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 سم اهلل الرحمن الرحيمب

 :ه اهللرحم ديالسع قال الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل

 الحمد هلل، وُأصلِّي وُأسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه.

 أما بعد:

، واضُح  والفقه   فهذا كتاٌب مختصٌر يف األحكام   يف  والمعاين، خاص   األلفاظ   يف اآلداب 

ه  على َمأْ  ا، منبِّه  الصحيح   فيه على القول   ا، مقتصر  التي َيْحَتاُج إليها كُل أحد   المسائل   من  َخذ 

  منَ  ا، راجي  والسنّة   كتاب  لا
 
 .هُ وبركتَ  هُ ونفعَ  هُ تسهيلَ  اهلل
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 الطهارة   كتاب  

 باب  

ر به    ما ي تَطهَّ

 .والبدُل  ، وهي الفرعُ الرتاب   ، وطهارة  األصُل  ، وهوَ الماء   بطهارة   ه  على عباد   اهللُ  أنعمَ 

 :المياه أقسام  

ا الماءُ    الحدث   ، ومنَ النجاسات   منَ  به   إنه ُيتطهرُ ف اسة  بالنج متغيِّر   غيرُ  ماء   فكل   َفَأمَّ

، طاهر   بشيء   ، أو تغيَّرَ األرض   منَ  عَ بَ نَ  ، أوْ السماء   منَ  نزَل  ، سواءٌ األصغر   ، والحدث  األكرب 

 
َ
ْلَقت ه. أو بقي  على خ 

 ا.هَ كلِّ  يف الطهارة   هُ استعمالُ  بَج وَ  المذكورُ  الماءُ  فمتى ُوجدَ 

، هُ استعمالُ  ال يحل   ٌس ج  نَ  فهوَ  بالنجاسة   هُ ، أو ريحُ هُ ، أو طعمُ هُ ونُ ل ار  متغيِّ  الماءُ  كانَ  فإنْ 

 .ه  َتَغي ره بنَْزح  أو غير   وال يطهر إال إذا زاَل 

 :مم  يَ التَّ 

ر اإلنساُن باستعمال  الماءُ  فإن ُعدمَ  َعَدَل إلى  ؛إلى الماء   حاجة   ، أوْ لمرض   ه  ، أو تضرَّ

  بسم  : »وُل قوي رةَ ، فينوي الطهاالتيمم  
 
 هبا جميعَ  ، يمسُح واحدة   مرة   األرَض  ، ويضرُب «اهلل

يْ  ه  وجه    .شيء   يف كلِّ  الماء   ، وينوُب َمنَاَب طهارة  ، ويكفيه  ه  وكفَّ

 فصل  

 الوضوء   يف نواقض  

رُ  ا دامَ فمَ  ر عندَ  أو بالرتاب   -، بالماء   السابقة   ه  على طهارت   المتطهِّ  يزْل  ، لمْ - التعذ 

: ، وذلَك ناقٌض ينقُض الطهارةَ  ا، حتى ُيوجدَ هَ وغير   من صالة   بادات  لعا ميعَ ج ُح تبييس

: ، وكذلَك رَ إذا كثُ  السبيلين   من غير   الخارُج  والقْيُح  : الدمُ ، وكذلَك السبيلين   منَ  كالخارج  

ُق  الكثيرُ  النومُ   رجل  لا مس  ، وبال حائل   الفرج   ، ومس  وقاعد   قائم   ، إال منْ لإلحساس   المستغر 

 .الُغسل   ، وموجباُت الميت   ، وتغسيُل اإلبل   لحوم   ، وأكُل ة  بلذَّ  رأة  لمل
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 باب

 الطهارة   صفة  

 :واالستجمار   االستنجاء  

ا، عليهَ  إذا اقتصرَ  يه  جز  ها، وتُ ونحو   أحجار   استجمَر بثالثة   هُ إذا قضى اإلنساُن حاجتَ 

  ولكن األفضُل 
َ
 عَ رفْ  ه  نوى بقلب   من النجاسة   يه  ما عل َل َس غَ  فإذا ،ا بالماء  هَ بعدَ  أن يستنجي

 قال: ها، ثمَّ ونحو   للصالة   نوى الطهارةَ  ، أوْ الحدث  

 :الوضوء   صفة  

  بسم  » 
 
 معَ  ه  يديْ  ، ثمَّ اثالث   وجههُ  يغسُل  ، ثمَّ اثالث   اثالث   ويستنشُق  يتمضمُض  ، ثمَّ «اهلل

م  بمُ  يبدأُ  هُ رأَس  يمسُح  ، ثمَّ اثالث   المرفقين    أَ دَ الذي بَ  إلى المكان   يديه   د  رُ يَ  ثمَّ  فاهُ إلى ق ه  رأس   قدَّ

يف  أو َغْسَلتين   واحدة   على َغْسَلة   رَ . فإن اقتَص اثالث   رجليه   يغسُل  ، ثمَّ أذنيه   يمسُح  ، ثمَّ منهُ 

 ذلك. جازَ  ؛ه  أعضائ  

ا هَ نَ بي تيُب الرت ، وكذلَك ه  يف كتاب   اهللُ  هُ َض رَ فرٌض فَ  األربعة   األعضاء   وَغْسُل هذه  

 ا.مَ ه  وغير   وصالة   من طهارة   العبادات   يف جميع   فإهنا شرطٌ  ا النيةُ ، وأمَّ واالةُ المو

 فصل

 المسح على الخفين  

َفاٌف من ُج  عليه   فإن كانَ   َغْسل   ا بدَل هَ حَ َس أن يمْ  ، فلهُ طاهٌر  ا وهوَ هَ َس ب  لَ  ها، وقدْ أو غير   لود  خ 

 .األصغر   بالحدث   خاص   ا، وذلَك بلياليهَ  أيام   ثالثةُ  فر  مسا، وللوليلةٌ  يومٌ  ، للمقيم  الرجلين  

 :هاونحو   المسح على الجبيرة  

ْرَقٌة، أو دواٌء، مضطر  جبيرةٌ  ه  طهارت   أعضاء   على بعض   كانَ  وإنْ 
 فلهُ  ؛اإلى وضعهَ  ا، أو خ 

 .توقيٌت  لذلَك  ، ليَس أَ ى يربَحتَّ  واألصغر   األكرب  يف الحدث   على ذلَك  المسُح 

 فصل

 سلالغ  

ثهُ  هُ فرَج  َل َس غَ  ؛رَ التطه   وأرادَ  ،هاونحو   كجنابة   ٌث أكرُبدَ َح  عليه   كانَ  فإنْ    منَ  وما َلوَّ

  بسم  : »، وقاَل األكرب   الحدث   عَ نوى رفْ  األذى، ثمَّ 
 
 ، ثم أفاَض كامال   اوضوء   أَ ، وتوضَّ «اهلل
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  ، كما كانَ آخرَ  ن  مكايف  رجليه   ، وغسَل ه  جسد   سائرَ  َل َس ، وغَ اثالث   ه  على رأس   الماءَ 
 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 .األكمُل  األفضُل  ، وهوَ هُ يفعلُ 

 ، حتى الذي تحَت اشيئ   منهُ  ، وال يرتكْ ه  بدن   جميعَ  َل : أن يغس  ذلَك  الُمْجزي منْ  والفرُض 

 .الخفيَّةَ  والمواضعَ  الكثيفة   الشعور  

 باب

ر  لها  األشياء التي ي تََطهَّ

 ه ـ ومسِّ ونفلُ  ذلَك  ـ َفْرُض  والطواف   للصالة   غر  واألص كرب األ حدث  ال ارةُ طه تجُب 

يف  ، وال يلبْث من القرآن   اشيئ   أن يقرأَ  لهُ  لم يحلَّ  أكرُب حدٌث  عليه   فإن كانَ  ،المصحف  

 .إال بوضوء   المسجد  

 فصل  

 والنفاس   الحيض  

ا هَ لزوج   ال يحل   َك ، وكذلمنهُ  نعَ الُجُنب فيما مُ  ا حكمُ مَ هُ حكمُ  والنَُفساءُ  والحائُض 

 .الصالةَ  ال الصومَ  ا، ويقضيان  لهما أن يصومَ  وال يحل   ،الفرج   دونَ  المباشرةُ  ا، وتحل  هَ وطؤُ 

عن  ْت َس لَ َج  ؛المرأُة الدَم المعتادَ  متى وجدت   ، بْل ن  وال س   مدةٌ  للحيض   وليَس 

 أطبَق  قدْ  حاضة  مست تكونَ  إال أن ،سلْت غتا ؛ابّين   اانقطاع   ومتى انقطعَ  ،هاونحو   العبادات  

  إليه   بما أرشدَ  ، فإهنا تعمْل رُ ال ُيذكَ  اإال وقت   ال تطهرُ  ، أو كانْت عليها الدمُ 
 
 ، تجلْس ملسو هيلع هللا ىلص النبي

لم يكنْ  ، فإنْ ا إن كان لها عادةٌ هَ أيام   عادةَ 
(1)

 ، أو الغليظَ األحمر   دونَ  األسودَ  الدمَ  ت  َس لَ َج  ؛

 ، ثمَّ أيام   سبعةَ  أوْ  أيام   ستةَ  جلسْت  ؛ا تمييزٌ لهَ  يكنْ  ، فإن لمْ ه  غير   دونَ  أو المنتنَ  ،لرقيق  ا دونَ 

 ، وصّلْت وال عليها ضررٌ  الدم إن قدرْت  يف إيقاف   ، واجتهدْت مَ الدَّ  ، وغسلت  اغتسلْت 

 .أعلمُ  ، واهللُ بحيض   ليَس  ؛ ألنهُ هذا الدم   وجود   معَ  وتعبَّدْت 

***** 

                                                 

هكذا يف األصل. ولعل المناسب أن يكون الكالم هكذا: تجلس أيام عادهتا إن كانت لها عادة، فإن لم  (1)

 تكن جلست...إلخ.
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 ةالصال ابكت

، مكلَّف   مسلم   ، على كلِّ والليلة   يف اليوم   لوات  خمَس ص ه على األمة   ورسولُ َفَرَض اهللُ 

 .والنفساءَ  إال الحائَض 

ما جرى  ، وجرى عليه  بُكفره   مَ ، ُحك  وكسال   ان  ا هتاوُ هَ كَ رَ تَ  ، أوْ الصالة   وجوَب  دَ حَ َج  ومنْ 

ينَ   .على المرتدِّ

مها شروط   وللصالة    :، وهيَ تتقدَّ

 ، ودخوُل الحدث   منَ  ، والطهارةُ قعة  لبُ وا وب  والث يف البدن   اسات  النجمن  الطهارةُ 

 ه  مركوب   يصلي على ظهر   ، فإنهُ يف السفر   ، أو النافلة  الضرورة   ، إال عندَ القبلة   ، واستقباُل الوقت  

 ها.التي يقصدُ  إلى الجهة  

 :الصالة   شروط   ومن  

رَّ من ا : الرجُل العورة   سرُت ا إال هَ بدن   جميعَ  تسرُت الغةُ الب ةُ الحرَّ  ، والمرأةُ إلى الركبة   ة  لس 

 ا.هَ هَ وْج 

 ها:ومن شروط  

غير  امطلق   النفُل  ، فإن كانَ كالراتبة   ان  عيّ مُ  ، أو نفال  افرض   إن كانْت  ، فينوي الصالةَ النيةُ 

 .الصالة   ةَ نيَّ  اهُ فَ كَ  ؛معيَّن  

 باب  

لة   الصالة   صفة    والسنن   والواجبات   ن  ركااأل على المشتم 

  فيصلي كما كانَ  دَ يجته ينبغي للمصلي أنْ 
 
، إلى ذلَك  هُ أمتَ  ا أرشدَ يصلي، وكمَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 هُ يدَ  ويضعُ  ،ه  نكبيْ مَ  إلى حذو   يديه   عَ فَ ، ورَ اإلحرام   تكبيرةَ  كّبرَ  إلى الصالة   قامَ  إذا أنهُ  وذلَك 

ت   ما فوَق هُ جعلْ سرى، ويمنى على اليُ اليُ   ضعَ مو ، وينظرُ ه  أو على صدر   ا،هَ تَ ، أو تحْ ه  ُسرَّ

 .ه  ود  سج

ذُ  يستفتُح  ثمَّ  ، الفاتحةَ  يقرأُ  ، ثمَّ اسر  « الرحيم   الرحمن   اهلل   بسم  : »ويقوُل  ،اسر   ويتعوَّ

ُف الفجر   يف صالة   ، يطيُل سورة   بعَض  أوْ  ا سورة  هَ بعدَ  ويقرأُ  طُ ، ويتويف المغرب   ، ويخفِّ يف  سَّ

 تها.بقيَّ 
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جتي   ه  يديْ  ضعُ في، كوع  للر ، ويكّبرُ ه  نكبيْ حذَو مَ  يديه   يرفعُ  ثمَّ  ، ه  على ركبتيْ  األصابع   مفرَّ

 ؛واحدة   ا، وإن قالها مرة  هَ رُ يكرِّ « العظيم ربيَ  سبحانَ : »يقوُل  ، ثمَّ ه  ظهر   ياَل ح   هُ رأَس  ويجعُل 

 .ْت أَ زَ أْج 

َع ا: »ُل ويقو ع  الركو منَ  هُ رأَس  يرفعُ  ثمّ  َده، ربَّ  هلل لمن  َسم 
 ، إن كانَ «الحمد   ا ولَك نَ َحم 

، «فيه امبارك   اطيب   اكثير   ا، حمد  الحمد   ا ولَك نَ ربَّ : »قاَل  امأموم   كانَ  ، وإنْ امنفرد  و أ اام  إم

 من ا، وملَء ما شئَت ، وما بينهمَ واألرض   ملَء السموات   الحمد   ا ولَك نَ بَّ رَ : »الجميعُ  ويقوُل 

 .«عد  ب ء  شي

 ا عندَ مَ هُ عْ فَ يرْ  - ركعة   لِّ يف ككذا وه، الركوع   منَ  الرفع   عندَ  ه  نكبيْ مَ  إلى حذو   يديه   ويرفعُ 

 .- منهُ  الرفع   ، وعندَ الركوع  

هأعضائ   على سبعة   ايهوي ساجد   ثمَّ 
(1)

 ، وأطراف  ه  كبتيْ ، ورُ ه  ، وكفيْ ه  مع أنف   هُ : وجهُ 

 ا.هَ رُ رَّ كَ يُ « ىاألعل ربيَ  سبحانَ : »، ويقوُل ه  قدميْ 

 جلسات   منى، وجميعُ اليُ  هُ رجلَ  ااصب  ، نسرىاليُ  هُ رجلَ  امفرتش   السجدتين   بينَ  يجلُس  ثمَّ 

دان، فإنهُ  يف الصالة   األخير   ، إال يف التشهد  هذا االفرتاَش  يفرتُش  الصالة   كُ  التي فيها تشه  : يتورَّ

منى على حالها منى، واليُ اليُ  ه  رجل   ت  من تحى سراليُ  هُ رجلَ  ، وُيخرَج على األرض   يجلَس  بأنْ 

 .«رينقني، واجب  ني، واهدين، وارز  لي، وارحم   اغفر   ب  ر: »ن  السجدتي بينَ  ، ويقوُل منصوبةٌ 

فيها  ال يكّبرُ  فيصليها كاألولى، إال أنهُ  الثانية   للركعة   يقومُ  كاألولى ثمَّ  الثانيةَ  ثم يسجدُ 

 تعيذ.، وال يس، وال يستفتُح لإلحرام  

أن  ، وأشهد  لال اهلل    للهَ أن ال هد  أش»ـ:  ه  ـ إلى قول  « هلل   التحيات  : »قاَل  هد  للتش إذا جلَس ف

 .«هورسول   ه  عبد   امحمد  

 بفاتحة   األخيرتين   يف الركعتين   ـ ويقرأُ  أو رباعية   ثالثية   الصالةُ  ـ إن كانت   يقومُ  ثمَّ 

 على  صلي فيه  ، ويير  األخ للتشهد   يجلُس  ا، ثمَّ هَ وحدَ  الكتاب  
ِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ذُ   المسيح   ومن فتنة   ،المحيا والممات   نة  فت نْ مو ،القرب   وعذاب   ،جهنمّ  عذاب   منْ  ويتعوَّ

 .نيا واآلخرة  الد   بما أحبَّ من خير   ه  صالت   ، ويدعو يف آخر  الدجال  

 .للصالة   الكاملة   الصفة   فهذه  

                                                 

 «.ة أعضاءعلى سبع» :أو« على أعضائه السبعة»هكذا يف األصل. ولعل المناسب أن ُيقال:  (1)
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 :ة  الصال أركان  

، اهَ فيها كلِّ  الطمأنينةُ و، القعودُ و، القيامُ و، منهما الرفعُ و، السجودُ و، الركوعُ  منها: ركان  واأل

  الصالةُ و، األخيرُ  التشهدُ و، الفاتحة   قراءةُ و، اإلحرام   ةُ تكبيرو
ِّ
 .التسليمتان  ، وفيه ملسو هيلع هللا ىلص على النبي

 :الصالة   واجبات  

 :السهو   ا سجود  هَ ر  ب  ويج وجهال   اسهو   قط  التي تس والواجبات   

التحريمة   ها غيرَ كل   التكبيراُت 
(1)

ا نَ ربَّ »، ود  والمنفر لإلمام  « هُ دَ م  َح  لمنْ  اهللُ  عَ سم  »، و

  بحانَ ُس »، وللكلِّ « الحمدُ  ولَك 
َ
  سبحانَ »، ويف الركوع  « العظيمُ  ربي

َ
يف « األعلى ربي

 .لهُ  ، والجلوُس األوُل  لتشهدُ ، واين  السجدت بينَ « لي اغفرْ  ربِّ »، والسجود  

 ، ولكنها تكونٌ اولو عمد   برتكه   الصالةُ  ُل ال تبطُ  وأفعال   أقوال   سننُ  فإنهُ  وما سوى ذلَك 

 أعلم. ا، واهللُ هَ من مسنونات   ما تركَ  بحسب   ناقصة

 فصل  

 الصالة   مبطالت  

يف حقِّ  ، إال، أو جهال  اأو سهو   ،اا؛ عمد  هَ ا، وأركان  هَ من شروط   شيء   برتك   الصالةُ  ُل تبطُ  

دهُ  والكالم   بالقهقهة   ُل ، وتبطُ اعمد   الواجبات   برتك   ُل وتبطُ  ،العاجز   ن وكا اإلنسانُ  إذا تعمَّ

هبا،  فال بأَس  لحاجة   ، فإن قلَّْت ضرورة   لغير   وكانْت  إذا توالْت  اُعرف   الكثيرة   ، وبالحركة  الم  عا

 .أو الجهل   السهو   معَ  فيها إال اليسيرَ  والشرب   باألكل   ُل ، وتبطُ ْت هَ ُكر   ؛حاجة   لغير   وإن كانْت 

 فصل  

 يف الصالة   المكروهات  

يف  هُ ، وإقعاؤُ ه  على خاصرت   ه  يد   ، ووضعُ ق  نُ العُ  يف االلتفاُت  يف الصالة   هُ كرَ ويُ 

الجلوس  
(2)

 استقباُل ، ويه  هلويُ  هُ لُ غ  ْش ما يُ  هُ أو عندَ  يديه   بينَ  يكونَ  ، وأنْ ه  ذراعيْ  ، وافرتاُش 

 .صورة  

                                                 

 .رة اإلحرامأي: تكبي (1)

اإلقعاء: أن ُيلصق الرجل أليته باألرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه (: »4/89ل يف النهاية )قا (2)

 هـ.أ..«على األرض كما يقعي الكلب
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 ل  صف

 هاومستحبات   الصالة   مكمالت  

 وذكر   ة  من قراء هُ لُ ما يقو يف تدب ر   ، وأن يجتهدَ القلب   ها بحضور  وكمالُ  الصالة   روُح  

  ه  من خضوع   هُ ما يفعلُ  ، وتدبر  ودعاء   وتسبيح  
 
 أنه واقٌف  ، ويستحضرُ ه  وسجود   ه  يف ركوع   هلل

 
 
يقَو على  ، فإن لمْ يراهُ  كأنهُ  اهللَ  دَ يعبُ  : أنْ اإلحسان   مَ مقا ، ويحقُق د لهُ ويتعبَّ  يناجيه   بين يدي اهلل

 .يراهُ  اهللَ  أنَّ  رَ استحَض  ؛ذلَك 

 ، واهللُ ه  صالت   إال نقصانَ  هُ التي ال تفيدُ  والوساوس   يف األفكار   ه  ذهاب  عن  هُ قلبَ  ويجاهدُ 

 أعلم.

 فصل  

 يف الصالة   السهو  

 دَ ، وسجَ من الركعة   هُ وبما بعدَ  ـ أتى به   الفصَل  ل  ط  ـ ولم يُ  ه  صالت   أركان   من ان  كْ رُ  إذا تركَ 

أو  ا، ناسي  اأو قعود   اأو قيام   اسجود  أو  اركوع   ه  يف صالت   زادَ  لوْ  ؛ وكذلَك السالم   قبَل  للسهو  

 ثمَّ  ـ قل  ـ وهو األ فيبني على اليقين   ه  يف صالت   لو شكَّ  ؛ وكذلَك للسهو   السجودُ  ، فعليه  جاهال  

 .للسهو   يسجدُ 

 باب  

 الجماعة   صالة  

 ،يف جماعة   يف المساجد   الخمَس  الصلوات   على الرجال   الشارعُ  أوجَب  قدْ 

، فاألمثُل  األمثُل  ، ثمّ والدين   والقراءة   بين العلم   : الجامع  باإلمامة   األحقِّ  بتقديم   وأمرَ 

 .واألكعب   بالمناكب   الصفوف   بتسوية   رَ وأمَ 

ا وكلمَ ، اضعف   وعشرينَ  الفذِّ بسبع   على صالة   ا ـ تزيدُ هَ ب  جوو ـ معَ  الجماعة   يف الةُ والص

 ى اإل أحب   فهوَ  ؛أكثرَ  الجماعةُ  كانت  
 
 ؛ لكثرة  ه  لثواب   كان أعظمَ  عن المسجد   دَ عُ بَ ، وكلما هلل

 .أعلمُ  ، واهللُ رَ ُأَخ  من عبادات   العبادةَ  ا يتبعُ مَ ، ول  واإلياب   الُخطا يف الذهاب  



 األلبابر وئنور البصا
 

 

10 

 فصل

 التطوع   صالة  

 عليها: التي حثَّ الشارع   النوافل  

 بعدَ  ن  كعتا، ورالمغرب   بعدَ  ، وركعتان  الظهر   بعدَ  ، وركعتان  الظهر   قبَل  أربعٌ  :الرواتب

 .الفجر   قبَل  ، وركعتان  اآلخرة   العشاء  

، أو ة  بركع رَ أوت ، إن شاءَ الفجر   إلى طلوعُ  اآلخرة   العشاء   من صالة   :ر  ت  الو   وصالة  

 من آخر   يقومُ  عادة   لهُ  ، فإن كانَ ركعة   ةَ رَ ، أو إحدى عْش ، أو تسع  ، أو سبع  خمس   ، أوبثالث  

رَ  ؛الليل    .أن ينامَ  قبَل  ، وإال أوترَ ك الوقت  إلى ذل هُ ترَ و   أخَّ

أسباهبما  وجود   ، عندَ االستسقاء   ، وصالةُ الكسوف   صالةُ  :المؤكدة   النوافل   ومنَ 

 .المعروفة  

 باب  

 ار  األعذ أهل   صالة  

 .، والخائف  ، والمسافر  : المريض  وهم  

صّلى  عْ يستط   ، فإن لمْ اقاعد   صلَّى ؛عْ يستط   ، فإن لمْ اقائم   المكتوبةَ  فيصلي المريُض 

 ، ويجعُل والسجود   بالركوع   ذلَك  ، وُيومي عندَ اصّلى مستلقي   عْ ، فإن لم يستط  ه  على جنب  

 . وَمثَل ذلكه  ب  لْ قَ ب  فَ  ؛يستطع ، فإن لمْ ه  ف  رْ طَ ب  صّلى  عْ يستط   لمْ ؛ فإن من الركوع   أخفُض  السجودَ 

 .ذلَك  حو  ، ونالبطن   لشقِّ ، أو للعين   : وقت العالج  - ة  الحاَج  عندَ  -

 :والقصر   الجمع  

إحدى  ، يف وقت  والعشاء   ، وبين المغرب  والعصر   الظهر   بينَ  أن يجمعَ  فلهُ  رَ سافَ  ومنْ 

 .هُ لَ  ألرفَق ا عُ يتب، والصالتين  

 .اإلتمام   منَ  ، وهو أفضُل ن  ، فيصليها ركعتيْ الرباعية   الصالة   له قصرُ  ن  سويُ 

 :صالة الخوف

 .ذلَك  فلهُ ؛ بين الصالتين   جمع  إلى ال احتاَج  ذاإ والمريُض 

ْت  الخوف   وصالةُ    عن   صحَّ
ِّ
 .ها جائزةٌ كل   بصفات   ملسو هيلع هللا ىلص النبي
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 باب  

 عَ م  الج   ة  صال
 ة 

 :الجمعة   صحة   شروط  

 ها.ها، وأوجبُ ، وأفضلُ صالة   وهي أعظمُ 

 ا:هَ ومن شروط  

 على الثناء   يشتمالن   طبتان  ها ُخ مَ ، وأن يتقدَّ إقامة   استيطانَ  هُ أهلُ  هُ يستوطنُ  يف بلد   أن تكونَ 

 
 
  كتاب   منْ  آيات   بقراءة   والتذكير   ، والوعظ  ورسوله   على اهلل

 
 .اهلل

 وطها:ومن شر

أو  الوقُت  ، فإن فاَت الظهر   وقت   إلى آخر   ح  مْ رُ  ق يدَ  الشمس   فاع  ، وهو من ارتلوقُت ا

رهْ ا ظُ هَ لَ دَ قضى بَ  ؛من ركعة   منها أقلَّ  المسبوُق  أدركَ 
(1)

 .ركعات   أربعَ  

 عَ م  الج   صالة   صفة  
 :ة 

 ويف الثانية   ،معة  لجا وسورةَ  الفاتحةَ  اا جهر  يف األولى منهَ  ، يقرأُ ركعتان   الجمعة   وصالةُ 

 .سبِّح والغاشية   السورتين   ، أو بدَل والمنافقينَ  اتحةَ الف

 :اهَ ويف يوم   الجمعة   لصالة   ما ي ستحب  

 من الذكر   لها، واإلكثارُ  ، والتطيُب ُف لتنظ، واالمأموم   يرُ ا، وتبكهَ لَ  وينبغي االغتساُل 

  فيها، والصالة   والدعاء  
ِّ
 ا.هَ يف يوم   الكهف   رة  سو ، وقراءةُ ملسو هيلع هللا ىلص على النبي

 باب

 صالة العيدين

  .المكلَّفينَ  على الرجال   على الصحيح   األعيان   روض  وهما من فُ 

 :العيد   صالة   صفة  

، وأهنا ُتقضى إذا الزوال   إلى قبيل   الشمس   رتفاع  ا من اهَ وقتَ  نَّ ، إال أة  عَ مُ الجُ  وهي كصالة  

، ويف زوائدَ  است   اإلحرام   تكبيرة   بعدَ  األولى يكبِّرُ  الركعة   ويف ا.هَ يف وقت   هُ أو بعدَ  الغد   منَ  فاتْت 

                                                 

 .اهكذا يف األصل، وصوابه: ظهر   (1)
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من  وينبغي إذا خرَج  نّة.ُس  طبتان  ا، والخُ هَ بعدَ  ُب ، ويخطُ اخمس   النهوض   تكبيرة   بعدَ  الثانية  

رَ آَخ  من طريق   أن يرجعَ  طريق  
(1)

، أو ات  رَ مَ تَ  ثالَث  الفطر   عيد   لصالة   الخروج   قبَل  َل يأكُ  ، وأنْ 

ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي  ، اقتداء  اأو سبع  ، اخمس  
(2)

 .ة  عَ مُ الجُ  بخالف   يف الصحراء   أن تكونَ  ، والمستحب  

 باب  

 والمريض   الميت   أحكام  

  أن يتوب   ينبغي للمريض  
 
، وأن يف هذه الحال   ، وتتأكدُ وقت   كلَّ  هنا واجبةٌ ؛ فإإلى اهلل

 إ ُينيَب 
 
  عندَ  والثواب   األجر   ، واحتساب  إليه   ، والتضرع  ه  ر  كْ من ذ   لى، وُيكثرَ تعا لى اهلل

 
، اهلل

 .السعادة   بخاتمة   أن ُيختم لهُ  ورجاءَ 

 :المريض   عيادة  

، القريب   يف حقِّ  أكدُ ، وتتأخيه  على  المسلم   ، ومن حقِّ األعمال   من آكد   المريض   وعيادةُ 

 .والوصيةَ  توبةَ ه الوتذكيرُ ، أو خاص   عامٌ  حق   ، ومن لهُ والصاحب  

 راعييُ  ، بْل األسئلة   بكثرة   هُ ضجرْ ، وال يُ هُ عندَ  الجلوَس  طيَل وينبغي أن ال يُ 

َر ُسنَّ تعاهُ هُ حالَ 
، عينيه   تغميُض  ُسنَّ  ؛؛ فإذا ماَت الشهادةَ  ه  ، وتلقين  ه  د بلِّ حلق  ، وإذا احُتض 

 فروُض  ه  ، وهذ  ، والدفن  والحمل  ، والتكفين  ، بالتغسيل   يف تجهيزه   ، والمبادرة  ه  مفاصل   وتليينُ 

 .كفاية  

 :ه  وتكفين   الميت   غسل  

نُ كَ يُ  ه  تغسيل   بعدَ  مَّ . ثُ ، أمينٌ ل  ْس الغَ  بأحكام   عارٌف  هُ وينبغي أن يتولَّى تغسيلَ  يف  الرجُل  فَّ

 ، ومواضعَ ه  على منافذ   الحنوطُ  منها، وُيجعُل  واحدة   يف كلِّ  ، ُيلف  لفائَف بيض   ثالث  

مار   ورداء   يف إزار   نُ فَّ كَ تُ  ؛ والمرأةُ ه  أكفان   نَ ، وبيه  جود  س  لَّى عليه.َص ، ثم يُ ن  وُلفافتيْ  وخ 

                                                 

من  (986لعيد. حديث رقم: )كما يف البخاري، كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم ا (1)

يف هذا المعنى عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، منهم ابن  وقد جاء ،رضي اهلل عنه برحديث جا

 عمر وأبو هريرة رضي اهلل عنهم.

من  (953أصله يف الصحيح، كتاب العيدين، باب األكل يوم الفطر قبل الخروج. حديث رقم: ) (2)

لك يف رواية ذتصريح بالوالخمس والسبع، وقد جاء عنه، دون ذكر الثالث  حديث أنس رضي اهلل

 (.4/207وابن حبان )اإلحسان  1/294رجها الحاكم أخ



 ئر واأللبابنور البصا
 

 

13 

 :الجنازة   صالة  

 أربعَ  بِّر عليه  ، فيكولهُ  لهمْ  الثواَب  ليحصَل  عليه   المصلينَ  يف كثرة   يجتهدَ  وينبغي أنْ  

 صلِّ يُ  ية  الثان وبعدَ ، اسر   تحةَ األولى الفا التكبيرة   بعدَ  ، يقرأُ تكبيرات  
ِّ
 ، وبعدَ ملسو هيلع هللا ىلص ي على النبي

 .واحدة   تسليمة   الرابعة   التكبيرة   بعدَ  مُ ، ويسلِّ الوارد   بالدعاء   ، واألحسنُ يدعو للميت   الثالثة  

 .والثواب   األجر   منَ  قيراطان   فلهُ  حتى ُتدفنَ ا هَ ، ومن تب عَ قيراطٌ  ا فلهُ صّلى عليهَ  ومنْ 

، اإلمكان   معَ  لحدٌ  لهُ  دَ ، وينبغي أن ُيلحَ القبلةَ  ه  أن ُيستقبَل ب   ه  يف دفن   ويجُب  :الميت   فن  د

 .التثبيَت  لهَ  اهللَ  ، وأن ُيسأَل ، واالستغفارُ لهُ  ، والدعاءُ ه  قرب  عندَ  ُسنَّ الوقوُف  هُ دفنُ  فإذا تمَّ 

ى المويُ  :التعزية فال  لمصائب  على ا لصربُ ا ، ويجُب اَل الح بما يناسُب  بالميت   صاُب َعزَّ

َط المصيبةَ   .أعلمُ  ، واهللُ ه  وال بجوارح   ه  وال بلسان   ه  ال بقلب   يتسخَّ
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 الزكاة   كتاب  

 
َ
 اإلسالم   أركان   أحدُ  وهي

َ
ه، ، عاقل  أو غير  ، صغير  أو كبير  مسلم   فرٌض على كلِّ  ، وهي

 :أصناف   عة  يف أرب وذلَك ، ُل الحوْ  ه  علي حاَل  ، وقدْ النصاب   امُل ، كي  َكو  ز ماٌل  هُ عندَ 

 :األنعام   بهيمة   زكاة  

رِّ والنسل   ، إذا كانْت ، والغنم  ، والبقر  اإلبل   : المواشي، منَ هاأحد     .ا، وبلغت نصاب  للدَّ

 :اإلبل   نصاب  

 وعشرينَ  اخمس   ْت ، فإذا بلغَ شاةٌ  خمس   يف كلِّ  ، ثمَّ خمٌس، وفيها شاةٌ  :اإلبل   فنصاب   

 . ويف ست  ، لها سنتان  لبون   بنُت  وثالثينَ  ت  ويف س   ،سنةٌ  لتي تمَّ لها، وهي امخاض   ففيها بنُت 

ة   وأربعينَ   وسبعينَ  . ويف ست  سنينَ  ، لها أربعُ جذعةٌ  ويف إحدى وستينَ  ،سنينَ  ، لها ثالُث حقَّ

تان ويف إحدى وتسعينَ  ،ابنتا لبون    ثمَّ . لبون   بناُت  ثالُث  ومائة   نَ إحدى وعشريويف  ،حقَّ

 سط  األو السن   يستقر  
(1)

ةٌ  خمسينَ  ، ويف كلِّ لبون   بنُت  أربعينَ  يف كلِّ    .حقَّ

 :البقر   نصاب  

 يف كلِّ  . ثمَّ لها سنتان   نَّةٌ س  مُ  . ويف أربعينَ ةٌ نَ ، له َس فيها تبيعٌ  فثالثونَ  :البقر   ا نصاب  وأمَّ  

 نَّةٌ س  مُ  عينَ أرب  كلِّ ، ويفبيعٌ تَ  ثالثينَ 

 :الغنم   نصاب  

 ويف مائتين   ،شاتان   وإحدى وعشرينَ  . ويف مائة  فيها شاةٌ  ونَ فأربع :الغنم   اب  َص وأما ن  

ال  عفوٌ  المسائل   هذه   يف جميع   الفرضين   وما بينَ  ،شاةٌ  مائة   يف كلِّ  ثمَّ  ،اه  يَ ش   ثالُث  وواحدة  

 .فيه   شيءَ 

 فصل  

 والثمار   بوب  الح زكاة   :الثاين وأما النوع  

، ق  أوُس  ا: خمسةُ هَ ، ونصابُ ة  رَ َخ دَّ مُ  ، مكيلة  ، وثمار  حبوب   نْ ، ماألرض   نَ م الخارُج  فهوَ 

                                                 

وذلك يف أسنان اإلبل التي  -هي األكربو- وبين الجذعة -وهي األصغر-أي: بين بنت المخاض  (1)

 ُتخرج يف الزكاة.
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  بصاع   صاع   وهي: ثالثمائة  
ِّ
: اذ  ذَ والجَ  الحصاد   وقَت  ذلَك  ْت غَ لَ ها إذا بَ زكاتُ  فتجُب  ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 ؛ ونصُف ه  وق  يشرب بعر ال  ن بع، وما كامطار  واأل كاألهنار   فيما ُسقي بال مؤنة   كامل   ُعشرُ 

 ها.ونحو   ن  والمكائ   ح  ْض ، كالذي ُيسقى بالنَّ إذا كان ُيسقى بمؤنة   ُعشر  ال

 فصل  

 التجارة   وعروض   النقدين   زكاة  

 :التجارة   وُعروُض  النقدين   زكاةُ  :والرابع   الثالث   النوع  

   الريال  ها يف، ومقدارُ الفضة   منَ  أواق   خمُس  ها:ونصاب  
ِّ
 ، ومارياال   ونَ وخمس ةٌ تَّ س  : العربي

 حيوان   ، منْ الربح   ألجل   والشراء   للبيع   دَّ ما ُأع   كل   والع روض: .ها من الُعروض  مقدارَ  كانَ 

مَ  ُل فإذا تمَّ الحوْ  ،هبا الُعروض ها، حتى العقارات إذا ُقصدَ ، وغير  ع  لَ ، وس  وأثاث   من  هُ ما عندَ  قوَّ

ها إلى مالتجارة   ُعروض    أعلم. ، واهللُ ر  ْش العُ  عَ بْ رُ  لجميع  من ا ، وأخرَج د  من النق هُ دَ ا عن، وضمَّ

 :الفطر زكاة  

، على عير  ، أو َش ، أو أق ط  ، أو زبيب  تمر   ، أوْ طعام   منْ  اصاع   :الفطر   زكاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص َض رَ فَ  وقد  

 وكانَ  ،عيد  ال صالة   ى قبَل ؤدَّ تُ أن  رَ مَ ، وأَ ، والحرِّ والرقيق  والكبير   واألنثى، والصغير   الذكر  

 .أو يومين   بيوم   العيد   ا قبَل هَ الصحابة ُيخرجونَ 

 فصل  

 الزكاة مصارف  

 ڻ ڻ ڻژتعالى:  ه  يف قول   المذكورونَ  الثمانيةُ  : همُ للزكاة   والمستحقونَ 

 ژۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .ر  الخي ق  رُ من طُ  المذكورينَ  هؤالء   لغير   ، ال ُتصرُف [60التوبة:]

 فصل  

 فيها الزكاة التي ال تجب   األموال  

واألواين التي  ُش ، والفرُ ه  الذي يقتني ، والعقارُ اإلنسانُ  هُ الذي يسكنُ  وأما البيُت 

 للتجارة   فيها، إال إذا كانْت  فال زكاةَ  -والغنم   والبقر   اإلبل   غيرَ - ا، والحيوانات  هَ ستعملُ ي

ى زكاةَ   م.أعلَ  ، واهللُ ُعروض   فُتزكَّ
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 الصيام   كتاب  

 كانَ  نْ مَ ، فَ قادر   كلَّف  مُ  على كلِّ  فرٌض  ، وهوَ ومبانيه   اإلسالم   أركان   أحدُ  رمضانَ  صيامُ 

؛ امسكين   يوم   م عن كلِّ أطعَ  ؛بالكلية   الصيامَ  ال يستطيعُ  ا، أو كبير  هُ جى زوالُ ال ُير امرض   اض  مري

 اأيام   ويقضي بعدده  ، يف رمضانَ  الفطرُ  ، فلهُ ا، أو مسافر  هُ ُيرجى زوالُ  امرض   امريض   ومن كانَ 

 ُأخر.

، وهي: شمس  ال إلى غروب  الثاين  الفجر   من طلوع   عن المفطرات   اإلمساكُ  ويجُب 

 فال دليَل  ؛ وما سوى ذلَك اعمد   ، والقيءُ ه، والحجامةُ ومقدماتُ  ، والجماعُ ، والشرُب األكُل 

 ه.ونحو   ، كاالكتحال  به   على الفطر  

مات   جميع   تركُ  الصائم   يف حقِّ  ويتأكدُ  أحٌد أو  ، وإذا سابَّهُ وأفعال   أقوال   منْ  المحرَّ

 .صائمٌ  ؤٌ : إين امر- ه  فس  ولن لهُ  اجر  زا - لهُ  فليقْل  هُ مَ شاتَ 

رَ العبادات   بأنواع   االشتغاُل  وينبغي للصائم   مَ السحورَ  ، وأن ُيؤخِّ على  الفطورَ  ، ويقدِّ

 .ه  فطر   وعندَ  ه  يام  ويدعو يف ص ،فماءٌ  رَ ، فإن تعذَّ فتمرٌ  مَ عد   ، فإنْ ُرطب  

 فصل  

 التطوع   صوم  

 :الفاضلة   األوقات   صيام   ويستحب   

 ، وصوم  ةَ فَ رَ عَ  يومُ  ا، وخصوص  ذي الحجةَ  ، وعشرْ ل  بست  من شوا انَ رمض اع  بَ تْ كإ  

م    الثالثةُ  ، وينبغي أن تكونَ شهر   من كلِّ  أيام   ، وثالثة  والعاشرَ  التاسعَ  ا، وخصوص  المحرَّ

 .والخميس   عشر، واالثنين   ، والخمسةُ عشرَ  ربعةُ ، واألرَ َش عَ 

دَ األخيرةَ  انَ رمض يف َعْشر   االعتكاُف  ويسن     دة  لعبا ، ليتجرَّ
 
ى فيها ليلةَ اهلل ، القدر   ، وليتحرَّ

 .العشر   يف أوتار   وتتأكدَ 

مَ  لهُ  فرَ غُ  ؛اواحتساب   اإيمان   القدر   ليلةَ  وقامَ  هُ وقامَ  رمضانَ  صامَ  ومنْ   .ه  ذنب   من ما تقدَّ

 



 ئر واأللبابنور البصا
 

 

17 

 الحج   كتاب  

يف  وماله   يف بدنه   السبيل   تطيع  مس مكلَّف   على كلِّ  ، ويجُب اإلسالم   أركان   أحدُ  وهوَ 

«م  ك  كَ اس  نَ ي مَ وا عن  ذ  خ  : »ملسو هيلع هللا ىلص قاَل  وقدْ  ،واحدة   ة  مرَّ  ه  ر  مُ عُ 
(1)

  برسول   ا االقتداءُ ، فعلينَ 
 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ، يف المناسك   هُ ويفعلُ  هُ يقولُ  ما كانَ  يف كلِّ 

 ألهل   ووّقَت  من ذي الُحليفة   هو والمسلمونَ  مَ رَ ْح أَ  ملسو هيلع هللا ىلصحجَّ ا لمَّ  أنهُ  وذلَك  :المواقيت  

: المغرب   ، وألهل  ق  رْ ع   : ذاُت العراق   ، وألهل  المنازل   : قرنُ نجد   ؛ ألهل  اميقات   ُقطر   لِّ كُ 

 ، ومن كانَ نَّ أهله   غير   من   نَّ ه  أتى علي ولمن   نَّ له   نَّ ه  : »، وقاَل : َيَلْمَلمَ اليمن   ، وألهل  ةَ فَ حْ الجُ 

 ه  من أَ  ه  فميقات   ذلَك  دونَ 
ل ون من مَ  مكةَ  ، حتى أهل  ه  ل  «ةَ كَّ ي ه 

(2)
. 

لَّ ه  أن ي   شاءَ  ، ومن  ل  عَ يف  فل   أن ي هلَّ بعمرة   شاءَ  من  : »ه  ألصحاب   قاَل  ثمَّ  :الثالثة   األنساك  

 ي   نأ شاءَ  ، ومن  فليفعل   بحجة  
«فليفعل وحجة   بعمرة   لَّ ه 

(3)
. 

 رَ م  والع   حج  ال صفة  
 :ة 

 وا معهُ ج  َح  الذينَ  المسلمينَ  جميعَ  رَ مَ أَ  ا والمروة  الصفَ  وبينَ  وا بالبيت  وا وطافُ مُ د  ا قَ مَّ لَ ف 

 دُي هال حتى يبلغَ  ال ُيحّل  ، فإنهُ َي دْ الهَ  ساَق  نْ ، إال مَ ة  رَ مْ ويجعلوها عُ  مْ ه  حرام  وا من إ  أن ُيحل  

«وهلُ عَ فافْ  ه  ب   مْ كُ تُ رْ مَ روا ما أَ انظُ : »وقاَل  فغضَب  ،يف ذلَك  مْ هُ بعُض  هُ ، فراجعَ هُ لَّ ح  مَ 
(4)

. 

 من أمري ما استدبرت   لو استقبلت  : »، وقاَل ه  إحرام   منْ  حّل يُ  فلمْ  الهدَي  ساَق  قدْ  وكانَ 

                                                 

من  2/943( 1297. حديث رقم: )اكب  ة العقبة يوم النحر رامسلم يف الحج، باب استحباب رمي جمر (1)

  عنه.ديث جابر رضي اهللح

. ومسلم يف 3/384( 1524البخاري يف الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حديث رقم: ) (2)

من حديث ابن عباس رضي اهلل  2/838( 1181الحج، باب مواقيت الحج والعمرة حديث رقم: )

 عنهما.

م يف ، ومسل3/605( 1783رقم )ث ليلة الحصبة وغيرها. حدييف الحج، باب العمرة  البخاري (3)

 من حديث عائشة رضي اهلل عنها. 2/871( 1211الحج، باب بيان وجوه اإلحرام. حديث رقم: )

. ومسلم يف الحج، (1568البخاري يف الحج، باب التمتع والقران واإلفراد بالحج. حديث رقم: ) (4)

  عنه.اهلل ي. من حديث جابر رض(1216م: )وجوه اإلحرام حديث رق باب بيان
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«ألحللت   معي الهديَ  ، ولوال أن  مرة  ا ع  هَ ، ولجعلت  الهديَ  ت  ق  ا س  لمَ 
(1)

 المسلمونَ  ، فحلَّ 

  رسوُل  مْ ، منهُ دَي ساقوا اله فر الذينَ ، إال النمْ هُ ميعُ ج
 
  اهلل

 
 .وطلحةُ  وعلي

 الليلةَ  تلَك  هبمْ  إلى منى، فباَت  م ذاهبونَ وهُ  بالحجِّ  ونَ الُمحل   مَ رَ ْح أَ  الرتوية   يومُ  ا كانَ فلمَّ 

نى، وصلَّى هبمْ   طلوع   بعدَ  هبمْ  سارَ  ثمَّ  ،، والفجرَ ءَ ، والعشا، والمغرَب ، والعصرَ فيها الظهرَ  بم 

َضّب  طريق   على إلى عرفةَ  لشمس  ا
(2)

. 

، ، والدفع  الوقوف   أحكامَ  لهمْ  ، وبّينَ ه  على راحلت   وهوَ  هبمْ  َب طَ َخ  الشمُس  فلما زالت  

، ثم مجموعتين   ن  مقصورتيْ  والعصرَ  الظهرَ  فصلى هبمُ  نزَل  ، ثمَّ الوقت   يف ذلَك  وما يحتاجونَ 

 الناَس  ، وأقرَّ الجبل   تجاهَ  ، ووقَف القبلةَ  قبَل ، واستبعرفةَ  قف  إلى المو معهُ  لمسلمونَ او سارَ 

، إلى مزدلفةَ  هبمْ  عَ فَ ، فدَ الشمُس  إلى أن غربت   والدعاء   يف الذكر   ْل زَ ، فلم يَ على مواقفهمْ 

هبا  ، وباَت نزلوا بمزدلفةَ  حيُث  حطِّ الرحال   قبَل  الشمس   مغيب   بعدَ  والعشاءَ  فصلَّى المغرَب 

 ثمَّ  ،يوم   على كلِّ  هبا زيادة   اا ُمَغلِّس  هَ وقت   ول  بأ الفجرَ  المسلمينَ ، فصّلى بجرُ الف ى طلعَ حتَّ 

ى: المَ  مزدلفةَ  وهو جبُل  - عند ُقَزح َف قَ وَ   افلم َيَزل واقف   - ر الحرامعَ ْش الذي ُيسمَّ

 .اجد   إلى أن أسَفرَ  بالمسلمينَ 

نَى فنَ  ه  منزل  إلى  عَ رَج  ، ثمَّ ة  العقب جمرة   رمي  ا بهَ حَ تَ فاستفْ  ى  م ن مَ د  حتى قَ  هبمْ  عَ فَ دَ  ثمَّ   رَ حَ بم 

َل  وكان قدْ  ،اإلفاضة   طواَف  فطاَف  إلى مكةَ  أفاَض  مَّ ثُ  ،هُ رأَس  َق لَ وَح  هُ هديَ  من  ه  َضَعَفة أهل   عجَّ

 .بليل   فرموا الجمرة   الفجر   طلوع   قبَل  مزدلفةَ 

 غيرَ  مقصورة   الخمس   ات  لصلوا صلي هبمُ نى الثالث يُ م أيامَ  بالمسلمينَ  أقامَ  ثمَّ 

األولى ـ  بالجمرة   ، يستفتُح الشمس   زوال   الجمرات الثالث بعدَ  يوم   ، يرمي كلَّ مجموعة  

 بينَ  ، ويقُف العقبة   بجمرة   ـ ويختمُ  وهي الصغرى، وهي الدنيا إلى م نى، والقصوى من مكةَ 

                                                 

. (1651الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إال الطواف بالبيت. حديث رقم: ) البخاري يف (1)

وقد  من حديث جابر رضي اهلل عنه. (1216ومسلم يف الحج، باب بيان وجوه اإلحرام. حديث رقم: )

 وعائشة رضي اهلل عنهما. من حديث الرباء اأيض   ثبت ذلك

اهـ. معجم ما « اسم الجبل الذي مسجد الخيف يف أصلهتح أوله وتشديد ثانيه: بفضب: »بكري: لقال ا (2)

وطريق ضب يبتدئ من أول المأزمين على يمين عرفة... ». وقال بعضهم: 3/854استعجم 

 .95الوداع للكاندهلوي ص اهـ. حجة« والمأزمان: مضيق بين المزدلفة وعرفة
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 المواقَف  ، فإنَّ البقرة   ورة  س بقدر   يال  طو اوقوف   والثالثة   انية  ثال ، وبينَ األولى والثانية   الجمرتين  

 ، ومنى.، ومزدلفةُ عرفةُ  ثالث:

ب   ، فنزَل هو والمسلمونَ  الجمرات   رمي   بعدَ  التشريق   أيام   آخرَ  أفاَض  ثمَّ  بالُمَحصَّ
(1)

 

انةنَ بني ك   خيف   عندَ 
(2)

 معَ  عائشةَ  الليلةَ  َك تل ، وبعَث األربعاء   ليلةَ  فيه   والمسلمونَ  ، فباَت 

، ورجعوا إلى المدينة   والمسلمونَ  هوَ  البيَت  ، ثم وّدعَ نعيم  لتَّ من ا رَ م  تَ عْ من لتَ يها عبد الرحخأ

مْ  ولمْ  . انتهى ه  لِّ كُ  يف ذلَك  ه  ت  نَّ بُس  ه  وغير   كأحمدَ  الحديث   فقهاءُ  ، فأخذَ التشريق   أيام   بعدَ  ُيق 

اهللُ  هُ مرح اإلسالم   كالم شيخ   منْ  اص  لخَّ مُ 
(3)

. 

 :مسنوناتهج وواجباته وأركان الح

 :أقسام   ثالثةَ  تنقسمُ  الحجِّ  : أمورُ ءُ العلما قاَل 

 :، وهيَ أربعة   أركان   

 ،اإلحرامُ  -1

 ،بعرفةَ  والوقوُف  -2

 ،والطواُف  -3

4-  
ُ
 .والسعي

 : م  التي يجبرها الدَّ  والواجبات  

 ، من الميقات   اإلحرامُ  -1

                                                 

ب»الظاهر أن  (1)  :ُيطلق على موضعين -رها اومكة وما ج يف -« الُمَحصَّ

 األول: موضع رمي الجمار يف منى. وذلك لكوهنا ُترمى بالحصباء.

وهو إلى منى أقرب. وذلك من الحصباء التي يف  -وهو المراد هنا  -الثاين: موضع فيما بين مكة ومنى 

تح ف ،62بلدان صل، معجم ا2/526ظر: معجم ما استعجم ان . واختلفوا يف حده.أرضه وهو األبطح

، معجم المعالم الجغرافية يف السنة النبوية 252مكة التاريخية واألثرية ص ، معالم3/590الباري 

 .283ص

ب  (2) قال بعضهم: هو خيف منى الذي فيه المسجد. وذهب آخرون إلى أنه بين منى ومكة، وهو الُمحصَّ

 السابق. شاهلل أعلم. راجع المصادر يف الهاموضح يف الهامش قبله. والم

 (.143 - 26/128الم )مجموع الفتاوي وهو يف منسك شيخ اإلس (3)
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 ، الشمس   ب  إلى غرو بعرفةَ  والوقوُف  -2

 ، الليل   الثاين منَ  من النصف   زء  إلى ج يف مزدلفةَ  مبيُت لوا -3

  والمبيُت  -4
َ
 ، التشريق   أيام   بمنى ليالي

5-  
ُ
 ، اب  رتّ مُ  الجمار   ورمي

 ، أو التقصيرُ  والحلُق  -6

 .الوداع   وطواُف  -7

وتنتهي  م  اإلحرا من حين   تبتدُئ  التلبيةُ  ا، وخصوص  مكمالٌت  مسنوناٌت  وما سوى ذلَك 

 .أعلمُ  ، واهللُ ة  عقبلا يف جمرة   لشروع  با

***** 

 

 

 

 


