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سبعة باها التطهير يجوز التي المياه باها التطهير يجوز التي المياه الطهارة كتاب
وماء البرد وماء الثلج وماء البئر وماء النهر وماء البحر وماء السماء ماء مياه

غير مطهر طاهر الول أقسام خمسة على المياه ثم المياه اقسام العين
الهرة منه شربات ما وهو مكروه مطهر طاهر والثانأي المطلق وهوالماء مكروه
أو حدث لرفع استعمل ما وهو مطهر غير طاهر والثالث قليل وكان ونأحوها
عن انأفصاله بامجرد مستعمل الماء ويصير بانيته الوضوء على كالوضوء لقرباه

ول الظأهر في عصر غير من بانفسه خرج ولو وثمر شجر باماء يجوز ول الجسد
مخالطة في والغلبة الغلبة تكون بام عليه غيره باغلبة أو باالطبخ طبعه زال باماء

وسيلنأه رقته عن الماء باإخراج الجامدات
في والغلبة شجر وورق وفاكهة كزعفران باجامد كلها أوصافه تغير يضر ول

والطعم اللون له كاللبن فقط وصفان له مائع من واحد وصف باظهور المائعات
ل الذي المائع في والغلبة كالخل ثلثة له مائع من وصفين وباظهور له رائحة ول

فإن باالوزن تكون الرائحة المنقطع الورد وماء المستعمل كالماء له وصف
الوضوء باه يجوز ل المطلق من بارطل المستعمل الماء من رطلن اختلط

قليل راكدا وكان نأجاسة فيه حلت الذي وهو نأجس ماء والراباع جاز وباعكسه
وظأهر جاريا أو فيه أثرها يظهر لم وإن فينجس عشر في عشر دون ما والقليل

وهو طهوريته في مشكوك ماء والخامس ريح أو لون أو طعم والثر أثرها فيه
 باغل أو حمار منه شرب ما
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على يكون حيوان منه شرب إذا القليل والماء السؤر احكام بايان في فصل
أو آدمي منه شرب ما وهو مطهر طاهر الول سؤرا ويسمى أقسام أرباعة
منه شرب ما وهو استعماله يجوز ل نأجس والثانأي لحمه يؤكل ما أو فرس
مكروه والثالث والذئب كالفهد البهائم سباع من شيء أو الخنزير أو الكلب
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الطير وسباع المخلة والدجاجة الهرة سؤر وهو غيره وجود مع استعماله
طهوريته في مشكوك والراباع العقرب ل وكالفأرة والحدأة والشاهين كالصقر

في فصل صلى ثم وتيمم باه توضأ غيره يجد لم فإن والحمار البغل سؤر وهو
للتوضؤ تحري طاهر أكثرها أوان اختلط لو والثياب الوانأي في التحري

المختلطة الثياب وفي للشرب إل يتحرى ل نأجسا أكثرها كان وإن والشرب
نأجسا أو طاهرا اكثرها كان سواء يتحرى
باوقوع الصغيرة البئر تنزحا الصغيرة البئر وتطهيرها الباار احكام في فصل

خرج ولو خنزير وباوقوع خمر أو دم كقطرة الرواث غير من قلت وإن نأجاسة
ولو حيوان وباانأتفاخ فيها آدمي أو شاة أو كلب وباموت الماء فمه يصب ولم حيا

دجاجة فيها ماتت وإن نأزحها يمكن لم لو دلو ومائتا المياه الكثيرة البئر صغيرا
نأزحا لزم نأحوها أو فأرة فيها ماتت وإن دلوا أربايعن نأزحا لزم نأحوهما أو هرة أو

مال المستسقي ويد والرشاء والدلو للبئر طهارة ذلك وكان دلوا عشرين
أن أو الناظأر يستكهره إن إل والخثي والروث باالبعر البئر تنجس ول البئر ينجس

ول وعصفور حمام باخرء الماء يفسد ول الماء يفسد مال باعرة عن دلو يخلو ل
دام مال باموت

باوقوع ول وعقرب وزنأبور وذبااب وباق الماء وحيوان وضفدع كسمك فيه له
باغل باوقوع ول نأجاسة بادنأه على يكن ولم حيا خرج إذا لحمه يؤكل وما آدمي

أخذ الماء الى الواقع لعاب وصل وإن الصحيح في ووحش طير وسباع وحمار
وليلة يوم من ينجسها فيها ميت حيوان ووجود البئر في حيوان وجود حكمه

 وقوعه وقت يعلم لم إن لياليها و أيام ثلثة من ومنتفخ
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أثر يزول حتى الستبراء الرجل يلزم وكيفيته حكمه وفي الستنجاء في فصل
أو الضطجاع أو التنحنح أو باالمشي إما عادته حسب على قلبه ويطمئن البول
حكم البول رشح بازوال يطمئن حتى الوضوء في الشروع له يجوز ول غيره

المخرج يتجاوز لم ما السبيلين من يخرج نأجس من سنة والستنجاء الستنجاء
افترض الدرهم على زاد وإن باالماء إزالته وجب الدرهم قدر وكان تجاوز وإن

وإن والنفاس والحيض الجناباة من الغتسال عند المخرج في ما غسل ويفترض
باالماء والغسل ونأحوه منق باحجر يستنجى أن ويسن قليل المخرج في ما كان

يقتصر أن ويجوز يغسل ثم فيسمح والحجر الماء باين الجمع والفضل احب
سنة ل مندوب الحجار في والعدد المحل إنأقاء والسنة الحجر أو الماء على

وكيفية كيفيته دونأها باما التنظيف حصل إن نأدباا أحجار باثلثة فيستنجي مؤكدة
خلف من وباالثانأي خلف إلى المقدم جهة من الول باالحجر يمسح أن الستنجاء

إذا خلف الى قدام من وباالثالث قدام الى
والمرأة قدام الى خلف من يبتدىء مدلة غير كانأت وإن مدلة الخصية كانأت

ثم باالماء أول يده يغسل ثم فرجها تلويث خشية خلف الى قدام من تبتدىء
الرجل ويصعد احتاج إن ثلثة أو إصبعين أو إصبع باباطن باالماء المحل يدلك

يقتصر ول بانصره يصعد ثم الستنجاء اباتداء في غيرها على الوسطى إصبعه
خشية اباتداء معا أصاباعها وأوسط بانصرها تصعد والمرأة واحدة إصبع على

إرخاء وفي الكريهة الرائحة يقطع حتى التنظيف في ويبالغ اللذة حصول
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القيام قبل مقعدته ونأشف ثانأيا يده غسل فرغ فإذا صائما يكن لم إن المقعدة
 صائما كان إذا
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وزاد مخرجها النجاسة تجاوزت وإن للستنجاء العورة كشف يجوز ل فصل
لزالته ويحتال يزيله ما وجد إذا الصلة معه تصح ل الدرهم قدر على المتجاوز

الستنجاء ويكره الستنجاء باه يكره ما يراه من عند العورة كشف غير من
محترم وشيء وجص وزجاج وفحم وخزف وآجر باهيمة أو لدمي وطعام باعظم

الخلء ويدخل الحاجة قضاء آداب عذر من إل اليمنى وبااليد وقطن ديباج كخرقة
معتمدا ويجلس دخوله قبل الرجيم الشيطان من باالله ويستعيذ اليسرى بارجله
ولو واستدباارها القبلة استقبال تحريما ويكره لضرورة إل يتكلم ول يساره على
أو يبول أن ويكاره الريح ومهب والقمر الشمس عين واستقبال البنيان في

إل قائما والبول مثمرة شجرة وتحت والطريق والحجر والظل الماء في يتغوط
عني أذهب الذي لله الحمد يقول ثم اليمنى بارجله الخلء من ويخرج عذر من

وعافانأي الذى
الوجه غسل الول فرائضه وهي أرباعة الوضوء أركان فرائضة الوضوء في فصل
باين ما عرضا وحده الذقن أسفل الى الجبهة سطح مبدأ من طول وحده

كعبيه مع رجليه غسل والثالث مرفقيه مع يديه غسل والثانأي الذنأين شحمتي
باه إل يحل ل ما استباحة وسببه وحكمه الوضوء سبب رأسه رباع مسح والراباع

الوضوء وجوب شروط الخرة في الثواب الخروي وحكمه الدنأيوي حكمه وهو
الكافي الماء استعمال على وقدرة والسلم والبلوغ العقل وجوباه وشرط
الوضوء صحة شروط الوقت وضيق والنفاس الحيض وعدم الحدث ووجود
حيض من ينافيه ما وانأقطاع الطهور باالماء البشرة عموم ثلثة صحته وشرط
 وشحم كشمع الجسد الى الماء وصول يمنع ما وزوال وحدث ونأفاس
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يفتى ما أصح في الكثة اللحية ظأاهر غسل يجب الوضوء احكام تمام في فصل
الى الماء إيصال يجب ول الخفيفة اللحية باشرة الى الماء إيصال ويجب باه

عند الشفتين من انأكتم ما الى ول الوجه دائرة عن الشعر من المسترسل
يمنع ما فيه كان أو النأملة فغطى الظفر طال أو الصاباع انأضمت ولو النأضمام

ويجب ونأحوها البراغيث وخرء الدرن يمنع ول تحته ما غسل وجب كعجين الماء
الدواء على الماء إمرار جاز رجليه شقوق غسل ضره ولو الضيق الخاتم تحريك

ول حلقه باعد الشعر موضع على الغسل ول المسح يعاد ول فيها وضعه الذي
وشارباه ظأفره باقص الغسل
الى اليدين غسل شيئا عشر ثمانأية الوضوء في يسن الوضوء سنن في فصل

فقده عند باالصبع ولو اباتدائه في والسواك اباتداء والتسمية الرسغين
المضمضة في والمبالغة غرفات باثلث والستنشاق باغرفة ولو ثلثا والمضمضة
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وتخليل أسفلها من ماء باكف الكثة اللحية وتخليل الصائم لغير والستنشاق
باماء ولو الذنأين ومسح مرة باالمسح الراس واستيعاب الغسل وتثليث الصاباع
والبداءة كتاباه في تعالى الله نأص كما والترتيب والنية والولء والدلك الرأس

إن وقيل الحلقوم ل الرقبة ومسح الرأس ومقدم الصاباع ورؤوس باالميامن
عشر أرباعة الوضوء آداب من الوضوء آداب في فصل مستحبة الخيرة الرباعة

وعدم باغيره الستعانأة وعدم القبلة واستقبال مرتفع مكان في الجلوس شيئا
باالمأثور والدعاء اللسان وفعل القلب نأية باين والجمع الناس باكلم التكلم

الواسع خاتمه وتحريك أذنأيه صماخ في خنصره وإدخال عضو كل عند والتسمية
دخول قبل والتوضؤ بااليسرى والمتخاط اليمنى بااليد والستنشاق والمضمضة

الوضوء فضل من يشرب وأن باعده باالشهادتين والتيان المعذور لغير الوقت
 المتطهرين من اجعلني و التواباين من اجعلني اللهم يقول وأن قائما
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الماء في السراف أشياء ستة للمتوضىء ويكره الوضوء مكروهات في فصل
غير من باغيره والستعانأة الناس باكلم والتكلم باه الوجه ضرب و فيه والتقتير

ثلثة على الوضوء الوضوء اقسام في فصل جديد باماء المسح وتثليث عذر
وسجدة الجنازة ولصلة نأفل كانأت ولو للصلة المحدث على فرض الول أقسام
مندوب والثالث باالكعبة للطواف واجب والثانأي آية ولو القرآن ولمس التلوة
الوضوء على وللوضوء عليه وللمداومة منه استيقظ وإذا طهارة على للنوم
وغسل الصلة خارج وقهقهة شعر وإنأشاد خطيئة وكل ونأميمة وكذب غيبة وباعد
وشرب أكل عند وللجنب الجناباة غسل وقبل صلة كل ولوقت وحمله ميت
وخطبة وإقامة وأذان علم ودراسة وروايته وحديث وقرآن ولغضب ووطء ونأوم

الصفا باين وللسعي باعرفة ووقوف وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا وزيارة
امرأة مس إذا كما العلماء خلف من وللخروج جزور لحم وأكل والمروى

السبيلين من خرج ما شيئا عشرة اثنا الوضوء ينقض الوضوء نأواقض في فصل
من سائلة ونأجاسة دم رؤية غير من ولدة وينقضه الصح في القبل ريح إل

ل ما وهو الفم مل إذا مرة أو علق أو ماء أو طعام وقيء وقيح كدم غيرهما
ودم سببه اتحد إذا القيء متفرق ويجمع الصح على باتكلف إل الفم عليه ينطبق

وارتفاع الرض من المقعدة فيه تتمكن لم ونأوم ساواه أو البزاق على غلب
وسكر وجنون وإغماء الظاهر في يسقط لم وإن انأتباهه قبل نأائم مقعدة

من باها الخروج تعمد ولو وسجود ركوع ذات صلة في يقظان باالغ وقهقهة
عشرة الوضوء ينقض ل فيما فصل حائل بال منتصب باذكر فرج ومس الصلة
غير من لحم وسقوط محله عن يسل لم دم ظأهور الوضوء تنقض ل أشياء
وإذن جرحا من دودة وخروج رشته له يقال الذي المدنأى كالعرق دم سيلن
وتمايل كثيرا ولو بالغم وقيء الفم يمل ل وقيء امرأة ومس ذكر ومس وأنأف
سقط أزيل لو شيء الى مستندا ولو متمكن ونأوم مقعدته زوال احتمل نأائم
والله السنة جهة على ساجدا أو راكعا ولو مصل ونأوم فيهما الظاهر على

 الموفق
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خروج أشياء سبعة من باواحد الغسل يفترض الغتسال يوجب ما في فصل
وتواري جماع غير من باشهوة مقره عن انأفصل إذا الجسد ظأاهر الى المني
باوطء المني وإنأزال حي آدمي سبيلي أحد في مقطوعها من وقدرها حشفة

النوم قبل منتشرا ذكره يكن لم اذا النوم باعد رقيق ماء ووجود باهيمة أو ميتة
حصلت ولو ونأفاس وباحيض وإغماء سكر من إفاقته باعد منيا ظأنه بالل ووجود
فصل كفاية الميت تغسيل ويفترض الصح في السلم قبل المذكورة الشياء

بال واحتلم وودي مذي منها يغتسل ل أشياء عشرة منه الغتسال ليجب ما في
وجود من مانأعة باخرقة وإيلج الصحيح في باعدها دم رؤية غير من وولدة بالل

من ميتة أو باهيمة ووطء السبيلين أحد في ونأحوه إصبع وإدخال وحقنة اللذة
إنأزال غير من باكارتها تزل لم باكر وإصاباة إنأزال غير

والنأف الفم غسل شيئا عشر أحد الغتسال في يفترض الغسل بايان في فصل
وداخل منضم غير وثقب وسرة فسخها في عسر ل قلفة وداخل مرة والبدن

الماء سرى إن المرأة شعر من المضفور ل مطلقا الرجل شعر من المضفور
في فصل الخارج والفرج والحاجب الشارب وباشرة اللحية وباشرة أصوله في

والنية باالتسمية الباتداء شيئا عشرة اثنا الغتسال في يسن الغسل سنن
ثم فرجه وغسل باانأفرادها كانأت لو نأجاسة وغسل الرسغين الى اليدين وغسل
الرجلين غسل يؤخر ولكنه الرأس ويمسح الغسل فيثلث للصلة كوضوئه يتوضأ

ولو ثلثا بادنأه على الماء يفيض ثم الماء فيه يجتمع محل في يقف كان إن
ويبدتدىء السنة أكمل فقد ومكث حكمه في ما أو الجاري الماء في انأغمس

جسده ويدلك اليسر ثم اليمن منكبه باعدها ويغسل بارأسه الماء صب في
 غسله ويوالي
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أنأه إل الوضوء آداب هي الغتسال وآداب ومكروهاته الغتسال آداب في فصل
الوضوء في كره ما فيه وكره العورة كشف مع غالبا يكون لنأه القبلة يستقبل ل

الجمعة صلة أشياء لرباعة الغتسال يسن الغتسال لها يسن التي الشياء
في الغتسال ويندب الزوال باعد عرفة في وللحاج وللحرام العيدين وصلة

وعند جنون من أفاق ولمن باالسن بالغ ولمن طاهرا أسلم لمن شيئا عشر ستة
سيدنأا مدينة ولدخول رآها إذا القدر وليلة باراءة ليلة وفي ميت وغسل حجامة
مكة دخول وعند النحر يوم غداة بامزدلفة وللوقوف وسلم عليه الله صلى النبي

شديد وريح وظألمة وفزع واستسقاء كسوف ولصلة الزيارة لطواف
عقد وحقيقتها النية الول ثمانأية باشروط التيمم يصح صحته شروط التيمم بااب

النية صحة وشروط باه يتيمم ما على يده ضرب عند ووقتها الفعل على القلب
أحد باه للصلة التيمم نأية لصحة ويشترط ينويه باما والعلم والتمييز السلم ثلثة
تصح ل مقصودة عبادة نأية أو الصلة استباحة أو الطهارة نأية إما أشياء ثلثة

يكن ولم القرآن لقراءة نأواه أو فقط التيمم نأوى إذا باه يصلى فل طهارة بادون
وحصول المصر في ولو ماء عن ميل كبعده للتيمم المبيح العذر الثانأي جنبا

ل لعجن واحتياج وعطش عدو وخوف المرض أو التلف منه يخاف وبارد مرض
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ال من وليس باناء ولو عيد أو جنازة صلة فوت وخوف آلة ولفقد مرق الطبخ
جنس من باطاهر التيمم يكون أن الثالث والوقت الجمعة فوت خوف العذر

 والذهب والفضة الحطب ل والرمل والحجر كالتراب الرض
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لو حتى باأكثرها أو اليد باجميع يمسح أن الخامس باالمسح المحل استيعاب الرباع
أن السادس الرأس مسح باخلف استوعب حتى كرر ولو يجوز ل باإصبعين مسح
إصاباة الضرباتين مقام ويقوم واحد مكان في ولو الكفين باباطن باضرباتين يكون

أو حيض من ينافيه ما انأقطاع الساباع التيمم بانية مسحه إذا باجسده التراب
التيمم سبب وشحم كشمع المسح يمنع ما زوال الثامن حدث أو نأفاس

مسح وركناه أركانأه الوضوء في ذكر كما وجوباه وشورط وسببه وجوباه وشروط
والموالة والترتيب أوله في التسمية سبعة التيمم وسنن سننه والوجه اليدين
تاخير الصاباع وتفريج ونأفضهما وإدباارهما التراب في وضعهما باعد اليدين وإقبال
التأخير ويجب الوقت خروج قبل الماء يرجو لمن التيمم تأخير ونأدب التيمم
لم ما السقاء أو باالثوب باالوعد التأخير ويجب القضاء خاف ولو باالماء باالوعد
القضاء يخف
مع قرباه طن إن خطوة أرباعمائة مقدار الى الماء طلب ويجب الماء طلب
النفوس باه تشح ل محل في كان إن معه هو ممن طلبه ويجب فل وإل المن

الصلة نأفقته عن فاضل معه كان إن باه شراؤه لزمه مثله باثمن إل يعطه لم وإن
على تقديمه وصح والنوافل الفرائض من شاء ما الواحد باالتيمم يصلي باالتيمم
أكثره كان وإن تيمم جريحا نأصفه أو البدن أكثر كان ولو الجريح يصنع ما الوقت
التيمم نأواقض والتيمم الغسل باين يجمع ول الجريج ومسح غسله صحيحا
اليدين مقطوع الكافي الماء استعمال على والقدرة الوضوء نأاقض وينقضه

طهارة باغير يصلي جراحة باوجهه كان إذا والرجلين اليدين ومقطوع والرجلين
 يعيد ول
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الصغر الحدث في الخضيى على المسح صح حكمه الخفين على المسح بااب
جلد من نأعل لهما كان سواء الجلد غير ثخين شيء من كانأا ولو والنساء للرجال

الول شروط سبعة الخفين على المسح لجواز ويشترط جوازه شروط ل او
نأاقض حصول قبل أتمه إذا الوضوء كمال قبل ولو الرجلين غسل باعد لبسهما
يجوز فل فيهما المشي متاباعة إمكان والثالث للكعبين سترهما والثانأي للوضوء

ثلث قدر خرق عن منهما كل خلو والراباع حديد أو خشب أو زجاج من خف على
شد غير من الرجلين على استمساكهما والخامس القدم أصاباع أصغر من أصاباع

القدم مقدم من يبقى أن والساباع الجسد الى الماء وصول منعهما والسادس
على يمسح ل قدمه مقدم فاقدا كان فلو اليد أصاباع أصغر من أصاباع ثلث قدر
موجودا القدم عقب كان ولو خفه
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واباتداء بالياليها أيام ثلثة والمسافر وليلة يوما المقيم ويمسح عليه المسح مدة
تمام قبل سافر ثم مقيم مسح وإن الخفين لبس باعد الحدث وقت من المدة
يتم وإل نأزع وليلة يوما مسح ما باعد المسافر أقام وإن المسافر مدة أتم مدته
أصاباع أصغر من أصاباع ثلث قدر المسح وفرض فيه الفرض مقدار وليلة يوما
أصاباع رؤوس من مفرجة الصاباع مد وسسنه رجل كل مقدم ظأاهر على اليد

ينقض شيء كل أشياء أرباعة الخف مسح وينقض نأواقضه الساق الى القدم
أكثر الماء وإصاباة الخف ساق الى القدم أكثر باخروج ولو خف ونأزع الوضوء

رجله ذهاب يخف لم إن المدة ومضي الصحيح على الخف في القدمين إحدى
ول عليه المسح يجوز ل ما فقط رجليه غسل الخيرة الثلثة وباعد البرد من

 وقفازين وبارقع وقلنسوة عمامة على المسح يجوز
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أو باخرقة فشده عضوه كسر أو جرحا أو افتصد إذا ونأحوها الجبيرة في فصل
أكثر على المسح وجب مسحه يستطيع ول العضو غسل يستطيع ل وكان جبيرة

المفتصد عصاباة باين الجسد من ظأهر ما على المسح وكفى العضو باه شد ما
ويجوز طهر على الجبيرة شد يشترط ول بامدة يتوقت فل كالغسل والمسح

قبل باسقوطها المسح يبطل ول الخرى غسل مع الرجلين احدى جبيرة مسح
وإذا إعادته والفضل عليها المسح إعادة يجب ول باغيرها تبديلها ويجوز البرء
جلدة أو علكا أو دواء عليه وجعل ظأفره انأكسر أو عينه يغسل ل أن وأمر رمد

ول المسح في النية تركه المسح ضره وإن المسح له جاز نأزعه وضره مرارة
والرأس والجبيرة الخف مسح في النية الى يفتقر
واستحاضة ونأفاس حيض الفرج من يخرج والستحاضة والنفاس الحيض بااب

الياس سن تبلغ ولم حبل ول باها داء ل باالغة رحم ينفضه دم فالحيض الحيض
والنفاس النفاس عشرة وأكثره خمسة وأوسطه أيام ثلثة الحيض وأقل مدته

الستحاضة لقله حد ول يوما أرباعون وأكثره مدته الولدة عقب الخارج الدم هو
وعلى الحيض في عشرة على زاد أو أيام ثلثة عن نأقص دم والستحاضة

خمسة الحيضتين باين الفاصل الطهر وأقل الطهر مدة الفناس في أرباعين
 يوما عشر
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ويرحم والنفاس باالحيض يحرم ما مستحاضة بالغت لمن إل لكثره حد ول
إل ومسها القرآن من آية وقراءة والصوم الصلة أشياء ثمانأية والنفاس باالحيض

تحت الى السرة تحت باما والستمتاع والجماع والطواف مسجد ودخول باغلف
بال الوطء حل والنفاس الحيض لكثر الدم انأقطع وإذا الطهر يتم بام الركبة
أو وتصلي تتيمم أو تغتسل أن إل عادتها لتمام لدونأه انأقطع إن يحل ول غسل
انأقطع الذي الوقت من النأقاطع باعد تجد باأن وذلك ذمتها في دينا الصلة تصير
حتى تتيمم ولم تغتسل ولم فوقهما فما والتحريمة الغسل يسع زمنا فيه الدم
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ما الصلة دون الصوم والنفساء الحائض وتقضي الفرائض قضاء الوقت خرج
القرآن من آية وقراءة الصلة أشياء خمسة باالجناباة ويحرم باالجناباة يحرم

على ويحرم المحدث على يحرم ما والطواف مسجد ودخول باغلف إل ومسها
حكم باغلف إل المصحف ومس والطواف الصلة أشياء ثلثة المحدث

ول صوما ول صلة يمنع ل دائم كرعاف الستحافة ودم يشاباهها وما الستحاضة
وطأ

فرض كل لوقت باطن واستطلق باول كسلس عذر باه ومن المستحاضة وتتوضأ
باخروج المعذورين وضوء ويبطل والنوافل الفرائض من شاءوا ما باه ويصلون

كامل وقتا العذر يستوعبه حتى معذورا يصير ول العذر يثبت متى فقط الوقت
وجوده دوامه وشرط ثبوته شرط وهذا والصلة الوضوء باقدر انأقطاع فيه ليس
كونأه عن صاباحه وخروج انأقطاعه وشرط مرة ولو ذلك باعد وقت كل في

 عنه كامل وقت خلو معذورا
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قسمين الى النجاسة تنقسم النجاسة اقاسم عنها والطهارة النأجاس بااب
ما وباول وإهاباها الميتة ولحم المسفوحا والدم كالخمر فالغليظة وخفيفة غليظة

وما والوز والبط الدجاج وخرء ولعاباها السباع ورجيع الكلب ونأجو لحمه يؤكل ل
باول وكذا الفرس فكبول الخفيفة وأما النأسان بادن من باخروجه الوضوء ينقض

قدر عن وعفي النأجاس من عنه يعفى ما يؤكل ل طير وخرء لحمه يؤكل ما
عن وعفي الخفيفة من البدن أو الثوب رباع دون وما المغلظة من الدرهم
أو نأائم عرق من نأجسان تراب أو فراش اباتل ولو البار كرؤوس باول رشاش

ثوب ينجس ل كما فل وإل تنجسا والقدم البدن في النجاسة أثر وظأهر قدم بالل
ثوب ينجس ول عصر لو الركب ينعصر ل رطب نأجس ثوب في لف طاهر جاف
نأجاسة على هبت باريح ول منه فتندت ياباسة نأجسة أرض على بانشره رطب

بانجاسة متنجس ويطهر النجاسة تطهر بام فيه أثرها يظهر أن إل الثوب فأصابات
وغير زواله شق أثر باقاء يضر ول الصحيح على بامرة ولو عينها بازوال مرئية

 مرة كل والعصر ثلثا باغسلها المرئية
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الورد وماء كالخل مزيل مائع وباكل باالماء والبدن الثوب عن النجاسة وتطهر
السيف ويطهر رطبة كانأت ولو جرم لها نأجاسة من باالدلك ونأحوه الخف ويطهر
جازت وجفت الرض عن النجاسة أثر ذهب وإذا الرض طهارة باالمسح ونأحوه
باجفافه قائم كل و شجر من باها ما ويطهر منها التيمم دون عليها الصلة

احترقت أو ملحا صارت كأن عينها استحالت نأجاسة وتطهر باالستحالة الطهارة
فصل باغسله الرباط ويطهر والبدن الثوب عن بافركه الجاف المني ويطهر باالنار

كالقرظ الحقيقية باالدبااغة الميتة جلد يطهر ونأحوها الميتة جلد طهارة في
الذكاة وتطهر والدمي الخنزير جلد إل والتشميس كالتتريب وباالحكمية
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ل شيء وكل باه يفتى ما أصح على لحمه دون المأكول غير جلد الشرعية
والحافر والقرن المجزوز والريش كالشعر باالموت ينجس ل الدم فيه يسري

طاهرة المسك ونأافجة الصحيح في نأجس والعصب دسم باه يكن لم ما والعظم
باه متطيب صلة تصح طاهر والزبااد حلل وأكلة كالمسك

والبلوغ السلم أشياء ثلثة لفرضيتها يشترط وجوباها شروط الصلة كتاب
سببها باخشبة ل بايد لعشر عليها وتضرب سنين لسبع الولد باها وتؤمر والعقل

الصلة اوقات موسعا وجوباا الوقت باأول وتجب أوقاتها وأسباباها تجب ومتى
طلوع قبيل الى الصادق الفجر طلوع من الصبح وقت خمسة والوقات
أو مثليه شيء كل ظأل يصير أن الى الشمس زوال من الظهر ووقت الشمس

ووقت الصاحبين قول هو و الطحاوي الثانأي واختار الستواء ظأل سوى مثله
والمغرب الشمس غروب الى المثلين أو المثل على الزيادة اباتداء من العصر

 باه المفتى على الحمر الشفق غروب الى منه
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ومن اللزم للترتيب العشاء على الوتر تقدم ول الصبح الى منه والوتر والعشاء
فرضين باين يجمع ول وقت في فرضين باين الجمع عليه يجبا لم وقتهما يجد لم

باين فيجمع والحرام العظم المام باشرط للحاج عرفة في إل باعذر وقت في
تجز ولم بامزدلفة والعشاء المغرب باين ويجمع تقديم جمع والعصر الظهر

السفار ويستحب الصلة اوقات من المستحب مزدلفة طريق في المغرب
غيم يوم في إل الشتاء في وتعجيله الصيف في باالظهر والباراد للرجال باالفجر
وتعجيل الغيم يوم في وتعجيله الشمس تتغير لم ما العصر وتأخير فيه فيؤخر

في وتعجيله الليل ثلث الى العشاء وتأخير فيه فتؤخر غيم يوم في إل المغرب
باالنأتباه يثق لمن الليل آخر الى الوتر تأخير و الغيم
يصح ل أوقات ثلثة فيها تكره والتي الصلة فيها تصح ل التي الوقات في فصل
عند دخولها قبل الذمة في لزمت التي والواجبات الفرائض من شيء فهيا

الى اصفرارها وعند تزول ان الى استوائها وعند ترتفع أن الى الشمس طلوع
تليت آية وسجدة حضرت كجنازة الكراهة مع فيها وجب ما أداء ويصح تغرب ان

النافلة فيها يكره الثلثة والوقات الكراهة مع الغروب عند اليوم عصر حا كما
التنفل يكره متى الطواف وركعتي كالمنذور سبب لها كان ولو تحريم كراهة
العصر صلة وباعد صلته وباعد سنته من باأكثر الفجر طلوع باعد التنفل ويكره
إل القامة وعند الصلة من يفرغ حتى الخطيب خروج وعند المغرب صلة وقبل
في الجمعين وباين المسجد في وباعده المنزل في ولو العيد وقبل الفجر سنة

طعام وحضور الخبثين ومدافعة المكتوباة وقت ضيق وعند ومزدلفة عرفة
 باالخشوع ويخل البال يشغل وما نأفسه تتوقه
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ولو للفرائض مؤكدة سنة والقامة الذان سن والقامة الذان حكم الذان بااب
أوله في ويكبر كيفيته للنساء وكرها للرجال حضرا أو سفر قضاء أو أداء منفردا

مثله والقامة الشهادتين في ترجيع ول ألفاظأه كباقي آخره تكبير ويثني أرباعا
قامت قد القامة فلحا وباعد مرتين النوم من خير الصلة الفجر فلحا باعد ويزيد

ول العرباية باغير الذان القامة في ويسرع الذان في ويتمهل مرتين الصلة
الذان وفي للمؤذن يستحب ما الظأهر في أذان أنأه علم وإن باالفارسية يجزىء

وضوء وعلى الصلة وأوقات باالسنة عالما صالحا المؤذن يكون أن ويستحب
وجهه يحول وأن أذنأيه في إصبعيه يجعل وأن راكبا يكون أن إل القبلة مستقبل

والقامة الذان باين ويفصل صومعته في ويستدير باالفلحا ويسارا باالصلة يمينا
للصلة الملزمون يحضر ما باقدر

قصار آيات ثلث قراءة قدر باسكتة المغرب وفي المستحب الوقت مراعاة مع
يكره ما مصلين يا الصلة الصلة الذان باعد كقوله ويثوب خطوات ثلث أو

يعقل ل وصبي الجنب وأذان وأذانأه المحدث وإقامة التلحين ويكره فيهما
القامة وفي الذان خلل في والكلم وقاعد وفاسق وامرأة وسكران ومجنون

الذان المصر في الجمعة يوم لظهر ويكرهان القامة دون إعادته ويستحب
الذان دون القامة ترك وكره الفوائت لول وكذا ويقيم للفائتة ويؤذن للفوائت

سمع وإذا المؤذن سماع عند يقال ما القضاء مجلس اتحد إن البواقي في
أو وباررت صدقت وقال الحيعلتين في وحوقل مثله وقال أمسك منه المسنون

فيقول باالوسيلة دعا ثم النوم من خير الصلة المؤذن قول عند الله شاء ما
الوسلية محمدا سيدنأا آت القائمة والصلة التامة الدعوة هذه رب اللهم

 وعدته الذي محمودا مقاما واباعثه والفضيلة
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من الصلة لصحة لباد الصلة لصحة منه باد مال وأركانأها الصلة شروط بااب
من والمكان والثوب الجسد وطهارة الحدث من الطهارة شيئا وعشرين سبعة
على والجبهة والركبتين واليدين القدمين موضع حتى عنه معفو غير نأجس
القبلة واستقبال ذيله وأسفل جيبه من نأظرها يضر ول العورة وستر الصح

على بامكة ولو جهتها المشاهد ولغير عينها إصاباة فرضه المشاهد فللمكي
باالتحريمة والتيان فاصل بال والتحريمة والنية دخوله واعتقاد والوقت الصحيح

باالتحريمة والنطق التحريمة عن النية تأخير وعدم للركوع انأحنائه قبل قائما
وتعيين الفرض وتعيين للمقتدي المتاباعة ونأية الصح على نأفسه يسمع باحيث

آية ولو والقراءة النفل غير في والقيام النفل في التعيين يشترط ول الواجب
لصحة القرآن من شيء يتعين ولم والوتر النفل كل وفي الفرض ركعتي في

والركوع تحريما كره قرأ وإن وينصت يستمع بال المؤتم يقرأ ول الصلة
ثوباه طرف أو كفه على ولو جبهته عليه وتستقر حجمه يجد ما على والسجود

القتصار يصح ول وباجبهته أنأفه من صلب باما وجوباا وسجد وضعه محل طهر إن
القدميين موضع عن السجود محل ارتفاع وعدم باالجبهة عذر من إل النأف على
إل السجود يجز لم ذراع نأصف على زاد وإن ذراع نأصف من باأكثر

الصحيح في والركبتين اليدين ووضع صلته مصل ظأهر على فهيا سجد لزحمة
ظأاهر وضع يكفي ول الرض على السجود حال الرجلين أصاباع من وشيء
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على القعود قرب الى السجود من والرفع السجود على الركوع وتقديم القدم
الركان عن وتأخيره التشهد قدر الخير والعقود السجود الى والعود الصح

على المفروضة الخصال من فيها وما الصلة كيفية ومعرفة مستيقظا وأداؤها
بامفروض يتنفل حتى فرض أنأها واعتقاد المسنونأة الخصال من يميزها وجه

والسجود والركوع والقراءة القيام أرباعة المذكورات من والركان الصلة أركان
شرط باعضها شرائط وبااقيها الصلة شرائط التشهد مقدار الخير القعود وقيل

 صحتها لدوام شرط وغيره خارجها كان ما وهو الصلة في الشروع لصحة
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لبد على الصلة تجوز المكان طهارة وفروعها الشروط متعلقات في فصل
كان إذا نأجسة وباطانأته طاهر ثوب وعلى نأجس والسفل طاهر العلى وجهه

على باحركته النجس الطرف تحرك وإن طاهر طرف وعلى مضرب غير
الطاهر وأباقى فألقاه عمامته طرفي أحد تنجس ولو الثوب طهارة الصحيح

وفاقد تجوز ل تحرك وإن صلته جازت باحركته النجس يتحرك ولم رأسه على
ما فاقد على ول العورة ستر عليه إعادة ول معها يصلي النجاسة باه يزيل ما

ل طاهر ورباعه باالبااحة ولو وجده فان طينا أو حشيشا أو حريرا ولو عورته يستر
أحب الكل نأجس ثوب في وصلته رباعه من أقل طهر إن وخير عاريا صلته تصح
القبل ويستر استعماله وجب العورة باعض يستر ما وجد ولو عريانأا صلته من

القبل وقيل الدبار يستر قيل أحدهما إل يستر لم فإن والدبار
صلى فإن القبلة نأحو رجليه مادا بااليماء جالسا العاري صلة ونأدب العاري صلة
السرى باين ما الرجل وعورة العورة صح والسجود باالركوع أو بااليماء قائما

إل عورة الحرة بادن وجميع والظهر البطن المة عليه وتزيد الركبة ومنتهى
صحة يمنع العورة أعضاء من عضو رباع وكشف كشفها وقدميها وكفيها وجهها
يبلغ تفرق ما جملة وكان العورة من أعضاء على النأشكشاف تفرق ولو الصلة

عن عجز ومن القبلة استقبال فل وإل منه المنكشفة العضاء أصغر رباع
جهة فقبلته عدوا خاف أو داباته عن النزول عن عجز أو لمرض القبلة استقبال

تحرى محراب ول مخبر عنده يكن ولم القبلة عليه اشتبهت ومن وأمنه قدرته
بال شرع وإن وبانى استدار صلته في باخطئه علم وإن أخطأ لو عليه إعادة ول

لم لو كما فسدت فيها باإصاباته علم وإن صحت أصاب أنأه فراغه باعد فعلم تحر
 تجزيهم إمامهم حال وجهلوا جهات قوم تحرى ولو أصل إصاباته يعلم
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أو سورة وضم الفاتحة قراءة شيئا عشر ثمانأية وهو الصلة واجب في فصل
والنفل الوتر ركعات جميع وفي الفرض من متعينيتن غير ركعتين في آيات ثلث

للجبهة النأف وضم السورة على الفاتحة وتقديم الوليين في القراءة وتعيين
لغيرها النأتقال قبل ركعة كل في الثانأية باالسجدة والتيان السجود في

وقراءته الصحيح في فيه التشهد وقراءة الول والعقود الركان في والطمئنان
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السلم ولفظ التشهد باعد تراخ غير من الثالثة الى والقيام الخير الجلوس في
ل صلة كل لفتتاحا التكبير وتعيين العيدين وتكبيرات الوتر وقنوت عليكم دون

الفجر باقراءة المام وجهر العيدين ثانأية في الركوع تكبيرة خاصة العيدين
رمضان في والوتر والتراويح والعيدين والجمعة قضاء ولو العشاءين وأوليي

والمنفرد النهار ونأفل العشاءين أوليي باعد وفيما والعصر الظهر في والسرار
في قرأها العشاء اوليي في السورة ترك ولو باالليل كمتنفل يجهر فيما مخير

 الخريين في يكررها ل الفاتحة ترك ولو جهرا الفاتحة مع الخريين
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الذنأين حذاء للتحريمة اليدين رفع وخمسون احدى وهي سننها في فصل
المقتدي إحرام ومقارنأة الصاباع ونأشر للحرة المنكبين وحذاء والمة للرجل
الوضع وصفة سرته تحت اليسرى على اليمنى يده الرجل ووضع إمامه لحرام

والباهام باالخنصر محلقا اليسرى كف ظأاهر على اليمنى كف بااطن يجعل أن
والتعوذ والثناء تحليق غير من صدرها على يديها المرأة ووضع الرسع على

عند والعتدال باها والسرار والتحميد والتأمين ركعة كل أول والتسمية للقراءة
وتفريج والتسميع باالتكبير المام وجهر الراس طأطأة غير من التحريمة
من للفاتحة المضمومة السورة تكون وأن أصاباع أرباع قدر القيام في القدمين

ومن والعشاء العصر في أوساطه ومن والظهر الفجر في المفصل طوال
وإطالة مسافرا كان لو شاء سورة أي ويقرأ مقيما كان لو المغرب في قصاره
وتفريج بايديه ركبتيه وأخذ ثلثا وتسبيحه الركوع وتكبيرة فقط الفجر في الولى
باعجزه رأسه وتسوية ظأهره وباسط ساقيه ونأصب تفرجها ل والمرأة أصاباعه
للسجود وجهه ثم يديه ثم ركبتيه ووضع مطمئنا باعده والقيام الركوع من والرفع

كفيه باين السجود وكون الرفع وتكبير السجود وتكبير المنهوض وعكسه
عن وذراعيه جنبيه عن ومرفقيه فخذيه عن باطنه الرجل ومجافاة ثلثا وتسبيحه

السجدتين باين والجلسة والقومة بافخذيها باطنها ولزقها المرأة وانأخفاض الرض
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رجله وافتراش التشهد كحالة السجدتين باين فيما الفخذين على اليدين ووضع
عند باالمسبحة الصحيح في والشارة المرأة وتورك اليمنى ونأصب اليسرى
الوليين باعد فيما الفاتحة وقراءة الثبات عند ويضعها النفي عند يرفعها الشهادة
باما والدعاء الخير الجلوس في وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا على والصلة

باالتسليمتين يسارا ثم يمينا واللتفات الناس كلم ل والسنة القرآن ألفاظ يشبه
المأموم ونأية الصح في باالتسلمتين الجن وصالح والحفظة الرجال المام ونأية

وصالح والحفظة القوم مع التسليمتين في نأواه حاذاه وإن جهته في إمامه
لسلم ومقارنأته الولى عن الثانأية وخفض فقط الملئكة المنفرد ونأية الجن

الصلة آداب في فصل المام فراغ المسبوق وانأتظار بااليمين والبداءة المام
موضع الى المصلي ونأظر التكبير عند كميه من كفيه الرجل إخراج آداباها من
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حجره والى ساجدا أنأفه أرنأبة والى راكعا القدم ظأاهر والى قائما سجوده
التثاؤب عند فمه وكظم استطاع ما السعال ودفع مسلما المنكبين والى جالسا

 الصلة قامت قد قيل مذ المام وشروع الفلحا على حي قيل حين والقيام
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كفيه أخرج الصلة في الدخول الرجل أراد اذا الصلة تركيب كيفية في فصل
ذكر باكل الشروع ويصح نأاويا مد بال كبر ثم أذنأيه حذاء رفعهما ثم كيمه من

يصح ل قدر وإن العرباية عن عجز إن وباالفارسية الله كسبحان تعالى لله خالص
تحت يساره على يمينه وضع ثم الصح في باها قراءته ول باالفارسية شروعه

وباحمدك اللهم سبحانأك يقول أن وهو مستفتحا مهلة بال التحريمة عقب سرته
للقراءة تعوذ ثم مصل كل ويستفتح غيرك إله ول جدك وتعالى اسمك وتبارك
سرا يسمي ثم العيدين تكبيرات عن ويؤخر المقتدي ل المسبوق باه فيأتي

والمأموم المام وأمن الفاتحة قرأ ثم فقط الفاتحة قبل ركعة كل في ويسمي
آخذا باعجزه رأسه مسويا مطمئنا راكعا كبر ثم آيات ثلث أو سورة قرأ ثم سرا

واطمأن رأسه رفع ثم أدنأاه وذلك ثلثا فيه وسبح أصاباعه مفرجا بايديه ركبتيه
يكتفي والمقتدي منفردا أو أماما لو الحمد لك ربانا حمده لمن الله سمع قائل

وسجد كفيه باين وجهه ثم يديه ثم ركبتيه وضع ثم للسجود خارا كبر ثم باالتحميد
وعضديه فخذيه عن باطنه وجافى أدنأاه وذلك ثلثا مسبحا مطمئنا وجبهته باأنأفه
تخفض والمرأة القبلة نأحو ورجليه يديه أصاباع موجها زحمة غير في إباطيه عن

يديه واضعا السجدتين باين وجلس مكبرا رأسه رفع ثم بافخذيها باطنها وتلزق
 وسجد كبر ثم مطمئنا فخذيه على
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رأسه رفع ثم عضديه وأبادى فخذيه عن باطنه وجافى ثلثا فيه وسبح مطمئنا
إل كالولى الثانأية والركعة قعود وبال بايديه الرض على اعتماد بال للنهوض مكبرا

افتتاحا عند إل اليدين رفع يسن ول اليدين رفع يسن متى يتعوذ ول يثني ل أنأه
يرى وحين العيدين في الزوائد وتكبيرات الوتر في القنوت تكبير وعند صلة كل

وعند والمروة الصفا على يقوم وحين السود الحجر يستلم وحين الكعبة
التسبيح وعند والوسطى الولى الجمرة رمي وباعد ومزدلفة باعرفة الوقوف

اليسرى رجله افترش الثانأية الركعة سجدتي من فرغ وإذا الصلوات عقيب
فخذيه على يديه ووضع القبلة نأحو أصاباعها ووجه يمناه ونأصب عليها وجلس
وأشار عنه الله رضي مسعود ابان تشهد وقرأ تتورك والمرأة أصاباعه وباسط

على يزيد ول الثبات عند ويضعها النفي عند يرفعها الشهادة في باالمسبحة
عليك السلم والطيبات والصلوات لله التحيات وهو الول القعود في التشهد

أن أشهد الصالحين الله عباد وعلى علينا السلم وباركاته الله ورحمة النبي أيها
باعد فيما فقط الفاتحة وقرأ ورسوله عبده محمدا أن وأشهد الله إل إله ل

وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا على صلى ثم التشهد وقرأ جلس ثم الوليين
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عليكم السلم فيقول ويسارا يمينا سلم ثم والسنة القرآن يشبه باما دعا ثم
 تقدم كما معه من نأاويا الله ورحمة
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للرجال سنة باالجماعة والصلة الذان من أفضل هي حكمها المامة بااب
ستة الصحاء للرجال المامة صحة وشروط صحتها شروط عذر بال الحرار
العذار من والسلمة والقرءاة والذكورة والعقل والبلوغ السلم أشياء

شروط عورة وستر كطهارة شرط وفقد واللثغ والتمتمة والفأفأة كالرعاف
المتاباعة المقتدي نأية شيئا عشر أرباعة القتداء صحة وشروط القتداء صحة

وتقدم باه النساء اقتداء لصحة شرط المامة الرجل ونأية لتحريمته مقارنأة
المام يكون وأل المأموم من حال أدنأى يكون وأل المأموم عن باعقبه المام
ول ربااعية في الوقت باعد لمسافر مقيما يكون وأل فرضه غير فرضا مصليا

يمر نأهر يفصل وأل النساء من صف والمأموم المام باين يفصل وأل مسبوقا
باانأتقالت العلم معه يشتبه حائط ول العجلة فيه تمر طريق ول الزورق فيه

المام يكون وأل الصحيح في القتداء صح رؤية أو لسماع يشتبه لم فإن المام
في والمام سفينة في يكون وأل إمامه داباة غير راكبا أو راجل والمقتدي راكبا
غير أخر

كخروج المأموم زعم في مفسدا إمامه حال من المقتدي يعلم وأل باها مقترنأة
متوضىء اقتداء وصح القتداء في متفرقات وضوءه باعده يعد لم وقيء دم

وإن بامفترض ومتنفل بامثله وموم وباأحدب باقاعد وقائم باماسح وغاسل بامتيمم
باالقدر صلتهم باإعادة القوم إعلم المام ويلزم أعاد إمامه صلة باطلن ظأهر

الجماعة حضور يسقط الجماعة مسقطات في فصل المختار في الممكن
وفلج وعمى وحبس وظألمة وخوف وبارد مطر شيئا عشر ثمانأية من باواحد
باجماعة فقه وتكرار وشيخوخة وزمانأة ووحل وإقعاد وسقام ورجل يد وقطع
ل ليل ريح وشدة بامريض وقيامه سفر وإرادة نأفسه تتوقه طعام وحضور تفوته
له يحصل للتخلف المبيحة أعذارها من لعذر الجماعة عن انأقطع وإذا نأهارا
 ثواباها
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باين يكن لم إذا باها الحق من الصفوف وترتيب باالمامة الحق في فصل
ثم باالمامة أحق فالعلم سلطان ذو ول وظأيفة ول منزل صاحب الحاضرين

نأسبا الشرف ثم وجها الحسن ثم خلقا الحسن ثم السن ثم الورع ثم القرأ
فإن القوم إلى الخيار أو يقرع استووا فإن ثوباا النأظف ثم صوتا الحسن ثم

تكره من أساءوا فقد الولى غير قدموا وإن الكثر اختراه باما فالعبرة اختلفوا
والفاسق والجاهل الزنأا وولد والعراباي والعمى العبد إمامة وكره إمامتهم
المام يقف فلعن فإن والنساء العراة وجماعة الصلة وتطويل والمبتدع
خلفه والكثر المام يمين عن الواحد ويقف الصفوف ترتيب كالعراة وسطهن
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النساء ثم الخناثى ثم الصبيان ثم الرجال ويصف
قبل المام سلم لو وغيره واجب من إمامه فراغ المقتدي يفعله فيما فصل
ثلثا المقدي تسبيح قبل رأسه المام رفع ولو يتمه التشهد من المتقدي فراغ
الخير العقود باعد قام أو سجدة المام زاد ولو يتاباعه السجود أو الركوع في

الخير العقود قبل المام قام وإن وحده سلم قيدها وإن المؤتم يتعبه ل ساهيا
باسجدة الزائدة إمامه يقيد أن قبل المقتدي سلم فإن المأموم انأتظره ساهيا
الذكار في فصل سلمه قبل المام تشهد باعد المقتدي سلم وكره فرضه فسد

شمس وعن مسنون باالفرض متصل السنة الى القيام الفرض باعد الواردة
باعد للمام ويستحب والسنة الفريضة باين الوراد باقراءة باأس ل الحلوانأي الئمة
الناس باعده يستقبل وأن الفرض باعد لتطوع يساره الى يتحول أنأي سلمه

ثلثا الله ويسبحون والمعوذات الكرسي آية ويقرءون ثلثا الله ويستغفرون
شريك ل وحده الله إل إله ل يقولون ثم كذلك ويكبرونأه كذلك ويحمدونأه وثلثين

لنأفسهم يدعون ثم قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له
 آخره في وجوههم باها يمسحون ثم أيديهم رافعي وللمسلمين

)1/25(

والدعاء خطأ أو سهوا ولو الكلمة شيئا وستون ثمانأية وهو الصلة يفسد ما بااب
أباو بالسانأه السلم ورد ساهيا ولو التحية بانية والسلم كلمنا يشبه باما

فمه خارج من شيء وأكل القبلة عن الصدر وتحويل الكثير والعمل باالمصافحة
والتأفيف عذر بال والتنحنح وشرباه الحمصة قدر وهو أسنانأه باين ما وأكل قل ولو

وتشميت نأار أو جنة ذكر من ل مصيبة أو وجع من باكائه وارتفاع والتأوه والنأين
سوء وخبر الله إل إله بال نأد عن مستفهم وجواب الله بايرحمك عاطس

شيء وكل الله سبحان أو الله إل إله بال وعجب لله باالحمد وسار باالسترجاع
الخف ماسح مدة وتمام ماء متيمم ورؤية الكتاب خذ يحيى كيا الجواب باه قصد

الركوع على المومي وقدرة ساترا العاري ووجدان آية المي وتعلم ونأزعه
الشمس وطلوع إماما يصلح ل من واستخلف ترتيب لذي فائتة وتذكر والسجود

وسقوط الجمعة في العصر وقت ودخول العيدين في وزوالها الفجر في
والغماء غيره باصنع أو عمدا والحدث المعذور عذر وزوال بارء عن الجبيرة

مشتركة مطلقة صلة في المشتهاة ومحاذاة احتلم أو بانظر والجناباة والجنون
الحدث سبقه من عورة وظأهور إمامتها ونأوى حائل بال متحد مكان في تحريمه

 عائدا أو ذاهبا وقراءته للوضوء ذراعها المرأة ككشف اليه اضطر ولو

)1/26(

قريبا ماء ومجاوزته مستيقظا الحدث سبق باعد ركن أداء قدر ومكثه للوضوء
باظنه غيره في الصفوف ومجاوزته الحدث يظن المسجد من وخروجه لغيره

أو فائتة عليه أن أو انأقضت مسحه مدة أن أو متوضىء غير أنأه ظأانأا وانأصرافه
إمامه غير على وفتحه الستئناف والفضل المسجد من يخرج لم وإن نأجاسة
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قبل المذكورات هذه حصلت إذا صلته غير أخرى لصلة النأتقال بانية والتكبير
ما وقراءة التكبيرة في الهمزة مد أيضا ويفسدها التشهد مقدار الخير الجلوس

نأجاسة مع أو العورة كشف مع إمكانأه أو ركن وأداء مصحف من يحفظه ل
سجود في المام ومتاباعة إمامه فيه يشاركه لم باركن المقتدي ومساباقة مانأعة
باعد تذكرها صلبية سجدة أداء باعد الخير الجلوس إعادة وعدم للمسبوق السهو

باعد العمد وحدثه المسبوق إمام وقهقهة نأائما أداة ركن إعادة وعدم الجلوس
أو مسافر أنأه ظأانأا الثنائية غير في ركعتين رأس على والسلم الخير الجلوس

فظن باالسلم عهد قريب كان أو العشاء وهي التراويح أنأها أو الجمعة أنأها
وفهمه مكتوب الى المصلي نأظر لو الصلة يفسد ل فيما فصل ركعتين الفرض

موضع في مار مر أو كثير عمل بال الحمصة دون وكان أسنانأه باين ما أكل أو
في باشهوة المطلقة فرج الى بانظره تفسد ول المار أثم وإن تفسد ل سجوده
 الرجعة باه ثبت وإن المختار

)1/27(

أو واجب ترك شيئا وسبعون سبعة للمصلي يكره للمصلي يكره فيما فصل
الصاباع وفرقعة مرة للسجود إل الحصا وقلب وبادنأه باثوباه كعبثه عمدا سنة

كميه وتشمير ذراعيه وافتراش والقعاء باعنقه واللفتات والتخصر وتشبيكها
باالشارة السلم ورد القميص لبس على قدرته مع السراويل في وصلته عنهما

وسطها وترك باالمنديل الرأس شد وهو والعتجار شعره وعقص عذر بال والترباع
تحت الثوب وجعل يديه يخرج ل باحيث فيه والنأدراج وسدله ثوباه وكف مكشوفا

القيام حالة غير في والقراءة اليسر عاتقه على جانأبيه وطرحا اليمن إباطه
جميع في الولى على الثانأية وتطويل التطوع في الولى الركعة وإطالة

التي فوق سورة وقراءة الفرض من واحدة ركعة في السورة وتكرار الصلوات
وترويحه طيب وشم ركعتين في قرأهما سورتين باين باسورة وفصله قرأها
في القبلة عن رجليه أو يديه أصاباع وتحويل مرتين أو مرة مروحه أو باثوباه

وتغميض والتثاؤب الركوع في الركبتين على اليدين وضع ترك و وغيره السجود
أنأفه وتغطية وقتلها قملة وأخذ القليل والعمل والتمطي للسماء ورفعهما عينيه
عمامته كور على والسجود المسنونأة القراءة يمنع فمه في شيء ووضع وفمه
والحمام الطريق في والصلة باالنأف عذر بال الجبهة على والقتصار صور وعلى
ومدافعا نأجاسة من وقريبا رضاه بال الغير وارض المقبرة وفي المخرج وفي
أو الوقت فوقت خاف إذا إل مائعة غير نأجاسة ومع الريح أو الخبثين لحد

 البذلة ثياب في والصلة قطعها نأدب وإل الجماعة

)1/28(

البال يشغل وما إليه يميل طعام وباحضرة والتضرع للتذلل إل الرأس ومكشوف
على أو المحراب في المام وقيام بااليد والتسبيح الي وعد باالخشوع ويخل
وأن تصاوير فيه ثوب ولبس فرجة فيه صف خلف والقيام وحده الرض أو مكان
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أو صغيرة تكون أن إل صورة باحذائه أو يديه باين أو خلفه أو رأسه فوق يكون
أو جمر فيه كانأون أو تنور يديه باين يكون وأن روحا ذي أولغير الرأس مقطوعة

ل سورة وتعيين الصلة خلل في يضره ل تراب من الجبهة ومسح نأيام قوم
وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا باقراءة تبركا أو عليه ليسر إل غيرها يقرأ

اتخاذ في فصل المصلي يدي باين فيه المرور يظن محل في سترة اتخاذ وترك
سترة يغرز أن له يستحب مروره ظأن إذا المصلي يدي باين المارة ودفع السترة

على ويجعلها منها يقرب أن والسنة الصبع غلظ في فصاعدا ذراع طول تكون
وقالوا طول خطا فليخط ينصبه ما يجد لم وإن صمدا إليها يصمد ول حاجبيه أحد

دفعه ورخص المار دفع ترك والمستحب أمامه المار دفع الهلل مثل باالعرض
وتدفعه باالقراءة الصوت بارفع ويدفعه باينهما الجمع وكره باالتسبيح أو باالشارة
ترفع ول اليسرى كف صفحة على اليمنى أصاباع باظهر التصفيق أو باالشارة

 نأسخ وقد مباحا والعمل كان باأنأه مؤول ورد وما المار يقاتل ول فتنة لنأه صوتها

)1/29(

لم اذا ونأحوه باسيف تقلد ول الوسط شد له ليكره للمصلي ليكره فيما فصل
التوجه ول المختار على وشقه فرجيه في يديه إدخال عدم ول باحركته يشتغل

الصحيح على سراج أو أوشمع يتحدث قاعد ظأهر أو معلق سيف أو لمصحف
خاف وعقرب حية وقتل عليها يسجد لم تصاوير فيه باساط على والسجود

كيل ثوباه بانفض باأس ول الظأهر في القبلة عن وانأحراف باضرباات ولو أذاهما
الفراغ باعد الحشيش أو التراب من جبهته بامسح ول الركوع في باجسده يلتصق

من عينيه باموق باالنظر ول الصلة عن أوشغله ضره اذا الفراغ قبل ول منالصلة
والفضل واللبود والبسط الفرش على باالصلة باأس ول الوجه تحويل غير

من الركعتين في السورة باتكرار باأس ول تنبته ما على أو الرض على الصلة
النفل
يجب يجوز ومتى يجب متى ذلك وغير يجيزه وما الصلة قطع يوجب فيما فصل
باسرقة قطعها ويجوز أباويه أحد بانداء ل باالمصلي ملهوف بااستغاثة الصلة قطع

بائر في أعمى تردي خوف أو غنم على ذئب وخوف لغيره ولو درهما يساوي ما
على وتقبل الصلة باتأخيرها باأس فل وإل الولد موت القابالة خافت واذا ونأحوه
تأخير له جاز الطريق قطاع أو اللصوص من خاف اذا المسافر وكذا الولد

ضرباا يضرب كسل عمدا الصلة وتارك والصوم الصلة تارك جزاء الوقتية
ول رمضان صوم تارك وكذا يصليها حتى ويحبس الدم منه يسيل حتى شديدا
 باأحدهما استخف أو جحد اذا إل يقتل

)1/30(

كل في ويقرأ باتسليمة ركعات ثلث وهو واجب الوتر وكيفيته حكمه الوتر بااب
التشهد على ويقتصر منه الوليين رأس على ويجلس وسورة الفاتحة منه ركعة

حذاء يديه رفع فيها السورة قراءة من واذافرغ للثالثة قيامه عند يستفتح ول
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الوتر غير في يقنت ول السنة جميع في الركوع قبل قائما وقنت كبر ثم أذنأيه
نأستعينك إنأا اللهم يقول أن وهو الدعاء معناه والقنوت وصيغته القنوت معنى

الخير عليك ونأثني عليك ونأتوكل باك ونأؤمن اليك ونأتوب ونأستعفرك ونأستهديك
نأصلي ولك نأعبد إياك الله يفجرك من ونأترك ونأخلع نأكفرك ول نأشكرك كله

الجد عذاباك إن عذاباك ونأخشى رحمتك نأرجو ونأحفد نأسعى واليك ونأسجد
القنوت يقرأ والمؤتم وسلم وآله النبي سيدنأا على الله وصلى ملحق باالكفار
رحمه يوسف أباو قال تقدم ما باعد الدعاء في المام شرع واذا الدعاء كالمام

 يؤمنون ولكن يتاباعونأه ل محمد وقال معه ويقرءونأه يتاباعونأه الله
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وتولنا عافيت فيمن وعافنا هديت فيمن بافضلك اهدنأا اللهم هذا هو والدعاء
يقضى ول تقضي إنأك قضيت ما شر وقنا أعطيت فيما لنا وباارك توليت فيمن
الله وصلى وتعاليت ربانا تباركت عاديت من يعز ول واليت من يذل ل إنأه عليك
لم ومن القنوت احكام في متفرقات وسلم وصحبه وآله محمد سيدنأا على

حسنة الدنأيا في آتنا ربانا أو مرات ثلث لي اغفر اللهم يقول القنوت يحسن
يقنت بامن اقتدى واذا رب يا رب يا رب يا أو النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي
واذا جنبيه في يديه ويرسل الظأهر في ساكتا قنونأته في معه قام الفجر في

باعد قنت ولو يقنت ل منه الرفع أو الركوع في وتذكره الوتر في القنوت نأسي
محله عن القنوت لزوال للسهو ويسجد الركوع يعيد ل الركوع من رأسه رفع

شروعه قبل أو القنوت قراءة من المقتدي فراغ قبل المام ركع ولو الصلي
إن المؤتم باه يأتي القنوت المام ترك ولو إمامه تاباع الركوع فوت وخاف فيه

الثالثة ركوع في المام أدرك ولو تاباعه وإل الركوع في المام مشاركة أمكنه
رمضان في باجماعة ويوتر باه سبق فيما يأتي فل للقنوت مدركا كان الوتر من

في الليل آخر منفردا أدائه من أفضل رمضان في الجماعة مع وصلتة فقط
 خلفه غيره وصحح الصحيح هو قال قاضيخان اختيار
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وركعتان الفجر قبل ركعتان مؤكدة سنة سن المؤكدة السنن النوافل في فصل
وباعدها الجمعة وقبل الظهر قبل وأرباع العشاء وباعد المغرب وباعد الظهر باعد

المغرب باعد وست وباعده والعشاء العصر قبل أرباع ونأدب المندوباات باتسليمة
التشهد على المؤكدة الربااعية من الول الجلوس في ويقتصر متفرقة أحكام

من أكثر نأافله صلى وإذا المندوباة باخلف الستفتاحا بادعاء التالية في يأتي ول
وفيها واحدة صلة صارت لنأها استحباباا صح آخرها في إل يجلس ولم ركعتين
ثمان وعلى النهار في باتسليمة أرباع على الزيادة وكره آخرها الجلوس الفرض

مثنى مثنى الليل في الفضل وعندهما حنيفة أباي عند ربااع فيهما والفضل ليل
كثرة من أحب القيام وطول النهار صلة من أفضل الليل وصلة يفتى وباه

السجود
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تحية سن المسجد تحية الليالي وإحياء الضحى وصلة المسجد تحية في فصل
عند أداها صلة وكل عنها ينوب الفرض وأداء الجلوس قبل باركعتين المسجد
في فصاعدا وأرباع جفافه قبل الوضوء باعد ركعتان ونأدب التحية نأية بال الدخول
ونأدب الليالي إحياء الحاجة وصلة الستخارة وصلة الليل صلة ونأدب الضحى

ذي عشر وليالي العيدين ليلتي وإحياء رمضان من الخير العشر ليالي إحياء
الليالي هذه من ليلة إحياء على الجتماع ويكره شعبان من النصف وليلة الحجة

 المساجد في

)1/33(

النفل يجوز قاعدا التنفل الداباة على والصلة جالسا النفل صلة في فصل
ويقعد عذر من إل القائم أجر نأصف له لكن القيام على القدرة مع قاعدا

على كراهة بال قائما افتتاحه باعد قاعدا إتمامه وجاز المختار في كالمتشهد
توجهت جهة أي الى موميا المصر خارج راكبا ويتنفل الداباة على التنفل الصح
الله رحمه حنيفة أباي وعن الراتبة باالنوافل كان ولو ركوباه ل بانزوله وبانى داباته

النأكاء اللمتطوع وجاز النأكاء غيرها من آكد لنأها الفجر لسنة ينزل أنأه تعالى
الدب لساءة الظأهر في كره عذر باغير كان وإن كراهة بال تعب إن شيء على

والركاباين السرج في كانأت ولو عليها نأجاسة الداباة على الصلة صحة يمنع ول
باالجماع الماشي صلة تصح ول الصح على

صلة الداباة على يصح ل الداباة على والواجب الفرض الصلة في فصل
صلة ول فأفسده نأفل فيه شرع وما والمنذور كالوتر الواجبات ول الفرائض
أو نأفسه على لص كخوف لضرورة إل الرض على آيتها تليت وسجدة الجنازة

من وجدان وعدم الداباة وجموحا المكان وطين سبع وخوف نأزل لو ثياباه أو داباته
كالصلة الداباة على المحمل في والصلة المحمل في الصلة لعجزه يركبه
باقي حتى خشبة المحمل تحت جعل ولو واقفة أو سائرة كانأت سواء عليها

 قائما فيه الفريضة فتصح الرض بامنزلة كان الرض الى قراره
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عذر بال قاعدا جارية وهي فيها الفرض صلة السفينة في الصلة في فصل
الظأهر وهو عذر من إل تصح ل وقال والسجود باالركوع حنيفة أباي عند صحيحة
اتفاقا بااليماء فيها تجوز ول الخروج على القدرة وعدم الرأس كدوران والعذر

على فكالواقفة وإل كالسائرة شديدا الريح وتحركها البحر لجة في والمرباوطة
قائما صلى فإن باالجماع قاعدا صلته تجوز ل باالشط مرباوطة كانأت وإن الصح
على تصح فل وإل الصلة صحت الرض قرار على السفينة من شيء وكان

عند القبلة الى فيها المصلي ويتوجه قبلته الخروج يمكنه لم إذا إل المختار
يتمها حتى الصلة خلل في إليها يتوجه عنها استدارت وكلما الصلة افتتاحا

مستقبل
سنة باالجماعة وصلتها والنساء للرجال سنة التراويح حكمها التراويح في فصل
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عنها وتأخيره التراويح على الوتر تقديم ويصح العشاء صلة باعد وقتها كفاية
باعده ما إلى تأخيرها يكره ول نأصفه أو الليل ثلث إلى التراويح تأخير ويستحب

ويستحب تسليمات باعشر ركعة عشرون وهي واداؤها عددها الصحيح على
ختم وسن والوتر الخامسة الترويحة باين وكذا باقدرها أرباع كل باعد الجلوس

يؤدي ل ما باقدر قرأ القوم باه مل وإن الصحيح على الشهر في مرة فيها القرآن
عليه الله صلى النبي سيدنأا على الصلة يترك ول المختار في تنفيرهم الى

وتسبيح الثناء يترك ول المختار على القوم مل ولو منها تشهد كل في وسلم
بافواتها التراويح تقضى ول القوم مل إن باالدعاء يأتي ول والسجود الركوع
باجماعة ول منفردا

سترة يتخذ لم وإن فوقها وكذا فيها ونأفل فرض صح الكعبة في الصلة بااب
إمامه وجه غير الى ظأهره جعل ومن عليها بااستعلئه الدب لساءة مكروه لكنه
خارجها القتداء وصح يصح ل إمامه وجه الى ظأهره جعل وإن صح فوقها أو فيها

كان لمن إل صح خارجها والمام حولها تحلقوا وإن مفتوحا والباب فيها باإمام
 إمامه جهة في إليها أقرب
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ثلثة مسيرة الحكام باه تتغير سفر أقل الشرعي السفر المسافر صلة بااب
البال سير والوسط الستراحات مع وسط باسير السنة أيام أقصر من أيام

قصر الريح اعتدال البحر وفي يناسبه باما الجبل وفي البر في القدام ومشي
جاوز إذا باسفره عاصيا كان ولو السفر نأوى من الربااعي الفرض فيقصر الصلة
قدر أو بامزرعة الفناء انأفصل وإن فنائه من باه اتصل ما أيضا وجاوز مقامه بايوت
كركض البلد لمصالح المعد المكان والفناء الفناء مجاوزته يشترط ل غلوة

أشياء ثلثة السفر نأية لصحة ويشترط السفر شروط الموتى ودفن الدواب
أيام ثلثة عن السفر مدة نأقصان وعدم والبلوغ باالحكم الستقلل

متبوعة ينو لم تاباعا أو صبيا وكان جاوز أو مقامه عمران يجاوز لم من يقصر فل
دون نأاويا أو أميره مع والجندي موله مع والعبد زوجها مع كالمرأة السفر
في المتبوع نأية علم إن التبع دون الصل من والسفر القامة نأية وتعتبر الثلثة
الول القعود وقعد الربااعية أتم فإذا عندنأا عزيمة والقصر القصر حكم الصح
مدة للثالثة قام لما القامة نأوى إذا إل تصح فل وإل الكراهة مع صلته صحت
شهر نأصف إقامته ينوي أو مصره يدخل حتى يقصر يزال ول القامة ونأية القصر

القامة نأية تصح ول سنين وباقي ينو لم أو منه أقل نأوى إن وقصر قرية أو بابلد
لعسكرنأا ول الخبية أهل لغير مفازة في ول باإحداهما المبيت يعين لم بابلدتين

وعكسه بامقيم المسافر اقتداء البغي أهل محاصرة في بادارنأا ول الحرب بادار
وباعكسه يصح ل وباعده أرباعا وأتمها صح الوقت في بامقيم مسافر اقتدى وإن
يقول أن وينبغي مسافر فإنأي صلتكم أتموا يقول أن للمام ونأدب فيهما صح
المسافر إمامه فراغ باعد يتمه فيما المقيم يقرأ ول الصلة في شروعه قبل ذلك
والمعتبر وأرباعا ركعتين تقضى والحضر السفر وفائته الفوائت قضاء الصح في
 الوقت آخر فيه
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وطن ويبطل فقط بامثله الصلي الوطن ويبطل وباطلنأه واقسامه الوطن
أو تزوج أو فيه ولد الذي هو الصلي والوطن وباالصلي باالسفر و بامثله القامة

فيه القامة نأوى موضع القامة ووطن عنه الرتحال ل التعيش وقصد يتزوج لم
القامة ينوي ما وهو السكنى وطن المحققون يعتبر ولم فوقه فما شهر نأصف

شهر نأصف دون فيه
أو القيام كل المريض على تعذر إذا المريض يصلي كيف المريض صلة بااب

باركوع قاعدا صلى باه باطأه أو المرض زيادة خاف أو شديد ألم باوجود تعسر
الركوع تعذر وإن يمكنه ما باقدر قام وإل الصح في شاء كيف ويقعد وسجود

للركوع إيمائه من أخفض للسجود إيماءه وجعل بااليماء قاعدا صلى والسجود
وخفض فعل فإن عليه يسجد شيء لوجهه يرفع ول تصح ل عنه يخفضه لم فإن

أولى والول جنبه على أو مستلقيا أومأ القعود تعسر وإن ل وإل صح رأسه
نأصب وينبغي السماء ل القبلة الى وجهه ليصير وسادة رأسه تحت ويجعل
دام ما عنه أخرت اليماء تعذر وإن القبلة الى يمدهما ل حتى قدر إن ركبتيه
التجنيس في الهداية صاحب وجزم الصحيح هو الهداية في قال الخطاب يفهم

وإن صلوات خمس من أكثر اليماء عن عجزه دام إذا القضاء باسقوط والمزيد
السلم شيخ واختراه المحيط في ومثله قاضيخان وصححه الخطاب يفهم كان

الخلصة وفي الفتوى وعليه الرواية ظأاهر هو الظهيرية في وقال السلم وفخر
الله رحمهم الجي الولو باه وجزم والبدائع الينابايع في وصححه المختار هو

الركوع عن وعجز القيام على قدر وإن وحاجبه وقلبه باعينه يوم ولم متفرقات
في باالماء ولو قدر باما يتمها مرض له عرض وإن بااليماء قاعدا صلى والسجود
أو جن ومن ل موميا كان ولو بانى فصح ويسجد يركع قاعدا صلى ولو المشهور

 ل أكثر ولو قضى صلوات خمس عليه أغمي
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ولم المريض مات اذا اليصاء ليلزم متى والصوم الصلة إسقاط في فصل
أفطر إن الصوم وكذا قلت وإن باها اليصاء يلزمه ل بااليماء الصلة على يقدر
الوصية وعليه يوصي متى والصحة القامة قبل ومانأا والمريض المسافر فيه
ترك ما ثلث من وليه عنه فيخرج السقاط كيفية باذمته وباقي عليه قدر باما

لم وإن قيمته أو بار من صاع نأصف الوتر حتى وقت كل ولصلة يوم كل لصوم
ذمة لباراء الحيلة عنه يصلي أن ول يصوم أن يصح ول جاز وليه عنه وتبرع يوص

عن فيسقط للفقير المقدار ذلك يدفع عليه عما باه أوصى ما يف لم وإن الميت
ثم باقدره فيسقط للفقير يدفعه ثم ويقبضه للولي الفقير يهبه ثم باقدره الميت

كان ما يسقط حتى وهكذا للفقير الولي يدفعه ثم ويقبضه للولي الفقير يهبه
صلوات فدية إعطاء ويجوز الفدية تعطى لمن وصيام صلة من الميت على

أعلم وتعالى سبحانأه والله اليمين كفارة باخلف جملة لواحد
الفوائت وباين والوقتية الفائتة باين الترتيب الترتيب حكم الفوائت قضاء بااب

الصح في المستحب الوقت ضيق أشياء ثلثة باأحد ويسقط مسقطاته مستحق
ترتيبه لزم وإن مسقطا يعد ل فإنأه الوتر غير ستا الفوائت صارت وإذا والنسيان
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قديمة ست باعد حديثة بافوت ول القلة الى باعودها الترتيب يعد ولم متفرقات
فسادا فرضه وترافسد ولو فائتة ذاكرا فرضا صلى فلو فيهما الصح على

صحت لها ذاكرا المتروكة باعد صله مما الخامسة وقت خرج فإن موقوفا
وقت خروج قبل المتروكة قضى وإن باعده المتروكة باقضاء تبطل فل جميعها

يحتاج الفوائت كثرت وإذا نأفل وصار قبلها متذكرا صله ما وصف باطل الخامسة
وكذا آخره أو عليه ظأهر أول نأوى عليه المر تسهيل أراد فإن صلة كل لتعيين
الحرب بادار أسلم من ويعذ مختلفين تصحيحين أحد على رمضانأين من الصوم
 الشرائع باجهله
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في شرع إذا يقطع ل ومتى الصلة المصلي يقطع متى الفريضة ادراك بااب
سجد أو فيه شرع لما يسجد لم إن واقتدى قطع الجماعة فأقيمت منفردا فرض

له الركعتان لتصير وسلم ثانأية ركعة ضم ربااعية في سجد وإن ربااعية غير في
وإن العصر في إل متنقل افتدى ثم أتمها ثلثا صلى وإن مفترضا اقتدى ثم نأافلة
في كان وإن الصح في باتسليمة قائما قطع سجوده قبل فأقيمت لثالثة قام
رأس على سلم فأقيمت الظهر سنة في أو الخطيب فخرج الجمعة سنة

صلة في والمام حضر ومن الفرض باعد السنة قضى ثم الوجه وهو ركعتين
لم وإن فوته أمن إن الفجر في إل باالسنة عنه يشتغل ول باه اقتدى الفرض

وقضى الفرض مع بافوتها إل الفجر سنة تقض ولم السنة قضاء تركها يأمن
شفعه قبل وقته في الظهر قبل التي السنة

واختلف فضلها أدرك بال ركعة باإدراك جماعة الظهر يصل ولم وفضلها الجماعة
وإل الوقت فوت أمن إن الفرض قبل ويتطوع متفرقات الثلث مدرك في

الركعة يدرك لم رأسه المام رفع حتى ووقف فكبر راكعا إمامه أدرك فلومن
صح فيه إمامه فأدركه الصلة باه تجوز ما المام قراءة باعد إمامه قبل ركع وأن
جماعة مقيم كان اذا إل يصلي حتى فيه أذن مسجد من خروجه وكره ل وإل

خروجه قبل الجماعة أقيمت اذا إل ليكره منفردا صلته باعد خرج وإن أخرى
 مثلها صلة باعد يصلي ول متنفل فيهما فيقتدي والعشاء الظهر في
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واجب لترك وتسليم باتشهد سجدتان يجب وسببه حكمه السهو سجود بااب
الصلة إعادة ووجب أثم عمدا تركه كان وإن عمدا الواجب ترك تكرر وإن سهوا
أو الول القعود ترك ثلث في إل قيل للسهو العمد في يسجد ول نأقصها لجبر

عن شغله حتى عمدا وتفكره الصلة آخر الى الولى الركعة من سجدة تأخيره
باتسليمه ويكتفي السلم باعد السهو باسجود التيان ويسن السجود وقت ركن

يسقط متى تنزيها كره السلم قبل سجد فإن الصح في يمينه عن واحدة
في واحمرارها الفجر في السلم باعد الشمس باطلوع السهو سجود ويسقط
المأموم ويلزم السجود يلزمه من السلم باعد البناء يمنع ما وباوجود العصر
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باه سبق ما لقضاء يقوم ثم إمامه مع المسبوق ويسجد باسهوه ل إمامه باسهو
 اللحق ل أيضا له سجد يقضيه فيما المسبوق سها ولو
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عن سها ومن متفرقات والعيدين الجمعة في السهو باسجود المام يأتي ول
وهو الرواية ظأاهر في قائما يستو لم ما إليه عاد الفرض من الول القعود
أقرب القيام الى وهو عاد فإن قائما استتم ولو يعود كالمتنفل والمقتدي الصح
باعد عاد وإن الصح في عليه سجود ل أقرب العقود الى كان وإن للسهو سجد

عاد الخير القعود عن سها وإن صلته فساد في التصحيح اختلف قائما استتم ما
وضم نأفل فرضه صار سجد فإن القعود فرض لتأخيره وسجد يسجد لم ما

فيهما الضم في كراهة ول الفجر في وراباعة العصر في ولو شاء إن سادسة
من وسلم عاد قام ثم الخير قعد وإن الصح في للسهو يسجد ول الصحيح على
الزائدتان لتصير أخرى إليها وضم فرضه يبطل لم سجد فإن التشهد إعادة غير
آخر شفعا يبن لم التطوع شفع في للسهو سجد ولو للسهو وسجد نأافلة له

سهو عليه من سلم ولو المختار في السهو سجود أعاد بانى فإن استحباباا عليه
سلم وإن للسهو ويسجد يصح فل وإل للسهو سجد إن صح غيره باه فاقتدى
ثلثية أو ربااعية مصل توهم ولو يتكلم أو القبلة عن يتحول لم ما للقطع عامدا

تفكره طال وإن للسهو وسجد أتمها ركعتين صلى أنأه علم ثم فسلم أتمها أنأه
ل وإل السهو سجود عليه وجب ركن أداء قدر كان إن استيقن حتى يسلم ولم

عدد في باالشك الصلة تبطل باالشك الصلة تبطل متى الشك في فصل
غير الشك كان أو الشك من له عرض ما أول وهو إكمالها قبل كان اذا ركعاتها

كثر وإن الشك كثرة باالترك تيقن إن إل يعتبر ل سلمه باعد شك فلو له عادة
ركعة كل باعد وقعد باالقل أخذ ظأن له يغلب لم فإن ظأنه باغالب عمل الشك
 صلته آخر ظأنها

)1/41(

في والسامع التالي على التلوة سببه ووقته وحكمه سببه التلوة سجود بااب
و تنزيها تأخيره وكره الصلة في يكن لم إن التراخي على واجب وهو الصحيح

أو قبله كلمة مع السجدة حرف وقراءة باالفارسية ولو آية تل من على يجب
العراف في آية عشرة أرباع وآياتها آياتها عدة الصحيح في كالية آيتها من باعده

وص والسجدة والنمل والفرقان الحج وأولى ومريم والسراء والنحل والرعد
ويجب يجب ل ومن عليه يجب من واقرأ وانأشقت والنجم السجدة وحم

والمام والنفساء الحائض إل السماع يقصد لم وإن سمع من على السجود
ولو الصلة باعد سجدوا غيره من سمعوها ولو مقتد من باالسماع باه والمقتدى

باسماع ويجب الرواية ظأاهر في صلتهم تفسد ولم تجزهم لم فيها سجدوا
من باالسماع وجوباها في التصحيح واختلف المعتمد على فهمها إن الفارسية

 والصدى الطير من باسماعها تجب ول ومجنون نأائم
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وسجودها الصلة ركوع غير الصلة في أوسجود باركوع وتؤدى ومتى تؤدى بام
فور ينقطع لم إذا ينوها لم وإن وسجودها نأواها إن الصلة كوع عنهار ويجزىء

أخرى ركعة في ائتم أو باه يأتم فلم إمام من سمع ولو آيتين من باأكثر التلوة
وإن معه سجد لها إمامه سجود قبل ائتم وإن الظأهر في الصلة خارج سجد

ولم أصل يسجدها فل حكما لها مدركا صار ركعتها في سجودها باعد باه اقتدى
وإن أخرى سجد فيها أعاد ثم فسجد الصلة خارج تل ولو خارجها الصلتية تقض

ل واحد مجلس في كررها كمن الرواية ظأاهر في واحدة كفته أول يسجد لم
مسديا ولو منه باالنأتقال المجلس ويتبدل المجلس باه يتبدل ما مجلسين
مال الصح في كبير حوض أو نأهر في وعوم غصن الى غصن من وباالنأتقال

ول سفينة باسير ول كبيرا ولو والمسجد البيت بازوايا يتبدل ول المجلس باه يتبدل
وقيام وقعود بااتكاء ول خطوتين ومشى لقمتين وأكل وشرباة وباركعتين باركعة

على الوجوب ويتكرر مصليا داباته باسير ول تلوته محل في ونأزول وركوب
متفرقات الصح على باعكسه ل التالي مجلس اتحد وقد مجلسه باتبديل السامع

إليها اكثر أو آية ضم ونأدب عكسه ل السجدة آية ويدع سورة يقرأ أن وكره
السامع يرفع ول لها السجود ثم القيام ونأدب لها متأهب غير عن إخفاؤها ونأدب
التالي يؤمر ول تاليها قبل منها رأسه

وكيفيتها شروطها كانأوا كيف فيسجدون باالصطفاف السامعون ول باالتقدم
واحدة سجدة يسجد أن وكيفيتها التحريمة إل الصلة شرائط لصحتها وشرط

الشكر سجدة في فصل تسليم ول تشهد ول يد رفع بال سنتان هما تكبيرتين باين
وتركها عليها يثاب ل الله رحمه حنيفة أباي المام عند مكروهة الشكر سجدة

كل لدفع مهمة فائدة التلوة سجدة مثل وهيئتها عليها يثاب قرباة هي وقال أولى
مجلس في كلها السجدة آي قرأ من الكافي في النسفي المام قال مهمة
 أهمه ما الله كفاه منها لكل وسجد واحد
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سبعة فيه اجتمع من على عين فرض الجمعة صلة حكمها الجمعة صلة بااب
في داخل هو فيها أو بامصر والقامة والحرية الذكورة وجوباها شروط شرائط

وسلمة العينين وسلمة ظأالم من والمن والصحة الصح في باها القامة حد
فناؤه أو المصر أشياء ستة لصحتها ويشترط صحتها شروط الرجلين

قبلها والخطبة باخروجه وتبطل قبله تصح فل الظهر ووقت نأائبه أو والسلطان
في واحدا ولو الجمعة باهم تنعقد ممن لسماعها أحد وحضور وقتها في باقصدها
أو عبيدا كانأوا ولو المام غير رجال ثلثة وهم والجماعة العام والذن الصحيح

باعد نأفروا فإن يسجد حتى المام مع باقاؤهم والشرط مرضى أو مسافرين
أو باامرأة تصح ول باطلت سجوده قبل نأفروا وإن جمعة وحده أتمها سجوده

مفت له موضع كل والمصر فيها يؤم أن والمريض للعبد وجاز رجلين مع صبي
ظأاهر في منى ابانية أبانيته وبالغت الحدود ويقيم الحكام ينفذ وقاض وأمير
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بامنى الجمعة وجازت التعداد عن أغنى مفتيا المير أو القاضي كان واذا الرواية
 الحجاز أمير أو للخليفة الموسم في
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مع تحميدة أو تسبيحة نأحو على الخطبة في القتصار وصح وسننها الخطبة
على والجلوس العورة وستر الطهارة شيئا عشر ثمانأية الخطبة وسنن الكراهة

والسيف قيامه ثم كالقامة يديه باين والذان الخطبة في الشروع قبل المنبر
صلحا فتحت بالدة في وبادونأه عنوة فتحت بالدة كل في عليه متكئا بايساره

والشهادتان أهله هو باما عليه والثناء الله باحمد وباداءته باوجهه القوم واستقبال
من آية وقراءة والتذكير والعظة سلم عليه الله صلى النبي سيدنأا على وللصلة
على والصلة والثناء الحمد وإعادة الخطبتين باين والجلوس وخطبتان القرآن
فيها والدعاء الثانأية الخطبة اباتداء في وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا

باقدر الخطبتين تخفيف و الخطبة القوم يسمع وأن لهم باالستغفار للمؤمنين
متفرقات السنن من شيء وترك التطويل ويكره المفصل طوال من سورة
فل المام خرج واذا الصح في الول باالذان البيع وترك للجمعة السعي ويجب
والشرب الكل الخطبة لحاضر وكره صلته من يفرغ حتى كلم ول صلة

على الخطيب يسلم ول عاطسا يشمت ول سلما يرد ول واللتفات والعبث
يصل لم ما النداء باعد المصر من الخروج وكره المنبر على استوى إذا القوم
صلى لو له عذر ل ومن الوقت فرض عن جاز أداها إن عليه جمعة ل ومن

وكره يدركها لم وإن ظأهره باطل فيها والمام إليها سعى فإن حرم قبلها الظهر
في أدركها ومن يومها المصر في باجماعة الظهر أداء والمسجون للمعذور
 جمعة أتم السهو سجود أو التشهد
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من على الصح في واجبة العيدين صلة وشروطها حكمها العيدين صلة بااب
لو كما الساءة مع بادونأها فتصح الخطبة سوى باشرائطها الجمعة عليه تجب

الفطر في ونأدب الفطر عيد في مايندب العيدين صلة على الخطبة قدمت
ويستاك ويغتسل ووترا تمرا المأكول يكون وأن يأكل أن شيئا عشر ثلثة

الفرحا ويظهر عليه وجبت إن الفطر صدقة ويودي ثياباه أحسن ويلبس ويتطيب
والباتكار النأتباه سرعة وهو والتبكير طاقته حسب الصدقة وكثرة والبشاشة

الى يتوجه ثم حيه مسجد في الصبح وصلة المصلى الى المسارعة وهو
رواية وفي رواية في المصلى الى انأتهى إذا ويقطعه سرا مكبرا ماشيا المصلى

في العيد صلة قبل التنفل ويكره آخر طريق من يرجع و الصلة افتتح اذا أخرى
صلة وقت الجمهور اختيار على فقط المصلى في وباعدها والبيت المصلى

 زوالها الى رمحين أو رمح قدر الشمس ارتفاع من العيد صلة صحة وقت العيد
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يقرأ ثم للتحريمة يكبر ثم العيد صلة ينوي أن صلتها وكيفية العيد صلة كيفية
يسمي ثم يتعوذ ثم منها كل في يديه يرفع ثلثا الزوائد تكبيرات يكبر ثم الثناء
يركع ثم العلى رباك اسم سبح تكون أن ونأدب سورة ثم الفاتحة يقرأ ثم سرا
سورة تكون أن ونأدب باالسورة ثم باالفاتحة ثم باالبسملة اباتدأ للثانأية قام فإذا

أولى وهذا الولى في كما فيها يديه ويرفع ثلثا الزوائد تكبيرات يكبر ثم الغاشية
التكبيرات قدم فإن القراءة على الثانأية الركعة في الزوائد تكبيرات تقديم من

أحكام فيهما يعلم خطبتين الصلة باعد المام يخطب ثم جاز فيها القراءة على
فقط الغد الى باعذر وتؤخر يقضيها ل المام مع الصلة فاتته ومن الفطر صدقة
عن الكل يؤخر الضحى في لكنه كالفطر الضحى وأحكام الضحى احكام
الخطبة في التشريق وتكبير الضحية ويعلم جهرا الطريق في ويكبر الصلة
ومدته التشريق تكبير حكم باشيء ليس والتعريف أيام ثلثة الى باعذر وتؤخر

مرة العيد عصر الى عرفة فجر باعد من التشريق تكبير ويجب عليه تجب ومن
باه اقتدى من وعلى بامصر مقيم أمام على متسحبة باجماعة أدي فرض كل فور
تجب وقال الله رحمه حنيفة أباي المام عند أنأثى أو رقيقا أو مسافرا كان ولو
عصر الى قرويا أو مسافرا أو منفردا ولو صله من على فرض كل فور

صلة عقب باالتكبير باأس ول الفتوى وعليه يعمل وباه عرفة يوم من الخامس
 العيدين
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الله أكبر والله الله إل إله ل أكبر الله أكبر الله يقول أن والتكبير التكبير صيغة
سن الكسوف صلة والفزاع والخسوف الكسوف صلة بااب الحمد ولله أكبر

ول أذان بال السلطان مأمور أو الجمعة باأمام للكسوف النفل كهيئة ركعتان
وتطويل تطويلهما وسن جامعة الصلة ينادى بال خطبة ول جهر ول إقامة

قائما أو شاء إن القبلة مستقبل جالسا المام يدعو ثم وسجودهما ركوعهما
الشمس انأجلء يكمل حتى دعائه على ويؤمنون أحسن وهو الناس مستقبل

كالخسوف فرادى صلوا المام يحضر لم وإن وماإليهما والفزع الخسوف
والفزع الشديدة والريح نأهارا الهائلة والظلمة

ويستحب لجله يعمل ما استغفار وله جماعة غير من صلة له الستسقاء بااب
متواضعين متذللين مرقعة أو غسيلة خلقة ثياب في مشاة أيام ثلثة له الخروج

خروجهم قبل يوم كل الصدقة مقدمين رؤوسهم نأاكسين تعالى لله خاشعين
المقدس وبايت مكة وفي والطفال الكبار والشيوخ الدواب إخراج ويستحب

مدينة لهل أيضا ذلك وينبغي يجتمعون القصى والمسجد الحرام المسجد ففي
القبلة مستقبل المام ويقوم وكيفيته الدعاء وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا
اسقنا اللهم يقول دعائه على يؤمنون القبلة مستقبلين قعود والناس يديه رافعا
وما دائما طبقا سحا مجلل رائث غير عاجل غدقا مريعا مريئا هنيئا مغيثا غيثا

 ذمي يحضره ول رداء قلب فيه وليس جهرا أو سرا أشبهه
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غرق وباخوف سبع أو عدو باحضور جائزة هي وسببها حكمها الخوف صلة بااب
فيجعلهم واحد إمام خلف الصلة في القوم تنازع وإذا فيها المامة حرق أو

من وركعتين الثنائية من ركعة باالخرى ويصلى العدو باإزاء واحدة طائفتين
ما باهم فصلى تلك وجاءت مشاة العدو الى هذه وتمضي المغرب أو الربااعية

وسلموا قراءة بال وأتموا الولى جاءت ثم العدو الى فذهبوا وحده وسلم باقي
وإن الخوف اشتد إذا باقراءة باقي ما وصلوا شاءوا إن الخرى جاءت ثم ومضوا

حضور بال تجز ولم قدروا جهة أي الى بااليماء فرادى ركبانأا صلوا الخوف اشتد
الصلة في يتنازعوا لم وإن الخوف عند الصلة في السلحا حمل ويستحب عدو

المن حالة مثل باإمام طائفة كل صلة فالفضل واحد إمام خلف
وجاز يمينه على المحتضر توجيه يسن المحتضر مع يصنع ما الجنائز أحكام بااب

يؤمر ول إلحاحا غير من عنده الشهادة باذكر ويلقن قليل رأسه وترفع الستلقاء
عنه ينهى ول باه يؤمر ل وقيل يلقن ل وقيل مشروع القبر في وتلقينه باها

يس سورة عنده ويتلون عليه الدخول وجيرانأه المحتضر لقربااء ويستحب
والنفساء الحائض إخراج في واختلفوا الرعد سورة المتأخرين باعض واستحسن

ويقول عيناه وغمض لحياه شد مات فإذا مات إذا معه يصنع ما عنده من
اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول سيدنأا ملة وعلى الله باسم مغمضه

خيرا اليه خرج ما واجعل بالقائك وأسعده باعده ما عليه وسهل أمره عليه يسر
يجوز ول باجنبيه يداه وتوضع ينتفخ لئل حديدة باطنه على وتوضع عنه خرج مما

باإعلم باأس ول يغسل حتى عنده القرآن قراءة وتكره صدره على وضعهما
سرير على مات كما فيوضع باتجهيزه ويعجل وتغسيله تجهيزه باموته الناس
 ثياباه عن جرد ثم عورته ويستر الصح على اتفق كيف ويوضع وترا مجمر
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يكون أن إل واستنشاق مضمضة بال الصلة يعقل ل صغيرا يكون أن إل ووضىء
الخالص الماء وهو فالقراحا وإل حرض أو باسدر مغلي ماء عليه وصب جنبا

الماء يصل حتى فيغسل يساره على يضجع ثم باالخطمى ولحيته رأسه ويغسل
باطنه ومسح اليه مسندا أجلس ثم كذلك يمينه على ثم منه التخت يلي ما الى

رأسه على الحنوط ويجعل باثوب ينشف يعد ولم غسله منه خرج وما رفيقا
في القطن استعمال الغسل في وليس مساجده على والكافور ولحيته

والمرأة ولحيته شعره يسرحا ول وشعره ظأفره يقص ول الظاهرة الروايات
الرجال مع امرأة ماتت ولو سيدها تغسل ل الولد كأم باخلفه زوجها تغسل

الخنثى وكذا خرقة بال ييمم محرم رحم ذو وجد وإن باخرقة كعكسه يمموها
لم وصبية صبي تغسيل والمرأة للرجل ويجوز الرواية ظأاهر في ييمم المشكل

معسرا ولو امرأته تجهيز الرجل وعلى يجهزه من الميت باتقبيل باأس ول يشتهيا
تجب من يوجد لم وإن نأفقته تلزمه من على فكفنه له مال ل ومن الصح في

له ويسأل الناس فعلى ظألما أو عجزا يعط لم فإن المال بايت ففي نأفقته عليه
وإزار قميص سنة الرجل وكفن الشرعي الكفن غيره عليه يقدر ل من التجهيز
القطن من البياض وفضل ولفافة إزار وكفاية حياته في يلبسه كان مما ولفافه
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من وكل
جيب ول دخريص ول كم لقميصه يجعل ول القدم الى القرن من واللفافة الزار

إن وعقد يمينه ثم يساره من ولف الصح في العمامة وتكره أطرافه تكف ول
وفي ثدييها لرباط وخرقة لوجهها خمارا السنة في المرأة وتزاد انأتشاره خيف

الخمار ثم القميص فوق صدرها على ضفيرتين شعرها ويجعل خمارا الكفاية
فيها يدرج أن قبل وترا الكفان وتجمر فوقها الخرقة ثم اللفافة تحت فوقه
 يوجد ما الضرورة وكفن
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وأركانأها كفاية فرض عليه الصلة واركانأها حكمها الجنازة صلة في فصل
القوم أمام وتقدمه وطهارته الميت إسلم ستة وشرائطها والقيام التكبيرات
راكب غير عليها المصلي وكون رأسه مع نأصفه أو بادنأه أكثر حضور أو وحضوره

لم الناس أيدي على أو داباة على كان فإن الرض على الميت وكون عذر بال
الميت صدر باحذاء المام قيام أرباع سننها عذر من إل المختار على الصلة تجز
صلى النبي سيدنأا على والصلة الولى التكبيرة باعد والثناء أنأثى أو كان ذكرا
الجنازة صلة في الدعاء الثالثة باعد للميت والدعاء الثانأية باعد وسلم عليه الله
من عوف حفظ ما ومنه وأبالغ أحسن فهو باالمأثور دعاء وإن شيء له يتعين ول

واعف وعافه وارحمه له اغفر اللهم وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا دعاء
ووسع نأزله وأكرم عنه

البايض الثوب ينقى كما الخطايا من ونأقه والبرد والثلج باالماء واغسله مدخله
زوجه من خيرا وزوجا أهله من خيرا وأهل داره من خيرا دارا وأبادله الدنأس من

غير من الراباعة باعد ويسلم النار وعذاب القبر عذاب من وأعذه الجنة وأدخله
المام كبر ولو الولى التكبيرة غير في يديه يرفع ول الرواية ظأاهر في دعاء

وصبي لمجنون يستغفر ول المختار في سلمه ينتظر ولكن يتبع لم خمسا
 مشفعا شافعا لنا واجعله وذخرا أجرا لنا واجعله فرطا لنا اجعله اللهم ويقول

)1/51(

ثم نأائبه ثم باصلته أحق السلطان عليه باالصلة الناس احق بايان باين فصل
صلى فإن لغيره يأذن أن التقدم حق له ولمن الولي ثم الحي إمام ثم القاضي

فيها التقدم ولية له ومن غيره مع صلى من معه يعيد ول شاء إن أعادها غيره
صلة بال دفن وإن باه المفتى على عليه باالصلة الميت له أوصى ممن أحق
اجتمعت واذا الجنائز اجتماع يتفسخ لم ما يغسل لم وإن قبره على صلى

اجتمعن وإن فالفضل الفضل ويقدم أولى منها لكل باالصلة فالفراد الجنائز
قدام كل صدر يكون باحيث القبلة يلي مما طويل صفا جعلها مرة عليها وصلى
ثم باعدهم والصبيان المام يلي مما الرجال فيجعل الترتيب وراعى المام

ول فيها القتداء هذا عكس على وضعوا واحد باقبر دفنوا ولو النساء ثم الخناثى
معه فيدخل المام تكبيرة ينتظر بال تكبيرتين باين وجده من باالمام يقتدي
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من المام تكبير ينتظر ول الجنازة رفع قبل فاته ما يقضي ثم دعائه في ويوافقه
في الصلة فاتته السلم قبل الراباعة التكبيرة باعد حضر ومن تحريمته حضر

الصحيح
خارجه أو فيه وهو الجماعة مسجد في عليه الصلة وتكره عليه يصلى اين

ومن والصبيان الولدان على الصلة المختار على المسجد في الناس وباعض
في وأدرج المختار في غسل يستهل لم وإن عليه وصلي وغسل سمي استهل
هو أو أحدهما يسلم أن إل أباويه أحد مع سبي كصبي عليه يصل ولم ودفن خرقة

غسله مسلم قريب لكافر كان وأن والبغاة الكفار معه أحدهما يسب لم أو
ملته أهل الى دفعه أو حفرة في وألقاه خرقة في وكفنه نأجسة خرقة كغسل

غيلة باالخنق وقاتل المحارباة حالة في قتل طريق وقاطع بااغ على يصلى ول
اباويه وقاتل المنتحر غسلوا وإن عصبية ومقتول باالسلحا ليل المصر في ومكابار
 عمدا أباويه أحد قاتل على ل عليه ويصلى يغسل نأفسه وقاتل
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خطوة أرباعين حملها وينبغي باجال أرباعة لحملها يسن ودفنها حملها في فصل
مؤخرها ثم الحامل يسار حهة كان ما ويمينها يمينه على اليمن بامقدمها يبدأ

ويستحب عليه بااليسر يختم ثم يساره على اليسر مقدمها ثم عليه اليمن
أفضل خلفها والمشي الميت اضطراب إلى يؤدي ما وهو خبب بال باها السراع

باالذكر الصوت رفع ويكره النفل على الفرض صلة كفضل أمامها المشي من
كان زيد وإن الصدر الى أو قامة نأصف القبر ويحفر دفنها وضعها قبل والجلوس

يقول القبلة قبل من الميت ويدخل رخوة أرض في ال يشق ول ويلحد حسنا
الى ويوجه وسلم عليه الله صلى الله رسول سيدنأا ملة وعلى الله باسم واضعه
الجر وكره والقصب عليه اللبن ويسوى العقدة وتحل اليمن جنبه على القبلة

ويحرم يرباع ول القبر ويسنم التراب ويهال قبره ل قبرها ويسجى والخشب
يذهب لئل عليه باالكتاباة باأس ول الدفن باعد للحكام ويكره للزينة عليه البناء
 البيوت في الدفن ويكره يمتهن ول الثر
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باأس ول الفساقي في الدفن ويكره والسلم الصلة عليهم باالنأبياء لختصاصه
في الموت باالتراب اثنين كل باين ويحجز للضرورة قبر في واحد من أكثر بادفن
وصلي وكفن غسل الضرر وخيف باعيدا البر وكان سفينة في مات ومن البحر
محل مقبرة في الدفن ويستحب ونأقله باالميت السفر البحر في وألقي عليه
نأقله وكره باه بااس ل ميلين أو ميل قدر الدفن قبل نأقل فإن قتل أو باه مات
أخذت أو مغصوباة الرض تكون أن إل باالجماع دفنه باعد نأقله يجوز ول منه لكثر

حكم منه يخرج ول الحفر قيمة ضمن لغيره حفر قبر في دفن وإن باالشفغة
ينبش ول الميت مع ومال مغصوب ولكفن فيه سقط لمتاع وينبش القبور نأبش

يارتها نأدب القبور زيارة في فصل أعلم والله يساره على أو القبلة لغير باوضعه
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المقابار دخل من أنأه ورد لما يس قراءة ويستحب الصح على والنساء للرجال
يكره ول حسنات فيها ما باعدد له وكان يومئذ عنهم الله خفف يس فقرأ

قراءة لغير القبور على القعود وكره المختار في القبر على للقراءة الجلوس
ول المقبرة من والشجر الحشيش وقلع عليها الحاجة وقضاء والنوم ووطؤها

 منهما الياباس باقلع باأس

)1/54(

والشهيد الشهيد من السنة أهل عندنأا باأجله ميت المقتول الشهيد احكام بااب
ليل منزله في اللصوص أو الطريق قطاع أو البغي أهل أو الحرب أهل قتله من
وكان بامحدد عمدا ظألما مسلم قتله أو أثر وباه المعركة في وجد أو بامثقل ولو

ما الحرب انأقضاء باعد يرتث ولم وجناباة ونأفاس حيض عن خاليا باالغا مسلما
صالحا ماليس عنه وينزع غسل بال عليه ويصلى وثياباه بادمه فيكفن معه يصنع

نأزع وكره ثياباه في وينقص ويزاد والدرع والسلحا والحشو كالفرو للكفن
باعد ارتث أو نأفساء أو حائضا أو مجنونأا أو صبيا أو جنبا قتل إن ويغسل جميعها
وهو الصلة وقت مضى أو تداوى أو نأام أو شرب أو أكل باأن الحرب انأقضاء

أو اشترى أو بااع أو أوصى أو الخيل وطء لخوف ل المعركة من نأقل أو يعقل
ويغسل مرتثا باه يكون ل الحرب انأقضاء قبل ذكر ما وجد وإن كثير باكلم تكلم
عليه ويصلى قود أو باحد قتل أو ظألما باحد قتل أنأه يعلم ولم المصر في قتل من

أو باطنا خطأ أو عمدا شيء إدخال عن نأهارا المساك هو تعيريفه الصوم كتاب
وسبب رمضان وجوب سبب أهله من بانية الفرج شهوة وعن الباطن حكم ماله

وشروط حكمه لدائه سبب منه يوم وكل منه جزء شهود رمضان وجوب
والعقل السلم أشياء أرباعة فيه اجتمع من على وقضاء أداء فرض وهو فرضيته
شروط السلم بادار الكون أو الحرب بادار أسلم لمن باالوجوب والعلم والبلوغ
والقامة ونأفاس وحيض مرض من الصحة أدائه لوجوب ويشترط أدائه وجوب
حيض من ينافيه عما والخلو النية ثلثة أدائه لصحة ويشترط أدائه صحة شروط
قضاء عن الكف وركنه ركنه الجناباة عن الخلو يشترط ول يفسده وعما ونأفاس
الذمة عن الواجب سقوط وحكمه حكمه باهما ألحق وما والفرج البطن شهوتي
 الخرة في والثواب

)1/55(

وواجب فرض أقسام ستة الى الصوم ينقسم وتقسيمه الصوم صفة في فصل
وقضاء أداء رمضان صوم فهو الفرض أما ومكروه ونأقل ومندوب ومسنون

من أفسده ما قضاء فهو الواجب وأما الظأهر في والمنذور الكفارات وصوم
ثلثة صوم فهو المندوب وأما التاسع مع عاشوراء صوم فهو المسنون وأما نأفل
عشر والراباع عشر الثالث وهي البيض اليام كونأها ويندب شهر كل من

قيل ثم شوال من ست وصوم والخميس الثنين وصوم عشر والخامس
كصوم باالسنة عليه والوعد طلبه ثبت صوم وكل تفريقها وقيل وصلها الفضل
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وأحبه الصيام أفضل وهو يوما ويفطر يوما يصوم كان والسلم الصلة عليه داود
المكروه وأما كراهيته يثبت لم مما ذلك سوى فهو النفل وأما تعالى الله إلى
عن منفردا عاشوراء صوم الول تحريما ومكروه تنزيها مكروه قسمان فهو

وإفراد الجمعة يوم إفراد وكره التشريق وأيام العيدين صورم والثانأي التاسع
الوصال صوم وكره عادته يوافق أن إل المهرجان أو النيروز ويوم السبت يوم
باالمس الغد صوم يتصل حتى أصل الغروب باعد يفطر ل أن وهو يومين ولو

 الدهر صوم وكره

)1/56(

تعيين فيه يشترط مال يشترط وما فيه وتعيينها النية تبييت يشترط ل فيما فصل
رمضان أداء فهو تبييتها ول النية تعيين فيه يشترط ل الذي القسم أما النية

على النهار نأصف قبل ما الى الليل من بانية فيصح والنفل زمانأه المعين والنذر
أيضا ويصح الكبرى الضحوة وقت الى الفجر طلوع من النهار ونأصف الصح

أداء ويصح الصح في مريضا أو مسافرا كان ولو النفل وبانية النية بامطلق
عما يقع فإنأه المسافر باخلف مقيما صحيحا كان لمن آخر واجب بانية رمضان

رمضان في آخر واجبا نأوى إذا المريض في الترجيح واختلف الواجب من نأواه
الواجب من نأواه عما يقع بال غيره واجب بانية مانأه ز المعين المنذور يصح ول
النية تعيين له يشترط ما وهو الثانأي القسم وأما النية تعيين فيه يشترط ما فيه

باأنأواعها الكفارات وصوم نأقل من أفسده ما وقضاء رمضان قضاء فهو وتبييتها
 الشفاء فحصل يوم صوم فعلي مريضي الله شفى إن كقوله المطلق والنذر

)1/57(

يثبت رمضان يثبت بام وغيره الشك صوم وفي الهلل باه يثبت فيما فصل
يلي ما هو الشك ويوم الهلل غم إن ثلثين شعبان باعد أو هلله بارؤية رمضان
غم باأن والجهل العلم طرف فيه استوى وقد شعبان من والعشرين التاسع
آخر صوم وباين باينه ترديد بال باه جزم نأفل صوم إل صوم كل فيه وكره الهلل

ل وفطر صيام باين فيه ردد وإن صامه ما عنه أجزأ رمضان من أنأه ظأهر وإن
ويأمر فوقهما ما يكره ل شعبان آخر من يومين أو يوم صوم وكره صائما يكون

يتبين ولم النية وقت ذهب إذا باالفطار ثم الشك يوم باالتلوم العامة المفتي
من يتمكن من وهو الخواص من كان ومن والقاضي المفتي فيه ويصوم الحال
ومن الهلل رؤية الفرض عن كونأه وملحظة النية في الترديد عن نأفسه ضبط
الفطر له يجوز ول الصيام لزمه قوله ورد وحده الفطر أو رمضان هلل رأي

فطره كان ولو عليه كفارة ول قضى الوقتين في أفطر وإن شوال هلل باتيقنه
نأحوه أو غبار أو غيم من علة باالسماء كان وإذا الصحيح في القاضي رده ما قبل
ولو مثله واحد شهادة على شهد ولو الصحيح في مستور أو عدل واحد خبر قبل
الشهادة لفظ يشترط ول لرمضان تاب قذف في محدودا أو رقيقا أو أنأثى كان
الدعوى ول
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حر أو حرين من الشهادة لفظ علة باالسماء كان اذا الفطر لهلل وشرط
لرمضان عظيم جمع من باد فل علة باالسماء يكن لم واذا دعوى بال وحرتين
العدد تم واذا الصح في المام لراي مفوض العظيم الجمع ومقدار والفطر
واختلف الفطر يحل ل مصحية والسماء الفطر هلل ير ولم فرد باشهادة
باالسماء كان اذا الفطر حل في خلف ول عدلين باشهادة كان اذا فيما الترجيح

لبقية ويشترط كالفطر الضحى وهلل الفرد باشاهدة رمضان ثبت ولو علة
اختلف قذف في محدودين غير وحرتين حر أو عدلين رجلين شهادة الهلة

وعليه المذهب ظأاهر في الناس سائر لزم قطر مطلع في ثبت واذا المطالع
أو الزوال قبل كان سواء نأهارا الهلل بارؤية عبرة ول المشايخ وأكثر الفتوى

 المختار في المستقبلة لليلة وهو باعده

)1/58(

جامع أو شرب أو أكل لو ما شيئا وعشرون أرباعة وهو الصوم يفسد مال بااب
عدم وكره يأكل رآه من باه يذكره الصوم على قدرة للناسي كان وإن نأاسيا

أدام وإن فكر أو بانظر أنأزل أو تذكيره عدم فالولى قوة له يكن لم وإن تذكيره
أو اغتاب أو أواحتجم حلقه في طعمه وجد ولو اكتحل أو ادهن أو والفكر النظر

الطاحون غبار ولو غبار أو صنعه بال دخان حلقه دخل أو يفطر ولم الفطر نأوى
يوما استمر ولو جنبا أصبح أو لصومه ذاكر وهو فيه الدوية طعم أثر أو ذبااب أو

حك أو أذنأه الماء فدخل نأهرا خاض أو دهنا أو ماء إحليله في صب أو باالجناباة
مخاط أنأفه دخل أو أذنأه الى مرارا أدخله ثم درن عليه فخرج باعود أذنأه

قول على صومه يفسد ل حتى النخامة إلقاء وينبغي واباتلعه عمدا فاستنشقه
في فاه مل ولو صنعه باغير وعاد القيء ذرعه أو الله رحمه الشافعي المام

أكل أو الصحيح في أعاد ولو الصحيح على فيه ملء من أقل استقاء أو الصحيح
حتى فمه خارج من سمسمة مثل مضغ أو الحمصة دون وكان أسنانأه باين ما

 حلقه في طعما لها يجد ولم تلشت

)1/59(

اذا شيئا وعشرون اثنان وهو القضاء مع الكفارة باه وتجب الصوم يفسد ما بااب
وهي والكفارة القضاء لزمه مضطر غير متعمدا طائعا منها شيئا الصائم فعل

فيه سواء والشرب والكل باه والمفعول الفاعل على السبيلين أحد في الجماع
كان وإن النيء اللحم وأكل فمه الى دخل مطر واباتلع باه يتداوى أو باه يتغدى ما

باالتفاق اللحم وقديد الليث أباي الفقيه اختيار في الشحم وأكل دود اذا إل منتنا
أو حنطة حبة واباتلع فتلشت قمحة يمضغ أن إل وقضمها الحنطة وأكل

مطلقا الرمني الطين وأكل المختار في فمه خارج من نأحوها أو سمسمة
واباتلع المختار في القليل والملح أكله اعتاد إن كالطفل الرمني غير والطين

مس باعد أو حجامة باعد أو غيبة باعد عمدا وأكله غيرهما ل صديقه أو زوجته بازاق
أقطر أنأه ظأانأا شارباه دهن باعد أو إنأزال غير من مضاجعة باعد أو باشهوة قبلة أو
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وإن المذهب على تأويله يعرف ولم الحديث سمع أو فقيه أفتاه اذا إل باذلك
مكرها طاوعت من على الكفارة وتجب الكفارة عليه وجبت تأويله عرف
باطرو الكفارة تسقط مستقطاتها الذمة عن يسقطها وما الكفارة في فصل
كرها باه سوفر عمن تسقط ول يومه في للفطر مبيح مرض أو نأفاس أو حيض

مؤمنة غير كانأت ولو رقبة تحرير والكفارة الرواية ظأاهر في عليه لزومها باعد
فإن التشريق أيام ول عيد يوم فيهما ليس متتاباعين شهرين صام عنه عجز فإن
مشبعين وعشاء غداء ويعشيهم يغديهم مسكينا ستين أطعم الصوم يستطع لم
بار من صاع نأصف فقير كل يعطي أو وسحورا عشاء أو عشاءين أو غداءين أو
كفارة وكفت الكفارات تداخل قيمته أو شعير أو تمر صاع أو سويقه أو دقيقه أو

على رمضانأين من ولو تكفير يتخلله لم أيام في متعدد وأكل جماع عن واحدة
 الرواية ظأاهر في واحدة كفارة تكفي ل التكفير تخلل فإن الصحيح

)1/60(

الصائم أكل اذا شيئا وخمسون سبعة وهو كفارة غير من الصوم يفسد ما بااب
أو أكله يعتد لم أرمني غير طينا أو دفعة كثيرا ملحا أو دقيقا أو عجينا أو نأيئا أرزا
اباتلع أو رطبة جوزة أو يطبخ ولم يدرك لم سفرجل أو كغدا أو قطنا أو نأواة

في شيء باصب أوجر أو استعط أو احتقن أو حجرا أو تراباا أو حديدا أو حصاة
آمة أو جائفة داوى أو الصح في ماء أو دهنا أذنأه في أقطر أو الصح على حلقه
ولم الصح في ثلج أو مطر حلقه دخل أو دماغه أو جوفه الى ووصل بادواء
ولو مكرها أفطر أو جوفه لى ا المضمضة ماء باسبق خطأ أفطر أو باصنعه يبتلعه

من تمرض أن من نأفسها على خوفا أفطرت أو الجماع على أكرهت أو باالجماع
عمدا أكل أو نأائم وهو ماء جوفه في أحد صب أو منكوحة أو كانأت أمة الخدمة

أكل أو عامدا جامع ثم نأاسيا جامع أو الصح على الخبر علم ولو نأاسيا أكله باعد
سافر أو أكل ثم القامة فنوى مسافرا أصبح أو نأيته يبيت ولم نأهارا نأوى ما باعد
جامع أو تسحر أو فطر نأية ول صوم نأية بال أمسك أو فأكل مقيما أصبح ما باعد

أنأزل أو بااقية والشمس الغروب باظن أفطر أو طالع وهو الفجر طلوع في شاكا
أداء غير صوم أفسد أو لمس أو قبلة أو باتبطين أو باتفخيذ أو باهيمة أو ميتة باوطء

أصبعه أدخل أو الصح على فرجها في أقطرت أو نأائمة وهي وطئت أو رمضان
 مبلولة

)1/61(

قطنة أدخل أو المختار في الداخل فرجها في أدخلته أو دباره في دهن أو باماء
ولو استقاء أو باصنعه دخانأا حلقة أدخل أو الداخل فرجها في أو وغيبها دباره في

أو الصحيح وهو الفم ملء يوسف أباو وشرط الرواية ظأاهر في الفم ملء دون
أسنانأه باين ما أكل أو لصومه ذاكر وهو الفم ملء وكان القيء من ذرعه ما أعاد

النهار من نأيته إيجاد قبل نأاسيا أكل باعدما نأهارا الصوم نأوى أو الحمصة قد وكان
أو الغماء فيه حدث الذي اليوم يقضي ل أنأه إل الشهر جميع ولو عليه أغمي أو
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أو ليل باإقامته قضاؤه يلزمه ول الشهر جميع ممتد غير جن أو ليلته في حدث
أثناء المساك عليه يجب فيمن فصل الصحيح في النية وقت فوات باعد نأهارا

ونأفساء حائض وعلى صومه فسد من على اليوم باقية المساك يجب النهار
القضاء وعليهم الطلوع باعد أسلم وكافر بالغ صبي وعلى الفجر طلوع باعد طهرتا

الخيرين إل
سبعة للصائم كره له يكره ما يستحب وما يكره ل وما للصائم يكره فيما فصل
يأمن لم إن والمباشرة والقبلة العلك ومضغ عذر بال ومضغه شيء ذوق أشياء
ثم الفم في الريق وجمع الرواية ظأاهر في الجماع أو النأزال نأفسه على فيهما

لتكره أشياء وتسعة له يكره ل ما والحجامة كالفصد يضعفه أنأه ظأن وما اباتلعه
والفصد والحجامة والكحل الشارب ودهن المن مع والمباشرة القبلة للصائم

والمضمضة باالماء مبلول أو رطبا كان ولو كأوله سنة هو بال النهار آخر والسواك
باه المفتى على للتبرد متبل باثوب والتلفف والغتسال وضوء لغير والستنشاق

في الفطر وتعجيل وتأخيره السحور أشياء ثلثة له ويستحب للصائم يستحب ما
 غيم يوم غير

)1/62(

البرء باطء أو المرض زيادة خاف لمن الفطر يباحا منى العوارض في فصل
أو نأفسها على المرض أو الهلل أو العقل نأقصان خافت ومرضع ولحامل الفطر
أو باتجرباة الظن لغلبة مستندا كان ما المعتبر والخوف رضاعا أو كان نأسبا ولدها
منه يخاف جوع أو شديد عطش له حصل ولمن عدل حاذق مسلم طبيب إخبار

تكن ولم يضره لم إن أحب وصومه الفطر وللمسافر السفر عارض الهلك
مفطرين أو مشتركين كانأوا فإن النفقة في مشتركين ول مفطرين رفقته عامة

من على اليصاء يجب ول والقضاء اليصاء للجماعة موافقة فطره فالفضل
على ماقدروا وقضوا تقدم كما ونأحوه وسفر بامرض عذره زوال قبل مات

آخر رمضان جاء فإن القضاء في التتاباع يشترط ول والصحة القامة باقدر قضائه
اليه باالتأخير فدية ول القضاء على قدم

الفدية وتلزمهما فانأية وعجوز فان لشيخ الفطر ويجوز الفانأي للشيخ الفدية
عنه فضعف الباد صوم نأذر كمن الباد صوم نأذر بار من صاعع نأصف يوم لكل

الله يستغفر لعسرته الفدية على يقدر لم فإن ويفدي يفطر باالمعيشة لشتغاله
فلم قتل أو يمين كفارة عليه وجبت ولو الكفارة عن العجز ويستقيله سبحانأه

له يجوز ل فانأيا صار حتى يصم لم أو فان شيخ وهو عتق من باه يكفر ما يجد
بال الفطر للمتطوع ويجوز التطوع صوم غيره عن بادل هنا الصوم لن الفدية

باهذه البشارة وله والمضيف للضيف الظأهر على عذر والضيافة رواية في عذر
القضاء عليه حال أي على أفطر واذا القضاء المتطوع يلزم متى الجليلة الفائدة

يلزمه فل التشريق وأيام العيدين يومي أيام خمسة في متطوعا شرع اذا إل
 الرواية ظأاهر في باإفسادها قضاءها
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باالنذر الوفاء يلزم متى وغيرها والصلة الصوم منذور من باه الوفاء يلزم ما بااب
جنسه من يكون أن شروط ثلثة فيه اجتمع اذا باه الوفاء لزمه شيئا نأذر اذا

ول بانذره الوضوء فليلزم واجبا ليس يكون وأن مقصودا يكون وأن واجب
والعتكاف باالعتق ويصح بانذرها الواجبات ول المريض ولعيادة التلوة سجدة

ووجد باشرط معلقا أو مطلقا نأذرا نأذر فإن والصوم المفروضة غير والصلة
ويجب المختار في التشريق وأيام العيدين صوم نأذر وصح باه الوفاء لزمه

والمكان الزمان تعيين وألغينا الحرمة مع أجزأه صامها وإن وقضاءها فطرها
صلة وتجزئه شعبان صوم نأذره عن رجب صوم فيجزئة والفقير والدرهم
والصرف له عينه درهم عن بادرهم والتصدق بامكة أداءهما نأذر بامصر ركعتين

يجزئه ل باشرط النذر علق وإن الشرط قبل الوفاء لعمرو بانذره الفقير لزيد
شرطه وجود قبل فعله ما عنه
باالفعل الجماعة فيه تقام مسجد في بانيته القامة هو تعريفه العتكاف بااب

على للصلوات الجماعة فيه لتقام مسجد في يصح فل الخمس للصلوات
اقسام فيه للصلة عينته محل وهو بايتها مسجد في العتكاف وللمرأة المختار

مؤكدة كفاية وسنة المنذور في واجب أقسام ثلثة على والعتكاف العتكاف
لصحة شرط والصوم سواه فيما ومستحب رمضان من الخير العشر في

خروج باه المفتى على ماشيا كان ولو يسيرة مدة نأفل وأقله فقط المنذور
طبيعية أو كالجمعة شرعية لحاجة إل منه يخرج ول المسجد من المعتكف

وخوف أهله وتفرق كرها ظأالم وإخراج المسجد كانأهدام ضرورية أو كالبول
خرج فإن ساعته من غيره مسجدا فيدخل المكابارين من متاعه أو نأفسه على

 غيره باه وانأتهى الواجب فسد عذر بال ساعة
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لنفسه يحتاجه لما البيع وعقده ونأومه وشرباه المعتكف وأكل المعتكف اعمال
وكره للتجارة كان ما عقد وكره فيه المبيع إحضار وكره المسجد في عياله أو

باوطئه وباطل ودواعيه الوطء وحرم باخير إل والتكلم قرباة اعتقده إن الصمت
أيام اعتكاف بانذر أيضا الليالي ولزمته والليالي اليام نأذر بادواعيه وباالنأزال

الرواية ظأاهر في التتاباع يشترط لم وإن متتاباعة الليالي بانذر اليام ولزمته
اعتكاف نأذر وإن الليالي دون خاصة النهر نأية وصح يومين بانذر ليلتان ولزمته

باالستثناء يصرحا أن إل نأيته لتعمل خاصة الليالي أو خاصة النهر ونأوى شهر
وهو والسنة باالكتاب مشروع والعتكاف وحكمته ومنزلته العتكاف مشروعية

من القلب تفريغ فيه أن محاسنه ومن إخلص عن كان اذا العمال أشرف من
والتحصن بايته في عبادته وملزمة المولى الى النفس وتسليم الدنأيا أمور

عظيم بااب على يختلف رجل مثل المعتكف مثل الله رحمه عطاء وقال باحصنه
الحقير للعاجز تيسر ما وهذا لي يغفر حتى أبارحا ل يقول فالمعتكف لحاجة
والحمد القدير القوي موله باعناية

سيدنأا على الله وصلى الله هدانأا أن لول لنهتدي كنا وما لهذا هدانأا الذي لله
ونأسأل واله ومن وذريته وصحبه آله وعلى وأنأبيائه رسلة خاتم محمد ومولنأا

باه ويجزل العميم النفع باه ينفع وأن الكريم لوجهه خالصا يجعله أن سبحانأه الله
الجسيم الثواب



الرواح ونجاة اليإضاح نور

والزكاة الحج باحثي في الحكام حصيلة
والنماء الطهارة منها عدة معان على تطلق لغة الزكاة تعريفها الزكاة كتاب

وزمن حكمها مخصوصة باشرائط يستحقه لمن مخصوص مال تمليك وشرعا
و الخمسة السلم أركان من وركن محكمة فريضة هي وحكمتها فرضيتها
سامية لحكم للفقراء الغنياء على الهجرة من الثانأية السنة في الله فرضها

الزكاة مال تمليك ركنها تقديرا أو تحقيقا النامي النصاب سببها نأبيلة وأغراض
إبااحة لنأه ذلك يجزئه ل الزكاة نأاويا فقيرا أو يتيما المزكي أطعم فلو للفقير
 يجزئه ل الزكاة بانية سنة داره أسكنه لو وكذلك تمليكا وليس
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عن فارغ حولي نأصاب وملك والحرية والعقل والبلوغ السلم وجوباها شروط
الحول حولن ادائها وجوب شروط تقديرا ولو نأام الصلية وحاجته الدين

في ولونأقص الحول طرفي في يوجد باحيث الصلي النصاب على القمري
مقارنأة نأية أمور ثلثة أحد الزكاة أداء لصحة ويشترط ادائها شروط وسطه
غيره من ولو ماله باجميع التصدق أو الواجب المقدار لعزل مصاحبة نأية أو للداء

شيئا أعطاه لو حتى الصح على زكاة أنأها الفقير يعلم أن يشترط ول الزكاة نأية
صحت الزكاة باه ونأوى قرضا أو هبة وسماه

السوائم وهي التية الجناس في الزكاة تجب الزكاة فيها تجب التي الجناس
تفصيل وإليك والركاز المعدن والثمار الزروع التجارة عروض والفضة الذهب

فيهاباشروط الزكاة وتجب والغنم والبقر البال هي السوائم السوائم زكاة ذلك
تكتفي أن صاحبها ملك في وهي الحول عليها يحول أن نأصاباا تبلغ أن ثلثة

معظمه أو الحول طول المباحا باالرعي
التي هي الى شاة ففيها بالغت فإذا زكاة البال من من أقل في ليس البال زكاة

فإذا الى شياه ثلث ففيها بالغت فإذا الى شاتان ففيها بالغت فإذا سنة لها تم
في طعنت البي وهي مخاض بانت ففيها بالغت فإذا الى شياه أرباع ففيها بالغت
الثالثة السنة في طعنت التي وهي لبون بانت ففيها بالغت فإذا الى الثانأية السنة

بالغت فإذا الى الراباعة السنة في طعنت التي وهي حقة ففيها بالغت فإذا الى
بانتا ففيها بالغت فإذا الى الخامسة السنة في طعنت التي وهي جذعة ففيها
مع شاة في فيكون الفريضة تستأنأف ثم الى حقتان ففيها بالغت فإذا الى لبون

 الحقتين
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الحقتين مع شياه أرباع وفي الحقتين مع شياه ثلث وفي الحقين مع شاتان وفي
فيكون الفريضة تستأنأف ثم حقاق ثلث وفي الى الحقتين مع مخاض بانت وفي
ثلث مع شياه ثلث وفي حقاق ثلث مع شاتان وفي حقاق ثلث مع شاة في

بانت وفي حقاق ثلث مع مخاض بانت وفي حقاق ثلث مع شياه أرباع وفي حقاق
كما الفريضة تستأنأف ثم الى حقاق أرباع ففيها بالغت فإذا حقاق ثلث مع لبون
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العرباي من المتولد وهو باختي جمع والبخت باعد التي ال في استؤنأفت
وجوب في سواء العرباية البال هي والعراب باختنصر الى منسوب والعجمي

فإنأه والغنم البقر باخلف قيمتها أو النأاث هو البال في الواجب أن واعلم الزكاة
دفع توجد ولم سن المزكي على وجب ولو هذا والنأوثة الذكورة فيهما يستوي

القيمة دفع أو الفضل ورد دونأها أو الفضل وأخذ منها أعلى
جمع الحملن في ول والبغال الحمير في ول الخيل في شيء ل الخيل زكاة
جمع والعجاجيل الناقة ولد وهو فصيل جمع والفصلن الضأن ولد وهو حمل

وهو الصاحبين قول الخيل في الزكاة وجوب وعدم البقر ولد وهو عجول
ل منهما وكل علوفة أو سائمة تكون أن إما يخلو فل المام عند وأما المختار

التجارة زكاة فيها وجبت للتجارة كانأت فإن ل أو للتجارة تكون أن إما يخلو
أن إما يخلو فل للتجارة تكن لم وإن العروض من لنأها علوفة أو كانأت سائمة
مطلقا فيها شيء فل والركوب للحمل كانأت فإن ل أو والركوب للحمل تكون
شيء فل علوفة كانأت فإن علوفة أو سائمة تكون أن فإما لغيرهما كانأت وإن
فإن يخلو فل وإنأاثا ذكورا كانأت فإن يخلو فل والنسل للدر سائمة كانأت وإن

دينارا فرس كل عن أعطى شاء إن باالخيار فصاحبها العرب أفراس من كانأت
أفراس من تكن لم وإن دراهم خمسة مائتين كل عن وأعطى قومها شاء وإن

 دراهم خمسة مائتين كل عن ويؤدي تقوم فإنأها العرب
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تبيعة أو تبيع ففيها بالغت فإذا زكاة البقر من ثلثين من أقل في ليس البقر زكاة
طعن الذي وهو سنة أو مسن ففيها بالغت فإذا الثانأية السنة في طعن الذي وهو
عند الى ذلك باقدر الزيادة في وجب الرباعين على زادت فإذا الثالثة السنة في

بالغت فإذا تبيعتان أو تبيعان ففيها بالغت فإذا تعالى الله رحمه حنيفة أباي المام
ومن مسنة الى تبيع من عشر كل في الفرض يتغير وهكذا ومسنة تبيع ففيها
في ليس الغنم زكاة الزكاة وجوب في سواء والجاموس والبقر تبيع الى مسنة

الى شاتان ففيها بالغت فإذا الى شاة ففيها بالغت فإذا زكاة الغنم من من أقل
شاة كل في ثم شياه أرباع ففيها بالغت فإذا الى شياه ثلث ففيها بالغت فإذا

زكاتها في سنة له تمت ما الثني ويؤخذ الزكاة وجوب في سواء والضأن والمعز
السنة أكثر عليه أتى الذي هو الضأن من الجذع ل

بالغا إذا مضروباين غير ولو والذهب الفضة في الزكاة تجب والذهب الفضة زكاة
تعادل وهي درهم الفضة ونأصاب الفضة نأصاب الحول عليه وحال النصاب

فمن غ تقريبا تعادل وهي مثقال عشرون الذهب ونأصاب الذهب نأصاب غ تقريبا
العشر ورباع له زكاة العشر رباع إخراج عليه وجب النقدين أحد من نأصاباا ملك

 الفضة من دراهم وخمسة الذهب من مثقال نأصف
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بادل هو القوي فالدين وضعيف ومتوسط قوي أنأواع ثلثة الدين الدين زكاة
عليه جاحد على أو مفلسا ولو مقر على وكان قبضه اذا التجارة ومال القرض

ل النصاب ملك قت و من الحول حولن فيعتبر مضى لما يزكيه أنأه وحكمه باينه
درهم ففيها درهما أرباعين يقبض أن الى الداء وجوب ويتراخى القبض وقت من

ثياب كثمن للتجارة ليس ما بادل هو المتوسط والدين باحساباه زاد فيما وكذا
الصلية حاجته باه تتعلق مما ذلك ونأحو السكنى ودار الخدمة وعبد البذلة

الحول من مضى لما ويعتبر نأصاباا يقبض لم ما فيه الزكاة تجب ل انأه وحكمه
والوصية كالمهر بامال ليس ما بادل وهو الضعيف والدين الرواية صحيح في

باعد الحول عليه ويحول نأصاباا يقبض لم ما الزكاة فيه تجب ل أنأه وحكمه والدية
القبض
فيها وتجب النقدين غير من للتجارة أعيد ما كل التجارة عروض التجارة عروض
قيمة وتضم الفضة أو الذهب من نأصاباا منها الموجود قيمة بالغت إن الزكاة

نأية فيها الزكاة لنية ويشترط باعض الى باعضها الجنس المختلفة العروض
تجب فل فيها الزكاة ليجاب صالحة العروض تكون أن الحول طول التجارة
فإن للفقراء أنأفع هو باما العروض وتقوم خراجية أو عشرية أرض في الزكاة
غير من نأصاباا باه بالغت باما قومت الخر دون النقدين أحد من نأصاباا قيمتها بالغت

 للخر التفات
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أرض فالعشرية أ وخراجية عشرية الى الرض تنقسم والثمار الزروع زكاة
أنأها ثبت أو الفاتحين باين وقسمها عنوة المام فتحها أو طوعا أهلها أسلم

والخراجية ب البصرة كأرض الصحاباة باإجماع أو العرب كارض باالسنة عشرية
عشر العشرية الرض في والواجب عليها أهلها وأقر صلحا أو عنوة فتحت أرض

باالدلء سقيت فإن يشبهه ما أو المطر باماء العام أكثر تسقى أن باشرط الخارج
باخلف الرض لستغلل يقصد مما الخارج يكون أن العشر نأصف ففيها ونأحوها
باعضه هلك فلو كله الخارج يهلك ل أن المقصودين غير والحشيش الحطب

يشترط ول العشر إخراج باعد إل الرض نأفقات تحسب ول هذا باحساباه سقط
مما كان إن صاعا يبلغ أن الشرط بال نأصاباا بالوغه ول الحول مضي الخارج في

 أهلها مع المام عليه يتفق ما حسب فعلى الخارجية الرض أما يكال
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أكان سواء الرض تحت وجد مال شرعا والركاز المعدن والركاز المعدن زكاة
ينطبع ما أقسام ثلثة الى المعادن وتنقسم الكفار دفنه كنزا أو خلقيا معدنأا
والحديد والفضة كالذهب باالنار ينطبع الذي فأما منهما واحدا ليس ما مائع باالنار

قوله في المذكور الغنيمة خمس مصرف ومصرفه الخمس اخراج فيه فيجب
القرباى ولذي وللرسول خمسه لله فأن شيء من غنمتم أنأما واعلموا تعالى

يوم عبدنأا على أنأزلنا وما باالله آمنتم كنتم إن السبيل وابان والمساكين واليتامى
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باعد باقي وما الية قدير شيء كل على والله الجمعان التقى يوم الفرقان
يجب وإنأما كالصحراء لحد مملوكة غير أرض في وجد إن للواجد يكون الخمس

فهو السلم ضرب من كان إن أما الجاهلية علمة عليه كان اذا الخمس فيه
مملوكة ارض في وجده وإن جاهليا يجعل الضرب اشتبه ولو اللقطة بامنزلة

البترول زيت والنفط الزفت كالقار المائع وأما للمالك والباقي الخمس ففيه
ونأحوهما والجوهر كالنوره مائع ول بامنطبع ليس ما ومثله أصل فيه شيء فل

واللؤلؤ كالعنبر البحر من يستخرج فيما شيء ول شيء فيهما يجب ل فإنأه
فيها وتجب كالعروض فتكون للتجارة أعده اذا إل ذلك ونأحو والسمك والمرجان

 الزكاة
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صحيحا كان ولو النصاب من أقل يملك لمن الزكاة دفع يجوز متفرقة احكام
لو قيمتها حسب فيه الزكاة تجب مال تعتبر البنكنوت المالية الوراق مكتسبا

عبده يكون أن إل أجزأه باخلفه ظأهر ثم ظأنه حسب المصارف لحد الزكاة دفع
الواجب المقدار صح لنصب أو لسنين نأصاب ذو عجل لو يجزئه ل فانأه مكاتبه أو

تؤخذ ل ذلك قبل القيمة الى ينظر ول الحول تمام وهو الوجوب يوم قيمته تعتبر
عرض دفع يصح ماله ثلث من فتكون أوصى اذا إل الميت تركة من الزكاة
الثمنين الى العروض قيمة تضم باالقيمة النقدين زكاة عن وموزون ومكيل

الغش على غلب ما متلف غير مفرط الزكاة يضمن ل قيمة الفضة الى والذهب
قيمته اعتبرت رائجا ثمنا كان إن الغش عليه غلب وما النقدين من فكالخالص

حكم في كان رائجا ثمنا يكن لم وإن ل وإل زكاته وجبت نأصاباا بالغت فإن
فيه التجارة نأوى إن العروض

في يطرأ الذي الدين الماضي عن الزكاة فيه تجب ل الضمار مال قبض اذا
عند يمنع ول هلكه بامنزلة فهو محمد المام عند الزكاة وجوب يمنع الحول خلل

الذهب النقدين عين من الزكاة دفع لو نأقصانأه بامنزلة فهو يوسف أباي المام
المستفاد المال الوجوب وقت اعتبر كما الداء وقت وزنأهما فالمعتبر والفضة

استفيد سواء الصلي الحول باتمام ويزكى مجانأسة إلى يضم الحول أثناء في
زكاته تسقط هلك ثم الزكاة فيه وجبت الذي المال غيرها ام ميراث أم باتجارة

 ذلك يجزئه ل الزكاة بانية عنه أبارأه ثم فقير على دين له من
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إنأما تعالى الله قول في المبينة الثمانأية للصناف الزكاة تصرف الزكاة مصرف
الرقاب وفي قلوباهم والمؤلفة عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات
حكيم عليم والله الله من فريضة السبيل وابان الله سبيل وفي والغارمين

حاجته في مستغرق وهو يملكه أو النصاب من أقل يملك الذي هو والفقير
على والعامل الفقير من حال أسوأ فهو شيئا يملك ل الذي هو والمسكين

غنيا كان ولو عمله باقدر ويعطى الصدقات ليأخذ المام نأصبه الذي هو الصدقة
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يستميلهم وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا كان الذين هم قلوباهم والمؤلفة
فهم السلم على ويثبتوا نأيتهم لتقوى أو شرهم ليدفع أو ليسلموا ويتألفهم

سادتهم مع اتفقوا الذين العبيد أي المكاتبون هم والرقاب ثلثة أصنافا كانأوا
دينه سداد عن عجز الذي المدين هو والغارم يدفعونأه بامال العتق على
وإعلء الله سبيل في للجهاد المنقطعون الفقراء الجنود هم الله سبيل وفي
أن وللمزكي وهذا ماله عن المنقطع الغريب هو السبيل وابان السلم كلمة
أي من واحدا ولو باعضهم أوالى المذكورة الصناف هذه جميع الى الزكاة يدفع

عل وإن وجده كأبايه لصله ول مواليهم أو هاشم لبني دفعها يجوز ول كان صنف
جهة الى ول ذمي الى ول زوجته الى ول سفل وإن ابانه وابان كابانه لفرعه ول

ركنها التمليك أن لما مدرسة أو مسجد كبناء لمستحقها الزكاة تمليك فيها ليس
الغني امرأة الى دفعها يجوز وكذلك الفقير الكبير الغني ولد الى دفعها ويجوز

إل آخر بالد الى نأقلها ويكره موسرا ابانه كان وإن المعسر الب والى الفقيرة
بااس فل وجوباها قبل عجلها اذا لكن بالده أهل من أحوج هو من أو قراباته الى

يدفعه ما يجزئه وكذلك أجزاه أقارباه لصبيان يعطيه باما الزكاة نأوى واذا لنقل
جميع في شرط والفقر والعياد المواسم في والنساء الرجال من للفقراء

 العامل إل الصناف
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لمن الفطر عيد يوم في المسلم يعطيها صدقة هي تعريفها الفطر صدقة
في وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا باها أمرنأا حكمتها الزكاة إليهم تصرف
ذل عن الفقراء إغناء منها نأبيله وأغراض جليلة لحكم الهجرة من الثانأية السنة

الذي اليوم هذا في عليهم والسرور الفرحا إدخال العظيم اليوم هذا في السؤال
باالصوم جسده تطهر أن باعد الصائم مال تطهير جميعا المسلمون فيه يفرحا
الله صلى الله رسول سيدنأا قال صومه في خلل من يكون أن عساه ما جبر
لمن تمليكها ركنها والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر زكاة وسلم عليه

وما شخصه أي عليه ويلي يمونأه رأس سببها فيها البااحة تكفي فل اليه تعطى
وأولده نأفسه عن فيخرجها كاملة ولية عليه ويلي يمونأه ممن معناه في كان

ولده وأم ومدباره للخدمة وعبيده الفقراء الصغار
سواء الصلية حاجته عن فاضل نأصاب وملك والحرية السلم وجوباها شروط

فجر باطلوع تجب وجوباها وقت ل أم الحول عليه أحال وسواء ل أم نأاميا أكان
عليه تجب ل باعده اغتنى أو ولد أو أسلم أو افتقر أو قبله مات فمن الفطر يوم

قبل أداؤها يستحب أنأه إل عنه مؤخرا أو الفطر يوم عن مقدما أداؤها ويصح
تخرج التي الصناف الوجوب باعد المال باهلك تسقط ول المصلى الى الخروج

مقدار والزبايب والتمر والشعير البر أرباعة أحد منها تخرج التي الصناف منها
كامل وصاع سويقه أو دقيقه أو البر من صاع نأصف الواجب ومقدار الواجب

ويجوز القيمة إخراج تقريبا غرام يعادل والصاع الزبايب أو التمر أو الشعير من
 للفقير أنأفع كانأت اذا أفضل هي بال القيمة إخراج

)1/74(
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زمان في مخصوص مكان قصد وشرعا القصد لغة الحج تعريفه الحج كتاب
السنة في تعالى الله فرضه وقد فرضيته زمن مخصوص بافعل مخصوص

فرضيته ودليل حكمه الفور على العمر في واحدة مرة الهجرة من التاسعة
العمر فريضة وهو السلم عليها باني التي الخمسة الركان من ركن والحج
استطاع من البيت حج الناس على ولله تعالى قوله وهو باالكتاب فرضيته ثبتت
فرض قد الناس أيها يا وسلم عليه الله صلى قوله وهو وباالسنة سبيل إليه

فريضة إذن فهو المسلمين إجماع انأقعد فرضيته وعلى فحجوا الحج عليكم
يتكرر ل ولذا الحرام البيت وجوباه سبب وجوباه سبب جاحدها يكفر محكمة

الوجوب
والراحلة الزاد على والقدرة والحرية والعقل والبلوغ السلم فرضيته شروط
والعلم يعود أن الى نأفقتهم تلزمه من نأفقة وعن الصلية حوائجه عن فاضلة

وأمن البدن صحة ادائه وجوب شروط الحرب دار في أسلم لمن بافرضيته
الحسي المانأع وزوال سفر مسافة في للمرأة محرم أو زوج ووجود الطريق
والوقت الحرام وهي شروط ثلثة لصحته يشترط صحته شروط كالحبس
هي معلومات أشهر للحج وقته باعرفة الوقوف قبل الجماع وعدم له المحدد
باعرفة الوقوف هما ركنان للحج اركانأه الحجة ذي من وعشر العقدة ذو شوال

من الحرام إنأشاء منها عدة واجبات للحج واجباته الزيارة وطواف لحظة ولو
جدا يسفر أن الى النحر يوم فجر من لحظة ولو بامزدلفة الوقوف الميقات
 باالمروة ويختمه باالصفا السعي يبتدىء مرات سبع والمروة الصفا باين السعي
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التقصير أو الحلق والتشريق النحر أيام في الجمار رمي للفاقي الصدر طواف
ما كل أن ذلك وضاباط والوجه الرأس وتغطية المخيط كلبس المحظورات ترك

اذا الغتسال منها كثيرة سنن للحج الحج سنن واجب فهو دم تركه على يترتب
سنة باهما ينوي ركعتين صلة أبايضين جديدين ورداء إزار لبس الحرام أراد

الحج أشهر غير في ولو القدوم طواف الحرام باعد التلبية من الكثار الحرام
اليوم في الخطبة للفاقي النفل صلة من أفضل وهو الطواف من الكثار
التروية يوم الشمس طلوع باعد الخروج الحج مناسك لتعليم الظهر باعد الساباع

عرفات الى منى من الخروج باها والمبيت منى الى مكة من الحجة ذي ثامن
والدعاء والخشوع التضرع في الجتهاد الشمس طلوع باعد التاسع اليوم في

أو الحج النسك نأية باأمرين ويكون مخصوصة حرمات التزام الحرام الحرام
وقد زمانأية مواقيت للحج المكانأية الحج مواقيت باالتلبية النية اقتران العمرة

إل يجاوزها أن الحج لمريد يجوز ل التي وهي مكانأية ومواقيت بايانأها سبق
ذات باها مر ولمن المدينة لهل الحليفة ذو بايانأها وهاك عمرة أو باحج محرما

قرن باها مر ولمن والشام مصر لهل الجحفة باها مر ولمن العراق لهل عرق
تقديم وجوز باها مر ولمن اليمن لهل يلملم باها مر ولمن نأجد لهل المنازل
محظورات في الوقوع أمن اذا أفضل هو بال المواقيت هذه عن االحرام
لمن ويجوز مكة دخول أراد اذا محرما إل يتجاوزها أن للفاقي يجوز ول الحرام
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للحج فميقاته باالحرم كان ومن الحل وميقاته إحرام بال مكة دخول داخلها هو
 الحل وللعمرة الحرم
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هم فاذا الميقات من يحرم أن يأتي ما يفعل أن فعليه الحج أراد من الحج كيفية
والغسل يتوضأ أو يغتسل ثم شارباه ويقص أظأفاره يقلم أن له يستحب باه

إن ويتطيب أفضل البيض والجديد غسيلين أو جديدين ورداء إزارا ويلبس أفضل
وإن مني وتقبله لي فيسره الحج أريد إنأي اللهم ويقول ركعتين ويصلي وجد
لك شريك ل لبيك لبيك اللهم لبيك فيقول صلته عقيب يلبي ثم أجزأه باقلبه نأوى
فاذا ذلك على الزيادة وتجوز لك شريك ل والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك
عليه الله صلى النبي سيدنأا على يصلي أن له ويستحب أحرم فقد ولبى نأوى

والفسوق الرفث فليجتنب أحرم واذا شاء باما يدعو وأن التلبية باعد وسلم
الرأس وتغطية والخفين والعمامة المخيط ولبس البر صيد وقتل والجدال
أن له ويجوز الظأفار وتقليم والشعر الرأس وحلق الطيب ومس والوجه
الهميان وسطه في ويشد والمحمل باالبيت ويستظل الحمام ويدخل يغتسل
لقى أو واديا هبط أو شرفا عل وكلما الصلوات عقيب التلبية من ويكثر ونأحوه
واباتدأ وهلل كبر البيت عاين فاذا باالمسجد اباتدأ مكة دخل فاذا وباالسحار ركبانأا

 كالصلة يديه رافعا وهلل وكبر فاستقبله السود باالحجر
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يطوف ثم الستلم على يقدر لم إن اليه يشير أو يستلمه أو استطاع إن ويقبله
في ويمشي الول الثلة في يرمل الحطيم وراء أشواط سبعة القدوم طواف
ثم باالستلم الطواف ويختم باه مر كلما الحجر يستلم و هينته على الباقي
ويستمل يعود ثم المسجد من له تيسر حيث أو إباراهيم مقام في ركعتين يصلي
باالصفا يبدأ أشواط سبعة باينهما فيسعى والمروة الصفا الى ويخرج الحجر
يوم غداة يخرج ثم شاء ما باالبيت يطوف حراما بامكة يقيم ثم باالمروة ويختم

التاسع اليوم وفي عرفة يوم الفجر يصلي حتى باها فيبيت منى الى التروية
الشمس زوال من لحظة ولو الرحمة جبل من قريبا ويقف عرفات الى يتوجه

المزدلفة الى المام مع أفاض الشمس غابات فاذا النحر يوم فجر طلوع الى
يقف ثم باغلس الفجر يصلي النحر يوم وهو العاشر اليوم وفي باها وباات

جمرة فيرمي الشمس طلوع قبل منى الى يتوجه ثم لحظة ولو باالمزدلفة
يحلق أو ويقصر أحب إن شاة يذباح ثم حصاة كل مع يكبر حصيات باسبع العقبة

حل ذلك فعل فإذا الطريق من أو مزدلفة من الجمار أخذ ويستحب أفضل وهو
أو غده من أو يومه من يذهب ثم النساء إل الحرام محظورات من شيء كل له

هو الطواف وهذا أشواط سبعة الزيارة طواف باالبيت ويطوف مكة إلى باعده
ومتى الثلثة النحر أيام عن الزيارة طواف تأخير تحريما وكره الثانأي الركن
 النساء حتى شيء كل له حل معظمه أو الطواف من انأتهى



الرواح ونجاة اليإضاح نور

)1/78(

يرمي الشمس زوال باعد عشر الحادي اليوم وفي باها فيبيت منى الى يعود ثم
الخيف مسجد تلي التي باالجمرة ويبدأ حصيات سبع جمرة كل الثلث الجمرات

فعل كما يفعل عشر الثانأي اليوم وفي العقبة باجمرة ثم الوسطى باالجمرة ثم
باالمحصب وينزل مكة الى يرجع ثم حجه ينتهي وباذلك عشر الحادي اليوم في
أشواط سبعة الوداع طواف ويسمى الصدر طواف باالبيت ويطوف ساعة ولو
ثم قدر إن ويشرب بانفسه فيستقي زمزم يأتي ثم الفاقي على واجب وهو
خده ويضع باالبيت باطنه فيلصق الملتزم يأتي ثم العتبة ويقبل الكعبة بااب يأتي

القهقرى ويرجع ويبكي الدعاء في ويجتهد الكعبة باأستار ويتشبث عليه اليمن
ول راسها دون وجهها تكشف أنأها إل كالرجل والمرأة المسجد من يخرج حتى
ول المخيط وتلبس تحلق ول وتقصر تسعى ول ترمل ول باالتلبية صوتها ترفع

إل وأحرمت اغتسلت الحرام عند حاضت ولو رجال هناك كان اذا الحجر تستلم
عليها شيء ول عادت الزيارة وطواف الوقوف باعد حاضت وإن تطوف ل أنأها

الصدر لطواف
وجه على الحرام البيت زيادة وشرعا الزيارة لغة العمرة تعريفها العمرة باحث

ميقات لها كالحج العمرة ميقاتها الصح على مؤكدة سنة هي حكمها مخصوص
غير من باها الحرام فيصح السنة كل فهو الزمانأي فأما مكانأي وميقات زمانأي
فإن الثلثة التشريق وأيام والنحر عرفة يومي في إل السنة أيام كل في كراهة

كميقات فهو المكانأي وأما تحريما مكروه الخمسة اليام هذه في باها الحرام
ميقاته فإن غيرهم من أو أهلها من بامكة كان لمن إل بايانأه سبق الذي الحج
الحرام شرطها أكثرها أو أشواط سبعة البيت حول الطواف ركنها الحل

 أوالتقصير والحلق والمروة الصفا باين السعي واجباتها
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إنأي اللهم يقول ثم الحج في بايانأه سبق ما نأحو على ويتنظف يتجرد أن كيفيتها
ثم باها أحرم فقد ذلك فعل فاذا يلبي ثم مني وتقبلها لي فيسرها العمرة أريد

وباذلك يقصر أو يحلق ثم مرات سبع والمروة الصفا باين ويسعى باالبيت يطوف
في تخالفه لكنها أفعاله عامة في كالحج العمرة الصغر الحج العمرة عمرته تتم

معين وقت لها يشترط ل أنأه فرض فإنأه الحج باخلف مؤكدة سنة أنأها منها أمور
ليس للجمار رمي فيها ليس بامزدلفة نأزول فيها ليس باعرفة وقوف فيها ليس
ميقاتها وداع طواف فيها ليس قدوم طواف فيها ليس صلتين باين جمع فيها

الحرم للمكي ميقاته فان الحج باخلف الناس لجميع الحل
العمرة باين الجمع وشرعا شيئين باين الجمع لغة القران تعريفه القرآن باحث

إنأي اللهم الحرام ركعتي صلة باعد فيقول حكما أو حقيقة واحد باإحرام والحج
من أفضل القران حكمه يلبي ثم مني وتقبلهما لي فيسرهما والحج العمرة أريد
للقرآن يشترط شروطه منفصلين أدائهما ومن وحدها العمرة ومن وحده الحج
يحرم أن أكثره أو كله العمرة طواف قبل باالحج يحرم أن وهي شروط سبعة
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الوقوف قبل أكثره أو طوافها كل للعمرة يطوف أن العمرة إفساد قبل باالحج
حجه يصون أن الحج أشهر في أكثره أو طوافها كل للعمرة يطوف أن باعرفة

الى خرج القران المكي أراد فلو مكة أهل من يكون ل أن الفساد عن وعمرته
 الحج يفوته ل أن الحج أشهر قبل أخرى جهة
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سبعة باالبيت فيطوف العمرة باأفعال أول بادأ مكة القارن دخل اذا كيفيته
فيسعى يخرج ثم الطواف ركعتي يصلي ثم فقط الول الثلثة في يرمل أشواط

عمراته تنتهي وباذلك يقصر ول يحلق ل لكنه أشواط سبعة والمروة الصفا باين
ثم والمروة الصفا باين ويسعى للقدوم فيطوف الحج أفعال في يشرع ثم

النحر يوم العقبة جمرة رمى فاذا الله شكر تقدم كما الحج أعمال في يستمر
توفيقة على لله شكرا باها ويتصدق بادنأة سبع أو بادنأة أو شاة القران دم ذباح

يوم قبل منها ثلثة أيام عشرة صام يجد لم فان والعمرة الحج النسكين لداء
جاز متفرقة صامها ولو بامكة ولو الحج أعمال من الفراغ باعد وسبعة النحر
باالعمرة يحرم أن وشرعا والتنفاع الرتفاق لغة التمتع تعريفه التمتع باحث

العمرة ومن وحده الحج من أفضل هو حكمه باالحج أحرم منها تحلل فاذا وحدها
يطوف أن منها شروط التمتع لصحة يشترط شروطه القران ودون وحدها
عدم الحج على العمرة إحرام يقدم أن الحج أشهر في أكثره أو العمرة طواف
سنة في والحج العمرة يؤدي أن صحيحا إلماما باأهله اللمام عدم الحج إفساد
كيفيته بامكة حلل وهو الحج أشهر عليه يدخل ل أن بامكة التوطن عدم واحدة

أريد إنأي اللهم الحرام ركعتي صلة باعد فيقول الميقات من باالعمرة يحرم أن
مني وتقبلها لي فيسرها العمرة

فاذا منها تحلل ذلك فعل فاذا يقصر أو ويحلق ويسعى لها يطوف مكة دخل واذا
رمى اذا الله شكر سبق كما أفعاله وأتم الحرم من باالحج أحرم التروية يوم جاء

لله شكرا باها ويتصدق بادنأة سبع أو بادنأة أو شاة فليذباح النحر يوم العقبة جمرة
اذا وسبعة النحر يوم قبل أيام ثلثة صام يجد لم فان النسكين لداء توفيقه على
قران ول تمتع الميقات داخل كان ومن مكة لهل وليس الحج أعمال من فرغ
 تمتعه باطل الهدي ساق يكن ولم العمرة باعد أهله الى المتمتع عاد وإن
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الحرم على وجناية نأفسه الحرام على جناية قسمان الجنايات الجنايات بااب
صدقة يوجب ما ومنها دما يوجب ما منها أقسام أرباعة على المحرم وجنتية
لو ما هي دما توجب فالتي القيمة يوجب ما ومنها ذلك دون يوجب ما ومنها
بازيت ادهن أو باحناء رأسه خضب أو أعضائه من عضوا البالغ المحرم طيب

أظأفار قص أو رأسه رباع حلق أو كامل يوما رأسه ستر أو مخيطا لبس أو ونأحوه
الحج واجبات من واجبا ترك أو رجل أو يد أظأفار أو واحد بامجلس ورجليه يديه

أوغطى مخيطا لبس أو عضو من أقل طيب لو ما هي الصدقة توجب والتي
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للقدوم طاف أو ظأفرا قص أو رأسه رباع من أقل حلق أو يوم من أقل رأسه
الجمار إحدى من حصاة أو الصدر طواف من شوطا وترك محدثا للصدر أو

باما يتصدق فإنأه جرادة أو قملة قتل لو ما هي صاع نأصف من أقل توجب والتي
قريب أو مقتله في عدلن فيقومه صيدا قتل لو ما هي القيمة توجب والتي شاء
وتصدق طعاما اشترى أو وذباحه اشتراه شاء أن الخيار فله هديا بالغت فإن منه
باقتل شيء ول مسكين كل طعام عن يوما صام أو صاع نأصف فقير لكل باه

يجب فل باصيد ليس وما وسلحفاة عقور وكلب وحية وعقرب وحدأة غراب
شيء الرض هوام جميع باقتل

وما والغنم والبقر البال من ويكون النعم من الحرم الى يهدى ما الهدي الهدي
والعرج كالعور العيوب من السلمة فيشترط الهدايا في يجوز الضحايا في جاز

باعد ووطء جنبا الزيارة طواف في إل شيء كل في تجزىء والشاة ونأحوهما
الذباح وقت نأاقة أو باقرة بادنأة تجب منهما كل ففي الحلق قبل باعرفة الوقوف

رمي باعد الذباح ويكون الثلثة النحر أيام في باذباحه والتمتع القران دم يختص
ومكان الهدي ذباح مكان معين بازمان ذباحه يتقيد فل عداهما وما العقبة جمرة

بامنى يكون أن فيسن النخر إيام في الذباح كان وإذا الحرم هو مطلقا الهدي ذباح
ذباحها يتقيد فل المنذورة البدنأة إل أفضل بامكة فالذباح غيرها في كان وإن

 باالحرم
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النبي سيدنأا زيارة كانأت لما وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا زيارة في فصل
من تقرب بال المسنحبات وأحسن القرب أفضل من وسلم عليه الله صلى
في وباالغ عليها حرض وسلم عليه الله صلى فإنأه الواجبات من لزم ما درجة
عليه الله صلى وقال جفانأي فقد يزرنأي ولم سعة وجد من فقال اليها الندب
الصلة عليه وقال حياتي في زارنأي فكأنأما مماتي باعد زارنأي من وسلم

الى حسن باسند عدي ابان رواه جفانأي فقد يزرنأي ولم البيت حج من والسلم
وسلم عليه الله صلى أنأه المحققين عند مقرر هو ومما الحاديث من ذلك غير
عن القاصرين أباصار عن حجب أنأه غير والعبادات الملذ باجميع ممتع يرزق حي

أن وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا زيارة قصد لمن وينبغي المقامات شريف
فاذا يذكر أن من أشهر وفضلها اليه وتبلغ يسمعها فإنأه عليه الصلة من يكثر
عليه الله صلى النبي سيدنأا على يصلي المنورة المدينة حيطان الزائر عاين

فامنن وحيك ومهبط وسلم عليه الله صلى نأبيك حرم هذا اللهم يقول ثم وسلم
من واجعلني العذاب من وأمانأا النار من لي وقاية واجعله فيه باالدخول علي

قبل ويغتسل المآب يوم وسلم عليه الله صلى المصطفى باشفاعة الفائزين
 أمكنه إن للزيارة التوجه قبل باعده أو الدخول
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عليه الله صلى النبي سيدنأا على للقدوم تعظيما ثياباه أحسن ويلبس ويتطيب
ركبه وضع باعد ضرورة بال أمكنه إن ماشيا المنورة المدينة يدخل ثم وسلم

المكان جللة ملحظا والوقار باالسكينة متواضعا وأمتعته حشمه على واطمئنانأه
أدخلني رب وسلم عليه الله صلى الله رسول سيدنأا ملة وعلى الله بااسم قائل

اللهم نأصيرا سلطانأا لدنأك من لي واجعل صدق مخرج وأخرجني صدق مدخل
اباراهيم سيدنأا على صليت كما محمد سيدنأا آل وعلى محمد سيدنأا على صل

كما محمد سيدنأا آل على محمد سيدنأا على وباارك اباراهيم سيدنأا آل وعلى
واغفر مجيد حميد إنأك اباراهيم سيدنأا آل وعلى إباراهيم سيدنأا على بااركت
فيصلي الشريف المسجد يدخل ثم وفضلك رحمتك أباواب لي وافتح ذنأوباي
منكبه باحذاء الشريف المنبر عمود يكون باحيث ويقف ركعتين منبره عند تحيته

ومنبره قبره باين وما وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا موقف فهو اليمن
على منبري وقال وسلم عليه الله صلى باه أخبر كما الجنة رياض من روضة

وفقه لما شكرا المسجد تحية غير ركعتين باأداء تعالى لله شكرا فيسجد حوضي
الى متوجها فينهض شاء باما يدعو ثم اليه باالوصول عليه ومن تعالى الله

الحجرة عن باعيدا أذرع أرباعة بامقدار فيقف الشريفة المحمدية الحضرة
عليه الله صلى النبي سيدنأا لرأس محاذيا القبلة مستدبار الدب باغاية الشريفة

عليك ورده كلمك وسماعه اليك السعيد نأظره ملحظا الكرم ووجهه وسلم
سيدي يا عليك السلم وتقول دعائك على وسلم عليه الله صلى وتأمينه السلم

عليك السلم الله حبيب يا عليك السلم الله نأبي يا عليك السلم الله رسول يا
المرسلين سيد يا عليك السلم المة شفيع يا عليك السلم الرحمة نأبي يا

السلم مدثر يا عليك السلم مزمل يا عليك السلم النبيين خاتم يا عليك السلم
 الله أذهب الذين الطاهرين بايتك وأهل الطيبين أصولك وعلى عليك
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قومه عن نأبيا جزى ما أفضل عنا الله جزاك تطهيرا وطهرهم الرجس عنهم
المانأة وأديت الرسالة بالغت قد الله رسول أنأك أشهد أمته عن ورسول

وأقمت جهاده حق الله سبيل في وجاهدت الحجة وأوضحت المة ونأصحت
باحلول مكان أشرف وعلى وسلم عليك الله صلى اليقين أتاك حتى الدين

ما وعدد كان ما عدد العالمين رب من دائمين وسلما صلة فيه الكريم جسمك
وزوار وفدك نأحن الله رسول يا سيدنأا يا لمدها انأقضاء ل صلة الله باعلم يكون

باعيدة وامكنة شاسعة بالد من جئناك وقد يديك باين باالحلول تشرفنا حرمك
والقيام ومعاهدك مآثرك الى والنظر باشفاعتك لنفوز زيارتك باقصد قطعناها

ظأهورنأا قصمت قد الخطايا فإن ربانا الى باك والستشفاع حقك باعض باقضاء
العظمى باالشفاعة الموعود المشفع الشافع وأنأت كواهلنا أثقلت قد والوزار
ظألموا إذ أنأهم ولو تعالى الله قال وقد الوسيلة وصاحب المحمود والمقام
رحيما تواباا الله لوجدوا الرسول لهم واستغفر الله فاستغفروا جاؤوك أنأفسهم

أن واسأله رباك الى لنا فاشفع لذنأوبانا مستغفرين لنأفسنا ظأالمين جئناك وقد
وأن حوضك يوردنأا وأن لواءك وتحت زمرتك في يحشرنأا وأن سنتك على يميتنا

يا ياسيدنأا الشفاعة الشفاعة الشفاعة نأدامى ول خزايا غير باكأسك يسقينا
تجعل ول بااليمان سبقونأا الذين ولخوانأنا لنا اغفر ربانا ثلثا يقولها الله رسول
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أوصاه من سلم الزائر ويبلغ رحيم رؤوف إنأك ربانا آمنوا للذين غل قلوبانا في
الى باك يتشفع فلن بان فلن من الله رسول يا سيدي باا عليك السلم فيقول

الكريم وجهه مسقبل شئت باما عليه صل ثم وللمسلمين له فاشفع رباك
رضي باكر أباي الصديق رأس تحاذي حتى ذراع قدر تتحول ثم القبلة مستدبار

 خليفته عنه الله
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صلى الله رسول سيدي خليفة يا عليك السلم وتقول الغار في وصاحبه الول
الغار في وأنأيسه الله رسول سيدي صاحب يا عليك السلم وسلم عليه الله

عن إماما جزى ما أفضل عنا الله جزاك السرار في وأمينه السفار في ورفيقه
وقاتلت مسلك خير ومنهاجه طريقه وسلكت خلف باأحسن خلفته فلقد نأبيه أمة
ووصلت إمام خير فكنت أركانأه وشيدت السلم ومهدت والبدع الردة أهل

الله سل اليقين أتاك حتى ولهله للدين نأاصرا باالحق قائما تزل ولم الرحام
ورحمة عليك والسلم زيارتنا وقبول حزباك مع والحشر حبك دوام لنا سبحانأه

عمر الفاروق المؤمنين أمير رأس تحاذي حتى ذلك مثل تتحول ثم وباركاته الله
عليك السلم المؤمنين أمير يا عليك السلم فتقول عنه الله رضي الخطاب ابان

الجزاء أفضل عنا الله جزاك الصنام مكسر يا عليك السلم السلم مظهر يا
المرسلين سيد باعد البلد معظم وفتحت والمسلمين السلم نأصرت لقد

مرضيا إماما للمسلمين وكنت السلم باك وقوي الرحام ووصلت اليتام وكفلت
يا عليكما السلم كسرهم وجبرت فقيرهم وأعنت شملهم جمعت مهديا وهاديا

ومشيريه ووزيريه ورفيقيه وسلم عليه الله صلى الله رسول سيدنأا ضجيعي
جزاكما المسلمين بامصالح باعده والقائمين باالدين القيام على له والمعاونأين

عليه الله صلى الله رسول سيدنأا الى باكما نأتوسل جئناكما الجزاء أحسن الله
عليها ويمتنا ملته على ويحيينا سعينا يتقبل أن ربانا الله ويسأل لنا ليشفع وسلم

ولجميع باالدعاء أوصاه ولمن ولوالديه لنفسه يدعو ثم زمرته في ويحشرنأا
الشريف وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا رأس عند ويقف يعود ثم المسلمين
 الحق وقولك قلت إنأك اللهم ويقول كالول مستقبله
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الرسول لهم واستغفر الله فاستغفروا جاءوك أنأفسهم ظألموا إذ أنأهم ولو
مستشفعين أمرك طائعين قولك سامعين جئناك وقد رحيما تواباا الله لوجدوا

ول بااليمان سبقونأا الذين واخوانأنا وأمهاتنا ولبااءنأا لنا اغفر ربانا اللهم إليك بانبيك
حسنة الدنأيا في آتنا ربانا رحيم رؤوف إنأك رباا آمنوا للذين غل قلوبانا في تجعل
وسلم يصفون عما العزة رب رباك سبحان النار عذاب وقنا حسنة الخرة وفي
ويوفق حضره باما ويدعو شاء ما ويزيد العالمين رب لله والحمد المرسلين على

تاب حتى نأفسه باها رباط التي لباباة أباي اسطوانأة يأتي ثم تعالى الله بافضل له
الى ويتوب نأفل شاء ما ويصلي والمنبر الحبيب مقام باين وهي عليه تعالى الله
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أحب باما ويدعو شاء ما فيصلي الروضة ويأتي شاء باما ويدعو وجل عز الله
يأتي ثم والستغفار أهله هو باما الله على والثناء والتهليل التسبيح من ويكثر
صلى الله رسول سيديا باأثر تبركا انأدثرت التي الرمانأة على يده فيضع المنبر

عليه الله صلى باركته لينال خطب اذا الشريفة يده ومكان وسلم عليه الله
التي وهي الحنانأة السطوانأة يأتي ثم شاء ما الله ويسأل عليه ويصلي وسلم

تركة حين وسلم عليه الله صلى النبي سيدنأا الى حن الذي الجذع باقية فيها
لنبوية الثار من باقي باما ويتبرك فسكن فاحتضنه نأزل حتى المنبر على وخطب

مشاهدة واغتنام إقامته مدة الليالي إحياء في ويجتهد الشريفة والماكن
في زيارتها المستحب الماكن الوقات عموم في وزيارته النبوية الحضرة
والمزارات المشاهد فيأتي البقيع الى يخرج أن ويستحب المنورة المدينة

الخر البقيع الى ثم عنه تعالى الله رضي حمزة الشهداء سيد قبل خصوصا
تعالى الله رضي العباس وسلم عليه الله صلى الله رسول سيدنأا عم فيزور

 آل وباقية عنهما الله رضي علي بان الحسن الشريف وسبطه عنه
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عفان أبان عثمان المؤمنين أمير ويزور وسلم عليه الله صلى الله رسول سيدنأا
وسلم عليه الله صلى الله رسول سيدنأا بان إباراهيم وسيدنأا عنه الله رضي

صفية وعمته المؤمنين أمهات عنهن تعالى الله رضي الطاهرات وأزواجه
تيسر وإن أحد شهداء ويزور أجمعين عنهم تعالى الله رضي والتاباعين والصحاباة

الدار عقبى فنعم صبرتم باما عليكم سلم ويقول أحسن فهو الخميس يوم
ويهدي تيسر إن يس وسورة مرة عشر إحدى والخلص الكرسي آية ويقرأ
يأتي أن ويستحب المؤمنين من باجوارهم ومن الشهداء لجميع ذلك ثواب

صريخ يا أحب باما دعائه باعد ويقول فيه ويصلي غيره أو السبت يوم قباء مسجد
دعوة مجيب يا المكروباين كرب مغرج يا المستغيثين غياث يا المستصرخين

عن كشفت كما وحزنأي كرباي واكشف وآله محمد سيدنأا على صل المضطرين
والحسان المعروف كثير يا منان يا حنان يا المقام هذا في وكرباه حزنأه رسولك

وصحبه آله وعلى محمد سيدنأا على الله وصلى الراحمين أرحم يا النعم دائم يا
وصلى العالمين رب لله والحمد آمين العالمين رب يا أبادا دائما تسليما وسلم

 أجمعين وصحبه وآله محمد سيدنأا على الله
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