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عبد اهللا بن أبي بكر بافضل الحاج القحطاني السعدي 

  الحضرمي
  
  مقدمة

يحِ بِسمِ اللَّه الرحمن الرحيم ، الحمد ِللَّه الَّذي فَرض علَينَا تَعلِّم شَراِئعِ اِإلسالَمِ، ومعرِفَة صح
المعاملَة وفَاسدها، ِلتَعرِيف الحالَِل والحرامِ، وجعَل مآَل من علم ذَِلك وعمَل بِه الخُلُود في دارِ 

 هدحو الَ اله ِإالَّ اللَّه َأن دَأشْهقَامِ، واالنْت ارد اهصعو خَالَفَه نم يرصَل معجالَمِ، والس لَه الَ شَرِيك
 هلَيع لَّمسو لَّى اللَّهةً ِلَألنَامِ، صمحوثُ رعبالم ولُهسرو هدبداً عمحم َأن دَأشْهامِ، ومِ الجِسبِالنِّع انالم

لِّ مسلمٍ من معرِفَته َأو معرِفَة فَهاذَا مخْتَصر الَ بد ِلكُ) وبعد. (وعلَى آِله وصحبِه البررة الكرامِ
مثْله، فَيتَعين االهتمام بِه وِإشَاعتُه، فََأسَأُل اللَّه الكَرِيم َأن ينْفَع بِه، وَأن يجعَل جمعي لَه خَاِلصاً 

  .ِلوجهِه الْكَرِيمِ
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  أحكام الطهارة
 يصح رفْع الحدث والَ ِإزالَةُ النَّجس ِإالَّ بِما يسمى ماء، فَِإن تَغَير طَعمه َأو لَونُه َأو رِيحه تَغَيراً الَ

هارةُ بِه، والتَّغَير فَاحشاً بِحيثُ الَ يسمى ماء مطْلَقَاً بِمخَاِلط طَاهر يستَغْني الماء عنْه لَم تَصح الطَّ
التَّقْديري كَالتَّغَيرِ الحسي، فَلَو وقَع فيه ماء ورد الَ راِئحةَ لَه قُدر مخُاِلفاً لَه بَِأوسط الصفات، والَ 

كْثبِم رتَغَي رضالَ يو ،اءالم ماس نَعمال ي سيري رتَغَي رضي ،هرممو هقَري ما فملَبٍ، وطُحابٍ وتُرو 
  .وال بِمجاوِرٍ كَعود ودهنٍ، والَ بِملْحٍ مائي والَ بِورق تَنَاثَر من الشَّجرِ

  

نَاء منْطَبِعٍ في بدنٍ دون يكْره شَديد السخُونَة، وشَديد البرودة، والمشَمس في جِهة حارة في ِإ: فصٌل
رِيدوُل بِالْتَّبتَزبٍ، وثَو.  

ال تَصح الطَّهارةُ بالماء المستَعمِل القَليُل في رفْعِ الحدث وِإزالَة النَّجِسِ، فَلَو َأدخََل : فصٌل
ه غَير نَاوٍ ِلالغْتراف صار الماء الْباقي مستَعمالً، المتَوضىء يده في الماء القَليِل بعد غَسِل وجهِ

ةُ بِهارالطَّه حتَص الْثَّاِلثَةو ةيالثَّان لَةنُونٍ كَالْغَسسرٍ مي طُهُل فمتَعسالْمو .  
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ما الَ : ة النَّجاسة، ويستَثْنَى من ذاِلك مساِئُلينْجس الماء القَليُل وغَيره من الماِئعات بِمالَقَا: فصٌل
يدرِكُه الطَّرفُ، وميتَةٌ الَ دم لَها ساِئٌل ِإالَّ ِإن غَيرتْ َأو طُرِحتْ، وفَم هرة تَنَجس ثُم غَابتْ واحتُمَل 

بِيالص كَذاِلكيرٍ، وكَث اءي ما فلُوغُهخَانِ ود نيُل مالْقَلو ،تُهارلَتْ طَهتُماحو غَاب ثُم سِإذَا تَنَج 
النَّجاسة، والْيسير من الشَّعرِ النَّجِسِ، والْيسير من غُبارِ السرجِينِ ، والَ ينَجس غُبار السرجِينِ 

الم ِإذَا كَانةَ، وطْبالر هاءضَأع َأو نُهلَو َأو هطَعم رتَغَي ِإالَّ ِإن يهف ةاسقُوعِ النَّجنْجِسِ بِونِ فَالَ يقُلَّتَي اء
رِيحه، ولَو تَغَيراً يسيراً، فَِإن زاَل تَغَيره بِنَفْسه َأو بِماء طَهر، َأو بِمسك َأو كَدورة تُرابٍ فَالَ، 

رِي كَالْراكد، والْقُلَّتَانِ خَمسماَئة رطٍْل بالْبغْدادي تَقْرِيباً، فَالَ يضر نُقْصان رِطلينِ ويضر والْجا
نُقْصان َأكْثَر ، وقَدرهما بِالْمساحة في المربعِ ذراع وربع طُوالً وعرضاً وعمقاً، وفي المدورِ 

  .الْبِْئرِ ذراعانِ عمقاً وذراع عرضاً، وتَحرم الطَّهارةُ بالماء المسبِل ِللشُّربِكَ
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عمى، وِإذَا ِإذَا اشْتَبه علَيه طَاهر بِمتَنَجسٍ اجتَهد، وتَطَهر بِما ظَن طَهارتَه بِعالَمة ولَو َأ: فصٌل
 هدتَمقاً اعافويهاً مفَق كَانَأطْلَقَ و َأو ببالس نيبقَةٌ وث هبِتَنْجِيس هرَأخْب .  

  

ة وما ويحرم استعماُل َأواني الذَّهبِ والْفضة ِإالَّ ِلضرورة واتِّخَاذُها ولَو ِإنَاء صغيراً كَمكْحلَ: فصٌل
 ا ِإذَا لَمبِهِم هوملُّ المحيو ، ينَةةً ِللزةً كَبِيربِإالَّ ض ةضبِالْف ببا ضم مرحالَ يبِ ، وبِالذَّه ببض

  .يحصْل منْه شَيء بِالْعرضِ علَى النَّارِ 
كَّد ِللْوضوء، والْصالَة ِلكُلِّ ِإحرامٍ، وِإرادة قراءة القُرآنِ، يسن السواك في كُلِّ حاٍل ، ويتََأ: فصٌل

والْحديث، والذِّكْرِ، واصفرار اَألسنَانِ، ودخُوِل البيت، والْقيامِ من النَّومِ، وِإرادة النَّومِ، وِلكُلِّ حاٍل 
ره ِللصاِئمِ بعد الزواِل ، ويحصُل بِكُلِّ خَشنٍ الَ َأصبعه، واَألراك َأولَى ثُم يتَغَير فيه الفَم ، ويكْ

النَّخُْل ويستَحب َأن يستَاك بِيابِسٍ نُدي بِالْماء ، وَأن يستَاك عرضاً ِإالَّ في اللِّسانِ، وَأن يدهن غباً، 
حَل وِتْراً ، ويقُص الشَّارِب، ويقَلِّم الظُّفْر، وينْتفَ اِإلبطَ ، ويزيَل شَعر العانَة، ويسرح اللِّحيةَ، ويكْتَ

عالقَز هكْريو ،نَّاءا بِالْحهلَيرِجا وهيدةُ يجوزالْمو ،ةفْرص َأو ةرمبِح بالشَّي بخْضيبِ ونَتْفُ الشَّيو ،
  . ونَتْفُ اللِّحية، والْمشْي في نَعٍل واحد ، واالنْتعاُل قاِئماً 

  

نيةُ رفْعِ الحدث َأو الطَّهارة ِللصالَة َأو نَحو ذاِلك عنْد غَسِل : اَألوُل: فُروض الوضوء ستَّةٌ: فصٌل
سلس البوِل ونَحوِه استباحةَ فَرضِ الصالَة، وِإن تَوضَأ ِللْسنَّة نَوى استباحةَ الوجه ، وينْوِي 

غَسُل الوجه، وحده ما بين منَابِت شَعرِ رْأسه، ومقْبِِل ذَقْنه، وما بين ُأذُنَيه، فَمنْه : الثَّاني. الصالَة
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مالغَم رشَعو ةياللِّح رشَعكَثُفَ ، و ِإنراً وشَراً شعبنْفَقَةُ ووالع ،ذَارالعو ،اجِبالْحو بدواله ،
 الكَثَّة ةييُل اللِّحتَخْل بتَحسيو ،هرَل ظَاهكَثُفَ غَس ِإنو ، نَهاطبو هرَل ظَاهخَفَّ غَس ارِضِ ِإنالع

مسح شَيء من بشَرة : الرابِع. غَسُل اليدينِ مع المرفَقَينِ وما علَيهِما : عه من َأسفََل ، الثَّاِلثُبَِأصابِ
سالخَام ،هدي حف رِهشَع ْأس َأوا: الرهِمشُقُوقنِ ويبالكَع عنِ ملَيجُل الرغَس.  
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ساداِئمِ : السد وءضي واالَةُ فوالم تَجِبكُثْ، ومي لَم ِإنو ،وؤهضو حص غَطَس فَلَو ،يبتالتَّر

  . الحدث، واستصحاب النِّية حكْماً

  

ِل غَسِل الكَفَّينِ، والْتَّلَفُّظُ بِالنِّية السواك، ثُم التَّسميةُ مقْرونَةً بِالنِّية مع َأو: وسنَنَه: فصٌل
واستصحابها، فَِإن تَرك التَّسميةَ في َأوِله ولَو عمداً َأتَى بِها قَبَل فَراغه، فَيقُوُل بِسمِ اللَّه َأوِله وآخرِه 

ينِ، فَِإن لَم يتَيقَّن طُهرهما كُرِه غَمسهما في الماء القَليِل وماِئعِ كَما في اَألكِْل والْشُّربِ، ثُم غَسُل الكَفَّ
 ،فَاتغَر بِثَالَث عمُل الجاَألفْضنْشَاقُ، وتاالس ةُ، ثُمضمضالم ثُم ،اترلُهما ثَالَثَ مَل غَسقَب

سي ثُم فَةكُلِّ غُر نم ضمضتَمِل يالغَس نيثُ كُلِّ متَثْلاِئمِ ، ورِ الصا ِلغَييهِمالَغَةُ فبالْما، ويهاققُ بِبتَنْش
 حسم هْأسلَى را عم عنَز رِدي لَم ْأسِ، فَِإنيعِ الرمج حسمينِ، وقبِالْي ْأخُذُ الشَّاكييِل والتَّخْلحِ وسالْمو

اً مءزج ، يددج اءا بِمهِمناطبا ومرِهنِ ظَاهاُألذُنَي حسم رِ ثَالَثاً، ثُماتلَى السع همتَم ْأسِ ثُمالر ن
رسد اليرِ الينْصنِ بِخلَيجابِعِ الرَأصو ،نِ بِالتَّشبِيكيدابِعِ الييُل َأصتَخْلو ،ديدج اءبِم هاخَيمصو نى م

 كتَرو ،هجِيلتَحو ، هتِإطَالَةُ غُرو ، نامالتَّيو عالتَّتَابى، ورسرِ الينْصنَى ِإلَى خمر الينْصفَِل خَأس
خَو َأو درب َأو ربٍ ِإالَّ ِلحبِثَو يفالتَّنْشالنَّفْضِ ، وذْرٍ، وبِ ِإالَّ ِلعبالص انَةعتساال رِيكتَحو ،ةاسنَج ف

الخَاتَم، والبداءةُ بَِأعلَى الوجه، والْبداءةُ في اليد والْرجِل بِاَألصابِعِ، فَِإن صب علَيه غَيره بدَأ 
  بِالْمرفَق والْكَعب، ودلْك العضوِ، ومسح المأقين ، 

  

عضواِل وقْبتساالي وف تَكَلَّمالَ ي َأنو ،دن مع اُؤهم نْقُصالَ ي َأنعاً ، واسو كَان ِإن هينمي نع اِإلنَاء 
هدعقُوَل بي َأنةَ، وقَبالر حسمالَ يو ،بِالماء ههجو ملْطالَ يو ،ةلَحصِإالَّ ِلم وِئهضيعِ ومالَ: ج َأن دَأشْه 

اله ِإالَّ اللَّه وحده الَ شَرِيك لَه وَأشْهد َأن محمداً عبده ورسولُه، اللَّهم اجعلْني من التَّوابِين واجعلْني 
شْهد َأن الَ اله ِإالَّ َأنْتَ من المتَطَهرِين واجعلْني من عبادك الصاِلحين، سبحانَك اللَّهم وبِحمدك، َأ

 اءاَألعض نْدع اءعبِالْد ْأسالَ بو ، كِإلَي َأتُوبو كرتَغْفَأس.  
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علَى الثَّالَث، يكْره اِإلسرافُ في الصب فيه، وتَخْليُل اللِّحية الكَثَّة ِللْمحرِمِ، والزيادةُ : فصٌل
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  .واالستعانَةُ بِمن يغْسُل َأعضاءه ِإالَّ ِلعذْرٍ
اِإلسالَم، والتَّمييز، والنَّقاء منِ الحيضِ والنَّفَاسِ، وعما يمنَع : شُروطُ الوضوء والغُسِل: فصٌل

بِفَر لْمالْعو ، ةشَرِإلَى الب اءوَل المصو الماءنَّةً، وس هوضفُر نناً ميعضاً مفَر دتَقعالَ ي َأنو ،هتيض
 َأنو ،تهيلِّقَ نعالَ ي َأنو ،اءر المغَيا يضو ملَى العع كُونالَ ي َأنو ،ةينيالع ةاسِإزالَةُ النَّجو ،ورالطَّه

لَى العع اءالم رِيجياالَةوالْمو ثداِئمِ الحِلد قْتخُوُل الودوِ، وض .  

  

ويجوز المسح علَى الخُفَّينِ بدالً عن غَسِل الرجلَينِ في الوضوء، وشَرطُ جوازِ المسحِ َأن : فصٌل
اً، قَوِياً يمكن تَتَابع المشْي علَيه ِللْمسافرِ في يلْبِسه بعد طَهارة كَاملَة ، وَأن يكُون الخُفُّ طَاهر

 هنْزِعيو ، الشِّقزِ ورِ الخَرغَي نم اءالم عاً ِلنُفُوذانلَى، ماَألع نِل الَ ملِّ الغَسحراً ِلماتس ،ةاجالح
فَرس رافسالْمو ،لَةلَيمٍ ووي دعب يمقالم ثدالح نا ميهِمف ةدالم اءدتابا ، واِليهامٍ بِلَيَأي ثَالَثَة دعر بقَص 

 هفَلَأسو الهَأع حسم نسيقيمٍ، وم حسم َأتم كَسع َأو افَرس راً ثُمضح خُفَّيه حسم سِ، فَِإناللُّب دعب
  . والْواجِب مسح َأدنَى شَيء من ظَاهر َأعاله وعقبِه خُطُوطاً مرةً

زواُل العقِْل : الخَارِج من َأحد السبِيلَينِ ِإالَّ المني ، الثَّاني: اَألوُل: نَواقض الوضوء َأربعةٌ : فصٌل
الْتقَاء بشَرتي الرجِل والْمرَأة، :  ممكِّناً مقْعده ، الثَّاِلثُبِجنُونٍ َأو ِإغْماء َأو نَومٍ ِإالَّ النَّوم قَاعداً

 نسو رشَع نْقُضالَ يى ، وشْتَهةٌ الَ يريغص َأو غيرص نْقُضالَ يو ، وسلْمالْمو سالالَّم ضنْتَقيو
 اعٍ َأوضر بٍ َأوبِنَسو مرحمو ،ظُفْروابِعالر ، ةراهصنِ : ماطبِب رِهبد لَقَةح َأو يمِل اآلدقُب سم

 ،قْطُوعالم الذَّكَرو ،بلُّ الجحمو ،يرغالْصو ،تيالم جفَر نْقُضيو ،وسسمالم نْتَقُضالَ يالكَفِّ ، و
الَ المو ،ةهِيمالب جفَر نْقُضالَ يا ونَهيا بمابِعِ وُؤوسِ اَألصبِر س.  
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يحرم بِالْحدث الصالَةُ ونَحوها، والْطَّوافُ، وحمُل المصحف، ومس ورقه وحواشيه وجِلْده : فصٌل
ا كُتمو ،هوقنْدصو هالَقَتعو هخَرِيطَتو ،هدبِقَص ال ةعتي َأمف لُهملُّ ححيو ،قَةربِخ لَوآنٍ وسِ قُررِلد ب

 نمو ،ةاسرِللد هسمو هلمح نم زيمالم بيالص نَعمالَ يو ، ودبِع هقرو قَلْبو ،نْهم يرٍ َأكْثَري تَفْسفو
  . وشَك في الحدث، َأو تَيقَّن الحدثَ وشَك في الطَّهارة بنَى علَى يقينهتَيقَّن الطَّهارةَ

يستَحب الوضوء من الفَصد والحجامة، والرعاف ، والْنُّعاسِ، والْنَّومِ قَاعداً ممكِّناً مقْعدتَه، : فصٌل
قَهااْلَقَهو ءالْقَيو نمو ،ثدي الحف الشَّكورِ ، وزمِ الجَأكِْل لَحو ،النَّار تْهسا مَأكِْل مو ، الَةي الصف ة

الغيبة والنَّميمة، والْكَذبِ، والشَّتْمِ، والْكَالَمِ القَبِيحِ، والْغَضبِ ، وِإلرادة النَّومِ، وِلقراءة القُرآنِ، 
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حديث والْذِّكْرِ، والْجلُوسِ في المسجِد، والْمرورِ فيه، ودراسة العلْمِ، وزِيارة القُبورِ، ومن حمِل والْ
هسمو تيالم .  

  

ه ، ويْأخُذَ َأحجار يستَحب ِلقَاضي الحاجة بوالً َأو غَاِئطاً َأن يلْبس نَعلَيه، ويستُر رْأس: فصٌل
االستنْجاء ، ويقَدم يساره عنْد الدخوِل، ويمنَاه في الخُروجِ ، وكَذَا يفْعُل في الصحراء، والَ يحمَل 

بالَ يو ، رتَتسيو ، دعبيو ،ارِهسلَى يع دتَمعيالَى ، وتَع اللَّه كرالَ ذارٍ، ويٍل جقَلو ، داكر اءي موَل ف
في جحرٍ، والَ في مهب رِيحٍ ، والَ في طَريق، وتَحتَ شَجرة مثْمرة يْؤكَُل ثمرها ، وال يتَكَلَّم ِإالَّ 

م رِىءتَبسي َأنو ،هعضوي مف اءتَنْجِي بِالْمسالَ يو ، ةوررِلضخُوِلهد نْدقُوَل عيِل، ووالب ن : مِ اللَّهبِس
وجِهخُر نْدعو ، اِئثالْخَبو ثالخُب نم وذُ بِكِإنِّي َأع منِّي : اللَّهع بي َأذْهالَّذ ِللَّه دمالح انَكغُفْر

تَدسالَ يلَةَ وبتَقْبَِل القسالَ يي، وافَانعاَألذَى و دعب َأو ،راتا سنَهيبو نَهيب كُني لَم ِإن ذاِلك مرحيا ، وهبِر
 نمو ،ِلذاِلك ةدعالم عاضوي الماعٍ ِإالَّ فرذ ثُلَثَي نَأقَلَّ م راتالس كَان عٍ َأوَأذْر ثَالَثَة نم َأكْثَر نْهع

ابِهتَ: آدسالَ ي كَانٍ َأني موَل فبالَ يضِ ، واَألر نم نُودتَّى يح هبثَو فَعرالَ يو ، رالْقَمو سقْبَِل الشَّم
صلْبٍ، والَ ينْظُر ِإلَى السماء، والَ ِإلَى فَرجِه، وال ِإلى ما يخْرج منْه، والَ يعبثُ بِيده، وَأن يسبَِل 

هبقَاِئماً ثَورِ والقَب نْدع هكْريرِ، ولى القَبعو ، ي ِإنَاءف لَوو جِدسي المُل فوالب مرحيو ،ابِهصَل انتقَب 
 اللَّه دمح طَسالنَّاسِ، فَِإذَا ع ثدتَحي مفذْرٍ ، وِإالَّ ِلع  

  

بِقَلْبِه.  
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يجِب اِإلستنْجاء من كُلِّ رطْبٍ خَارِجٍ من َأحد السبِيلَينِ بِالْماء َأو بِالْحجرِ، َأو جامد طَاهرٍ : فصٌل
رفَِإنِ اقْتَص ،اتحسم ثَالث ونسٍ دتَنَجم دامبِج لَوا، ومنَهيب عمالج نسيمٍ، وتَرحرِ ملَى قَاِلعٍ غَيع 

َأحدهما فَاُألفْضُل الماء ، وشَرطُ الْحجرِ َأن الَ يجِفَّ النَّجِس، والَ ينْتَقَل، والَ يطْرَأ نَجِس آخَر، والَ 
لمحلُّ وجب يجاوِز صفْحتَه وحشْفَتَه والَ يصيبه ماء، وَأن يكُون بِثَالَث مسحات، فَِإن لَم ينْقَ ا

اِإلنْقَاء، ويسن اِإليتَار، ويسن استيعاب المحلِّ بِالْحجرِ، واِإلستنْجاء بِالْيسارِ ، واالعتماد عَل 
لَى الوع هيمتَقْدِل، وِللْقُب الماء يمتَقْدو ،اءى بِالْمتَنْجرِ ِإنِ اسبي الدطَى فسالو هدي لْكدو ،وءض

هدعقُوَل بي َأنو ،ارِهِإزو جِهفَر حنَضو ،هدعا بلُهغْسي ضِ، ثُمبِاَألر : النِّفاق نقَلْبِي م رطَه ماللَّه
  . وحصن فَرجِي من الفَواحشِ
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نَّفَاس والْوِالَدةُ ولَو علَقَةً ومضغَةً وبِال رطُوبة، موجِباتُ الغُسل ، الموتُ، والْحيض، وال: فصٌل
والجنَابة وتَحصُل بِخُروجِ المني، ويعرفُ بِتَدفُّقه، َأو لَذَّة بِخُروجِه، َأو رِيحِ عجِينٍ رطْباً، َأو رِيحِ 

و قَدرِها في فَرجٍ ولَو دبراً، َأو فَرج ميت، َأو بهِيمة ولَو مع بياضِ بيضٍ جافاً، وبِِإيالَجِ الحشْفَة، َأ
 مرحا يم ةنَاببالْج مرحيو ،هرغَي يهف نَامراشٍ الَ يف َأو ،بِهي ثَوف ينالم ةْؤيبِرو ،اِئٍل كَثيفح

و ،جِدسي المكْثٌ فمو ،ثدبِالْح ةاءرالق دآنِ بِقَصةُ القُراءرقذْرٍ، ورِ علَغَي يهف ددتَر.  
وَأقَلُّ الغُسِل نيةُ رفْعِ الجنَابة َأو فَرضِ الغُسِل َأو رفْعِ الحدث، واستيعاب جميعِ شَعرِه : فصٌل

ِل مبَِأو ةالنِّي نقَر جِبيو ،شْرِهبونَنُهسوٍل، ونِ : غْسُل الكَفَّيغَسو ،ةونَةٌ بِالنِّيقْرةُ ميمالتَّساُل، وقْبتساال
 ،لُولَةبالم هدرِ ثَالَثاً بِيوِل الشَّعيُل ُأصتَخْلو ،طَافنْععِ االاضوم دهتَع ثُم ،وءضالو اَألذَى، ثُم فْعرو ،

اِإلفَاض ثُم ،ةري كُلِّ مف لْكثَالَثاً، والد التِّكْراررِ، وساَألي نِ ثُمماَألي قِّهلَى شع ثُم ،هْأسلَى رةُ ع
الد َأثَر فَاةالو ةتَدعم رَأةُ غَيرالم تُتْبِع َأناعٍ، وص نع اُؤهم نْقُصالَي َأنو ،ةالنِّي ابحصتاسو كسمِ بِم

ثُم بِطيبٍ ثُم بِطينٍ فَِإن لَم تَجِد ذاِلك فَالْماء كَاف ، وَأن الَ يغْتَسَل من خُروجِ المني قَبَل البوِل، 
انَةعتساال كتَراغِ، والفَر دعب َأثُورالم الذِّكْر نسيو .  
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ٌلفص : ،لَى الثَّالَثةُ عاديالزو ،داكالر اءي المف وءضالْوُل والْغُسبِ، وي الصافُ فراِإلس هكْريو

وتَرك المضمضة واِإلستنْشَاق، ويكْره ِللْجنُبِ اَألكُْل والْشُّربِ والنَّوم والْجِماع قَبَل غَسِل الفَرجِ 
  .والْوضوء، وكَذَا منْقَطعةُ الحيضِ والنَّفَاسِ

  16:  رقم الصفحة1: رقم الجزء
  باب النَّجاسة وِإزالَتُها

تَةُ ِإالَّ اآلديالْما، ومهدَأح نم لَّدا تَومو نْزِيرالْخو ،الكلْبالنَّبِيذُ، وةً، ومتَرحم لَوو رالخَم يهو ،يم
 رتَغَيالم اءالمو ،يدالْوو ،ذيالْمُل، ووالْبثُ، وووالر ،ءالْقَيو ،حوالقَي ،موالد ،ادرالْجو ،كموالس

 الَ يْؤكَُل لَحمه ِإالَّ الساِئُل من فَمِ النَّاِئمِ، ومني الكَلْبِ والْخنْزِيرِ والْمتَولِّد من َأحدهما، ولَبن ما
اآلدمي، والْعلَقَةُ والْمضغَةُ ورطُوبةُ الفَرجِ فَطَاهراتٌ، والْجزء المنْفَصُل من الحيوانِ كَميتَته، ِإالَّ 

م ءشَي رطْهالَ ياتٌ، ورفَطَاه هربوو وفَهصو رِيشَهْأكُوِل والم رشَعاءِإالَّ ثَالَثَةُ َأشْي اتاسالنَّج ن :
 ،نُهاطبو هرغِ ظَاهببِالد رطْهيو ،توبالم ستَنَجالم الْجِلْدا، وهبِنَفْس تْ خَالارا ِإذَا صِإنَاِئه عم رالخَم

  . وما صار حيواناً
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 كَلْبٍ َأو فَرعه مع الرطُوبة غُسَل سبعاً مع مزجِ ِإحداهن بِالْتُّرابِ ِإذَا تَنَجس شَيء بِمالَقَاة: فصٌل
الطَّهورِ، واَألفْضُل َأن يكُون في اُألولَى، ثُم في غَيرِ اَألخيرة، والْخنْزِير كَالْكَلْبِ، وما تَنَجس بِبوِل 

 اللَّبن ينْضح بِالْماء ، وما تَنَجس بِغَيرِ ذاِلك، فَِإن كَانَت عينيةً وجبتْ ِإزالَةُ عينه صبِي لَم يطْعم ِإالَّ
دحمِ والطَّع ا َأومبِقَاُؤه رضيو ،الُهوز رسرِيحٍ ع نٍ َأولَو قَاءب رضالَ يو ،هرِيحو هنلَوو همطَعو ،ه
وِإن لَم يكُن ِللْنَّجاسة عين كَفَى جري الماء علَيها، ويشْتَرطُ ورود الماء القَليِل، والْغُسالَةُ القَليلَةُ 

  .طَاهرةٌ ما لَم تَتَغَير وقَد طَهر المحلُّ
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  باب التيمم 

  

لمحدثُ والْجنُب ِلفَقْد الماء ، والْبرد، والْمرضِ، فَِإن تَيقَّن فَقْد الماء تَيمم بِالَ طَلَبٍ، وِإن تَوهم يتَيمم ا
،ثالغَو دح رقَد ددتَرو ،هفْقَتر نْدعو نْزِِلهي مفَتَّشَ ف يهف شَك َأو ظَنَّه َأو اءالم ةبِغَلْو مهضعب هرقَدو 

سهمٍ ، فَِإن لَم يجِد ماء تَيمم، وِإن تَيقَّن وجود الماء وجب طَلَبه في حد القربِ ـــ وهو ستَّةُ 
 يرُل تَْأخاَألفْضو ،ممبِ تَيالقُر دقَ حفَو كَان ـــ فَِإن ةخَطْو آالَف اءوَل المصو قَّنتَي ِإن الَةالص

آخر الوقْت، والَ يجِب طَلَبه في حد الغَوث وحد القُربِ ِإالَّ ِإذَا َأمن نَفْساً وماالً وانْقطَاعاً عنِ 
معتاس بجو يهكْفالَ ي اءم دجو فَِإن ،قْتوجِ الوخُرو ،فْقَةالر هثْلنِ مبِثَم هاءرش جِبيو ،ممتَيي ثُم الُه

 جِبيِل، وتَقْبسي المف لَومٍ وتَرحانٍ مويح نَفَقَة َأو ،فَرِهس ُؤونَةم َأو ، تَغْرِقسنٍ ميِلد هِإلَي تَجحي لَم ِإن
لْوٍ دةُ دارعتاسو اءالم ةبه مٍ طَلَبتَرحانٍ مويطَشِ حِلع هِإلَي تَاجحي اءم هعم كَان لَوو ،هنابِ ثَماتِّه ون

 لَى نَفَسٍ َأوع اءاِل الممعتاس نضِ ِإالَّ ِإذَا خَافَ مرِللْم ممتَيالَ يو ،ممالتَّي بجِل وتَقْبسي المف لَوو
و طُوَل المرضِ َأو حدوثَ شَينٍ قَبِيحٍ في عضوٍ ظَاهرٍ، والَ يتَيمم ِللْبرد ِإالَّ ِإذَا لَم منْفَعة عضوٍ َأ

تَنْفَع تَدفَئةُ َأعضاِئه، ولَم يجِد ما يسخِّن بِه الماء، وخَافَ علَى منْفَعة عضوٍ َأو حدوث الشَّينِ 
  وِإن خَافَ من استعماِل الماء في بعضِ المذْكُورِ، 

  

 كَان ِإنو ،ا شَاءم منُباً قَدج كَان نِ، فَِإنيدالْيو هجي الورِيحِ فنِ الجع ممتَيو ،يححَل الصغَس هندب
 يِل ، ثُملِل العقْتَ غَسرِيحِ ونِ الجع ممثاً تَيدحم نخَافَ م وباً، فَِإنجا وهعةٌ نَزبيرج هلَيع كَان ِإن

نَزعها غَسَل الصحيح ومسح علَيها، وتَيمم عما تَحتَها في الوجه والْيدينِ، ويجِب علَيه القَضاء ِإذا 
 في الوجه والْيدينِ، ويقْضي ِإذَا تَيمم ِللْبرد َأو تَيمم ِلفَقْد وضع الجبيرةَ علَى غَيرِ طُهرٍ ، َأو كَانَتْ

فَرِهاصي بِسالع رافسالُمرِ، وضي الحف اءالم.  
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هراً، وَأن الَ يكُون مستَعمالً، وَأن الَ شُروطُ التَّيممِ عشَرةٌ، َأن يكُون بِتُرابٍ ، وَأن يكُون طَا: فصٌل
يخَاِلطَه دقيقٌ ونَحوه وَأن يقْصده فَلَو سفَتْه الريح فَردده لَم يكْفه ، وَأن يمسح وجهه ويديه بِضربتَينِ 

هِد في القبلَة قَبلَه، وَأن يقَع بعد دخُوِل الوقْت، وَأن يتَيمم ِلكُلِّ ، وَأن يزِيَل النَّجاسةَ َأوالً، وَأن يجتَ
  . فَرضٍ عينيٍ

  

نيةُ االستباحة، ويجِب قَرنُها بِالضربِ، : النَّقُْل، الثَّاني: فُروض التَّيممِ خَمسةٌ، اَألوُل: فصٌل
امدتاسو ةاحبتالْنَّفَْل َأوِ اسو ضلَّى الفَرضِ صةَ الفَراحبتاس هممى بِتَينَو فَِإن ،هِهجحٍ وسا ِإلَى متُه

ه ِإلَى مسح يدي: مسح وجهِه، الرابع: النَّفِْل َأوِ الصالَة َأو صالَة الجنَازة لَم يصلِّ بِه الفَرض، الثَّاِلثُ
نِ، الخامسفَقَيرنِ : الميحسالم نيب يبتالتَّر . نَنُهسو : ،هِهجلَى وَأع حسمنى، ومالي تَقْديمةُ ويمالتَّس

زعه في الضربة وتَخْفيفُ الغُبارِ، والْمواالَةُ، وتَفْرِيقُ اَألصابِعِ عنْد الضربِ ونَزع الخَاتَمِ، ويجِب نَ
هنَنس نمو ،ةيتانِ : الثَّانادالشَّهاُل، وقْبتساالارِ، والتَّكْر مدعو ،دضالع حسموِ، وضلَى العع دالي اررِإم

هدعب .بالماء َأعادو هدحو ضلَّى الفَرالَ تُراباً صو اءم جِدي لَم نمو.  
وَأقَلُّ الحيضِ يوم ولَيلَةٌ، وَأكْثَره خَمسةَ عشَر يوماً بِلَياِليها ، وغَالبه ستٌّ َأو سبع، ووقْتُه بعد : فصٌل

ه ما يحرم بِالْجنَابة، تسعِ سنين ، وَأقَلُّ الطُّهرِ بين الحيضتَينِ خمسةَ عشَر يوماً بِلَياِليها، ويحرم بِ
 ، ةكْبالْرو ةرن السيا ببِم تَاعمتاِإلسو ،يهالْطَّالَقُ فو ، موالْصو ،خَافَتْ تَلْوِيثَه ِإن جِدسالم وررمو

الَةالص ونمِ دوالص اءا قَضهلَيع جِبيو .  

  

 تَغْسُل فَرجها ثُم تَحشُوه، ِإالَّ ِإذَا َأحرقَها الدم، َأو كَانَتْ صاِئمةً، فَِإن لَم يكْفها والْمستَحاضةُ: فصٌل
الص ةلَحصتْ ِلغَيرِ مَأخَّر ِإنو ،الَةبِالْص رادتُبو ،قْتي الوف ممتَتَي ُأ، َأوضتَتَو ثُم قَةربِخ بصتُع الَة
استَْأنَفَتْ، وتَجِب الطَّهارةُ، وتَجِديد التَّعصيبِ ِلكُلِّ فَرضٍ، وسلس البوِل وسلس المذيِ والْوديِ 

  . يحرم بِالْحيضِمثْلُها، وَأقَلُّ النِّفَاسِ لَحظَةٌ، وَأكْثَره ستُّون يوماً، وغَاِلبه َأربعون يوماً، ويحرم بِه ما
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  كتاب الصالة 

  

 بِيلَى صالَ عو ، تَدررٍ ِإالَّ الملَى كَافع اءرٍ، فَالَ قَضٍل طَاهاقاِلغٍ عمٍ بلسلَى كُلِّ مالَةُ عالص تَجِب
د، والَ علَى مغْمى علَيه ِإالَّ السكْران المتَعدي بِسكْرِه، والَ حاِئضٍ ونُفَساء والَ مجنُونٍ ِإالَّ الْمرتَ

ويجِب علَى الولي والْسيد َأمر الصبي المميزِ بِها ِلسبعِ سنين، وضربه علَيها ِلعشْرٍ ، وِإذَا بلَغَ 
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و الْمغْمى علَيه َأو َأسلَم الكَافر َأو طَهرتْ الحاِئض َأوِ النَّفَساء قَبَل خُروجِ الصبِي َأو َأفَاقَ المجنُون َأ
الوقْت ولَو بِتَكْبِيرة وجب الْقَضاء بِشَرط بقَاء السالَمة من الموانعِ بِقَدرِ ما يسع الطَّهارةَ والْصالَةَ، 

 جِبيو لَوو ،ةارالْطَّهنِ ويضالفَر رعِ قَدانوالم نم ةالَمالس طا بِشَرهعتْ معمج ا ِإنلَها قَبم اءقَض
 لَم رِ ِإنالطُّه عضِ مالْفَر رى قَدضم َأن اءالقَض بجو قْتَل الوَأو هلَيع يُأغْم تْ َأواضح َأو نج

هيمتَقْد نكمي .  

  

وَأوُل وقْت الظُّهرِ زواُل الشَّمسِ، وآخره مصير ظلِّ كُلِّ شَيء مثْله غَير ظلِّ االستواء ، : فصٌل
جرِ ِإذَا خَرصالع قْتُل وَأوو ، رِهارِ ِإلَى آخياخْت له، ثُمَأو يلَةقْتُ فَضا ولَهو ادزرِ، وقْتُ الظُّهو 

قَاتةُ َأوعبا َأرلَهيالً ، وارِ، : قَلرفصِإلَى اال ازوج نِ، ثُمثْلَييرِ الظِّلِّ مصِإلَى م ارياخْتله، ويلَةً َأوفَض
تَّى يقَى حبيوبِ، وغْرِبِ بِالْغُرُل المَأوو ، رِهةٌ ِإلَى آخاهكَر ثُم قْتُل وَأو وهو ،رمالشَّفَقُ اَألح يبغ

 قَاتا ثَالَثَةُ َأولَهو ، شَاءازٍ ِإلَى : الْعوقْتُ جو ِل، ثُماللَّي ارٍ ِإلَى ثُلُثيقْتُ اخْتو له، ثُمَأو يلَةقْتُ فَضو
:  بِاُألفُق، وهو َأوُل وقْت الصبحِ ، ولَها َأربعةُ َأوقَاتالفَجرِ الصادق، وهو الْمنْتَشر ضوُؤه معتَرِضاً

وقْتُ فَضيلَة َأوله، ثُم اخْتيارٍ ِإلَى اِإلسفارِ، ثُم جوازٍ ِإلَى الحمرة، ثُم كراهة، ويكْره تَسميةُ المغْرِبِ 
يةً ، وتَمع شَاءالْعو ،شَاءاِل عمُل اَألعَأفْضو ، ةاجح رٍ َأوي خَيا ِإالَّ فهدعيثُ بدالْحا ولَهقَب مالنَّو هكْر

 نع يرالتَّْأخ نسقْتُ، يخََل الود ينح الَةابِ الصبَل بَِأسشْتَغي بَِأن ُل ذاِلكصحيو ، قْتَل الوالَةُ َأوالص
ِل الوَأو يدععٍ بضوي مةً، فاعملِّي جصي نِلم ،ارالح لَدبِالْب ري الحف ةعمرِ الَ الجبالظُّه ادرلِإلب قْت

ظَنَّه كَذَا لَوو ،هرةَ آخاعمالج قَّنتَي نِلمو ،قْتالو رةَ آختْرالس قَّنتَي نِلموِل الظِّلِّ ، وصِإلَى ح لَما و
  يفْحش التَّْأخُير، وِللْغَيمِ حتَّى يتَيقَّن الوقْتَ َأو يخَافَ 

  

 قَعي ا ِإلَى َأنهيرتَْأخ مرحيو ، اءا فَقَضونَهد َأو اءَأد فَهِي قْتي الوةً فكْعلَّى رص نماتَ، والْفَو
ها خَارِجهضعب.  
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ومن جهَِل الوقْتَ َأخَذَ بِخَبرِ ثقَة يخْبِر عن علْمٍ، َأو َأذَان مَؤذِّنٍ واحد َأو صياحِ ديك مجربٍ : فصٌل

قْليد ثقَة واالجتهاد، فَِإن تَيقَّن فَِإن لَم يجِد اجتَهد بِقراءة َأو حرفَة َأو نَحو ذاِلك، ويتَخَير اَألعمى بين تَ
صالَتَه قَبَل الوقَتْ قَضاها، ويستَحب المبادرةُ بِقَضاء الفَاِئتَة، وتَقْديمها علَى الحاضرة الَّتي الَ 

بالم جِبيا، ويهف ةاعماتَ الجخَافَ فَو ِإنا وتَهخَافُ فَوذْرٍ يرِ عبِغَي فَاتَتْه ِإن الفَاِئتَة اءةُ بِقَضراد.  
تُحرم الصالَةُ في غَير حرمِ مكَّةَ وقْتَ طُلُوعِ الشَّمسِ حتَّى تَرتَفع قَدر رمحٍ ، ووقْتَ : فصٌل

فصقْتَ االووَل ، وتَّى تَزح ةعمالج موِإالَّ ي اءوتستَّى االحِ حبالص الَةص دعبو ،بتَّى تَغْرارِ حر
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 ،وفكُسو ،ا كَفَاِئتَةنْهتََأخِّرٍ عم رغَي ببس الَهم مرحالَ يو ، بتَّى تَغْررِ حصالع الَةص دعبو ،تَطْلُع
ن لَم يقْصد بِه تَْأخيرها ِإلَيها ِليصلِّيها فيها، ويحرم وسنَّة وضوء، وتَحية وسجدة تالَوة وشُكْرٍ، ِإ

مالَها سبب متََأخِّر عنْها كَصالَة االستخَارة وركْعتَي اِإلحرامِ، والْصالَةُ ِإذَا صعد الخَطيب المنْبر ِإالَّ 
ي لَم ن ِإنتَيكْعةَ ريالتَّح ةاتَ التَّكْبِيرخْشَ فَو.  
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يستَحب اَألذَان واِإلقَامةُ ِللْمكْتُوبة ِإن لَم يصلْها بِفَاِئتَة ِللْرجِل ولَو منْفَرِداً ولَو سمع اَألذَان، : فصٌل
فَِإنِ اج فَاِئتَةةَ، ويثَان ةاعمِلجو بتَحسيا، وهدحِلُألولَى و يراً َأذَّنتَْأخ يماً َأوتَقْد عمج اِئتُ َأوفَو عتَم

الصالَةُ جامعةٌ ، وشَرطُ صحة : اِإلقَامةُ وحدها ِللْمرَأة ، وَأن يقَاَل في الصالَة المسنُونَة جماعةً
صبح ، فَيجوز بعد نصف اللَّيِل، وِإالَّ اَألوَل من يومِ الجمعة، والتَّرتيب، اَألذان الوقتُ ِإالَّ ال

َأسماع : والْمواالَةُ ، وكَونُه من واحد، وبِالْعربِية ِإن كَان ثم من يحسنُها، وعلَيه َأن يتَعلَّم وشَرطهما
اِإلسالم، والتَّمييز، والذُّكُورةُ ، : اعة، وِإسماع نَفْسه ِإن كَان منْفَرِداً ، وشَرطُ المَؤذِّنِبعضِ الجم

 باكالر رسافباً ِإالَّ الماكر داً َأوقاع ؤذِّني وَأن ،هِإجابت فيه ، وترك اليسير يطُ ، والكالمطالتَّم هكْريو
فاسو ، ،لَةبيهما ِلغيرِ القف هوالتَّوج ، همتاَألذَانِ في ثَ في َأثْناءدثاً ِإالَّ ِإذا َأحدحمنُباً، وجاً ، وبِيصقاً، و

هوحد هْأسفاتُ بِرااللْت نسيو ،وقضاء حِ َأداءبفي الص والتَّثْوِيب ، فيه جيعترتيلُه ، والتر نسيو 
 هماخَي ُأذُنَيفي ص هيعبَأص عضو نسيلى الفَالحِ ، وع يي حف هساريو ،الةعلى الص يفي ح ينَهمي

في اَألذَانِ دون اِإلقَامة ، وكون المَؤذِّن ثقَةً، ومتَطَوعاً، وصيتاً، وحسن الصوت وعلى مرتفعٍ ، 
  اللَّه َأكْبر اللَّه :  المسجِد، وجمع كُلِّ تَكْبِيرتَينِ بِنَفَسٍ، ويفْتَح الراء في اُألولى في قَوِلهوبِقُربِ

  

ظُّلْمة َأالَّ صلُّوا في الرحاِل في اللَّيلَة الممطرة َأو ذات الريح َأو ال: َأكْبر، ويسكِّن في الثَّانية، وقَوُل
بعد اَألذَان َأو الحيعلَتَينِ واَألذَان ِللْصبحِ مرتَينِ ويثَوب فيهِما، وتَرك رد السالَمِ علَيه، وتَرك المشْيِ 

تَينِ، فَيقُوَل عقب كُلِّ الَ حوَل والَ فيه، وَأن يقُوَل السامع مثَْل ما يقُوُل المَؤذِّن والْمقيم ِإالَّ في الحيعلَ
صدقت : قُوةَ ِإالَّ بِاللَّه ، ويكون ذلك َأربعاً في اَألذانِ بعد الحيعلَتَينِ، وِإالَّ في التثويبِ فَيقُوُل

ةمتي اِإلقَامتَ ، وِإالَّ في كَلرِرقْ: وبي َأنها ، وامَأدو َأقَامها اللَّه دعب جِيبي َأنو ،ةابةَ ِلِإلجاءرالق طَع
اللَّهم : الجِماعِ والخَالء والصالَة ما لَم يطُْل الفَصُل، والصالةُ والسالم على النَّبي بعده ، ثُم يقُوُل

لةَ والفضيلةَ وابعثه مقاماً محموداً الذي رب هاذه الدعوة التَّامة والصالة القَاِئمة آت محمداً الوسي
 الجمع نسيو ،ةاماِإلم نُل مَأفْض اِإلقامة مع واَألذَان ، وبين اِإلقامة نَهيبو ،هبقع اءعوالد ، تَهدعو

ةُ في غيرِ موضعِ اَألذَانِ، اِإلسالم، والتمييز، ويستحب َأن تكون اِإلقَام: بينهما ، وشَرطُ المقيمِ
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 ُل، ثُماَألو ثُم ،باتالر قيمةٌ فياعمج فَِإن َأذَّن ،لَةعيفَاتُ في الحاَألذانِ، وااللْت نم َأخْفَض وبصوت
  .يقْرع ، واِإلقَامةُ بِنَظَرِ اِإلمامِ، واَألذَان بِنَظَرِ المؤذِّنِ
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  باب صفة الصالة 

  

شَرا ثالثةَ عهوضَل: فُراَألو : نَّةسو ،سجِدالم ةيتَح ونَح طْلَقفي النَّفِْل الم يهكْفيالنِّيةُ بالقَلبِ ، و
ة الظهرِ َأو عيد الوضوء، نيةُ فعِل الصالَة ، وفي المؤقتة، والتي لَها سبب نية الفعِل والتَّعيين، كسنّ

الفطْرِ َأو اَألضحى ، وفي الفَرضِ نيةُ الفعِل والتعيين صبحاً َأو غيرها، ونيةُ الفرضية ِللْباِلغِ، 
 ةالنِّي نقَر ويجب ، اءوالقض تعالى ، واَألداء اِإلضافَةُ إلى اللَّهو ،كعاتالر ددع كْرذ بتَحسيو

َأن يقوَل اللَّه َأكْبر في القيام ، وال يضر تخلُُّل يسير وصف ِللَّه تَعالى َأو : التَّكبيرة ، الثَّانيب
سكوت، ويتَرجِم العاجِز بَأي لُغَة شَاء ، ويجِب تَعلُّمه ولو بالسفَرِ، ويَؤخِّر الصالةَ للتَّعلُّم، ويشْتَرطُ 

القيام في الفَرضِ ِللْقادرِ ، ويشْتَرطُ : سماع نَفْسه التَّكبير، وكذَا القراءةَ وساِئر اَألركانِ ، الثَّاِلثُِإ
بتَيه، نصب فقارِ ظَهرِه، فَِإن لَم يقْدر وقفَ منحنياً، فَِإن لَم يقْدر قَعد وركَع محاذياً جبهتَه قُدام ركْ

 رقْدي لَم فَِإن ، حاذَاةكُوعِ القاِئمِ في المانِ رلَى وِزا عمهو ،هودجس عضوم يحاذي ُل َأنواَألفْض
بِر ىءوميو ،ءبِشَي هْأسر فَعريتَلْقَى، واس رقْدي لَم َأفضل ، فَِإن نمواَألي ،نْبِهعلى ج عطَجاض هْأس

ِللْركُوع والسجود، وِإيماؤه ِللْسجود َأكْثر قَدر ِإمكانه، فَِإن لَم يقْدر َأومَأ بِطرفه ، فَِإن لَم يقْدر َأجرى 
ركُوعِ والسجود، وَأجر اَألركان على قَلْبِه، ويتَنَفَُّل القَادر قَاعداً ومضطَجِعاً ال مستَلْقياً ، ويقعد ِللْ

  القاعد القادرِ نصفُ َأجرِ القاِئم، والْمضطَجِعِ 

  

الفاتحةُ ِإالَّ ِلمعذُور ِلسبق وغَيرِه ، والبسملَةُ والتَّشْديداتُ الَّتي فيها : الرابع. نصفُ َأجرِ القاعد 
اد ، ويشْتَرط عدم اللَّحنِ المخلِّ بالمعنَى ، والمواالةُ، فتنقطع منها، وال يصح ِإبداُل الظِّاء عن الض

 ة ، وبالذِّكْرِ ِإالَّ ِإذا كانراءالق قَطْع بِه دقَصسيراً وي كان َأو ،هدمتَع الطويِل ِإن كوتةُ بالسحالفَات
مينِ، والتَّعوذ، وسؤاِل الرحمة، وسجود التالوة ِلقراءة ِإمامه نَاسياً ، وِإالَّ ِإذا سن في الصالة كالتَّْأ

سالخام ،هلَيع دوالر :َأقَلُّهو كوعالر : ِئنطْمي طُ َأنشْتَريو ،هتَيكْبر تَاهاحني حتَّى تَنَاَل رنْحي َأن
و اُؤهضَأع رتَقثُ تَسيبِحسادالس ، هكْفي كوعاً لَمر لَهعفَج ةى ِللْتِّالَووه فَلَو ، هرغَي بِه دقْصالَ ي َأن :

فَعر فَلَو ، هرغَي بِه دقْصالَ ي َأنينَةُ، وْأنالطُّم طُهشَرو ،لُهقَب هلَيع ا كَانِإلى م ودعي َأن وهاُل ودتعاال 
ابِعالس ،كْفي لَم ءشَي ناً معفَز هْأسلى : رع هتهبج بشَرة ضعب عضي َأن َأقَلُّهنِ، وتَيرم ودجالْس

طُهشَرو ،الَّهصابِع رِ: مَأصو هطونِ كَفَّيب نم ءزجو ،هتَيكْبر نم ءزج عضوينَةُ، وْأنالطُّم ،هلَيج
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وتَثَاقُُل رْأسه، وعدم الهوي ِلغَيرِه ، فَلَو سقَطَ على وجهِه وجب الْعود ِإلى االعتدال ، وارتفَاعِ 
ع فَلَو ، هدفي ي كُوني ِإالَّ َأن هبحركت كرتَحي لى شيءع ودجالس مدعو اِليهلَى َأعع هلافَأس بص

نالثَّام ، اءالَ قَضو هلَيع دجس ةصابعِ العنَز نوخافَ م ةاحِلجِر هتهبج ميعج : نيب لوسالج
 طُهنِ ، وشَرتَيدجالس  

  

فعر فَلَو ،هبالرفعِ غير دقصال، وَأن ال يدتال االعو ،لَهطَوالَ ي َأنْأنينةُ، والطُّم شيء نعاً مفَز هْأسر 
عالتَّاس ،يكف لَم :وَأقلُّه اَألخير دالتَّشه : ركاتُهوب حمةُ اللَّهور ا النَّبيهَأي كلَيع سالم اتُ ِللَّهيالتَّح

حمم وَأن ال اله ِإالَّ اللَّه َأن َأشهد الحينالص اللَّه بادعلينا وعلى ع طُ سالموتُشْتَر ، وُل اللَّهسداً ر
رالعاش ،ةبِيربالع كُوني َأنو ، واالَتُهم :شَري عاَألخيرِ ، الحاد دفي التَّشه ودالصالةُ على : القع

: ى النَّبِي ، الثاني عشَراللَّهم صلِّ على محمد َأو علَى رسوِله َأو علَ: النَّبي بعده قاعداً، وَأقَلُّها
وَأقلُّه المالس :شَرالثَّاِلثُ ع ، كُملَيع المطُلَتْ : السب هكُوعَل رقَب دجس كَأن تركَه دمتَع فَِإن ،التَّرتيب

يْأتي َل َأنقَب تَذَكَّر فَِإن ،لَغو وكالمتر دعا فَما بهس وِإن ،الَتُهص كْعتُهتْ رِإالَّ تمو ،َأتَى بِه هثْلبِم 
 ، هدتَشَه َأعادا، وهدجس اَألخيرة ةكعالر نم ةدجس كتَر هالتر صفي آخ قَّنالباقي ، ولو تَي كارتَدو

ِإلى الثَّان قَام وِإن ،ةا َأتَى بركَعيهف شَك ا َأورهغَي نم َأو قَد كان ةً من اُألولى، فَِإندجس كتَر وقد ةي
جلَس ولو ِلالستراحة هوى للسجود، وِإالَّ جلَس مطْمئناً ثُم يسجد، وِإن تَذَكَّر ترك ركنٍ بعد السالمِ، 

ن كان غَيرهما بنى على صالته ِإن قَرب فَِإن كان النِّيةُ َأو تكبيرةَ اِإلحرامِ بطُلَتْ صالتُه، وِإ
  . الْفَصُل ولَم يمس نَجاسةً، والَ يضر استدبار القبلَة، وال الكالم، وِإن طَاَل الْفَصُل استَْأنَفَ الصالة
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 قُبيَل التَّكْبِيرِ، واستصحابها ، ورفْع اليدينِ مع ابتداء تَكْبيرة اِإلحرامِ، ويسن التَّلَفُّظُ بالنِّية: فصٌل

 عنِ مياليد فْعنْهي ريو ، هةَ ُأذُنَيمشَح هيامهاذياً بِِإبمابِعِ، وةُ اَألصجفَرمو ةبكْشوفَةُ ِإلى الكَعم كَفُّهو
يرِ ، ويرفَع يديه عنْد الركوعِ، واالعتداِل، والقيامِ من التَّشهد اَألوِل ، فَِإذَا فَرغَ من آخر التَّكب

 عضوم نَظَرو ، داعَل السَأوى، ورسالي نَى كوعمبِكَفِّ الي ضقَبو ،رِهدتَ صتَح هيدطَّ يم حرالتَّح
 هودجس ةتَكْبِير بقفْتَاحِ عتساال اءعُأ دقْريو ، تَهحبسم نْظُرفَي ِإالَّ اللَّه ِلهقَو نْدِإالَّ عو ،ةبالكع نْدِإالَّ ع

نْهمامِ، وريالً: اِإلحَأصةً وكْرب اللَّه حانبسكَثيراً و للَّه دمالْحكَبيراً و َأكْبر اللَّه  . ،ذوفُوتُ بالتَّعيو
 ينالْتَّْأمو كعةوفي كلِّ ر ، ةاءرَل القاً قَبرذُ سووالتَّع ،هعم هينامِ ال بِتَْأماِإلم عبوق مسلوسِ الموبِج

حرِ الفاتآخ نيكُوتُ بوالس ،ةرِيهفي الج بِه روالجه ،ةحاغِ الفَاتفَر دعب ينآم نيبو ،ينوآم ة
والسورة، ويطَولها اِإلمام في الجهرِية بِقَدرِ الفَاتحة وبعد فَراغِ السورة، وقرارةُ شَيء من القُرآنِ 
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الَّ المْأموم ِإذَا سمع اِإلمام ، بعد الفَاتحة غَير الفَاتحة في الصبحِ ، واُألولَيينِ من ساِئرِ الصلوات ِإ
 َأةررِ المِلغَي ةاءربِالْق رهالْجاُألولى ، و ةكْعالر ةاءرتَطْويُل قض، وعالب نُل ملَةٌ َأفْضةٌ كامورسو

  بِحضرة اَألجانبِ في ركْعتَي 

  

لْجمعة حتَّى بعد سالمِ ِإمامه، وفي العيدينِ، واالستسقَاء، والخُسوف، الصبحِ، وَأولَييِ العشَاءينِ، وا
والتَّراويحِ، والوِتْرِ بعدها، واِإلسرار في غَيرِ ذاِلك، والتَّوسطُ في نَوافِل اللَّيِل المطْلَقَة بين الجهرِ 

ارِ المصةُ قاءرقارِ وراِإلسوا في وضر صورينحامِ مِإمو ، نْفَرِدِللْم اِلهوطغْرِبِ، وِل في المفَص
الصبحِ ، وفي الظُّهرِ بِقَرِيبٍ منْه، وفي العصرِ والعشاء بَِأوساطه كالشَّمسِ ونَحوها ، وفي ُأولى 

 آلم تَنزيُل، وفي الثَّانية ةعمحِ الجبْل َأتَى{صاذَةُ } هعتساالو ،ةمحر آية ةاءرق نْدع ةمحؤاُل الرسو ،
، بلَى وَأنا على } القيامة{وآخرِ } والتِّينِ{عنْد آية عذَابٍ، والتَّسبيح عنْد آية التَّسبِيحِ، وعنْد آخرِ 

دينالشَّاه نم ذالك .التسررِ المنَّا بِ: وآخآمي . اللَّهف انِ بِهرهجيو ،ومْأموالْم اماِإلم ُل ذاِلكفْعي
  .سمع اللَّه ِلمن حمده : الجهرِية، والتَّكْبِير ِلالنْتقَاِل، ومده ِإلى الركْنِ بعده ِإالَّ في اِإلعتداِل فَيقُوُل
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يسن في الركوعِ مد الظَّهرِ والعنُق ونَصب ساقَيه وفَخذَيه، وَأخْذُ ركْبتَيه بِيديه، وتَفْريقُ و: فصٌل

د وثَالثاً َأفْضُل ، ويزيد المنْفَرِ. سبحان ربي الَعظيم وبِحمده: اَألصابِع وتَوجيهها ِللْقبلَة، ويقُوُل
اللَّهم لَك ركَعتُ وبِك آمنْتُ ولَك َأسلَمتُ خَشَع لَك سمعي : وِإمام محصورِين رضوا بالتَّطْويِل

 العالمين بر مي ِللَّهقَد تَقَلَّتْ بِها اسمبي وصعظمي وعخِّي ومرِي وصبو .  

  

ربنَا : سمع اللَّه ِلمن حمده، فَِإذَا استَوى قَاِئماً قَاَل:  ِلالعتداِل َأن يقُوَلويسن ِإذَا رفَع رْأسه: فصٌل
 دعب ءشَي نْئتَ ما شم ْلءمضِ واَألر لءمو ماواتالس ْلءم دمالْح لك . امِإمو نْفَرِديزيد الْمو

َأهَل الثَّناء والْمجد، َأحقُّ ما قَاَل العبد، وكُلُّنا لَك عبد، ال مانع ِلما : محصورِين رضوا بِالتَّطْويِل
دالج نكم دذا الج نْفَعالَ يتَ، ونَعا مي ِلمطعالَ متَ، وطَيحِ ، . َأعبالص ةيداِل ثانتوالقُنوتُ في اع

لُهوَأفْض :داه ما اللَّهيمِلي ف ارِكبتَ، ولَّيتَو نيمي فلَّنتَوتَ، وافَيع نيمي فنافعتَ ويده نيمني ف
 نم زعالَ يتَ، والَيو نلُّ مذالَ ي ِإنَّهو ،كلَيى عقْضالَ يي وتَقْض تَ، فَِإنَّكيا قَضم ي شَرنقتَ، وطَيَأع

ويْأتي اِإلمام . باركْتَ ربنَا وتَعالَيتَ، فَلَك الحمد علَى ما قَضيتَ، َأستَغْفرك وَأتُوب ِإلَيك عاديتَ، تَ
مين بِلَفْظ الجمعِ، ويسن الصالةُ علَى النَّبِي في آخرِه، ورفْع اليدينِ فيه والْجهر بِه ِلِإلمامِ، وتَْأ

 هامقُنُوتَ ِإم عمسي لَم ِإن قُنُوتُهو ، ي الثَّنَاءف شَارِكُهيو ،عاءومِ للدْأمالم : اتكْتُوباِئرِ المي سقْنُتُ فيو
 ِللْنَّازِلَة .  
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َأنْفه مكْشُوفاً، ومجافَاةُ الرجِل مرفَقَيه ويسن في السجود وضع ركْبتَيه ثُم يديه ثُم جبهته و: فصٌل
عن جنْبيه، وبطْنه عن فَخذَيه ، ويجافي في الركوعِ َأيضاً، وتَضم المرَأةُ بعضها ِإلَى بعضٍ ، 

زِيديل ، وثَالَثاً َأفْضو هدمبِحلَى واَألع يبر انحبسضواور ورِينصحم امِإمو نْفَرِدالم  : وحبس
 ي خَلَقَههِي ِللَّذجو دجتُ سلَمَأس لَكنْتُ وآم بِكتُ ودجس لَك موحِ ، اللَّهالْرو الَِئكَةالم بر وسقُد

فَتَب هتقُوو ِلهوبِح هرصبو هعمشَقَّ سو هروصي وف نْفَرِدالم ادهتاجو ، ينالخَاِلق نسَأح اللَّه كار
 مضنِ، وينْكَبالم ذْونِ حالكَفَّي عضونِ، وذَيالْفَخنِ وتَيكْبالْرنِ ويمالقَد نيالْتَّفْرِقَةُ بو ، هودجي سف اءعالد

ا ونَشْرها، ونَصب القَدمينِ وكَشْفُهما، وِإبرازهما من ثَوبِه، وتَوجِيه َأصابِعِ اليدينِ واستقْبالُه
  .َأصابِعهِما ِللْقبلَة، واالعتماد علَى بطُونهِما 
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 ووضع يديه قَريباً من ركْبتَيه، ونَشْر َأصابِعهِما ويسن في الْجلُوسِ بين السجدتَينِ االفْتراشُ،: فصٌل

. رب اغْفر ِلي وارحمني واجبرني وارفَعني وارزقْني واهدني وعافني واعفُ عنِّي : وضمها قَاِئالً
الْج رقَد ةاحرتسيفَةٌ ِلالةٌ خَفلْسج نتُسةَ ودجا ِإالَّ سنْهع قُومي ةدجكُلِّ س دعنِ بتَيدجالس نيلُوسِ ب

  . التِّالَوة، واالعتماد بِيديه علَى اَألرضِ عنْد القيامِ 

  

هة يمينه ويلْصقَ ورِكه ويسن في التَّشَهد اَألخيرِ التَّورك، وهو َأن يخْرِج رِجلَه من جِ: فصٌل
 هذلَى فَخى عرسالي هدي عضيفْتَرِش، وبوقاً فَيسم وٍ، َأوهس ودجس هلَيع كَان نضِ، ِإالَّ مبِاَألر

ا طَرهُؤوسياً بِراذحةً موممضوطَةً مسبم رِهغَيو دلُوسِ للتَّشَهى في الجرسالي دالي عضوو ،ةكْبفَ الر
 عضيا، ولُهسرةَ فَيحبسها ِإالَّ المابِعنِ َأصيدي التَّشَهف قْبِضينَى ، ومالي ةكْبالر فلَى طَرنَى عمالي

التَّحياتُ : الَ تَحريك لَها ، وَأكْمُل التَّشَهداِإلبهام تَحتَها كَعاقد ثَالثَة وخَمسين ، ورفْعها عنْد ِإالَّ اللَّه بِ
المباركاتُ الصلواتُ الطَّيباتُ ِللَّه، السالم علَيك َأيها النَّبي ورحمةُ اللَّه وبركاتُه، السالم علَينَا وعلى 

وَأكْمُل الصالة علَى . الَّ اللَّه وَأشْهد َأن محمداً رسوُل اللَّه عباد اللَّه الصاِلحين، َأشْهد َأن الَ اله ِإ
 ا : النَّبيكَم ،هتيذُرو اجِهوَأزو دمحلَى آِل معي، واُألم النَّبِي وِلكسرو كدبع دمحلَى ملِّ عص ماللَّه

اهرلَى ِإبتَ علَّيص اجِهوَأزو دمحلَى آِل معو ياُألم النَّبِي دمحلَى مع ارِكبو ،يماهرلَى آِل ِإبعو ،يم
 هدعب عاءوالد ، جيدم ميدح ِإنَّك راهيم في العالَمينلى آِل ِإبعيم، واهرلَى ِإبكْتَ عاركَما ب هتيذُرو

و ،بما شَاءلُها : َأفْضيحالم تْنَةف نمرِ، وذَابِ القَبع نمو ،نَّمهذَابِ جع نم وذُ بِكِإني َأع ماللَّه
نْهمجاِل ، وسيحِ الدالم تْنَةف شَر نمو ،اتموالم : نم وذُ بِكَأنِّي َأع ماللَّه  
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اللَّهم اغْفر ِلي ما قَدمتُ وما َأخَّرتُ وما َأسررتُ وما َأعلَنْتُ وما َأسرفْتُ، : ومنْه. المغْرمِ والْمْأثَمِ
ويكْره الْجهر بِالْتَّشَهد، والْصالة . وما َأنْتَ َأعلَم بِه منِّي َأنْتَ المقَدم، وَأنْتَ الْمؤخِّر الَ اله ِإالَّ َأنْتَ 

بِيحِعوالتَّس عاءوالد لَى النَّبي.  
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وَأكْمُل السالمِ، السالم علَيكُم ورحمةُ اللَّه، وتَسليمةٌ ثَانيةٌ ، واالبتداء بِه مستَقْبَِل الْقبلَةَ، : فصٌل
ينِ بِحتَيليمي التَّسفَاتُ فلْتاالنَاوِياً و ،ةيي الثَّانف رساَألي هخَدي اُألولَى، وف نماَألي هى خَدرثُ ي

بالتَّسليمة اُألولَى الخُروج من الصالة، والسالم علَى من علَى يمينه من مالَِئكَة ومسلمي ِإنْسٍ 
مة الثَّانية الرد علَى اِإلمامِ ِإن كَان عن يمينه، وِإن كَان عن يسارِه وجِن، وينْوِي المْأموم بالتَّسلي

  . فَبِاُألولَى، وِإن كَان قُبالَتَه تَخَير وبِاُألولَى َأحب، وينْوِي اِإلمام الرد علَى المْأمومِ

  

لصالَة، ويسر بِه ِإالَّ اِإلمام المريد تَعليم الحاضرِين فَيجهر ِإلَى َأن وينْدب الذِّكْر عقْب ا: فصٌل
ينومْأملَى المع امقْبُِل اِإلميوا ، ولَّمتَعي : فْعر اءعي كُلِّ دفو يهف بنْديابِ، ورحِإلى الم هارسُل يعجي

م نِ، ثُميدرِفَ الينْصي َأنو ،هرآخو لهَأو لَى النَّبِيالَةُ عةُ، والصْأثُورواتُ المعا ، والدبِهِم هجالو حس
 ةي جِهرِفَ فنْصيو اماِإلم قُومتَّى يح ومْأمكُثُ المميو ، اءسن ثَم كُني ِإذَا لَم هالَمس بقع اماِإلم

جته، وِإالَّ فَفي جِهة يمينه ، وَأن يفْصَل بين السنَة والْفَرضِ بِكَالَمٍ َأوِ انْتقَاٍل وهو َأفْضُل، والْنَّفُْل حا
ةراءيُل القتتَرو ،الخُشوع الةنَنِ الصس نمُل ، وَأفْض يتهةُ في بماعالج يهف ني الَ تُسها الَّذربتَدو 

  .وتَدبر الذِّكْر، والدخوُل فيها بِنشاط، وفَراغ القَلْبِ
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وشُروطُ الصالة، اِإلسالم، والتَّمييز، ودخوُل الوقت والعلم بفرضيتها، وَأن الَ يعتَقد فرضاً : فصٌل
لطَّهارةُ عن الحدثَينِ، فَِإن سبقَه بطلَتْ ، والطَّهارةُ عنِ الخَبث في الثَّوبِ ، من فُروضها سنَّةً، وا

 لَوو ،تَهِدجال يو هيعمُل جغَس بجو ،هِلهجو بِهثَو َأو هندب بعض ستَنَج لَونِ ، والمكانِ ، ودوالب
سٍ ثُمتَنَجفَ مصَل نالَ غَسو ، هاستلَى نَجفُ عنْتَصقَى المبِإالَّ فَيو ،هاوِرجَل مغَس َأن كُلُّه رطَه باقيه 

تَصح صالةُ من تُالقي بدنَه َأو ثَوبه نَجاسةٌ وِإن لَم يتَحرك بِحركَته، والَ صالةُ قَابِضِ طَرف حبٍل 
ن لَم يتَحرك بِحركَته والَ يضر محاذَاةُ النَّجاسة من غَيرِ ِإصابة في ركوعٍ َأو غَيرِه، علَى نَجاسة وِإ

 نعو ،ارِهمجتلِّ اسحم نفَى ععيمِ، ومالتَّي ذوراتحم نذوراً محخَفْ مي لَم شْمِ َأنالَةُ الوِإز تَجِبو
لشَّارِعِ الَّذي تَيقَّن نَجاستَه، ويتَعذَّر االحتراز عنْه غَاِلباً، ويخْتَلفُ بالوقْت وموضعه من الثَّوبِ طينِ ا

والبدنِ، وَأما دم البثَرات والدماميِل والقُروحِ والقَيحِ والصديد منْها، ودم البراغيث والقُمِل 
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 مدِل ووالب لَسسُل الخُفَّاشِ، ووالذُّبابِ وب نيموو دوالفَص ةامجالح عضومقِّ، ووضِ والبعوالب
االستحاضة وماء القُروحِ والنَّفَّاطَات المتَغَير رِيحه فَيعفَى عن قَليِل ذاِلك وكَثيرِه، ِإالَّ ِإذَا فَرشَ 

وب الذي فيه ذلك، َأو حملَه ِلغَيرِ ضرورة فَيعفَى عن قَليله دون كَثيرِه ، ويعفَى عن قَليِل دمِ الثَّ
  اَألجنَبِي غَير الكَلْبِ والخنْزِيرِ، 

  

له فَقَطْ، والَ يعفَى عن جِلْد البرغُوث وِإذَا عصر البثْرةَ َأو الدمَل، َأو قَتَْل البرغُوث عفي عن قَلي
نطُ الثَّاما، الشَّرهادالً َأعاهج ياً َأولَّى بِنَجِسٍ نَاسص لَوو ،وِهنَحِل : وجةُ الرروعو ، ةروالع تْرس

هالَتي صةُ فروالح ، ةكْبالْرو ةرالس نيا بم ةنِ،واَألموالكَفَّي هجا ِإالَّ الوهندب ميعبِ جاناَألج نْدعا و  
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وعنْد محارِمها ما بين السرة والركْبة ، وشَرطُ الساترِ ما يمنَع لَون البشَرة ولَو ماء كَدراً ال خَيمةً 
قَةً ويي ضكْفا يم دجو فَِإن ،هدبِي ةروضِ الععب تْرس وزجيفََل، وَأس نم تْرالس جِبالَ يةً، وظُلْم

 تُهروكَانَتْ ع ِإن طَهسو شُدي َأو ،هقَميص رزيلُه، وقُب مقَدا فَيمهدَأح ا، َأوملَه نيتَع هَأتَيوس نْهم رتَظْه
عطُ التَّاسالشَّر ، رِهغَي كوعِ َأوي الري نَفِْل : فوِإالَّ ف ، فالخَو ةدش الَةي صِإالَّ ف لَةبقْباُل القتاس

، وِإن لَم يكُن في مرقَد السفَرِ المباحِ ، فَِإن كَان في مرقَد َأو في سفينَة َأتَم ركُوعه وسجوده واستَقْبَل
والَ في سفينَة، فَِإن كَان راكباً استَقْبَل في ِإحرامه فَقَطْ َأن سهَل علَيه، وطَرِيقُه قبلَتُه في باقي 

 استَقْبَل في اِإلحرامِ والركُوعِ صالَته، ويومىء الراكب بِرِكُوعه وسجوده َأكْثَر، وِإن كَان ماشياً
والسجود والجلوسِ بين السجدتَينِ ومن صلَّى في الكَعبة واستَقْبَل من بِنَاِئها شَاخصاً ثابتاً قَدر ثُلُثَي 

ذَ بقوِل ثقَة يخْبِر عن علْمٍ، فَِإن ذراعٍ صحتْ صالتُه ، ومن َأمكنه مشاهدتها لَم يقلِّد، فِإن عجز َأخَ
 لَّى كيف شَاءص ريتَح ِإنارِفاً ، وقَةً عث قَلَّد هتى بِصيرمع َأو اهمِلع زجالَِئِل، فَِإن عبِالد دتَهاج دفُق

ب الخطأ فيها َأو قَّنتَي ضٍ ، فَِإنِلكُلِّ فَر تَهِدي، ويجقْضيَل وه عماجتهاد رتغي ا استأنفها ، وِإنهدع
  ترك الكالمِ فتبطُُل بِنُطْق بحرفينِ، َأو : الشَّرطُ العاشر. بالثَّاني فيما يستَقْبُل وال قضاء ِلَألوِل

  

وأنينٍ، ونفخٍ م ،كاءبو ،كحضو ،اهولو بتنحنُحٍ، وِإكْر ودممد فهِمٍ، َأوم رفح اَألنْف الفمِ َأو ن
 نم الَمِ ، َأوباِإلس دهع قَريب ووه أو جهَل التَّحريم نسي َأو ،قَ ِلسانُهبس يرِ الكالمِ ِإنفي يس ذَرعوي

 بهذه اَألعذارِ، نَشََأ بِبادية بعيدة عنِ العلماء َأو حصَل بِغَلَبة ضحك َأو غَيرِه، والَ يعذَر في الكثيرِ
ويعذَر في التَّنحنُحِ ِلتَعذُّرِ القراءة الواجبة، ولو نطقَ بِنَظْمِ القُرآنِ بِقصد التَّفْهِيمِ َأو َأطلقَ بطلتْ 
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والنَّذرِ، وال بالس تقكالع ةببقُر طابٍ، وال بِالتلفُّظبِالَ خ عاءطُُل بالذِّكْرِ والدوال تَب ،صالتُه كُوت
الطَّوِيِل بالَ عذْرٍ، ويسن لمن نَابه شَيء َأن يسبح اللَّه تَعالَى ِإن كان رجالً، وتُصفِّقَ المرَأةُ بِبطْنِ 

ترك اَألفعاِل الكَثيرة، فلو زاد ركوعاً َأو غَيره من : الشَّرطُ الحادي عشر. كفَ على ظهرِ ُأخْرى 
اَألركانِ بطلَتْ ِإن تَعمده ، َأو فَعَل ثالثةَ َأفعاٍل متوالية، كثَالث خُطُوات، َأو حكَّات في غَيرِ الجرب 

َأو وثب وثبةً فاحشةً، َأو ضرب ضربةً مفْرِطَةً بطلَتْ سواء كان عامداً أو ناسياً وال يضر الفعُل 
ترك اَألكِْل : الشَّرط الثاني عشر. فاتٌ، وِإن كَثُرتْ كتَحرِيك اَألصابعِ القليُل، وال حركاتٌ خفي

َأم ال يمضي : الشَّرطُ الثالث عشر. والشُّربِ، فِإن َأكَل قليالً ناسياً َأو جاهالً بتحريمه لَم تَبطْل 
مِ أو يرالتَح ةيفي ن مع الشك عليَأو ف ليقَو كْنرالشك نمطوَل ز .عشر ال : الشَّرط الرابع َأن

  .عدم تعليق قَطْعها بِشَيء: الشَّرطُ الخامس عشر. ينْوِي قطع الصالة َأو يتردد في قَطْعها
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 البصرِ ِإلى السماء وكفُّ شَعرِه َأو ثَوبِه، ووضع ويكْره االلْتفاتُ بِوجهِه ِإالَّ ِلحاجة ، ورفْع: فصٌل
يده علَى فَمه بِالَ حاجةَ، ومسح غُبارِ جبهته، وتَسوِيةُ الحصى في مكان سجوده ، والقيام على 

حاق ناً َأوالةُ حاققُها باُألخْرى، والصلَصا وهيمٍل، وتَقْدتَوقَانِ رِج عمقْتُ ، والو عسو حازِقاً ِإن باً َأو
 ، جِدسي المف مرحيو ،الَتَهقُب َأو هينمي نع جِدسرِ المي غَيقَ فصبي َأنضاً ، وَأي عسو الطَّعامِ ِإن

ر ضخْفي َأنو ، هترلَى خَاصع هدي عضي َأن هكْريو ي الثَّاِلثَةف ةورةُ الساءرقو ،هكُوعي رف هْأس
 ،هقُوطقُطُ بِسسا يِإلَى م نَادتساالنِ، وتَييري اَألخا فُؤهقْرفَي ةيبِقَ باُألولَى والثَّانس نِإالَّ ِلم ،ةابِعوالر

درِ الجلوسِ بين السجدتَينِ، وِإطَالَةُ التَّشَهد اَألوِل والدعاء فيه، والزيادةُ في جلْسة االستراحة علَى قَ
وتَرك الدعاء في التَّشَهد اَألخيرِ، ومقارنَةُ اِإلمامِ في َأفْعاِل الصالة، والجهر في موضعِ اِإلسرارِ، 

والْجهر خَلْفَ اِإلمامِ، ويحرم الجهر َأن شَوشَ علَى غَيرِه، وتُكْره في واِإلسرار في موضعِ الجهرِ، 
 ةرقْبوالم ةعيوالب ،ةِل، والكنيسيقُّعِ الستَو عي مادطْنِ الوبو ، في البِناء والطَّريق ،ةرزجوالم لَةبزالم

، وسطْحِ الكَعبة ، وثوبٍ فيه تَصاوِير، َأو شَيء يلْهِيه، والتَّلَثُّم والتَّنْقيب، والحمامِ وعطَنِ اِإلبِل 
  . وعنْد غَلَبةَ النَّومِ

  

 لَم يجِد ويستَحب َأن يصلِّي ِإلى شَاخصٍ قَدر ثُلُثَي ذراعٍ بينَه وبينَه ثَالَثَةُ َأذْرعٍ فَما دون فَِإن: فصٌل
 ةلَّى في قَارِعِإالَّ ِإذَا ص ينَِئذح وررالم مرحيو ، ينَِئذح المار فْعد بنْديخَطَّ خَطّاً ، و لَّى َأوصطَ مسب

  .الطَّرِيق وِإالَّ ِلفُرجة في الصفِّ المتَقَدمِ
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تَرك كَلمة من التَّشَهد اَألوِل َأو القُنُوت في : اَألوِل: جدتانِ ِللْسهوِ بَِأحد ثَالَثَة َأسبابٍ يسن س: فصٌل
الصبحِ، َأو وِتْرِ نصف رمضان اَألخيرِ، َأو الصالَةُ علَى النَّبِي في الْتَّشَهد اَألوِل، َأو القُنُوت َأو 

فعُل ما الَ يبطُل سهوه ويبطُل عمده كالكَالمِ القَليِل : الْثَّاني. صالة على اآلِل في الْتَّشَهد اَألخيرِال
كَاال هدمالَ عو هوهُل سطبا الَ يِلم دجسالَ يكُوعِ، وياً كالْرنَاس يلعكْنٍ فر ةزِياد ياً، َأونَاس ،فَاتلْت

 َأو ،لِّهحرِ مي غَيف دتَشَه كُوعِ، َأوكَالْر ةاءرلِّ الْقحرِ مي غَيَأ فقَر نِ، ِإالَّ ِإنتَيوالخُطْو ةالْخُطْوو
نَس لَوداً، ومع واً َأوهس لَهفَع واءس دجسفَي ،لِّهحرِ مي غَيف لَى النَّبِيلَّى عص هَل فَذَكَراَألو دالتَّشَه ي

 دجسيالً فَالَ، واهج ياً َأونَاس طلَتْ َأوداً بعام هرِيماِلماً بِتَحع ادع فَِإن ،هِإلَي دعي لَم ابِهصانْت دعب
د ولَو تَركه عامداً فعاد ِإلَيه بطُلَتْ ِإن ِللْسهوِ، ويجِب العود لمتابعة ِإمامه وِإن تذكر قبل انتصابه عا

  كَان ِإِلى القيامِ َأقْرب، ولَو نَسي القُنوتَ فذكره بعد وضعِ جبهته لم يرجِع لَه، َأو 

  

مع التَّردد فيه، فلو شك في ِإيقاع ركْنٍ فعلي : الثَّاِلث. قبله عاد وسجد ِللْسهوِ ِإن بلَغَ حدالراكعِ
 يْأتي قبَل َأن المِ ِإالَّ ِإذا زاَل الشَّكقبَل الس اَل الشَّكز وِإن ،دجَأتى به وس كعةَأو ر كوعٍ َأو سجودر

 اَألقَلِّ ، وِإذَا زاَل الشَّك في بِما يحتَمُل الزيادةَ، فلو شَك هل صلَّى ثالثاً َأو َأربعاً لزمه َأن يبني على
غَيرِ اَألخيرة لَم يسجد َأو فيها سجد، وال يضر الشَّك بعد السالمِ في ترك ركْنٍ ِإالَّ النِّيةَ وتَكْبِيرةَ 

 وِإمامه، وِإن تَركَه اِإلمام َأو َأحدثَ قَبَل اِإلحرامِ والطَّهارة، ويسجد المْأموم ِلسهوِ ِإمامه المتَطَهرِ
 هخَلْفَ ِإمام هِلسهوِ نَفْس المأموم وال يسجد ،هتَابِعفَالَ ي هخطأ ِإمام ومْأمالم ملع ا ِإالَّ ِإنهامِإتْم

سالَم معه وال سجود، ولَو تَذَكَّر المأموم المتَطَهرِ ، ولو ظن سالَم ِإمامه فسلَّم فبان خالفُه َأعاد ال
 َأو شك ،دجسوال ي هسالَمِ ِإمام دعةً بكْعلَّى ررامِ صاِإلح ةوتكبير ةكنٍ غيرِ النِّير كتر هدفي تَشَه

مه متَابعتُه، فَِإن كَان المأموم في ذالك َأتى بركعة بعد سالمِ ِإمامه وسجد، وِإذَا سجد ِإمامه لز
 وِ وِإنهالس ودجسو ،هنَفْس الةرِ صفي آخ هعيدي َأن بتَحسوي ،دجس جوباً ِإنو معه بوقاً سجدسم

السالمِ عامداً، بين التَّشهد والسالمِ، ويفُوتُ ب: كَثُر سجدتانِ كسجود الصالة ، ومحلُّ سجود السهوِ
جودِإلى الس عاد رُل، فَِإنِ قَصطَاَل الفَص ياً ِإنوكذا نَاس.  
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مِ يسن سجود التِّالَوة ِللْقَارِىء والمستَمعِ والسامعِ عنْد قراءة آية سجدة ِإالَّ ِلقرارة النَّاِئ: فصٌل
 ةاءررِ قلِّي ِلغَيصالم دجسالَ يو ،القَارِىء دجس عِ ِإنتَمسِللْم تََأكَّداهي ويانِ والسكْرنُبِ والسوالج

بِتَكَر ودجالس رتَكَريو الَتُهطَلَتْ صِإالَّ بو هامِإم دجس ِإن دجسفَي ومْأمِإالَّ الم هفي نَفْس لَوو ةاءررِ الق
مجلسٍ وركْعة ِإالَّ ِإذَا قَرَأها في وقْت الكَراهة َأو في الصالة بقصد السجود فقط فال يسجد فِإن فعل 



                          المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية

التُهطُلتْ صب.  
ق متَظَاهرٍ، ويظْهِرها ويسن سجود الشكرِ عند هجومِ نعمة وانْدفَاع نقمة، ولرْؤية فَاس: فصٌل

 ي آيةف بتَحسيا ، وهسريتَلًى وبم ةْؤير رِ َأوتَظَاهداً ) ص(ِللْمفيها عام دجس فَِإن ،الةفي غيرِ الص
  . عاِلماً بالتَّحريمِ بطلت 

  

وف ثم الخُسوف، ثُم االستسقاء، ثم الوِتْرِ َأفْضُل الصالة المسنُونَة صالةُ العيدينِ، ثُم الكُس: فصٌل
 الةبعد ص هرِ ، وتأخيروطُلوعِ الفَج شاءبين الع وقَتُهتارِ ، وى عشرةَ باَألوِإحد هكعةٌ، وَأكْثَرر وَأقَلُّه

و وزجيُل ، وظ َأفْضقتَيسي ِل ِإذَا كَانرِ اللَّيِإلَى آخ ِل َأونِ، اللَّيتَييري اَألخنِ فيدبِتَشَه َأو دبِتَشَه لُهص
 ثُم ، ذَاتوعالم وفي الثَّاِلثَة ،ونرالْكَاف ةيلى، وفي الثَّانةَ اَألعوري اُألولَى سُأ فقْري بِثَالَث تَرِإذَا َأوو

، وركْعتَانِ بعدهما، ثُم ركْعتَانِ قَبَل الظُّهرِ َأوِ الجمعةيتْلُو الوِتْر في الْفَضيلَة ركْعتَا الفَجرِ ، 
 نم لِّمسةً يكْعر ونشْرع ينَةدِل المرِ َأهِلغَي يهو اويحالْتَّر ثُم ، شَاءالْع دعبغْرِبِ والم دعتَانِ بكْعرو

ى ثَمانٍ يسلِّم نَدباً من كُلِّ ركْعتَينِ بعد كُلِّ ركْعتَينِ بين الْعشَاء والْفَجرِ ، ثُم الْضحى ركْعتَانِ ِإلَ
 تَا الطَّوافكْعرامِ ورتَا اِإلحكْعر ُل ، ثُمارِ َأفْضعِ الْنَّهبا ِإلَى رهيرتَْأخو ،اءوتسسِ ِإِلى االفَاعِ الْشَّمتار

 ،وءضنَّةُ الْوس ثُم ،ةيتَا الْتَّحكْعرال، و ا َأواهنَو َأكْثَر تَانِ َأوكْعر ونَفٍْل ه ضٍ َأوةُ بِفَريُل الْتَّحصتَحو
وتَتَكَرر بِتَكَررِ الدخُوِل ، وتَفُوتُ بالْجلُوسِ عامداً َأو نَاسياً وطَاَل الْفَصُل، ويستَحب زيادةُ ركْعتَينِ 

بَل الْجمعة وبعده وبعدها وَأربعِ قَبَل الْعصرِ وركْعتَينِ قَبَل الْمغْرِبِ، وقَبَل الْعشَاء، قَبَل الْظُّهرِ، وقَ
 ،جِدسي الْمومِ فالْقُد نْدعو ،هتيي بفَرِ فالْس نْدعو  

  

، بِيحالْتَّسو ، ةاجالْحو ةخَارتسالةُ االصو ،ببس ا لَهى مقْضالَ يا ، واهَؤقَّتَةٌ قَضالةٌ مص فَاتَتْه نمو 
 َأو كُلِّ ثَالث نِ َأوتَيكْعي كُلِّ رف دتَشَهي َأن فَلَه كْعةر نم بَِأكْثَر مرَأح فَِإن ،طْلَقِللْنَّفِْل الْم رصالَ حو

لِّ ركْعة، ولَه َأن يزيد علَى ما نَواه، وينْقُص بِشَرط تَغْييرِ النِّية قَبَل ذاِلك، َأربعٍ، والَ يجوز في كُ
 طْلَقِل الْمنَفُْل الْلَّيو ، اتكْعالْر ددع نُل مامِ َأفْضيطُوُل الْقنِ ، وتَيكْعكُلِّ ر نم لِّمسي ُل َأناَألفْضو

َأفْض ةعمالج لَةلَي تَخْصيصل داِئماً، وكُلِّ اللَّي اميق هكْريُل ، وطُ َأفْضساَألو ثُلُثُهو يراَألخ فُهصنُل ، و
  :بِقيامٍ وتَرك تَهجد اعتَاده، وِإذَا استَيقَظَ مسح وجهه ونَظَر ِإلَى السماء وقَرَأ
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إلى آخرِ السورة ، وافْتتَاحِ تَهجده بِركْعتَينِ خَفيفَتَينِ ، وِإكْثَار } ِإن في خَلْق السماوات واَألرضِ{

ميرِ َأهاَألخ يرِ، والثُّلُثاَألخ فِل ، وفي النِّصبِاللَّي غْفارتساالو عاءالد .  
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الجماعةُ في المكْتُوبة المَؤداة لَألحرارِ الرجاِل المقيمين فَرض كفاية بِحيثُ يظْهر الْشعاَر : فصٌل
وفي التراويحِ والوِتْرِ بعدها سنَّةٌ، وآكَد الجماعة في الْصبحِ ثُم الْعشاء ثُم الْعصرِ والْجماعةُ ِللرجاِل 

 ُل ِإالَّ ِإذَا كانَأفْض تُهماعتْ جا كَثُروم َأكثر تيةُ في البماعالج ُل ِإالَّ ِإذا كانتَأفْض ساجِدفي الم
يلَةُ َأفْضةُ القَلماعفَالْج قَرِيب جِدسم ةماعنِ الجطَُّل عتَعي عاً، َأوتَدبم قاً َأوفَاس اً َأوينَفها حِإمام ُل، فَِإن

 ،لِّمسةُ ما لم يماعالج كرتُدو ،ادرنْفاال نُل مفَهي َأفْض هونَحو عتَدبا مهامةً ِإمماعِإالَّ ج جِدي لَم
 في الركُوعِ والتَّشَهد وفَضيلَةُ اِإلحرامِ بِحضورِ تَحرمِ اِإلمامِ واتِّباعه فَوراً، ويستَحب انْتظَار الداخِل

اَألخيرِ بِشَرط َأن الَ يطوَل االنْتظار وال يميز بين الداخلين، ويكْره َأن ينْتَظر في غَيرِهما، والَ 
الْفَر ةيضِ بِنةُ الْفَرادِإع نسيو ،وفالْكُس نكوعِ الثَّاني مفي الر رنْتَظي ةماعج عم َأو نْفَرِدم عضِ م
  . وِإن كَان قَد صالَّها معها، وفَرضه اُألولى، والَ ينْدب َأن يعيد الجنَازةَ

  

مشَقَّته ، َأعذَار الجمعة والجماعة المطَر ِإن بلَّ ثَوبه ولَم يجِد كنّاً ، والْمرض الذي يشُقُّ كَ: فصٌل
 رهةُ، والصجوالز ثْلُهمو ،بِه ْأنَسي َأو تولى الْمافُ الْقَرِيبِ عِإشْرو ،لَه دهتَعالَ م نم ريضوتَم

َأو ،هلَى نَفْسفُ عذَارِ الخَواَألع نميقُ وتالْعقُ وتعالْمتَاذُ وديقُ واُألسوالْص لُوكموالم َأو ،هضرع 
 ، قْتالو ةعس عم ثدةُ الحافَعدمو ، هلَيع ةقُوبفْوِ عع اءجرو ، رسعم وهو هةُ غَرِيممالَزمو اِلهم

شِ، والْبرد والْوحِل والحر وفَقْد لُبسٍ الَِئق، وغَلْبةُ الْنَّومِ وشدةُ الريحِ بالْلَّيِل، وشدةُ الجوعِ والْعطَ
لَةلْزالْزو اقواَألس قُوفس يرتَقْطو ، الَتُهِإز نْهكمي لَم ِإن يءنٍ ننْتَأكُْل مو ،فْقَةالر فَرسراً، وظُه.  
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علَم بطْالن صالة ِإمامه بِحدث َأو غَيرِه، وَأن الَ يعتَقد بطْالنَها شُروطُ صحة الْقُدوة َأن الَ ي: فصٌل
وَأن الَ يعتَقد وجوب . كَمجتَهِدينِ اخْتَلَفَا في القبلَة َأو ِإنَاءينِ َأو ثَوبينِ َأو كَحنَفي علمه تَرك فَرضاً

 تَيمم، وَأن الَ يكون مْأموماً والَ مشْكوكاً فيه، وُأمياً ـــ وهو من الَ يحسن حرفاً قَضاِئها كَمقيمٍ
يتَب ثُم لَّى خَلْفَهص لَوو ، َأةرُل بِالْمجي الْرقْتَدالَ ي َأنو ،ثْلُهم ى بِهـــ ِإالَّ ِإذَا اقْتَد ةحالْفَات نم ن

كُفْره َأو جنُونَه َأو كَونَه امرَأةً َأو مْأموماً َأو ُأمياً َأعادها ِإالَّ ِإن بان محدثاً َأو جنُباً، َأو علَيه نَجاسةٌ 
ثُم هامثَ ِإمدح ينَس لَوو ،ةاِئدز ةكْعقَاِئماً ِلر ةٌ، َأورظَاه ةٌ َأويخَف ادَأع هتَذَكَّر  .  

  

َأن الَ يتَقَدم المْأموم علَى ِإمامه بِعقبِه ، َأو بَِألْيته ِإن : يشْتَرطُ ِلصحة الجماعة سبعةُ شُروط: فصٌل
يو ،كُرِه اهاوس طَجِعاً، فَِإنضلَّى مص ِإن نْبِهبِج داً، َأولَّى قَاعص فُ الذَّكَرقيقَليالً، و نْهع تَخَلُّفُه بنْد
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عن يمينه، فَِإن جاء آخَر فَعن يسارِه، ثُم يتَقَدم اِإلمام َأو يتََأخَّرانِ وهو َأفْضُل، ولَو حضر ذَكرانِ 
خَلْفَه الرجاُل ثُم الصبيان ِإن لَم يسبقوا ِإلى الْصفِّ اَألوِل، صفَّا خَلْفَه، وكَذا الْمرَأةُ َأو النِّسوةُ، ويقفُ 

 ،مطَهستُورِ وسالم رغَي اةرالْع امِإمو ، نطَهسو نتُهامفُ ِإمتَقو ، الْنِّساء ثُم ،قُّ بِهَأح مقوا فَهبس فَِإن
داً عنِ الْصفِّ ، فَِإن لَم يجِد سعةً َأحرم ثُم جر واحداً، وينْدب َأن يساعدةُ ويكْره وقُوفُه منْفَرِ

وررجطُ الثَّاني. الْملِّغَ: الْشَّربم نم لَوماعٍ وس َأو ةْؤيبِر هامِإم قَاالتبِانْت لَمعي طُ الثَّاِلثُ. َأنالْشَّر : َأن
كَانا ي ورِ، فَِإنركانِ الْمِإم طبِشَر ابقَ الْبُأغْلةُ ويناَألب الَتحافَةُ وسالم تدعب ِإنو جِدسي ما فعتَمج

قْريباً، فَالَ في غَيرِ مسجِد اشْتُرِطَ َأن الَ يكون بينَهما وبين كُلِّ صفَّينِ َأكْثَر من ثَالثماَئة ذراعٍ تَ
 رضالَ يو ،اكشُب َأو وددرم غْلَقٌ َأوم باب َأو ارا جِدمنَهيب كُونالَ ي َأنعٍ، وَأذْر ةُ ثَالَثَةزياد رضي

مهدقَفَ َأحِإذَا ونِ، وينَتَيفس نيرِ بحالْبرِ الكَبِيرِ، والْنَّهلْوٍ تَخَلُُّل الشَّارِعِ وي عف اآلخَرفٍْل وي سا ف
  اشْتُرِطَ محاذَاة َأحدهما اآلخَر في غَيرِ 

  

 جِدسرِ المآخ نةٌ موبسحم اَئةفَالْثَّالَثُم هخَارِج ومْأمالْمو جِدسي المف اماِإلم كان لَواآلكامِ، وو جِدسالْم
ي علَّى فص ِإن مقَاَل، نَع جِدسي المامِ فاِإلم الَةبِص ارِهد لْو  
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 عيالْشَّاف :ةاجرِ حلَى اآلخَرِ بِغَيما عهدَأح فَاعتار هكْروي ،حتَص لَم .ابِعطُ الْرالْشَّر : َأو ةوةُ القُدين

تَوافُقُ نَظْمِ : الْشَّرطُ الخَامس. الَ نية َأو مع الشَّك فيها بطُلَتْ ِإن طَاَل انْتظارهالْجماعة، فَلَو تَابع بِ
صالَتَيهِما، فَِإنِ اخْتَلَفَ كَمكْتُوبة وكُسوف َأو جنَازة لَم تَصح الْقُدوةٌ، ويصح الْظُّهر خَلْفَ الْعصرِ، 

الْموافَقَةُ : الْشَّرطُ السادس. ، والْقَضاء خَلْفَ اَألداء وعكْسه، والْفَرض خَلْفَ النَّفِْل وعكْسهوالْمغْرِبِ
ِإلمام في سنَّة فَاحشَة المخَالَفَة، فَلَو تَرك اِإلمام سجدةَ التِّالَوة وسجدها المْأموم َأو عكْسه، َأو تَرك ا

 لَه بنْديطُْل، وتَب داً لَممع ومْأمالم قَامو اماِإلم دتَشَه ِإنطَلَتْ، وب ومْأمالم هدتَشَهَل واَألو دالتَّشَه
دوالع .ابِعطُ السالشَّر :كَذا ِإنطَلَتْ، ومِ، بري التَّحف نَهقَار ةُ، فَِإنعتَابالم نِ َأوييلعنِ فكْنَيبِر هلَيع متَقَد 

 لَم بِه نْهع تََأخَّر َأو يلعكْنٍ فبِر هلَيع متَقَد مِ، َأوررِ التَّحي غَيف نَهقَار ِإنذْرٍ ورِ عا ِلغَيبِهِم نْهع تََأخَّر
نٍ فعلي، وِإن تَخَلَّفَ بِعذْرٍ كَبطْء قراءة بِالَ وسوسة، واشْتغَاِل الموافق يضر، ويحرم تَقَدمه علَيه بِركْ

  بِدعاء االفْتتَاحِ 

  

ثَة َأركانٍ َأو ركَع ِإمامه فَشَك في الْفَاتحة، َأو تَذَكَّر تَركَها، َأو َأسرع اِإلمام قراءتَه عذر ِإلَى ثَالَ
 نم وهـــ و قافوي المهاذَا ف هالَمس دعب ةكْعَأتَى بِرو افَقَهو قَةَ َأوفَارى المنَو ادز فَِإن ،طَويلَة

ِإنِ اشْتَغََل بِسنَّة، َأدرك مع اِإلمامِ قَدر الفَاتحة ـــ وَأما الْمسبوقُ ِإذَا ركَع اِإلمام في فَاتحته، فَ
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 ،افَقَهوو ِإالَّ فَاتَتْهةَ، وكْعالْر كركُوعِ َأدي الْرف كَهرَأد ِإن ا، ثُمرِهَأ بِقَدقَر ،ذوتَاحِ، َأوِ التَّعاالفْت اءعكَد
ةَ واءرالق قَطَع نَّةْل بِسشْتَغي لَم ِإنو ،ةكْعي بِرْأتيهعم كَعر.  

ومن َأدرك اِإلمام المتَطَهر راكعاً واطْمَأن معه قَبَل ارتفَاعه َأدرك الْركْعةَ ، وِإن َأدركَه في : فصٌل
  .ركُوعٍ زاِئد َأو في الثَّاني من الكُسوفَينِ لَم يدرِكْها
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َأحقُّ النَّاسِ بِاِإلمامة الواِلي، فَيتَقَدم َأو يقَدم غَيره، ولَو في ملْك غَيرِه، والْساكن بِملْك َأو : فصٌل
 َأن المعير َأحقُّ من ِإعارة َأو ِإجارة َأو وقْف َأو وصية َأو نَحوِها يتَقَدم َأو يقَدم َأيضاً ، ِإالَّ

 متَقَداِلي فَيرِ الوغَي نقُّ مَأح باتالر اماِإلمبٍ، وكَاتبِم سي لَيالَّذ هدبع نقُّ مَأح ديالْسيرِ ، وتَعسالْم
م من سبق بِالْهِجرة هو َأو َأحد آباِئه ثُم من سبقَ َأو يقَدم، ثُم قُدم اَألفْقَه ثُم اَألقْرُأ ثُم اَألورع ثُ

 نسح ثُم ةنْعالص بطَينِ، ودفُ البنَظي بِ، ثُمنَظيفُ الثَّو الذِّكْرِ ثُم نسح ثُم ، النَّسيب ثُم هالَمِإس
ووا ُأقْرِع، والْعدُل َأولَى من الْفَاسق وِإن كَان َأفْقَه َأو َأقْرَأ، الصوت ثُم حسن الصورة، فَِإنِ استَ

 رالْحو يهالْفَق دبتَوِي الْعسيو ، دبالْع نلَى مَأو رالْحَأ، وَأقْر َأو َأفْقَه كَان ِإنو بِيالْص نلَى ماِلغُ َأوالْبو
  . قيه، والْمقيم َأولَى من الْمسافرِ، وولَد الحالَِل َأولَى من ولَد الزنَا، واَألعمى مثُْل البصيرِ غَير الفَ

  

مامِ آكَد ، يستَحب َأن الَ يقُوم ِإالَّ بعد فَراغِ اِإلقَامة، وتَسوِية الْصفُوف واَألمر بِذاِلك ومن اِإل: فصٌل
 نخْتَتي ي لَمالَّذ وهـــ و اَألقْلَفو قةُ الْفَاسامِإم هتُكْراِل ، وجُل ِللرُل فَاَألواَألو فُوفُل الصَأفْضو

ي مةُ فاعمالج هكَذَا تُكْرو ،اءْأوالْوو ،الْفَْأفَاءتَامِ، والْتَّمعِ وتَدبالْمـــ و وهو باتر امِإم لَه جِدس
 اماِإلم رهجي َأن بنْديتْنَةٌ، وخْشَ في لَمو قْتِل الْوَأو يلَةاتُ فَضفَو يِإالَّ ِإذَا خُش وقطْرم رغَي

ِلهبِقَوبِالْتَّكْبِيرِ و :قُهافويالَمِ والْسو هدمح نِلم اللَّه عمي اَألذْكَارِسوقُ فبسالْم .  
  126:  رقم الصفحة1: رقم الجزء

  باب صالة المسافرِ
يجوز ِللمسافرِ سفَراً طَوِيالً مباحاً قَصر الظُّهرِ والْعصرِ والْعشَاء ركْعتَينِ ركْعتَينِ َأداء وقَضاء ، الَ 

نَّها فَاِئتَةُ سفَرٍ َأو حضرٍ، والْطَّوِيُل، يومانِ معتَدالنِ بِسيرِ اَألثْقَاِل ، فَاِئتَة الحضرِ، والْمشْكُوك َأ
  . واِإلتْمام َأفْضُل ِإالَّ في ثَالَث مراحَل، وِلمن وجد في نَفْسه كَراهةَ الْقَصرِ
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في المسورة، ومن الْعمرانِ مع ركُوبِ السفينَة فيما الَ سور وَأوُل الْسفَر الخُروج من السورِ : فصٌل
 ةيبِنرٍ، ووسم غَير ِإن كَان هانرمع َأو هطَنو ورس وِلهصبِو هفَرنْتَهِي سيو ، لَّةةُ الحزاوجمو ،لَه

 موضعٍ نَوى اِإلقَامةَ فيه مطْلَقاً ، َأو َأربعةَ َأيامٍ صحيحة، َأو ِلحاجة الرجوعِ ِإلَى وطَنه، وبِوصوِل
الَ تَنْقَضي ِإالَّ في المدة المذْكُورة، وِإن كَان يتَوقَّع قَضاءها كُلَّ وقْت تَرخَّص ِإلَى ثَمانيةَ عشَر يوماً 

 رقْصالَ يو ،دقْصرِفَانِ الْمعالَ ي دبعةٌ وجوالَ زو ،هعضورِفُ معالَ ي آبِق غَرِيمٍ َأو الَ طَاِلبو هاِئم.  
الْعلْم بِجوازِه، وَأن الَ يقْتَدي بِمتم، والَ بِمشْكُوك الْسفَرِ، وَأن ينْوِي الْقَصرِ : وشُروطُ الْقَصرِ: فصٌل

  . في اِإلحرامِ، وَأن يدوم سفَره من َأوِل الْصالَة ِإِلى آخرِها

  

يجوز الْجمع بين الْعصرينِ والْعشَاءينِ تَقْديماً وتَْأخيراً ، وتَركُه َأفْضُل ِإالَّ ِلمن وجد في : فصٌل
شَك عِ، َأومةَ الجاهكَر هةٌنَفْسعبيمِ َأروطُ التَّقْدشُرو ،عمالج كتَر نْفَرِداً لَولِّي مصي َأو ،ازِهوي جف  :

 ، ةيامِ بِالْثَّانرفَرِ ِإلَى اِإلحالْس امودا، ومنَهيب االَةوالْمالَمِ، والس عم لَوعِ ومةُ الجينةُ باُألولَى، واءدالب
يِإالَّ وا وهامفَرِ ِإلَى تَمالْس امودو ،ةكْعرِ ربِقَد لَواُألولَى و قْتَل خُروجِ وقَب تُهييرِ ني التَّْأخطُ فشْتَر

ى صارت الظُّهر قَضاء، ويجوز الجمع بِالْمطَرِ تَقْديماً ِلمن صلَّى جماعةٌ في مكانٍ بعيد وتََأذَّ
هي طَريقطَرِ فبِالْم.  

  233:  رقم الصفحة1: رقم الجزء
  باب صالة الجمعة 

  

تَجِب الجمعةُ علَى كُلِّ مكَلَّف حر ذَكَرٍ مقيمٍ بِالَ مرضٍ ونَحوِه مما تَقَدم ، وتَجِب علَى الْمرِيضِ 
و حضر في الْوقْت ولَم يشُقَّ علَيه االنْتظَار ، ومن بلَغَه نداء ونَحوِه ِإذَا حضر وقْتَ ِإقَامتها، َأ

صيت من طَرف موضعِ الجمعة مع سكُونِ الريحِ والْصوت ، ال علَى مسافرٍ سفَراً مباحاً طَويالً 
. رِ ِإالَّ مع ِإمكَانها في طَرِيقه، َأو تَوحشَّ بِتَخَلُّفه عنِ الْرفْقَة ويحرم السفَر بعد الفَج. َأو قَصيراً 

وتُسن الْجماعةُ في ظُهرِ المعذورين، ويخْفُونَها ِإن خَفي عذْرهم، ومن صحتْ ظُهره صحتْ 
صالَ ي هلَيتْ عبجو نمو ،تُهعمج ذْرِهاَل عواجِي زِللر بنْديامِ ، والمِ اِإلمَل سرِ قَببِالْظُّه هامرِإح ح

ةعمالج نْأسِ مِإلَى الْي رِهظُه يرتَْأخ .  

  

قَ الوقْتُ َأحرموا وقْتُ الْظُّهرِ، فَالَ تُقْضى الجمعةُ ، فَلَو ضا: اَألوُل. ِللْجمعة شُروطُ زواِئد: فصٌل
َأن الَ يسبِقَها والَ يقَارِنَها جمعةٌ في تلُك : الثَّاِلثُ. َأن تُقَام في خطَّة بلَد َأو قَرية : الثَّاني. بِالْظُّهرِ
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ها َأربعون مسلماً ذَكَراً مكَلَّفاً حراً الجماعةُ، وشُروطُ: الرابِع. البلَد َأو الْقَرية ِإالَّ ِلعسرِ االجتماعِ
 داً َأوبا عهامِإم نكَو وزجيراً ، وتْ ظُهارص الَةي الصنَقَصوا ف فَِإن ، ةاجِإالَّ ِلح نظْعطِّناً الَ يتَوم

ينعبلَى اَألرع ادز اً ِإنبِيص راً َأوافسم .سةٌ خُ: الخَامسا خَممهوضفُرو ، الَةَل الْصتَانِ قَبطْب : دمح
. اللَّه تَعالَى ، والْصالَةُ علَى رسوِل اللَّه ، والْوصيةُ بِالْتَّقْوى، وتَجِب هاذه الثَّالَثَةُ في الخُطْبتَينِ 

ابِعالْر :ماهدي ِإحف ةمفْهم ةةُ آياءرا ق .ا: الخَامسموطُهشُرو ، ةيي الثَّانف يننْؤمِللْم عاءالد : اميالْق
 دقي تَنْعالَّذ ددالع اعمِإسو ،ينَةْأنا بِالْطُّممنَهيب لُوسالْجاِل، ووالز دعبو ، ةبِيرا بِالْعمنُهكَوو ، رقَد نِلم

الْوو ، بِهتْرالْسو ، ةاسةُ النَّجارطَهنِ، وثَيدةُ الحارطَهو ،الَةالْصا ومنَهيبا ، ومنَهيب الَء.  
   241:  رقم الصفحة1: رقم الجزء

  

 ، وعنْد طُلوعه، وِإذَا تُسن علَى منْبرٍ، فَِإن لَم يتَيسر فَعلَى مرتَفعٍ ، وَأن يسلِّم عنْد دخُوِله: فصٌل
 َأنةً ، ويرةً قَصومفْهليغَةً مب تَكُون َأنو ، هِملَيقْبَِل عي َأنالَةَ اَألذَانِ ، وح سلجي َأنو ،هِملَيَل عَأقْب

لْنُّزوِل، ويكْره الْتفَاتُه ، واِإلشَارةُ بِيده، يعتَمد علَى نَحوِ عصا بِيسارِه، ويمنَاه بِالْمنْبرِ ، ويبادر بِا
 ةيي الثَّانفلَى، وحِ اَألعبس َأو ،ينقنَافالم ةيي الثَّانفو ،ةعمي اُألولَى الجُأ فقْريرِ ، ونْبالم جرد قَّهدو

  . الْغَاشية جهراً

  

حاضرِها ، ووقْتُه من الْفَجرِ، ويسن تَْأخيره ِإلَى الْرواحِ ، والْتَّبكير ِلغَيرِ اِإلمامِ يسن الغُسُل ِل: فصٌل
رٍ من طُلُوعِ الْفَجرِ ولُبس الْبِيض، والْتَّنْظيفُ، والتَّطَيب ، والْمشْي بِالْسكينَة، واالشْتغَاُل بِقراءة َأو ذكْ

 ،رِهالذِّكْرِ ِلغَي ونالْكَالَمِ د كبِتَرعِ، وامالكَالَمِ والذِّكْرِ ِللْس كاتُ بِتَراِإلنْصو ، جِدسي الْمفو هي طَرِيقف
اطيتُ العتَشْم بتَحسيو ،تُهابِإج تَجِب نِل الكاخالد المسا ، ويهف اءبتاالح هكْريو ةورةُ ساءرقسِ ، و

الكَهف يومها ولَيلَتَها وِإكْثَار الصالَة علَى النَّبِي فيهِما، والْدعاء في يومها ، وساعةُ اِإلجابة فيما 
كْرالَ يالتَّخَطِّي، و هكْريو ، هالَمسو ةامِ ِللْخُطْبلُوسِ اِإلمج نيةٌ ، بجفُر هيدي نيب نمامٍ، وِإلم ه

 كرالَ تُداِل، ووالْز دعب هكْريي ، واَألذَانِ الثَّان دعا بنْهالْتَّشَاغُُل ع مرحيعاً، وضوِإذَا َأِلفَ م ظِّمعالْمو
الثَّانية نَواها جمعةً وصالَّها ظُهراً ، وِإذَا َأحدثَ اِإلمام الجمعةُ ِإالَّ بِركْعة، فَِإن َأدركَه بعد ركوعِ 

 مهملْزالَ يو ،هامِإم وقُ نَظْمبسالم ياعريو ،هالَتقاً ِلصافووماً مْأمتَخْلَفَ ما اسرِهغَي َأو ةعمي الجف
ةوالقُد ةين ديدتَج.  

  241:  رقم الصفحة1: رقم الجزء
  باب صالة الخوف 

  



                          المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية

 نع ذَب عٍ، َأوبسو ودعسٍ وبح نباحاً مباً مره بره فُ، َأوالخَو َأوِ اشْتَد ،باحتَاُل المالق مِإذَا الْتَح
يماء بِالْركُوعِ والْسجود َأخْفَض، والَ ماِله، عذر في تَرك القبلَة، َأو كَثْرة اَألفْعاِل، والْركوبِ واِإل

  .يعذَر في الصياح
يحرم الحرير والْقَز ِللذِّكَرِ البالغِ ِإالَّ ِلضرورة كَجربٍ وحكَّة وقَمٍل ، ويحلُّ المركَّب من : فصٌل

لْباس الصبِي الحرير، والذَّهب والفضةَ ، والحرير ِللْكَعبة حرِيرٍ وغَيرِه ِإنِ استَويا في الوزنِ، وِإ
 لُوسالْجو ،ةحبطُ سخَيو ،اطَةٌ بِهيخو شْوحو ،ابِععِ َأصبَأر رقَد قيعتَرو تَطْريزو ،تَادعتَطْريفٌ مو

 الْمزعفَر والْمعصفَر ، ويسن التَّخَتُّم بِالْفضة ِللرجِل دون علَيه فَوقَ حاِئٍل، ويحرم علَى الْرجِل
 سلُب هكْريو ، الءِللْخُي مرحينِ، ويبالْكَع نبِ موُل الثَّونُز هكْريُل ، ونَى َأفْضمالْيرِ ونْصي الخثْقَاٍل فم

ِلغَي نَةابِ الخَشالثِّييعضٍ شَررِ غَر.  
  285:  رقم الصفحة1: رقم الجزء

  باب صالةُ العيدين 

  

 جِدسي الْما فلُهعففَاعِ وترا إلى االهيرتَْأخ نسياِل، ووسِ ِإلى الزطُلُوعِ الشَّم دعا بقْتُهونَّةٌ ، وس يه
ما بِالْعبادة ، والْغُسُل من نصف الْلَّيِل، والْتَّطَيب والْتَّزين ِللْقَاعد ِإالَّ ِإذَا ضاقَ ، وِإحياء لَيلَتَيهِ

والْخَارِجِ والْكبارِ والْصغَارِ ِللْمصلِّي وغَيرِه ، وخُروج العجوزِ بِبذْلَة بِال طيبٍ ، والْبكُور ِلغَيرِ 
ذَه امِ، والمشيرِ، اِإلمي النَّحف اعراِإلسو ، اتادباِئرِ الْعي سا فكَم رَأقْص آخَر بِطَرِيق وعجالْراباً و

والتَّْأخير في الْفطْرِ، واَألكُل فيه قَبلها، وتَمر ووتْر ، ويكَبر في الْركْعة اُألولى قَبَل الْقراءة سبعاً 
يناً مقي ، كرا َأدبوقُ ِإالَّ مسالم ركَبالَ يساً ، وخَم ةيفي الثَّانو ،ذوالْتَّعفْتَاحِ وتساال نينِ بيدفْعِ الير ع

ِلحات، سبحانِ الباقيات الصا: وقراءةُ ق واقْتَربت َأو اَألعلَى والْغَاشية ، ويقُوُل بين كُلِّ تَكْبِيرتَينِ
اللَّه والْحمد ِللَّه والَ اله ِإالَّ اللَّه واللَّه َأكْبر، سراً واضعاً يمنَاه علَى يسراه بينَهما، ثُم خَطَب خُطْبتَينِ 

ركَبيليقُ، وا يا ميهِمف ذْكُرييفَةً، وةً خَفلْسا جملَهقَب سلجي الءعاً وبس ةيي الثَّانفعاً وسي اُألولَى تف  .  

  

يكَبر غَير الحاج بِرفْعِ الصوت ِإن كَان رجِالً من غُروبِ الشَّمسِ لَيلَتي العيدينِ في الطَّريق : فصٌل
اليات، ويزيد الَ اله ِإالَّ اللَّه واللَّه َأكْبر اللَّه َأكْبر ونَحوِها ، ويتََأكَّد مع الزحمة ثَالثَ تَكْبيرات متَو

 رتَمسيَأصيالً ، وةً وكْرب اللَّه انحبسكَثيراً و ِللَّه كَبيراً والحمد َأكْبر ةُ اللَّهب زيادنُدو ،دمالح ِللَّهو
حاج من ظُهرِ يومِ النَّحرِ ِإلَى صبحِ آخرِ التَّشْرِيق ، ويكَبر غَيره من ِإلَى تَحرمِ اِإلمامِ، ويكَبر ال

 ِإنو ،ةنازجو قَضاءو اءنَفٍْل َأد ضٍ َأوكُلِّ فَر الةص دعب رِ التَّشْرِيقرِ آخصفَةَ ِإلَى عرمِ عوحِ يبص
،ِإذَا تَذَكَّر ركَب يـــ نَس ةجذي الح شْريِ عهـــ و لوماتعامِ المي اَأليمِ فالنَّع ةْؤيِلر ركَبيو 
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ولَو شَهِدوا قَبَل الزواِل بِرْؤية الهِالِل اللَّيلَةَ الماضيةَ َأفْطَرنا وصلَّينَا الْعيد، َأو بعد الزواِل وعدلوا 
  .فَاتَتْ وتُقْضى، َأو بعد الغُروبِ صلِّيتْ من الغَد َأداءقَبَل الغُروبِ 

  263:  رقم الصفحة1: رقم الجزء
 الكُسوف الةص باب  

  

هي سنَّةٌ مَؤكَّدةٌ وهي ركْعتَانِ ، ويستَحب زِيادةُ قيامينِ وركُوعينِ، وتَطْويُل القيامات، وتَطْويُل 
لى الرا عيهِمثُّ فحيةً ، وداحو نِ َأوتَيخُطْب اماِإلم خْطُبي رِ ، ثُمي الْقَمف رهالْجو ، داتجالْسو اتكْع

الخَيرِ، ويفُوتُ الكُسوفُ بِاالنْجِالء وبِغُروبِ الشَّمسِ، والْخُسوفُ بِاالنْجِالء وبِطُلوعِ الشَّمسِ، الَ 
الْفَجرِ والَ بِغُروبِه خَاسفاً، وِإذَا اجتَمع صلَواتٌ خَافَ فَواتَها قَدم الْفَرض ثُم الْجنازةَ ثُم العيد ثُم بِ

الْصالَزِِل ووِ الْزِلنَح لُّونصيوفَ ، والْكُس ةَ ثُمنَازالْج مقْتُ قَدالْو عسو ِإنوفَ، ونِ الْكُسينْفَرِدم قاعو
.  

  269:  رقم الصفحة1: رقم الجزء
  باب صالة االستسقاء

 النَّاس اماِإلم رْأمي ُل َأناَألفْضو ،ةعمالج ةولو في خُطْب ،الةخَلْفَ الْص اءعبِالْد قاءستاالس نسيو
رابِعِ صياماً ِإلَى الْصحراء بِثيابِ البِذْلَة متَخَشِّعين، وبِالْمشَايخِ بِالْبر وصومِ ثَالثَة ، ويخْرجون في الْ

 نِ َأوتَيخُطْب خْطُبيو ، هاتبِتَكْبِير يدنِ كَالْعتَيكْعر لُّونصيو ، يفتَنْظٍل وغُس دعاِئمِ بهالْببيانِ والْصو
فْضُل، وَأستَغْفر اللَّه بدَل التَّكْبِيرِ، ويدعو في اُألولى جهراً، ويستَقْبُِل القبلَةَ بعد ثُلُث واحدةً وبعدها َأ

بَل الخُطْبة الثَّانية، وحوَل اِإلمام والنَّاس ثيابهم حينَِئذ، وبالغَ فيها في الدعاء سراً وجهراً ثُم استَقْ
 النَّاس .  

  

ويسن َأن يظْهِر غَير عورته َألوِل مطَرِ السنَة ، ويغْتَسُل ويتَوضُأ في الْسيل ، فَِإن لَم : فصٌل
اللَّهم صيباً :  عنْد نُزوِل الْمطَرِيجمعهما فَلْيتَوضَأ ، ويسبح ِللْرعد والْبرق والَ يتْبِعه بصره ، ويقُوُل

اللَّهم : ويقُوُل عنْد التَّضررِ بِكَثْرة المطرِ. وبعده مطرنَا بِفَضِل اللَّه ورحمته. هنيئاً وسيباً نَافعاً
  .ويكْره سب الريحِ . حوالينا والَ علَينَا 

حد وجوب المكْتُوبة كَفَر َأو تَركَها كَسالً َأو الوضوء َأو الجمعةَ وصلَّى الظُّهر فَهو من ج: فصٌل
تُبي لَم َأن ةتَابتساال دعب فيبِالْس قَتْلُه جِبيو ،ملسم.  

  272:  رقم الصفحة1: رقم الجزء
  باب الجنائز 
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ر الموت بِقَلْبِه واِإلكْثَار منْه واالستعداد لَه بِالْتَّوبة، والمريض َأولَى ، ويسن عيادةُ يستَحب ذكْ
المريضِ المسلمِ حتَّى اَألرمد ، والعدو والجارِ والكافرِ ِإن كَان جاراً َأو قَريباً غباً ويخَفِّفُ ، ويدعو 

عافية ِإنِ احتُمَل حياتُه، وِإالَّ فَيرغِّبه في تَوبة ووصية، ويحسن المريض ظَنَّه بِاللَّه ، ويكْره لَه بِالْ
 هرضِإذَا حو ، واءلَى تَنَاوِل الدع هاهِإكْرينِ ، وي الدف تْنَةبِال ف تونِّي المتَمي الشَّكْوى، وتُ ُألْقوالم

 ءبِشَي هْأسر فَعريو ،لَةبِللْق صاهَأخْمو ههجوو لَى قَفَاهِإالَّ فَعرِ، وسفَاَألي ذَّرتَع منِ، فَِإناَألي قِّهلَى شع
فْضُل تَلْقين غَيرِ الوارِث ، فَِإذا ماتَ ويلَقَّن الَ اله ِإالَّ اللَّه، والَ يلَح علَيه، والَ يقَاُل لَه قُْل، واَأل

 يابث عتُنْزو ،هِإلَي احتيج نٍ ِإنهلو بِدو لهفَاصنَتْ ملُيو ،ةريضع ةابصبِع ياهِلح شُدو ،ناهيع ضغُم
ٌل، ويستَقْبُل بِه الْقبلَةَ، ويتَولَّى جميع ذاِلك موته، ويستَر بِثَوبٍ خَفيف، ويوضع علَى بطْنه شَيء ثَقي

 الَةِللْص هتوبِم الماِإلع بتَحسيو ،هتيصو ِإنْفَاذو ، هتمذ ةاءربِب رادبيو ى لَهعديو بِه هارِمحفَقُ مَأر
 .  

  

الةُ علَيه ودفْنُه فُروض كفاية وَأقَلُّ الغُسِل تَعميم بدنه بعد ِإزالَة غُسلُه وتَكْفينُه والْص: فصٌل
النَّجاسة، ويسن في قميصٍ، في خَلْوة تَحتَ سقْف على لَوحٍ ، ويغُض الغاسُل ومن معه بصره ِإالَّ 

بِقُو هطْنب حسمو ، ةاجِلح ،بةُ صبِالطِّيبِ، وكَثْر ةرمجم فَوح عاِئالً مم هالَسِإج دعب يها فم جخْرِلي ة
وغَسُل سوَأتَيه، والْنَّجاسةُ بِخرقَة، ثُم َأخْذُ ُأخْرى ِليسوكُه بِها، ويخْرِجِ ما في َأنْفه ثُم وضَأه ثُم غَسَل 

ْأسرِ ردبِالْس رساَألي ثُم نماَألي ربا َأدم ثُم ،رساَألي ثُم نماَألي نْهَل ما َأقْبَل مغَس رِ، ثُمدبِالْس تَهيِلح ثُم ه
همِإلَى قَد هنقَر نقليِل كافُور م عم الخاِلص البارِد الماء بص ثُم ،الَهَأز ثُم دعبِثَوبٍ ب نَشِّفُهي ثَالثاً ثُم 

ِإعادة تَلْيينه ، ويكْره َأخْذُ شَعرِه وظُفْرِه، واَألولَى بِغَسِل الرجِل الرجاِل، وبِالْمرَأة النِّساء ، وحيثُ 
  . يممتَعذَّر غُسلُه َأو لَم يحضر ِإالَّ َأجنَبِي َأو َأجنَبِيةٌ

  276:  رقم الصفحة1: رقم الجزء
ِإزار ثم قميص : وَأقَلُّ الكَفنِ ثوب ساتر ِللْعورة، ويسن ِللرجِل ثالثُ لَفاِئفَ ، وِللْمرَأة خَمسةٌ: فصٌل

ودبِع خَّربُل ، ويَأفْض والمغسوُل والقطن ياضثم لفَافَتانِ ، والب مارخ َل ثممحي ُل َأنواَألفْض ،
 اتِّباعها بِنارٍ، واعاتِّباللَّغْطُ فيها، و هكْريا ، وبِه راعبها ، واِإلسها بِقُرامقُد شْيالْمةٌ، وسةَ خَمنازالج

 النِّساء .  

  

قراءةُ : َأربع تَكْبِيرات الثَّاِلثُ:  ، الثَّانيالنِّيةُ كَغَيرِها: َأركَان صالة الميت سبعةٌ، اَألوُل: فصٌل
ابِعالر ، ةحالفات :رِ، الخامسِللَقاد القيام :سادالس ،ةيالثَّان بعد لى النَّبِيالةُ عالص : بعد تيِللْم عاءالد
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ابِعالس ،في : الثَّاِلثَة يديه فعر نسيو ،المفْتَاح الستاالس ونذُ دوالتَّعو راراِإلسو ، اتالتَّكبير .
 هلَيع الةضِ الصِل فَرَأه نم كَان نفونِ مدلِّي على الغاِئبِ والمصيو ،الةا شُروطُ الصطُ فيهشْتَريو

ع الةلَى النَّاسِ بالصَأوو لى النَّبِيِإالَّ ع توالم يوم ،َل الشَّهيدغَسالَ يحامِ وو اَألرذَو ثُم ،باتُهصع هلَي
والَ يصلَّى علَيه وهو من ماتَ في قتَاِل الكُفَّارِ بِسببِه ، والَ على السقْط ِإالَّ ِإذَا ظَهرتْ َأماراتُ 

  .شْهرٍ الحياة كاالخْتالجِ، ويغَسُل ِإن بلَغَ َأربعةَ َأ
وَأقَلُّ الدفن حفْرةٌ تَكْتُم راِئحتُه وتَحرسه من السباعِ، وَأكْملُه قامةٌ وبسطَةٌ وذاِلك َأربعةُ َأذْرعٍ : فصٌل

رورةِإالَّ ِلض َل بِالءقَب شُهنَب مرحيفُ وصنو.  
  276:  رقم الصفحة1: رقم الجزء
  ة كتاب الزكا

  

اَألوُل النَّعم ، فَفي كُلِّ خَمسٍ : ال تَجِب الزكاةُ ِإالَّ على الحر المسلمِ غَيرِ الجنينِ وذاِلك في َأنْواعٍ
انِ، وفي من اِإلبِِل ِإلى عشْرين شاةٌ جذَعةٌ، َأو جذْع ضْأنٍ لَه سنَةٌ، َأو ثَنيةٌ معزٍ َأو ثَني لَه سنَتَ

خَمسٍ وعشْرين بِنْتُ مخَاضٍ لَها سنَةٌ، َأو ابن لَبونٍ لَه سنَتَانِ ِإن فَقَدها، وفي ستَ وثَالثين بِنْتُ 
لَبونٍ لَها سنتان، وفي ستَ وَأربعين حقَّةٌ لها ثالثٌ، وفي ِإحدى وستِّين جذَعةٌ لها َأربع، وفي ستَ 

بعينسفي ولَبونٍ، و نَاتثالثُ ب شرينعدى وِإحو اَئةفي مقّتانِ، وح تسعينفي ِإحدى وبِنْتَا لبونٍ، و 
 اجِبهو فَقَد نمقَّةٌ، وح سينبِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَم بعينفي كلِّ َأر بِنْتَا لَبونِ، ثمقَّةٌ وح ينثالثو اَئةم

ى منْه، وَأخَذَ شَاتَينِ كاُألضحية، َأو عشْرِين درهماً ِإسالَميةَ، َأو نَزَل ِإلَى َأسفََل منْه صعد ِإلى َأعلَ
  .وَأعطى بِخيرته شاتَينِ َأو عشرين درهماً 

ين مسنَّةٌ لَها سنَتَانِ، وفي ستِّين وفي ثَالثين من البقَرِ تَبيع لَه سنَةٌ َأو تَبِيعةٌ، وفي َأربع: فصٌل
  .تَبيعانِ، ثم في كلِّ ثالثين تَبيع، وفي كلِّ َأربعين مسنَّةٌ

وفي َأربعين شاةٌ شاةٌ، إلى ماَئة وِإحدى وعشرين فَشاتانِ، وفي ماَئتَينِ وواحدة ثالثٌ، وفي : فصٌل
ثم ،َأربع اَئةبِعمشاةٌ َأر اَئةفي كلِّ م  .  

  

وال يجوز َأخْذُ المعيبِ من ذاِلك ، ِإالَّ ِإذا كَانَتْ نَعمه معيبةً كُلُّها، وكَذاِلك المراض، وال : فصٌل
 صغاراً ولو يجوز َأخذُ الذَّكَر فيما تقدم ِإالَّ ِإذا كانَتْ كلُّها ذُكوراً، وال َأخْذُ الصغيرِ ِإالَّ إذا كانَتْ

  .اشْتَرك اثْنانِ من َأهِل الزكاة في نصابٍ وجبتْ عليهما الزكاةُ
وشُروطُ وجوبِ زكاة الماشية مضي حوٍل كَامٍل متَواٍل في ملْكه ، ِإالَّ في النِّتاجِ فَيتْبع : فصٌل

ِئمةً فيه كٍَأل مباحٍ، وَأن يكُون كلُّ السومِ من الماِلك، فَال زكاةَ اُألمهات في الْحوِل، وَأن تَكُون سا
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وِهنَحو ثرلَةً في حامع الَ تَكون َأنو ، الماِلك را غَيهَأمَأس ا، َأوهتْ بِنَفْساما سيمف.  
  293:  رقم الصفحة1: رقم الجزء

النَّبات زكاة باب  
ال تَجِب زواَألر يرنْطَةُ والشَّعالح بالح نمو ، نَبوالع طَبارِ الرالثِّم نم يهو ،ِإالَّ في اَألقْوات 

قسق كُلُّ وسةُ َأوسخَم هابصنارِ ، وياِل االخْتي حقْتَاتُ فا يم اِئرسصاعاً: و تُّونس .اعوالص :
اددةُ َأمعبَأر .دي : والمثُلْث بالبغدادطٌْل ور . ،ببتَز َأو رتَتَم بِيباً ِإنراً َأو زِل تَمبالكَي ذاِلك رتَبعوي

ضعب اعاَألنْو متُضبِجِنْسٍ، و ُل جِنْسكَمالَ يالتُّبنِ، و نى مفصم بالح رتَبعينَباً ، وطَباً وعِإالَّ فَرها و
 مضالَ يو طسالو نم ِإالَّ ُأخْرِجَل وهس ِإن هطسكَُل بِق نم جخْريو ،نْطَةإلى الح لَسالعضٍ، وعِإلَى ب

  . تَمر عامٍ ِإلَى آخَر، وكَذاِلك الزرع، ويضم ثَمر العامِ وزرعه بعضه ِإلَى بعضٍ 

  

اجِب ما شَرِب بِغَيرِ مْؤونَة العشْر وما سقي بِمؤونَة كالنَّواضحِ نصفُ العشْرِ ، وما سقي وو: فصٌل
 اددرِ، واشْتالحِ في الثَّمالص ودِإالَّ بِب الَ تَجِبو ، هطِإالَّ فَبِقْسو هاعبَأشْكََل ثَالَثَةُ َأر َأو اءوا سبِهِم

لحب في الزرعِ ، ويسن خَرص الْثَّمرِ على ماِلكه، وشَرطُ الخارِصِ َأن يكُون ذَكَراً مسلماً حراً ا
  .عدالً عارِفاً ، ويضمن الماِلك الواجِب في ذمته ويقْبُل، ثُم يتَصرفُ في جميعِ الثَّمرِ

  300: لصفحة رقم ا1: رقم الجزء
زكاة النَّقْد باب  

وزكاتُه ربع الْعشْرِ ولَو من معدنٍ ونصاب الذَّهبِ عشْرون مثْقاالً خَاِلصةً، والْمثْقَاُل َأربعةٌ 
شَرةَ ععبس مهرـــ والد يالَممٍ ِإسهراَئتَا دم ةضالف صابنيراطاً، وق شْرونعيراطاً ِإالَّ وق 

 هلُغَ خَاِلصبتَّى يغْشُوشِ حفي الم ءالَ شَيو ، ابِهسبِحف لَى ذاِلكع ادا زمـــ و يراطق سخَم
نصاباً، وال في الحلي ِإن لَم يقْصد كَنْزه، ويشْتَرطُ الحوُل في الْنَّقْد ، وفي الركازِ الخُمس ، وال 

 لْكم َأو واتفي م ةيلفْنِ الجاهد نصاباً منَقْداً ن كوني كاز َأنطُ الرشَرعدن، وال في المو َل فيهوح
 ياهَأح .  

  

 التِّجارة نيةُ: الْعروض دون الْنَّقْد، الْثَّاني: وفي التِّجارة ربع الْعشْرِ، وشُروطُها ستَّةٌ، اَألوُل: فصٌل
َأن الَ ينض نَاقصاً : َأن يكُون الْتَّملُّك بِمعاوضة، الخامس: اقْتران الْنِّيةُ بالتَّملُّك، الْرابِع: ، الْثَّاِلثُ

سادِل، السوالح ي َأثْنَاءف هِل، : بِنَقْدوالح ةَ في َأثْنَاءالقُنْي دقْصالَ ي َأن ،ةيمشْرِ الْقع عبا رهاجِبوو
ويقَوم بِجِنْسِ رْأسِ الماِل، َأو بِنَقْد الْبلد ِإن ملَكَه بِعرضٍ، والَ يشْتَرطُ كَونُه نصاباً ِإالَّ في آخرِ 

  .الحوِل
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لَيلَةَ الْعيد ، وَأن يكُون مسلماً ، وَأن ِإدراك غُروبِ الْشَّمسِ : وتَجِب زكاةُ الفطْرِ بِشُروط: فصٌل
يكُون ما يخْرِجه فَاضالً عن مْؤونَته ومُؤونَة من علَيه مُؤونَتُه لَيلَةَ الْعيد ويومه وعن دست ثَوبٍ 

ع تَجِبو ،هِإلَي تَاجحمٍ يخَادكَنٍ وسمو ،يقُ بِهلي اِلدوو لَدوو ةجوز نم ينملسالْم نم هفي نَفَقَت نم
 ،هجفَقَطْ َأخْر هضعلَى بع رقَد ِإنو ،لَدالْب غَاِلبِ قُوت نبِ ميالْع نم ليمس اعص اجِبالْوو ، لُوكممو

  .صالة العيد، ويحرم تَْأخيرها عن يومه ويجوز ِإخْراجها في رمضان، ويسن قَبَل 
هاذَا زكاةُ مالي ونَحو ذاِلك ، ويجوز تَعجِيلُها قَبَل الحوِل ، وشَرطُ : وتَجِب النِّيةُ فَينْوي: فصٌل

ورِ الحوبِ ِإلى آخجالً ِللْوَأه قَى الماِلكبي ِل َأنجعالم زاءِل ِإجورِ الحفي آخ القابِض كُوني َأنِل، و
  . مستَحقّاً، وِإذا لَم يجزِْئه استَرد ِإن علم القَابِض َأنَّها زكاةٌ معجلَةٌ
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وهم الْفُقَراء ، المساكين ، : ية ويجِب صرف الزكاة ِإلى الموجودين من اَألصنَاف الثَّمان: فصٌل

المسافرون، َأو المريدون ِللْسفَرِ المباحِ المحتَاجون والْعاملون : والغَارِمون ، وَأبنَاء السبِيِل وهم
.  يتَوقَّع بِِإعطاِئه ِإسالم نُظَراِئه ضعفاء النِّية في اِإلسالمِ، وشَريفٌ في قَومه: علَيها ، والْمَؤلَّفَةُ وهم

والْغُزاةُ الذُّكُور المتَطَوعون ، والْمكاتَبون كتَابةً صحيحةً، وَأقَلُّ ذاِلك ثَالَثَةٌ من كُلِّ صنْف ِإالَّ ِإذَا 
  . ه يجوز َأن يكون واحداًانْحصروا ووفَت الزكاةُ بِحاجتهِم، وِإالَّ العامُل فَِإنَّ

  

واَألفْضُل اِإلسرار بِصدقَة التَّطَوعِ بِخالَف الزكاة ، والْتَّصدقُ على الْقَرِيبِ اَألقْربِ ، : فصٌل
،الءالْو ثُم ،ةراهصالْم اعِ، ثُمضحارِمِ الرم ثُم دعاَألب جِ، ثُموالْزِل وَأهو ،ودعلى الْعالجارِ، و ثُم 

الخَيرِ الْمحتَاجِين ، وفي اَألزمنَة الْفَاضلَة كالْجمعة، واَألماكنِ الْفَاضلَة، وعنْد اُألمورِ المهِمة كَالْغَزوِ 
بِطيبِ نَفْسٍ وو هبحا يوبِم جض، وفي الحرالْمو وفالْكُسو هِإلَي تَاجحقُ بِما يدلُّ التَّصحالَ يبِشْرٍ، و

 نَل عبِما فَض بتَحسيو ،فَاءو و لَهجرنٍ الَ ييِلد َأو ، هلَتلَيو هموي يف نَفَقَتُه هلَيع نم نَفَقَة َأو هِلنَفَقَت
بالص هلَيشُقَّ عي ِإذَا لَم هتاجح ،رِهغَي عٍ َأويبِب نْهَأخَذَ م نمم قَتَهدْأخُذَ صي َأن هكْريو ،يقلى الضع ر

 ةيحنالْمو بالماء تَتََأكَّدا، وبِطُهحي قَةدبِالْص نالْمبٍ ، وكَس بِماٍل َأو يلى الغَنؤاُل عالس مرحيو.  
  305: حة رقم الصف1: رقم الجزء

  كتاب الصيام 
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 لَزِم لَدالهالُل بِب ِؤيِإذَا رِل الهالَل ، ودع ةْؤيبِر َأو ينثالث بانكْماِل شَعتبِاس انضمر موص جِبي
هطْلَعم مهطْلَعافَقَ مو نُل. موطٌ، اَألومِ شُروالص ةحِلصو :وةُ ِلكُلِّ يالتَّبييتُ في . مٍ النِّي جِبيو

. الْفَرضِ دون النَّفِْل، فَتُجزُِئه نيتُه قبَل الزواِل، ويجِب التَّعيين َأيضاً دون الفَرضية في الفَرضِ
تقَاءة، وال يضر اِإلمساك عنِ االس: اِإلمساك عنِ الجماعِ عمداً، وعن االستمنَاءة ، الْثَّاِلثُ: الثاني

ابِعالْر ارِهيرِ اخْتبِغَي ُؤهتَقَي : نم خُوِلهد طليِل بِشَراِإلحنِ اُألذُنِ وفاً كَباطونٍ جيخُوِل عد نع ساكاِإلم
 فَِإن َأكََل َأو شَرِب نَاسياً َأو منْفَذ مفْتُوحٍ ، والَ يضر تَشَرب المسام بالدهنِ والكُحِل واالغْتساِل،

 ةيدعب ةيادنَشََأ بِب المِ، َأوبِاِإلس هدهع بقَر ُل ِإالَّ ِإنالجاه ذَرعالَ يو ، رفْطي يراً لَمكَث الً قَليالً َأواهج
دمتَع ِإنو بِغُبارِ الطَّريق رفْطالَ يو ، اءلَمنِ العع نرِ الخاِلصِ مالطَّاه يقلْعِ الرالَ بِبو ،هفَم فَتْح 

 ةبِالْنُّخامو هجلَى مع هترنانِ ِلقُداَألس نيا ببِم يقيِ الرربِج رفْطيو ،هانلَى ِلسع هجِإخْر ِإنو هندعم
الجوفَ ِإن ةضمضالم صوِل ماءبِوو كَذالك درِلتَب ةضمضم نم الَغَةبرِ مبِغَيو ،ةاسرِ نَجبالَغَ في غَي 

والسابِع سادوالس هاً، الخامسكْربِاَألكِْل م نِ اَألكِْل نَهاراً اليبِتَبو ،ثبع َأو ةابِعر َأو : ،الماِإلس
في جميعِ النَّهارِ ، والَ يضر اِإلغْماء والسكْر َأن ِإفَاقَ لَحظَةً والنَّقاء عن الحيضِ والنّفاسِ ، والعقُْل 

  في 

  

النَّهارِ، والَ يصح صوم الْعيدينِ والَ َأيام التَّشْرِيق ، والَ النِّصفُ اَألخيرِ من شَعبان ِإالَّ ِلوِرد َأو نَذْرٍ 
كَفَّار َأو قَضاء لُهَأوا قَببِم فالنِّص دعا بِل مصو َأو ، ة.  

شَرطُ من يجِب علَيه صوم رمضان، الْعقُْل والْبلُوغُ، واِإلسالم، واِإلطَاقَةُ، ويْؤمر بِه الصبِي : فصٌل
 َأطَاقَه شْرٍ ِإنِلع هكلَى تَرع برضيعٍ وبِلس.  
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ويجوز الْفطْر بِالْمرضِ الَّذي يبِيح التَّيمم، وِللْخَاِئف من الهالك، وِلغَلَبة الجوعِ والْعطَشِ، : فصٌل

لسفَرِ َأفْضُل ِإن لَم يتَضرر وِللْمسافرِ سفَراً طَويالً مباحاً ِإالَّ ِإن طَرَأ الْسفَر بعد الْفَجرِ، والْصوم في ا
 بتُحِإالَّ اسو ،طْرالف مرح اِئمونص موه رِيضالم يشُف َأو رافسالم مقَد َأو بِيلَغَ الصِإذَا بو ، بِه

 اءالْقَض هلَيع بجو رِهغَي ذْرٍ َأوِلع َأفْطَر نكُلُّ مو ،ساكاِإلم والمجنون كُّن ِإالَّ الصبيالتَّم بعد
ويجِب . والكافر اَألصلي، ويستَحب مواالةُ القَضاء والمبادرةُ بِه وتَجِب ِإن َأفْطَر بِغير عذْرٍ

 ِإن مِ الشَّكوفي ي طْرِهي بِفدتَعوالم ،ةالنِّي لى تارِكع ضانمفي ر ساكاِإلم ،انضمر نم نُهكَو نيتَب
اُؤهقَض جِبيو .  
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يستَحب تَعجِيُل الفطْرِ عنْد تَيقُّنِ الغروبِ ، وَأن يكون بثالث رطبات َأو تَمرات، فَِإن عجِز : فصٌل
هنْديقوَل ع وَأن ، فِإن عجز فالماء ،ةع: فبتمرتُ ومص لَك ماللَّه تُ ، وتفطيرَأفْطَر كقلى رِز

صائمين ، وَأن يَأكَل معهم، والسحور وتأخيره ما لَم يقَع في شَك ، واالغْتساُل ِإن كان عليه غُسُل 
هشاتَم فِإن ،ةباحالم الشَّهوات ترك له سنوي ، ةبِ والغيبالكذ ترك لَه حِ، ويتأكّدبَل الصقَب تذكَّر َأحد 

َأنَّه صائم، وترك الحجامة ، والمضغِ وذَوق الطَّعامِ ، والقُبلَة، وتحرم ِإن خَشي فيها اِإلنْزاُل ، 
ويستَحب في رمضان التَّوسعةُ على العياِل، واِإلحسان إلى اَألرحامِ . والسواك بعد الزواِل 

رِ وفيها والجيرانِ، وِإكثارما العشرِ اَألواخكَافُ ال سيتعاالِللْقُرآنِ ، و دارسةوالم ةوالتِّالو دقةالص 
اللَّهم ِإنّك عفُو تُحب العفو فاعفُ عنِّي، ويكتُمها، ويحييها ويحيي يومها : ليلةُ القَدرِ، ويقوُل فيها

  . كليلتها ، ويحرم الوصاُل في الصومِ 

  

ويجِب الكَفَّارةُ على من َأفْسد صوم رمضان بالجِماعِ ولو في دبرٍ، وبهِيمة، ال على المرَأة : فصٌل
وال من جامع نَاسياً َأو مكْرهاً، وال على من َأفْسد صوم غَيرِ رمضان، وال على من َأفْطَر بِغَيرِ 

عتْقُ : لمسافرِ والمريضِ وإن زنَيا، وال على من ظَن َأنَّه لَيٌل فَتَبين نَهار، وهيالجماعِ، وال على ا
 رقْدي لَم نِ، فَِإنيتَتَابِعنِ ميرشَه امص جِدي لَم ِل، فَِإنملُّ بالعخيوبِ التي تالع نم ةليمس نَةْؤمم ةقَبر

تِّينس مالنَّهارِ، ال َأطْع في َأثناء نونِ والموتالْج وطُرةُ بقُطُ الكَفَّارتَساً، ودم دكيناً كلَّ واحسم 
  .بالمرضِ والسفَرِ وال باِإلعسارِ، ولكُّل يومٍ يفْسده كَفارةٌ 
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، ويصرفُ إلى الفُقراء والمساكينِ، ِلكُلِّ يومٍ يخْرج من تَرِكَة يجِب مد من غَاِلبِ قوتُ البلَد: فصٌل

 هقَرِيب نْهع صومي َأو ،طْرِهى بِفدتَع َأو القَضاء نم وتمكَّن ،رِهغَي َأو ضانمر موص هلَيعماتَ و نم
ويجِب المد َأيضاً على من ال يقْدر على الصومِ ِلهِرمٍ َأو مرضٍ َأو من َأذن لَه الوارِثُ َأو الميتُ، 

 نلى معو ، اءالْقَض عم لَدلى الوفاً عتَا خَوعِ ِإذَا َأفْطَرضرِل والموعلى الحام ، ُؤهرى بجرال ي
 نوعلى م ،على الهالك شْرِفيوانٍ مح ِإلنْقَاذ ذْرٍَأفْطَررِ عبِغَي آخَر ضانمإلى ر َأخَّر الْقَضاء .  

  

ما يتَكَرر بِتَكَررِ السنين، وهو صوم يومِ عرفَةَ ِلغَيرِ : صوم التَّطَوعِ سنَّةٌ وهو ثَالثَةُ َأقْسامٍ: فصٌل
اء والحادي عشَر من المحرمِ، وستَ الحاج، والمسافرِ ، وعشْرِ ذي الحجة، وعاشُوراء وتاسوع

وهيِ : وهي اَأليام البيض: من شواٍل ، ويسن تَواليها واتِّصالُها بالعيد، وما يتَكَرر بِتَكَررِ الشُّهورِ
وهي الْثَّامن والْعشُرون : ودواَأليام الْس. الثَّاِلثَ عشَر والرابِع عشَر والخامس عشَر من كُلِّ شَهرٍ 

ذو : وهو االثنَين والخميس ، وسن صوم اَألشْهرِ الحرمِ: وتاِلياه، وما يتَكَرر بِتَكَررِ اَألسابيعِ
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اقي الحرمِ، ثم القعدة، وذو الحجة والمحرم، ورجب، وكذَا صوم شَعبان، وَأفْضلُها المحرم ثم ب
  .شَعبان ، ويكْره ِإفْراد الجمعة والسبت واَألحد ، وَأفْضُل الصيامِ صوم يومٍ وفطْر يومٍ 
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  باب االعتكاف

عنِ الحيضِ والنِّفاسِ وَأن ال يكون اِإلسالَم، والعقُْل، والنَّقاء : هو سنَّةٌ مؤكَّدةٌ ، وشُروطُه سبعةٌ
 نْوِيي َأنلَى ، وَأو عوالجام جِدسفي الم كُوني َأنو ،الةالص ينَةْأنقَ طُمثَ فَولْبي نُباً ، وَأنج

ةَ بالخُروجِ ِإنالنِّي ددجوي ، هنَذَر ِإن ةيضةُ الفَرين كَافَ، وتجِبتاالع ةدبِم هرقَد وِإن ،جوعنْوِ الري لَم 
 ِإنع ، والتَّتاب قْطَعِلما ي جخَر ها ِإنددتَتَابِعاً جم كَان ِإنو ،ةالحاج رِ قَضاءِلغَي جخَر ا ِإنهددجفَي

 المساجِد الثَّالثَةَ، ويحرم بِغَيرِ ِإذْنِ الزوجِ والسيد عين في نَذْرِه مسجِداً فَلَه َأن يعتَكفَ في غَيرِه، ِإالَّ
 .  

  

ويبطُُل االعتكَافُ بالجِماعِ، والمباشَرة بِشَهوة ِإن َأنْزَل وبالجنونِ واِإلغْماء والجنابة والردة : فصٌل
يعة مدكَافَ متاع ِإذَا نَذَركْرِ، ووالس دمالجِماعِ، وتَع دمتَعو ،والكُفْر كْرالس عالتَّتاب قْطَعوي ،هنَة لَزِم

الخروجِ من المسجِد ال ِلقَضاء الحاجة وال اَألكِْل وال الْشُّربِ ِإن تَعذَّر الماء في المسجِد، وال 
 يخَش َأو يهف شَقَّ لُبثُه ضِ ِإنرلى ِللْمقَ عرِ حبِغَي ُأكْرِه ال ِإنو ،واِإلغْماء نونالج ثْلهمو ،ثَهتَلْوي

  .الخُروجِ، وال يقْطَعه الحيض ِإن لَم تَسعه مدةُ الطُّهرِ 
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  كتاب الحج والعمرة 

  

الموبِهِما اِإلسجطُ وضانِ ، وشَرما فَرُلهةُ والَ شُروطٌ اَألوطَاعتةُ، والتكليفُ ، واالسيروالح ، :
وجود راحلَة ِلمن بينَه وبين مكَّةَ مرحلَتَانِ، َأو : وجود الزاد وَأوعيته، ومْؤنَةُ ذَهابِه وِإيابِه ، الثاني

حلَة ، وِللْمرَأة مع وجود شَريك، وال تُشْتَرطُ الراحلَةُ ِلمن بينَه شقِّ محمٍل ِلمن ال يقْدر على الرا
ويشْتَرطُ كون ذاِلك كلّه فَاضالً عن دينه . وبين مكَّةَ َأقَلُّ من مرحلَتَينِ، وهو قَوي على المشْي 

َأمن الطَّريق ، : اباً وِإياباً، وعن مسكَنٍ وخادمٍ يحتاج ِإلَيه ، الثّاِلثُومْؤنَة من علَيه مْؤنَتَهم ذَه
ابِعي : الْرف الالَِّئقُ بِه رالفَد وهو ،هثْلنٍ ما بِثَمنْهم لُهمح تادععِ المفي المواض اءوالم ادالز جودو

 الدابة في كُلِّ مرحلَة، وال يجِب على المرَأة ِإالَّ ِإن خَرج معه زوج وعلَف. ذاِلك المكَانِ والزمانِ
سقَاتً ، الخامةٌ ثوسن َأو مرحم لى : َأوع جِبال يو ،ةشَديد شَقَّةرِ مبِغَي لَةاحلى الرتَ عثْبَأن ي
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اِئداً ، ومن عجز عنِ الحج بِنَفْسه وجبتْ علَيه االستنَابةُ ِإن قَدر علَيها اَألعمى الحج ِإالَّ ِإذا وجد قَ
هبِنَفْس هملْزرِ فَيالْقَص افَةسم ونكَّةَ دم نيبو نَهيب ِإالَّ ِإذَا كَان ،هيعطي نبِم َأو اِلهبِم .  

  

شَواٌل وذُو القَعدة وعشْر من ذي : مرة كلَّ وقْت، وبِالحج في َأشْهرِه، وهييحرِم بالع: فصٌل
 نم ةرما، وبِالْعنْهم جرِمِ بالححكَّةَ فَيبِم كَان نمةَ ، ورمع قَدانْع هقْترِ وي غَيف بِه مرَأح فَلَو ،ةجالح

، وغَير المكِّي يحرِم بالحج والعمرة من الميقات، وهو ِلتهامة اليمن يلْملَم، وِلنَجدة قَرن، َأدنَى الحلِّ
 فَِإن ، فَةلَيذو الح ِل المدينَةفَةُ، وَألهحوالمغْرِبِ الج رصِل الشَّامِ وموَأله ،قرذَاتُ ع اقرِل الْعوَأله

اوج رامواِإلح ، كسِ بِنُسَل التَّلَبقَب إلى الميقَات دعي لَم ِإن مد هلَيفَع مرَأح ثُم كريداً ِللنُّسيقَاتَ مالم ز
هلَدب نُل مَأفْض يقَاتالم نم.  
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لوقُوفُ بِعرفَةَ، والْطَّوافُ، والْسعي، والحلْقُ، وَأركان اِإلحرام، وا: َأركَان الحج خَمسةٌ: فصٌل

يهةٌ وعبَأر ةرملْقُ: الْعوالح ،يعوالطَّوافُ، والس ،راماِإلح .  

  

اء، ويستَحب التلفظُ اِإلحرام نيةُ الحج َأوِ العمرة َأو هما، وينْعقد مطْلَقاً ثم يصرِفُه ِلما شَ: فصٌل
بالنِّية فيقوُل نَويتُ الحج َأوِ العمرةَ وَأحرمتُ بِه ِللَّه تَعالَى ، وِإن حج َأوِ اعتَمر عن غَيرِه قَاَل 

بتَحسالَى، ويتَع ِللَّه تُ بِهمرَأحفُالنٍ و نةَ عرمَأوِ الع جتُ الحيمنها، نَو واِإلكْثار ،ةالتلبيةُ مع النِّي 
لَبيك : ورفع الصوت بها للرجِل ِإالَّ في َأوِل مرة فَيسر بِها، وينْدب َأن يذكر ما َأحرم بِه وصيغتُها

ويكَررها ثالثاً، ثم . الملك ال شرِيك لكاللَّهم لَبيك، لبيك ال شَريك لك لَبيك ِإن الحمد والنِّعمةَ لك و
يصلِّي على النبي ، ثم يسَأُل اللَّه تَعالى الرضا والجنَّةَ واالستعاذَةَ من النَّارِ، ثم دعا بِما َأحب، وِإذا 

  . ِإن العيشَ عيشُ اآلخرة لَبيك: رأى المحرِم َأو غَيره شَيئاً يعجِبه َأو يكْرهه قاَل
ويسن الغُسُل ِلِإلحرامِ، ولدخوِل مكَّةَ ، وِلوقُوف عرفَة ومزدِلفَةَ، وِلرمي َأيامِ التَّشْريق ، : فصٌل

م مغْسولَينِ ونَعلَينِ ، وتطييب بدنه لِإلحرامِ دون ثَوبِه، ولُبس ِإزارٍ ورِداء َأبيضينِ جديدينِ ث
وركعتانِ يحرِم بعدهما مستَقْبِالً عنْد ابتداء سيرِه ، ويستَحب دخُوُل مكَّةَ قَبَل الوقُوف، ومن َأعالها 

خََل مقَارِناً ود اً َأوحاج كان طوفَ ِللْقُدومِ ِإني َأنياً ، وياً حافنهاراً ماشقُوفَل الوكَّةَ قَب .  

  

ستْر العورة ، وطَهارةُ الحدث والنَّجسِ ، وجعُل البيت علَى : وواجِباتُ الطَّواف ثَمانيةٌ: فصٌل
َل المسجِد يسارِه، واالبتداء من الحجرِ اَألسود، ومحاذَاتُه بِجميعِ بدنه ، وكونُه سبعاً، وكونُه داخ
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 هتهبج عضوو تَقْبِيلُهرِ وجالح المتاسفيه، و شْيالم هنَنس نوالشاذروان والحجر ، وم تيالْب وخارج
ُل ِإالَّ في علَيه ، واستالم الركْنِ اليماني ، واَألذكار في كلِّ مرة ، وال يسن ِللْمرَأة االستالم والتَّقْبي

 بوالقُر ، يهف طباعواالض ، يعس هبعد ِل في طَوافاُألو ُل في الثَّالثَةمِل الرجِللر نسيو ،ةخَلْو
 هدعتانِ بكْعةُ وروالمواالةُ ، والنِّي ،تيالب نم.  
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َأن يبدَأ في اُألولى بِالصفا، وفي الثَّانية بِالْمروة، وكونُه سبعاً، وَأن : ربعةٌوواجِباتُ السعي َأ: فصٌل

نَنَهكْنٍ َأو قُدومٍ، وسر طَواف دعب كوني : ثم الدعاء ،ةً، واَألذكارقام ةورفا والملى الصع االرتقاء
الْمو ، ةركلَّ م دعروفٌ ثالثاً بعم كانُهوم ،طسفي الو ودوالع ،هرآخو لَهَأو شْي .  

  

وواجِب الوقُوف حضوره بَِأرضِ عرفَةَ لَحظةً بعد الزواِل يوم عرفَةَ وماراً ونائماً بِشَرط : فصٌل
نَنُهسرِ ، وقى إلى الفَجبالً، ويعاق هنكَو :ب عمةُ الجوالتَّلْبِي الْتَّكْبِيرليُل والتَّهِل والنَّهارِ، واللَّي ني

والْتَّسبِيح والتِّالوةُ والصالةُ على النبي ، وِإكْثَار البكاء معها ، واالستقْباُل، والطهارةُ، والستارةُ، 
، وحاشيةُ الموقف ِللْمرَأة َأولى ، والجمع بين العصرينِ والبروز ِللشَّمسِ، وعنْد الصخَرات ِللرجِل

  .ِللْمسافرِ وتَْأخير المغْرِبِ ِإلى العشاء ِللْمسافرِ ِليجمعهما بِمزدِلفَةَ 
مرة العقبة، واالبتداء بالْيمينِ من وَأقَلُّ الحلْق ِإزالةُ ثالث شَعرات وينْدب تَْأخيره بعد رميِ ج: فصٌل

 َأةرِللْم الْتَّقْصيرِل، وجْأسِ ِللرالر يعابتاسو ،لَةبقْباُل القتاسْأسِ، والر.  
اني فيها، وال المبيتُ بِمزدِلفَةَ، وهو َأن يكون ساعةً من النِّصف الثَّ: وواجِباتُ الحج ستَّةٌ: فصٌل

 ةاحدكلَّ و التَّشْرِيق امَأي الثالث راتمالج يمبعاً ، ورس قبةالع ةرمج يمرو ذْرع لَه نعلى م جبي
الثاني، واِإلحرام من سبعاً، ومبيتُ لَياليها الثَّالث َأوِ اللَّيلَتَينِ اُألولَتَينِ ِإذا َأراد النَّفْر اَألوَل في اليومِ 

  . الميقَات، وطَوافُ الوداعِ 

  

ويسن الوقوفُ بالمشْعرِ الحرامِ بِمزدِلفَة، وَأخذُ حصى جمرة العقَبة منها، وقطْع التَّلْبِية عنْد : فصٌل
كُلِّ ح عم والتَّكْبِير ،ةقبالع ةرمي بجمالر داءتاب قبةالع ةرمج يمرو لْققْتُ الحخُُل ودوي ، صاة

وطَوافُ اِإلفاضة بِنصف لَيلَة النَّحرِ، ويبقى الرمي إلى آخرِ التَّشريق، والحلْقُ والطَّوافُ َأبداً، 
 مكَّةَ ويطوفُ ويسعى ِإن لَم يكُن قَد وتُسن المبادرةُ بطَواف اِإلفاضة بعد رمي جمرة العقبة، فيدخُُل

 راتمالج امِ التَّشْريقَأي نمٍ موي كلَّ يمروي ،يبيتُ بها لَيالي التَّشْرِيقو نىإلى م ودعي ى، ثُمعس
لحصيات واحدةً واحدةً ، الثَّالث بعد الزواِل كلَّ واحدة سبع حصيات، ويشْتَرطُ رمي السبعِ ا

وتَرتيب الجمراتُ في َأيامِ التَّشْريق، وَأن يكون بين الزواِل والغُروبِ فيها، وكَون المرمي حجراً 
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نَنُهوس ،دبِالْي ياً، وكَونُهمى رمسي َأنو :مج يمر كتَر نوم ،صى الخَذَفرِ حبقد يكون َأن ةقبالع ةر
 جاز امِ التَّشْرِيقنًى في ثاني َأيم نم النَّفْر َأراد نماقيها ، وفي ب كَهتَدار امِ التَّشْرِيقَأي ضعب َأو.  
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عقَبة والحلْق، وطَواف اِإلفاضة، اَألوُل يحصُل باثْنَينِ من رمي جمرة ال: ِللْحج تَحلُّالنِ: فصٌل

 ،ةوةَ بِشَهباشَروالم هقدعو ِإالَّ النِّكاح ماترحالم ميعِل جلُّ باَألوحلُُّل الثَّاني، ويُل التَّحصحي بِالْثَّاِلثو
  . وبالتَّحلُِّل الثَّاني باقيها 

  

 َأفْضلُها اِإلفْراد ِإن اعتَمر في سنَة الحج ـــ وهو َأن يحج ثُم ويَؤدى النُّسكان على َأوجه: فصٌل
 بِهِما ، َأو رِمحي بَأن انرالق ــــ، ثُم جحي ثُم رتَمعي َأن وهـــ و تُّعالتَّم ـــ ثُم رتَمعي

اَألوُل َأن ال :  الطَّواف ـــ ويجِب على المتَمتِّع دم بَأربعة شروطبِالْعمرة ثُم يحرِم بالحج قَبَل
َأن يحرِم بالعمرة في َأشْهرِ : يكون من َأهِل الحرمِ، وال بينه وبين الحرمِ دون مسافَة القصرِ، الثَّاني

َأن ال يرجِع إلى ميقات، وعلى القَارِنِ دم : لرابعَأن يكون في سنَة واحدة، ا: الحج، الثَّاِلثُ
  .َأن ال يكون من َأهِل الحرمِ، وَأن ال يعود إلى الميقات بعد دخوِل مكَّة: بِشَرطَينِ

بمزدِلفَةَ ومنى، ودم التمتُّعِ والقرانِ، وتَرك اِإلحرامِ من الميقات، وتَرك الرمي، والمبيت : فصٌل
هطَنإلى و عجةً ِإذا رعبوس جامٍ ثالثةً في الحةَ َأيشَرع صام زجفَِإن ع ،ةيحشاةُ ُأض.  
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 َأو بعضه ، ولُبس مخيط يحرم على الرجِل ستْر رْأسه: يحرم باِإلحرامِ ستَّةُ َأنْواعٍ، َأحدها: فصٌل
الطّيب في بدنه َأو ثَوبِه ، : بِبدنه َأو عضوٍ منْه ، وعلى المرَأةُ ستْر وجهِها ولُبس القُفَّازينِ الثَّاني

رِ ، فَِإن لَبِس َأو تَطَيب َأو دهن ِإزالةُ الشَّعرِ والظُّفْ: دهن شَعرِ الرْأسِ واللِّحية ، الرابع: الثَّاِلثُ
 َأكْثَر َأزاَل ثَالَثَةَ َأظْفارٍ َأو َأو خْتاراً لَزِمهداً عالماً مامَل عنَى فََأنْزتَماس َأو ةوبِشَه اشَرب ة َأورشَع

نَاس لَوو اِلياتتَوم َأكْثَر َأو راتثالثَ شَع تَوالياً َأوم طاءِإع ِإو ،ةيحفي اُألض زِىءجا يم بياً وج
 صوم َأو دظُفْرٍ م َأو رةامٍ وفي شَعَأي ثالثة موص فَ صاعٍ َأوصن كينسكلِّ م فُقراء َأو يناكسم تَّةس

سيومانِ، الخام انِ َأودنِ ميظُفْر نِ َأوتَيرخْتاراً الجِ: يومٍ، وفي شَعداً عاِلماً معام عفَِإذا جام ،ماع
قبَل التَّحلُِّل اَألوِل في الحج وقبَل الفَراغِ من العمرة فَسد نُسكُه، ووجب ِإتْمامه، وقضاُؤه على 

فَطعام زجع فَِإن ،ياهش عبفَس زجفَبقرة، فَِإن ع زجع دنةٌ فَِإنرِ، وبالفَو صام زجع فَِإن ،دنَةالب ةبقيم 
داداَألم بعدد .سادمِ : السرفي الح ذالك مرحوي ، رِهغَي نوم نْهم لِّدتَوالم َأو ريْأكوُل البالم يادطاص

لشَّوك وعلَفَ البهاِئمِ والدواء على الحالِل، ويحرم قطع نَبات الحرمِ الرطْبِ وقلْعه ِإالَّ اِإلذْخر وا
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 ،ثْلُهم مِ ففيهالنَّع نثٌْل مم َأتْلَفَ صيداً لَه ِإن ثُم ، هقَطْع ونشيشِ اليابِسِ دالح قلع مرحوي ،عروالز
  وِإن لَم يكُن لَه مثٌْل ففيه قيمةٌ، ففي 

  

وحشِ وحمارِه بقَرةٌ، وفي الظَّبية شاةٌ، وفي الحمامة شاةٌ، ويتَخَير في النَّعامة بدنَةٌ، وفي بقَرِ ال
المثْلي بين ذَبحِ مثْله في الحرمِ، والْتَّصدق بِه فيه، وبين التَّصدق بطعامٍ بقيمة المثْل ، والصيامِ 

جراد يتخير بين ِإخْراجِ طَعامٍ بقيمته والصيامِ بعدد اَألمداد، ويجب بعدد اَألمداد وفيما ال مثل له كال
 نيب رتَخَيشاةٌ، ي عِ الكبيرةبكَس يالتي ه ةغيرالص نَةٌ، وفي الشجرةقرةٌ لها سب الكبيرة في الشجرة

 بِعدد اَألمداد، وفي الْشَّجرة الْصغيرة جِداً قيمتُها، ذَبحِ ذاِلك، والتَّصدق بِقيمته طَعاماً، والْصيامِ
داداَألم ددبِع صومي ا طَعاماً، َأورِهقُ بِقَددتَصي.  
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طَوعِ حج َأو عمرة دون الْفَرضِ ، ويجوز ِلَألبوينِ منْع الْولَد غَيرِ المكِّي من اِإلحرامِ بِتَ: فصٌل
 نَّةً، فَِإنس ضاً َأوفَر ذاِلك نم هرِقيق نْعم ديِللْسنُونِ، وسالْمضِ والْفر نم ةجوالز نْعجِ موِللْزو

جنِ الحع رصحالْمو ، ملَّلُوا هتَح هِمرِ ِإذْنوا بِغَيمرَأح ثُم ةيحفي اُألض زِيءجحِ ما يبِذَب ةرموالْع 
 ددبِع صام زجع فَِإن ،الْشَّاة ةبِقيم محِ َأطْعنِ الذَّبع زجع نما، ولُِّل بِهِمالتَّح ةيرانِ ناقْت عم لْقالح

حلْق فَقَطْ، ويتَعين محلُّ اِإلحصارِ وال قَضاء علَيهِم، ومن شَرطَ اَألمداد، والرقيقُ يتَحلَُّل بِالْنِّية مع ال
 ،لْقحيٍ وعسو قُوفُ بِطوافالْو فَاتَه نلَُّل متَحوي ،جاز رِ ذاِلكغَي ضٍ َأورم َأو ادلَُّل ِلفَراغِ زالتَّح

 ويذْبحه في حجة الْقَضاء، وكُلُّ دمٍ وجبٍ يجب ذَبحه في الحرمِ ِإالَّ ويقضي وعلَيه دم كدمِ المتَمتِّعِ،
دم اِإلحصارِ واَألفْضُل في الحج في منَى، وفي الْعمرة المروةُ في َأي وقْت شَاء، ويصرِفُه إلى 

هينساكم.  
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األضحية باب   

  

هي سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، ال تَجِب ِإالَّ بالنَّذْرِ ، وبِقَوِله هاذه ُأضحيةٌ، َأو جعلْتُها ُأضحيةً، وال يجزِىء ِإالَّ 
م كرش ثُم نْزع اِئنَةٌ، ثُمض ةٌ، ثُمقَرب نَةٌ، ثُمدا بلُهَأفْضو ،والْغَنَم قَراِإلبُِل والب ياهش عبسو ، نَةدب ن

 اءرمالح ثُم ، اءدوالْس ثُم لْقَاءالْب ثُم ،راءالْغَب ثُم ،فْراءالْص ثُم ،يضاءلُها الْبَأفْضو ،نَةدالب نُل مَأفْض
 نمةً، وتَام يننس سا خَملَه كُوني اِإلبِِل َأن نطُها مشَرْأنِ والْض نمنِ، وتَينِ تَامنَتَيزِ سعالْمقَرِ والْب
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 ،ياءمال عنُونَةً ، وجالَ مو فاءجالَ عجِ ورة العيدالَ شَدقَلَّ ، و ِإنو باءرج الَ تَكُون َأنةٌ ، ونةٌ تَامس
هملَح دفْسضاً يرةً مرِيضالَ مو ، راءوال عو ا َأوهانِلس قَلَّ، َأو ِإنا وهُأذُن نم ءشَي بينالَ ي َأنا، و

ضرعها َأو َألْيتها، والَ شَيء ظَاهر من فَخذها ، وَأن الَ تَذْهب جميع َأسنَانها، وَأن ينْوِي التَّضحيةَ 
و ، لَهقَب حِ َأوالذَّب نْدا عنِ بِهتَيكْعرِ رقَد يضمرِ، والْنَّح موسِ يطُلوعِ الْشَّم دعب ةيحقْتُ التَّضو

وخُطْبتَينِ ويمتَد ِإلى آخرِ َأيامِ الْتَّشْرِيق ، ويجِب التَّصدقُ من لَحمها نَيئاً، والَ يجوز بيع شَيء منْها 
جميعِ المنْذُورة ، ويكْره َأن يزِيَل شَيئاً من شَعرِه َأو غَيرِه في عشْرِ ذي الحجة حتَّى ويتَصدقُ بِ

 يحضي .  

  

َألفْضُل في والْعقيقَةُ سنَّةٌ كَاُألضحية ، ووقْتُها من الْوِالَدة ِإلى الْبلوغِ، ثُم يعقُّ عن نَفْسه، وا: فصٌل
الْيومِ الْسابِعِ ، فَِإن لَم يذْبح فيه فَفي الْرابِعِ عشَر، وِإالَّ فَفي الحادي والْعشْرِين ، واَألكْمُل شَاتانِ 

 َأكْمُل، ويسن حلْقُ شَعرِه ِللْذَّكَرِ، وَأن الَ يكْسر عظْمها، وَأن يتَصدقَ بِه مطْبوخاً وبِحلْوٍ ، واِإلرساُل
بعد الذَّبحِ، والْتَّصدقُ بِزنته ذَهباً ثُم فضةً، وتَحنيكُه بِتَمرٍ ثُم حلْوٍ ، ويكْره تَلْطيخُ رْأسه بِالْدمِ والَ 

  .بْأس بِالْزعفَرانِ 
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رم تَسوِيد الْشَّيبِ ، ووصُل الْشَّعرِ ، وتَفليج اَألسنانِ، والْوشْم، والحنَّاء ِللرجِل بِال حاجة ويح: فصٌل
.  
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