
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
يِن ، وأشُكُر من أرَشَدان إىل إتِّباِع سنن سيِّد  أزْتَُد من أمَران ابلتفقُِّو يف الدِّ
املرسلني ، وأصلِّي وأسلِّم على الرسوِؿ األمنِي ، وآِلو الطاىرين  وأصحابِو 

األكرمني   .
 

 
 

 ىذا الكتاب قد اشتمل على مسائل :
ٌر األوىل :  أو لونَو ،  ، ما َغيػََّر رحيػَو ال خُيرُِجو عن الوصَفني إال، املاء طاىٌر ُمَطهِّ

ما أخرَجو عن اسِم املػاِء املُطلق ِمن  وعن الثاين ،أو طعَمو من النجاسات 
اِت  ،  وما َفوؽ الُقلََّتنِي وما ُدونَػُهما، وال فرَؽ بني قليٍل وكثٍّي ،  الطَّاِىرةاملغّيِّ



 

 وُمستَػْعَمٍل وغِّي ُمستَػْعَمِل .،  وُمتَحرٍِّؾ وساِكنٍ 

 

ولُعاُب  ،  -إال الذََكر الرَِّضيع - وبولُوُ ، والنََّجاساُت ىي غاِئُط اإلنساِف مطلقاً 
ـُ َحْيٍض  ، وَرْوٌث  ، َكْلبٍ  ، وفيما عدا ذلك خالؼ ، وََلُْم ِخنزِيٍر ، وَد

انقل صحيح مل يعارضو ما يساويو أو يقدـ إال فال ينقل عنها  واألصل الطهارة ؛
 عليو . 

 

َعنٌي ، وال لوٌف ، وال رِيٌح ، وال طَْعٌم  هلا نجَّس بَغْسِلو ، َحَّتَّ ال يبَقىيتوَيطُهُر ما 
وما ،  واالْسِتحاَلة مطهِّرٌة لعدـِ وُجوِد الَوْصِف اكوـِ عَليو، والنَّعُل ابملسِح ، 

َقى للنجاسِة أثَػٌر .؛لصبِّ عليو أو النػَّْزِح ِمْنُو ال دُيِْكُن َغْسُلو فبا  َحَّتَّ ال يَػبػْ
 

 ، َفال يُقوـُ غّيُه مقاَمُو إال إبذٍف ِمن الشارِع . واملػاُء ُىَو األْصُل يف التطهِّي 
 

 والبُػْعػُد ، أو دخوؿ الكنيف .، حَّتَّ يدنُو ِمن األرِض على املُتَخػلِّي االستتار 



 

عن التخلي  وجتَنُّب األمكنة اليت َمَنعَ ، واملالبسة ملا لو ُحرمة ، وَترؾ الكالـ 
 وعليو االستجمار،  دـ االستقباؿ واالستدابر للقبلة وع،  فيها شرٌع أو ُعرٌؼ 

 
 

  ، ويُنَدب االستعاذُة عند الشروع، مقامها بثالثة أحجار طاىرة ، أو ما يقـو  
 واَلمد بعد الفراغ . ،واالستغفار 

 

 
َي إذا ذََكَر  مث ،  ويستنِشُق  ، ويتمضمضُ ،  جيب على كل ُمَكلٍَّف أف يسمِّ

 مث ديَسُح رأَسو مع أذنيو ، وجيزئ،  مث يَديو مع ِمرفَقيو ،  يغِسُل رتيَع وجِهو 
مث يغسُل رجليو مع الكعبني ، ولو املسح ،  مسح بعضو ، واملسح على العمامة 

 على اخلفني .
 إال ابلنية الستباحة الصالة . اا شرعيً وضوءً وال يكوف 

 

واؾ  ،والتحجيل وإطالُة الُغرَّة ، ُيستَحبُّ التثليُث يف غّي الرأس   ،وتقدمُي السِّ
 قبل الشروع يف غسل األعضاء املتقدمة . -ثالثً  - وغسُل اليدين إىل الّرسغني

 



 

 ،ومبا يوجب الغسل ،  من الفرجني من عني أو ريح  مبا خرج نتقُض الوضوءويَ 
 ومسِّ الذكر . ،وحنوه ، والقيء  ،وأكل َلم اإلبل  ،ونـو املضطجع 

 
 
 
 

 
وابنقطاع اَليض  ،وابلتقاء اخلتانني  ، - ولو بتفكر -جِيػٌب خبروج املين بشهوة 

 وابإلسالـ . ،وابملوت  ، -مع وجود بلل -وابالحتالـ   ، والنفاس
 

 

مع  ،على رتيع بدنو ، أو ينغمَس فيو  أف يُفيض املاء:  والُغسُل الواجب ىو
إال ابلنية  اشرعيً  وال يكوف ،والدلك ملا ديكن دلكو  ،املضمضة  واالستنشاؽ 

 مث التياُمُن . ،َغسِل أعضاء الوضوء إال القدمني تقدمي  ونُِدب ،لرفع ُموجبو 
 

 
ولدخوؿ  ، ولإلحراـ  ، اوملن غسَّل ميتً  ، والِعيديِن  ، لصالة اجلمعة  وُيشرَعُ 
 مكة .

 



 

 
أو خشي الضرر من  ، ُيستباح بو ما ُيستباح ابلوضوِء والُغسِل ملن ال جيد املاء 

 ، ضربٍة واحدٍة دَيَسُحػُهما : َمػرًَّة ب،  مث الَكػفَّاف  ،وأعضاُؤه : الوْجػُو  ،استعمالو 
ػيً   الُوُضوِء . نواقضُ  ونواقُضو،   اانويػاً ُمَسمِّ

 
 
 

 

فذاُت العادِة  ،وكذلك الطُّْهُر  ،مل أيت يف تَقديِر َأقلِّو وأكثره ما تقـو بو اَلجة  
ـُ اَليِض يتميػَُّز من غّْيِه ،  ،املتقرِّرِة تعمُل عليها  وغّيُىا ترجع إىل القرائن ، فد

ـَ اَليضِ                                                                                               مستحاضًة  إذا رأْت غّيَه ، و  ، فتُكوفُ  حائًضا  إذا رأْت د
 ،  واَلػائُض ال ُتَصػلِّي  ،صالٍة ُل أثَر الدـِ  وتتوضأُ لكلِّ وىي كالطَّاِىَرِة ، وتغسِ 

ـَ . ،حَّّت تغتِسَل بعَد الطُّهر  ؛وال تُوطَأُ  ، وال تُصوـُ   وتَقِضي الصيا
 

 

وُىو كاَلَيِض . ، وال َحػدَّ ألقَػلِّو  ، اوالنِّفاُس أكثُره أربعوف يومً      
 



 

 

 

ِِ ه : مصّيُ وآخرُ  ، واؿُ الزَّ  ، الظهرِ  وقتِ  ؿُ أوَّ   ى يَفِْء ِسوَ  -و مثلَ  الشيءِ  لِّ  
 ، نقيةً  بيضاءَ  ه ما دامت الشمسُ وآخرُ  ، العصرِ  وقتِ  أوؿ : وىو،  - واؿِ الزَّ 

  وىو ،: ذىاب الشفق األزتر  هوآخرُ  ،غروب الشمس   املغربِ  وقتِ  وأوؿُ 
  ،إذا انشق الفجر  وقت الفجر وأوؿُ  ،ه نصف الليل وآخرُ  ،الِعشاء  أوؿُ 

 
ىا رُ يذكُ  حنَي ها تُ ها عنها ؛ فوقأو سَ  وِ عن صالتِ  انـَ  نْ ومَ  ،طلوع الشمس ه وآخرُ 

 ،  واجبٌ  والتوقيتُ  هاوأدرؾ من الصالة ركعة فقد أدرك امعذورً  كافَ   نْ ومَ  ،
ُيَصلُّوف كغّيىم  -أو الطهارة  -الصالة  وانقصُ  مُ واملتيمِّ  ، جائزٌ  لعذرٍ  معُ واجلَ 

 حَّت ترتفعَ  بعد الفجرِ  : -يف غّي مكة  – ةػوأوقات الكراى ،  خأخّيٍ من غِّي 
 .  حَّت تغربَ  العصرِ  وبعدَ ،  -اجلمعة  يـو  يف غّي – الزواؿِ  وعندَ  ، الشمسُ 

 

 

 

عند ،  ينادي أبلفاظ األذاف املشروعة  ؛ أف يتخذوا مؤذانً  كل بلد  ألىل عُ شرَ يُ   
ع اإلقامة على شرَ مث تُ  ،ع للسامع أف يتابع املؤذف شرَ ويُ  ، دخوؿ وقت الصالة 

 الواردة .الصفة 
 



 

 

 

وال  ؛ عورتو وستُ  ،و وبدنو ومكانو من النجاسة  ثوبِ تطهُّي  ياملصلِّ  على وجيب
 يف ثوبِ  يوال ُيصلِّ ،   وال يكِفتُ ،   وال ُيسِبلُ ،   سُدؿُ وال يَ  ،الصمَّاء  لُ مِ تيش

إف كاف  -الكعبة عني  وعليو استقباؿُ  ، غصوبٍ مَ  وال ، ةٍ هرَ شُ  وال ثوبِ  ، حريرٍ 
 شاىد يستقبل اجلهة بعد التحرِّي امل وغّي،  -هلا أو يف حكم املشاىد  امشاىدً 

 
 

 
 قعود التشهد األوسط  وأركاهنا كلها مفتضة ؛ إال،  شرعية إال ابلنية  تكوف ال 

ولو   -لفاحتة يف كل ركعة او  ؛ التكبّي  إال وال جيب من أذكارىا ، ةػواالستاح
 وما عدا ذلك فسنن ، وىي : ، والتسليم  ،والتشهد األخّي  ،- مؤدتَّاكاف 

،  والتعوذ ،  والتوجو بعد التكبّية  ، والضم ،  األربعة  املواضعالرفع يف 
واألذكار الواردة يف  ،  والتشهد األوسط  ، الفاحتة معها غّيوقراءة  ،والتأمني 
 الدنيا واآلخرة ؛ مبا ورد ومبا مل يرد . يخبّي  الدعاءواالستكثار من  ،كل ركن 

 



 

 
 كنٍ ُر  أوْ  شرطٍ  وبتؾِ  ، منهامبا ليس  الشتغاؿِ ابو  ،  ابلكالـِ   الصالةُ  لُ بطُ وتَ 
 . امدً عَ 

 يَ ُأغمِ  ، وعمنعجز عن اإلشارة  نوتسقط عمَّ  ،على غّي مكلف  جتب وال 
. بٍ نْ  على جَ ، مثَّ  ا قاعدً ، مثَّ  اقائمً  املريضُ  يويصلِّ ،  ها وقتُ  عليو حَّت خرجَ 

 

 
 

 ، وركعتاف بعد املغرب ،وأربع قبل العصر  ، وأربع بعده ،قبل الظهر  أربع ىيو 
وصالة  ،وصالة الضحى  ،وركعتاف قبل صالة الفجر  ، العشاء  بعدوركعتاف 
 ،وحتية املسجد  ، -ركعة ؛ يوتر يف آخرىا  عشرةوأكثرىا ثالث  -الليل 

 وإقامة . أذافوركعتاف بني كل ،  واالستخارة 
 

،  رَ أكثػَ  كاف الثوابُ ؛  عُ مْ اجلَ  رَ ثػُ وإذا كَ  ، نيِ ابثنَ  دُ قِ ػوتنعَ  ؛ نِ نَ السُّ  دِ آكَ  نْ مِ  ىي
ـُ  يكوفَ  ىل أفْ وْ واألَ  ، وؿِ املفضُ  بعدَ  وتصحُّ   لنساءِ اب الرجلُ  ويؤُـّ  ،ار يػِ من اخل اإلما

 ّيِ يف غَ  ةُ ػعَ املتابػَ  بُ ػوجتَِ  ،-س كْ والعَ  - لِ ابملتنفِّ  ضُ واملفتِ  ، -س كْ ال العَ  -
 ،هم فِّ ػأخَ  ي هبم صالةَ ويصلِّ  ، ىوف كارِ   وُ لَ  مْ ىُ  اقومً  الرجلُ  ُـّ وال يؤُ  ، لٍ مبطِ 



 

 تْ وإذا اختلَّ  ، نُّ مث األسَ  ، األعلمُ  ، مثَّ  املنزؿ ، واألقرأُ  ، وربُّ  السلطافُ  : ـدَّ ويقَ 
ـِ  صالةُ  د ؛ إال الواحِ  وُ لفَ خَ  مهُ فُ وموقِ  ، بو ني؛ كاف ذلك عليو ال على املؤدتَِّ  اإلما
 مث الصبيافُ  ، الرجاؿِ  صفوؼُ  ـقدَّ تُ و ،   الصفِّ  طَ وسَ  النساءِ  وإمامةُ  ،و ينِ فعن ديَِ 

ف أ اجلماعةِ وعلى  ،أولو األحالـ والنهى  األوؿِ  ابلصفِّ  واألحقُّ  ، مث النساءُ ، 
، مث الذي يليو ،  األوؿَ  وا الصفَّ ػمُّ تِ يُ  وأف ،وا اخللل دُّ وأف يسُ ، هم وا صفوفَ وُّ سَ يُ 

 مث كذلك . 
 
 

 
 

 ويشرع  ،إبحراـ ، وتشهد ، وحتليل وقبل التسليم أو بعده ؛  سجداتف وىو    
 دَ ػجَ وإذا سَ  ،وللشك يف العدد  ، اهوً سَ  - ولو ركعةً  - ايدةِ وللزِّ  ،لتؾ مسنوف 

ـُ   . َتُّ ؤْ املُ  وُ اتبعَ  اإلما
 

 

وإف كاف  ،أحق أف يُقضى  -تعاىل  – ال لعذر ؛ فَدْيُن هللا االتؾ عمدً  كاف إف
إال صالة العيد ؛ ففي  ؛ ضاء ؛ بل أداء يف وقت زواؿ العذربق فليس؛  بعذر

 . وثني
 



 

 

وىي  ، واملريض  ،واملسافر  ،والعبد  ،ف ؛ إال املرأة كل مكلَّ   على بُ ػجتِ     
 ها وقتُ ووقتُ ، إال يف مشروعية اخلطبتني قبلها  هافُ ختالِ كسائر الصلوات ؛ ال 

وأف ينصت حاؿ ، رقاب الناس  يتخطىأف ال  وعلى من حضرىا ،الظهر
ومن  ،من اإلماـ  وُّ نػُ والدُّ ،  والتجمُّل ، بُ والتطيُّ  ، التبكّيُ  لو بَ دِ ونُ  ،اخلطبتني 

 . رخصةٌ  العيدِ  وىي يف يوـِ ،ها كَ منها ؛ فقد أدَر  أدرؾ ركعةً 

 

، ويف الثانية ستس كذلك ، يف األوىل سبع تكبّيات قبل القراءة ؛  ركعتاف ىي
الطريق  وخمالفةُ ،  إىل خارج البلد واخلروجُ ،  لُ التجمُّ  بُّ ػَ ستحويُ ، وخيطب بعدىا 

بعد ارتفاع الشمس  هاووقتُ  ، الفطر دوف األضحى يفقبل اخلروج  واألكلُ ، 
 ة .وال إقامَ  فيها وال أذافَ ، إىل الزواؿ  محٍ رُ  قدرَ 

 

 
 

،  وكلها جمزئة؛ صفات خمتلفة  على-صلى هللا عيو وسلم-رسوؿ هللا  صالىا قد
 إىل غّي القبلة ولو-صالىا الراجل والراكب  ؛وإذا اشتد اخلوؼ والتحم القتاؿ 

 . -ولو ابإلدياء 
 



 

 

وإذا ،  يدٍ رِ بَ  وفَ دُ  كافَ   وإفْ  ؛للسفر ادً قاصِ  هبلدِ ن مِ  ن خرجَ على مَ  القصرُ  بُ ػجيَِ 
ـَ   َتَّ أ؛  أربعٍ  على إقامةِ  ـَ وإذا عزَ ،  اومً يَ ين شرِ إىل عِ  رَ صَ ؛ قَ  ادً دِّ رَ متػَ  ببلدٍ  أقا

 وإقامتني . أبذافٍ ؛  اا وخأخّيً تقدديً  ولو اجلمعُ  ، ىابعدَ 
 
 

 

 ثالثةٌ  ووردَ  ،يف كل ركعة ركوعاف و ؛ ركعتاف  ِصَفِتهاوأصح ما ورد يف ، ةٌ نَّ سُ  وىي
ونُِدَب  ، ركوعٌ  وورد يف كل ركعةٍ ،  وعنيرك كلبني   قرأُ يَ ،  ، وستسةٌ  ، وأربعةٌ 

 . واالستغفارُ  ، والتصدُّؽُ ، والتكبّيُ  ، الدعاءُ 
 

 

يف الطاعة  ، والتغيبَ  رالذك نُ ؛ تتضمَّ  مها خطبةٌ بعدَ ؛  اجلْدب ركعتاف عند ُتسنُّ 
ـُ  رُ ستكثِ ويَ ، عن املعصية  ، والزجرَ  برفع  والدعاءِ ،  ن االستغفارِ و مِ ن معَ ومَ  اإلما

 . همتَ أرديػَ - ايعً رتَِ  -وف لُ وِّ وحيَُ ، دبِ اجلَ 
 



 

 

تغميضو إذا  و ووتوجيه، وتلقني اتضر الشهادتني ، عيادة املريض  ةنَّ ػالسُ  نمِ 
، -إال لتجويز حياتو  -واملبادرة بتجهيزه ، عليو  ﴾يس﴿ وقراءة ،مات 

، وعلى املريض أف حيسن الظن بربو ، وجيوز تقبيلو ، وتسجيتو ، والقضاء لدينو 
 . عليوويتخلص عن كل ما  ،ويتوب إليو 

 

؛ إذا كاف من  أوىل ابلقريبِ  والقريبُ ، امليت املسلم على األحياء  َغسل وجيب
 ؛، أو أكثر  ا ، أو ستسً ثالثً   سلُ ويكوف الغَ ، ابآلخر  الزوجني دُ أحَ و ، و نسِ جِ 

 . وال يُػَغسَّل الشهيدُ ،  نُ امليامِ  ـُ دَّ قَ وتػُ ،  كافورٌ  ؛ ويف اآلخرةِ  رٍ دْ مباء وسِ 
 

مع التمكن  –وال أبس ابلزايدة ، -ولو مل ديلك غّيه  -مبا يسته  وتكفينُ  بُ جيَِ 
 فِ بدَ ييُب  تط بَ دِ ونُ ،يف ثيابو اليت قُتل فيها  الشهيدُ  نُ كفَّ ويُ ، مغاالةمن غّي  -

 و .نِ فَ وكَ ت املي

، املرأة  طِ الرجل ، ووسَ  رأسِ  ويقـو اإلماـ ِحذاءَ ،  تِ يِّ ػَ على امل الصالةُ  بُ وجتَِ 
ُ ويكَ   ويدعو بنَيَ ، التكبّية األوىل الفاحتة وسورة  بعدَ  ويقرأُ ،  استسً أو  اأربعً  بِّ

،  والكافرِ  ، وقاتل نفسو، الغاؿِّ  وال ُيصلَّى على،  التكبّيات ابألدعية املأثورة 
 .الغائبِ  وعلى  ،بِ ػالقَ  ى علىصلَّ ويُ ،  والشهيدِ 



 

واملتقدِّـ عليها ، واَلمل هلا ُسنَّة ، واملشي معها ،  اجلنازة سريعً اب املشي ويكوف
، تِّباعها بنارإو ،  والنياحةُ ،  النعيُ  ـُ رُ ػحيْ وَ ، ويكره الركوب ، سواء  عنهاواملتأخر 

ـُ ، عَ هلا حَّت توضَ  عُ املتَّبِ  دُ وال يقعُ ، والدعاء ابلويل والثبور ، اجليب  وشقُّ   والقيا
 . هلا منسوخٌ 

 

،  ىَل و أَ  دُ ػْ حواللَّ  ، وال أبس ابلضَّرح، باع امليت يف حفرة دتنعو من السِّ  دفن وجيب
 بُّ ستحَ ويُ ،  اًل بِ ستقمُ  نِ و األديَْ نبِ على جَ  عُ وضَ ويُ ،  القِب  رِ خّ ؤَ من مُ  تُ يِّ ػاملَ  ويُدَخلُ 

القب زايدة على  وال يُرَفعُ ، يات ثَ حَ  ثالثَ  -َحَضَر  َمنْ  لِّ كُ  نْ مِ -التابِ  ثوُ ػحَ 
 .شب 

اختاذ القبور ،  ـُ رُ ػوحيَْ  مستقباًل للقبلة الزائرُ  ويقفُ ، مشروعة  للموتى والزايرة 
 .وسب األموات ، والقعود عليها ، وتسرجيها ،  زخرفتها، و مساجد 

ـِ  إىداءُ كذلك و  ، مشروعةٌ  والتعزيةُ   . ألىل امليت الطعا
 

 
 

 .اػفً مكلَّ  كُ كاف املالِ ، إذا  يف األمواؿ اليت ستأيت  بُ ػجتَِ 
 



 

 

 .والغنم ،  والبقر،  اإلبلُ  ، وىي : مِ عَ منو يف النػَّ  بُ ػإمنا جتَِ 
 

 
 افإذا بلغت ستسً  ، شاةٌ  مث يف كل ستسٍ ، ففيها شاة ؛  استسً  اإلبلُ  تْ إذا بلغَ 

 ى إحدَ  ويف،  ةٌ قَّ وأربعني حِ  ويف ستٍّ ،  وفٍ بُ لَ  أو ابنُ ،  خماضٍ  ابنةُ  ففيها؛وعشرين 
 

تاف إىل مئة قَّ ويف إحدى وتسعني حِ ، بوف لَ  اوسبعني بنت ويف ستِّ  ، عةٌ ذَ ني جَ وستِّ 
 قػٌَّة .ستسني حِ  ويف كلِّ  ،بوف لَ  أربعني ابنةُ  ففي كلِّ ؛  تْ فإذا زادَ ، شرين وعِ 

 

 

 .كذلك   مثَّ  ، ةٌ نَّ سِ ويف أربعني مُ ،  أو تبيعةٌ  تبيعٌ  يف ثالثني من البقرِ  بُ وجيِ 
 

 

إىل ، فيها شااتف ، و ى وعشرين وإحدَ  ئةٍ إىل م، شاةٌ  يف أربعني من الغنمِ  بُ جيَِ و 
يف  مثَّ ،  وفيها أربعٌ  ، مئة وواحدةٍ  إىل ثالثِ ه، ياشِ  وفيها ثالثُ  ، وواحدةٍ  مائتني

 . شاةٌ  ةٍ ئم كلِّ 

 . الصدقةِ  ةَ يَ شْ خَ ؛ عٍ بني جمتمِ  ؽُ وال يفرَّ ، من األنعاـ  بني مفتؽٍ  عُ مَ  جيُ وال
 



 

يطني لِ وما كاف من خَ ، وال يف األوقاِص ،  يضةِ رِ الفَ  وفَ فيما دُ  وال شيءَ 
،  وال صغّيةٌ ،  وال عيبٍ ،  وارٍ عَ  وال ذاتُ ، مةٌ رِ ىَ  ذُ ؤخَ وال تُ ابلسوِيَّة ، اف عَ فيتاجَ 

 .غنمٍ  وال فحلُ ،  ضٌ وال ماخِ ،  ّبَّ وال رُ ،  ولةُ وال أكُ 
 
 
 
 
 

ونصاب الذىب عشروف ،  ربع العشر -إذا حاؿ على أحدمها اَلوؿ -ِىػي 
وال زكاة يف ، فيما دوف ذلك  يءوال ش،  ونصاب الفضة مائتا درىم،  ادينارً 

 التجارة ، واملستغَػالَّت. وأمواؿ،  من اجلواىر غّيمها
 

 

سقى وما كاف يُ ؛  والزبيب،  والتمر ، والذرة، والشعّي ، جيب العشر يف اَلنطة 
فيما عدا  يءوال ش،  ونصاهبا ستسة أوسقالعشر ، ففيو نصف  ا ؛منهملػَْسيّن اب

 العشر .وجيب يف العسل ،  كاخلضروات وغّيىا، ذلك 



 

ـِ ،  وجيوز تعجيل الزكاة ،  يف فقرائهم حملٍّ  كلِّ   أغنياءِ  صدقاتِ  أف يردَّ  وعلى اإلما
 .-جائراً  كافَ   وإفْ -لطافِ ها إىل السُ بدفعِ  املاؿِ  ربُّ  بأُ ويَ 

 

 
، وحتُرـُ على بين ىاشم وَموالِيهم ، وعلى  -كما يف اآلية   -ىي ذتانيٌة     

 األغنياِء ، واألقوايِء املُْكَتِسِبنَي .
 
 
 

 
ِد العبِد ، وُمنِفِق ىي صاٌع من القوِت املُعتاِد عن كلِّ فرٍد ، والُوُجوُب على سيِّ  

الصَّغِّي ، وحَنِْوه ، وَيُكوُف إخراُجها قبَل صالِة الِعيِد ، وَمْن ال جيَُِد ِزايدًة َعَلى 
 ُقوِت يَػْوِمِو وليلِتِو ؛ َفال ِفْطرَة َعَلْيِو ، وَمْصرُِفها مْصِرُؼ الزَّكاِة .

 

 
جيَُِب ِفيما يُػْغَنُم يف القتاِؿ ، ويف الرَّكاِز ، وال جيَُِب فيما َعدا ذلك ، وَمْصرِفُُو   



 

َا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء فََأفَّ ِللَّػِو سُتَُسُو :  -تَعاىل  –َمن يف قولِو  ﴿ َواْعَلُموا َأمنَّ
 َوِللرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرَّبٰ َواْليَػَتاَمٰى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل ﴾ .

 

 
ـُ رََمَضاَف ِلُرْؤيَِة ِىالَِلِو من َعْدٍؿ ،   ِة شعباَف ، ويصوـُ أو إكماِؿ ِعدَّ جيَُِب ِصيا

لِزـَ  ؛كماهِلا ، وإذا رآه أىُل بَػَلٍد ؛ ما ملْ َيظهْر ِىالُؿ شوَّاٍؿ قبَل إ اثالِثني يومً 
 سائَر البالِد املوافقُة ، وعلى الصائِم النيُة قبَل الَفْجِر .

 
 

 
الوصاُؿ ، وعلى ، وحَيُْرـُ  ا، واجِلَماِع ، والَقْيِء َعْمدً َويَػْبُطُل ابألْكِل ، والشُّرب 

 كفَّارُة ككفَّارِة الظِّهاِر ، ويُنَدُب تعجيُل الِفطِر وخأخُّي السُُّحوِر . امن أفطَر َعْمدً 
 

جيَُِب على من أفطَر لُعذٍر َشرعيٍّ أْف يْقِضَي ، والفطُر للمسافِر وحنِوه رُخصٌة ؛ 
إال أف خَيَْشى التَّلَف أِو الضَّْعَف َعْن الِقتاؿ ؛ فَػَعِزدْيٌَة ، وَمْن مات وعلْيِو صوـٌ ؛ 



 

ـَ َعْنُو َولِيُُّو ، والكبُّي العاجُز عن األداِء والقضاِء ؛ ُيَكفُِّر عْن ُكلِّ يوـٍ إبطعاـِ  صا
 مسكنٍي ، والصَّاِئُم املَُتَطوُِّع أمُّي نفسو ، ال قضاء عليو وال كفَّارََة .

 

 
 

ػِة ، وحُمَرَّـٍ ، وَشعباَف ،       ـُ ستٍّ ِمن َشواٍؿ ، وِتسٍع ِذي اَِلجِّ ُيسَتَحبُّ ِصيا
ـِ الِبيِض ، وأفضُل التطوُِّع صوـُ يَوـٍ وإفطاُر يوـٍ ،  واالثننِي واخلميِس ، وأايَّ

ْىِر ، وإفراد يَػْوـُ اجلُُمَعِة ، ويوـِ السَّبت ، وحَيُْرـ صوـُ  الِعيَدْيِن ، وُيْكَرُه صُوـ الدَّ
ـِ التَّْشرِيق ، واستقَباُؿ رمضاف بيوـٍ أو يومنِي .  وأايَّ

 
 
 

 
سيَّما  ؛املساجِد ، وُىو يف رمضاَف آكُد يف كلِّ وقٍت يف  -َوَيِصحُّ  –ُيشرَُع     

ـُ ليايل الَقْدِر  يف العشِر األواِخِر منُو ، وُيستَحبُّ االجتهاُد يف العمِل فيها ، وقيا
 ، وال خيُرُج املعتِكُف إال َلاَجٍة .

 



 

 
 .، وكذلك الُعْمَرَة ؛ وما زاد فَػُهَو اَنِفلةٌ  اكلِّ مكلٍَّف ُمسَتِطيٍع فَػْورً   جيُب على

جيَُِب تعينُي نوِع اَلجِّ ابلنِّيَِّة ؛ ِمن دَتَتٍُّع أْو ِقراٍف أْو إفراٍد ، واألوَُّؿ أفضُلها ، 
ـُ ِمن املواقيِت املعروفِة ، وَمن كاَف دوهنَ   ، حَّتَّ  ا ؛ فُمَهلُُّو أىُلوُ ويكوُف اإلحرا

 . أىُل مكََّة  ِمْن مكَّةَ 

َماَمة ، وال البُػْرُنَس ، وال السراويل ، وال ثواًب وال يلَبُس املُحِرـُ القميص ، وال العِ 
َمسَُّو َوْرٌس ، وال َزْعَفراف ، وال اخلُفَّني إال أْف ال جيَِد نَػْعَلنِي ؛ فليقطَُعُهما حَّتَّ 
َتِقُب املرأُة ، وال تلَبُس الُقفَّازين ، وما مسَُّو   يكوان أسفَل ِمن الَكعبني ، وال تنػْ

 
 

الَوْرُس والّزعفراُف ، وال يتطَيَُّب ابتداًء ، وال أيُخُذ ِمن َشعرِه أو َبَشرِه إال ِلُعْذٍر ، 
وال يرُفُث ، وال يفُسُق ، وال جياِدُؿ ، وال يَنِكُح ، وال يُنَكُح ، وال خَيُطُب ، وال 

فعليو جزاٌء ِمثُل ما قَتَل ِمن النػََّعِم ، حَيُْكُم بِِو َذَوا َعْدٍؿ يقُتُل صيًدا ، ومن قتَػَلُو ؛ 
، وال أيكل ما صاده غّيه ؛ إاّل إذا كاف الّصائد حالاًل ومل يصده ألجلو ، وال 

يُعُضُد ِمن شجِر اَلَرـِ ، إاّل اإلْذِخَر ، وجيوُز قتل الفواسِق اخلمِس ، وصيُد َحَرـِ 
َة ؛ إال أفَّ من قطَع شجَرُه أو َخَبطَُو  ؛ كاف َسَلُبو املدينِة وشجرِه كحرـِ مكَّ 

 حالاًل ملن وَجَدُه ، وحَيُْرـُ َصيُد َوجٍّ وَشجُره .



 

 

وعند قدـو اَلاجِّ مكة ؛ يطوؼ للقدوـِ سبعَة أشواٍط ، يَػْرُمُل يف الثالثِة اأُلَوىِل ، 
ْحَجٍن ويُػَقبُِّل امِلْحَجَن ودَيِشي فيما بَِقَي ، ويُػَقبُِّل اَلَجَر األسودَ  ، أو يسَتِلُمُو مبِِ 

القاِرَف طواٌؼ واِحٌد ، وَسعٌي واِحٌد ،  ْكِفيويَ  وحَنَوه ، وَيسَتِلُم الرُّْكَن الَيماينَّ ،
ًئا ساتَر العورة ، و  ؛  اجُّ اَلائُض تفَعُل ما يفعُل اَلوَيكوُف حاَؿ الطواِؼ متوضِّ

َر أْف ال تُطوؼ ابلبيِت ، ويُنَدُب الذِّكُر حاَؿ الطواِؼ ابملػَأثوِر ، وبعد  فراِغو َغيػْ
 ُيَصلِّي ركعَتني يف مقاـِ إبراىيَم ، مثَّ يُعوُد إىل الرُّْكِن فيسَتِلُمو .

 

ويسَعى بنَي الصَّفا واملروِة سبعَة أشواِط داِعًيا ابملأثوِر ، وإذا كاَف ُمَتَمتًِّعا ؛ صاَر 
، وتوّجو إىل مًًن ، بعَد السَّعِي حالاًل ؛ حَّتَّ إذا كاَف يوـُ التويِة ؛ أَىلَّ ابَلجِّ 

 وصّلى هبا : الّظهر ، والعصر ، واملغرب ، والعشاء ، والفجر .
 
 

 فصٌل :
مث أييت عرفة صبح يـو عرفة ملبًِّيا مكبًا ، وجيمع العصرين فيها ، وخيُطب ، مث 

، وأييت املزدلفة ؛ وجيمع فيها بني العشاءين ، مث  بعد الغروبيفيض من عرفة 
يبيت هبا ، مث يصلي الفجر ، وأييت املشعر ؛ فَيذُكُر هللاَ عنَده ، ويقف بو إىل 

ر ، مث يسلك الطريق الوسطى  قبل طلوع الشمس ، مث يدفع حَّت أييت بطن حمسِّ
ّيميها بسبع َحَصَياٍت ، ُيكبِّ إىل اجلمرة اليت عند الّشجرة وىي رترة العقبة ، ف

، وال يرميها إالَّ بعد طلوع الشمس ؛   -مثل حصى اخلَْذؼِ  –مع كلِّ حصاة 



 

بياف ؛ فيجوز هلم قبل ذلك ، وحيِلق رأسو أو يقّصره ، فيِحلُّ لو   إالَّ النِّساء والصِّ
كل شيء إالَّ النِّساء ، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إىل البيت قبل أف يرمي ؛ 

ويرمي يف كل يـو من  مث يرجع إىل مًًن : فيبيت هبا ليايَل التَّشريق ، فال حرج ،
نْػَيا ، مث  أايـ التشريق اجلمرات الثالث بسبع حصيات ؛ مبتدًًئ ابجلمرة الدُّ

الوسطى ، مث رترة الَعَقَبة ، وُيستحبُّ ملن حُيجُّ ابلّناس أف خَيْطُبَػُهم  يـو النَّحر ، 
وىو طواؼ الزايرة  -ويف وسط أايـ التَّشريق ، ويطوؼ اَلاجُّ طواؼ اإلفاضة 

للوداع  طاؼ ؛ فرغ من أعماؿ اَلجِّ ، وأراد الّرجوعالنَّحر ، وإذا  يـو -
 ُوُجواب ؛ إاّل أنو ُخفَِّف عن اَلائض .

واهَلْدُي ؛ أفَضُلو الَبَدنَُة ، مث البقرةُ ، مُث الشاُة ، وجُتِزئ الَبَدنَة والبقرة عن  -
، وَيرَكَب عَليو ، ويُنَدُب َلُو سبعة ، وجيوز للُمهِدي أْف أيُكَل ِمن ََلِْم َىديِو 

 إشعارُه وتقِليُده ، وَمْن بَػَعَث هبدٍي ؛ مل حَيُرـْ عليو شيٌء دمَّا حَيُرـ َعلى املُحرِـِ .
 
 
 

 

 ىسعَ ويَ  ، وؼُ يطُ  مثَّ  ، لِّ ػإىل اَلِ  خرجَ ؛  ةَ يف مكَّ  كافَ   نْ ومَ ،  ن امليقاتِ هلا مِ  ـُ رِ حيُ  
 . ةِ نَ السَّ  يف رتيعِ  مشروعةٌ  يَ وىِ  ، - رُ صِّ قَ يػُ  وأ – قُ لِ وحيَ  ،

 
 



 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 


