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وأشهد أنَّ حمـمـداً  ،وأشهد أالّ إله إالّ اللّه وحده ال شريك له ،احلمد ِهللا رب العاملني

  .يـه وعلى آله وصحبِه وسلَّمصلّى اللّه عـلـ ،عـبـده ورسولُه
  

يف ما ال بد لكلِّ مسلمٍ من معرفته أو معرفة مثله من فروضِ  ))مـخـتـصـٌر   ((وبعد ؛ فهذا 
فيجب تـعـلُّـمـه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجالِ والنساِء  ،الطهارة والصالة وغريِمها
  .رِ والعبيدوالصغارِ والكبارِ واألحرا

  } بـاب الـطَّـهـارِة {
  )فصلٌ يف فروضِ الوضوِء (  

 ،إما نيةُ رفعِ احلدث أو الطهارة للصالة والوضوء ،النية:  األول: فروض الوضوء ستة أشياء 
غسلُ الوجه مجيعه شعراً و بشراً إال باطن اللحية الكثيفة :  الثاين .وتكونُ هذه عند غسل الوجه

مسح شيٍء من بشرة الرأس أو :  الرابع .غَسل اليدين مع املرفقني:  الثالث .الكثيفني والعارِضـني
شعرة الترتيب هكذا:  السادس .غسلُ رجليه مع الكعبني:  اخلامس .شعره ولو بعض.  

  

مث املضمضةُ واالستنشاق واالستـنـثـار  ،مث التسميةُ وغسلُ الكفني ،السواك:  وسننه
وختليلُ اللحية الكثيفة وختليلُ األصـابعِ  ،مث اُألذنني والصماخني ،ومسح مجيعِ الرأس ،والتـثليثُ

رقَةخب التنشيف وترك بيف الص االستعانة والتحجيلِ واملواالةُ وتـرك ةروتطويلُ الغ.  
  

  ) فصلٌ يف نواقضِ الوضوِء ( 
زوالُ :  الثاين .ن القُبلِ والدبرِ إال املَينالـخـارج م:  األول: َء أربعةُ أشياَء وينقض الوضو

ـَه من األرض التقاُء بشـرتي :  الثالث   .العقلِ بنومٍ أو غريِه إال نوم مـمـكِّـنٍ مـقْـعـدت
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مس قُبلِ اآلدمي أو حلَقَة دبرِه ببطنِ الكف :  الرابع .الرجلِ واملرأة الكبيـريـن األجنبـيـيـن
  .أو بطون األصابع

  
 ) ثدعلى املُح مرحفصلٌ فيما ي(  

 ،ومن انتقض وضوُءه حرم عليه الصالةُ والطواف ومس املصحف ومحلُه واللوحِ املكتوبِ للدراسة
ودراهم محلُه يف أمتعة ه للدراسة ،وجيوزاملميز ومس لُّ محلُه للصيبحوي.  

  
  )ـالِء فصلٌ يف آدابِ داخلِ اخلَ( 

وال حيمل ذكر اللّه واسم رسوله وحنوه  ،وإذا خرج يقدم ميينه ،يقدم داخلُ اخلالِء يساره
 ،وقليلٍ جارٍ ،وال يبول يف ماء راكد ،ويـسـتـتـر ،ويـبـعـد ،ويغطي رأسه ،والقرآنَ
ويستربئ من  ،موال يتكل ،وحتت شجرة مثمرة ،وطريقٍ ،وظلٍّ مقصود ،ومهب ريحٍ ،وجحرٍ
: وإذا خرج  ،))اللّهم إين أعوذ بك من اخلُـبـث واخلبائث  ،بسم اللّه ((: ويقول إذا دخل  ،البول

  .)١( ))احلمد هللا الذي أذهب عين األذى وعافاين  ،غفرانك ((
  

  )فصلٌ يف موجبات الغسلِ ( 
ومن  ،ن خروج املينوم ،من إيالجِ احلشفة يف الفرج: وجيب الغسل من خـمـسـة أشياء 

  .احليض والنفاس والوالدة
  

  )فصلٌ يف فروضِ الغسلِ ( 
النية ـ وهو أن ينوي رفْع اجلنابة أو رفع احلدث أو حنو ذلك :  األول: فروض الغسلِ شيئان 

                                                 
  ،فأحلقناه يف آخر املطبوعة هذه تتميماً للفائدة  ،كر شيء عن االستنجاء واملسح على اخلفنيوهنا ترك املصنف ذ) ١(

    .اهـ مصححه .))املقدمة احلضرمية  ((وقد اختصره من أصله املسمى بـ
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غسلُ مجيعِ شعره اخلفيف والكثيف ومجيعِ بشرته حىت ما :  الثاين .ـ عند غسلِ أولِ جزٍء من بدنه
ـْلَفحتت قُ   .ـلْـفَـة اَألق
، هد املَعاطف، وختليل الشعروتع ،والوضوء قبل الغسل ،والـتـســمية ،السواك:  وسننه
والـتـثـلـيـث ،والدلك.  

  
  )فصلٌ يف شروط الطهارة من احلَدثَنيِ ( 

  .هر املطهرواملاء الطا ،والتمييز ،اإلسالم: وشروطُ الطهارة عن احلدث األصـغـر واألكرب 
ما نزل من السماء أو نبع من : وهو  ،فال يصح رفع احلدث وال إزالةُ النجسِ إال باملاء املطلق

  .األرض
فـإذا تـغـيـر طعم املاِء أو لونه أو رحيه تـغـيـراً فاحشاً مبخالطة شيٍء طاهرٍ يستغين املاء 

  .لنورة والكحل ـ مل تـجـزِ الطهارةُ بهعنه ـ كالزعفران واُألشنان واجلص وا
وال يـضـر التغري  ،وال يضر التغري باملكث والتراب والطُّحلُبِ وما يف مـقَـره وممره

  .كالعود والدهن املُطَـيـبِ ،بااورة
  .وال تصح الطهارةُ مبا تـطُـهـر به من حـدث ونجسٍ

  
لَ املتوضئُ يده بعد غسلِ وجهِه مجيعه مرةً أو اجلنب بعد النية يف ماٍء دون القلتني لو أدخ:  تنبِيٌه

رضمل ي ونوى االغتراف صار الباقي مستعمال ،فاغترف وِ االغترافنوإن مل ي.  
  

  )فصلٌ فيما يـنـجـس املاَء ( 
ـْـه أو مل  ،فيه ويـنجس املاُء القليلُ وغريه من املائعات بوقوعِ النجاسة سواٌء غَـيـرت

هـرـيـغعفى عن اليسري من الشعر النجس ،تهلا سائلةٌ ،وي فْساليت ال ن وعن امليتة،  والنجاسة
فرِكُها الطَّردالطريِ والفأرِ ،اليت ال ي فَذنجِنيِ ،)١(ومرواليسريِ من غبار الس،  رِ اهلرة اليت أكلتؤوس
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  .يف قُلتنيِ من املاء )٢(غابت زماناً واحـتملَ  ولوغُها  جناسةً مث
  

  )فصلٌ يف حكمِ املاِء إذا وقعت فيه جناسةٌ ( 
وإذا كان املاُء قلتني فوقعت فيه جناسةٌ فال ينجس إال إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه تغرياً كثرياً 

وال يطهر إذا زال التغري مبسك أو زعفران أو  ،وإذا زال التغري بنفسه أو مباٍء طَـهـر ،أو يسرياً
  .جِص أو ترابٍ

  

 ) فصلٌ يف النجاسات(  
 ،والنبيذُ ،والقَيُء واخلمر ،والدم ،والقَـيـح ،والروثُ ،والغائطُ ،البولُ: والنجاسات هي 

مها ،واملـسـكـرأحد وفرع واخلرتير والكلب، هاوريشـةُ وشعرـتواملَـي ها وجِلْدها ومجيع
  .ولنب ما اليؤكل حلمه غري اآلدمي ،واملَذْي والودي ومين الكلب واخلرتير ،أجزائها

واجلزُء املنفصل من غري اآلدمي والسمك  ،مك واجلراد طاهراٌتومـيـتـةُ اآلدمي والس
ـْـفَـحـتـه واجلراد نـجِـٌس إال شعر املأكولِ وريشه ووبره وصوفَه وامل سك وفأرته وإِن

  .)٣( ونافـجـتـه
  

 ) رطْهوما ال ي رطْهفصلٌ فيما ي(  
وإذا  ،وجلد املَـيـتـة إذا دبِغَ ،وكذلك النبيذُ من التمر ،وتطْهر اخلمرةُ إذا ختللت بنفسها

أو ب هقره أو عثوطٌْب غُِسلَ سبعاً تنجس شيٌء ببولِ كلبٍ أو خرتير أو لعابِه أو روهو ر نِهد
وما تنجس  ،وإذا تنجس التراب بالكلب فيكفيه سبع مرات باملاء اخلالص ،إحداهن بترابٍ طاهرٍ

حضاللنب ن مل يطعم غري باملاء مع املغالبة واملكاثرة ،ببولِ صيب هشوهو ر،  رطهالنجاسات ت وسائر

                                                 

)٢ (به النجاسات ـلَـقـعمها حيثُ تها أو حنوها أو دبرلوغُ  ،هو فموالو :الشرب.  

  .وِعاُء املسِك أو اِجللْدةُ اليت يـتـجـمـع فيها: الناِفـجـةُ ) ٣(
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وال يطهر املائع إذا  ،وال يضر بقاُء لون أو ريحٍ عسر زوالُه ،رحيهابالغسل إذا زال طعمها ولوهنا و
  .تنجس

  

  
  )فصلٌ يف التـيـمـمِ ( 

وجيب التيمم عن احلدث األصغرِ واألكرب عند العجزِ عن استعمال املاِء بسبب فَقْده يف حضرٍ أو 
املاُء غَسلَ الصحيح وتـيـمـم عن اجلريحِ يف وإذا كان يف بدنه جِراحةٌ يضر ا  ،سفرٍ  وللمريض
  .ويكونُ التيمم وقت غسلِ العليلِ، وجيب مسح اجلبرية باملاء إذا مل يمـكن إخراجها ،الوجه واليدين

  
  )فصلٌ يف فروضِ التيممِ ( 

فإن  ،ةَ الصالةوهو أن ينوي استباح ،النيةُ:  الثاين .نقلُ التراب:  األول: فروض التيمم مخسةٌ 
وجيب قَرنها بوضعِ اليدينِ عـلـى  .الة فرضاً نوى استباحةَ فرضِ الصالةكانت الص
مسح اليدين :  الرابع .مسح الوجه:  الثالث .واستدامتها إىل مسحِ شيٍء من الوجه ،الـتـراب
  .الترتيب هكذا:  اخلامس .مع املرفـقني

  
  )فصلٌ يف شروط التيممِ ( 

  .القصد إىل التراب: تيممِ وشروطُ ال
ضربة للوجه : وأن يكون بضربتنيِ  .وأن يكون التراب طاهراً طهوراً له غباٌر خالصاً عن اخلليط

وأن  .وأن يـجـدد الـتـيـمـم لكلِّ فرضٍ .وأن يكونَ بعد دخولِ الوقت .وضربة لليدين
الـوقـت يف رحـلـه ورِفْـقَـتـه  يـفَـتـش عن الـمـاء قبلَ التيمم وبـعـد دخول

هوالَين معه مآء((: وينادي ،وح؟م))  ن جيودباملآء ؟ م((.  
  .ومن مل جيد ماًء وال تراباً ـ كأَنْ كان على قمة   جبلٍ ـ صلّى الفرض وحده وأعاد
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أو كان ال تـنـفَـعـه تدفئةُ أعضاِءه  ،اَءوجيوز الـتـيـمـم للربد إذا فَقَد ما يسخن به امل
  .ويقضي املتيمم للربد واملتيمم العاصي بسفرِه ،أو ال يقْدر عليها ،بعد غسلها

  
  )فصلٌ يف احليضِ والـنـفـاسِ وما يـحـرم ما ( 

وحيرم  ،أو سبٌع ستٌّ: وغـالـبـه ،مخسةَ عشر يوماً: وأكثره  ،يوٌم وليلةٌ: وأقـلُّ احليض 
 ،واللبثُ باملـسـجـد ،ومس املصحف ومحلُه ،والطواف ،الصالةُ: باحليض وبـاجلـنـابة 

القراءة وقراءةُ القرآن بقصد.  
واالستمتاع يف ما  ،الصوم وعبور املسجد إن خافت تلويثَه بالدم: وحيرم على احلائض وحدها 

  .بني السرة والركبة
وإذا انقطع الدم  ،وجيب عليها قضاُء صومِ رمضان دونَ الصالة ،يض من الكبائرواجلماع يف احل

هو الدم اخلارج بعد : والنفاس  ،وحيرم بالنفاس ما حيرم باحليض ،حلَّ هلا الصوم قبل الغسل
  .الوالدة

  } بـاب الـصـالِة{ 

 ،وتأخريها عن وقتها بغري عذر من الكبائروتقدمي الصالة على وقتها  ،الصلوات املكتوبات مخٌس
 ،إذا صار ظلُّ كلِّ شيٍء مثلَه غري ظلِّ االستواء: وآخره  ،إذا زالت الشمس: وأولُ وقت الظهر 

 ،غروب الشمس: وآخره  ،إذا صار ظلُّ كلِّ شيٍء مثلَه وزاد أدىن زيادة: وأولُ وقـت العصر 
غروب الـشـفَـقِ : وآخـره على املختار  ،الشمس غروب قُرصِ:  وأولُ وقت املغرب 

طلوع الفجر الصادق : وآخره  ،غروب الشفق األمحر: وأولُ وقت العشاء  ،األمحر
طلوع : وآخره  ،طلوع الفجر الصادق: وأولُ وقت الصبح  ،الـمـنـتـشـرِ عرضاً

  .املبادرةُ بالصالة يف أول وقتها: وأفضل األعمال  ،الشمس
ومن أخر  ،ن اإلبراد بالظهر يف شدة حر يف قطرٍ حار ملن يصلي مجاعةً يف مسجد بعيدويـسـ

ومن مل يعرف وقتها وجب عليه أن جيتهد  ،الصالةَ حىت وقع بعضها خارج الوقت بغريِ عذرٍ عصى
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رفةأو ح ه بدراسةدخول ه  ،يف معرفةعلى الفورفإن فاته فرٌض بغريِ عذرٍ وجب عليه قضاؤ.  
 أوقات الصالةُ يف مخسة حرمحٍ: وتمر روعند االستواء يف  ،عند طلوع الشمس حىت ترتفع قَد

 ،وبعد صالة الصبحِ حىت تـطْـلُـع ،وعند االصفرار حىت تغرب ،غريِ يومِ اجلمعة حىت تزولَ
بـرـغالعصرِ حىت ت صالة فيها ما ل ،وبعد مـرـحه سبٌب يف احلالِوال ي،  املسجد كتحية

ـيِ االستخارةـتكْـعدونَ ر والكسوف،  اخلطيبِ يف اجلمعـة صعود بعد ابتداُء الصالة وحيرم
  .غري التحية

  )فصلٌ يف من جتب الصالةُ عليه ( 
لسبع  وجيب على الويل أن يأمر الصيب بالصالة ،جتب الصالة على كلِّ مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ طاهرٍ

  .والصبيةُ كالصيب ،ويضربه على تركها لعشر ،سنني
 رِ تكبريةنون قبلَ خروجِ الوقت بقَدا احلائض أو النفساء أو أفاق ترأو طَه وإذا بلغ الصيب

وإذا دخل  ،وجيب قضاء الفرض الذي قبلها إذا كان ظهراً أو مغرباً ،وجب قضاُء تلك الصالة
فيه الفرض مث حاضت املرأة أو نـفـست أو جن قبلَ الصالة وجب  الوقت ومضى قدر ما يؤدى

  .قضاُء تلك الصالة
وجيب علىاآلباِء واألمهات وسيد العبيد تعليم أوالدهم الصغارِ وعبيدهم ما جيب عليهم قبل 

رقة وشرب والس اطويعرفُوهم حترمي الزىن واللو ،بلوغهم من الطهارة والصالة والصيام وغريِ ذلك
ويعلِّموهم  ،والغـيـبة والنميمة وشبه ذلك ،قليله وكـثريِه: وحترمي الكذب  ،اخلمر واملسكر

ويعرفُهم يف الصيب عالمةَ البلوغ وأهنا خبمس عشرةَ سنةً أو  ،أهنم بالبلوغ يدخلون يف التكليف
  .وباحليض يف املرأة ،باالحتالم

فإن مل يكن  ،على اآلباِء والويلِّ وغريِمها ـ أجرةُ من يعلمهم هذا من ماله: وجيب عليهم ـ أي 
  .له مالٌ فعلى من جتب عليه نـفَـقَـتـه
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 ) الصالة فصلٌ يف شروط(  
وستـر  ،واستقبالُ القبلة إال يف نافلة السفر ،معرفةُ وقتها كما تقدم: وشروطُ الصالة ستةٌ 

ومعرفةُ فروضِ الصالة  ،وطهارة النجاسة يف الثوب والبدن واملكان ،دثنيوطهارةُ احل ،العورة
  .وسنـنِها

مجيع بدهنا : وعورةُ احلرة يف الصالة وعند األجانب  ،ما بني سرتهما وركبتهما: وعورةُ الرجل واألمة 
  .ما بني السرة والركبة: وعند احملارم  ،إال الوجه والكفني

 عفى عن دمِ ميتةهلا سائلةٌوي فْسـِـه وكـثريِه ،ال ن  ،وعن ونيمِ الذبابِ وعن دم الرباغيث قليل
  .وعن القليل من دمِ األجنيب وغريِه إال الكلب واخلرتير ،وعن قَيحِ الدماميلِ وصديدها

  
 ) فصلٌ يف فروضِ الصالة(  

 رالصالة سبعةَ عش فروض :  
يـينها ونيةُ الفرضية من ريضةً وجب قصد فعلها وتعفـإن كـانـت الصالةُ ف ،النية:  األول
وإن  ،وإن كانت نافلةً مؤقتةً كالوتر أو ذات سببٍ كالكسوف وجب قصد فعلها وتعيـينها ،البالغ

 ،))اللّه أكرب ((:  وهي أن يقول  ،تكبريةُ اإلحرام:  الثاين .كانت نافلةً مطلقةً وجب قصد فعلها فقط
 زِئُهجه ،))اللّه األكرب ((ويإن كانت :  الثالث .وجيب أن تكون هذه النيةُ مقارنةً للتكبري مجيع القيام

رها وإخراج الضاد ،قراءةُ الفاحتة:  الرابع .الصالة فرضاً وقَدها وتشديداتترتيبها ومواالت وجيب، 
حبيث  ،أنينة فـيـهالطمـ:  السـادس .الركوع:  اخلامس. وجتب يف كلِّ ركعة ال ركعة املسبوق

السجود مرتني يف كلِّ :  التاسع .الطمأنينة فيه:  الثامن .االعتدال:  السابع .يستقر كلُّ عضوٍ مكانه
 ،ووضع ركبته ،ووضع باطنِ أصابعِ يديه ورجليه ،وضع شيٍء من جبهته على األرض: وأقله  ،ركعة

اجللوس بني :  عشر احلادي .الطمأنينة فيه:  العاشر .وارتفاع أسافله على أعاليه ،وحتاملٌ برأسه
 .القعود فيه:  عشر الرابع .التشهد األخري:  عشر الثـالث .الطمأنينة فيه:  عشر الثاين .السجدتني
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 .الـصـالة على الـنـبـي صلَّى اللّه علَيه وآله وسلَّم يف الـتـشهد األخري:  عشر اخلامس
  .الترتيب:  عشر السابع . ))السالم عليكم  ((: قله وأ ،السالم:  عشر السادس

  
 ) فصلٌ يف سننِ الصالة(  

وعند الرفع  ،وعند الركوع ،رفع الـيـديـن عند تكبرية اإلحرام: منها  ،وسنـنها كـثريةٌ
وقراءةُ سورة لغريِ  ،مث التعوذُ ،دعاُء  االستفتاحِ: ومن سننِها  .وعند القيام من التشهد األول ،منه

واجلهر يف الصبح ويف الركعتني اُألولَـيـيـنِ من املغرب  ،املأموم السامعِ قراءةَ إمامه بعد الفاحتة
اليمىن على كوع اليسرى  ،والعشاء من الرجل واملرأة إن مل حيضر عندها رجالٌ أجانب ووضع

ويف سائر  ،الصبح والقنوت يف اعتدال الثانية من ،والتكبريات غري تكبرية اإلحرام ،حتت صدره
  .املكتوبات للنازلة

   ،ثـالثـاً ))سبحان ريب الـعـظـيـم وحبمده  ((: ويقول يف الركوع 
ويضع يف السجود ركبتيه مث يديه مث  ،ثالثاً ))سبحـان ريب األعلى وحبمده  ((: ويف السـجـود 

رفـعـين وارزقين رب اغفر يل وارمحين واجـبـرين وا ((: ويقول بني السجدتني  ،جبهته وأنفه
   .))واهدين وعافين واعف عين 

ويسن التشهد األول والقعود له  ،وتسن جلسةُ االستراحة يف األوىل والثالثة من غري الـمـغـرب
 ،واالفتراش يف مجيع اجللسات ،والصالةُ على النيب صلَّى اللّه علَيه وآله وسلَّم  فيه ويف القنوت

 ،والتدبر يف القراءة ،واخلشوع ،ويسن فيها النظر إىل موضعِ سجوده .التشهد األخري والتورك يف
  .وكـثرةُ الدعاء يف السجود ،ودخوهلُا بنشاط وفراغِ قلبٍ ،وتطويلُ الركعة األوىل على الثانية

  
 ) الصالة فصلٌ يف مبطالت(  

كثالث خطُوات أو  ،الكـثـري وتبطلُ الصالةُ بالكالم الكـثري واألكل الكـثري وبالفعلِ
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متواليات باترثالث ض،  الفاحشة والوثبة املفرطة وإن تكلم بكالمٍ قليلٍ ناسياً أو   ،)٤(والضربة
  .أكلَ قليالً ناسياً أو زاد ركوعاً أو سجوداً ناسياً مل تـبـطُـلْ ويسجد للسهو

  
  ) فصلٌ يف سجود السهوِ ( 

وهو سجدتان قُبيلَ السالم عند ترك التشهد األولِ والصالة على النيب  ،ويستحب سجود السهو
وترك القنوت يف الصبحِ والصالة على النيب صلَّى اللّه  ،صلَّى اللّه علَيه وآله وسلَّم  فيه أو قعوده

واألكلِ القليلِ  ،فعلي ناسياً ناسياً وزيادة ركنٍ )٥(القليلِ  والكالمِ   ،علَيه وآله وسلَّم  فـيـه
  .ناسياً

فلو سجد لسهوِ نفِسه أو تخـلَّـف عن سجود  ،وتـجـب متابعةُ اإلمامِ يف سجود السهو
ويستحب سجود التالوة للقارئِ واملستمعِ والسامعِ يف  ،إمامه عامداً عاملاً بالتحرمي بطَلَت صالته 

 ها أربعرةَ آيةً يسجدعش واملنفرد ه ،اإلمـامإمام إال إذا سجد ها املأموموال يسجد،  دجفإن س
  .بـطَـلَـت صالته دونَ إمامه 

  
  )فصلٌ يف من تـبـطُـلُ الصالةُ خلفَه ( 

ـْـثَـغِ واجلُـنـبِ والكافرِ  وخلف املُحدث  ،وخلف املأموم ،واَألرت ،وتبطُلُ الصالةُ خلف اَألل
وال يصلي الرجلُ خلف املرأة   ،وخلف فاقد الـمـاِء والترابِ ،وخلف من على بدنِه أو ثوبِه جناسةٌ

  .واخلنثى
  

 ) اجلماعة فصلٌ يف شروط(  
أن  :  الثاين .وتكره مساواته ،أالّ يـتـقـدم على إمامه:  األولُ: شروطُ اجلماعة ستـةٌ 

                                                 
  .ثريفتكونان مثاالً على الفعلِ الك ))ثالِث((ال على  ))الكالمِ((  فهما معطوفتان على ،وتبطلُ بالضربـِة والوثبِة: أي ) ٤(
  .)) التشهِد ((ال على  )) ترِك ((لى معطوٌف ع )) الكالمِ ((فـ ،و عند الكالمِ القليل نـاسـيـاً: أي ) ٥(
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أن يعلم بانتقاالت :  الثالثُ .جيمعهما مسجٌد أو فضاٌء ومل يـزِد مـا بينهما على ثالمثائة ذراع
أن يـنـوي :  الرابع .بأن يراه أو يرى بعض املأمومني أو يسمعه أو يسمع املُـبـلِّـغَ  ،اإلمامِ

فال تصح صالةُ  ،توافق صالته صالةَ إمامه أَنْ:  اخلامس .اجلماعة  االقتداَء به أو االئْـتـمام أو
. وال اجلنازة خلف الصبح ،وال تصح الصبح خلف اجلنازة ،الكسوف خلف صالة املكتوبة

بركـنني فـعـلـيـيـنِ أو ختلف عنه  فـلـو تـقَـدم على إمامه  ،أن يتابعه:  السادس
عذر  أو ختلف عنه بعذرٍ ـ كبطيِء   القراءة ـ  ،بركـنني فعليني بغري عذرٍ بـطَـلَـت صالته

طويلة أركان إىل ثالثة.  
  

  ) فصلٌ يف قَصرِ الصالة للمسافر ( 
والعصر والـعـشـاء  وجيوز للمسافر سفراً طويالً مباحاً ـ وهو مرحلتان ـ قصر الظهر 

ـَـ ،ركعتني قَصد  ويشترط  ،مـهاومن فاتته صالةٌ يف السفر وقضاها يف احلضر أو عكسه أَت
وال يصلي خلف من يتم الصالةَ  أو شك أنه  ،فال يـقْـصـر اهلائـم ،موضعٍ مـعـينٍ
  .ينوي القصر عند اإلحرام  وأن ،مـتـمٌّ أو قاصٌر

  
   )فصلٌ يف اجلمعِ للمسافرِ ( 

 ،أو بني املغرب والعشاء  ،تقدمياً أو تأخرياًوجيوز للمسافر سفراً طويالً مباحاً اجلمع بني الظهر والعصر 
  .بينهما وأالّ يطُولَ الفصلُ  ،ونيةُ اجلمع فيها ،وإذا جمع التقدمي فيشترطُ الـبداَءةُ باُألوىل

  .ويف مجعِ التأخري يشترط أن ينوي التأخري قبلَ خروجِ وقت الظهر أو قبل خروجِ وقت املغرب
  

  
  ) ه اجلمعةُ فصلٌ يف من جتب علي( 

ترك اجلمعة واجلماعة   ويعذر يف ،ملٍ مكلَّف ذكرٍ حر مقيمٍ بال مرضجتب اجلمعة على كل مس
واخلوف على نفِسه أو ماله أو  ،وإشراف القريب وحنوه على املوت ،عند املطرِ واملرض والتمريض
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وشدة الريحِ  ، وشدة احلر والربد ،وشدة اجلوع والعطش ،ومدافعة احلَدث مع سعة الوقت ،عرضه
ـْـقَـة ،بالليل وشدة الوحلِ   .وسفَرِ الرف

  
 ) اجلمعة فصلٌ يف شروط(  

وأالّ تقام قبلها مجعةٌ  ،وأن تقام يف نفس البلد ،أن تكون كلُّها يف وقت الظهر: وشروطُ اجلمعة 
ال يظعن شتاًء  اً مكلفاً حراً مستوطناً وأن يكونوا أربعني ذكر ،وأن تصلى يف مجاعة ،يف تلك البلد

طبتان ،وال صيفاً إال   حلاجةها خمقَدتوأن ي.  
  

  ) فصلٌ يف أركان اخلُطبتنيِ ( 
الـصـالةُ على النيب صلَّى اللّه علَيه وآله :  الثاين ،محد اللّه فيهما:  األول: أركان اخلُطبتني مخسةٌ 

:  اخلامس ،قراءةُ آية يف األوىل أو يف الثانية:  الرابع .الوصيةُ بالتقوى فيهما : الثالث .وسلَّم فيهما
  .يف الثانية ))رحـمـكُـم اللّه  ((الدعاُء للمؤمنني ولو 

وطهارة احلدث األصغر  ،واملواالةُ بينهما وبني الصالة ،إمساع أربعني مجاعةً: وشروطُهما 
واجللوس  ،وسـتـر العورة ،والقيام إِنْ قَدر ،وب والبدن واملكانالنجاسة يف الث وطهارةُ  ،واألكرب

  .وأن تكون بالعربية وبعد الزوال  ،بني اخلطبتني بقَدرِ الطمأنينة
  

 ) ـتفصلٌ يف جتهيزِ املَـي (  
كفاية ه ـ فرضه والصالةُ عليه ودفنامليت ـ وهو غَسلُه وتكفين ه  ،جتهيزوأقلُّ غسل : تعميم 

ما يـسـتـر : وأما الكَفَن فأقلُّه  ،بدنِه شـعـراً وبـشـراً باملاء اخلالص بعد إزالة النجاسة
  .وللمرأة إزاٌر وخماٌر وقميٌص ولـفـافـتـان ،للرجلِ ثالثُ لَـفـائـف واألفضلُ  ،العورةَ
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 ) اجلنازة فصلٌ يف صالة (  
  : وفروض صالة اجلنازة سبعةٌ 

وينوي  ،وتـعـيـيـنـهـا كصالة اجلنازة ،فينوي فعلَ الصالة ،النية:  األول
:  الرابع  .قراءةُ الفاحتة يف األوىل أو غريها:  الثالث .أربع تكبريات:  الثاين .فَـرضـيـتـهـا

بعد الدعاء للميت :  اخلامس .الصالة على النيب صلَّى اللّه علَيه وآله وسلَّم بعد الـثـانـيـة
   .السالم:  السابع .القيام للقادر : السادس  .الثالثة

  
  ) فصلٌ يف كيفية الدفنِ ( 

 فـأَقَـلُّـه فْـنسه من السباع: وأما الـده وحتررائحت مـكْـتوجيب توجيهه  ،حفرةٌ ت
حيرم و ،وهو أربعةُ أذرعٍ ونصٌف ،حفرةٌ قَدر قامة وبـسـطَـة: وأكملُه   ،لـلـقـبـلـة

وهـو رفع الصوت  ،وحيـرم النوح ، ))واكَهفاه   ((   ، ))واسيداه  ((: حنو  ،الندب بتعديد الشمائل
اجليبِ وطَرحِ الرماد على  وحيرم اجلَزع بضرب الصدرِ واخلد ونـشـرِ الشـعـرِ وشق  ،بالندبِ

  .الرأس وحنو ذلك
  
  
  

  }  باب الزكاِة {
كازِ والتجارةوالر الزكاةُ يف اإلبلِ والبقرِ والغنمِ والزروعِ والثمارِ واملعدن تـجـب.  

أو ثَـنِـيـةٌ من املَـعـزِ هلا  ،منها شاةٌ جذَعةٌ من الضأن هلا سنةٌ ففي مخسٍ  اإلبلُأمـا 
ويف مخسٍ وعشرين  ،ويف عشرين أربٌع ،ثالثٌ ويف مخس عشرةَ  ،ويف عشرٍ منها شاتان ،سـنـتـان

 ،ويف ست وأربعني حقَّـةٌ هلا ثالثُ سنني ،سنتان ويف ست وثالثني بنت لبون هلا  ،بنت خماضٍ هلا سنةٌ
 ،ويف إحدى وتسعني حقَّتان ،وسبعني بنـتـا لبون ويف ست  ،ويف إحدى وستني جذعةٌ هلا أربع سنني

   ،ثُ بنات لبونويف مائة وإحدى وعشرين ثال
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  .ويف كلِّ مخسني حقَّةٌ ،كلِّ أربعني بنت لبون  مث بعد هذا يف
مث بعد هذا يف كل  ،سنـتان ويف كلِّ أربعني مـِسـنـةٌ هلا  ،ففي ثالثني تبيٌع له سنةٌ البقروأما 

  .ثالثني تبيٌع ويف كل أربعني مسنةٌ
  
ويف  ،ويف مائتني وواحدة ثالثٌ ،ى وعشرين شاتانوإحد ويف مائة  ،ففي أربعني شاةٌ الغنم وأما

  .مث يف كلِّ مائة شاةٌ ،أربعمائة أربعةٌ
  

فيجب بِـبـدو صالحِ  ،يف الزروع والثمار إال يف ما يـقـتات يف حالة االختيار وال جتب 
يف ذلك  وجيب ،والصاع أربعة أمداد ،يكون ثالثَ مائة صاعٍ الثمر واشتداد احلب بشرط أن 
قي مبؤونةالعشر إذ س بغريِ  ،نصف ـيـقجافّا وإن س كمطرٍ ففيه العشر ـقّـًى مؤونةـنم، 

  .وحصدت يف عامٍ واحد وتضم الزروع بعضها إىل بعضٍ يف إكمالِ النصابِ إذا كانت جنساً 
  

  ) فصلٌ يف نصابِ الذَّهبِ ( 
الفضة مائـتـا  ونصاب  ،واملثقالُ أربعةٌ وعشرون قرياطاً ،وأما الذهب فنصابه عشرون مثقاالً

خالصة من فضة درهمٍ إسالمي، قرياط سمقرياطاً إال خ رسبعةَ عش اإلسالمي جتب  وال  ،والدرهم
ويشترط يف ذلك أال يكون حـلـيـاً  ،وزكاته ربع العشر ،الزكاةُ حىت حيولَ عليه عليه احلول

وأما الركاز ـ  ،ب يف املعدن من الذهب والفضة ربع عشرِه إذا كان نصاباً يف احلالوجي  ،مباحاً
وأن يوجد يف املَوات  ،بشرط أن يكون ذهباً أو فضةً ،وهو دفني اجلاهلية ـ  ففيه اخلُمس يف احلال

أَحياه لْكاحلول  ،أو يف م نصاباً آخر زكاةُ التجارة إذا بلغت عشرِ القيمةوهي ر ،وجتب بع.  
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  )فصلٌ يف زكاة الفطرِ ( 
كان  وتـجـب زكـاة الـفـطـر بـغـروب الـشـمـس آخـر يومٍ من رمضانَ إذا 

فتجب عليه فطْرةُ نفِسه وفطرةُ من عليه مؤونـتـه من أمة وزوجة ووالد وولد وعبد إذا  ،حراً
  .ووجد ما يؤدي عنهم كانوا مسلمني 

 وحيرمها عن يومِ العيدقضاًء ،تأخري وصارت مرها أَثفإن أخ.  
وال جيب  ،أو ال جيد إال ما يكفيه ليلةَ العيد ويومه ،وهو من ال جيد شيئاً ، وال فطرةَ على معِسرٍ

  .بيع مسكنِه وخـادمٍ يـحـتـاج إليه
 ،رِطْلٌ وثُـلْثٌ: واملُد  ،ه علَيه وآله وسلَّمأربعةُ أمداد مبد النيب صلَّى اللّ: والصاع  ،وهي صاٌع 
  .وال يجزِئُه إال من غالبِ قُوت البلد ،يجزئُه إال الكَيـلُ وال
  

  
   } بـاب الـصـيـامِ{ 

  .ويكفي شهادةُ عدلٍ ،أو برؤية اهلالل ،يثْبت دخولُ رمضانَ باستكمالِ شعبانَ ثالثني يوماً
  ) يف شروط صحة الصومِ  فصلٌ( 

  : فإن كان فرضاً  ،النيةُ: وشروطُ صحة الصومِ 
 ـبـيـيـترط التكصومِ رمضانَ أو نذرٍ ،قبل الفجر اشت والتعيني.  

وعن وصولِ عنيٍ إىل  ،وعـن االستـقـاَءة  ،اإلمساك عن اجلماعِ عمداً: وشرطُ صحة الصوم 
دهنٍ بِتشربِ  فال يضر وصولُ  ،إحليلٍ من مـنـفَـذ مفتوحٍ كباطنِ أُذن أو ،ما يسمى جوفاً

  .املسام وال طعم الكحلِ حبلْقه وال يفطر إذا فعل ذلك جاهالً أو ناسياً أو مكْرهاً
  .أو مضاجعة ال بفكرٍ ونظَرٍ ،أو قُبلة ،خبروج املين بلمسٍ بال حائلٍ ويفطر 

وحيرم صوم  ،والنفاس يف مجيعِ النهار والنقاُء عن احليض  ،اإلسالم والعقلُ: اً وشرطُ صحة الصومِ أيض
  .لنذرٍ أو قضاٍء أو كفارة أو وِرد وحيرم صومِ النصف األخريِ من شعبانَ إال  ،العيدين وأيامِ التشريق
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  ) فصلٌ يف شروط وجوبِ الصومِ ( 
ويؤمر ا  ،على الصوم والقدرة  ،والبلوغ ،قلوالع ،اإلسالم: وشروطُ وجوبِ صومِ رمضان 

للمسافر   وجيوز الفطر ،ويضرب على تركه لعشر ،الصيب والصبيةُ ـ إذا أطاقا ـ لسبع سنني
وللحامل واملرضع إذا خافتا على  ،سفراً طويالً مباحاً، وللمريض إذا خاف الضرر على نفسه

وجيب  ،ويـقْـضـونَ كلُّهم ،مشرف على اهلالكولمـنـقـذ حيوان  ،أو على الولد أنفسهما 
وعلى احلاملِ واملرضع  ،من أَفْطَر إلنقاذ حيوان مشرف على اهلالك  مع القضاء لكلِّ يومٍ مدٌّ على
أخر القضاَء إىل رمضانَ آخر بغريِ عذرٍ وجب مع القضاِء  وعلى من  ،إذا أفطرتا خوفاً على الولد

  .القضاُء على الفور ر بغري عذرٍ وجب عليه ومن أفط ،الفديةُ
  

 ) فصلٌ يف االعتكاف (  
 االعتكاف ـقـاُء عن احليض  ،والعقل ،واإلسالم ،واللبثُ يف املسجد ،النيةُ: وشرطُ صحةوالن

  .والطهارةُ عن اجلنابة ،والنفاس 
  

 }احلَج باب  {  
أو بغريه إن عجز مبرض  ،لعاقل احلر القادر عليه بنفسهوجيب احلج والعمرة على املسلم البالغ ا

  .ال يرجى برؤه أو كـبـرٍ 
  

  ) فصلٌ يف فروضِ احلج (  
 ،الوقوف  والطواف بعد ،والوقوف بعرفة ،وهو النية بالقلب ،اإلحرام: فروض احلج مخسةٌ 

واملبيت مبـزدلفَةَ ليلةَ  ،مليقاتاإلحرام من ا: وواجباته سـتـةٌ  ،واحللق أو التقصري ،والسعي
ورمي  ،مجرة العقبة يوم النحر سبع حصيات ورمي  ،واملبيت ليايلَ التشريق بـمـنـًى ،النحر

 ،الزوال كلُّ واحدة بسبعِ حصيات اجلمار الثالث بعد الوقوف كلَّ يوم من أيام التشريق بـعـد 
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مث  ،اإلحرام: وفروض العمرة أربعةٌ   ،بل الغروب وطواف الوداعوجيوز النـفْـر يف اليوم الثاين ق
ها  ،مث احللق أو التقصري ،مث السعي ،الـطـوافن : وواجباتامليقات اإلحرام م.  

 ) فصلٌ يف فروضِ الطواف (  
 الطواف وطهارةُ احلدثنيِ وطهارةُ النجاسة يف الثوب : فروض العورة والبدن واملكان سـتـر، 

وأن  ،وأن يطوف سبع مرات خارج الكعبة داخلَ املسجد احلرام ،وأن جيعلَ البـيـت عن يساره
  .األسود  يـبـتـدئ باحلجر

  ) فصلٌ يف فروضِ السعيِ ( 
بعد  وأن يكون  ،وهكذا سباعاً ،وفروض السعيِ أن يـبـدأَ بالصفا يف املَرة األوىل وباملَروة يف الثانية

   .لركن أو القدوم حبيث ال يتخلل بينهما الوقوف بعرفةا طواف
  

  ) فصلٌ يف مـحـرمات اإلحرامِ ( 
ولُبس املُحيط يف بدنِه إن  ،ووجه املرأة ستر الرأس للرجـلِ :  األول: وحيرم باإلحرام ستةُ أشياَء 

:  الثالث .و ثوبه أو فراشه أو طعامهبدنه أ  الطِّـيـب يف:  الثاين .ولُبس القفازين للمرأة ،كان رجالً
   .إزالة الشعر والظفر:  الرابع .دهن شعرِ الرأس واللحية
 صاعٍ ،شاةٌ: وكفارةُ هذه األربعة نصف فقراَء لكلِّ واحد عٍ لستةآص ثالثة أو إطعام،  أو صوم

  .ثالثة أيامٍ
أو يف احلج قبلَ التحلل األول  ،ه إمتامهاولَزِم ،فإن جامع يف العمرة فَسدت ،اجلماع:  اخلامس

: وهي  ،وإذا فَـسـد وجب إمتامه ويقضيهما ويخرِج الكفارةَ ،عاملاً خمتاراً فَـسـد وكان عامداً 
   .مث صياٌم بعدد األمداد ،مث طعاٌم بقيمة البدنة ،شياه مث سبع  ،مث بقرةٌ ،بدنةٌ

 ،وقطع أشجارِمها على املُحرِمِ واحلالل د احلرمني وحيرم صي ،اصـطـيـاد الصيد:  السادس
  .وشجرِها وإذا فعل شيئاً من ذلك وجبت الفديةُ إال صيد حرمِ املدينة 
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  } فُصولٌ مهِمةٌ { 
  ) فصلٌ يف شروط البيعِ والنكاحِ (  

اإلجياب : وشروطُ البيع   ،هومن أراد البيع والنكاح وغري ذلك فعليه أن يتعلم كيفيته وشروطَ
وأن  ،رشيدين خمتارين وأن يكونَ الـعـاقـدان بالغني عاقلني  ،من البائع والقَبولُ من املشتري

وأن يكون مملوكاً للعاقد أو له   ،يكون املَبـيـع طاهراً منـتـفَـعـاً به مقدوراً على تسليمه
  .عـيـنـه وقَدره وصفتهوأن يكون معلوماً للعاقدين  ،عليه واليةٌ أو وكالة

  وال بـيـع ما مل يره وال ،وال البيع مبلِء هذا طعاماً ،يصح بيع أحد الثوبنيِ أو العبدينِ  فال
   .شراؤه

  
 ) ـَوِي   ) فصلٌ يف البيعِ الرب

قبلَ  والتقابض وإذا باع طعاماً جبنسه أو فضةً بفضة أو ذهباً جبنسه اشـتـرط يف البيع احللولُ 
   ،أو بالوزن إن كان مما يوزنُ ،واملماثلةُ بالكيل إن كان مما يكالُ ،التفرقِ

  .احللولُ والتقابض دونَ املماثلة: بغريِ جنِسه أو فضةً بذهبٍ اشترط  وإذا باع طعاماً بطعامٍ 
  

  ) فصلٌ يف اخلـيارِ ( 
  ، بأبداهنما تخايرِ أو بالتفرق ال ينقطع إال بالو ،يـثْـبـت اخليار يف الس يف مجيع أصناف البيع

الطعامِ بالطعامِ والنقد  وجيوز للمتعاقدين أو ألحدمها شرطُ اخليارِ ثالثاً أو أقل إال يف السِ وبيعِ 
بالنقد.  

   .وال جيوز بيع املبيع حىت يقبضه ،وإذا وجد باملبيعِ عيـباً رده على الفور
 م بيعاحلـاجةُ إلـيـهوحير معـلَـقِّـي  ،احلاضر للبادي مبتاعٍ تللشراِء منهم  ) ٦(وت القافلة

                                                 

  .ويحرم تـلَـقِّـي الـقـاِفـلَـة: أي ) ١(
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   ،إذا جهِلُوا سعر البلد
 ،والشراُء على شراِء أخيه ،والـبـيـع على بيعِ أخيه ،أخيه بغري إذنه والسوم على سومِ 

شجوالن،  بني اجلارية وحيرم التفريق يمى يها حتوولدلَم ،زواللّه أَع.  
  

  ]ملْحٌق [  
  

  فَـصـلٌ 
وأن يكونَ اخلُف طاهراً   ،أن يلبسهما على طهارة كاملة: وشروطُه   ،وجيوز املسح على اخلفنيِ
متابعةُ املشيِ عليه زِ  ،ساتراً للرجلنيِ إىل الكعبنيِ ،قوياً ميكنن غريِ اخلَرمانعاً نفوذَ املاِء م.    

نوييومٍ وليلة بعد املقيم هعيها  ،زالأيامٍ بِلَي ثالثة بعد واملسافر،   بعد ثدمن أولِ ح وابتداُء املدة
  .والواجب مسح شيٍء من  أعاله ويسن مسح أعاله وأسفله وعقبِه خطوطاً ،لُبِسهِما

                                             

  
ـلٌفَـص  

باملاِء أو باحلجرِ أو بكلِّ جامد طاهرٍ   ،وجيب االستنجاُء من كلِّ رطْبٍ خارجٍ من    السبيلنيِ
  .فإن اقتصر على أحدهما فاملاُء أفضلُ  ،ويسن اجلمع بني املاِء واحلجرِ  ،قالعٍ غريِ حمترمٍ

وال   ،والجياوز صفْحته وحشفَته  ،أَنْ ال يجف النجِس: وشـرطُ االسـتـنـجاِء باحلجرِ 
جٌِس آخرماٌء أو ن أَ عليهطْري،  حاتسم الزيادةُ حىت   ،وأَنْ يكونَ بثالث تبجقِ ونفإِنْ مل ي

  .اإلنقاِء
اإليتار نساحمللِّ باحلجرِ  ،وي واالستنجاُء باليد الشمال ،واستيعاب.  

  
  انتهى
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