثاين( غسل الوجه من منابت شعر الرأس إىل منتهى الذقن، ومن      

وتد إحدى األذنني إىل وتد األخرى، وجيب غسل الشعر النابت يف 
ظاهرًا وابطنًا إال اللحية الغزيرة فيكفي غسل ظاهرها فقط والسنة  الوجه

ختليل ابطنها، وجيب أيضًا غسل السلعة النابتة يف الوجه وإن طالت 
 جداً. 
)والثالث( غسل اليدين مع املرفقني، وجيب غسل الشعر النابت      

 عليهما ظاهراً وابطناً وإن كثر وطال وغسل سلعتهما وإن طالت. 
)والرابع( مسح جزء من جلد الرأس أو من الشعر النابت فيه ولو      

 رأس شعرة واحدة بشرط أن ال ميسح على الطويل اخلارج عن حد الرأس 
)واخلامس( غسل الرجلني مع الكعبني من كل رجل وشعر الرجلني      

وسلعتهما كشعر اليدين، وجيب حتريك اخلامت الضيق وختليل أصابع 
 إن كان املاء ال يصل إليه إال بذلك.  اليدين والرجلني
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)والسادس( ترتيب األعضاء أبن يقدم الوجه على اليدين واليدين      
على الرأس والرأس على الرجلني، وجيب يف الوضوء إزالة األوساخ اليت 
متنع وصول املاء إىل األعضاء إال إن كان يف إزالتها شدة مشقة، ومثلها 

وال يكفي مسح األعضاء املغسولة بل ال بد  األوساخ اليت حتت األظفار،
من سيالن املاء عليها، وإذا ترك ملعة صغرية من عضو ولو سهواً مل يصح 

 الوضوء حىت يغسلها ويعيد غسل األعضاء اليت بعدها.
وسنن الوضوء كثرية: منها استقبال القبلة فيه والتسمية مقرونة أبوله      

املضمضة مث االستنشاق ومسح الرأس  وغسل الكفني معاً إىل الكوعني مث 
كله مث مسح األذنني معًا ظاهرًا وابطنًا مباء جديد وتقدمي اليمني على 
الشمال من اليدين والرجلني، وتطهري كل عضو ثالث مرات متوالية، 

 .واملواالة لغري دائم احلدث
وأما السواك( فليس من السنن اخلاصة ابلوضوء بل هو سنة يف كل )     

 يف الصوم فيكره من الزوال إىل الغروب ويتأكد استحبابه عند حال إال
الوضوء وحمله فيه قبل املضمة، ويتأكد أيضًا عند تغري الفم واالنتباه من 
النوم وإرادة الصالة وقراءة القرآن والعلم وحتصل السنة فيه بكل طاهر 
خشن يزيل صفرة األسنان ولو خرقة وأفضله األراك اليابس املبلول 

 .اءابمل
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 ابب الغسل

ال جيب الغسل على احلي إال ابجلنابة أو الوالدة ولو من غري بلل أو      
انقطاع احليض أو النفاس، وحتصل اجلنابة إما بدخول احلشفة أو مقدارها 
يف قبل أو دبر ولو لبهيمة وإن مل حيصل إنزال، وإما بنزول املين ولو بغري 

 إيالج كاحلاصل يف النوم. 
 رضان ال يصح إال هبما، وله ف     
)األول(: النية مقرونة أبول جزء يغسله من جسده وينوي املغتسل      

 رفع احلدث أو فرض الغسل أو حنو ذلك. 
)والثاين( تعميم جسده ظاهرًا فقط وشعره ظاهرًا وابطنًا ابملاء مرة      

واحدة، وجيب على املغتسل أن يتعصر حىت تنفتح حلقة دبره ويغسلها 
احلدث، وعلى األنثى أن تغسل ما يظهر منها عند قعودها على عن 

قدميها أيضًا فإن ذلك كله من ظاهر اجلسد، فلو ترك يف الغسل ولو 
نسياانً مل يصح الغسل وإال فضل أن يغسل هذين احمللني قبل جسده بنية 

 ختصهما غري النية على بقية اجلسد.
قبله ودلك أعضائه  وسنن الغسل( كثرية منها الوضوء كامالً )     

واالبتداء ابلشق األمين من جسده وتعميم جسده ابملاء ثالث مرات 
 واستقبال القبلة حال غسله. 
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)وحيرم( ابجلنابة قراءة القرآن واملكث يف املسجد واحملرمات ابحلدث      
 .األصغر

 

 ابب التيمم

هر ال يصح التيمم بشيء من أجزاء األرض إال ابلرتاب اخلالص الطا     
الذي له غبار بشرط أن ينقله ولو من اهلواء وأن يكون بعد دخول وقت 

 العبادة اليت يتيمم هلا. 
  :)وأسبابه( ثالثة     
 : عدم املاء. (األول)     
 : خوف الضرر من استعماله بسبب مرض أو حنوه. (والثاين)     
 احتياجه لشربه أو شرب حيوانه احملرتم. (:والثالث)     
  :روضه أربعةف     
)األول( النية مقرونة بنقل الرتاب وأبول جزء ميسحه من الوجه      

 وينوي املتيمم استباحة الصالة مثاًل. 
 )الثاين( مسح الوجه طوالً وعرضاً حىت املقبل من أنفه وشفتيه.      
)الثالث( مسح اليدين مع املرفقني وال تكفي ضربة واحدة للوجه      

 د لكل منهما من ضربة مستقلة. واليدين بل ال ب
 )الرابع( الرتتيب أبن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين.      
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)ويبطله( ما يبطل الوضوء والردة وزوال املانع قبل الشروع يف الصالة      
 اليت يتيمم هلا. 

)وال يفعل( ابلتيمم الواحد فرضني بل فرضًا فقط وما شاء من      
 ا قبل التيمم. النوافل اليت دخل وقته

)ويعيد( املتيمم صالته إن تيمم للربد أو صلى يف حمل يغلب فيه       
 وجود املاء.

 

 ابب النجاسة وإزالتها

احليواانت كلها طاهرة إال الكلب واخلنزير واملتولد منهما أو من      
أحدمها، وامليتة كلها جنسة إال اآلدمي والسمك واجلراد وكل ما خرج من 

 .س إال املين والريح واحلصى إن مل ينعقد من البولالسبيلني جن
 والنجاسة ثالثة أقسام: خمففة ومغلظة ومتوسطة،      
)فاملخففة( بول الذكر الذي مل يبلغ حولني ومل يتناول غذاء غري اللنب      

ويطهر حملها برش املاء عليه مرة واحدة حىت يعمه بشرط أن تزول عني 
 البول قبل الرش. 

واملغلظة( جناسة الكلب واخلنزير واملتولد منهما أو من أحدمها وال )     
يطهر حملها حىت يغسل سبع مرات إحداهن خملوطة ابلرتاب الطهور وال 
يكتفي ابلسبعة إال إن زالت عني النجاسة ابملرة األوىل فإن زالت بغري 
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األوىل فجميع الغسالت السابقة على زواهلا حيسب مرة واحدة وجيب 
 متام السبعة.  بعدها
)واملتوسطة( بقية النجاسات ويطهر حملها جبراين املاء عليه مرة      

واحدة إن مل يكن للنجاسة جرم وال طعم وال لون وال رائحة، فإن كان هلا 
شيء من هذه األوصاف فال يطهر حملها حىت يزول ذلك الوصف 

قف زوال ويعفى عن اللون وحده وعن الريح وحده إذا عسر زواله، ولو تو 
النجاسة على صابون أو غريه وجب استعماله، ويعفى عن النجاسة اليت 
ال يراها البصر املعتدل وعن القليل من الدم والقيح إن كان من غري كلب 
وخنزير، وعن الكثري أيضًا إن كان من الشخص نفسه وخرج بغري فعله، 

شيء وال يتنجس الطاهر الناشف إذا أصابته جناسة انشفة، وال يطهر 
من جنس العني إال جلود امليتة إذا اندبغت واخلمر إذا انقلبت خاًل 
بنفسها، وال يضر فوراهنا وال نقلها من الشمس إىل الظل وال العكس، 
فإن طرح فيها شيء قبل ختللها ولو طاهرًا وبقي فيها حىت ختللت مل 

 تطهر.
 

 ابب احليض والنفاس

.  يف صحتها بال سبب احليض هو الدم اخلارج من قبل املرأة     
وأقل سن احليض تسع . والنفاس هو الدم اخلارج منها بعد متام والدهتا
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سنني تقريباً، وأقل مدته يوم وليلة وأكثرها مخسة عشر يومًا وغالبها ستة 
أو سبعة، فإن نقص الدم عن أقل املدة أو زاد عن أكثرها فهو دم فساد، 

مًا وأكثرها ستون وما زاد عليها وأقل مدة النفاس حلظة وغالبها أربعون يو 
  .فدم فساد أيضاً 

وحيرم( ابحليض والنفاس املباشرة فيما بني السرة والركبة من غري )     
حائل، واملرور يف املسجد إن خافت تنجيسه والصوم وحمرمات اجلنابة 
السابقة، وجيب على احلائض والنفساء قضاء الصوم الفائت يف احليض 

 لصالة الفائتة فيهما.والنفاس دون قضاء ا
 

 كتاب الصالة

، فرض هللا على هذه األمة يف كل يوم وليلة مخسة صلوات فقط     
وهي: الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح، وال جتب إال على املسلم 
البالغ العاقل والطاهر من احليض والنفاس بعد دخول وقتها، ولكل صالة 

 منها وقت حمدود. 
من زوال الشمس عن وسط السماء إىل أن يزيد ظل  فوقت الظهر     

 الشيء على مثله بعد ظل االستواء. 
 ووقت العصر من الزايدة على ظل املثل إىل غروب الشمس كلها      
 ووقت املغرب من متام غروب الشمس حىت يغيب الشفق األمحر.      
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ووقت العشاء من مغيب الشفق األمحر حىت يطلع أول الفجر      
 .لصادقا

أول الفجر الصادق حىت يطلع أول  ووقت الصبح من طلوع     
الشمس. وال قضاء على الكافرر إذا أسلم، إال املرتد، وال على اجملنون 
واملغمى عليه والسكران بعد صحوهم إال إذا تعدوا بذلك، وال على 
الصغري إذا بلغ وجيب على اآلابء واألمهات أن أيمروا أوالدهم ابلصالة 

سبع سنني ويضربوهم على تركها عند عشر، واألفضل تعجيل  عند
الصالة يف أول وقتها، وجيوز أتخريها عن أول الوقت ولو بال عذر بشرط 
أن يعزم على فعلها قبل خروج الوقت، ومثل الصالة يف ذلك بقية 
الفروض املوسعة كاحلج، وجيب على الشخص عند أول بلوغه أن يعزم 

واالمتناع عن مجيع احملرمات، ومن جحد على فعل مجيع الواجبات 
وجوب الصالة عليه من املتكلفني فهو كافر مرتد، ويقتل كفراً إن مل يرجع 
إىل اإلسالم وال يصلى عليه وال يدفن يف قبور املسلمني فإن مل جيحد 
وجوهبا وأخرها عن وقتها بال عذر فهو مؤمن فاسق لكنه يقتل بشروط 

ط الصالة عن أحد ولو اشتد عليه املرض مذكورة يف املطوالت، وال تسق
إال إذا غاب عقله بغري تعمد منه وال عذر له يف أتخريها يف احلضر عن 
وقتها ولو تكاثرت عليه االشغال إال إذا نسي بغري لعب أو انم قبل 
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دخول وقتها ومل يتنبه إال بعد فواهتا، وإذا فاتت شخصًا فريضة بغري عذر 
، فإن فاتته بعذر وجب عليه قضاؤها على وجب عليه قضاؤها على الفور

 الرتاخي واألفضل له املبادرة بقضائها. 
 

 ابب شروط الصالة

 الشروط لصحة الصالة أربعة:      
)األول( الطهارة عن احلدثني وعن النجاسة اليت ال يعفى عنها يف      

 اجلسد وامللبوس واملكان 
انبه للقادر عليه ولو صلى )والثاين( سرت العورة من أعلى البدن وجو      

يف الظلمة منفردًا عن الناس وعورة الذكر واألمة يف الصالة ما بني السرة 
والركبة لكن جيب عليهما سرت السرة والركبة أيضاً، وعورة احلرة الكاملة 
مجيع بدهنا إال الوجه والكفني، ومن عجز عن سرت عورته يف الصالة 

 صلى عارايً وال إعادة عليه. 
)والثالث( دخول الوقت ولو بغلبة الظن يف الصالة املؤقتة كالفرض      

األصلي وتوابعه ووجود السبب يقينًا يف اليت هلا سبب كصالة اخلسوف 
فال تصح صالة مؤقتة حىت يدخل وقتها، وال صالة هلا سبب حىت يوجد 

 سببها يقيناً. 
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يف البعد إال يف )والرابع( استقبال عني الكعبة يقينًا يف القرب وظنًا      
 انفلة السفر وصالة شدة اخلوف.

 

 ابب أركان الصالة

  :أركاهنا ثالثة عشر     
  ،األول( النية مقرونة جبزء من تكبرية اإلحرام)     
والثاين( القيام يف الفرض للقادر عليه ومن عجز عن القيام صلى )     

لة بوجهه جالسًا فإن عجز عن اجللوس اضطجع على جنبه واستقبل القب
من غري عذر، فإن  ومقدم بدنه، ويكره أن يضطجع على اجلنب األيسر

عجز عن االضطجاع استلقى على ظهره، وجيب عليه أن يرفع رأسه 
بشيء ليستقبل القبلة بوجهه، وأن جيلس للركوع والسجود إن أمكنه 
ذلك، فإن عجز أشار برأسه، فإن عجز أشار أبجفانه، فإن عجز أجرى 

ة على قلبه ويف مجيع ذلك ال ينقص من أجره شيء، وجيوز أركان الصال
للقادر أن يصلي النفل قاعدًا ومضطجعاً، لكن ثواب القاعد نصف 

  .ثواب القائم، وثواب املضطجع نصف ثواب القاعد
والثالث( تكبرية اإلحرام ويتعني فيها هللا أكرب فال تصح بغري ذلك )     

قدر عليه ولو بغري العربية، والسنة عقب للقادر عليه والعاجز عنه أييت مبا 
 هذه التكبرية أن يقرأ دعاء االفتتاح مث يتعّوذ من الشيطان الرجيم. 
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والرابع( قراءة الفاحتة ابلبمسلة يف قيام كل ركعة واملسبوق يتحملها )     
عنه اإلمام إن كان أهاًل للتحمل، وجيب ترتيب الفاحتة ومواالهتا وجتويد 

تشديداهتا األربع عشرة، ومن عجز عن الفاحتة قرأ بدهلا  حروفها ومراعاة
سبع آايت من القرآن، فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من الذكر، 
فإن عجز عن الذكر وقف ساكتاً بقدرها وال يرتجم عنها، والسنة أن يقرأ 
سورة أو شيئًا من القرآن بعد الفاحتة يف كل ركعة من الصالة الثنائية ويف 

  .كعتني األولتني فقط من الثالثية والرابعيةالر 
مقرواًن ابلطمأنينة حىت تستقر األعضاء،  واخلامس( الركوع)     

والواجب فيه أن ينحين بعد الفاحتة حىت تصل كفاه إىل ركبتيه إن كان 
معتدل اخللقة، والسنة أن يسوي فيه ظهره وعنقه كصفيحة وينصب 

ق أصابعهما ويقول فيه: سبحان ريب ساقيه وأيخذ ركبتيه بيديه مع تفري
 .العظيم، وأدىن الكمال ثالث مرات

والسادس( االعتدال مقرواًن ابلطمأنينة حىت تستقر األعضاء، )     
والواجب فيه أن يعود الرافع ملا كان عليه قبله، والسنة أن يقول يف حال 

د، وإن رفعه من الركوع: مسع هللا ملن محده فإذا اعتدل قال؛ ربنا لك احلم
يقنت يف اعتدال الركعة األخرية من الصبح كل يوم ومن الوتر يف النصف 

 الثاين من رمضان. 
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والسابع( السجود مرتني مقرواًن ابلطمأنينة، ويشرتط فيه أن يسجد )     
على جبهته مكشوفة وعلى ركبتيه وعلى جزء من بطون يديه وجزء من 

اليه، وأن يتثاقل برأسه حىت بطون أصابع قدميه، وأن يرفع أسافله على أع
حيس ابلثقل، والسنة أن يسجد على أنفه ويقول يف سجوده: سبحان 

 ريب األعلى وحبمده، وأدىن الكمال ثالث وأن يكثر فيه من الدعاء. 
)والثامن( اجللوس بني السجدتني مقروانً ابلطمأنينة، والسنة أن يقول      

وارزقين واهدين وعافين واعف  فيه: رب اغفر يل وارمحين وارفعين واجربين
  .عين

 والتاسع( اجللوس األخري الذي يسلم عقبه غالباً. )     
والعاشر( قراءة التشهد يف هذا اجللوس وهو التحيات إيل وأشهد )     

  .أن حممداً رسول هللا
واحلادي عشر( الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا )     

ة التشهد وأقلها اللهم صلِّّ على حممد وأكملها اجللوس أيضًا بعد قراء
  .مذكور يف املطوالت

والثاين عشر( التسليمة األوىل والواجب فيه السالم عليكم، والسنة )     
أن يزيد: ورمحة هللا وأن يسلمها على اليمني وأن يسلم بعدها تسليمة 

 .اثنية على الشمال، وأن يلتفت مع كل تسليمة إىل جهتها
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 .لثالث عشر( ترتيب األركان على هذا الوجه املذكوروا)     

      

منها مؤكدات ، عشر: فصل(: وسنن الفرائض ثنتان وعشرون ركعة)     
وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد 
املغرب وركعتان بعد العشاء. وثنتا عشر غري مؤكدة وهي ركعتان قبل 

بعدها زايدة على املؤكدات وأربع قبل العصر وركعتان قبل الظهر وركعتان 
 املغرب وركعتان قبل العشاء. 

)وأما الوتر( فهو سنة مستقلة وهو أفضل مجيع السنن وأقله ركعة      
وأكثره إحدى عشرة وأدىن الكمال ثالث ركعات، وال يصح فعله إال بعد 

إخراجه عن وقته صالة العشاء، وميتد وقته إىل طلوع الفجر الصادق، و 
 .بال عذر مكروه وتركه ابلكلية أشد كراهة

 

أبعاض وهيئات، : فصل(: والسنن املطلوبة يف الصالة نوعان)     
فاألبعاض عشرون منها: القنوت والتشهد األول يف الفرض. واهليئآت  
كثرية منها تسبيحات الركوع والسجود وتكبريات االنتقاالت ودعاء 

الفاحتة والتأمني بعدها والسورة بعد التأمني واجلهر االفتتاح والتعوذ قبل 
واإلسرار يف حملهما، ومن ترك شيئًا من األبعاض عمدًا أو سهوًا فالسنة 
له أن يسجد للسهو واهليئات ال يسجد هلا وإن تركها عمداً، فلو سجد 
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لرتكها متعمدًا للسجود بطلت صالته، ومن شك قبل فراغ الصالة يف 
لركعات أو يف شيء من أركان الصالة وجب عليه أن عدد ما صاله من ا

يبين على اليقني وأييت مبا شك فيه، ويسن له أن يسجد للسهو أيضاً، 
وسجود السهو ال يزيد عن سجدتني وحمله قبل السالم، وال يضر الشك 

 بعد فراغ الصالة يف شيء من ذلك إال يف النية.
 

 ابب مفسدات الصالة

كبرية اإلحرام فال تنعقد الصالة معها وإن املفسدات إن قارنت ت     
طرأت بعد الدخول يف الصالة أبطلتها وهي كثرية، فمنها الكالم العمد 
ولو قلياًل، والفعل الكثري ولو سهواً، واحلدث األكرب أو األصغر، 
وحدوث النجاسة اليت ال يعفى عنها، والسالم عمداً يف غري حمله، وفعل 

دًا يف غري حمله، والردة والعياذ ابهلل تعاىل، شيء من األركان الفعلية عم
وانكشاف العورة للقادر على السرت وتغيـري النية والتحول عن القبلة 

 ابلصدر عمداً إال يف صالة شدة اخلوف وانفلة السفر.
 

 ابب صالة اجلماعة

هي فرض كفاية على أهل البلد، وجيب عليهم إقامتها يف حمل ظاهر      
حد من دخوله، والسنة أن يصلي الشخص مجاعة ولو للناس ال يستحي أ
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مع أهل بيته، وجيب على املقتدي أن ينوي اجلماعة أو االقتداء، وأن 
يعلم أفعال اإلمام وأن يتابعه فيها، وأن جيتمع معه يف مكان واحد وأن ال 
يتقدم عليه فيه، وأن ال يتقدم عليه يف األفعال تقدمًا فاحشًا وال يتأخر 

لك، وال تصح إمامة األنثى إال للنساء وال إمامة الكافر وال عنه فيها كذ
من ال مييز، وال من يبدل حرفًا من الفاحتة حبرف آخر، واألفضل أن 
يكون اإلمام فقيهًا عاملًا أبحكام الصالة واجلماعة، وأن يكون من خيار 

 الناس يف الذات والنسب والصفات.
 

 ابب صالة السفر

رابعية يف السفر الطويل اجلائز بشرط أن يقصد جيوز قصر الصالة ال     
املسافر حماًل معلوماً، وأن ينوي القصر يقينًا مع تكبرية اإلحرام، وأن ال 
يقتدي مبن يتم صالته، وأن ال ينتهي سفره قبل متام الصالة، وجيوز يف 
السفر املذكور مجع التقدمي والتأخري بني الظهر والعصر وبني املغرب 

ولكل من اجلمعني شروط. فشروط مجع التقدمي أن ينوي والعشاء فقط. 
اجلمع يف الصالة األوىل ولو مع السالم منها، وأن يقدم صاحبة الوقت 
وهي الظهر أو املغرب، وأن تكون املتقدمة صحيحة يقيناً، وأن ال يفصل 
بينها وبني الثانية زمن يسع ركعتني، وأن يدوم السفر حىت حيرم ابلثانية. 
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خري شرطان فقط: أن ينوي اجلمع قبل خروج وقت الظهر أو وجلمع التأ
 املغرب، وأن يدوم السفر حىت يصلي الثانية كلها.

 

 ابب صالة اجلمعة

ال جتب اجلمعة إال على أهل البلد املبنية ولو ابجلريد أو القصب إذا       
كان فيهم أربعون من املسلمني الذكور البالغني العقالء املستوطنني 

األمراض وأعذار اجلماعة، وتصح من املماليك والصبيان  وسلموا من
أيضاً على كل مقيم يف بلدهتم تبعاً هلم وإن مل  والنساء تبعاً هلؤالء، وجتب

يستوطن هبا إذا كانت إقامته قاطعة للسفر. وشروط صحتها أن يتقدم 
عليها خطبتان بشروطهما، وأن تقع مجاعة ولو يف الركعة األوىل، وال بد 

اجلماعة مع التحرم حىت يف حق اإلمام، وأن تفعل مع خطبتيها  من نية
يف وقت الظهر فال يصح فعلهما قبله ولو خرج الوقت قبل متامها متموها 
ظهراً، وأن تكون واحدة يف البلد إال لعذر، والسنة أن يغتسل قبل الزوال 
من يريد حضورها، وأن يتنظف ويتطيب ويلبس الثياب البيض، وأن يقرأ 

س يف يومها وليلتها سورة الكهف، وأن يكثروا فيها من الصالة على النا
 النيب صلى هللا عليه وسلم.

 

 ابب صالة العيدين واخلسوف واالستسقاء
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كل واحدة من هذه الثالث سنة مؤكدة لكل إنسان، واألفضل       
للنساء فعلها يف البيوت وللرجال فعلها يف املسجد إن وسع الناس وإال 

ويصلي كل عيد ركعتني يكربِّّ قبل القراءة يف األوىل سبع  يف الصحراء
تكبريات غري تكبرية اإلحرام، ويف الثانية مخسًا غري تكبرية القيام، وجيب 
تعيـني عيد الفطر من عيد األضحى يف نية الصالة، ويسن بعدها 
للجماعة خطبتان كخطبة اجلمعة لكنه يكرب يف أول األوىل تسع تكبريات 

 أول الثانية سبعًا كذلك، وأن يكرب الناس يف عيد الفطر من متوالية، ويف
غروب الشمس آخر يوم من رمضان إىل دخول اإلمام يف صالة العيد، 
ويف عيد األضحى من صباح يوم عرفة إىل الغروب آخر أايم التشريق، 
وأما احلجاج فيكربون يف األضحى إذا حتللوا من إحرامهم، وأقل صالة 

كعتني كسنة الظهر، وأكملها أن جيعل يف كل ركعة الكسوف أن تصلي ر 
قيامني يطيل القراءة فيهما وركوعني يطيل التسبيح فيهما وال زايدة يف 
السجود لكنه يطيل التسبيح فيه أيضاً، ويسن بعدها للجماعة خطبتان  
كخطبيت العيد لكنه يستغفر هللا تعاىل يف أول األوىل منهما تسع مرات 

عاً. وصالة االستسقاء تفعل عند حاجة الناس إىل ويف أول الثانية سب
السقيا من هللا تعاىل وهي كصالة العيد، ويسن بعدها للجماعة خطبتان  
كخطبتيه إال أن اخلطيب يبدل التكبريات ابالستغفار، ويتوجه للقبلة يف 
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أثناء اخلطبة الثانية ويقلب رداءه وجيعل أعاله أسفله وميينه يساره، ويفعل 
وهم جالسون، ويدعو هللا تعاىل سرًا وجهراً، ويؤمن الناس  الناس مثله

على دعائه إذا جهر، ويدعون ألنفسهم سرًا عند إسراره، ويسن الغسل 
 لكل من العيدين والكسوفني واالستسقاء.

 

 كتاب اجلنائز

كل ميت من املسلمني جيب غسله وتكفينه والصالة عليه ودفنه إال       
السقط إذا نزل ميتًا قبل متام أشهره فإهنما ال الشهيد يف قتال الكفار، و 
وأقل غسل امليت تعميم جسده ابملاء مرة  .يغسالن وال يصلى عليهما

واحدة بشرط أن تزول عنه األوساخ اليت متنع وصول املاء إىل جسده 
  .بتلك املرة

وأكمله( أن جيلسه الغاسل مائاًل إىل قفاه ويسند ظهره ومير يده )     
يخرج ما فيه من األذى مث يغسل سوأتيه خبرقة ملفوفة على على بطنه ل

يده اليسرى، مث ينظف أسنانه ومنخريه وأذنيه بسبابته اليسرى ويلف 
عليها لكل مرة خرقة نظيفة أو حنوها، مث يوضئه كاحلي مث يعمه ابملاء 
ثالث مرات، ويكون يف املرة األوىل سدر أو حنوه، ويف األخرية قليل من  

دأ يف كل مرة من الثالث بغسل رأسه والسنة تنشيفه بعد متام كافور، ويب
 .غسله
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ويكفن امليت فيما جيوز له يف حياته لبسه من الثياب واألبيض      
أفضل من غريه والقدمي املغسول أوىل من اجلديد. وأقل الكفن لفافة 
واحدة تسرت مجيع البدن إال رأس احملرم ووجه احملرمة فيحرم سرتمها. وأقله 
للذكر ثالث لفائف ليس فيها قميص وال عمامة، ولألنثى لفافتان وإزار 
ومخار وقميص، والسنة أن يوضع على منافذ امليت وأعضاء سجوده 
قطن، وأن يرش على جسده وعلى كل طبقة من طبقات الكفن وعلى 
القطن حنوط ويوضع مع احلنوط كافور، وأن تشد ألياه خبرقة وأن يشد 

 .لشداد عنه يف القربالكفن بشداد وحتل ا
والصالة عليه ليس فيها ركوع وال سجود. وأركاهنا أربع تكبريات      

والنية مقرونة ابلتكبرية األوىل والقيام للقادر عليه، وقراءة الفاحتة يف أي 
حمل واألفضل أن تكون بعد التكبرية األوىل، والصالة على النيب صلى هللا 

والدعاء للميت أبخروي بعد التكبرية  عليه وسلم بعد التكبرية الثانية،
الثالثة. وأقله: اللهم اغفر له وارمحه. والتسليمة األوىل بعد التكبرية الرابعة. 
والسنة أن يتعّوذ قبل الفاحتة وأن يطول الدعاء بعد الثالثة وأن يكون 
ابلوارد عن النيب صلى هللا عليه وسلم. وأن يقول بعد الرابعة وقبل 

 حترمنا أجره وال تفتنا بعده واغفر لنا وله وللمسلمني. السالم: اللهم ال
وأقل الدفن أن يكون يف حفرة متنع ظهور رائحة امليت وتصون جسمه 
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من أكل السباع. وأكمله أن يكون يف حلد إن كانت األرض قوية، ويف 
شق إن كانت رخوة، وأن يوسع ويعمق قدر قامة وبسطة، وجيب أن 

نبه وأن يوجه للقبلة، والسنة أن يكون على يضجع امليت يف القرب على ج
اجلنب األمين، وأن يرش قربه مباء ابرد، وأن يلقن بعد دفنه إن كان 
مكلفاً، وأن يعزى أهله بعد موته إىل ثالثة أايم، وال جيوز دفن ميتني يف 

 قرب وال نبش القرب قبل بلي امليت لدفن ميت آخر أو غريه إال لضرورة.
 

 كتاب الزكاة

أنواعها كثرية. فمنها: زكاة الذهب والفضة وهي واجبة على من و      
ملك عشرين مثقااًل من الذهب اخلالص أو مائيت درهم من الفضة 
اخلالصة وحال احلول وهي يف ملكه وخيرج من ذلك ربع العشر وما زاد 
على ذلك فبحسابه. ومنها: زكاة التجارة وهي واجبة على من اجتر ولو 

بضاعته عند آخر احلول مبا اشرتيت به فإن بلغت  يف شيء حقري فيقوم
به نصااًب زكاها بربع العشر من قيمتها وإال فال زكاة فيها، مث إن ملك 
مال التجارة بعني نصاب من ذهب أو فضة أو أبقل من نصاب ويف 
ملكه متامه فأول احلول من حني ملك النقد وإن ملك ماهلا بعروض قنية 

اب وليس يف ملكه متامه فأول احلول يوم أو بذهب أو فضة أقل من نص
 بدء التجارة. 
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ومنها: زكاة الزروع والثمار فزكاة الزروع واجبة يف القوت فقط       
كاحلنطة واألرز والعدس. وزكاة الثمار واجبة يف التمر والزبيب فقط. 
وتتعلق الزكاة ابحلب إذا سنبل واشتد، وابلثمار إذا بدا صالحها، لكن ال 

ل منها إال إذا بلغ نصااًب بعد القطع والتجفيف والتصفية. خترج من ك
نصاب كل منها مخسة أوسق صافية، مث إن سقيت بال تعب زكيت 
ابلعشر كامالً وإن سقيت بتعب زكيت بنصف العشر. ومنها: زكاة الفطر 
وهي واجبة على من ملك شيئاً زائداً على مؤنته ومؤنة عياله ومماليكه ليلة 

خيرج الشخص صاعًا عن نفسه وصاعًا عن كل من تلزمه العيد ويومه، و 
مؤنته من املسلمني ولو كان رضيعاً، ويكون الصاع من غالب قوت أهل 
البلد يف غالب السنة وقدره أربع حفنات. بكفي معتدل اخللقة ووزنه 

 مخسة أرطال وثلث برطل بغداد.
 

 كتاب الصيام

العاقل القادر على إال على املسلم البالغ  ال جيب صوم رمضان     
الصوم الطاهر من احليض والنفاس، وإذا مت شعبان ثالثني يومًا أو رأى 
اهلالل عدل وثبت عند القاضي وجب الصوم على عموم الناس فإن مل 

 .يثبت عنده وجب على الرائي وعلى من صدقه فقط
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األول( اإلسالم. )والثاين( : )فصل(: وشروط صحة الصوم ستة)     
)والثالث( النقاء من احليض والنفاس مجيع النهار )والرابع( النية التميـيز. 

وتصح نية صيام التطوع قبل الزوال بشرط أن ال يتعاطى مفطرًا قبلها 
وقوعهما يف الليل أفضل، وجيب يف صيام الفريضة تعيـينه ووقوع نيته يف 
جزء من الليل واألفضل وقوعها يف الثلث األخري. )واخلامس( اإلمساك 

املفطرات كلها من الفجر إىل الغروب. )والسادس( دخول الوقت أو  عن
 وجود السبب يف صوم الفريضة.

 
األول( دخول شيء من أعيان : )فصل(: واملبطالت للصوم عشرة)     

الدنيا ولو قلياًل إىل اجلوف عمدًا إن دخل من أحد املنافذ املفتوحة. 
ىل اجلوف. )الثالث( اجلماع )الثاين( القيء عمداً وإن مل يرجع منه شيء إ

الرابع( خروج املين بتعمد االستمناء أو املباشرة ولو ) عمداً ولو بغري إنزال
بغري مجاع كخروجه ابللمس واملعانقة والقبلة بال حائل.)اخلامس( اجلنون 
ولو حلظة يسرية. )السادس( اإلغماء من الفجر إىل الغروب.)السابع( 

شمس أو يغلب على ظنه غروهبا إذا مل اإلفطار قبل أن يتحقق غروب ال
يتبني له احلال. )الثامن( طرو الردة والعياذ ابهلل تعاىل. )والتاسع( طرو 
احليض أو النفاس. )العاشر( الوالدة املصحوبة ابلبلل، ومن أفطر عامداً 
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يف رمضان أو نسي فيه النية لياًل وجب عليه اإلمساك بقية النهار، وكذا 
 .ضان أثناء يوم الشكمن تبني له ثبوت رم

 
فصل(: ال يفطر الصائم بوصول شيء إىل جوفه من أعيان اجلنة )     

مطلقاً، وال من أعيان الدنيا إن وصل إليه بغري االختيار أو مع النسيان 
وال ابجلماع وال خبروج املين كذلك وال ابلقيء قهراً إذا مل يرجع منه شيء 

جوفه قهرًا عنه، وال ابالكتحال إىل اجلوف، وال ابلنخامة إذا جرت إىل 
واألدهان وإن وجد طعم الكحل والدهن يف حلقه، وال بدخول الذابب 
والبعوض وغبار الكنس والغربلة يف جوفه وإن أمكنه أن يتجنب ذلك، 
وال يبلع الريق اخلالص من معدنه، وال يسبق ماء املضمضة واالستنشاق 

واحدة من املرات الثالث،  إىل جوفه إذا مل يبالغ فيهما وكان السبق يف
وال ابلنوم وإن استغرق النهار كله، وال ابإلغماء إذا أفاق حلظة يف النهار 
بشرط أن توجد منه النية يف وقتها، وال ابلفصد واحلجامة، وال يصح 
صيام العيدين وال يوم من أايم التشريق الثالثة مطلقًا وال صيام يوم 

شعبان إال إذا صام ذلك عن الشك، وال يوم من النصف الثاين من 
فريضة أو وافق عادة له أو وصل صومه بصوم شيء من النصف األول 
ولو ابليوم اخلامس عشر. وحيرم على الصائم القبلة واملعانقة وحنومها إن 
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حتركت بذلك شهوته، ويسن له تعجيل الفطر وأتخري السحور 
ر إن تيسر واالغتسال عن احلدث األكرب قبل الفجر واإلفطار على التم

وإال فعلى شيء حلو كذلك وإكثار الدعاء خصوصًا عند اإلفطار، 
 وإكثار القرآن والصدقة يف رمضان. 

ويكره له الفصد واحلجامة ومضغ العلك وذوق الطعام واملبالغة يف      
املضمضة واالستنشاق والقبلة وحنوها إذا مل تتحرك هبما شهوته. وليصن 

 لنميمة وكل قول أو فعل قبيح.نفسه عن الشهوات والغيبة وا
 

إذا  فصل(: الطاعن يف السن واملريض الذي ال يرجى له الشفاء)     
أفطرا يف رمضان يلزم كاّلً منهما مد طعام لكل يوم وال قضاء عليهما، 
وجيب على احلائض والنفساء اإلفطار يف رمضان وغريه، وجيوز يف رمضان 

لو قدر على الصوم، واألفضل له أن للمسافر إذا كان سفره طويالً جائزاً و 
يصوم إذا مل حيصل له مشقة، وال جيوز للمريض إال إذا حصلت له مشقة 
شديدة ابلصوم، وجيوز للحامل واملرضع إذا خافتا يف الصوم على 
أنفسهما أو على أوالدمها، وجيب القضاء على هؤالء كلهم، وإذا فات 

ات بعذر وجب قضاؤه الصوم بغري عذر وجب قضاؤه على الفور، فإن ف
 على الرتاخي وإال فضل التعجيل.
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ومات قبل أن يتمكن من  فصل(: من فاته صيام من رمضان بعذر)     

قضائه فليس له تدارك، فإن مات بعد التمكن من القضاء فإما أن يصوم 
عنه وليه وإما أن يطعم عنه مدًا لكل يوم، ومن لزمه قضاء شيء من 

 جاء رمضان اآلخر وجب عليه مع القضاء رمضان وأخره بغري عذر حىت
لكل يوم مد من طعام، ويتكرر املد بتكرر السنني، وكذا جيب املد مع 
القضاء على احلامل واملرضع إذا أفطرات للخوف على أوالدمها فقط، ومن 
أفطر ابجلماع يف هنار رمضان يعزر وجتب عليه الكفارة العظمى وهي 

فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني  عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب
 فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً لكل منهم مد من طعام.

 

 ابب االعتكاف سنة مؤكدة

وال يصح إال يف املسجد ابلنية وأقله حلظة تزيد على طمأنينة الصالة      
وتطلب املواظبة عليه كلما دخل املسجد خصوصًا يف رمضان ويف العشر 

ضل لطلب ليلة القدر. ويبطله اجلماع والسكر عمداً األواخر منه أف
والكفر واجلنون واحليض والنفاس واخلروج من املسجد بال عذر إال إذا 

 أطلقه يف النية وخرج من املسجد عازماً على الرجوع له.
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 كتاب احلج والعمرة

ال جيب كل منهما أبصل الشرع إال مرة يف العمر، حىت لو ارتد      
 عاد إىل اإلسالم مل جتب إعادهتما. وشروط وجوهبما: بعد فعلهما مث

اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية واالستطاعة. وشروطهما أن يكون 
الشخص قادرًا على مجيع املؤن اليت حيتاجها لنفسه واليت يرتكها لعياله 
وأتباعه من خروجه من بلده حىت يرجع إليه، وعلى ركوب الدابة يف 

فيشرتط أن  مشقة شديدة، فإن شق عليه ركوهبا ذهابه ورجوعه من غري
يقدر على الركوب يف شق حممل مظلل إن أتذى ابحلر أو الربد، فإن شق 
عليه ركوبه فيه فعلى سرير حيمله رجال، فإن شق عليه ركوبه أيضًا فال 
جيب عليه احلج بنفسه بل جيب عليه أن يستأجر من حيج عنه إن قدر 

ه بال أجرة وجب عليه وأن أيذن له، على ذلك، فإن وجد من حيج عن
ومن مات وقد لزمه حجة فرض جاز لكل أحد ولو كان أجنبيًا وإن مل 
أيذن له الوارث أن حيجها عنه وإن مل يوص هبا يف حياته، ومثله من مات 
ومل يستطع حجة اإلسالم يف حياته، فإن مات بعد حجة اإلسالم وليس 

قبل موته، وال يصح احلج عن عليه فرض توقف احلج عنه على إذنه فيه 
احلي إال إذا كان معضواًب وأذن فيه ملن يفعله عنه، وال يصح إحرام 
الصغري املميز إال إبذن وليه وغري املميز حيرم عنه وليه، وحيضره مواضع 
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النسك كلها حىت عند رمي اجلمار ويطهره ويتطهر معه للطواف ويطوف 
أيذن ملن يفعل به مجيع ويسعى به بعد أن يطوف ويسعى عن نفسه أو 

ذلك، ويصح إحرام الرقيق البالغ ولو بغري إذن سيده، لكن له أن حيلله 
منه إذا أحرم به بغري إذنه، واألوىل له حينئٍذ أن أيذن له يف إمتام نسكه، 
ومثله يف ذلك الزوجة ولو كان نسكها فرضًا إال إذا تضيق عليها، 

 ل ولو غري مستطيع.ويسقط فرض اإلسالم عن احلر البالغ العاق
 

 ابب
أركان احلج ستة: نية اإلحرام به والوقوف بعرفة وطواف اإلفاضة      

والسعي واحللق أو التقصري وترتيب معظم األركان. وهذه األركان الستة 
أركان للعمرة إال الوقوف بعرفة، وجيب فيها ترتيب مجيع أركاهنا. وواجباته 

زدلفة واملبيت مبىن ليايل التشريق مخسة: اإلحرام من امليقات واملبيت مب
 ورمي اجلمرات وترك حمرمات اإلحرام. 

)وللعمرة( واجبان فقط: اإلحرام من امليقات وترك حمرمات اإلحرام      
وما عدا هذه األركان والواجبات فهو سنن، وال خيرج الشخص من 
 إحرامه حىت يتمم األركان كلها، فلو مات وقد بقي عليه شعرة من احللق

مل يسقط الفرض إن كان ذلك النسك فرضاً، ومن ترك شيئًا من 
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الواجبات ولو عمداً فنسكه صحيح ويلزمه برتكه دم وال يلزمه شيء برتك 
 السنن.

 
أن يتنظف قبل اإلحرام إبزالة األوساخ  فصل(: يسن ملريد اإلحرام)     

 واألظفار وشعر اإلبط والعانة ويغتسل لإلحرام ويتطيب يف بدنه فقط
ويلبس إزارًا ورداء أبيضني إن كان ذكرًا ويصلي ركعيت اإلحرام مث ينوي 

 .ويليب، ويسن اإلكثار من التلبية يف دوام اإلحرام
 

الزوال من يوم اتسع احلجة إىل طلوع  فصل(: ووقت الوقوف)     
الفجر يوم العاشر. والواجب فيه حضور احملرم أبرض عرفة حلظة من هذا 

هناراً والبقاء فيها إىل الغروب.  اراً، واألفضل احلضور هباالوقت لياًل أو هن
والسنة للمحرم أن ال يشتغل يف دوام إحرامه إال مبا يقربه ملواله عز وجل، 
وأن يصون نفسه حىت عن الكالم املباح الذي ليس فيه منفعة واحملافظة 

 .على ذلك يوم عرفة آكد
 

رة وابتداؤه ابحلجر الطهارة وسرت العو  فصل(: وشروط الطواف)     
األسود وحماذاة احلجر ابلشق األيسر أول الطواف وآخره، وجيعل الطائف 
الكعبة على يساره مع املشي تلقاء وجهه، ويكون خارجاً جبميع بدنه عن 
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مجيع البيت والشاذروان وحجر إمساعيل ويطوف سبعًا يقينًا وال يقصد 
حلرام، وال جتب يف غري الطواف مبشيه، ويكون الطواف داخل املسجد ا

الطواف نية إال إذا كان لغري مناسك. وسننه كثرية منها استالم احلجر 
األسود وتقبيله، واستالم الركن اليماين واملشي واحلفاء فيه والرمل 
واالضطباع للذكر إذا أراد السعي بعده والدعاء الوارد عن النيب صلى هللا 

زىء ركعتان بعد أسابيع كثرية عليه وسلم فيه وصالة ركعتني بعد متامه وجت
 واألفضل أن يصلي لكل أسبوع ركعتني.

 
االبتداء ابلصفا واخلتم ابملروة، وأن يقع  فصل(: وشروط السعي)     

سعي العمرة بعد طوافها وسعي احلج بعد طواف القدوم أو اإلفاضة 
واألفضل فعله بعد طواف القدوم، وأن يكون الطواف صحيحًا وأن 

ينًا. وسننه كثرية: منها الطهارة وسرت العورة والصعود على يسعى سبعًا يق
درج الصفا واملروة واهلرولة بني امليلني األخضرين للذكور والدعاء وللذكر 
الوارد عن النيب صلى هللا عليه وسلم فيه واملواالة بني مراته وبينه وبني 

 الطواف.
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رأس أبي  إزالة ثالث شعرات من ال فصل(: والواجب يف احللق)     
كيفية، واألفضل للذكر أن حيلق رأسه كله ابملوسى ولألنثى أن تقصر من 
مجيع شعر رأسها أبن جتمعه كله وأتخذ من طرفه قدر أمنلة إال الذوائب، 
والسنة أن يستقبل الشخص القبلة حال احللق أو التقصري، وأييت ابلتكبري 

 والدعاء وذكر هللا تعاىل. 
أن يتقدم اإلحرام على الكل والوقوف على )وأما الرتتيب( فهو      

احللق والطواف، وأما السعي فيجوز تقدميه على الوقوف إن فعله بعد 
 طواف القدوم وليس بني احللق والطواف ترتيب.

 
يف أي وقت كان حىت يف أشهر  فصل(: يصح اإلحرام ابلعمرة)     

إال يف أشهر  احلج، وال يصح اإلحرام ابحلج وحده وال ابحلج والعمرة معاً 
احلج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي احلجة، فمن أحرم به 
قبل دخوهلا أو بعد خروجها انعقد إحرامه عمرة، ومن كان مبكة وأراد 
احلج وجب عليه أن حيرم به منهاقبل أن يفارق بنياهنا، واألفضل أن حيرم 

يه أن خيرج من ابب بيته أو من حجر إمساعيل، فإن أراد العمرة وجب عل
إىل أطراف احلل من أي جهة وحيرم منه وأفضل بقاعه اجلعرانة مث التنعيم 
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مث احلديبية، ومن جاء من اآلفاق وجب عليه اإلحرام من امليقات أو 
 الذي حياذيه.

واملواقيت الشرعية مخسة: ذو احلليفة واجلحفة ويلملم وقرن املنازل      
 .وذات عرق

 
احلضور فيها حلظة من النصف  بيت مزدلفةفصل(: والواجب يف م)     

الثاين من ليلة النحر بعد الوقوف والسنة تقدمي النساء والضعفاء إىل مىن 
بعد نصف الليل قبل الزمحة، وأن يبيت الرجال األقوايء إىل الفجر مث 
يصلوا الصبح هبا يف أول الوقت، واألفضل أن تكون مجاعة ومع اإلمام مث 

رام أو بقربه بعد صالة الصبح مشتغلني ابالستغفار يقفوا على املشعر احل
والدعاء إىل زايدة االسفار، مث يتوجهوا قبل طلوع الشمس إىل مىن 
فيصلون إليها بعد طلوعها، والسنة أن أيخذ احلجاج من مزدلفة سبع 
حصيات لرمي مجرة العقبة يوم النحر فقط وأيخذوا من مىن لرمي أايم 

من احلل أو من حمل جنس، فإذا وصلوا مىن  التشريق، ويكره أخذ اجلمار
بعد ارتفاع الشمس يبدؤون برمي مجرة العقبة قبل كل شيء مث يذحبون 
ضحاايهم أو هداايهم مث حيلقون أو يقصرون، وبعد حط أمتعتهم 
واستقرارهم مبىن يتوجهون إىل مكة فيطوفون طواف اإلفاضة مث يرجعون 
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ت ويبيتون فيها ليايل أايم التشريق، إىل مىن فيصلون الظهر هبا يف أول الوق
وهذا املبيت واجب كما سبق، وأقله احلضور مبىن معظم كل ليلة من هذه 
الليايل، واألفضل مبيت كل ليلة بتمامها، ويسقط هذا املبيت ومبيت 

 مزدلفة عن املعذورين كالرعاة وأهل السقاية.
 

ي هبا وأن أن يكون ابليد إن قدر على الرم فصل(: شروط الرمي)     
يكون ابحلجر ولو ايقواًت وحجر حديد وأن يسمى رميًا وأن يقصد به 
املرمى وإن مل يقع فيه لقوة الرمي يقيناً، وأن يكون سبع رميات يقينًا إىل  
كل مجرة ولو حبصاة واحدة، وأن يبدأ يف أايم التشريق ابجلمرة اليت من 

بعد دخول وقت  جهة عرفة مث ابلوسطى وخيتم جبمرة العقبة، وأن يكون
الرمي، ويدخل وقت رمي مجرة العقبة يوم النحر ابنتصاف ليلته وأايم 
التشريق ال يدخل وقت رميها إال بدخول وقت الظهر، ويبقى وقت 
الرمي كله أداء إىل غروب الشمس آخر أايم التشريق، فمن فاته رمي يوم 

اليوم الفائت  من األايم أتى به يف بقيتها لياًل أو هناراً، لكنه يقدم رمي
على رمي احلاضر، ويدخل وقت احللق وطواف اإلفاضة بنصف ليلة 
النحر ويستمر إىل آخر العمر، ويدخل وقت ذبح الضحية واهلدي الذي 
ساقه احملرم ابحلج إىل احلرم إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر 
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ن صالة العيد وخطبتيه ويستمر إىل آخر أايم التشريق. ومن سنن الرمي أ
يكون ابليد اليمىن، وأن يكون احلصى قدر الباقال وأن يغسله، وأن يكرب 
مع كل حصاة، وأن يستقبل القبلة حال الرمي يف أايم التشريق، وأن 

 يدعو هللا تعاىل مستقبل القبلة بعد رمي اجلمرة األوىل والثانية.
  

على كل من سافر من مكة إىل وطنه  فصل(: طواف الوداع واجب)     
إىل مسافة القصر أو إىل حمل يريد أن يقيم فيه أربعة أايم صحاح، أو 

وجيب برتكه دم على غري املعذور، وجيب السفر عقبه فوراً، فإن أتخر 
بعده زمنًا يسع ركعتني بطل وداعه إال إن أتخر لدعاء بعد ركعتيه وعند 
 شرب زمزم ويف امللتزم أو أتخر لشغل السفر كشراء الزاد وشد الرحال فال

يبطل وإن طال أتخره لذلك، ومثل ذلك ما لو قامت صالة اجلماعة 
ابلفعل بعد فراغه فصلى معهم وانصرف فوراً، والسنة بعد ركعتيه أن أييت 
امللتزم ويلصق به بطنه وصدره ويبسط يديه عليه ويضع خده األمين أو 
جبهته عليه ويدعو مبا أحب، واألفضل أن يكون ابلوارد عنه صلى هللا 

وسلم مث يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه مث يعود إىل احلجر  عليه
فيستلمه ويقبله ويسجد عليه ثالاًث ثالاًث مث ينصرف تلقاء وجهه مستدبراً 
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البيت إذا خرج من املسجد ال على ظهره وخيرج من ابب الوداع، ويكره 
 أن يقف على ابب املسجد عند خروجه.

 
  :فصل(: واحملرمات ابإلحرام سبعة)     
األول( اللبس عمدًا فيحرم على الذكر سرت رأسه ولبس املخيط يف )     

أي عضو من أعضائه، وحيرم على األنثى سرت وجهها ولبس القفاز يف 
 يدها وجتب به الفدية. 

)الثاين( الدهن لشيء من شعر الرأس أو من شعور. الوجه عمداً      
 ضاً. ولو رأس شعرة واحدة أبي دهن وجتب به الفدية أي

)الثالث( التطيب عمداً يف أي جزء من ظاهر البدن أو ابطنه أو يف      
شيء من امللبوس أبي نوع من األنواع اليت يقصد منها غالبًا رائحتها 

 الطيبة كاملسك والزعفران والورد وجتب به الفدية أيضاً. 
ماع )الرابع( اجلماع ومقدماته كاللمس والتقبيل واملعانقة، وحيرم اجل      

ولو بغري إنزال، ويفسد احلج به قبل التحلل األول والعمرة قبل فراغ 
أعماهلا وجتب ابجلماع املفسد بدنة، فإن عجز عنها فبقرة، فإن عجز 
عنها فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بسعر مكة وأخرج طعامًا 
بقيمتها، فإن عجز صام عن كل مد يومًا، وال جتب فدية ابملقدمات إال 
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املباشرة بشهوة من غري حائل وفديتها وفدية اجلماع غري املفسد شاة خمرية  
 كما سيأيت. 

)اخلامس( عقد النكاح فيحرم نكاح احملرم وال ينعقد لنفسه وال لغريه      
 ال ابلوكالة وال ابلوالية ولو كانت عامة. 

)السادس( إزالة شيء من الشعر أو من األظفار أبي طريق من طرق      
زالة، وجتب بكل منهما فدية مستقلة ولو مع النسيان، وال جتب الفدية اإل

الكاملة إال يف ثالث شعرات أو ثالثة أظفار يف زمان ومكان واحد، فإن 
تعدد الزمان أو املكان وجب يف كل شعرة وكل ظفر مد طعام ولو كثرت 

 الشعور واألظفار. 
املأكولة ولو خارج  )السابع( التعرض لشيء من صيود الرب الوحشية     

أرض احلرم وال جيب اجلزاء فيها إال ابإلتالف ولو مع النسيان وجتب 
 املماثلة يف ضماهنا فال جتزىء البدنة عن الذي وجبت فيه شاة.

وحيرم( على احلالل صيد حرم مكة واملدينة ووج الطائف وكذا )     
ء لشيء شجرها مطلقًا ونباهتا الذي من شأنه أن ينبت بنفسه وال جزا

من ذلك إال يف حرم مكة خاصة، وال يدخل جزاء الشعور يف جزاء 
 األظافري، وال جزاء الصيد يف جزاء الشجر والنبات وال العكس. 
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)وحيرم( نقل شيء من تراب احلرم وأحجاره ولو للتربك وإن نقله حلرم      
 آخر وجيب رده حملله، ويكره نقل ذلك من احلل إىل احلرم. 

ل( ألحد أن يتملك لقطة حرم مكة أبدًا ولو كانت حقرية )وال حي     
بل حيفظها إىل وجود صاحبها ولقطة عرفة وحرم املدينة كلقطة غريمها من 

 بقية البقاع. 
)وإذا كان( للصيد مثل من األنعام كالنعام وبقر الوحش واحلمام      

وإما  فالواجب فيه إما ذبح مثله وتفرقته وإما إخراج طعام بقدر قيمته،
صيام يوم عن كل مد وإن مل يكن له مثل كالعصافري فالواجب فيه إما 
إخراج طعام بقيمته وإما صيام يوم عن كل مد، وهذه احملرمات كلها حتل 
للمحرم بعد التحلل األول إال اجلماع ومقدماته وعقد النكاح فال حتل إال 

 بعد التحلل الثاين.
 

م أركان النسك الذي أحرم به جاز من إمتا فصل(: وإذا منع احملرم)     
له أن يتحلل فيذبح شاة وينوي التحلل عند ذحبها مث يزيل ثالث شعرات 
من رأسه وينوي التحلل عند إزالتها، فإن عجز عن الذبح أخرج طعامًا 
بقيمة الشاة ونوى التحلل عند إخراجه، ويقدم إخراج الطعام على إزالة 

ل مد يومًا وحتلل إبزالة الشعر الشعر، فإن عجز عن الطعام صام عن ك
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مع النية، وال يتوقف التحلل على الصيام وال يلزمه قضاء ما حتلل منه بل 
يبقى يف ذمته كما كان قبل اإلحرام به، ومن طلع عليه الفجر يوم النحر 
وهو حمرم ابحلج ومل يدرك عرفة فقد فاته احلج ووجب عليه أن يتحلل 

السنة القابلة ويلزمه ذبح شاة يف سنة  بعمل عمرة ويلزه قضاء الفائت يف
 القضاء.

 
أو فعل شيئًا من احملرمات  فصل(: ومن ترك شيئًا من الواجبات)     

لزمه دم )والدماء( يف احلج والعمرة أربعة أقسام: مرتب مقدر، ومرتب 
)فاملرتب( هو الذي ال يصح االنتقال  معدل، وخمري مقدر، وخمري معدل.

)واملخري( بعكسه )واملعدل( هو الذي  د العجز عنه.عنه إىل بدله إال عن
)واملقدر( هو الذي ينتقل عنه إىل  ينتقل عنه إىل شيء آخر بقيمته.

 شيء ال يزيد وال ينقص. 
)وأسباب املرتب املقدر( تسعة: التمتع والقران وفوات احلج وترك      

ار اإلحرام من امليقات وترك مبيت مزدلفة ومبيت مىن وترك رمي اجلم
وترك طواف الوداع، وكل سنة يف النسك نذرها الشخص على نفسه 

)ويف( كل واحدة  وخالف نذره كأن نذر احللق فقصر أو املشي فركب.
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من هذه التسعة شاة فإن عجز عنها فصوم عشرة أايم ثالثة يف احلج إن 
 أمكن صومها فيه وسبعة إذا رجع لوطنه. 

ملفسد واإلحصار وهو املنع من )وللمرتب( املعدل سببان: اجلماع ا     
إمتام أركان النسك، وقد تقدم ما جيب عند العجز عن البدنة يف اجلماع 

 وعند العجز عن الشاة يف اإلحصار. 
وأسباب املخري املقدر مثانية( إزالة الشعر واألظفار واللبس والدهن )     

د والتطيب ومقدمات اجلماع والوطء بني التحللني وبعد اجلماع املفس
ويف كل واحد( من هذه الثمانية يتخري الشخص بني . )وقبل متام املفسد

ذبح شاة أو التصدق بثالثة صيعان على ستة مساكني لكل مسكني 
 .منهم نصف صاع أو صوم ثالثة أايم

وللمخري املعدل( سببان فقط: إتالف الصيد والشجر وقد تقدم )     
 يصح ذبح هذه الدماء  الواجب يف الصيد ومثله الواجب يف الشجر، وال

كلها وال تفرقتها وال تفرقة الطعام بدهلا إال يف احلرم، ويستثىن منها دم 
اإلحصار فيذبح يف مكان اإلحصار ويفرق هو أو بدله فيه، وال يصح 

 نقله عنه إال إىل احلرم. 
 

 ابب الضحية والعقيقة
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الضحية سنة مؤكدة يف مجيع اجلهات، ويزيد أتكدها يف حق      
جاج مبىن، ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى زمن يسع صالة احل

العيد وخطبتيه ويستمر أداء إىل غروب الشمس آخر أايم التشريق الثالثة، 
فمن ذبح ضحيته قبل دخول وقتها مل تقع له ضحية، وكذا من ذحبها بعد 
خروج وقتها إال إذا نذر ضحية معينة أو ضحية يف ذمته مث عني املنذور 

الذبح حىت خرج الوقت فإنه يلزمه بعده ويكون قضاء، وحيرم أتخري وأخر 
 ذبح الواجبة عن وقتها بال عذر. 

)وال تصح التضحية( إال ابألنعام وأفضلها بعري مث بقرة مث شاة وسبع      
شياه أفضل من بعري والضأن أفضل من املعز، وتصح ابلذكر واألنثى إال 

ر نزوانه فاألنثى اليت مل تلد أفضل إن كانت حبلى والذكر أفضل، فإن كث
منه، واجملزىء من اإلبل ما مت له مخس سنني ودخل يف السادسة، ومن 
البقر واملعز ما مت له سنتان ودخل يف الثالثة، ومن الضأن ما مت له سنة أو 
أسقط ثناايه بعد ستة أشهر، وال جيزىء ما فيه جرب ولو يسرياً، وال ما 

أو مرض بنيِّّ وما انفصل منه جزء مأكول ولو فيه هزال أو عرج أو عور 
 يسرياً إال اخلصي 

)وحيرم( األكل من الضحية الواجبة وجيب التصدق هبا كلها، والسنة      
أن أيكل من الضحية املسنونة واألفضل األكل من كبدها، وجيب 
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التصدق جبزء من حلمها نيأ، واألفضل التصدق هبا كلها إال لقمًا يتربك 
من مل يفعل تصدق بثلثها وأهدى ثلثها وأكل ثلثها، والسنة أن أبكلها، و 

يذحبها الرجل بنفسه وأن حيضر الذبح من مل يذبح بنفسه ويسمي ويكرب 
 هللا تعاىل عند الذبح ويصلي ويسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم.

 
ويدخل وقتها ابنفصال الولد واألفضل  فصل(: والعقيقة سنة مؤكدة)     

وم سابعه وال جيزىء فيها ما ال جيزىء يف الضحية وأقلها شاة عن  ذحبها ي
كل مولود، واألفضل ذبح شاتني عن الذكر وشاة عن األنثى ويطبخها 
حبلو وال يكسر عظمها بقدر اإلمكان وبعثها للفقراء يف أماكنهم أحب 
من ندائهم إليها، واملخاطب هبا من تلزمه نفقة املولود إن أيسر هبا قبل 

تني يومًا من الوالدة، ويستمر طلبها منه حينئٍذ إىل بلوغ املولود مضي س
فإن مل يوسر هبا إال بعد مضى الستني مل تطلب منه بل لو فعلها حينئٍذ 
وقعت شاة حلم ال عقيقة وحيث طلبت منه ال يفعلها إال من مال نفسه 

سنة ولو كان املولود غنياً، ومن بلغ ومل يعق عنه له أن يعق عن نفسه، وال
أن يؤذن حني الوالدة يف أذن املولود اليمىن، وتقام الصالة يف أذنه 
اليسرى، وأن حينكه حينئٍذ شخص من أهل اخلري بشيء حلو كتمر، وأن 
حيلق رأسه ولو أنثى، ويتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة، ويسمى ابسم 
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من األمساء احلسنة، واألفضل أن يكون احللق والتصدق والتسمية يوم 
ابع، وأفضل األمساء حممد فعبد هللا فعبد الرمحن، والتسمية مبلك الس

امللوك وقاضي القضاة وعبد النيب حرام، وابألمساء القبيحة كشهاب ومرة 
 مكروهة.

 

 كتاب اليمني والنذر

إال من البالغ العاقل املختار وبشرط أن يتلفظ  ال ينعقد كل منهما     
 ابسم من أمساء هللا تعاىل أو صفة به ويسمع نفسه، وال ينعقد اليمني إال

من صفاته اخلاصة به كقوله: وهللا أو وقدرة هللا أو ورب الكعبة، واحلالف 
ابملخلوق كالنيب والكعبة حرام، ويكفر به احلالف إن قصد تعظيمه  
كتعظيم هللا، فإن مل يقصد ذلك فهو مكروه فقط، وينبغي للشخص أن 

، ومن حلف على ترك شيء من يصون نفسه عن اليمني ولو كان صادقاً 
الفروض كالصلوات اخلمس أو على فعل حرام كقطع الرحم عصى ولزمه 
أن حينث يف ميينه ويكفر، أو على ترك سنة كقضاء احلوائج أو فعل 
مكروه كشرب التنباك فالسنة أن حينث ويكفر، أو على فعل مباح أو 

حينث يف  تركه كأكل الطعام واللبس ودخول الدار فاألفضل له أن ال
 ميينه.
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وكفارة اليمني( عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب املخلة ابلعمل أو )     
إطعام عشرة مساكني لكل واحد منهم مد من غالب قوت البلد أو  
كسوهتم ولو مبنديل يعطى لكل واحد منهم، ويتخري الشخص بني هذه 

 .الثالثة ولو كان غنياً، فإن عجز عنها لزم صيام ثالثة أايم
 

منجز ومعلق فاملنجز كقول الناذر: هلل : فصل(: والنذر قسمان)     
علي كذا أو نذرت هلل كذا، ويلزمه الوفاء، مبا نذره حااًل. واملعلق 
قسمان: قسم معلق على حصول نعمة أو اندفاع نقمة كقوله: إن شفاين 

فاء هللا أو إن سلمين من كذا فلله علي كذا فإذا وجد املعلق عليه لزمه الو 
ابملنذور حااًل. وقسم معلق على فعل شيء أو تركه كقوله: إن دخلت 
الدار أو إن مل أكلم زيدًا علي كذا فإذا وجد املعلق عليه وجب على 
الناذر الوفاء ابملنذور أو كفارة ميني وهو خمري بينهما، وال ينعقد نذر احلرام  

صالة يف كقتل النفس بغري حق وصيام العيدين، وال نذر املكروه كال
املقربة واحلمام والنذر ألحد أبويه أو أحد أوالده، وكذا نذر املباح كاألكل 

 واللبس والنوم وال كفارة فيه. 
 ،تتمة(: زايرة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم سنة مؤكدة لكل أحد)     

وتتأكد للحجاج أكثر، وتركها مع التمكن منها حسرة عظيمة وحرمان 
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رها ضالل كبري وخسران مبني، واألفضل للحجاج من خري كثري، وإنكا
 تقدميها على احلج إن كان الوقت واسعاً ميكن فيه حتصيل احلج بعدها. 

ويستحب( لقاصد الزايرة أن يكثر يف طريقه من الصالة والسالم )     
عليه صلى هللا عليه وسلم. وأن يزيد من ذلك إذا رأى حرم املدينة 

صول املدينة قبل دخوهلا، فإن مل يتمكن وأشجارها، وأن يغتسل عند و 
فبعد دخوهلا وقبل دخول املسجد، وأن يلبس أنظف ثيابه ويتطيب 
والثياب البيض أفضل من غريها، وأن يدخل املسجد من ابب جربيل، 
فإذا دخله قصد الروضة الشريفة وهي ما بني القرب واملنرب وصلى حتية 

لى هللا عليه وسلم فإن مل املسجد فيها، واألفضل أن يصلي يف مصاله ص
يتيسر فيقربه من جهة املنرب الشريف، فإذا فرغ من الصالة محد هللا تعاىل 
وسأله أن ينفعه هبذه الزايرة ويتقبلها منه ودعا مبا أحب لنفسه وملن حيب 
وللمسلمني، مث يتوجه إىل املواجهة للزايرة فيقف قبالة الوجه الشريف، 

تدبر القبلة ويستقبل الوجه الشريف ولذلك عالمة معروفة هناك فيس
خبشوع وخضوع وأدب فارغ القلب من عالئق الدنيا انظرًا إىل أسفل ما 
يستقبله، ويسلم على أفضل اخللق صلى هللا عليه وسلم بصوت يسمعه 
املالصق له من غري تشويش، وأقله السالم عليك اي رسول هللا صلى هللا 

جهة ميينه قدر ذراع فيسلم على عليه وسلم، ومن شاء فليطول مث يتأخر 
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أيب بكر الصديق رضي هللا عنه، مث يتأخر جهة ميينه قدر ذراع أيضاً 
فيسلم على عمر الفاروق ابن اخلطاب رضي هللا عنه، مث يرجع إىل موقفه 
األول قبالة الوجه الشريف ويتوسل به يف حق نفسه ويستشفع به إىل ربه 

س القرب الشريف ويستقبل القبلة سبحانه وتعاىل، مث ينتقل إىل جهة رأ
فيكون القرب الشريف عن مشاله ويدعو مبا أحب لنفسه وألحبابه 
وللمسلمني، وهكذا يفعل كلما أراد الزايرة، وينبغي له لزوم األدب مدة 
إقامته ابملدينة، وأن حيافظ على االعتكاف يف مسجده صلى هللا عليه 

ع اجلماعة، وأن يكثر من وسلم كلما دخله، وعلى الصالة فيه خصوصاً م
الصوم والصدقة وتالوة القرآن وأنواع العبادة، وأن يزور أهل البقيع 
خصوصًا يوم اجلمعة والشهداء أبحد وأفضله يوم اخلميس، ومسجد قباء 
وأفضله يوم السبت، وبقية املشاهد ابملدينة وهي مشهورة هناك، فإذا أراد 

أول الدخول، وسأل هللا  السفر ودع املسجد الشريف وفعل مثل ما فعل
تعاىل أن ال جيعل هذا آخر العهد بزايرة هذا النيب األعظم صلى هللا عليه 

 وسلم.
 

خامتة(: ينبغي لكل شخص أن يقصد جبميع أعماله وجه هللا تعاىل )     
حىت يكون من املخلصني وإال فهو من أهل الرايء الذين يلعب هبم  فقط
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اًب يوم القيامة، وأن حيسن املعاملة مع الشيطان وال جيدون ألعماهلم ثوا
الدنيا والدين ليكون سليم العاقبة إذا لقي هللا  مجيع اخللق يف مجيع أمور

تعاىل، وأن يدوم على الوضوء ما استطاع، ويكثر من ذكر هللا تعاىل 
وتالوة القرآن يف مجيع األوقات خصوصًا أول النهار وآخره، وأول الليل 

الة النافلة واالستغفار خصوصاً آخر الليل، ومن وآخره، وأن يكثر من ص
الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم خصوصاً يوم اجلمعة وليلتها، ومن 
الدعاء خصوصًا يف األسفار وجمامع اخلري وعند شدة الكرب، ومن 
الصيام خصوصًا يف األايم الفاضلة كاألشهر احلرم ويوم عاشوراء وعشر 

ميس، وأن جيعل اخلوف من هللا تعاىل نصب ذي احلجة واالثنني واخل
عينيه على الدوام فإنه سبب لتحصيل كل خري والبعد عن كل سوء، وال 
يـيأس من رمحة هللا فإن اليأس من الكبائر، وأن يتوب توبة صحيحة كلما 
وقع منه ذنب فإنه تعاىل حيب التوابني، وأن يالزم تقوى هللا تعاىل يف 

اطنة فإن هللا حيب املتقني، وأن يبعد عن أذية مجيع أحواله الظاهرة والب
اخللق وعن التسبب فيها بغري حق، وأن خيلص نفسه ما استطاع من 
حقوق هللا تعاىل وحقوق اخللق قبل خروجه من الدنيا ولو ابملساحمة من 
أهلها، وليوص بذلك إذا مل يتمكن منه يف حياته، وليكن حريصًا على 

الكذب وشهادة الزور واألميان الفاجرة البعد من معاصي هللا تعاىل ك
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واخلوض يف أعراض الناس واإلفساد فيما بينهم احلسد وغري ذلك، 
وليواظب على طاعة مواله ويشغل هبا أوقاته مدة حياته فعسى أن أيتيه 

 املوت وهو على حالة مرضية فيلقى هللا تعاىل وهو راض عنه.
أكرم خلقه عليه أن  نسأله( سبحانه وتعاىل ونتوسل إليه جباه)     

يعاملنا برضاه عنا يف الدنيا واآلخرة خصوصًا عند قبض أرواحنا، ويف 
قبوران يوم الفزع األكرب، ومع أصولنا وفروعنا وحواشينا وأشياخنا وأحبتنا، 
واملسلمني األحياء منهم وامليتني، سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال 

هلل رب العاملني محدًا يوايف  إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، واحلمد
نعمه ويكايف مزيده، اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم 
سلطانك، اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد عبدك ونبيك 
ورسولك النيب األمي، وعلى آل سيدان حممد وأصحابه وأزواجه وذريته 

يم وعلى آل وأهل بيته، كما صليت وسلمت وابركت على سيدان إبراه
 سيدان إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد.
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