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بتكلا سرهف

فهرس الكتب

23 ������������������������������������������������������������������� هاَرة ِكتاُب الطَّ

89 ���������������������������������������������������������������������� الِة ِكتاُب الصَّ

ِكتاُب اجلنائز�������������������������������������������������������������������� 179

وِم�������������������������������������������������������������������� 191 ِكتاُب الصَّ

212 ��������������������������������������������������������������������� كاة ِكتاُب الزَّ

265 ���������������������������������������������������������������������� ِكتاُب احَلجِّ
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الفهرس التفصيلي

5 ������������������������������������������������������� مقدمة الطبعة الثانية
9 ������������������������������������������������������������������������������� متهيد

هاَرة 23ِكتاُب الطَّ

ل: امِلياُه 25الباُب األوَّ

(1 125 ������������������� ٌر لغيِره من األحداِث والنَّجاسات الماُء طاهٌر في نْفِسه، ومطهِّ

(2 126 �������������������������������������������������������������� ماُء األمطاِر َطهوٌر

رة� 126 3) ه من المياِه- كمياِه األنهاِر واآلباِر- مياٌه طاهرٌة مطهِّ ه وَمقرِّ ما ُأضيَف إلى َمحلِّ

(( 127 ������������������������������������������ ُر في َطهارِة الماِء تسخيُنه بطاهٍر ال ُيؤثِّ

(5 127 ������� ُسه؛ فهو على أْصِل َطهاَرتِه َن الماُء بِنجاسٍة، ولم يحُصْل له ما ُيَنجِّ إذا ُسخِّ

(6 127 ������������������������������� ر الماِء بمجاِوٍر - كِجيفٍة - ال يسلبه الطهورية تغيُّ

هوريَة، وذلك في الُجملة�������� 127 7) إذا تغيَّر الماُء بما ال ينفكُّ عنه، فإنَّه ال َيسُلُبه الطَّ

(8 128 � ر، وذلك في الُجملة َر الماُء بطاهٍر وغَلب عليه، فهو طاهٌر، لكنَّه غيُر ُمطهِّ إذا تغيَّ

تجوُز 1 9) وال  نِجٌس،  فهو  بالنَّجاسِة،  لوُنه  أو  رائحُته،  أو  الماِء،  طعُم  تغيَّر  إذا 
28 �������������������������������������������������������������������������� هارُة به الطَّ

(11 129 ���� الماُء الذي ُأزيلْت به النَّجاسُة إن تغيَّرت أحُد أوصاِفه بالنَّجاسة، فهو نِجس

(11 129 �������  ���� إذا كان الماُء كثيًرا، ووقعْت فيه نجاسٌة، فإنَّه ال َينُجُس إالَّ إذا تغيَّر.

الماُء إذا الَقى محلًّ طاهًرا، أو ُغِسلْت به عيٌن طاهرٌة، فهو باٍق على طهارتِه���� 131 12)

(13 131 ������������� الَبَلل )النَّدى( الباقي على األعضاِء بعَد الُوضوِء أو الُغسل، طاهٌر

ن طهارَة الماء، وشكَّ في نجاستِه، أو شكَّ فيهما، فاألصل بقاُؤه على 1 )1) إذا تيقَّ
31 ���������� ن نجاسَته وشكَّ في طهارتِه، فاألصُل بقاؤه على النَّجاسِة  هارة، وإْن تيقَّ الطَّ
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(15 131 ���� ُر بشيٍء من األشربِة والمائعاِت غيِر الماء، وذلك في الُجملة ال َيجوُز التطهُّ

بيِذ ما داَم الماُء موجوًدا������������������������������������ 132 16) ُر بالنَّ ال يصحُّ التطهُّ

(17 132 ������������������������������������� ُجليِن مًعا، والمرأَتيِن مًعا ؤ الرَّ يجوُز توضُّ

33الباُب الثاين: اآلِنَية

(18 133 �������������������������� ال يجوُز َسلُخ ِجلِد اإلنساِن، وال َدبُغه، وال استعماُله

(19 133 �������������������������� ي يجوُز اتِّخاُذ األواني ِمن ِجلِد ما ُيْؤكُل لحُمه إذا ُذكِّ

(21 133 ������������������������������������� يجوُز اتِّخاُذ اآلنيِة ِمن عظم مأكوِل اللحِم

3)الباُب الثالث: أحكاُم َقضاِء احلاجِة

ُسه البوُل منهيٌّ عنه��������������������������������������������� )13 21) البوُل فيما ُينجِّ

(22 13( �������������������������������������������������� االستنجاُء باليميِن منهيٌّ عنه

َيحُرُم مباشرُة اليِد للنَّجاسِة في االستنجاِء بدون استخداِم الماِء وما في معناه، 1 23)
وال ُيجِزئ ذلك��������������������������������������������������������������������� )3

يجوُز االستجماُر باستخداِم الحجارِة، وذلك في الُجملة���������������������� 135 )2)

36الباُب الرابع: أحكاُم إزالة النَّجاَسة

(25 136 ���������������������������������������������������������� المسِلُم الحيُّ طاهٌر 

(26 136 ������������������������������������������������������������� َلَبُن اآلدميِّ طاهٌر

(27 136 ���������������������������������������������������� كلُّ ما ُيؤَكُل لحُمه، طاهٌر 

حاُل - من الحيوان المأكوِل - َدماِن طاهراِن����������������������� 137 28) الَكبُِد والطِّ

(29 137 �������������������������������������������� ي طاهٌر ِجلُد ما ُيؤكُل لحُمه إذا ُذكِّ

طاهٌر، 1 31) فهو  ُصوِفه،  أو  َوبِره  أو  اللَّحم،  مأكوِل  حيٍّ  حيواٍن  َشَعِر  من  ُجزَّ  ما 
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ويجوُز االنتفاع به������������������������������������������������������������������� 37

(31 138 ����������������������������������������������������� َبيُض مأكوِل اللَّحِم طاهٌر

(32 138 ������������������������������������������������������ َلَبُن مأكوِل اللَّحم طاهٌر 

سؤُر ما ُيؤَكل لحُمه طاهٌر����������������������������������������������������� 138 33)

(3( 139 ����������������������������������������������������������������� الخيُل طاهرٌة

(35 139 ����������������������������������������������������������� مِك طاهرٌة َميتُة السَّ

(36 139 ������������������ ، فهو نجٌس بيليِن من بوٍل، أو غائٍط من آدميٍّ ما خَرج من السَّ

عاَم، وبوُل الجاريِة، ِكلهما نجٌس������������������ 1)1 37) بوُل الصبيِّ الذي يأُكل الطَّ

(38 1(1 ����������������������������������������������� َلَبن الِخنزيِر وما تولَّد منه نجٌس

(39 1(1 ���������������������������������������� َلحُم الميتِة نجٌس وذلك في الُجملة

((1 1(1 � ما ُقِطع من حيواٍن حيٍّ وفيه َدٌم، كاليِد، واألذِن، واألنِف، ونحوها، فهو نجٌس

((1 1(2 ��������������������������������������������������������� ُم الَمسُفوُح نجٌس الدَّ

دُم الَحيِض نِجٌس������������������������������������������������������������� 2)1 2))

((3 1(3 �������������������������������������������� ْرع إزالُة النَّجاسِة مأموٌر بها في الشَّ

((( 1(3 ����������������� مُن الجامُد إذا وقعْت فيه نجاسٌة، َيطُهُر بإزالتِها وما حوَلها السَّ

((5 1(3 ��������������������������������� لُة إذا ُحبِسْت حتى تطيَب، كانْت حلاًل الجلَّ

((6 1(3 ����������������������������� الِختاُن مشروٌع في اإلسلِم، وهو ِمن ُسنن الِفطرِة

5)الباُب اخلامس: الُوضوء

ي بها 1 7)) لِة قبَل ُدخوِل وقتِها، فطهارُته كاملٌة، وله أن ُيصلِّ َر بالماِء للصَّ َمن تطهَّ
ما لم ُيحِدث، وذلك في الُجملة����������������������������������������������������� 5)

((8 1(5 ������ لة ال يجُب الوضوُء من الحَدث فوًرا، بل يجوُز تأخيُره إلى أن يقوَم للصَّ
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هارُة����������������������������������������� 6)1 9)) ال َيرتِفُع الحَدُث حتى تكتمَل الطَّ

(51 1(6 � ُة في قلبِه، لم ُيجزْئ ذلك م بلسانِه ولم تحُصِل النيَّ ها القلُب، فلو تكلَّ النيَّة َمِحلُّ

(51 1(6 ��������������������������������������� َغسُل الوجه فرٌض من ُفروِض الوضوِء

ال ُيجِزُئ َغْسُل بعِض الوجِه �������������������������������������������������� 7)1 52)

(53 1(7 ������������������������� ُتشَرُع الَمْضَمضُة واالستِنشاُق واالستنثاُر في الوضوِء

(5( 1(7 ������������������������ َغْسُل الَيديِن إلى الِمرفَقيِن، فرٌض من فروِض الوضوِء

ال َيدُخُل َغْسُل الَعُضِد في َغسِل الَيديِن إلى الِمرَفقيِن�������������������������� 9)1 55)

(56 1(9 ��������������� َغسُل الوجِه والَيديِن إلى الِمرَفقيِن ال ُيجمعاِن في َغسلٍة واحدٍة

غَسل 1 57) ثمَّ   ، الُخفَّ المغسولَة  فأدخَل  ِرجَليِه،  إْحدى  َغسُل  وبِقي  أ  توضَّ إذا 
، فهو طاهٌر������������������������������������������������ 9) اأُلخرى، وأدخَلها الُخفَّ

أِس فرٌض في الوضوِء، في الجملة����������������������������������� 9)1 58) َمْسُح الرَّ

ه�������������������������������������������������������� 151 59) أِس كلِّ ُيشَرُع َمْسُح الرَّ

(61 151 ���������� ُيستحسُن مسُح الرأِس بالَيديِن ِكلتيهما، وُيجزئ المسُح بواحدٍة فقط

(61 151 ���������� َئ تْرُك َمسِح شيٍء يسيٍر من رأِسه دون َقصٍد إلى َتْركه ال يضرُّ المتوضِّ

ُيشَرُع َمسُح اأُلذَنيِن في الُوضوِء����������������������������������������������� 151 62)

(63 151 �������������������������������������� أِس ال ُيجِزُئ َمْسُح اأُلذَنيِن عن َمْسِح الرَّ

(6( 151 ����������������������������������������������� جلِن من أعضاِء الوضوِء الرِّ

(65 151 ������������������������������ ًة سابغًة ًة مرَّ يجُب َغسُل األعضاِء في الوضوِء َمرَّ

سَغيِن في ابتداِء الُوضوِء لغيِر القائِم من النَّوِم��������� 152 66) ُيسنُّ َغْسُل الَيديِن إلى الرُّ

(67 153 �������������������� ُيسنُّ تثليُث َغْسِل األعضاِء في الوضوِء، وذلك في الُجملة

(68 153 ������������������������������������� ُيستحبُّ التياُمُن في َغسِل أعضاِء الُوضوِء
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م َغْسَل الُيسرى على الُيمنى، فاَته الفضُل، وُوضوؤه صحيٌح، وال إعادَة 1 69) إذا َقدَّ
5( ������������������������������������������������������������������������������� عليه 

(71 15( ������������������������������������������� اإلسراُف في ماِء الُوضوِء منهيٌّ عنه

(71 155 �������������������������� ، واغتَسَل بمقداِر صاٍع، أجزَأه أ بمقداِر ُمدٍّ َمن توضَّ

(72 155 ���������������������������������������� ُجِل والمرأِة في الُوضوِء ال َفْرَق بين الرَّ

يجوُز للُمحِدِث حَدًثا أصغَر أن يقرَأ القرآَن������������������������������������ 155 73)

(7( 156 �������������������������������� َفر يِن في الَحَضِر والسَّ يجوُز المسُح على الُخفَّ

يِن في الوضوِء من الحَدِث األصغِر، دون الحَدِث 1 75) يجوُز المسُح على الخفَّ
57 ������������������������������������������������������������������������������ األكبِر

(76 158 ������� يِن بعد أْن أْكَمَل طهارَته، ثم أْحَدث، فله أن َيمسَح عليهما َمن َلبَِس الُخفَّ

يِن إلى الَكعَبيِن غيُر واجٍب����������������������������������������� 158 77) َمسُح الُخفَّ

(78 158 �������������������������������������������� ال ُيشتَرُط الترتيُب في ُلْبس الُخفِّ

(79 159 ������ ازيِن للَيديِن، والُبرقِع للوجِه وال الوقاية للرأس ال يجوُز المسُح على الُقفَّ

(81 159 ������������������ خروُج الَبوِل أو الغائِط من الَمخَرِج المعتاِد، ناقٌض للُوضوِء

(81 159 ��������������������������������������������� هارَة  اإليلُج في الَفْرج َينُقُض الطَّ

ُبِر ناقٌض للُوضوِء ���������������������������������������� 161 82) يِح من الدُّ خروُج الرِّ

(83 161 ������������������������������������������������ ُخروُج المْذِي ناقٌض للوضوِء

ُخروُج الَودِي ناقٌض للوضوء������������������������������������������������� 161 )8)

(85 161 �������������������������������� ال ُيشتَرُط في الحَدِث سماُع صوتِه وشمُّ ِريِحه

َمن أحسَّ بالحَدِث ولم يخُرْج منه شيٌء، فل شيَء عليه. ���������������������� 162 86)

(87 162 ����������������������� إذا أحَدث أحداًثا ُمتَّفقًة، أو مختلفًة، كفاه وضوٌء واحٌد 
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(88 162 � ًنا أنَّه ُمحِدٌث، ثمَّ شكَّ في الوضوِء بعَده، فإنَّه يجُب عليه الوضوُء َمن كان ُمتيقِّ

(89 163 ������������������������������������� لِة ال َينُقُض الطهارَة ِحُك خارَج الصَّ الضَّ

(91 163 ������������������� مسُّ الِخنزيِر والميتِة ال َينُقُض الوضوَء، وال ُيوِجُب الُغسَل 

الُجشاء ال َينُقُض الوضوَء����������������������������������������������������� 163 91)

(92 16( ���������������������������������� مسُّ اليهوديِّ أو النصرانيِّ ال َينُقُض الوضوَء

وال 1 93) َرُجٍل  بمسِّ  وال  المرأة،  من  مقطوٍع  عضٍو  بَلْمِس  الوضوُء  َينتِقُض  ال 
6( ����������������� ، وال بمسِّ المرأِة المرأَة، وال بمسِّ البهيمِة، وذلك في الُجملة صبيٍّ

في 1 )9) منه  خرج  ما  ه  َيضرُّ وال  ويصلِّي،  ُأ  يتوضَّ فإنَّه  دائِم،  حَدٌث  أصاَبه  َمن 
65 ����������������������������� لِة لِة، وال ينتقض به وضوُءه وليس عليه إعادُة الصَّ الصَّ

66الباب السادس: الُغسل

(95 166 ������������������������������������������� خروُج المنيِّ الداِفِق ُيوِجُب الُغسَل

ُجُل فَأْمَنى، فإنَّه يِجُب عليه الُغسُل�������������������������������� 166 96) إذا احَتلَم الرَّ

ال ُغسَل على الُمسلِم من ِجماِع الكتابيَّة إالَّ كما عليه من الُمسِلمِة ������������� 167 97)

بالمجموِع، 1 98) أو  احتلٍم،  أو  نسوٍة،  أو  امرأٍة واحدٍة،  بِجماِع  اٍت  مرَّ َأجنَب  لو 
67 �������������������������������������������������������������������� كفاه ُغسٌل واحد

إذا اجتَمع أمران، كلُّ واحٍد منهما ُيوِجُب الُغسَل، فاغتَسل لكلِّ واحٍد منهما 1 99)
ى ما عليه����������������������� 68 ُغسًل َينويه به، ثمَّ لآلَخِر منهما كذلك، فقد طُهَر وأدَّ

نا واجٌب كوجوبِه ِمن َوطِء الَحلِل��������������� 168 111) الُغسُل في اإلجناِب من الزِّ

(111 168 �������������������� إذا َأجنَب الُمسلُم، فإنَّه ال يجُب عليه أن َيغتسل ِمن فوِره

لُة على الُجُنِب، وال تصحُّ منه������������������������������������ 169 112) تحُرم الصَّ

َبدُن الُجُنب طاهٌر، وَعَرُقه طاهٌر��������������������������������������������� 169 113)
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(11( 169 ����������������� هر يجُب الُغسُل بانقطاِع َدِم الحيِض والنِّفاس، وحصوِل الطُّ

(115 171 ���������������� يجوُز للحائِض االختضاُب، ولو بِقَي أثُره بعَد الُغسِل ال َيضرُّ

حتى 1 116) لُة  الصَّ به  لها  يِحلُّ  الذي  هَر  الطُّ طاهًرا  بالوضوِء  الحائُض  َتصيُر  ال 
َتغتِسَل������������������������������������������������������������������������������ 71

ال يجُب الُغسُل ِمن الَمْذِي، وال الَوْدِي، وال الَبوِل��������������������������� 171 117)

بِر، ال ُيوجُب الُغسَل إذا لم ُينِزْل������������������ 171 118) اإليلُج في غيِر الَفْرِج والدُّ

عليهما 1 119) يجُب  فل  إنزاٍل،  أو  إيلٍج  دون  المرأِة،  فْرَج  ُجل  الرَّ َذَكُر  مسَّ  إذا 
71 ����������������������������������������������������������������������� الُغسُل بذلك

(111 171 �������������������������������������������� ال يجُب الُغسُل لمعاودِة الِجماِع

(111 172 ���������������������� إيصاُل الماِء إلى جميِع الَبدن فرٌض من فرائِض الُغسل

ُيشتَرُط جرياُن الماِء على األعضاِء في الُغسِل�������������������������������� 172 112)

(113 172 ������������������������������������������� ُيشَرُع للمغتِسِل تخليُل َشعِر رأِسه

ُيستحبُّ أن يبدَأ بالميامِن في الُغسِل����������������������������������������� 173 )11)

م )7الباب السابع: التيمُّ

ُم مشروٌع �������������������������������������������������������������� )17 115) التَّيمُّ

(116 17( ������������������������������������������� راِب، في الُجملِة ُم بالتُّ َيجوُز التيمُّ

(117 175 ������������ ِم، ثمَّ وجَد الماَء، فقد وَجَب عليه الُغسُل ى الُجُنُب بالتيمُّ  إذا صلَّ

ُم عن الحَدِث األصغِر بُشروِطه ���������������������������������� 175 118) يجوُز التيمُّ

(119 175 ����������� ُم للمسافِر والمريِض إذا عِدما الماَء، وذلك في الُجملة يجوُز التيمُّ

(121 176 ���� ُم لَمن كان معه ماٌء يكفيه لوضوئِه، وخِشي على نْفِسه العطَش يجوُز التيمُّ

ُم إذا لم يوجْد إالَّ ماٌء نِجٌس�������������������������������������� 177 121) يجوُز التيمُّ
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َم جماعٌة من موضٍع واحد������������������������������������� 177 122) يجوُز أن َيتيمَّ

(123 177 �������������������������� م، في الجملة ين فرٌض في التيمُّ َمْسُح الوجِه والكفَّ

جَليِن، وال اأُلذنيِن، وال ما تحَت العارَضيِن، وال 1 )12) ال َيلزُم َمسُح الرأِس، والرِّ
م�������������������������������������������������������������� 77 سائِر الَجسِد في التيمُّ

(125 178 ������������������������������� َم  كلُّ حَدٍث َينُقُض الوضوَء، فإنَّه ينُقُض التيمُّ

(126 178 ������������������������������������ ُم بالُقدرِة على استعماِل الماِء َيبُطل التيمُّ

لة 178 127) لة، فإنَّه ال ُيعيُد الصَّ ى، ثمَّ وجَد الماَء بعد خروِج وقِت الصَّ َم وصلَّ َمن تيمَّ

(128 179 ������������������������������������� مين  ِر بالماِء أن يؤمَّ المتيمِّ يجوُز للمتطهِّ

ِمه صلًة واحدًة بعد دخوِل الوقِت، وطلِب الماِء������ 179 129) ي بتيمُّ ِم أن ُيصلِّ للُمتيمِّ

81الباب الثامن: احَليض والنِّفاس

(131 181 ��������������������� إذا حاضِت المرأُة، فقْد بَلَغْت، ووجَبْت عليها الفرائُض

(131 181 ��������� ِحم ثلثٌة: دُم حيض، أو نِفاس، أو استحاضة ماُء الخارجُة من الرَّ الدِّ

ِة الَحيِض، فهو استحاضٌة������������������������� 181 132) ُم أكثَر من مدَّ إذا تماَدى الدَّ

(133 181 �������� ُم األسوُد إذا ظَهَر في أيَّام الحيِض، فهو حيٌض، وذلك في الُجملة الدَّ

اَم حيِضها وال صياٌم������������������������������ 181 )13) ال صلَة على الحائِض أيَّ

واِف- فرًضا ونفًل- وركعَتيِه 182 135) فساُء في الحجِّ إالَّ من الطَّ ال ُتمَنُع الحائُض والنُّ

(136 182 �������������������������������������������������������� َيحرُم وطُء الحائِض

(137 183 ��������������� كبِة ِة وما تحَت الرُّ رَّ يجوُز االستمتاُع من الحائِض بما فوق السُّ

ْت لزوِجها������������������������������ 183 138) ُم واغتسلِت المرأُة، حلَّ إذا انقَطَع الدَّ

(139 18( ������������������������������������������������������� َيحُرُم طلُق الحائِض

(1(1 18( ������������������������������������������ بدُن الحائِض طاهٌر، وعرُقها طاهٌر
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(1(1 185 ������������������������������������������� تجوُز مؤاكلُة الحائِض وُمشاربُتها

يِدها في شيٍء من 1 2)1) الَعجِن، وال إدخاِل  بِخ، وال  الطَّ الحائُض من  ُتمَنُع   ال 
85 ��������������������������������������������������������������������������� المائعات

(1(3 185 �������������������������������������� ُم الخارُج بعَد الِوالدِة، هو دُم نفاس الدَّ

(1(( 185 ������������������������ إذا انقَطَع دُم النِّفاس في أيِّ وقٍت، فقد طُهرِت المرأُة

الحيِض، 1 5)1) الحيِض، وُحكُمه هو ُحكُم دم  دُم  يَمنُع منه  ما  َيمنُع  النِّفاِس  دُم 
86 ������������������������������������������������������������������� وذلك في الُجملة

(1(6 186 ���������������������������������������������������������� هِر ال حدَّ ألكثِر الطُّ

ُر من انقطاِع حيِضها بُقطنٍة ونحوها بها ِطيٌب ������ 187 7)1) ال يجُب على المرأِة التطهُّ

(1(8 187 ��� ا يمنُع منه الحيُض دُم االستحاضِة ال يأُخُذ ُحكَم دِم الحيِض، وال َيمنُع ممَّ

الِة 89ِكتاُب الصَّ

الِة، وُشروُطها ُل: ُحكُم الصَّ 91الباُب األوَّ

ة، ليلَة اإلسراء������������������������������������������ 191 9)1) لة بمكَّ ُفرضت الصَّ

(151 191 ������������������������������������������������������� لة آَكُد من الحجِّ الصَّ

لواُت الَخْمُس فرُض َعيٍن����������������������������������������������� 191 151) الصَّ

صلة الصبح ركعتان، والمغرب ثلث ركعات، والظهر والعصر والعشاء 1 152)
91 ������������������������������������������������������� كل واحدة منهن أربع ركعات

َي عن أحٍد، وذلك في 1 153) لِة؛ فل يجوُز ألحٍد أن ُيصلِّ ال تدُخُل النِّيابُة في الصَّ
92 ����������������������������������������������������������������������������� الجملة

لِة، فقد كَفر������������������������������������������ 193 )15) َمن جَحد وجوَب الصَّ

َي�������������������� 193 155) لِة مستِحقٌّ للعقوبِة من وليِّ األمِر، حتَّى يصلِّ تارُك الصَّ
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 ما تَركه الكافُر األصليُّ من صلوات، فإنه ال يجب عليه قضاُؤها إذا َأسَلَم���� 193 156)

(157 19( ���������� لُة على كلِّ مسِلٍم، عاِقٍل، بالٍِغ، َذكٍر أو ُأنثى، ُحرٍّ أو َعْبد تِجب الصَّ

ال تصحُّ صلُة َمن زال َعقُله������������������������������������������������� )19 158)

ال تصحُّ صلُة المجنوِن، وال شيٌء من عباداتِه������������������������������� )19 159)

(161 19( ������������������������������ ْكراِن الذي ال َيعَلُم ما يقوُل  ال تصحُّ صلُة السَّ

(161 195 ��������������������� لة، وال قضاَء عليهما َفساِء الصَّ ال يِحلُّ للحائِض وال النُّ

لِة؛ سواٌء كانْت 1 162) ِة الصَّ هارة من الَحَدث األصغِر واألكبِر َشْرٌط في صحَّ الطَّ
96 ���������������������������������������������������������������������� فريضًة أو نافلًة

(163 197 ����������������� ى بغيِر َطهارٍة ناسًيا، أو جاهًل بَِحَدثِه؛ فعليه اإلعادُة  َمن صلَّ

لة، فَأزالها ولم َيبَق لها 1 )16) ي أو بدَنه أثناَء الصَّ إذا أصابْت نجاسٌة ثوَب الُمصلِّ
97 ��������������������������������������������������������������� أثٌر، فصلُته صحيحٌة

(165 198 �������������������������������������������� لُة في ُعموِم األرِض  ُتشَرُع الصَّ

(166 198 ������������������������������� َمن صلَّى على جبِل أبي ُقَبيٍس، جازْت صلُته

لواِت الَخمِس حتَّى يخُرَج وقُتها، وذلك 1 167) ال يجوُز تأخيُر الَفريضِة ِمن الصَّ
في الُجملة�������������������������������������������������������������������������� 98

ادِق���������������������������� 199 168) بِح هو طلوُع الَفجِر الصَّ ُل وقِت َصلِة الصُّ َأوَّ

(169 1111 ������������������������������������������� ال يجوُز صلُة الفجِر َقبل وقتِها

(171 1111 �������������������������������������������� هِر ال يمتدُّ وقُت الفجِر إلى الظُّ

مِس�������������������������������������������� 1111 171) هِر َزواُل الشَّ ُل وقِت الظُّ َأوَّ

(172 1112 �������������������������������� ُيستحبُّ تعجيُل الظهِر في غيِر حرٍّ وال َغيٍم

ها في وقتِها الُمختاِر����������� 1112 173) ى العصَر والشمُس بيضاُء، فقْد صلَّ َمن صلَّ
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مُس، أتمَّ صلَته، وهي صحيحٌة، 1 )17) َمن أدرك ركعًة من العصِر، ثم َغربِت الشَّ
112 �������������������������������������������������������������������� وال إعادَة عليه

(175 1113 ������������� مُس وتكاَمل غروُبها ُل وقِت َصلِة المغرِب، إذا غربِت الشَّ َأوَّ

(176 1113 ���� ِل وقتِها أفضُل من تأخيِرها تعجيُل صلِة المغرِب والمبادرُة إليها في أوَّ

لة لنوٍم، أو نِسياٍن، أو ُسْكٍر من خمر، فيجب عليه قضاؤها، 1 177) َمن فاتْته الصَّ
في الُجملِة������������������������������������������������������������������������ )11

ي 1 178) َمن فاتْته صلٌة وَذكَرها في وقِت صلٍة أخرى، َيبدُأ بقضاِء الفائتِة، ثمَّ ُيصلِّ
116 ������������������������������������������������������ الحاضرَة، وذلك في الُجملِة

َأسلَم 1 179) أو  عليه،  الُمغَمى  أفاق  أو  المجنون،  عَقل  أو  الحائُض،  َطُهرِت  إذا 
116 ��������������������� لة لة قْدَر ركعٍة، لِزمْته تلك الصَّ الكافُر، وأدرَك ِمن وقِت الصَّ

َتكفيه 1 181) ها، وال  ُيتِمَّ أن  يلزمه  قبَل خروِج وقتِها،  لة  الصَّ أدرَك ركعًة من  َمن 
117 ��������������������������������������������������������������� ها الركعُة التي صلَّ

ى معهم، 1 181) لَة في وقتِها، صلَّ ى َوْحَده ثمَّ أدرَك جماعًة ُتصلِّي هذه الصَّ َمن صلَّ
117 ����������������� لُة ظهًرا أو ِعشاًء، وفيما بعَد الوقِت ال ُيصلِّي معهم إذا كانِت الصَّ

لِة، لم 1 182) إذا َعِلم المسافُر الفاقُد للماِء أنَّه ال يِجُده إالَّ بعد خروِج وقت الصَّ
م وُيصلِّي������������������������������������ 118 يُجْز له تأخيُرها، ووجب عليه أن َيتيمَّ

(183 1118 ��������������������� لتيِن ُمصلٍّ لهما في الوقِت المشروِع الجامُع بين الصَّ

عند 1 )18) سيَّما  النهي، ال  أوقاِت  في  لها  التي ال سبَب  ِع  التطوُّ تجوُز صلُة  ال 
118 ����������������������������������������������������������� مس وغروبِها طلوع الشَّ

اِة في أوقاِت النَّهي، في الُجملة���������������� 1119 185) تجوُز صلُة الفرائِض المؤدَّ

(186 1119 ���������� مة ه إليها هي الكعبُة بمكَة المكرَّ القبلُة التي ُأِمر المسلمون بالتَّوجُّ

لِة، وذلك في الجملة������������������ 1111 187) ِة الصَّ استقباُل الِقبلِة شْرٌط في ِصحَّ



إمجاعات العبادات
370

(188 1111 ���������������� لُة إليها   يجُب على َمن َأبصَر الَكعبَة استقباُل َعينِها، والصَّ

 االنحراُف الَيسيُر عن الِقبلِة مع الخطأِ، َمعفوٌّ عنه بكلِّ حاٍل���������������� 1112 189)

مِس 1 191) بالشَّ كاالستدالِل  أْمَكنه،  بما  عليها  َيستدلُّ  الِقبلُة،  عليه  َخِفيْت  َمن   
ياِح، والِجباِل���������������������������������������� 112 والقمر، ومواِقع النُّجوِم، والرِّ

(191 1112 ����������������������� َل عن الِقبلِة عمًدا لَغيِر ُعذٍر، َفسدْت َصلُته َمن تحوَّ

ى إلى جهٍة ِمن غيِر اجتهاٍد، وتبين له أنه لم يصب القبلة فل ُتجِزُئ 1 192) َمن صلَّ
صلُته، وعليه إعادُتها������������������������������������������������������������� 112

هْت به�������������� 1113 193) فِر، حيثما توجَّ احلِة في السَّ تجوُز َصلُة النافلِة على الرَّ

فينِة، وذلك في الجملة���������������������� )111 )19) تجوُز صلُة الفريضِة على السَّ

الخوِف 1 195) في  إالَّ  الِقبلِة،  َغيِر  إلى  احلِة،  الرَّ على  الفريضِة  صلُة  تجوُز  ال 
11( ��������������������������������������������������������������������������� ديِد الشَّ

باِس����������������������������� 1115 196) لُة ُعرياًنا مَع الُقدرِة على اللِّ ال َتجوُز الصَّ

ى عرياًنا، وذلك في الُجملِة������������������ 1115 197) الُعرياُن إذا لم يِجْد ُسترًة، صلَّ

وما 1 198) وُركبَته  َته  ُسرَّ ًيا  مغطِّ كثيًفا  لباُسه،  مباًحا  طاهًرا  ثوًبا  الرُجُل  لبَِس  إذا 
116 ���������������������������������� بينهما، وطَرح منه على عاتقه، فصلُته فيه مجِزئٌة

(199 1116 ������������������������������� ْت َر رأَسها إذا صلَّ ة البالِِغ أن ُتخمِّ على الُحرَّ

(211 1117 ������������������������������������������������� ُجِل ليسْت بَعورٍة ساُق الرَّ

لِة، لكن ذلِك ال 1 211) ثِيابِه، وعْقِص رأِسه في الصَّ  الُمصلِّي منهيٌّ عن تشميِر 
ُيفِسد صلَته���������������������������������������������������������������������� 117

ال يجُب على المصلِّي مباشرُة األرِض بَقدميِه وال ُركبَتيِه، بل له أن َيسُجد 1 212)
117 ��������������������������������������������������������������������� وهي مستورٌة
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119الباُب الثَّاين: األذاُن

لواِت الَخمِس����������������������������������������� 1119 213) األذاُن مشروٌع للصَّ

(21( 1119 ���������������� لِة قبل دخوِل وقتِها وذلك في الجملة ال يصحُّ األذاُن للصَّ

ن أن يكوَن مسلًما، عاقًل��������������������������������� 1119 215) ُيشتَرُط في المؤذِّ

ُيختاُر العدُل لألذاِن������������������������������������������������������� 1121 216)

ِن حاَل أذانِه أن يستقبَل الِقبلَة������������������������������� 1121 217) ُيستحبُّ للُمؤذِّ

(218 1121 ����������� ُن وال ُيقاُم لشيٍء ِمن النواِفل، حتَّى وإن ُفِعلت في جماعٍة ال ُيؤذَّ

(219 1121 ���������������������������������������� ن وال ُيقام لَصلِة االستسقاِء ال ُيؤذَّ

(211 1121 ����������������������������������������������� التَّكبيُر ُيثنَّى في آِخِر األذاِن 

الة 122الباب الثالث: ِصفُة الصَّ

القياُم في الفرائِض مع الُقدرِة عليه، فرٌض��������������������������������� 1122 211)

َي جالًسا، وال إعادَة 1 212) َمن لم يستطِع القياَم- كالمريِض وغيِره- فله أن ُيصلِّ
122 ������������������������������������������������������������������������������ عليه

َي النافلَة قاعًدا، ويكون أْجُره على نِصِف 1 213) يجوُز للقاِدر على القياِم أْن ُيصلِّ
123 ������������������������������������������������������������������������ أْجِر القائِم

ها القلُب�������������������� 1123 )21) لة؛ ال تصحُّ إالَّ بها، ومحلُّ ُة واجبٌة في الصَّ يَّ النِّ

(215 112( ����������������������������������� ٍة راتبٍة الجهُر بُدعاِء االستفتاِح ليس بُسنَّ

لِة��������������������������������� )112 216) جوُد ُركناِن من أركاِن الصَّ كوُع والسُّ الرُّ

جوِد، أو عن أحِدهما، سَقط عنه ما َعَجز 1 217) كوِع والسُّ إذا عَجز المصلِّي عن الرُّ
125 ������������������������������������������������������������������������������� عنه

(218 1126 ���������������������� كوع، مشروٌع  ْفع من الرُّ التَّحميُد في االعتداِل بعَد الرَّ
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(219 1126 ������������������������������� جوِد َسجدتاِن في كلِّ ركعٍة الواجُب في السُّ

وأطراِف 1 221) كبتيِن،  والرُّ والَيديِن،  الوجِه،  أعضاء:  جوُد على سبعِة  السُّ ُيشَرُع 
126 �������������������������������������������������������������������������� الَقدميِن

جوِد������� 1126 221) جاِل التفريُج بين الفِخذيِن، وَرْفُع الَبطِن عنهما في السُّ ُيشرع للرِّ

لِة أن يَضَع اليَد الُيمنى على َفِخِذه الُيمنى، وأن 1 222) ُيستحبُّ إذا جَلس في الصَّ
127 ������������������ كبة كبة، أو على الرُّ يضَع اليَد الُيسرى على فِخِذه الُيسيرى عند الرُّ

(223 1127 ���������������������������������� ِد، وتْرُك الجهِر به  نَّة إخفاُء التشهُّ ِمن السُّ

ِد األخيِر من أربع: من عذاِب َجهنَم، وعذاِب 1 )22) التشهُّ ُتشَرُع االستعاذُة بعَد 
ال��������������������������� 127 جَّ القبِر، وِمن ِفتنة المحيا والمماِت، وِفتنة المسيِح الدَّ

(225 1128 ���������������������� لِة لة فْرٌض من ُفروِض الصَّ التَّرتيب بين أركاِن الصَّ

(226 1128 �������������������������������������������� ترة نوُّ من السُّ ي الدُّ ُيسنُّ للُمصلِّ

(227 1129 ������������ ليس على اإلماِم أو الُمنفِرد أن يدفَعا َمن يمرُّ من وراِء ُسترتهما

ترَة، وال َيلزُم المأموَم أن يتَّخَذ ُسترًة َخلَف 1 228) ل اإلماُم عن المأموِم السُّ َيتحمَّ
129 ���������������������������������������������������������������������������� اإلماِم

(229 1129 ��������������������������� ى إلى ُسترٍة ي المارَّ بين َيَديه إذا صلَّ َيدَفُع المصلِّ

(231 1131 ���������������������������� لح ال َيلزُم المصلِّي مقاتلُة المارِّ بين يديه بالسِّ

للُمصلِّي أن َيدَفع المارَّ بين يديه ِمن مقاِمه، وال يمشي إليه إذا لم ُيدِرْكه ِمن 1 231)
131 ���������������������������������������������������������������������������� موقِفه

كعَتيِن اأُلولَييِن من المغِرب، 1 232) بِح، والرَّ ُيشَرُع الجهُر بالِقراءِة في َصلِة الصُّ
131 ���������������������������������������������������� والركعَتيِن اأُلولَييِن من الِعشاِء

ال ُيشَرُع للقارِئ الَجْمُع بين الِقراءاِت أثناَء قراءتِه للُقرآن������������������� 1131 233)
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على 1 )23) َيقِدر  لم  إذا  صحيحٌة،  فصلُته  الفاتحة،  قراءَة  يُّ  اأُلمِّ يستطِع  لم  إذا 

مها���������������������������������������������������������������������������� 131 تعلُّ

لُة في النِّعاِل إذا ُعِلمت طهارُتها، وذلك في الُجملِة����������� 1131 235) ال ُتكرُه الصَّ

لِة عند الحاَجِة، وذلك في الُجملِة������������������ 1132 236) يجوُز الُبصاُق في الصَّ

(237 1132 ���������������������������������������������� لِة مْنهيٌّ عْنه  العَبُث في الصَّ

(238 1132 ������������������������������������ لِة منهيٌّ عنه ماِء في الصَّ النَّظُر إلى السَّ

(239 1133 �������������������������������������� ال َينبغي ألحٍد أن ُيصلِّي وهو حاقٌن 

ًقا 1 1)2) متعلِّ ليس  فيما  والِفكُر  نيا،  الدُّ أمور  من  بشيٍء  القلِب  انشغاُل  ُيكَرُه 

133 ������������������������������������� لَة إذا لم َيغِلْب عليها لِة، وال ُيفِسُد الصَّ بالصَّ

(2(1 113( ����������������������� لة عمًدا، َبَطلْت صلُته َمن تَرك ُركًنا من أركاِن الصَّ

(2(2 113( �������������������������������� َمن أْحَدث في صلتِه عمًدا، بَطلت صلُته

ا 1 3)2) َم في صلتِه عامًدا، لغيِر مصلحتِها، أو إنقاِذ مسلٍم، أو غيِر ذلك ممَّ َمن َتكلَّ

13( ���������������������������������� ُيوِجب الكلَم مع علِمه بالتحريِم؛ فصلُته باطلٌة

(2(( 1135 ���������������������������� لة ُتفِسدها، وذلك في الجملة القهقهُة في الصَّ

ا لم ُيؤَمْر به فيها، وُيبِطل صلَته إذا 1 5)2) لِة ممَّ ال يجوُز العمُل الكثيُر في الصَّ

َده لغير عذٍر������������������������������������������������������������������� 136 َتعمَّ

(2(6 1136 ���������� ًدا ذاكًرا، بَطلْت صلُته، وذلك في الجملة َمن أَكل أو َشِرب متعمِّ

لة�������������������������������������������� 1137 7)2) َتْرُك الُقنوِت غيُر ُمفسٍد للصَّ

(2(8 1137 ������������� تين في اليوم الواِحد لُة الواحدُة من الفريضِة مرَّ ى الصَّ ال ُتصلَّ

(2(9 1137 ��������������������������������������� َد قْطَع صلتِه ارَة على من َتعمَّ ال َكفَّ
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138الباب الرابع: َصالة اجَلماعة، واإلمامة 

ُجِل وْحَده 1138 251) صلُة الجماعِة في المساِجد مشروعٌة، وهي أفضُل ِمن َصلِة الرَّ

ها من الَجماعاِت؛ فإِن امتَنعوا منها، ُقوتِلوا 1 251) َل المساجُد كلُّ  ال يجوُز أن ُتعطَّ
139 ����������������������������������������������������������������������������� عليها

(252 1139 ������� ة المطر، وغيِر ذلك ُحضوُر الجماعِة َيسُقُط بالُعذر، كالمرِض، وِشدَّ

المسِجد أفضُل، كَصلِة 1 253) فِفْعُله في  لوات،  الصَّ الجماعُة من  له  ما ُشِرعت 
139 ������������������������������������������������������������������������� الُكسوِف

ال يجوُز للَمرأِة أْن تخُرَج إلى المسِجِد بغيِر إذِن َزوِجها�������������������� 1)11 )25)

لِة، وإنَّما يِقْفَن وراَءهم���� 1)11 255) جاِل في الصَّ ال يجوُز للنِّساء االصطفاُف مع الرِّ

جاِل، إذا لم يُكن في الَجماعِة امرأٌة غيرها، 1 256) للمرأِة أن تِقَف منفردًة َخلف الرِّ
1(1 ���������������������������������������������������������������� وصلُتها صحيحٌة

(257 11(1 ��������������������������������� فوِف، والتراصُّ فيها، مأموٌر به تسويُة الصُّ

المسِجد 1 258) في  أو  المسجد،  خارَج  اإلماِم  َخْلَف  المأمومين  صلُة  تجوُز 
وبينهما حائٌل، إذا اتَّصلِت الصفوُف����������������������������������������������� 2)1

بل طهارٍة، فصلُته 1 259) لَة  الصَّ د  يتعمَّ أنَّه  َيعلُم  َمن  أو  كافٍر،  َخْلَف  ى  َمن صلَّ
1(2 ����������������������������������������������������������������������������� باطلٌة

(261 11(2 ��������������������� لُة َخلَف َمن يتُرُك األركاَن المتَّفَق عليها ال َتنبغي الصَّ

أو 1 261) أكبَر  حَدًثا  محِدٌث  اإلماَم  ذلك  أنَّ  يعلُم  وهو  إماٍم،  َخْلف  ى  صلَّ َمن 
1(2 �������������������������������������������������� أصغَر، أثَِم بذلِك، وصلُته باطلٌة

(262 11(3 ����������������������������������� ال ُيشَرُع التبليُغ َخلَف اإلماِم لغير حاجٍة

في 1 263) وذلك  مخالفتِه،  وعدُم  ومتابعُته،  بإماِمه  االئتماُم  المأموِم  على  َيِجُب 
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1(3 ��������������������������������������������������������������������������� الجملة

(26( 11(3 ���������������������������� َتحُرم مسابقُة اإلماِم بُركوٍع، أو َرْفٍع، أو ُسجوٍد

(265 11(( ������������������������ تجوُز صلُة الجالِس َخلَف القائِم في َصلِة النافلِة

(266 11(( ��� ال َيبني اإلماُم وال غيُره على شيٍء َعِمله في صلتِه وهو على غيِر طهارٍة

(267 11(( �������������� م اإلماُم إذا ائتمَّ مقيٌم بإماٍم مساِفر، فعليه أن ُيتمَّ صلَته إذا سلَّ

استماُع المأموِم إلى ِقراءِة إماِمه فيما زاد على الفاتحِة، خيٌر من أن َيقرَأ معه 1 268)
ما زاد عليها����������������������������������������������������������������������� 5)1

(269 11(5 ������� هم االصطفاُف ُم، والمؤتمون ُيسنُّ في حقِّ ه التقدُّ اإلماُم ُيسنُّ في حقِّ

لُة َخلَف كلِّ مسِلٍم مستور، لم َتظهْر منه بِدعٌة وال ُفجور�������� 5)11 271) تجوُز الصَّ

م خطًأ، أو صلَّى خمًسا، ال يلزُم 1 271) لِة، كما لو سلَّ ما َفَعله اإلماُم خطًأ في الصَّ
1(6 ��������������������������������������� منه ُبطلُن َصلِة المأموِم، إذا لم يتابْعه عليه

(272 11(6 ����� َمن جاء واإلماُم قد مَضى من صلتِه شيٌء، قلَّ أو كُثر، فإنَّه ُيصلِّي معه

َيقِضي المسبوُق ما فاَته بعَد سلِم اإلماِم����������������������������������� 6)11 273)

(27( 11(7 ���������������������������������� ي المسبوُق َيبنِي على َصلِة نْفِسه الُمصلِّ

8)1الباب اخلامس: َصالُة اجُلُمعة

(275 11(8 ������������������������������������������������������ َصلُة الُجُمعة فْرُض

فين، 1 276) المكلَّ األحراِر،  المسِلمين،  جاِل،  الرِّ على  الُجُمعة  صلُة  تِجُب 
1(8 ������������������������������������������������������ المقيمين، الذين ال ُعذَر لهم

(277 11(9 ���������������������������������������� ال تجُب َصلُة الُجُمعِة على المرأِة

الُجُمعِة 1 278) صلَة  َحَضروا  فإْن  هُر،  الظُّ فْرُضهم  الُجُمعُة  عليهم  تِجُب  ال  َمن 
ْوها، أجزأْتهم���������������������������������������������������������������� 9)1 وَصلَّ
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ى الظهر أربًعا��������������������������������� 1151 279) َمن فاتْته صلُة الُجُمعِة، صلَّ

ِة صلِة الُجُمعِة أن تكوَن في جماعٍة، وال تصحُّ الُجُمعُة ِمن 1 281) ُيشتَرط لِصحَّ
ُمنفِرد����������������������������������������������������������������������������� 151

(281 1151 ��������������������������������������� ُيستحبُّ أن تكوَن الُخطبُة على ِمنَبر

(282 1151 ����� ُيشَرُع األذان بين يَدِي اإلماِم َعقيَب ُصعوِده على الِمنَبر وجلوِسه عليه

(283 1151 ���������� ُيشَرُع لإلماِم أن يخُطَب مستقبًل أهَل المسجد، ومستدبًرا الِقبلَة

(28( 1151 ����������������������������������������������� ُيشَرُع تقصيُر ُخطبِة الُجُمعِة

صلُة الُجمعِة َركعتاِن بعَد الخطبِة����������������������������������������� 1152 285)

(286 1152 ������������������������������������ َيجَهُر اإلماُم في صلِة الُجُمعِة بالِقراءِة

(287 1153 ����������������������������������������� عاِء يوَم الُجُمعِة ُيستحبُّ إكثاُر الدُّ

(288 1153 ���������������� ُيمَنُع الَبيُع بعد النِّداِء الثَّاني للُجُمعِة، والخطيُب على الِمنَبر

ها في وقتِها������� 1153 289) وال، فقد صلَّ هِر؛ بعَد الزَّ ى الُجُمعَة في وقِت الظُّ َمن صلَّ

(291 115( ���������������������� ال ُتخصُّ ليلُة الُجُمعة بقياٍم، وال ُيخصُّ يوُمها بِصياٍم

الة 155الباب السادس: الَقْصُر واجَلْمع يف الصَّ

فِر، وذلك في الجملة��������������������������� 1155 291) لِة في السَّ ُيشَرع َقْصُر الصَّ

(292 1156 ��������������������������� بِح، وال صلِة الَمغرِب ال ُيشَرُع َقصُر صلِة الصَّ

(293 1157 ������������������������������������������� ٌة غير مقصورٍة صلُة الَحَضِر تامَّ

لة بها، وبمًنى، وسائِر المشاِهد� 1158 )29) ة أن َيقُصَر الصَّ ُيشَرُع للحاجِّ القاِدِم إلى َمكَّ

(295 1158 ��������������������������������������������� َمن نَوى اإلقامَة َيلزُمه اإلتماُم

هر والَعصر، وبين َصلَتي المغرِب والِعشاء؛ 1 296) الَجمع يكوُن بين َصلَتي الظُّ
بِح مع غيِرها، وال جْمُع الَعصِر مع المغِرب�������������������� 158 فل يجوُز َجْمُع الصُّ
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صلَتي 1 297) وجمُع  تقديٍم،  جْمَع  بعرفَة  والعصر  هر  الظُّ صلَتي  َجْمُع  ُيسنُّ 
159 ������������������������������������������� المغرِب والِعشاِء بالمزدلفة جْمَع تأخيٍر

ع 161الباب السابع: َصالُة التطوُّ

لواِت وذلك في الجملة������ 1161 298) ُع بين األذان واإلقامِة في كلِّ الصَّ ُيشَرُع التطوُّ

(299 1161 ��������� ُة المسجِد لِة، سقَطْت عنه تحيَّ َمن دَخل المسِجَد واإلماُم في الصَّ

(311 1161 �������������������� وقُت صلِة الوتِر ما بْين صلِة الِعشاِء إلى طلوِع الفجِر

(311 1162 ������� كعاِت ال ُيزاُد عليه وال ُينَقص منه ٌد من الرَّ يِل عدٌد محدَّ ليس لقياِم اللَّ

 ُتشَرُع صلُة التَّراويِح����������������������������������������������������� 1162 312)

(313 1163 �������������������������� ى جماعًة في المساِجد نَّة في التَّراويح أن ُتؤدَّ السُّ

ى َبعَد الِعشاِء اآلِخَرِة���������������������������� 1163 )31) نُة في التَّراويِح أْن ُتصلَّ السُّ

(315 1163 ���������������������������������������� يستحبُّ الجهُر في صلِة التراويِح

(316 1163 ������������������� ليلُة الَقْدِر َموجودٌة لم ُترفْع، بل هي باقيٌة إلى يوِم الِقيامِة

(317 116( ��������������������������������������������������������������������������

الباب الثامن: َصالُة الِعيَديِن، والُكسوف،
واالستسقاء، واالستخارة

165

عيٌد 1 318) للُمسِلمين  وليس  األضحى،  وعيُد  الِفطِر،  عيُد  ِعيداِن:  للُمسلمين 
165 ������������������������������������������� اَم التَّشريِق  غيُرهما، إالَّ يوَم الُجُمعِة وأيَّ

(319 1165 ����������������������������� ُتشَرُع صلُة الِعيِد في ِعيَدي الِفطِر واأَلْضحى

(311 1165 �������������������������������������� واِل آِخُر وقِت صلِة الِعيديِن عنَد الزَّ

(311 1166 ������������������ َة إقامُة صلِة الِعيِد في المسِجد الحراِم األفضُل ألهِل َمكَّ

(312 1166 ������������������������������������������������������� َصلُة العيِد َركعتاِن
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(313 1167 �������������������������������� وائُد في َصلِة الِعيَديِن ُتشَرُع التكبيراُت الزَّ

(31( 1167 ������������������������������ لِة َقبل الُخطبة في الِعيديِن  ُة تقديُم الصَّ نَّ السُّ

(315 1167 ������������� لِة، وفي األضحى بعَدها  ُيستحبُّ أن يأُكَل في الِفطِر قبَل الصَّ

(316 1168 ������������������������������������������������� ُيستحسُن الُغسُل للِعيَديِن

ُيشَرُع التكبيُر في عيِد األضَحى�������������������������������������������� 1168 317)

وأياِم 1 318) اأَلْضَحى  عيِد  ِمن  المكتوباِت  لواِت  الصَّ أدباِر  في  التكبيُر  ُيشَرُع 
169 ������������������������������������������������������� التشريِق، وذلك في الجملِة

(319 1169 �������������������������������������� مِس جماعًة ُتشَرُع َصلُة ُكُسوِف الشَّ

ِل فى صلِة الُكُسوِف أقَصُر ِمن 1 321) كوِع األوَّ كوُع الثَّاني ِمَن الرُّ القياُم الثَّاني والرُّ
ِل���������������������������������������������������������� 171 كوِع األوَّ القياِم وِمَن الرُّ

(321 1171 ��������������������� لواِت التي ال ُتقَضى إذا فاتْت صلُة الكسوِف من الصَّ

في 1 322) الله  إلى  راعِة  والضَّ للستسقاِء  والخروُج  عاِء،  بالدُّ االستِسقاُء  ُيشَرُع 
نزول المطر����������������������������������������������������������������������� 171

(323 1171 ��������������������������������������������������� ُتشرُع َصلُة االستِخاَرِة

كر  هو والتِّالوة والشُّ 172الباب التاسع: ُسجوُد السَّ

(32( 1172 ��������������������������� لِة مشروٌع لَِمن سها فيها  هو في الصَّ ُسجوُد السَّ

(325 1172 ��������������������������������� هو َسجدتاِن وذلك في الجملة سجوُد السَّ

(326 1172 ����������������������������� جاُل نَّة لَِمن سها في صلتِه أْن ُيسبَِّح له الرِّ السُّ

(327 1173 ��������������������������� َمن زاد ُركوًعا أو ُسجوًدا سهًوا، ال َتبُطل صلُته

َبَطلْت 1 328) َم قبَل تماِمها،  َيزيَد ركعًة، أو ُيسلِّ ًدا، كأْن  ُمتعمِّ  َمن زاد في صلتِه 
َصلُته���������������������������������������������������������������������������� 173
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(329 117( ����������������������������������� فِع منه هِو والرَّ ُيشَرُع التكبيُر لُسجوِد السَّ

(331 117( �������������������������������� هِو في سجوِد السهِو جوُد للسَّ  ال ُيشَرُع السُّ

جود- َيلزُمه أْن يأتَي به، وال 1 331) كوع والسُّ َمن سها عن ُركٍن من األركاِن- كالرُّ
17( �������������������������������������������������������������� هِو َيجُبره سجوُد السَّ

(332 117( ������������������������������������������������������ ُيشَرُع سجوُد التِّلوِة

ليَس في الُقرآِن أكثُر ِمن َخمَس َعشرَة َسجدًة ������������������������������ 1175 333)

(33( 1177 ���������������������������������������������������� كِر ال َيِجُب سجوُد الشُّ

179كتاُب اجلنائِز

181الباب األول: أحكاُم االحتضاِر

(335 1181 �������������������������������������������� هادَة ُيشرُع َتلقيُن الُمحتَضِر الشَّ

(336 1181 ��������������������������������������������� ُيستحبُّ إغماُض َعيِن الميِِّت

(337 1181 ������������������������������������������� ُتستحبُّ َتغطيُة الميِِّت بعَد موتِه

182الباب الثاين: غسل امليت وتكفينه

روع في ُغسِله، وال يجوُز النَّظر إلى عورتِه 1182 338)  يجُب َستُر عورِة الميِّت عنَد الشُّ

(339 1182 ��������������������������������������������� ْقِط إذا استَهلَّ يجب ُغسُل السِّ

(3(1 1183 ���������������������������������������������� غيَر ل الصبيَّ الصَّ  المرأُة ُتغسِّ

(3(1 1183 ���������������������� َتكفيُن الميِِّت المسلِم فرُض ِكفايٍة وذلك في الجملة

(3(2 1183 ���������������������������������������� يجوُز التكفيُن في الثِّياِب الملبوسِة

)18الباب الثالث: الصالة على امليت

في 1 3)3) وذلك  المسِلمين،  ِمَن  الكبائِِر  َأهِل  َجنائِِز  على  لِة  الصَّ َتْرُك  يجوُز  ال 
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18( ��������������������������������������������������������������������������� الُجملة

(3(( 1185 ������������������������������������������������� لُة على الكاِفر حراٌم  الصَّ

َصلُة الِجنازِة لها تحريٌم، وتكبيٌر، وتحليٌل، وُيستقَبُل فيها الِقبلُة، وُيشَرُع 1 5)3)
ى بإماٍم وصفوٍف، وُيمَنُع المصلِّي فيها من الَكلِم�������������������������� 185 أن ُتصلَّ

(3(6 1185 ������������������������������ عاِء في َصلِة الِجنازِة َنهاًرا ُيسرُّ بالِقراءِة والدُّ

(3(7 1186 ������������������������������������������� ُيشَرُع التَّسليُم في َصلِة الِجنازِة

(3(8 1186 � ِة َجنائَِز ُدفعًة واحدًة، ويجوُز إفراُد كلِّ ِجنازٍة بَصلٍة لُة على ِعدَّ تجوُز الصَّ

وصاحِب 1 9)3) والحريِق،  والغريِق  والمطعوِن،  كالمبطوِن  َقْتل،  بغيِر  هيُد  الشَّ
186 ������������������������� ى عليه وذلك في الجملة ُل وُيصلَّ الَهْدم، ونحِو ذلك، ُيغسَّ

187الباب الرابع: َحْمُل امليِِّت، وَدْفُنه

َحْمُل الِجنازِة َفْرُض ِكفايٍة������������������������������������������������� 1187 351)

(351 1187 ��������������������������������������������������� َدفُن الميِِّت َفرُض ِكفايٍة

لِة إلى الَقبِر�������������������������������������������� 1188 352) ال ُيشَرُع َقْصُد الصَّ

(353 1188 ����������������������������������������������� قِّ حِد والشَّ يجوُز كلٌّ من اللَّ

يابُة، 1 )35) النِّ َتدُخُله  الذي  الواجِب  وأداِء  عليه،  الِجنازِة  بصلِة  الميُِّت  َينتفُع   
دقِة عنه������������������� 188 ِة، كالِعتِق والصَّ عاِء واالستغفاِر له، والعباداِت الماليَّ والدُّ

وِم 191ِكتاُب الصَّ

ياُم: أركانُه، وشروُطه، ومفسداته ل: الصِّ 193الباُب األوَّ

(355 1193 ����������������������������������� َصوُم شهِر رمضاَن فْرٌض، وُمنِكُره كافٌر

(356 119( ��������������������������������������� مِس وِم بغروِب الشَّ َينتهي وقُت الصَّ

(357 119( ���������������� ياَم كلَّ ليلٍة من ليالي شهِر رمضاَن، فصياُمه تامٌّ َمن نوى الصِّ
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إذا استيقَظ الصائُم لحظًة من النَّهاِر، ونام باقَيه، فصوُمه صحيٌح������������ )119 358)

(359 1195 �������������������������������������� ارة ُة في صوِم النَّذِر والكفَّ ُتشتَرط النيَّ

ع���������������������������������������������� 1195 361) ُة في صوِم التطوُّ ُتشتَرط النيَّ

رات، 1 361) ائِم أن َيمتنَع عن كلِّ ما ُيبِطُل صوَمه من جميِع المفطِّ َيجُب على الصَّ
195 ������������������������������������������������������� رِب، والِجماع كاألْكِل والشُّ

ريق، أو ُدخوِل ُذبابٍة إلى 1 362) ائم بل اختياٍر منه، كُغباِر الطَّ ما َيدُخل جوَف الصَّ
ره، في الُجملة������������������������������������������������������� 196 َحْلِقة، ال ُيفطِّ

إلى 1 363) َيرجْع  لم  طاَلَما  ُره،  ُيفطِّ ال  ائِم،  الصَّ أسناِن  من  الخاِرُج  ُم  والدَّ الَقَلُس 
197 ����������������������������������������������������������������������������� َحْلِقه

(36( 1197 ���������������������������������� وُم على البالِِغ، العاِقِل، الُمقيم يجُب الصَّ

(365 1198 ��������������������������������� تِه: اإلسلُم وِم وصحَّ ُيشتَرط لوجوِب الصَّ

من 1 366) فاته  ما  قضاُء  يلزُمه  فل   ،) المرتدِّ غير  )أي:  األصليُّ  الكافُر  أسَلَم  إذا 
198 ������������������������������������� ياِم الواجِب َزمَن ُكفِره، وذلك في الجملة الصِّ

(367 1199 ����������� ِة شهِره إذا أسلَم الكاِفُر في شهِر رمضاَن، صاَم ما َيستقبُِل من َبقيَّ

(368 1199 ������������ ال يجُب على البالِِغ قضاُء ما فات َقبل الُبلوغ وذلك في الجملة

(369 1199 ������������ وم طهارُة المرأِة من َدم الَحيِض والنِّفاِس شْرٌط في وجوِب الصَّ

وُم، فْرُضه وَنفُله، على الحائِض، وال يصحُّ صوُمها إْن صامْت، 1 371) يحُرم الصَّ
َفساء�������������������������������������������������� 211 ويلزُمها القضاُء، وكذلك النُّ

(371 1211 �������������������������������� وُم إالَّ مع الُقدرِة واالستطاَعة ال يجُب الصَّ

(372 1211 � حوِر مس، وتأخيُر السُّ ق من غروِب الشَّ ُيَسنُّ للصائِم تعجيُل الِفطِر إذا تحقَّ

(373 1212 ����������������������������������������� ، وليس بواجٍب حوُر مستحبٌّ السُّ
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يجُب صياُم رمضاَن إذا رأى النَّاُس الِهلل��������������������������������� 1212 )37)

المريُض له أن يفطَر في رمضان، وذلك في الُجملة������������������������ 1213 375)

(376 1213 ��������������������������� إذا أفَطر المسافُر فل إثَم عليه وذلك في الجملة

(377 1213 ������������������������������ َمن َأفطَر لسفٍر أو مَرض، وَجَب عليه القضاُء

أو 1 378) وَم،  الصَّ ُيطيقاِن  ذيِن ال  اللَّ الَعجوِز،  الكبيِر، والمرأِة  يِخ  للشَّ الِفطُر  ُيباح 
21( ��������������������������������������������������������� ًة شديدًة يشقُّ عليهما مشقَّ

فإنَّ صوَمه 1 379) ذاكٌر لصوِمه،  ًدا، وهو  متعمِّ به،  ى  ُيتغذَّ ا  ممَّ أو شِرَب  أَكل  َمن 
215 ����������������������������������������������������������������������������� َيبُطل

ا َيجري 1 381) َمن ابتَلع ما بين أسنانِه وهو صائٌم، وكان َيسيًرا ال ُيمِكُن َلفُظه ممَّ
يق، فصوُمه صحيٌح��������������������������������������������������������� 215 مع الرِّ

(381 1215 ������������������� ر، ما دام لم يفارِق الفم، ولم َيجمْعه يِق ال ُيفطِّ ابتلُع الرِّ

َمن ناَم فاحَتلَم في نهاِر َرمضاَن، فصوُمه صحيٌح��������������������������� 1216 382)

َمن حاضْت أو َنِفسْت أثناَء َنهاِر َرمضاَن، فقْد فَسد صوُمها، ويلزُمها قضاُؤه 1217 383)

(38( 1217 ������������������������� وِم، بَطَل صوُمه َمن ارتدَّ عن اإلسلم في أثناِء الصَّ

(385 1217 ���������������������������� ًدا في َنهاِر َرمضاَن، فَسد صوُمه َمن جاَمع متعمِّ

ائِم المضمضُة واالستِنشاُق من غير مباَلغٍة، في الوضوء��������� 1218 386) ُيشرع للصَّ

حدوُث 1 387) التتابَع  َيقطُع  فل  متتابَعيِن،  شهريِن  صياُم  المرأِة  على  كان  إذا 
218 �������������������������������������������������������������������������� الحيِض

(388 1218 ������������������������������� ُيستحبُّ ِصياُم يوٍم وإفطاُر يوٍم، في الجملة 

(389 1219 ����������������������������� يحُرم صوُم َيوَمِي العيدين: الِفطر، واألضحى

(391 1211 ������������������������������������������������ ال ُيصاُم عن أحٍد في حياتِه
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لم 1 391) ُمكرًها،  أو  أو سقاه، سواٌء كان طائًعا  ر صائًما، فأطعَمه  َفطَّ إذا  ائُم  الصَّ
211 ������������������������������������������������������������ يكْن بفعِله ذلك ُمفِطًرا

ال، وقد مضى من النَّهار بعُضه، فإنَّ الناس ُيفِطرون 1 392) إذا ثبَتْت رؤيُة هلِل شوَّ
وال.����������������������������� ������������ 211 ون العيَد، إْن كان ذلك َقبَل الزَّ وُيصلُّ

212الباب الثَّاين: أحكاُم االعِتكاف

(393 1212 ����������������� االعتكاُف ليس بواجٍب،  إالَّ إذا أوجَبه المسلُم على نْفِسه

ُة�������������������������������������������� 1213 )39) ة االعتِكاِف: النيَّ ُيشتَرط لصحَّ

د استحباُبه في َرمضاَن�� 1213 395) ها، في الُجملة، ويتأكَّ َنة كلِّ يجوُز االعتكاُف في السَّ

ال حدَّ ألكثِر زماِن االعتكاِف���������������������������������������������� 1213 396)

َمن خَرج من ُمعتَكفه في المسِجِد لغيِر حاجٍة، وال َضرورٍة، وال بِرٍّ ُأِمَر به، 1 397)
أو ُنِدب إليه - بَطل اعتكاُفه ������������������������������������������������������� )21

(398 121( ����� خروُج المعتِكف ألمٍر ال بدَّ له - كقضاِء الحاجِة، ونحِو ذلك - جائٌز 

(399 121( ��������������������������� ُيمنع المعتِكُف من أن ُيباِشَر، أو أن ُيقبِّل بَِشْهوٍة

((11 1215 �������������������������������� َمن جاَمع أهَله وهو معتكٌف، فَسد اعتكاُفه

((11 1216 ������� يجوُز للُمعتِكف أن َيعِقَد النِّكاَح في المسِجِد، سواٌء لَنْفِسه، أو لغيِره

((12 1216 ������������������������� هارُة من الحَدث األصغِر ال ُيشتَرُط للعتكاِف الطَّ

َمن نَذر االعتِكاَف، ثم قطَعه، أو أْفَسده، وَجَب عليه قضاُؤه���������������� 1216 13))

كاة 217ِكتاُب الزَّ

كاِة وشروُطها ل: أحكاُم الزَّ 219الباُب األوَّ

((1( 1219 ���������������������������������� كاُة فريضٌة، وركٌن من أركاِن اإلسلِم  الزَّ

كاة ُمنكًرا لوجوبِها، فقْد كَفَر������������������������������������ 1219 15)) َمن مَنَع الزَّ
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كاة بانقضاِء الَحوِل، وذلك في الُجملة ��������������������������� 1219 16)) تِجُب الزَّ

ى ما عليه��������������������������� 1221 17)) كاَة بعد مروِر حوٍل، فقْد أدَّ ى الزَّ َمن أدَّ

((18 1221 ����������������������� كاة وهو في َقبضِة اإلماِم، ُتؤخُذ منه قهًرا َمن مَنَع الزَّ

((19 1221 ����������� وها كاة الذين ليسوا في َقبضِة اإلماِم، ُيقاَتلوَن حتَّى يؤدُّ مانِعو الزَّ

ى ما عليه، إذا كان 1 11)) َمن دَفَع زكاَة مالِه إلى اإلماِم العادِل، أو ساِعيه، فقد أدَّ
222 ����������������������������������������������������������� اإلماُم َيضُعها مواضَعها

َزكاُته، ووَضَعها مواضَعها، أجزَأُه 1 11)) أنَّها  ِة  بنيَّ اإلماِم  بأمِر  مالِه  َزكاَة  ى  أدَّ َمن 
ذلك������������������������������������������������������������������������������ 222

((12 1222 ������������������������ اِهَرة  لإلماِم ِواليُة أْخِذ زكاِة المواشي واألمواِل الظَّ

((13 1223 ������������������������������������� كاة كاة تكوُن ِمن َنْفِس الزَّ ُمؤنُة نْقِل الزَّ

كاُة على الُمسلِم الحي الُحرِّ في ماله، وذلك في الُجملة ���������� 1223 )1)) تجُب الزَّ

((15 1223 ��������������������������� ، وذلك في الُجملة  ال َزكاَة على الكافِر األصليِّ

أو 1 16)) ماٌل،  لديه  يُكْن  ولم  الحوُل،  له  ُيعتَبر  ا  ممَّ نِصاًبا  َيبُلُغ  مااًل  استفاَد  َمن 
كان عنده ماٌل دون النِّصاِب، واستفاَد مااًل دون النِّصاِب، فَبَلَغ الماُل بمجموِعهما 
كاَة تجُب عليه بعَد حوٍل ِمن يوِم استفاَد هذا  نِصاًبا، وكاَنا من ِجنٍس واحٍد - فإنَّ الزَّ

الماَل����������������������������������������������������������������������������� )22

فهذا 1 17)) ائمِة،  السَّ كنِتاِج  معه،  الذي  الماِل  نماِء  من  المستفاُد  الماُل  كان  إذا   
22( ��������������������������������������� ه إلى أصِله، وُيعتَبُر حوُله حوَل األصِل َيضمُّ

ى؛ فإنَّه ال َزكاَة عليه ما لم 1 18)) َمن كان عنَده أقلُّ من النِّصاِب من كلِّ شيٍء يزكَّ
225 ����������������������������������������������������������������������� يُكْن خليًطا

كاِة قبل ِمْلِك النِّصاِب���������������������������������� 1225 19)) ال يجوُز تعجيُل الزَّ

َقبل حلوِل 1 21)) ِهبًة، أو غيَر ذلك  بيًعا أو  الماِل كيفما شاَء  ُف في  التَّصرُّ يجوُز 



385
 سرتكلا سهرهفلا

226 ������������������������������������������� كاة الَحول، ما لم يُكن حيلًة إلسقاط الزَّ

227الباُب الثَّاين: زكاة الذهب والفضة

ِة إذا بلَغا النِّصاَب، ومضى عليهما الحوُل، 1 21)) هِب والِفضَّ كاِة في الذَّ تجُب الزَّ
227 ����������������������������������������������������������������� وذلك في الُجملة

هما، وال باعتباِر 1 22)) َيبُلغاِن النِّصاَب، ال بضمِّ ة ال   َمن كان عنَده ذهٌب أو ِفضَّ
228 ������������������������������������������������������������ ِقيمتهما، فل زكاَة عليه

((23 1228 �� هِب ُجِل بالذَّ ي الرَّ ًما، كَتحلِّ كاُة في الُحليِّ إذا كان استعماُله محرَّ تجُب الزَّ

((2( 1228 ��������� ِة التِّجارِة تجُب زكاُته، سواٌء كان لرُجٍل أو امرأٍة  الُحليُّ المتََّخُذ بنيَّ

أنَّ 1 25)) َخْلٌط من ُنحاٍس وغيِره، إالَّ  الُحليِّ  نانيِر أو  الدَّ راهِم أو  الدَّ إذا كان في 
229 �������������������� كاُة فيها واجبٌة هِب ما يبُلُغ النِّصاَب - فالزَّ ِة أو الذَّ فيها من الِفضَّ

وإن 1 26)) والَمرجاِن،  ؤلِؤ،  واللُّ كالياقوِت،  الثَّمينِة،  الجواهِر  ُحليِّ  في  زكاَة  ال 
حُسنْت صنعُتها، وكُثرْت قيمُتها، وذلك في الُجملة�������������������������������� 229

من 1 27)) ِدرهٍم  ِمئَتا  وهي  أواٍق،  خمُس  كاُة:  الزَّ فيه  تجُب  الذي  ِة  الِفضَّ نصاُب 
ِة الخالِصِة������������������������������������������������������������������� 229 الِفضَّ

((28 1231 ���������������������������������������������������� اأُلوقيَّة أربعون ِدرهًما

يناِر��������������������������������������� 1231 29)) رهم ُيساوي َسبعَة أْعشاِر الدِّ  الدِّ

((31 1232 ��������������� ة إذا بلَغا النِّصاَب ُرُبُع الُعشِر منهما هِب والِفضَّ يجُب في الذَّ

((31 1232 �������������������� ة إذا بلغِت النِّصاَب هِب والِفضَّ كاُة في آنيِة الذَّ تجُب الزَّ

ال َزكاَة في الُعروِض التي لم ُتعدَّ للتِّجاَرِة���������������������������������� 1232 32))

الث: زكاُة األنعاِم )23الباُب الثَّ

كاُة في اإلبِل، والَبقِر، والَغَنِم������������������������������������� )123 33)) تجُب الزَّ
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كاُة في الَجواميِس، وُحكُمها ُحكُم الَبقِر�������������������������� )123 )3)) تجُب الزَّ

((35 1235 �������������������������������������������� ال َزكاَة في البِغاِل، وال الَحميِر

إلى 1 36)) الَخمس، وِمن خمٍس  ُل نِصاب اإلبِل خمٌس، وال شيَء فيما دون  أوَّ
إلى  عشرَة  خمَس  وِمن  شاتاِن.  فيها:  عشرَة  أربَع  إلى  َعشٍر  وِمن  شاٌة.  فيها:  تِسٍع 
ِشياٍه.  أربُع  فيها  وِعشرين:  أربٍع  إلى  ِعشريَن  وِمن  ِشياٍه.  ثلُث  فيها  َعشرَة:  تِسَع 
توجْد،  لم  فإْن  َمخاٍض،  بنُت  فيها  وثلثين:  خمٍس  إلى  وِعشريَن  َخمٍس  ومن 
أجزَأ ابُن َلُبوٍن ذَكٌر. وِمن ستٍّ وثلثيَن إلى خمٍس وأربعين: فيها بنُت َلُبون. وِمن 
ٌة. ومن إْحدى وستِّين إلى خمٍس وسبعين: فيها  ستٍّ وأربعين إلى ِستِّين: فيها ِحقَّ
َجَذعٌة. وِمن ستٍّ وسبعيَن إلى تِسعين: فيها بِنَتا َلُبوٍن. وِمن إحدى وتِسعيَن إلى مئٍة 

235 ������������������������������������������������������������� تاِن وِعشريَن: فيها ِحقَّ

ُبوِن 1 37)) اللَّ ابَن  اأُلنثى، ما عدا  يجُب مراعاُة األنوثِة في اإلبِل؛ فل ُتخَرُج غيُر 
237 ��������������������������������������������������������� لَِمن لم يِجْد بِنَت َمخاٍض

وإذا 1 38)) شيٌء،  خمٍس  ِمن  أقلَّ  في  وليس  زكاٌة،  الَبقِر  من  عدٍد  كلِّ  في  ليس 
صارت خمسيَن، ففيها بقرٌة واحدٌة، إلى تِسٍع وخمسين، وبعَد ذلك في كلِّ خمسيَن 

238 ������������������������������������������������������������������ َبقرًة بقرٌة واحدٌة

بلغِت 1 39)) إذا  الَبقر،  َزكاِة  في  اأُلنثى  بيعِة  التَّ أو  َكر،  الذَّ بيِع  التَّ إخراُج  ُيجزُئ 
238 �������������������������������������������������������������������������� النِّصاَب

إلى 1 1))) ففيها شاٌة،  األربعيَن  بلغِت  فإذا  الَغنِم،  أربعيَن من  ُدوَن  فيما  ال شيَء 
ِعشريَن ومئٍة، فإذا زادْت على ِعشرين وِمئٍة، ففيها شاتاِن، إلى أن تبُلغ ِمئتين، فإذا 
زادْت على ِمئتين وأربعيَن إلى ثلثمئٍة، ففيها ثلُث ِشياٍه، وإْن بلَغْت أربَعمئٍة، ففيها 

239 ����������������������������������������������������� أربُع ِشياٍه، ثم في كلِّ مئٍة شاٌة

أن 1 1))) كالضَّ النِّصاِب،  إلكماِل  بعِضها؛  إلى  واحٍد  جنٍس  من  األنواُع  ُتضمُّ 
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والَمْعِز من الَغَنم، وكذا الَبَقُر والجاموُس، وكذلك ُتضمُّ أنواُع اإلبِل المختِلفة������ 1)2

(((2 12(1 ������ كاِة ال ُيضمُّ ِجنٌس من الماشيِة إلى ِجنٍس آَخَر لتكميِل النِّصاِب في الزَّ

كاِة َهِرَمٌة، وال ذاُت َعيٍب َينُقُص من ثمنِها، وال َتيٌس، وال 1 3))) ال ُيؤخُذ في الزَّ
2(1 ���������������������������������������������������������������������� َكريمُة الماِل

نِّ التي تجُب على المالِك في مالِه إذا رِضَي 1 )))) يجوُز أْخُذ ِسنٍّ أفضَل من السِّ
بذلك المالُِك��������������������������������������������������������������������� 2)2

ق بين ُمجتِمٍع، أو َيجمَع بين ُمفتِرق 2)12 5))) كاة بأْن ُيفرِّ ال َيِحلُّ التحايُل إلسقاِط الزَّ

فيها 1 6))) ُتقَصُر  ال  مسافٌة  وبينهما  شتَّى،  ُبلداٍن  في  الرُجِل  سائمُة  كانْت  إذا 
2(3 ��������������������������������� لُة، أو كانت ُمجتِمعًة، ُضمَّ بعُضها إلى بعٍض الصَّ

(((7 12(3 ������������������������ ال َزكاَة في الخارِج من الحيواِن، وذلك في الُجملة

روِع والثِّماِر ))2الباب الرابع: َزكاُة الزُّ

(((8 12(( ����������������������������� روِع والثِّماِر، وذلك في الُجملِة تِجُب زكاُة الزُّ

(((9 12(( ������� عيِر من الحبوب، وفي التَّمر ِمن الثِّمار كاة في الِحنطِة والشَّ تجُب الزَّ

((51 12(5 ��������� كاُة فيما زاَد على النِّصاِب، قلَّ أو كُثر، وذلك في الُجملِة تجُب الزَّ

روِع 1 51)) الزُّ زكاِة  في  النِّصاِب  إلكماِل  واحٍد؛  ِجنٍس  من  التي  األنواُع  ُتضمُّ 
2(5 ��������������������������������������������������������������������������� والثِّمار

بيِب�� 6)12 52)) ال ُيضمُّ الِجنُس إلى غيِر ِجنِسه لَتكميِل النِّصاِب؛ فل ُيضمُّ التَّمُر إلى الزَّ

((53 12(6 ����������������������������������� كاِة ديُء عن الجيِِّد في الزَّ ال ُيخَرُج الرَّ

ُسقَي 1 )5)) وما  الُعشُر،  فيه  فالواجُب  َمؤونٍة،  بل  الثَّمر  أو  رِع  الزَّ من  ُسقَي  ما 
بَمؤونٍة، فالواجُب فيه نِصُف الُعشِر������������������������������������������������ 7)2

نِة بُكلفٍة، ونِصَفها بغيِر ُكلفٍة، ففيه ثلثُة 1 55)) رُع أو الثَّمر نِصَف السَّ إذا ُسِقي الزَّ
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أرباِع الُعشِر����������������������������������������������������������������������� 8)2

((56 12(9 �������������������������������������������������� جِر ال َزكاَة في أعياِن الشَّ

معهما 1 57)) كان  إذا  الُحَبيِق،  ولوُن  الُجعروُر،  التَّمِر:  من  دقِة  الصَّ في  ُيؤخُذ  ال 
2(9 ��������������������������������������������������������������������������� غيُرهما

((58 12(9 ����������������������������� روِع والثِّماِر ال ُيشترط مروُر َحْوٍل في َزكاِة الزُّ

زكاَتهما 1 59)) فإنَّ  الَقْطع،  وقبَل  الَخْرِص،  بعد  بجائحٍة  والثَّمُر  رُع  الزَّ تِلَف  إذا 
251 ���������������������������������������������������������������������������� تسُقُط

كاِز وامَلعِدِن 251الباب اخلامس: َزكاُة الرِّ

((61 1251 �������������� كاُز َيمِلُكه واجُده، ويجُب فيه الُخُمُس، وذلك في الُجملِة الرِّ

((61 1251 ���������������������������� كاِز ال ُيشتَرُط مروُر الَحْوِل في وجوِب زكاِة الرِّ

((62 1252 ������������������������������������� يجُب إخراُج زكاِة الَمعِدِن في الُجملِة

((63 1252 ����������������������������������������� ِة الُخُمُس هِب والِفضَّ في ِركاِز الذَّ

كاِة ومصارُفها 253الباب السادس: إخراج الزَّ

((6( 1253 ������������� ى ما ُفِرَض عليه َق صَدقَته في األصناِف الثَّمانيِة، فقْد أدَّ َمن َفرَّ

((65 1253 ������������������������������������ ُيعَطى الَفقيُر والِمسكيُن ِمن َزكاِة الماِل

كاة ما َيكِفيه������������ 1253 66)) َمن عَجَز عن الَكسِب وال ماَل له، فإنَّه ُيعَطى من الزَّ

اُف المحتاُج ِمسكيٌن������������������������������������������ 1253 67)) وَّ ائُِل الطَّ السَّ

((68 125( ������������������������������������� كاِة كاِة من الزَّ ُيعَطى العاملوَن على الزَّ

ا������������������������������� )125 69)) كاِة منها، ولو كاَن َغنيًّ ُيعَطى العامُل على الزَّ

كاِة������������������������������������ )125 71)) َيستحقُّ الغارموَن األْخَذ من ماِل الزَّ

((71 1255 ������������� كاة الثَّمانيِة »في َسبيِل الله« الُغزاة المجاِهدون من مصاِرف الزَّ
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((72 1255 ������������������������������������ كاِة بيل َمصِرٌف ِمن مصاِرِف الزَّ ابُن السَّ

ال يجوُز للرُجِل أن يدفَع زكاَته إلى زوجتِه��������������������������������� 1255 73))

((7( 1255 ������������������������ كاِة لغنيٍّ من َسهِم الُفقراِء والمساكيِن َيحُرُم دْفُع الزَّ

((75 1256 � كاُة أْن يمتِلَكها بشراٍء، أو ِهبٍة، أو َقْرٍض، أو هديَّة يجوُز لمن َتحُرُم عليه الزَّ

ي زكاَته إلى رقيِقه������������������������������������������� 1256 76)) ال َيْدفُع المزكِّ

((77 1256 ���� ، وذلك في الجملِة  تحُرم المسألُة على كلِّ قويٍّ على الكْسِب، أو غنيٍّ

كاَة، 1 78)) ى الزَّ عى أنَّه لم َيُحْل عليه الحوُل، أو أنَّه أدَّ ٌق إذا ادَّ صاحُب الماِل ُمصدَّ
إالَّ إذا كان متَّهًما������������������������������������������������������������������ 257

((79 1257 ����������������������� ِق أْخُذ صدقتِه إذا عادْت إليه باإلرِث يجوُز للُمتصدِّ

َمن أخرَج زكاَة مالِه من غيِر عيِن الماِل، فإنَّ ذلك ُيجِزُئ عنه، وال ُيجَبُر أْن 1 81))
257 �������� ى، فإْن أخَرَج منه، أجزَأ عنه، وذلك في الُجملة ُيخِرَج من َعيِن الماِل الُمزكَّ

((81 1258 �������������������� ال ُعشَر على المسلمين في أموالِهم، وذلك في الُجملة

259الباب السابع: َزكاُة الِفطِر

َعبيًدا 1 82)) وِكباًرا،  ِصغاًرا  ونِساًء،  ِرجااًل  الُمسِلميَن،  على  الِفطِر  زكاُة  تجُب 
259 �������������������������������������������������������������������������� وأحراًرا

((83 1259 �������������������������� ُتخِرُج المرأُة عن نْفِسها زكاَة الِفطر َقبل أن تنكح 

((8( 1259 ��������������������������� جُل زكاَة الِفطِر عن َزوجتِه الكاِفرة  ال ُيخِرُج الرَّ

((85 1259 �������������������������������� عيِر في َزكاِة الِفطِر يجوُز إخراُج التَّمِر والشَّ

((86 1261 ����������������� عيِر والتَّمِر إالَّ صاٌع كامٌل في َزكاِة الِفطِر  ال ُيجِزُئ في الشَّ

((87 1261 ���������������� ال يجوُز النَّقُص عن الَقْدِر الواجِب إخراُجه في َزكاِة الِفطِر

((88 1261 ��� أًة، بعَضها إثَر بعٍض يجوُز لَِمن وجبْت عليه زكاُة الِفطِر أْن ُيخِرَجها ُمجزَّ
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((89 1262 ��������������� أفضُل وقٍت إلخراِج زكاِة الِفطِر: يوُم الِفطِر َقبَل صلِة الِعيِد

((91 1262 �������������������������������������� ُتصَرُف زكاُة الِفطِر لُفقراِء الُمسِلميَن

((91 1262 ������������������������������������� يجوُز إعطاُء الَجماعِة ما يلزُم الواحَد 

ع 263الباب الثامن: َصدقُة التَّطوُّ

((92 1263 ���������������������������������������������������� ٌة ِع ُمستحبَّ َصدقُة التطوُّ

((93 1263 �������������� ُق عليه دقِة، بعَد أْن َيقبَِضها الُمتصدَّ جوُع في الصَّ ال يجوُز الرُّ

((9( 1263 ������������������������������������������������� دقُة عن الميِّت  تجوُز الصَّ

265ِكتاُب احَلجِّ

ل: ُحكُم احَلجِّ وُشروُطه 267الباُب األوَّ

((95 1267 ������������������������ الحجُّ ركٌن من أركاِن اإلسلِم، وفرٌض من فروِضه

روِع فيهما؛ فيجب على َمن شَرَع فيهما إتماُمهما 1267 96)) الحجُّ والُعمرُة َيلزماِن بالشُّ

، فهو كافٌر���������������������������������������� 1268 97))  َمن َجَحد وجوَب الحجِّ

((98 1268 ����������������������������������������� ًة واحدًة في الُعُمِر يجُب الحجُّ مرَّ

ِة، وهي 1 99)) اٌل، ثم ذو الَقْعدة، وتِسٌع من ِذي الِحجَّ لها شوَّ أشُهُر الحجِّ ثلثٌة؛ أوَّ
269 ������������������������������������������������������������� وقٌت لإلحراِم بالحجِّ

(511 1 ، الحجِّ بأعماِل  متلبًِّسا  يُكن  لم  لَِمن  نِة  السَّ أوقاِت  كلِّ  في  الُعمرُة  َتجوُز 
271 ����������������������������������������������������������������� وذلك في الُجملة

(511 1271 ���������� لطاُن األعظُم للنَّاِس، أو َمن َيستخلُفه لُيقيَمه لهم الحجُّ ُيقيُمه السُّ

(512 1271 ���������������������� يجُب الحجُّ على المسِلِم، البالِِغ، العاِقِل، المستطيِع 

َينعِقُد 1 513) ِة اإلسلِم، وال  ُيجِزُئه عن َحجَّ المجنوِن، وال  الحجُّ على  ال يجُب 
272 ��������������������������������������������������������������������� إحراُمه بنْفِسه
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ِة اإلسلِم، وتجُب 1 )51) ؛ فإْن حجَّ لم ُيجِزْئه عن َحجَّ ال يجُب الحجُّ على الصبيِّ
272 ���������������������������������������������������������� ٌة أخرى إذا بَلَغ عليه َحجَّ

(515 1273 ��������������������������������������������� ُيشَرُع أْن يحجَّ الرُجُل بزوجتِه

(516 1273 ������������������������������������������������� يجوُز الحجُّ ماشًيا وراكًبا

احلِة، أو َمعضوًبا؛ فل يلزُمه المسيُر 1 517) َمن كان مريًضا ال َيستمَسُك على الرَّ
27( ������������������������������������������������������������������������� إلى الحجِّ

(518 127( �������������� ، ولم يِجْد مااًل َيستنيُب به، فل َحجَّ عليه َمن لم َيستِطِع الحجَّ

(519 127( ���������������������� اِحلَة، وَجَب عليه الحجُّ اَد والرَّ إذا مَلك المستطيُع الزَّ

(511 1275 ���������� جوُع هاُب للَحجِّ وال ُيمِكُنه الرُّ ال يجُب الحجُّ على َمن ُيمِكُنه الذَّ

(511 1275 ���������������������������� بيِّ إذا لم َيقِدْر عليه بنْفِسه مُي عن الصَّ يجوُز الرَّ

(512 1275 ���������������������������������������������������� ٍة ال يصحُّ الحجُّ بغيِر نِيَّ

(513 1276 �������������������������� ُجِل؛ يِجُب عليها الحجُّ إذا استطاعْت المرأُة كالرَّ

(51( 1276 ����������������������������������������� ُجِل َمْنُع َزوجتِِه من َحجِّ النافلِة للرَّ

277الباب الثَّاين: مواقيُت احَلجِّ

والُجْحفُة: 1 515) الَمدينِة،  أهِل  ِميقاُت  الُحَليفة:  ذو  خمسٌة:  اآلفاقيِّ  مواقيُت 
اِم، وَقْرُن المناِزل: ميقاُت أهل َنْجد، وَيَلْمَلم: ميقاُت أهِل الَيمِن،  ميقاُت أهل الشَّ

وذاُت ِعرٍق: ميقاُت أهِل الِعراق��������������������������������������������������� 277

، فهي 1 516) َة - سواٌء كان من أهِلها، أو وارًدا عليها - وأراَد الحجَّ َمن كاَن بَمكَّ
278 ������������������������������������������������������������ ِميقاُته لإلحراِم بالحجِّ 

(517 1278 ������������������������������������������� ِميقاُت المكيِّ للُعمرِة هو الِحلُّ

َمن تجاَوَز الِميقاَت بَغيِر إحراٍم، ثمَّ رَجَع إلى الِميقاِت َقْبَل أن ُيحِرَم فاْبتَدَأ 1 518)
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279 ����������������������������������������������������������� إحراَمه منه، فل َدَم َعليِه

(519 1281 ���������� َمن جاَوَز الِميقاَت ال ُيريُد ُدخوَل الحَرَم، فل يجُب عليه اإلحراُم

الُث: اإلحراُم 281الباُب الثَّ

(521 1281 ����������������������������������������������������� اإلحراُم للحجِّ فرٌض

ها، 1 521) َفساِء اإلحراُم بالحجِّ والُعمرِة، وِفعُل المناسِك كلِّ يجوُز للحائِض والنُّ
281 ������������������������������������������������������������� واِف بالبيِت ِسوى الطَّ

َته َتجزيه 1 522) َة اإلسلِم، فإنَّ َحجَّ ٍة َينوي بها َحجَّ َمن أهلَّ في أشُهِر الحجِّ بَحجَّ
281 ����������������������������������������������������������������� ِة اإلسلِم من َحجَّ

(523 1282 ������������������������������������������� ُيستحبُّ اإلحراُم في إزاٍر ورداٍء

يِن 1282 )52) إْن لم يِجِد المحرُم إزاًرا، لبِس السراويَل، وإْن لم يِجْد نعليِن، لبَِس الُخفَّ

لبِيُة مشروعٌة ����������������������������������������������������������� 1282 525) التَّ

(526 1 ، بَحجِّ فَأهلَّ  بُعمرٍة  ُيِهلَّ  أن  َأراَد  أو  بُعمرٍة،  فَأهلَّ  بَحجٍّ  اإلهلَل  أراَد  َمن 
فاللزُم ما َعَقَد عليه َقلُبه، ال ما َنَطَق به لساُنه��������������������������������������� 282

(527 1283 �������������������������������� ُع في الحجِّ عن الحجِّ والُعمرِة  ُيجِزُئ التمتُّ

َة 1 528) ، وهو من أهِل اآلفاِق، فاعتَمَر وأقاَم بمكَّ إذا أْحرَم بالُعمرِة في أشُهِر الحجِّ
إلى أن ُينِشَئ الحجَّ ِمن عاِمه ذلك، قبَل ُرجوِعه إلى بلِده، وَقبَل ُخروِجه إلى ِميقاِت 

أهِل ناحيتِه، فهو ُمتمتٌِّع������������������������������������������������������������ 283

(529 128( � ، فعليه َطوافاِن: طواٌف للُعمَرِة، وطواٌف للحجِّ َع بالُعمرِة إلى الَحجِّ َمن تمتَّ

(531 128( ������������������������� ياُم يجُب الَهْدُي على الُمتمتِِّع إْن َوَجد، وإالَّ فالصِّ

الَهْدَي مع نْفِسه حيَن إحراِمه، 1 531) َلبَّى ونَوى الَحجَّ والُعمرَة مًعا، وساَق   َمن 
فإنَّه قارٌن ������������������������������������������������������������������������� 285
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اإلفراُد ال يِجُب فيه دٌم ���������������������������������������������������� 1285 532)

اِبُع: َمحُظوراُت اإلحراِم  الباُب الرَّ
وما يَِجُب وما يُباُح للُمحِرِم

286

(533 1286 ���������������������������� أِس ِمن محظوراِت اإلحراِم اأَلْخُذ من َشعِر الرَّ

(53( 1286 ������������������������������������� ٍة، وتلزُم الِفديُة  عِر لِِعلَّ َيجوُز َحْلُق الشَّ

يام، 1 535) أِس ِفديُة األذى: ُيخيَّر فيها بْين ذْبِح شاٍة، أو الصِّ يجب في َحْلِق َشعِر الرَّ
أو اإلطعام������������������������������������������������������������������������ 286

(536 1287 ������������������������������ ًقا أو ُمتتابًِعا ياُم في أيِّ موضٍع، ُمفرَّ يجوُز الصِّ

(537 1288 �������������������� إِن اْنكَسَر ُظفُره، فله قصُّ ما انكَسَر منه، وال شيَء عليه

يُب في الَبدِن والثَّوِب ِمن َمحظوراِت اإلحراِم�������������������������� 1288 538) الطِّ

(539 1288 ������������������������������� كِر ِمن َمحظوراِت اإلحراِم أِس للذَّ َتغطيُة الرَّ

والَخيمِة، 1 1)5) كالبيِت،  ُملزٍم،  غيِر  بُمنفِصٍل  َيستظلَّ  أن  للُمحِرِم  يجوُز   
289 ��������������������������������� جرة، وذلك في الُجملِة قِف، والحائِط، والشَّ والسَّ

والعمامِة، 1 1)5) كالَقميِص،  اإلحراِم،  محظوراِت  من  َكِر  للذَّ الَمخيِط  ُلبُس 
راويل، والُخف، والُبرُنِس���������������������������������������������������� 291 والسَّ

(5(2 1291 �������������� يِن َيجوُز للمرأِة الُمحِرمِة أْن َتلَبَس الَمخيَط لغيِر الوْجِه والكفَّ

(5(3 1291 ������������������������������������������ اَزيِن َيحُرُم على الرُجِل ُلبُس الُقفَّ

ه 1 ))5) حجُّ يفُسد  ال  الجماِع-  غيَر  اإلحراِم-  محظوراِت  ِمن  شيًئا  ارتَكب  َمن 
292 ���������������������������������������������������������������� وذلك في الجملة 

(5(5 1292 ������� الَوطُء في الَفْرِج حراٌم على الحاجِّ في حال اإلحراِم، وُمفِسٌد لُنُسِكه

(5(6 1293 ���������������������������������� ه َمن جاَمَع َقبَل الُوقوِف بَعَرفَة، فَسَد َحجُّ
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ه������������������������������������� )129 7)5) َيجُب القضاُء على َمن جاَمَع في َحجِّ

(5(8 129( ��������������������������� واِف ُيفِسُد الجماُع ُنُسَك الُعمَرِة إذا كان َقبَل الطَّ

(5(9 129( ����������������������������������� ال َرفَث وال ُفسوَق وال ِجداَل في الحجِّ

(551 129( ���������������������������������������������  ال ُيبِطُل الحجَّ الِجداُل بالحقِّ

(551 1295 ���������������������������������������� يِد ِمن َمحظوراِت اإلحراِم َقْتُل الصَّ

(552 1295 ���������������������� يِد عمًدا، وذلك في الُجملة يجُب الجزاُء في قْتل الصَّ

يُد في الَحَرِم على الُمحِرِم، وعلى الحلِل����������������������� 1296 553) َيحُرُم الصَّ

باِع، أو الكلِب الكباِر، وال جزاَء عليه في 1 )55) للُمحرِم َقتُل ما عَدا َعليِه من السِّ
قْتلها������������������������������������������������������������������������������ 296

(555 1296 ��������������������������� ، وأْكُله َيجوُز للُمحِرِم اصطياُد الحيواِن الَبحريِّ

(556 1297 ��������������������� جاِج، ونحوها َيجوُز للمحرِم َذْبُح بهيمِة األنعاِم، والدَّ

(557 1297 ���������������������������������������� للُمحِرِم أْن يتَِّجَر وَيصَنَع في الحجِّ

(558 1297 �������������������������� َيِحلُّ للمحِرِم ُمباشرُة ما ليَس بِطيٍب والتَّداوي به

(559 1298 ������������������������������ حِم  مِن والشَّ يِت والسَّ يجوُز للُمحِرِم أْكُل الزَّ

(561 1298 ��������������������������� للُمحِرِم َغسُل َرأِسه من الَجناَبِة واالغتساُل منها

(561 1298 ���������������������������������������������������� واُك للُمحِرِم َيجوُز السِّ

لم 1 562) إذا  عليه  وال شيَء  ذلك،  في  ُعذٌر  له  كان  إذا  للُمحِرم  الِحجامُة  تجوُز 
299 ����������������������������������������������������������������������� َيحِلْق َشعًرا

واُف  311الباُب اخلامُس: الطَّ

َة، وطواُف اإلفاضِة 1 563) واُف في الحجِّ ثلثُة أنواع: طواُف الُقدوِم على مكَّ الطَّ
311 ���������������������������������� َبعَد رْمي جمرِة العقبِة يوَم النَّحِر، وطواُف الوداع
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(56( 1311 ������������������������������� ليس على المكيِّ طواٌف إالَّ طواَف اإلفاضِة

َيحُرُم طواُف الحائِض لَغيِر ُعذٍر������������������������������������������� 1311 565)

شيَء 1 566) وال  بالبيِت،  ونحُوهما  الَبوِل  َسَلُس  به  وَمن  المستحاضُة  تطوُف 
311 ��������������������������������������������������������������������������� عليهما

(567 1312 ��������������������������������������������������� واِف ُيشَرُع الوضوُء للطَّ

(568 1312 ���������������������������������� واُف خارَج المسِجِد الحراِم  ال َيصحُّ الطَّ

(569 1312 ������������������������ يجوُز الطواُف راكًبا، أو محمواًل، لَِمن كان له ُعذٌر

غيُر ُيطاُف به��������������������������������������������������� 1312 571) بيُّ الصَّ الصَّ

(571 1313 ����������������������������������  ال َرَمَل في الطواِف لغيِر الحجِّ والُعمرِة 

َة من غيِر أهِلها، ال َرَمَل عليه إْن طاف بالبيِت قبَل 1 572) َمن أْحَرَم بالحجِّ من مكَّ
313 ������������������������������������������������������������������ خروِجه إلى مًنى

(573 1313 �������������������������������������� واِف ليَس على النِّساِء رَمٌل في الطَّ

(57( 131( ��� فا والمروِة  عِي بْيَن الصَّ واُف بالبيِت في الحجِّ والُعمرِة يكوُن َقبَل السَّ الطَّ

(575 131( ������������������������������������������ واِف عاُء في الطَّ كُر والدُّ ُيشَرُع الذِّ

(576 131( ��������������������������� واِف ُيسنُّ استِلُم الَحجِر األسوِد وَتقبيُله في الطَّ

واِف������������������������������������ 1315 577) كِن الَيماني في الطَّ ُيسنُّ استلُم الرُّ

(578 1316 � لُم واِف أداُء َركعَتيِن بعَد انقضائِه َخْلَف َمقاِم إبراهيَم عليه السَّ ِة الطَّ ِمن ُسنَّ

الَحجِر 1 579) إلى  َيعوَد  أن  واِف  الطَّ َركعَتي  ى  وصلَّ طواِفه  من  انتهى  لَِمن  ُيسنُّ 
317 �������������������������������������������������� ْعي فَيستلَمه قبَل الذهاِب إلى السَّ

فا وامَلروِة عُي بْين الصَّ ادس: السَّ 318الباب السَّ

فا وَيْنتهي بالمروِة���������������������������������� 1318 581) عِي ِمن الصَّ َيبدُأ في السَّ



إمجاعات العبادات
396

(581 1318 ���� ، مندوٌب إليه  فا والَمروِة، وسائِر مواقِف الحجِّ كُر على الصَّ عاُء والذِّ الدُّ

ديُد )في الوادي( بين العلمَتيِن الَخضراويِن، في 1 582) عُي الشَّ جاِل السَّ ُيسنُّ للرِّ
318 ������������������� فا والمروة، فإْن مَشى على هيئتِه، فل شيَء عليه  عي بين الصَّ السَّ

(583 1319 ��������� فا والمروِة لغيِر الحاجِّ والمعتِمِر عي بين الصَّ ُع بالسَّ ال ُيشَرُع التطوُّ

(58( 1319 ���������������������������������������� عِي ليَس على النِّساِء هرولٌة في السَّ

(585 1311 ������������������������������� فا والمروة راكًبا لُعذٍر عُي بين الصَّ َيجوُز السَّ

ْرِويَة ويوُم َعرَفَة ابع: يوُم التَّ 311الباب السَّ

الثَّامِن؛ يوِم الترويِة، وَيبيَت بها، 1 586) َة إلى ِمًنى في اليوِم  يخُرَج الحاجُّ من مكَّ
الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وفجر  بها خمَس صلواٍت:  َي  ُيصلِّ أْن  ويسنُّ 

311 ������������������������������������������������������������ يوم التاسع، مع الَقْصر

(587 1312 ��������������������������� اُج في ِمًنى يوَم التَّرويِة حيُث شاُؤوا  َينِزُل الُحجَّ

فاَته 1 588) وَمن  به،  إالَّ  الحجُّ  يصحُّ  وال   ، الحجِّ أركاِن  من  ُركٌن  بَعرفَة  الوقوُف 
312 ��������������������������������������������������������� الوقوُف بعرفَة، فاَته الحجُّ

َينتهي الوقوُف بعرفَة بُطلوِع َفجِر يوِم النَّحِر، فَمن أتى إلى عرفَة بعَد فجِر 1 589)
313 ��������������������������������������������������������� يوِم النَّحِر، فقْد فاَته الحجُّ

َيلزُمه 1 591) ُيجِزُئه وال  فإنَّه  ِة،  الِحجَّ العاشِر من ذي  ليلَة  إالَّ  بعرفَة  يِقْف  لْم  َمن 
313 ����������������������������������������������������������������������������� شيٌء

ْن من الوقوِف في 1 591) َمن أْمَكنه الوقوُف بَعرفَة قبَل الوقِت، أو َبعَده، ولم يتمكَّ
31( �������������������������������������������������������� الوقِت، فإنَّ ذلك ال ُيجِزئه

(592 131( ������� ُيجزُئ الوقوُف بَعرفَة على غيِر طهارٍة، وال شيَء على َمن فَعَل ذلك 

(593 1315 ������������������ ال ُيشتَرُط للوقوِف بَعرفَة َستُر العورِة، وال استقباُل الِقبَلِة 
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(59( 1315 ������ هِر هِر والعصِر بَعرفَة، تقديًما في وقِت الظُّ ُيسنُّ للحاجِّ الَجمُع بيَن الظُّ

(595 1315 ����������������� هِر والعصِر بعرفاٍت  ُيسنُّ اإلسراُر بالقراءِة في َصلَتي الظُّ

316الباُب الثامن: الوقوُف بامُلزَدلِفِة

(596 1316 �� ُيسنُّ للحاجِّ أن َيجمَع في ُمزدلفَة بيَن صلَتي المغرِب والِعشاِء َجْمَع تأخيٍر

(597 1316 �������������������� مِس ُيستحبُّ أْن َيدفَع الحاجُّ من ُمزدلفَة َقبَل ُطلوِع الشَّ

(598 1317 ���������������������������������� الَمبيُت بالمزدلفِة ُنسٌك ِمن أنساِك الحجِّ 

ُطلوِع 1 599) َقبِل  إلى  النَّحِر  ليلِة  من  فِق  الشَّ غروِب  من  بمزدلفَة  الوقوِف  وقُت 
مِس ِمن يوِم النَّحِر، فإذا طلعِت الشمُس، فاَت وقُت الوقوِف������������������� 317 الشَّ

(611 1317 �������������������� ه تامٌّ  َمن وَقف بالمزدلفِة ولم َيذُكِر الله تعالى، فإنَّ َحجَّ

319الباُب التاسع: أعماُل يوِم النَّحِر مِبًنى

(611 1319 ���������������������������������� ُيجِزُئ أْخُذ حَصى الِجماِر من حيُث كان

(612 1319 �������������������������������� ال ُيرَمى يوَم النَّحِر إالَّ َجمرُة الَعقبِة الُكبرى

مِس إلى َزوالِها، 1 613) َمن رَمى جمرَة الَعقبِة الُكبرى يوَم النَّحِر، بعَد ُطلوِع الشَّ
321 ��������������������������������������������������������������� فقْد رَماها في وقتِها

مِي، 1 )61) َيفُرَغ من الرَّ الَهْدِي أن يكوَن يوَم النحر، بعَد أن  ُة في وقِت َنحِر  نَّ السُّ
321 ���������������������������������������� وَقبَل الَحْلِق أو التَّقصيِر، وذلك في الجملة

ال يجوُز َنحُر الَهْدِي َقبَل يوِم النَّحِر���������������������������������������� 1321 615)

ُيذبح الهدُي بالحرِم، وال يجوُز َذبُحه في الَكعبِة، وال في المسِجِد الحراِم�� 1321 616)

َع بالهدِي�������������������������������������������������� 1321 617) للحاجِّ أن َيتطوَّ

(618 1322 �������������������������������� ه ِع إذا بَلَغ َمِحلَّ يجوُز األكُل من َهْدِي التطوُّ

إذا لم َيقِدِر المتمتُِّع والقارُن على الَهْدي، فإنَّه يصوُم َعشرَة أيَّام: ثلثَة أيَّام 1 619)
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322 �������������������������������������������������������� ، وسبعًة إذا رَجَع في الحجِّ

(611 1322 ����������������������� ياُم أْن َيصوَم يوَم النَّحِر ليَس للحاجِّ الذي َيلزُمه الصِّ

(611 1322 ���������������������������� يوُم عرفَة جائٌز صياُمه للمتمتِّع إذا لم يِجْد َهْدًيا

ياُم في أيِّ موضٍع����������������������������������������������� 1323 612) يجوُز الصِّ

(613 1323 ��������������������������� أِن والَمْعِز يكوُن الَهدُي من: اإلبِل والَبقِر، والضَّ

ُيجِزُئ في الَهْدِي الثَّنيُّ فما فوَقه������������������������������������������� 1323 )61)

(615 132( ���������������������� ُيستحبُّ سوُق الَهدِي، واألفضُل أن َيسوَقه ِمن الِحلِّ

ُيستحبُّ تقليُد اإلبِل والَبقِر������������������������������������������������ )132 616)

إذا اْشَترى الهدَي من عرفاٍت، وساَقه لمًنى، فهو َهدٌي��������������������� )132 617)

اإلبُل أفضُل ِمن الَبقِر، والبقُر أفضُل من الغنِم في الَهدايا������������������� 1325 618)

(619 1325 ���������������������������������� اِة لَِمن لِزَمه دٌم ال يجوُز االشتراُك في الشَّ

(621 1325 ������������������������������������� أِس أفضُل ِمن َتقصيِره َحلُق َجميِع الرَّ

(621 1326 ����������������������������� ُيجزُئ التقصيُر عن الَحلِق، وذلك في الُجملِة

(622 1326 ����������������������������������������� ُيشَرُع للمرأِة التقصيُر دون الَحلِق

، ال يصحُّ الحجُّ إالَّ به، وال ينوُب عنه 1 623) َطواُف اإلفاضِة ُركٌن من أركاِن الحجِّ
327 ����������������������������������������������������������������������������� شيٌء

في 1 )62) وذلك  عمًدا،  بَعرفَة  الوقوِف  على  اإلفاضِة  طواِف  تقديُم  ُيجِزُئ  ال 
328 ��������������������������������������������������������������������������� الُجملِة

ِمي 1 625) َل النَّهاِر، بعَد الرَّ ُيسنُّ للحاجِّ أن َيطوَف طواَف اإلفاضِة في يوِم النَّحِر أوَّ
328 ������������������������������������������������������������������ والنَّحِر، والَحلِق

ر الطواَف عن يوِم النَّحِر، وطاف في أيَّام التَّشريِق، فل شيَء عليه، 1 626) من أخَّ
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328 ����������������������������������������������������������������� وذلك في الُجملِة

(627 1329 ���������������������� ر الطواَف عن يوِم النَّحر فَمتى أَتى به صحَّ منه َمن أخَّ

ه، 1 628) َمن طاَف طواَف اإلفاضِة يوَم النَّحِر أو َبعَده، وكان قْد أكَمَل مناِسَك َحجِّ
فقد حلَّ له كلُّ شيٍء �������������������������������������������������������������� 329

الباُب العاشر: َرْمُي اجِلماِر أيَّام التَّشريِق
الث َعشر واملبيت مبنى ليلة الثَّ

331

والثَّالَث 1 629) َعشَر،  والثاني  َعشَر،  الحادي   - التَّشريِق  اِم  أيَّ في  الحاجُّ  َيرِمي 
غرى، ثمَّ الَجمرَة الُوسَطى، ثم الَجمرَة الُكبرى، وذلك في كلِّ  َعشَر- الَجمرَة الصُّ

331 �������������������������������������������������������������������������� يوٍم منها

واِل 1 631) الزَّ بعَد  رَمى  فَمن  واِل؛  الزَّ بعَد  يكوَن  أْن  التَّشريِق  اِم  أيَّ في  مي  الرَّ ُة  ُسنَّ
َأْجزَأه����������������������������������������������������������������������������� 331

َل، فليس عليه ِسوى َمبِيِت ليلَتيِن بمًنى فقط، وَيسُقُط عنه الَمبيُت 1 631) َمن َتعجَّ
331 ����������������������������������������������� ليلة الثالث عشر، ورمُي الَجمرِة فيه

(632 1332 ���������������� زوُل باألبطِح يوَم النَّفِر، وال شيَء على َمن تَرَكه ال يجُب النُّ

333الباُب احلادي َعشَر: النِّيابَُة يف احَلجِّ والفواُت واإلحصاُر

(633 1333 ��������� َة الَفريضِة القاِدُر على الحجِّ ال يجوُز أن يستنيَب َمن يحجُّ عنه َحجَّ

(63( 1333 ������ َمن فاَته الوقوُف بَعرفَة حتَّى طَلَع الفجُر من يوِم النَّحِر، فقْد فاَته الحجُّ

(635 133( �������������������������������������� َمن فاَته الحجُّ الواجُب، َلِزَمه القضاُء

(636 133( �������������������������������� ِة الواِجبِة إذا قَضى أجزَأُه القضاُء عن الَحجَّ

(637 133( ��������������������� َع بِهما، لِزَمه القضاُء َته أو ُعمرَته المتطوَّ َمن أْفسَد َحجَّ

(638 1335 ��������������������������������������� َل للُمحَصِر عن الحجِّ بعدوٍّ أن يتحلَّ
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ِله، فعليه إتماُم ُنسِكه، إالَّ أن يكوَن الحجُّ قد فاَت، 1 639) مَتى زاَل الحصُر َقبَل تحلُّ
ُل������������������������������������������������������������������������ 335 فإنَّه َيتحلَّ

تِه���������� 1336 1)6) ل، بل َيبَقى في ِذمَّ الُمحَصُر ال َيسُقُط عنه الحجُّ الواجُب إذا تحلَّ

337الفهارس العامة
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