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د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

ا 

 اهللا يهـده مـن أعمالنـا وسـيئات أنفسـنا شـرور مـن بـاهللا ونعـوذ ونسـتغفره ونسـتعينه هنحمـد هللا الحمد إن

ً محمـدا أن وأشـهد لـه شـريك ال وحـده اهللا إال إلـه ال أن وأشـهد لـه هادي فال يضلل ومن له لمض فال

 .ورسوله عبده

أ 

 أ ام 

مـت بجمعهـا وإعـدادها حتـى يسـتفيد ُالتـي قو ُ المختصـرةالفقهيةالمسائل واألحكام هذه مجموعة من 

 . ُمنها عامة المسلمين وطلبة العلم

ترتيــب حســب ُولكنهــا غيــر مرتـبـة علــى  ُمختصــرةبطريقــة المســائل واألحكــام ُوقــد قمــت بعــرض هــذه 

ُ الفقهـيـة حتــى ال يمــل منهــا القــارئ والمســتفيد فمــن خاللهــا ينتقــل مــن مســألة إلــى األـبـواب والفصــول
 .ُل أو التقيد بباب معين من أبواب الفقه ليسهل عليه التحصيل واإلستفادة خرى دون أي ملُمسألة أ

 ومقرون بذكر القول جليو واضحبأسلوب  المسائل واألحكامهذه يكون عرض أن  حرصت علىوقد 

 والقواعـد واألحكـام  األدلـة الشـرعيةعلـى ًاسـتندُمُ بـين العلمـاء الفِخـالتـي فيهـا في المسـائل  الراجح

  .األصولية

  .) ا ض ال وام اوال ار  ار  (:   هذا الجمع بــــسميتقد و

 وأن ينفـع بـه ُسـبحانهًيجعلـه خالصـا لوجهـه أن هـذا العمـل ومنـي أن يتقبـل عز وجل وأسأل اهللا العظيم 

 .جنات النعيم األجر والثواب في  وأن يجعله لنا ولمن انتفع به ً عاماًنفعا

ٍعما فيه من الخطأ والتقصـير وال أظـن أن عملـي هـذا خـال مـن الـنقص عني أن يتجاوز ُه سبحانه أسألو

لشـيطان واهللا ورسـوله فما كان فيه من صواب فمـن اهللا ومـا كـان مـن خطـأ أو زلـل فمنـى ومـن ا بوالعي

ُكما أسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في كل عمل يرشدنا إلى فهم كتامنه بريئان  ُبه وسنة نبيه ُ

 .ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

علـى فـي أسأل اهللا جل وعال أن يرزقنـا العلـم النـافع والعمـل الصـالح وأن يرزقنـا الفـردوس األ: وختامه 

 .وصلي اللهم علي نبينا ورسولنا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين الجنة والنجاة من النار 
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 د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

ا ل وأ 

 القضـاء ذر شرعي ال يجب عليـهُبدون ع وقتها خرج حتى الصالة ترك من القول الراجح أن -١

عـين ُؤقتـة بوقـت مُن القاعـدة أن كـل عبـادة مألمنـه لعـدم قبولهـا ال يسـتفيد بـه ذلك وال ينفعه ألنه 

لـو  منـه قبـلُ تفكما أنها القبل من صاحبها ُذر لم تُعين بال عُخرت عن ذلك الوقت المُفإنها إذا أ

ً إال أن يكـون معـذوراقبـل منـه كـذلك إذا فعلهـا بعـده ُفعلها قبـل دخـول وقتهـا لـم تقدم  أي هاقدم

  .والنوافل  والدعاءاالستغفارالذكر و من كثرُويالصادقة  التوبة حققُي أن عليه يجب ولكن

 بهــايعـلـم ـلـم لكــن  نجاســة أو مكاـنـهبدـنـه أو  صــلى وـفـي ثوـبـه ذاإاإلنســان الـقـول اـلـراجح أن  -٢

لى ثـم تـذكر بعـد  وفـي نيتـه إزالتهـا ولكنـه نسـي وصـهـا كـان يعلـم بوجودأو  من الصـالةانتهىحتى 

  .وال إعادة عليهأن صالته صحيحة  ذلك

ركعــات صــالة ك القــول الــراجح أن قــراءة الفاتحــة تجــب علــى المــأموم فــي الركعــات الســرية -٣

 .المغرب صالة من ثالثة الالركعة العشاء وصالة األخيرتين من الركعتين الظهر والعصر و

ويجــب علـيـه اإلنصــات واالســتماع ا اإلـمـام الـتـي يجـهـر فيـهـوال تجــب علـيـه ـفـي الركـعـات الجهرـيـة 

ٍقـراءة اإلمـام لبـعد المكـان أو لصـمم فيجـب عليـه قـراءة الفاتحـة لإلى قراءة اإلمام فإن لم يسمع  َ َ ْـ ُ

 . باألصل ًعمال

ر ُ يً خطــأقــراءة الفاتحــةصــلي فــي ُ ال تصــح الصــالة إذا أخطــأ الم-٤ معنــى إال أن يعجــز عــن الـِّـغي

ُ أو عدم وجـود مـن يعلمـه ففـي هـذه الحـال صـالته فـي نفسـه بسبب عجمتهالخطأ ذلك تصحيح 

 .   وكذلك صالة من اقتدى به ممن هو في مثل حاله أو دونهالفِخصحيحة بال 

النافلـة بكـالم أو انتقـال إلـى مكـان صـالة الفريضـة وصـالة بـين ُللمصـلي أن يفصـل ستحب ُي -٥

  .اضع العبادةتكثير مووجل التمييز بين الفريضة والنافلة أوذلك من  آخر

 ترةُســ اإلـمـام ترةُســ ألن ـفـي الصــالة ترةُشــرع للمــأموم أن يتخــذ ســُال يعـلـى أـنـه ُق العلمــاء اتـفـ -٦

 يتخـذ ولـم وسـلم عليـه اهللا صـلى النبي مع صلونُي كانوارضي اهللا عنهم  الصحابة ألنو خلفه لمن

 .  أمامهترةُس منهم أحد
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اليمين أما التسليمة مرة واحدة عن إال يجب ال م في صالة الجنازة يسلتالالقول الراجح أن  -٧

 .ها حرج فيجائزة وال فليست بواجبة ولكنها الثانية عن اليسار 

 صـليُالموقـوف  بـين رورُالمـ وأن ُلمصـلي اترةُسـ وراء رورُالمـجواز  في ُالعلماء بين الفِخ ال -٨

  .عنه منهيو حرمُم ترتهُوس

ًباليـدين جميعـا فـال  حصل ذلك اليد اليمنى وإنبأصابع عقد التسبيح أن يكون في األفضل  -٩

ـهـا لكن وعـقـد التسـبيح بالمســبحة ويجـوز منـى فـقـطُاليالـيـد سـبح بيكــون التلكــن األفضـل أن  بـأس

ألن اإلنســان ال يقصــد بـهـا التعـبـد هللا وإنـمـا يقصــد ً حراـمـاال  األفضــل فـهـي ليســت ببدـعـة والفِخــ

 . لذاتها مقصودة  بغايةتوليسفقط ضبط عدد التسبيح فهي وسيلة 

عــن  بــلأو الجــاموس أو اإلبقــر  الوأو المعــز أغــنم مــن الذبح ُ هــي الذبيحــة التــي تــالعقيقــة -١٠

  .ً على نعمة الولد ذكرا كان أو أنثىبحانهُسله ًكرا ُشوًالمولود يوم سابعه تقربا إلى اهللا تعالى 

 . ةواجببؤكدة وليست ُنة مُالعقيقة سأن القول الراجح  -١١

ضحية مـن حيـث كونهـا مـن األنعـام ُشترط في األُ ما يهاشترط فيُالعقيقة يأن القول الراجح  -١٢

 . ومن حيث السن ومن حيث السالمة من العيوب

 بدنـةأن يشـترك سـبعة أشـخاص فـي وهـو  جـزئُال ي ة العقيقـيفـأن االشـتراك القول الراجح  -١٣

 أو بدـنـةرـيـد العقيـقـة ـفـي ُرـيـد اللحــم وبعضــهم يُعــن ســبعة أوالد أو يشــترك ســبعة بعضــهم يأو بـقـرة 

أو الضـأن أو أو الجـاموس اإلبل أو البقـر " من كاملة  في الذبح أن تكون بهيمة الواجببل  بقرة

  فدية عن النفس فال تقبل التشريكالعقيقةلكون  "ذكر أو أنثى " الواحد الشخص عن " الماعز 

وـلــو صـــح فيهـــا رضـــي اهللا ـعــنهم وال أصـــحابه   ذـلــكـلــم يفـعــلصـــلى اهللا علـيــه وســـلم ألن النـبــي و

 .الواحد االشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن 

 فات فإن ةوالدالذبح العقيقة في اليوم السابع من وقت نة أن يكون ُالسأن القول الراجح  -١٤

 ن فإن فـات ففـي أي يـوموعشرالواليوم الحادي عشر فإن فات ففي اليوم الرابع ففي يوم السابع 

 .من األيام 
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الـذكر  وشـاتان عـن نثىُ واحدة عن األ شاةذبحهي في العقيقة نة ُسعلى أن اللماء ُ العاتفق -١٥

 .الراجح القول لغير القادر على واحدة عنه جزئ ُوت

إذا صـادف   فـي ذبيحـة واحـدةالعقيقـةونيـة األضـحية الجمـع بـين نيـة أن القول الراجح  -١٦

ـمـن  "  الـيـوم الســابع أو الـيـوم الراـبـع عشــر أو الـيـوم الحــادي والعشــرين"ـيـوم اـلـذبح وـقـت العقيـقـة 

ذا وافـقـــت العقيـقـــة أـيـــام نحــــر إجــــزئ ـعـــن العقيـقـــة ُضــــحية ال تُاألأن أي  جــــزئُال تطفـــل والدة ال

 .  والعكس كذلكضحيةُاأل

 نظـر أو قول أو بفعل الشهوة تحرك عندمن الفرج  يخرج لزج أبيض رقيق ماء المذي هو -١٧

 . ذلك روغي إرادته أو الجماعالتفكير في  أو العبةُالمداعبة أو ُ أي يخرج بسبب المتفكر أو

فــإن النفقــة علــى الزوجــة ويجــب عليهــا طاعتــه فــي المعــروف لمــاء علــى وجــوب ُعالأجمــع  -١٨

 .  امتنعت ونشزت لم تستحق النفقة

ُ وـقـد ورد ـفـي الســنة ـمـا ها بـعـد الفريضــةيصــلُيأن صــالةالنة الفجــر قـبـل ُمــن فاتـتـه ســ يجــوز ل-١٩
   .قيد رمحوترتفع الشمس  أن تشرق بعدصلى ُتثم ترك ُأن تاألولىلكنو يدل على ذلك

 وال ـمـن الـفـرج ألـنـه ال يخــرج بشــدة وـتـدفق روجــهُخعـنـد  اإلنســانيشــعر ـبـه  المــذي ـقـد ال -٢٠

ُ أو هزال كما يحدث عند خروج المني وختورُف يعقبه ُ ُروجه ال يجب منـه الغسـل ولكـن يجـب فيـه ُ

 .  فقط  والوضوءالفرجغسل 

عــن األرض أو ً مرتفـعـا ًصــلي ـبـين يدـيـه شــيئاُ المأن يضــعهــي :   ـفـي الصــالةترةُراد بالســُمــال -٢١

ؤكـدة عـن الرسـول صـلى ُنة مُ سـ وهـينحو ذلـكوالعمود أو الكرسي أو جدار الصلي إلى شيء كُي

  .ُ في حق اإلمام والمنفرد اهللا عليه وسلم

ذر شـــرعي ُإال ـمــن ـعــ فـيــهال تصـــح إال  ً ونهاـيــةً بداـيــةحـــددُالصـــلوات الخمـــس لـهــا وـقــت م -٢٢

 .لمرض الشديد ونحو ذلك فيحوز تقديم الوقت أو تأخيره بنية الجمع بين الوقتين كالسفر أو ا
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 دةُ فــي مــً أن يقــول لمــن اشــترى شــيئا :مثــليحــرم علــى اإلنســان أن يبيــع علــى بيــع أخيــه  -٢٣

 . افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك: الخيار 

 وأنـا أشـتريه منـك بـأكثر مـن هـذا الـثمن ونحـو افسـخ هـذا البيـع: دة الخيـار ُيقول للبائع في مـأو 

 .هذا

ـة ألن الخ -٢٤ ـالزواج وليســت زواجــاُطبــة مِالخاطــب أجنـبـي عــن المخطوـب ُحكمــهفً جــرد وعــد ـب ُ 

إال أنـه امـتـاز ـعـنهم بحقـه ـفـي زواجـهـا وأنـه يحــرم عـلـى  كـم الرجــال األجاـنـبُبالنسـبة لمخطوبـتـه ح

  .غيره التقدم لخطبتها إال أن يتفرقا

فـي الصـالة  سـواء كـان ذلـك ولـيس بواجـبُمسـتحبة نة ُجود التالوة سُسأن القول الراجح  -٢٥

  .خارجها وأ

ـلـيس فـيـه تســليم وال وجود ُـيـه التكبـيـر عـنـد الســشــرع فُجود اـلـتالوة يُســأن القــول اـلـراجح  -٢٦

 .تكبير عند الرفع منه 

جود التالوة إذا كان فـي الصـالة فإنـه يجـب فيـه التكبيـر عنـد الخفـض ُسأن القول الراجح  -٢٧

 . منه والرفع

 . ثَدَمن الح ارةَهَّالطشترط له ُجود التالوة ال تُسأن القول الراجح  -٢٨

لـيس وجود الشكر أنه ال يجب فيه تكبير فـي أولـه أو فـي آخـره ُالقول الراجح في صفة س -٢٩

  .فيه تشهد أو سالم

وسـتر العـورة  ارةَهـَّالطشترط للصـالة مـن ُشترط له ما يُجود الشكر ال يُسأن القول الراجح  -٣٠

.واستقبال القبلة وغيرها 

ته ؤثر على إرادُال ي ًاخفيفلماء في وقوع طالق الغضبان إذا كان الغضب ُ بين العالفِخال  -٣١

  .واختياره

 بحيث ينغلق ًوقوع طالق الغضبان إذا كان الغضب شديداعدم لماء في ُ بين العالفِخ ال -٣٢

ال   أصـبح أنـه أي صار ال يدري مـا يقـول وال يشـعر بـهأي  واإلدراكالشعورمعه يفقد عقله وعليه 

 . على أقوالهالذي ال يؤاخذ زائل العقل كالمجنون والمعتوهقال  ذايدري ما
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 لــم هولكنــًتوســطا ُأو مً  إذا كــان الغضــب شــديداطــالق الغضــبان ال يقــع  القــول الــراجح أن-٣٣

 الغضــب حـتـى ألجــأه إـلـى ولكــن اشــتد ـبـهوـيـدري أـنـه ينطــق ـبـالطالق   وإدراكــهشــعورهعقـلـه ويفـقـد 

 .أن يملك نفسهعن عجز  والطالق

دليل لعـــدم وجـــود اـلــيجـــوز   تعـــالىشـــيء فـيــه ذكـــر اهللاب الخـــالءدخـــول  الـقــول اـلــراجح أن -٣٤

مـا فيـه كل  ُ ويبعدجنبُيُيصان واألفضل أن ولكن  يدل على كراهة ذلكالذي صريح الصحيح ال

ًتكريمــا وتشــريفا تطاعة األـمـاكن الـقـذرة حســب االســعــن هــذه اســم اهللا تـعـالى  اســم اهللا ًوتأدـبـا ـمـع ً

 . األعظم

نــافي ُألن ذلــك ي كــدورات الميــاه ونحوهــا  األمــاكن القــذرةفــيبالمصــحف  يحــرم الــدخول -٣٥

 أو خـاف أن ينسـاه فـال هاسرق لو وضعه خارجُاحترام كالم اهللا سبحانه وتعالى إال إذا خاف أن ي

  .حرج أن يدخل به لضرورة حفظه

 الوبالمســلمين  تنــزل كنازلــة ســبب هنــاك كــان إذا إال الفجــر صــالة فــي نــوتُالق نســُي ال -٣٦

 . من الصلوات المفروضة غيرها وفي فيها يكون بل الفجر بصالةذلك  يختص

ويحـرم  البنيان في يجوزاستقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة   القول الراجح أن-٣٧

 .الفضاء  ذلك في

 . في الوضوءواجب  اليدين مع المرفقين سلَغ أنالقول الراجح  -٣٨

 . النساء حق في ستحبةُم نةُسو الرجال حق في واجب تانِخال أن القول الراجح -٣٩

م يصـح عـن النبـي صـلى اهللا ُ يجوز وال يكره ألنه لذرُ لغير عًقائماالتبول  أن القول الراجح -٤٠

اإلصـابة مـن أمـن شـترط فـي ذلـك ُن ي ولكـًفـي النهـي عـن البـول قائمـاصـحيح عليه وسلم حديث 

 .ة عورالإلى النظر  البول ورشاش

 وردت التـي األحاديـث لكثـرة  وذلـكسـتحبةُنة مُ سـالوضـوء عند التسمية أنالقول الراجح  -٤١

 . وجوبها على يدل الذي الصحيح الدليل وجود لعدمذلك و في
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ُالسفر ليس له حد معين ال في اللغة وال في الشرع بـل المرجـع فيـه إلـى  القول الراجح أن -٤٢

 ًطـويالُفـي العـرف فهـو سـفر سـواء كـان ًمي سـفرا ُكل ما سفُالمعينة ُالعرف أي ال اعتبار للمسافة 

 .ًأو قصيرا

فــي جمـيـع الصــلوات الســرية والجهرـيـة نافلــة كــن مــن أركــان الصــالة ُالفاتحــة رُ قــراءة ســورة -٤٣

 .ُكانت أو فريضة في حق اإلمام والمنفرد 

ًأثالثـا أم أربعـا أو نحـو كـم صـلى إذا شـك فـي صـالته فلـم يـدر صـلي ُالمالقول الـراجح أن  -٤٤ ً

أو الـنقص أحد األمرين إما الزيـادة فإن ترجح له وذلك بأن يبني على غالب ظنه ن يتحرى أ ذلك

  .ويسجد للسهو بعد السالم بمقتضى ما ترجح لديهعمل 

أي أنـه يعتبـر نفسـه إن لم يترجح عنده أحد االحتمـالين واسـتوى عنـده األمـران بنـى علـى اليقـين ف

  .قبل السالم للسهوكمل صالته ويسجد ُوي ويأتي بركعة رابعةًقد صلى ثالثا 

أن يكـــون تكبـيــره ) نـفــرد ُإلـمــام والمـــأموم والما( ٍّصـــل ُالمشـــروع لكـــل مالـقــول اـلــراجح أن  -٤٥

 .ًقارنا لحركته أي يقع تكبيره بين الركنينُجود أو القيام منه مُللركوع أو للس

فـي حالـة و يكـون بعـد السـالمفي الصـالة لزيادة السهو في حالة اجود ُالقول الراجح أن س -٤٦

  .قبل السالميكون النقص والشك 

فـين باتفـاق ُروط صحة المسـح علـى الخُثين األكبر واألصغر شرط من شَدَمن الح ارةَهَّالط -٤٧

 ـمــن ـفــين أن يكـــون ـقــد ســـبق لبســـهما عـلــى طهـــارةُشـــترط لجـــواز المســـح عـلــى الخُيلمـــاء أي ُالع

 . الفِخ فإن لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بال ثينَدَالح

كــان عـلـى بعــض فلــو  ارةَهــَّالطء وصــول المــاء إلــى أعضــا ســلُشــترط لصــحة الوضــوء والغُي -٤٨

فمنع وصول الماء إلـى العضـو لـم تصـح نحو ذلك وأو بوهيه أو منوكير  شمع أو عجين ءعضااأل

 .سواء كثر ذلك أم قل  ارةَهَّالط

أو المستحاضـة أو انفـالت ريـح سـلس بـول كمـن بـه ثه دائم َدَمن كان حالقول الراجح أن  -٤٩

خـرى وال ُروض والنوافـل حتـى يـدخل وقـت الصـالة األُلفـصلي بوضـوئه مـا شـاء مـن اُيونحو ذلك 

 . يضره لو خرج منه شيء بعد وضوئه ولو أثناء الصالة
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 تحيــة المســجد ألن أجزأتــه عــنقبــل أن يجلــس نة الراتبــة ُدخــل المســجد وصــلى الســ مــن -٥٠

ُ ولكـن ال تجـزئ تحيـة المسـجد عـن السـصلي ركعتين قبل أن يجلسُالمقصود أن ي  ألن نة الراتبـةُ

 . ليست مقصودة لذاتهاالمسجد الراتبة مقصودة لذاتها وتحية 

  المولــودهأول مــا يســمعهــو األذان بشــرط أن يكــون هــذا نة ُاألذان عنــد والدة الموـلـود ســ -٥١

 .  ضعيفحديثألن الحديث الذي ورد فيها نة ُليست بسفأما اإلقامة ًة باشرُبعد والدته م

كبر تكبيرة اإلحرام وهـو قـائم ُ أن يً وجوباإذا دخل المسبوق في الصالة واإلمام راكع لزمه -٥٢

 .ستحبة ُ مة تكبيرة الركوع في هذه الحالألنكبر ُلركوع وإن شاء لم يلثم إن شاء كبر 

 . واجبتانُفي الوضوء والغسل مضة واالستنشاق المضالقول الراجح أن  -٥٣

 بحـيـث ال ـيـدري الـنـائم ـلـو خــرج ًســتغرقاُالـنـوم ـيـنقض الوضــوء إذا كــان مالـقـول اـلـراجح أن  -٥٤

علـى َّمنه شيء أما النوم اليسير الذي لو أحدث النـائم ألحـس بنفسـه فـإن هـذا ال يـنقض الوضـوء 

  .حال من األحوالأي 

ترة أو بينه وبـين ُصلي وسترته إن كان له سُإذا مرت بين المالبالغة ة القول الراجح أن المرأ -٥٥

 .  من جديدجب عليه استئنافهايوبطل صالته تترة ُجوده إن لم يكن له سُموضع س

خص الســفر ال ـفـي ـتـرك الصــيام وال ُ أن يـتـرخص ـبـرـلـهال يجــوز ســافر ُالمالـقـول اـلـراجح أن  -٥٦

فـي البلـد أنـه فما دام ُالتي يقيم فيها غادر البلد ُم حتى يفي قصر الصالة وال في جمعها وال التيم

 . قيمُحكم المولو كان قد شد رحله فهو في 

سـواء األخ من الرضاعة هو كل من أرضعته المرأة التي أرضعتك   أنلماءُعال بين الفِخال  -٥٧

ك ولـو فـإذا أرضـعتك امـرأة ثـم أرضـعت بعـد مك أو غيرها وسـواء أرضـعته قبلـك أو بعـدكُكانت أ

 . أو أرضعتهم قبلك كذلك فإن الجميع يكونون إخوة من الرضاعة ًاالبسنوات أطف

 أن ال يجلــسلــه ســن ُيمــن األوقــات مــن دخــل المســجد فــي أي وقــت القــول الــراجح أن  -٥٨

  .قبل جلوسه  تحية المسجدصلي ركعتينُحتى ي

 هقنوتـ فـي اإلمـام عتـابُيأن  الفجـر صـالة فـي يقنـت إمـام خلـف صـلى مـنالقول الـراجح أن  -٥٩

  .للفتنةً ودرءا للكلمةً نوت جمعاُالق يرى الالمأموم  كان ولو دعائه على ؤمنُوي
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شـتري أن ُع إذا خاف مـن الم أن البائ: وجائز ومعناه ربون صحيحُالعبيع القول الراجح أن  -٦٠

إن :   مـن الـثمن ويقـولًشـتري البـائع شـيئاُعطـي المُيفربون لضـمان البيـع ُيفسخ البيع طلب منه الع

 . ربون لكُتم البيع فهذا أول الثمن وإن لم يتم فالع

 وـلــيسـفــي نـهــار شـــهر رمضـــان  اإلفطـــار لهـمــا يجـــوز رضـــعُوالم الحاـمــل أن اـلــراجح الـقــول -٦١

 كـمُح كمهمـاُح فولـديهما أو نفسيهما على خافتا عليهما سواء فدية والفقط  اءالقض إال عليهما

 .سافر ُ والمشفاؤه رجىُي الذي المريض

ًإذا سكن اإلنسان في بلد غير بلده األول وكان له في البلد األول أهل ثـم جـاء زائـرا لهـم  -٦٢

ُيباح له الترخص بجميع رخص السفر المقرسافر ُكم المُكمه حُفإن ح  .ًرة شرعا ُ

  منكبـيـهوحــذـفـي الصــالة يرـفـع يدـيـه أن ً نـفـرداُمًا أو مأموـمـ  أوًإذا كــان إماـمـاُللمصــلي ســن ُي -٦٣

عنــد :  وذـلـك فــي أربعــة مواضــع طونهمــا إلــى القبلــةُ بًوجهــاُذنيــه مُروع أُ فــو أو حــذ"كتفيــه " أي 

التشهد األول للركعة عند القيام من  و- عند الرفع من الركوع و- عند الركوع و- تكبيرة اإلحرام

  .الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أو الثالثية كالمغربالصالة في  الثالثة

ُألنـه محـرم وكبيـرة بحائـل أو بغيـر حائـل سـواء كـان ذلـك بر ُفـي الـد ال يجوز جمـاع الزوجـة -٦٤

جهـا ال يجـوز للزوجـة أن تسـتجيب لزو ومن الكبائر التي جاءت الشـريعة بتحريمهـا والتغلـيظ فيهـا

 وإن أطاعته في ذلك فهي مثلـه فـي ال طاعة لمخلوق في معصية الخالقذلك ألنه إن طلب منها 

   .ُاإلثم والعقوبة 

ًكـــامال إذا طلقهـــا زوجهـــا بعـــد ى َّســـمُالم المهـــر يجـــب لهـــالمـــاء عـلــى أن الزوجـــة ُ اتفـــق الع-٦٥

َّ لم يكـن قـد سـمى لهـا فإن بها قبل الدخولبعد العقد عليها ووفي عنها ُتالدخول بها وكذلك إذا 

  . فإنه يجب لها مهر مثيالتها كأخواتها وبنات عمهاًمهرا

 .  بهاطلقها قبل الدخولإذا في العقد لها ى َّسمُالمالمهر ويجب لها نصف 

شـاء فـي أي وجـه أرادت تتتصـرف فيـه كمـا لهـا لـك ُعطاه المرأة في الـزواج مُ الذي ت المهر-٦٦

 .ًإذا كان ذلك الوجه حالال 
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 فــال يجــوز لــألب وال لغيــره مــن )ة رضــا الزوجــ(  التــي ال يصــح إال بهــا الــزواجروط ُمــن شــ -٦٧

ً بكرا كانت أو ثيبا ِّاألولياء أن يزوج البالغة العاقلة الرشيدة إال بإذنها ً. 

 على سبيل الدوام من أجل قطع النسل وتحديـده ولكـن الحمل يمنع ما استعمال ال يجوز -٦٨

 فـيـه يكــون الن وأ زوجاـلـ ـبـه ـيـأذن أن  بشــرط عـنـد الحاجــة والضــرورة ـلـذلكًؤقـتـاُ مهاســتعماليجــوز 

  .عليها ضرر

 ًالطلـقـة التـي تحــيض وقـد دخــل بهـا زوجـهـا وليسـت حــامُالمالمـراة دة ـِعـالقـول الـراجح أن  -٦٩

بمعـنـى أن يأتيـهـا  :  كامـلـةأي يجــب عليـهـا أن تـتـربص ـثـالث حيضــاتض َيِتنتـهـي بانتـهـاء ـثـالث حــ

مـرة ثالثـة ثـم تطهر ثـم يأتيهـا الحـيض مرة ثانية ثم تطهر ثم يأتيها الحيض بعد الطالق ثم الحيض 

  .الحيضة الثالثة تنتهي العدةهذه  وبانتهاءتطهر 

أـنـت ـطـالق أـنـت ( : أن يـقـول اـلـزوج مـلـة واحــدة مـثـل ُالطــالق اـلـثالث جالـقـول اـلـراجح أن  -٧٠

 .  فقطال يقع إال طلقة واحدة) ًأنت طالق ثالثا ( أو ) طالق أنت طالق 

  .ال يقعأو النفاس القول الراجح أن الطالق في الحيض  -٧١

دتها يجـوز لـه ِعـ تنتهـيإذا طلق الرجل زوجته وكانت هذه الطلقة هي األولى أو الثانية ولـم  -٧٢

ُيستحب لـه علـى القـول الـراجح أن وونحو ذلك  ت زوجتي إلى عصمتيراجع:  بقولهها اجعُرن يأ

ال يـنـوي ـبـه  ويـنـوي ـبـه الرجـعـةوالجمــاع بُيراجعـهـا يجــوز ـلـه أن وـكـذلك عـلـى ذـلـك شــاهدين ُيشــهد 

   .ل إال بنية الرجعةال تحصالرجعة بالوطء  نأل االستمتاع فقط

ـلـرحم ااســتبراء   ـمـن أجــل فـقـطحيضــة واحــدةهــي  ةـعـِلتخُمال المــرأةَّدة ِ الـقـول اـلـراجح أن ـعـ-٧٣

 . ليست بحاملو تحيض ممن وهيمدخول بها وذلك إذا كانت 

فإنهـا راجعهـا ُتركهـا حتـى انقضـت عـدتها ولـم يطلقـة أولـى أو ثانيـة وإذا طلق الرجل زوجته  -٧٤

 . جته أي صارت أجنبية عنه وليست زو) البينونة الصغرى ( تكون بذلك قد بانت منه 

بعقـد جديـد تـتم مـرة أخـرى إال ولكنها ال تحـل لـه إال  -  أي يتزوجها مرة أخرى- تحل لهولكن 

 من ةسابق جديد ويبنى على ما مضى من طلقاتالعقد كأنه يتزوجها من وأركان شروط جميع فيه 

 .  إن كانت طلقة أولى أو ثانيةحيث العدد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١١

د رب ان او / إداد           ا  م ال وااوال ار  ار ض

الحــاجبين بــأي شــعر أو حلــق قــص أو نتــف : اـلـنمص المنهــي عنــه هــو  أن الــراجحالقــول  -٧٥

الـتـزين والتجـمـل  بقصـد ترقيقهـمـا أو تســويتهماـمـن أجـل  مزيـلـة ـلـه أو لبعضـهالـمـن الوسـائل وسـيلة 

سـواء أذن فيـه الـزوج أو لـم يـأذن وذلـك لعمـوم  عن لفاعلهائر التي ورد فيها اللوهو كبيرة من الكب

 . الوارد في ذلك النص

شـترط ُيرضعة والرضيع ُحرمية بين المَالمبه تتحقق  الذيم ِرَحُالقول الراجح أن الرضاع الم -٧٦

رضــعات خمــس عــدد ال حــولين وأن يكــون أن ـيـتم الطـفـل أن يكــون ـفـي زـمـن الرضــاع أي قـبـل هفـيـ

 . فإن كان دون ذلك فال أثر له - خرىُنفصلة عن األُكل واحدة م -فأكثر 

عتبـر إال بـإذن الـولي ُروط صحة الـزواج فـال يصـح الـزواج وال يُ إذن ولي الزوجة شرط من ش-٧٧

ًأو وكيله سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا  ً. 

لى  عًعلقاُصول الطالق مُجعل فيه الزوج حالذي هو :  على شرطُ الطالق الصريح المعلق -٧٨

مثـل أن يقـول )  إن وإذا وكلما ومتى ونحوهـا( ــــ شرط بأداة من أدوات الشرط أو ما في معناها ك

لـم  طـالق أو إن ِ كـذا فأنـتِإن فعلـتأو   طـالقِ إلـى مكـان كـذا فأنـتِإن ذهبـت( :  الزوج لزوجتـه

 ) .  طالقِ كذا فأنتِتفعل

بـه مـا ُأمـا لـو قصـد  الـزوج اهنـو إذا ال يقـع إالعلق علـى شـرط ُالقول الراجح أن الطالق الم -٧٩

تأكـيـد ونحــو اللحمــل عـلـى الفـعـل أو الـتـرك أو الحظــر أو المـنـع أو ا الحـلـف مــن أجــلقصــد ـمـن ُي

 .ه فيه  كفارة يمين عند حنثهتلزم بذلك وع الطالقال يقفذلك 

املـة تعتد عدة الوفـاة كبها توفى عنها زوجها قبل الدخول ُ على أن المرأة الماءلمُأجمع الع -٨٠

  .موم النصوص اآلمرة بذلكُلع

ينقطــع أي  –حـتـى تطهــر ُأن يجــامع زوجـتـه الحــائض ـلـه ال يجــوز اـلـزوج الـقـول اـلـراجح أن  -٨١

ــدم :  همـــا رط لحـــل اـلــوطء شـــرطينتشـــاألن اهللا تعـــالى حيضـــها مـــن   وتغتســـل–اـلــدم  انقطـــاع اـل

  . من الحيض سلُوالغ

وـهـو أن ِبالتـقـاء الخـتـانين بينهـمـا جـمـاع حصــل عـلـى الرجــل وعـلـى الـمـرأة إذا ُ يجـب الغســل -٨٢

 . للمني  وإن لم يحصل إنزال)في فرج المرأة " رأس الذكر " تغيب الحشفة ( 
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 د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

ونحـو داعبـة أو التقبيـل ُسـتمتاع بالم االبسـببسـل ُال يجب على الرجـل وال علـى المـرأة غ -٨٣

إن خــرج مــن و يهمــاســل علُالغمنهمــا وجــب إال إذا حصــل إنــزال المنــي فــإن خــرج المنــي ذلــك 

 .سل وحده ُأحدهما فقط وجب عليه الغ

 ًر بلـالَورأى فـي نومـه أنـه احـتلم غيـر أنـه لـم يـًرجـال أو امـرأة إذا استيقظ اإلنسان من نومه  -٨٤

ووجــد أـثـر ـمـن نومــه ســل إذا اســتيقظ ُالغعلـيـه  يجــبلكــن و ســلُالغ علـيـهيجــب ـفـي ثياـبـه فإـنـه ال 

ُألن وجوب الغسل م لماءُبإجماع الع ً سواء ذكر احتالما أو لم يذكرالمني  . المنيؤية ُقيد برُ

الوضــوء ال يـنـتقض بـمـس الـفـرج ســواء كــان ذـلـك بحاـئـل أو ـبـدون حاـئـل الـقـول اـلـراجح أن  -٨٥

 ولكن لـو حصـل ثَدَ بدون شهوة ألن المس في ذاته ليس بحبباطن الكف أو بظهرها بشهوة أو

 .  بسبب هذا الخارجالوضوء نزول شي من الفرج بسبب هذا المس فحينئذ ينتقض

 . الجنابة والحيض والنفاسمنسل ُوجب الغُيهو ما : ث األكبر َدَالمقصود بالح -٨٦

 وأالغـائط  وأالبـول وج  مثـل خـروجـب الوضـوء فقـطُيهـو مـا : ث األصـغر َدَ المقصود بالح-٨٧

 .نحو ذلك من النواقض الودي و وأالمذي  وأالريح 

:  ال تكــــون إال بـشـــيئين رث األكـبـــر واألصــــغَدَـمـــن الحــــ ارةـَهـــَّالطُ أجمـــع العلـمـــاء عـلـــى أن -٨٨

ُالطهــالمــاء هــو : األول   تعــذر اســتعمالهعــدم وجــوده أو بــدل عنــه عنــد : وهــو أصــل والثــاني  ورَّ

  .الطيبمم بالصعيد التي:  وهو لمرض ونحوه

هـو التـراب الطـاهر ويلحـق بـه و الطيـبالتيمم يحصل باستعمال الصـعيد القول الراجح أن  -٨٩

ُراب سـواء كـان لـه غبـار أو لـم يكـن لـه غبـار كالرمـل ُكل ما صعد على وجه األرض مـن جـنس التـ ُ

 .واألحجار والسبخة والجدار والصخرة 

قطــــع أو إزاـلـــة أو عـبـــارة ـعـــن ـهـــو و:   واجــــبرجــــللبالنســــبة ل ـتـــانِخالالـقـــول اـلـــراجح أن  -٩٠

 ـتــانُخـمــن  كمـــةِوالح) أي رأس اـلــذكر ( غطـــي الحشـــفة ُالجـلــدة الـتــي تأي ) القلـفــة ( استئصـــال 

 . القلفة في حتقنةُالم النجاسة من تطهيره الرجل
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 ن او د رب ا/ إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

 أعلـى فـي جلـدة قطـععبـارة عـن  هـوو  :ُ مسـتحبلمـرأةلِالختان بالنسبة القول الراجح أن  -٩١

وهـو عضـو انتصـابي عنـد المـرأة لكنـه  ظرَعـرف بـالبُ تالـديك كعـرف البـول لمخـرج جاورةُم الفرج

  .لمتهاُ وإزالة غشهوتهاوتخفيف  تعديل المرأة تانُخ منكمة ِوالح صغير الحجم

ـمــس الـفــرجين جـــرد ُمكـــل ـمــن اـلــزوجين ل عـلــى ُلمـــاء عـلــى أـنــه ال يجـــب الغســـلُأجمـــع الع -٩٢

إال اذا "   فـي الفـرجفـي موضـع اإلدخـال  رأس الذكرإدخال" أي   إيالجبدونببعض  التصاقهماو

 وـلــيس بســـبب ســـل بســـبب ذـلــكُيجـــب الغحينـئــذ فزول المـنــي ُحصـــل منهمـــا أو ـمــن أحـــدهما ـنــ

 . المس

ا مـألنه راألكبـر واألصـغ ثينَدَ من الحـارةَهَّالطبجزئ إال ُأن الصالة ال تلماء على ُأجمع الع -٩٣

 . قدم على المشروطُالصالة والشرط ال بد أن يصحة روط ُششرط من 

 باألبصار رىُيً محسوساً شيئا ليس المعاني من معنى أي(  وصف هو: ث َدَ المقصود بالح-٩٤

 فيـه شـترطُت ممـا ونحوهـا الصـالة من يمنع البدنب يقوم  )معنوي شيء هو وإنما باأليدي مسُي أو

 . ارةَهَّالط

 أو منـه ًجهـال راألصـغ وأاألكبـر  ثَدَالحـمـن  طهـارة غيـر علـىالقول الراجح أن من صلى  -٩٥

ًمكرهـــا أوً نســـيانا  فيـــه عـــذرُي ال راألصـــغ وأاألكبـــر  ثَدَالحـــ رفـــع ألن صـــحيحة غيـــر صـــالتهأن  ُ

 األوامــر بــاب مــن هــذا ألن خــرىُأ مــرة صــالته إعــادة هعليــفيجــب  النســيان وأ بالجهــل اإلنســان

 . والنسيان بالجهل اإلنسان فيه عذرُي ال األوامر وباب

هــي الـعـين الـتـي حكــم الشــارع الحكــيم بنجاســتها مـثـل الـبـول :  المقصــود بالنجاســة العينـيـة -٩٦

 .َطلق عليها العين النجسة ُوالغائط ونحو ذلك من النجاسات العينية وي

 عـلـى توردـهـي النجاســة العينـيـة الـتـي : ُود بالنجاســة الحكمـيـة أو النجاســة الطارـئـة  المقصــ-٩٧

 فنجسته سواء كان هذا المحـل بـدن أو ثـوب أو مكـان فهـي إذن العـين الطـاهرة التـي طاهر لمح

 .ُطلق عليها العين المتنجسة ُحلت بها نجاسة عينية فنجستها وي

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١٤

 د رب ان او / إداد           ا  وام ال اوال ار  ار ض

 غيـر طـاهر زيـلُم بـأيُالنجاسـة الحكميـة أو النجاسـة الطارئـة تجـوز  ةزالـأن إ الـراجح القول -٩٨

 هـو المقصـود نأل ذلـك ونحـو الريح أو الشمس بتأثير أو الصابون أو البنزين أو الخل مثل الماء

 يعود وًطاهرا تنجسُالم المحل صار طاهر زيلُم النجاسة بأي زالت عين النجاسة فمتي عين إزالة

  .ارةَهَّالط وهو األصلي كمهُح إلي

صــلى اإلنســان فــي ثــوب وفيــه منــي فصــالته حصــل و القــول الــراجح أن المنــي طــاهر ولــو -٩٩

ًصحيحة سواء كان عمدا أو نسيانا  ً. 

ًام غائـبـا عــن بـلـده وـلـم يتخــذ البـلـد الـثـاني  مــا دًاســافرُمعتـبـر ُاإلنســان ي الـقـول اـلـراجح أن -١٠٠

ُ لحاجة ومتى انتهت رجع فهو م في سفرهَكل من بقيفًوطنا  ََ ُسافر سواء عين المَ   .ِّدة أم لم يعينََّ

لكـن ال  مـن النوافـل ومـا شـاء بعـده صـليُأن ييحـوز لـه من صلى الـوتر   القول الراجح أن-١٠١

 .خرى ُمرة أعيد الوتر ُي

 واحـــدة  كـــف هـــي الجمـــع بينهمـــا ـفــيواالستنشـــاق المضمضـــة صـــفة جح أنالـقــول اـلــرا -١٠٢

توضــئ للمضمضــة ـثـالث غرـفـات ولالستنشــاق ـثـالث غرـفـات ُ جـعـل الم ولكــن ـلـوغرـفـات ـبـثالث

 .فإن وضوءه صحيح وال حرج عليه  نفصالتُم

ً تخــرج ـمـن غاـلـب ـقـوت أـهـل البـلـد وأيضــا يجــوز إخراجهــا الفطــر زكــاة الـقـول اـلـراجح أن -١٠٣ ُ

وهــو  إخراجهــا مــن المقصــودذلــك لتحقيــق الراجحــة ة إذا اقتضــت الحاجــة أو المصــلحة بالقيمــ

ونحوهـا وخاصـة  مـن أطعمـة ومالبـس مراء ما يلـزمهِ من شحاجتهم وسدوالمساكين  قراءُالف إغناء

 . باألعيان اتحققه من أكثر قودُبالنإال  تحققإذا كانت هذه الحاجة أو المصلحة ال ت

مـعـة ـفـي عـهـد النـبـي صــلى اهللا علـيـه وســلم وعـهـد أـبـي ُالجصــالة ى أن لمــاء عـلـُ أجمــع الع-١٠٤

مـعـة وجـلـوس اإلـمـام عـلـى ُخــول وـقـت الجُبـعـد د  كــان لهــا أذان واحــد رضــي اهللا عــنهممــرُبكــر وع

األذان  زاد ـيـوت عــن المســجد النبــويُ وتباعــدت الب رضــي اهللا عـنـهثمــانُولمــا كــان عهــد ع المنـبـر

ْالزوراء " قال لها ُ يوقُعلى دار في السوكان ذلك  األول َّ ". 
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 د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

 علـى األذان ًتقـدماُيكـون مأن   هـومعـةُ األذان األول يـوم الج األصل في سـبب مشـروعية-١٠٥

وينتهـوا سل ونحـوه ُبالغصالة ل ليتهيأ الناسف معةُرب صالة الجُتنبيه على قمن أجل ال الثاني بزمن

 . والَعتاد بعد الزُقبل األذان المضور إليها ُ بالحبادرواُرائهم وأعمالهم ويِ بيعهم وشعن

ث أو الخبـث بـال كراهـة َدَ من الحارةَهَّالط في هاستعمال يجوز زمزم ماء أن الراجح القول -١٠٦

وريـة ومـاء زمـزم داخـل تحـت هـذا األصـل  ُهَّ الميـاه الط ألن األصل فيذلك إلى الحاجة دعت إذا

َفمن أخرجه عن كونه رافعا للحـ فيـد ُدليـل صـحيح ييوجـد ًزيال للخبـث فعليـه الـدليل وال ُث أو مـَدً

 .ذلك 

ُالمــاء المســتعمل ـفـي اصــطالح الف -١٠٧ ُالـمـاء المنفصــل أو المتســاقط ـمـن أعضــاء : قـهـاء هــو ُ ُ
ُالمتوضــئ أو المغتســل وـلـيس هــو ا لمــاء اـلـذي فضــل وبقــي بـعـد الوضــوء أو االغتســال فــي اإلـنـاء ُ

ُالذي يغترف منه ألن هذا الماء يطلق عليه   .) فضل الماء أو االغتسال ( ُ

أي طــاهر ـفـي نفســه وريـتـه ُهَّطارة ـبـاق عـلـى َهــَّطالســتعمل ـفـي ُ المــاء المأن اـلـراجحالـقـول  -١٠٨

ر وإذا ِهـَّطُورية إلـى وصـف الطـاهر غيـر مُهَّطمن وصف الانتقل  هألنه ال دليل على أنُومطهر لغيره 

  . وريةُهَّط ال وهيلم يكن دليل فاألصل بقاء ما كان على ما كان

 إلى  ألن إضافتهارمضانمن   يومآخر شمس روبُغزكاة الفطر تجب ب أن الراجح القول -١٠٩

ـهالفطــر يقتضــي اختصاصــها  روبُبغــيكــون  رمضــانشــهر  جميــع عــن يقــع فطــر أولمعلــوم أن و  ـب

 .ه من يوم آخر شمس

أجـــاز  وـيــومينبـيــوم أو  العـيــد قـبــلإال زكـــاة الفطـــر ال يجـــوز إخراجهـــا  أن اـلــراجح الـقــول -١١٠

  .كمهُح أعطي الشيء من قرب ما ألن يومين أو بيوم التقديمقهاء هذا ُالف

 عليــه اهللا صــلى النبــي ألنالصــالة  قبــل العيــد يــومصــبيحة  ســتحب إخــراج زكــاة الفطــرُ ي-١١١

ـ أن بهــا أمــر وســلم  تــأخيرقهــاء باســتحباب ُقــال الف وـلـذلك الصــالة إلــى الـنـاس روجُخــ قـبـل ؤدىـُت

 . يومال  هذافي قراءُالف اغناء ليتحققزكاة الفطر  إلخراج الوقت ليتسع الفطر يوم العيد صالة
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١٦

 ن او د رب ا/ إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

 وقـبــل الثانيــة الســجدة مــن الفــراغ تعقــب الـتــي الخفيفــة الجلســة هــي االســتراحة  جلســة-١١٢

 أن وأراد وـلـىُاأل الركـعـة ـمـن صــليُالم ـفـرغ إذا أي الرابـعـة الركـعـة وإـلـى الثانـيـة الركـعـة إـلـى ـهـوضُالن

 للركعـة يقـوم أن ادوأر الثالثـة الركعـة مـن فـرغ وإذا قـام ثـم قصـيرة جلسـة جلـس الثانية للركعة يقوم

  .قام ثم قصيرة جلسة جلس الرابعة

 نفــرد إذاُ فــي الصــالة مشــروعة فــي حــق اإلمــام والماالســتراحة جلســة أن الــراجحالقــول  -١١٣

 عليـه يشـق ال ومـن باشـرةُم القيـام عليـه يشـقف شـيخوخته أو مرضـه أو بدنـه لثقل الهً حتاجاُم كان

 . لها يجلس فال

 فـي حالـة عـدم  المـأمومفي حـقُال تشرع  في الصالة االستراحة ةجلسأن  الراجح القول -١١٤

 واجـبـة اإلمــام تابـعـةُم ألن  لهــايجـلـس ال إمامــه كــان إذا المــأموم يجـلـس الجـلـوس اإلمــام لهــا أي 

 التشـهد مـن اإلمـام قـام لـوكمـا   الظـاهرالواجـب تـرك فيولو  إمامه يتابع أن المأموم على ويجب

 . يجلس  يجوز له أنالتابعه في هذا القيام وُعليه أن ييجب  المأموم فإنً سهوا األول

فـي ضـاف إلـى زمـن ُعلـق علـى شـرط وال مُمالغيـر  هـو الطـالق : ُ المنجـزالطالق الصريح -١١٥

التـي ال تحتمـل الصـريحة باأللفـاظ إال يكـون وال صد به وقـوع الطـالق فـي الحـال َستقبل بل قُمال

ََّ مطلقةِأنت أو  طالقِأنت(  :مثل  لةفي الدالإال معنى الطالق وال تحتمل غيره      ) . طلقتك أوُ

ُنجزا لوقوعه مُمهذا الطالق مي ُوس ُطلقا مً   . صيغة التنجيز من غير تقييدبًرسال ً

الطـالق يقـع بـه  )ُ مطلقـة وأِأنـت طـالق أو طلقتـك ( كــــ ُباللفظ الصريح المنجـز الطالق  -١١٦

ًكان جادا أو هازال في الحال سواء   شـترط فيـه النيـةُال تود به التخويف أو التهديـد أو المـزح صَقً

جامعهـا فيـه ولـم ُهر لم يُلماء بشرط أن يحصل ذلك في طُ باتفاق العالطالق ولو لم ينوهبه فيقع 

ُتكن حائضا أو ن  .فساء على القول الراجح ً

فـي ذلـك ن األصـل النفسـاء تجـوز أل وأ قـراءة القـرآن للمـرأة الحـائض أن الـراجحالقول  -١١٧

الـقــرآن  يمـنــع ـمــن ـقــراءة صـــريح صـــحيحالحـــل حـتــى يـقــوم دلـيــل عـلــى المـنــع وـلــيس هـنــاك دلـيــل 

النساء كن يحضن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يكـن وألن للحائض أو النفساء 

  .ينههن عن قراءة القرآن  كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء
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 د رب ان او / إداد           ا  ل وام ااوال ار  ار ض

ال يجـب ونابـة َ الجمـن سـلُالغ صـفة فـي والمـرأة الرجل بين فرق الُالعلماء على أنه تفق ا -١١٨

سـتحب ُيولكن   إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعرسلُلغفي ا شعره ينقض أن منهما كلعلى 

 شـعرالبحيـث يصـل المـاء إلـى جميـع  المـاء مـن حثيـات ثـالث رأسـه علـى يحثي أن يكفيوذلك 

ــذ يجـــب  ًإال أن يكـــون مشـــدودا بقـــوة بحـيــث يخشـــى أن ال يصـــل المـــاء إـلــى أصـــوله فحينـئ

  .نقضه

سـل الحـيض بـل ُفـي غال يجـب عليهـا نقضـه  المرأة إذا ضفرت شعرها أن الراجحالقول  -١١٩

بحيث يصل الماء إلى جميـع  الماء من اتحثي ثالثأن تحثي على رأسها  يكفيوستحب ذلك ُي

ًمشدودا بقوة بحيث يخشى أن ال يصل الماء إلـى أصـوله فحينئـذ يجـب شعرها إال أن يكون 

  .نقضه

 علـى مـن يجـب ُمع يـوم الجمعـة فـي يـوم واحـد الع يوم العيد إذا اجتم أن الراجحالقول  -١٢٠

ُصلى صالة العيد مع اإلمـام أن يصـلي صـالة الجمعـة ألن  الجمعـةصـالة  عـن هجزئـُت العيـدة صـال ُ

ُولكـن يجـب أن يصـليها  خـرىُاأل فـي إحـداهما أدخـل واحـد جـنس من عبادتان تاجتمع إذاألنه 

  .الظهر صالة سقوط علىيدل  دليليوجد  ال ألنه معةُالجصالة  عن تخلفًظهرا إذا 

 .معة ُصالة الج صالة العيد مع اإلمام فإنه يجب عليه حضور لم يشهدأما من 

 مــن غيــره  أولــى الراتــبلي عليــه فــي المســجد فاإلمــامُصــالميــت إذا  أن الــراجحالقــول  -١٢١

وص وإن صـلي عليـه فـي مكـان غيـر ُصـلي عليـه أو لـم يـُالن من الناس أن يُسواء أوصى الميت لف

فإن أسقط إمام المسـجد  المسجد فأولى الناس به وصيه فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه

  .صي من الصالة فال بأس وإن تمسك بحقه فالحق لهحقه ومكن الو

حـق اسـتيفاء له رتهن ليس ُلمالك للراهن وأن ُقهاء على أن عين الرهن ومنافعه مُاتفق الف -١٢٢

األجــل حـلـول رتهن عـنـد ُ إذا تعــذر عـلـى اـلـراهن وـفـاء اـلـدين للمــ إالرهوـنـةَديـنـه ـمـن ثمــن الـعـين الم

 .ُالمحدد 

رهــون إذا ـلـم ـيـأذن ـلـه ُنتـفـاع بشــيء ـمـن المرتهن ال يحــل ـلـه االُالمــن قهــاء عـلـى أُاتـفـق الف -١٢٣

 .لالستخدام  ًا أو صالحً أو محلوباًالراهن ولم يكن المرهون مركوبا
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 د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

 إذا كان الـرهن عـن ديـن قـرضال يجوز  رهونةَبالعين المرتهن ُمانتفاع ال أن الراجحالقول  -١٢٤

وقـد أجمـع عوض غير عن  عتبر زيادةُ يألن هذا االنتفاع االنتفاعهذا أذن له الراهن في حتى وإن 

 هذا من الرباألن قترض بسبب القرض ُينتفع من مال المأن له قرض ال يجوز ُأن المُالعلماء على 

   . فهو رباًاجر نفعكل قرض  :  تقوللقاعدةوا

 يجـــوز ًا أو محلوـبــًامركوـبــكاـنــت  إذا َـبــالعين المرهوـنــةرتهن ُانتـفــاع المـــ أن اـلــراجحالـقــول  -١٢٥

عليهـا بقـدر النفقـة  االنتفـاعهـذا  ُ يشـترط أن يكـونولكـنذلـك لـه الـراهن فـي ولو لم يـأذن  ًطلقاُم

 مـع عـدم  كـانواق أو لغيبتـه أناع الراهن عن اإلنفالمتعليها سواء أكان اإلنفاق العدل مع تحري 

 .امتناعه وقدرته 

نهــار فطــر فــي ُكلــف أن يُســلم الـبـالغ العاقــل المُال يجــوز للملمــاء أـنـه ُالف ـبـين العِال خــ -١٢٦

بـعـد أن ً  واحــداًيوـمـاوـلـو  وـمـن أفطــر همــاـمـرض أو غيرالســفر أو شــرعي كالذر ُرمضــان إال لـعـشــهر 

ًمتعمـدا   صـيامهشرع فـي ويجـب عليـه أن  أتـى كبيـرة مـن كبـائر الـذنوب  فقـد شـرعيذرُمـن غيـر عـُ

  .يتوب إلى اهللا وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره

ً تعمـداُمـن األصـل مأي لـم يشـرع فيـه ً  واحـداًيومـايام ولـو ترك الصـمن  أن الراجحالقول  -١٢٧

 ال يســتفيد ـبـهولكـنـه ال ينفـعـه عـنـه ووـلـيس عــدم القضــاء تخفيـفـا ال يلزـمـه القضــاء شــرعي ذر ُـبـال ـعـ

خـرت عـن ذـلـك ُعـين فإنـهـا إذا أُؤقتـة بوقـت مُن القاعـدة أن كـل عـبـادة مأل قـبـل منـهُنـه لـن يألً شـيئا

فعلهـا قبـل قـدم  أي هالو قدم منه قبلُ تفكما أنها القبل من صاحبها ُذر لم تُعين بال عُالوقت الم

  .ًكذلك إذا فعلها بعده إال أن يكون معذورا منهقبل ُتدخول وقتها لم 

الشـرب فـي نهـار شـهر رمضـان ال يجـب عليـه إال  وأمـن تعمـد األكـل  أن الـراجحل القـو -١٢٨

 . ذر فلزمه إمساك بقية النهارُمساك بقية النهار ألنه أفطر بغير عواإلالقضاء فقط 

 قضــاء وال صــومه تمـُيـ فإـنـه ًجــاهال أوً ناســيا شــرب أو أكــلالصــائم إذا  أن اـلـراجحالـقـول  -١٢٩

 .لفرض وصيام النفل ويستوي في ذلك صيام ا عليه
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 د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

ســتغني بهــا ـعــن ُاألدويــة التــي تقــوم مقــام األكــل أو الشــرب بحيــث ي أن الــراجح القــول -١٣٠

ُئم ألنها تمد الجسم بعناصـر الغـذاء  أنها تفطر الصاغذيةُ المُالطعام والشراب مثل حقن الجلوكوز

 .ُالمغنية عن الطعام والشراب 

ــر التـــي ال أن الـــراجح القـــول -١٣١ عالجـــة ُبهـــا عـــن األكـــل والشـــرب ولكنهـــا للمُيســـتغني  اإلـب

عـن ُأخـذت سـواء فطـر الصـائم ُأنهـا ال تكالبنسلين واألنسولين أو تنشيط الجسم أو إبـر التطعـيم 

 .ا فساده على دليل يقوم حتى الصحة العبادات في األصل ألنطريق العضالت أو الوريد 

  فـيأصـبعه دخلُيـ كأنالقضاء عليه وجب و هصياممن تعمد القئ بطل أن  الراجحالقول  -١٣٢

 كريـه شـيء إلـى ينظـر أو فيقـيء كريهـة رائحـة يشـم أو يقـيء ثـم حلقـه أقصـى إلى يصل حتى فمه

 الصـيام وقت قبل للقئً شيئا يأكل  أويقيء ثمً شديداً عصرا بطنه  يعصر أويقيء ثم نفسه فتتقزز

 . جوفه في ما ليخرج بنفسه فعلأي  فعلي أو الصيام زمن في يقيء ثم

  .الفِخ بال كفارة وال عليه قضاء فال القئ غلبه منأما 

ُ دم الحـــيض أو النـفــاس يبطـــل الصـــيام وـلــو ـفــي اللحظـــة روجُخـــُأجمـــع العلمـــاء عـلــى أن  -١٣٣

 .جب عليها القضاء األخيرة من النهار وي

 .وال شئ عليها روب الشمس صح صومها ُ ولكنه لم يخرج إال بعد غهأحست بانتقاللو أما 

ُأن من تعمد خروج المني بشئ يمكن التحـرز منـه بـدون جمـاع كالمباشـرة  الراجح القول -١٣٤ ُ

 .والمس وتكرار النظر واالستمناء باليد ونحو ذلك بطل صومه وعليه القضاء 

  .الصائم من بتعمد ولو  الصائميفطر ال المذيُخروج  أن الراجحول الق -١٣٥

َّـمـن الـبـدن بطريـقـة معيـنـة  ـهـي إخــراج اـلـدم الفاســدوجاـمـة ِالح أن اـلـراجح الـقـول -١٣٦  ُتبطــل ال ُ

ِويقــاس عـلـي الحالصــيام 
ُجامــة فــي الحكــم كــل مــا كــان فــي معناهــا مـثـل اـلـدم اـلـذي يســحب مــن ُ ُ

 ) . أي التبرع بالدم ( احتاج إليه اإلنسان ليحقن في إنسان آخر 

جاـمـة عــن طرـيـق ـمـص اـلـدم ِم ال يبطــل صــومه إال إذا كاـنـت الحِاجَالحــ أن اـلـراجحالـقـول  -١٣٧

باشـــر وال يحـتــاج ُ أـمــا إذا كاـنــت بطرـيــق غـيــر مًفطـــراُم ـبــذلك فيكـــونـبــالفم وـنــزل اـلــدم إـلــى حلـقــه 

 .لحجامة فال يبطل صومه م إلي مص الدم بفمه كأن يستعمل األدوات الحديثة في اِاجَالح
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قضـاء وجـب عليـه الالفطر وهو صائم بطل صومه ووعزم على من نوى  أن الراجحالقول  -١٣٨

ُإذا كان جازما غير موذلك   .يته ولو عدل بعد ذلك عن نحتى تردد ً

 ألنصـومه  يبطـل ال أنـه تردد هولكنالفطر وهو صائم على  يعزم لممن  أن الراجحالقول  -١٣٩

 . وإزالتها قطعها علىويجزم  يعزم حتى النية بقاء األصل

أن  :وهــي روط ُماعــدا الحــيض والنفــاس ال يفطــر بهــا الصــائم إال بشــُ جميــع المفطــرات -١٤٠

ُيكون عالما بـالح ًقاصـدا  أن يكـون -ً أن يكـون ذاكـرا -ًن عالمـا بالوقـت أن يكـو -كم الشـرعي ً

 .فعل لًـختارا لُمو

  لهـاختارُمو ذاكر وعالموهو  اإلنسان فعلها إذاماعدا الحيض والنفاس بطالت الصيام ُم -١٤١

 فــي كــان إن اإلمســاك وجــوب - الصــوم فســاد -ً واجبــا الصــوم كــان إذا اإلثــم : اعليهــ ترتــبي

ِ الكفــارة المغلظــة فــي حاـلـة الج–ً واجـبـا صــومه كــان إذا القضــاء - رمضــان
عتــق رقبــة مــاع وهــي ُ

ًطعم سـتين مسـكينا ُتتابعين فان عجز عن ذلك فليُؤمنة فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين مُم

 .  وال ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إال عند العجز عن السابقة

 وهـو واحـد شـيء إال عليـه يترتب ال فإنهباختياره  م الصائوأفسدهً تطوعا الصوم كان إذا -١٤٢

 . قضاء وال إثم عليه وليس الصوم فساد

ُمــاع يبطــل الصــيام ويوجــب القضــاء والكفــارة المِلمــاء علــى أن الجُ أجمــع الع-١٤٣ ُ   وهــيغلظــةُ

طعم ُؤمـنـة ـفـإن ـلـم يقــدر عـلـى ذـلـك فليصــم شــهرين متـتـابعين ـفـان عجــز عــن ذـلـك فـلـيُعـتـق رقـبـة م

.  ًا وال ينتقــل مــن خطــوة منهــا إـلـى الخطــوة الـتـي تليهــا إال عـنـد العجــز عــن الســابقةســتين مســكين

ُفمن جامع عامدا ذاكرا م ً ًختارا في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم بطـل صـومه وترتـب علـى ً

 ) .اإلثم ولزوم اإلمساك ووجوب القضاء ووجوب الكفارة : ( ذلك 

ًمضــان ناســيا أو مكرهــا ال يجــب عليــه شـــئ ال أن مــن جــامع فــي نـهــار ر الــراجحالقــول  -١٤٤ ًُ

 .كفارة الالقضاء وال 
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ُالطهالماء  -١٤٥  خلقتـه أصـل علـى وبقـي األرض مـن نبـع أو السـماء مـن نـزل ماء كل هو  :ورَّ

ُمـن حـرارة أو بـرودة أو عذوبـةعليها لق ُالتي خ   وهـي الثالثـة أوصـافه أحـد تتغيـر لـم أي ُ أو ملوحـةُ

  . الماء وريةَُّ طهتسلب التي األشياء من بشيء ائحةوالر والطعم اللون

ُالطهـالمـاء  -١٤٦ األصــغر واألكبـر  ثَدَلحـابـه رفـع ُي ِّـطهر لغيـرهُموطـاهر فـي نفسـه : ُحكمـه  ورَّ

 . هزرع ونحوالبدن وسقي الثياب ولارب وتنظيف ُشالكل واألفي ستعمل ُيوزال به النجاسة ُوت

ـفـي نهــار رمضــان أنهــا مــاع ِطاوعــة لزوجهــا ـفـي الجُ م الزوجــة إذا كاـنـتأن اـلـراجحالـقـول  -١٤٧

األصــل فـي األحكـام تسـاوي الرجـل والمـرأة إال ـمـا ن ألمثـل الـزوج  غلظـةُالمالكفـارة تجـب عليهـا 

الرجــل والمــرأة ُمشــتركة بينهمــا يســتوي فيهــا قوبــة ُألنهــا عو لنص عليــهاســتثناه الشــارع الحكــيم بــا

 . كحد الزنا

معـذورة بـإكراه ماع في نهار رمضان وكانـت ِ الزوجة إذا حصل منها الجأن الراجحالقول  -١٤٨

مـاع فـي نهـار ِ بتحـريم الجً أو جهـالًانسـيانحصـل منهـا ذلـك دافعتـه أو ُوعجـزت عـن ممن زوجهـا 

  .ليس عليها قضاء وال كفارةطل صيامها وأنه ال يبرمضان 

ُـمــثال يجـــوز ـلــه أن يهـــر ُلصـــالة الظ ـمــن دخـــل المســـجد -١٤٩ ـنــوي بهمـــا تحـيــة يصـــلي ركعـتــين ً

 توضـأكـذلك لـو  بـركعتين و لـه بـذلك أجـر صـالتينحصـلويهـر ُلصـالة الظنة الراتبـة ُالسوالمسجد 

ً لـه بـذلك أيضـا أجـر حصـلي نة الراتبـةُالسـونوي تحية المسجد وركعتي الوضوء والمسجد دخل و

  أن تكـون العبـادتينها وضـابط "تـداخل العبـادات"  سـمىُ وهـذه المسـألة تثالث صلوات بركعتين

جــرد الفعــل فهنــا ُمهــو  المقصــود بالعبــادة مــانإـلـذاتها مقصــودة  غيــر اهماإحــدو مــن جــنس واحــد

  .العبادتين بحيث يكفي عن الفعلين فعل واحد فقطبين يجوز التداخل 

 الجمـعال يجوز لـه حى ُنة الفجر حتى طلعت الشمس وجاء وقت صالة الضُفاتته سمن  -١٥٠

ــداهما عـــنجـــزئُت  والحىُصـــالة الضـــونة الفجـــر ُســـبـــين  ســـتقلة ُنة الفجـــر مُألن ســـ خـــرىُاأل  إحـ

العـبـادة أو ا ـلـذاته ةمقصــودات الـتـداخل العـبـادكــذلك وال يجــوز حى ُنة الضــُوســ اـلـذاته ةمقصــودو

 . التابعة لها والراتبةًكصالة الفجر مثال صالة الفريضة  يجمع بين كمنتابعة لغيرها ال
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قبـل  ولكن تـذكره  إذا نسي التشهد األولًنفرداُ كان أو مًصلي إماماُ المأن الراجحالقول  -١٥١

ُلم يقم قياما يللقيام أي ينهض أن  فـارق ُت أو لـم فارق ركبتـاه األرضُ تلم" أي  فارق به حد القعودً

ـأنــه " فخــذاه ســاقيه لعــدم الزيــادة للســهو جود ُتم صــالته وال يجــب عليــه الســُ يســتقر ويتشــهد وـي

ألنـه  وعدم النقص أما عدم النقص فألنه أتى بالتشهد وأما عـدم الزيـادة فألنـه لـم يـأت بفعـل زائـد

 . لوسُما زال على حد الج

 وشـرع فـي القيـام  إذا نسي التشـهد األولًنفرداُ كان أو مًصلي إماماُ المأن الراجح القول -١٥٢

وقبـل  ركبتـاه األرضأو  فخـذاه سـاقيه ت أي بعـد أن فارقـه للقيـامضـوبعد نهُثم تذكره أو نبه عليه 

وذلـك ألنـه لـم  للسـهوجود ُعليـه السـوال يجـب   ويتشـهد ويـتم صـالته يجلـسأنـهً أن يستتم قائما

ع ـفـي االنتـقـال واالنتـقـال ـلـيس ورُشـــهـو عتـبـر زـيـادة وإنـمـا ُـهـذا االنتـقـال ال يوالقـيـام حــد يصــل إـلـى 

  . لذاته فكأنه لم يزد في صالته ً مقصوداًركنا

 وشـرع فـي القيـام  إذا نسي التشـهد األولًنفرداُ كان أو مًصلي إماماُ المأن الراجح القول -١٥٣

ـم ـتـذكره أو نبــه عليــه ًســتتم قائمــا ى احـتـ عليــه يحــرم أنــه  قبــل أن يشــرع فــي القــراءةو هقيامــبعــد ُـث

 . أن يسجد للسهو قبل السالم ويجب عليهالرجوع 

ً صالته إن رجع عامدا وعالما بوتبطل ًأما إن رجع ناسيا أو جاهال   الرجوعتحريمً  تهفال تبطل صـالً

ًن محل التشـهد تمامـا ووصـل إلـى الـركن الـذي يليـه ألنه انفصل ع عليه أن يسجد للسهويجب و

 .وهو القيام وال يجوز الرجوع من ركن إلى واجب 

 وشـرع فـي القيـام  إذا نسي التشـهد األولًنفرداُ كان أو مًصلي إماماُ المأن الراجحالقول  -١٥٤

الرجــوع لـيـه عيحــرم أـنـه  ُقيامــه وشــروعه فــي القــراءةبعــد ُـثـم ـتـذكره أو نـبـه علـيـه ًســتتم قائمــا حـتـى ا

 .ويجب عليه أن يسجد للسهو قبل السالم 

ًوتبطل صالته إن رجع عامدا وعالما   تهفال تبطل صـالًجاهال ًناسيا أو أما إن رجع  الرجوع بتحريمً

  .عليه أن يسجد للسهويجب و

 وإن  فقـطالفاتحـةقراءة سـورة يقتصر فيهما على  الركعة الثالثة والرابعةأن  الراجح القول -١٥٥

  .ً عليهما أحيانا فال بأسزيد
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لــو أدرك فعلــى هــذا ودركــه المســبوق مــع اإلمــام هــو أول صــالته ُمــا يأن  اـلـراجح القــول -١٥٦

ذه الركعة تكون هي الثانية لإلمـام واألولـى المسبوق مع اإلمام الركعة الثانية من صالة المغرب فه

لهذا المأموم ثم الثالثة لإلمام تكون هي الثانيـة للمـأموم فـإذا سـلم اإلمـام قـام هـذا المسـبوق ليـتم 

 .ًالثالثة له فيقرأ فيها بالفاتحة سرا هي تكون هذه الركعة وصالته 

ب ولـيس لهـا تعلـق باللسـان النيـة ومحلهـا القلـ:  ال يصح إال بها وهـي روطُ شلهالوضوء  -١٥٧

بدـلـه وـهـو الـتـيمم اســتعمال  أو ر لغـيـرهـِهـَّطُالطــاهر ـفـي نفســه الم: ور وـهـو ـُهـَّاســتعمال المــاء الط -

خلــو مــن الموانــع الشــرعية كالجنابــة ال - عنــد فقــده أو العجــز عــن اســتعمالهتراب أو جنســه بــال

ن بــه ســلس بــول أو خــول وقــت الصــالة بالنســبة ألصــحاب األعــذار كمــُد - والحــيض والنفــاس

زوال ما يمنع وصـول  - وضوءهصح ي قبل دخول الوقت لم توضأانفالت ريح أو استحاضة فلو 

 . الماء إلى الجسد مثل البويه والمناكير ونحو ذلك

المعقـود عليهـا أصـبحت المـرأة ُفـي الـزواج بجميـع شـروطه وأركانـه إذا تم العقد الشرعي  -١٥٨

 خلـوةالبلـة وُقال مـا يحـل لسـائر األزواج مـع زوجـاتهم مـن النظـر ومنهـاله يحل للعاقد عليها زوجة 

فـال يحـرم عليهمـا لذاتـه  الـدخول بعد العقد وقبـل أما الجماع بينهما أي قبل الدخولونحو ذلك 

 تإذا كانــألن كــل منهمــا حــل لآلخــر فهــو زوج لهــا وهــي زوجــة لــه ولكــن يحــرم الجمــاع بينهمــا 

من هذا الجماع وتلد قبـل وقـت زوجة المعقود عليها حمل الآثار سيئة كأن تتترتب عليه مفاسد و

ُحـدد فتـتهم فـي عرضـها وقـد يحصـل طـالق مـن الـزوج أو وفـاة فـيظن أنُخول المُالد  بكـر وهـي هـاَُّ

 .ثيب 

جــــرد إدراك ُأمـــا م إال بـــإدراك ركعـــة كامـلـــةدرك ُال ـتـــالجماعـــة أن صــــالة  الـــراجحالقـــول  -١٥٩

ً الركعة فال يعد ذلك إدراكا لصالة الجماعةدونوكان  ه أو ما قبل األخيرالتشهد ُّ.  

 فإنـه ال  اإلنسـانستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بهـاُجميع األغسال المأن  الراجح القول -١٦٠

 . األكبر واألصغر ثَدَرع للحُيتيمم عنها ألن التيمم إنما ش
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فطــر وـلـو وصــل طعــم الكحــل إـلـى الحـلـق ُال يأن االكتحــال أثـنـاء الصــيام  اـلـراجحالـقـول  -١٦١

 وأالشــرب وال يحصــل ـبـه مــا يحصــل باألكــل  وأًشــربا وال بمعـنـى األكــل  وأًســمى أكــال ُال يألـنـه 

ـيـدل عـلـى أن الكحــل  ـعـن النـبـي صــلى اهللا علـيـه وســلمحــديث صــحيح صــريح ال يوجــد الشــرب و

 .الدليل على المنع يثبت الجواز حتى األصل ففطر ُم

 مـثــل إذا دـعــت الضـــرورة إـلــى ذـلــكأن الصـــالة أـمــام اإلـمــام ال تصــح إال  اـلــراجحالقــول  -١٦٢

ى ِصـلُى خلفه فحينئذ يَصلُمكن أن يُوال ي معة أو الجنازةُصلين في صالة الجُامتالء المسجد بالم

ـاأمامــه   مــن واجـبـات الصــالة فــي الجماعــة  والواجـبـات ًوذـلـك ألن ـتـرك التقــدم علــى اإلمــام واجـب

وإن كاـنـت واجـبـة ـفـي أصــل الصــالة فالواجــب فــي الجماعــة أوـلـى بالســقوط  ذرُكلهــا تســقط بالـعـ

  .  وغير ذلكارةَهَّالطصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس وُولهذا يسقط عن الم

روب ُ يبدأ من بعد صالة العيد وينتهي بغـ يوم العيدضحيةُ األوقت ذبحأن  جحالرا القول -١٦٣

  .يوم العيد وثالثة أيام بعده: أن أيام الذبح أربعة شمس أخر أيام التشريق الثالثة أم 

بالصــالة شــترط أن تكــون عـنـد اإلحــرام ُت ـبـين الصــالتين ال  نـيـة الجمــعأن اـلـراجحالقــول  -١٦٤

الثانيـة اإلحرام بالصالة ولو عند بل األولى الصالة  من سالمالولو بعد ن األولى بل يجوز أن تكو

 .ً ما دام السبب موجودا

 وغابـت الشـمس ثـم شـرع فـي صـالة المغـرب بـدون نيـة ًسـافراُلو أن اإلنسان كـان م:  مثال ذلك

  . جاز له ذلك طرأ عليه أن يجمعأو بعد انتهائها  في أثناء الصالة هالجمع لكن

 ال فـي جمـع التقـديم ًليست شـرطا المجموعتينالصالتين واالة بين ُ المأن الراجحل القو -١٦٥

بحيـث والعكـس ولـى ُضـم وقـت الثانيـة لأل:   الضـم بالوقـت أياهمعنـهنـا الجمـع ألن وال التأخير 

 .ذر وليس ضم الفعل ُ عند العً واحداًيكون الوقتان وقتا

طلـق ُألنـه ال يفطـر الصـائم ُ شـهر رمضـان ال ت الشـرجية فـي نهـارقنـةُالحأن  الراجحالقول  -١٦٦

ً فهــي ليســت أكــال وال شــربا وال ً وال عرفــاًالشــرب ال لغــة وأعليهــا اســم األكــل   وأبمعـنـى األكــل ً

حـديث صـحيح صـريح عـن النبـي ال يوجد الشرب و وأ ما يحصل باألكل االشرب وال يحصل به

 .الدليل على المنع يثبت حتى الجواز األصل ففطر ُت هاصلى اهللا عليه وسلم يدل على أن
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سـواء كانـا رجلـين أم امـرأتين أم حـرم ُم  واحـدقبـردفن اثنـين فـأكثر فـي أن  الراجحالقول  -١٦٧

ؤتى بجنـازتين وتـدفنا ُ الـدفن فـي زمـن واحـد بـأن يـوال فـرق بـين أن يكـون  وامـرأة إال لضـرورةًرجـال

  .ًدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غداُفي القبر أو أن ت

  بتشـهدين وتسـليم كصـالة المـغـربُ ركعـات متصـلةثالثبـصـالة الـوتر أن  الـراجح القـول -١٦٨

فـي بعـض ثبت  بل  الوتر بمثل هذه الصفةصليُصلى اهللا عليه وسلم أنه كان يالنبي  نثبت عيلم 

  .نهى عن ذلكالاألحاديث 

مــن أجــل النفقــة علـيـه ـلـم الشــرعي ِأن إعطــاء الزكــاة لمــن تفــرغ لطـلـب الع اـلـراجح الـقـول -١٦٩

 . لم نوع من الجهاد في سبيل اهللاِألن طلب العتجوز 

حبســــني حــــابس إن : (   يـقـــولـبـــأن ـمـــرةُاالشــــتراط ـفـــي الحــــج أو الع أن اـلـــراجحالقـــول  -١٧٠

 .سك ُمن إتمام النيخشي من مانع يمنعه نة لمن ُس) تني لي حيث حبسِحَفم

 فــي صــحة الصــالة فـلـو صــلى اإلنســان ًالجماعــة ليســت شــرطاأن صــالة  اـلـراجح القــول -١٧١

ُ وحرم األجر المذر فصالته صحيحةُوحده بال ع  .ترتب علي حضور صالة الجماعة ُ

فمن أتم صالته فـي السـفر نة وليس بواجب ُأن قصر الصالة في السفر س الراجحالقول  -١٧٢

 خالف هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم هألنعلى اإلتمام كره له االستمرار ُبذلك ولكن ي يأثم ال

 .في السفر الدائم وستمر ُالم

ً ل عليه حتـى وإن كـان كبيـراَّصُصلى إال على من لم يُت ال أن صالة الغائب الراجحالقول  -١٧٣

  . ذلكأو جاهه أو غير في علمه أو ماله

ُأن المسح على العمامة ال يشـترط فيـه أن تكـون العمامـة محنكـة  الراجح القول -١٧٤ ُ
ِ أو ذات ِ

 . ذلك ال دليل على اشتراط  ألنه ذؤابة

ــراجح القـــول -١٧٥ ــل ُ ثبـتــت بمارةَهـــَّالطألن  ُال تبطـــل بخلـــع الخفـــين ارةَهـــَّالطأن  اـل قتضـــى دلـي

تقض إال ـبــدليل شـــرعي وال دلـيــل عـلــى ذـلــك قتضـــى دلـيــل شـــرعي فإـنــه ال يـنــُشـــرعي وـمــا ثـبــت بم

 . ارةَهَّالطاألصل بقاء و
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 الـذي تـرى مـن الخفيـف و أُالمخـرقأو الجـورب ف ُعلـى الخـ المسـح أن الـراجح القول -١٧٦

 المسـح فـي الـواردة صـوصُالن ألن ًامكنـُشـي بـه م والمًف باقيـاُما دام اسـم الخـ جائز ورائه البشرة

 حتـى إطالقـه علـى يبقـى أن يجـب فإنـه صـوصُالنمـن ً طلقـاُم ورد ومـا طلقـةُمجـاءت  فـينُالخ على

 مــن فــافهمِخ تخـلـو ال قــراءُالف وغاـلـب قــراءُف كــانوا الصــحابة مــنً كثـيـرا وألن -ُـيـأتي دلـيـل يقـيـده 

 عليـه ينبـه ولم وسلم عليه اهللا صلى الرسول عهد في قوم منً كثيرا أوً غالبا هذا انك فإذا روقُخ

ِاشـتراط كـون الخفـاف سـليمة مـن وألن  - بشرط ليس أنه على دل وسلم عليه اهللا صلى الرسول

  .فينكلُ على الموالتسهيلخصة من حيث التخفيف ُناف للمقصود من الرُروق مُالخ

دليـل وجـد ُفـين ألنـه ال يُدة المسـح علـى الخُ ال تبطل بانتهاء مـارةَهَّالطأن  الراجح القول -١٧٧

النـبـي صــلى اهللا طــالن ذـلـك وألن ُعـلـى بنة رســوله صــلى اهللا علـيـه وســلم ُـمـن كـتـاب اهللا وال ـمـن ســ

دة ُإذا تمـت المـفـ ارةَهـَّالط ال انتهـاء ئـهمـدة انتهامن أجل أن تعـرف دة المسح ُعليه وسلم وقت م

قتضـى ُقتضـى دليـل شـرعي ومـا ثبـت بمُال تبطـل ألنهـا ثبتـت بمفـإن طهارتـه رة واإلنسان علـى طهـا

 .ارة َهَّدليل شرعي فال ينتقض إال بدليل شرعي آخر وال دليل على ذلك واألصل بقاء الط

 أو الحــيض أو ـمـن الجنابـةسـل ُالبـدن ـفـي الغ ســائر ـفـي غسـل  التثليـثأن اـلـراجحالقـول  -١٧٨

ثبـوت ذلـك فـي حـديث األيسـر لعـدم الجانـب فـي  وال ب األيمـن الجان فيال ستحبُال ي النفاس

 .النبي صلى اهللا عليه وسلم صحيح عن 

ألن  نجاســة معنوـيـة تهنجاســوإنمــا أن الخمــر ـلـيس ـبـنجس نجاســة حســية  اـلـراجحالـقـول  -١٧٩

 هوال يلزم من تحريموجد دليل على ذلك ُته وال ينجاسعلى دليل ال حتى يقوم ارةَهَّاألصل فيه الط

 . نجاسة بدليل أن السم حرام وليس بنجسال

أو انفــالت رـيـح أو المستحاضــة ســلس ـبـول كمــن ـبـه ـثـه داـئـم َدَحأن مــن  اـلـراجحالـقـول  -١٨٠

ثـه دائـم ال َدَ ال ينتقض وضوءه إال بناقض آخر لعدم الـدليل علـى الـنقض وألن مـن ح ذلكونحوه

 . ستمرُث معه دائم ومَدَيستفيد بالوضوء ألن الح
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 تنبيهــه المــأمومين علــى وجــبً ناســيا خامســة ركعــة إـلـى قــام إذا اإلمــامأن  اـلـراجح القــول -١٨١

 تـابعي أن الخامسـة أنهـا يعلـم الـذي للمـأموم يجـز لم صواب على أنه منهً ظنا يرجع لم فإن ليرجع

 بـل للصـالة بطـلُم وهـذاً عامـداً عالمـا الصـالة فـي ركعة زاد قد يكون بذلك ألنه معه ويقوم اإلمام

 . معه سلمُوي اإلمام ينتظر ثم ويتشهد المأموم يجلس

َّجــد إذا وذـلـك إلـيـه الحاجــة عـنـد نةُســ ســافرُللم الجـمـعأن  اـلـراجحالـقـول  -١٨٢  أي الطرـيـق ـبـه َ

 أمـا لـه أسـهل كـان إن تـأخير جمـع أو لـه أسـهل كان إن تقديم جمع فيجمع سفره في استمر إذا

 .بذلك  بأس فال جمع وإن يجمع أال فاألفضل  الذي سافر إليهالبلد فيفي حالة استقراره 

 االغتسـال عـن الوضـوء  هـذا جنابة واغتسل كفاهيهاإلنسان إذا كان علأن  الراجحالقول  -١٨٣

 . هوإن لم ينو

فــي صــالة الفــرض أو النفــل ال يجــوز تصــار علــى تســليمة واحــدة االقأن  الــراجحالقــول  -١٨٤

ألن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم خـرى عـن الشـمال ُتسليمتين إحـداهما عـن اليمـين واألالواجب و

  .يدل على أنه ال بد منهماوهذا  يهما في صالتهواظب علُكان ي

ـنـافي ُ بمــا ي النـيـة قـبـلِت أثـنـاء النهــار وـلـم ـيـأطـلـقُ م ـنـوى صــيام نـفـلأن ـمـن اـلـراجحالـقـول  -١٨٥

قبـل الـزوال أم بعـد الـزوال نيتـه  تالصوم من أكل أو شرب أو غيرهمـا فصـومه صـحيح سـواء كانـ

روب ُكتـب لـه أجـر الصـيام منـذ نـوى إلـى غـُيأي ثاب من النيـة فقـط ُيبل ثاب من أول النهار ُيال و

. الشمس

ألن هــذا إثبــات للحــق  بحــق لــك يجــوز إذا كــانُأن اإلكــراه علــى بـيـع الم الــراجح القــول -١٨٦

ُلما وال عُ بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظُ ملكهبيعإذا أكره اإلنسان على :  أي  .ً دواناً

شــخص رهــن بيتــه إلنســان فــي ديــن عليــه وحــل اـلـدين فطاـلـب اـلـدائن بدينــه ولكــن :  مثــال ذـلـك

ألجـل  رغم علـى ذلـكُيـوجبر الراهن على بيع بيته ُالراهن الذي عليه الدين أبى ففي هذه الحال ي

 . أن يستوفي صاحب الحق حقه

 فـي  في حقه كغيرهستحبةُ منةُ بل هو سًطلقاُكره للصائم مُال يواك ِالس  أنالراجح القول -١٨٧

 . عام هكمُحواك ِألن استعمال الس أي وقت من األوقات
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شـــترط للـطــواف لـعــدم وجـــود ـنــص ُتث األصـــغر ال َدَارة ـمــن الحــــَهــَّ الط أناـلــراجح الـقــول -١٨٨

 .يدل على اشتراط ذلك صحيح صريح 

مـن أدرك أـقـل ـمـن ودرك إال بـإدراك ركـعـة كامـلـة مـن وقتـهـا ُ أن الصـالة ال ـتـاـلـراجح القـول -١٨٩

 .عن النبي صلى اهللا عليه وسلم صريح الصحيح ديث ال لظاهر الحًذلك ال يكون مدركا للصالة

فـي الصـالة وخارجهـا هـي مـا بـين  التـي يجـب عليـه سـترها أن عورة الرجـل الراجحالقول  -١٩٠

ُالسرة والركبة أما كبةُرة والرُالس   . فال يجب سترهماداخلتين في العورةفليستا ُ

إلـمــام ـبــل إذا بطـلــت صـــالة اإلـمــام صـــالة الـمــأموم ال تبطـــل بصـــالة ا أن اـلــراجحالـقــول   -١٩١

 اإلمــام بطلــت صــالته بمقتضــى الــدليل  ألنبطلــت صــالته فقــط وبقيــت صــالة المــأموم صــحيحة

دليـل مـن كتـاب اهللا وجد ُوال يً  أيضامكن أن نبطل صالة المأموم إال بدليل صحيحُوال ي الصحيح

  .صالة اإلمامعلى أن صالة المأموم تبطل بصلى اهللا عليه وسلم يدل نة رسوله ُأو س

 عـنــدشــبه فـعــل المجــوس ُمكــروه ألـنــه ي إغـمــاض العينــين ـفــي الصــالة أن الــراجحالقــول  -١٩٢

 ٍشــغله لــو فــتح عينيــه فحينئــذُعبــادتهم النيــران إال إذا كــان هنــاك ســبب مثــل أن يكــون حولــه مــا ي

 .  لهذه المفسدةًغمض عينيه تحاشياُي

نة فـي ُالسـبـه مـا جـاءت  فيقبـل السـالم يجـب أن يكـون جود السـهوُ أن سالراجحالقول  -١٩٣

 .بعد السالم  نة في كونهُالسبه ما جاءت  فييكون بعد السالموكونه قبل السالم 

يـتــرجح فـيــه أحـــد  الشـــك إذا كـــان  يكـــون بـعــد الســـالمجود الســـهوُ أن ســـاـلــراجحالـقــول  -١٩٤

 .ال يترجح فيه أحد الطرفين  الشك إذا كان يكون قبل السالموالطرفين 

مشــروعة نة ُـلـيس بســ أو غـيـره ـنـوتُ مســح الوجــه بالـيـدين بـعـد دعــاء الق أناـلـراجحـقـول ال -١٩٥

جــة لإلنســان ُيكــون حـلـم يثـبـت فـيـه حــديث صــحيح أي ضــعيفة ذـلـك ألن األحادـيـث اـلـواردة ـفـي 

يـدعو ويرفـع يديـه وال أنـه كـان  صـلى اهللا عليـه وسـلم  ولكن الثابت عن النبـيعند اهللا إذا عمل به

 .يمسح بهما وجهه 

 خلـف صـلى العشـاءتنفـل كمـن ُفترض تصح خلـف صـالة المُصالة الم  أنالراجحالقول  -١٩٦

  .التراويحصلي ُإمام ي
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جــرت عــادة أهــل البلــد و أنة إال لمــن يحتاجــه ُأن ـلـبس الخــاتم ـلـيس بســ الــراجح القــول -١٩٧

ـه يكــون  هبلبســإذا ـلـم تجــر العــادة أمــا فــي حاـلـة  فيجــوز هبلبســ هرة ُلـبـاس شـــبـذلك فــال يجــوز ألـن

 . عنهيتحدث الناس 

 وفـي حالـة ال يجوزشتغل بتحصيل شرطها ُتأخير الصالة عن وقتها للمأن  الراجحالقول  -١٩٨

 تمـا صـحتحصـيل الشـرط ار روج الوقت صـلى علـى حسـب حالـه ألنـه لـو جـاز انتظـُخاف خلو 

 .ؤخر الصالة حتى يجد الماء ُ التيمم ألنه بإمكان كل إنسان أن ييةعوشرم

 تسـقط  عنـد العجـز عنهـا ولكـن التسقط األفعال واألقوال في الصالة أن الراجح القول -١٩٩

جود ُسـكـوع والُالرالقيـام و أنه في صالة وينوي القـراءة وينـوي صليُ المينويففي هذه الحالة النية 

أـقـوال وأفـعـال بنـيـة ـفـإذا ســقطت أقوالهــا وأفعالهــا ـبـالعجز عنهــا عـبـارة عــن ألن الصــالة ـلـوس ُوالج

 .ومحلها القلب بقيت النية 

درة عليهـا وتسـقط األقـوال عنـد ُ مـع القـتسـقط األفعـال فـي الصـالة ال أن الـراجح القول -٢٠٠

لــوس ُجود وجُكــوع وســُقيــام ورصــلي بجميــع األفعــال مــن ُالعجــز عنهــا ففــي هــذه الحالــة يقــوم الم

ســمع اهللا لـمـن حـمـده جود وقـول ُـكـوع والســُونحـو ذـلـك ويـنـوي التكبيـر والـقـراءة والتســبيح فـي الر

 والتشــهد والتســليم ونحــو ذلــك مــن األقــوال وذلــك عنــد عجــزه عــن تحرـيــك ربنــا ولــك الحمــد

  .ً أو جهراًاللسان عن النطق والتلفظ بها سرا

درة عليهـا وتسـقط األفعـال عنـد ُ مـع القـتسـقطل فـي الصـالة ال األقـوا أن الـراجح القول -٢٠١

 سـمع  ويقـولجودُالسـالركـوع وتسـبيح سـبح ُويقـرأ يوصـلي ُالمكبـر ُيالعجز عنها ففي هـذه الحالـة 

جود ُوالســالركـوع القـيـام وبقلبـه  يـنـويو ونحـو ذـلـك مـن األقـوال اهللا لمـن حمـده ربـنـا ولـك الحـمـد

فـاتقوا اهللا مـا ( :   مثـلقتضـى القواعـد الشـرعيةُمهـو ن هـذا  أل ونحـو ذلـك مـن األفعـاللوسُوالج

  . )وال تكليف إال بمقدور  ) (استطعتم

مثـل والثمـار بـوب ُالحدخر مـن ُكـال ويـُ زكاة الـزروع ال تجـب إال فيمـا يأن الراجح القول -٢٠٢

كــــه الفوامثـــل فـــإن لـــم تكـــن كـــذلك ونحـــو ذـلـــك التمـــر والزبيـــب ورة ُرز والـــذُر والشـــعير واألُالبـــ

  .دخرُكال وال تُوالخضروات فال زكاة فيها ألنها ال ت
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لوالـدين وإن علـوا وإلـى الولـد وإن سـفل إذا كـانوا  يجوز صرفها لأن الزكاة الراجح القول -٢٠٣

قيد بوصف الفقر والمسـكنة فكـل مـن انطبـق ُاستحقاق الزكاة م ألن ن نفقتهمفقراء وهو عاجز ع

  .عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة

ًأن يدفع الزكاة ألصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه فإن وجبـت نفقـتهم عليـه ذكي ُللميجوز ف

 . فال يجوز أن يدفع لهم الزكاة ألن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه

َ المـال يـدافع أوالعـرض  أو على الـنفس"   بغير حقالمعتدي" أن الصائل  الراجحالقول  -٢٠٤ ُ

الصـائل يشـمل الصـائل  علـى القاتـل وال ضـمانتـل وُقباألسهل فاألسهل فإن لم ينـدفع إال بالقتـل 

  .من بني آدم ومن غير بني آدم

ًال يضـربه ضـربا شـديدا وإذا انـدفع فإذا اندفع بالتهديد فال يضربه وإذا اندفع بالضرب الخفيف ف ً

 . بالضرب الشديد فال يقتله وإذا لم يندفع إال بالقتل فله قتله

فعة فــي حــال فــإذا كانــت ُفعة فــي حــال ولــيس لــه الشــُالقــول الــراجح أن الجــار لــه الشــ -٢٠٥

ن لـك فـإُحـق الم ًسقى به الزرع واحدا أو أي شيء اشـتركا فيـه مـنُالطريق واحدة أو الماء الذي ي

  .فعةُشترك فال شُفعة ثابتة وإذا لم يكن بينهما حق مُالش

وهــذا ـمـن اـلـدهر ِّرـيـد أن يعرفهــا ـمـدى ُنشــد يُقطــة مكــة ال تحــل إال لمُل  الـقـول اـلـراجح أن-٢٠٦

قطـة الحـرم إال ُكمـة فـي ذلـك أنـه إذا علـم اإلنسـان أنـه ال يحـل لـه التقـاط لِخصائص الحـرم والح

َما فإنه سوف يدعها وإذا كان هذا يدعها واآلخـر يـدعها ومـن بعـده ًستعدا إلنشادها دائُإذا كان م ْ َ ً

 . صاحبهايدعها بقيت في مكانها حتى يجدها 

ًفهــا دائمــا وأـبـداِّعرُ يويشــق علـيـه أنلكــن إذا خــاف اإلنســان أن يأخــذها  أخــذها علـيـه فهـنـا يجــب  ً

 .  ذمته بذلكءبروت  هذاتتلقى مثلالتي  عطيها للجهات الشرعيةُوي

فطــر إال أن يكــون ـفـي ُال يـفـي نـهـار رمضــان  المـعـدة ـفـينظــار ِعـمـل الم الـقـول اـلـراجح أن -٢٠٧

 .ًفطرا ُنظار فإنه يكون بذلك مِهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المُنظار دِهذا الم

ًرفـا سـواء كانـت بـاللفظ الـوارد أو ُقـود تنعقـد بمـا دل عليهـا عُجميع الع  القول الراجح أن-٢٠٨

  .للفظ الوارد وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاحبغير ا
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رب وأن اإلنســان يــأثم بتركهــا ألمــر ُالقــول الــراجح أن التســمية واجبــة عـنـد األكــل والشــ -٢٠٩

إن فحســن و ) بســم اهللا( عـلـى ـقـول ـفـي التســمية إن اقتصــر  و وســلم ـبـذلكالنـبـي صــلى اهللا علـيـه

  .ًفحسن أيضا )  الرحمن الرحيم(على ذلك زاد 

تنوعـة أن تفعـل علـى جميـع الوجـوه هـذا ُ القول الراجح أن العبادات الواردة على وجـوه م-٢١٠

 . فتنةصول ُحبشرط أال يكون في هذا تشويش على العامة أو  تارة وهذا تارة

ًلغــة لع ُالخ المقصــود بــ-٢١١ ُخلــع الثــوب إذا نزعــه والمــالنــزع ومنــه : ُ َ َ هــو : ًراد بــه اصــطالحا َ

مي بـذلك ألن المـرأة تخلـع ُسـوأو مـن غيرهـا  يأخـذه منهـا  علـى عـوضاهـفراق زوجطلب الزوجة 

  . نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها

لفــظ ـيـدل علــى ويحصــل ـبـأي  الطــالقفســخ وال يحســب مــن ـلـع ُالخ القــول اـلـراجح أن -٢١٢

طلقت زوجتي على عوض قدره :  ًمثالالزوج الفراق بالعوض حتى لو وقع بلفظ الطالق بأن قال 

لــع أو ُاللفظ فــال فــرق أن يكــون بلفــظ الطــالق أو بلفــظ الخال بــعبــرة بــالمعنى ألن ال جنيــةألــف 

 . بلفظ الفسخ

ُثـم اليسـرى مثـل باشـرة ُم منـىُالي لرجـلا غسـلُالخف بعـد   الراجح لبسالقول الراجح أن -٢١٣

ذلــك ال يجــوز ألن ظــاهر األحادـيـث عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم تــدل علــى وجــوب غســل 

ُالرجلين اليمنى واليسرى قبل لبسهما  ُ. 

ُـطـالق المكــره بغـيـر حــق ال يـقـع والمكــره ـهـو ـمـن أكــره بتهدـيـد ووعـيـد  الـقـول اـلـراجح أن -٢١٤ َ َُ ُ
َّ أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيـذ مـا هـدد :ماله أو عرضه بشرط ى ببدنه أو بإلحاق األذ ً ِ ُ
َبه المكره  ُ أن يغلب على ظن المكره أن المكره سـينفذ تهديـده لـو لـم يحقق مـا أكـره عليـه -ُ ِّـ ِّ ِ ُ َُ- 

ًأن يكون المكره عاجزا أن يدفع عن نفسه ما أكره عليه َ ُ   . 

سـله خـرج منـه شـيء مـن بـول أو َ ثم بعد الفراغ من غُالميت إذا غسل  القول الراجح أن-٢١٥

ُتغسل وال يعاد  بأن إزالة تلك النجاسة فقطيجب غائط أو دم  ُألن الغسل قد ُالوضوء أو الغسل ُ

كـذلك ف هبطلـُسـله ال يُروج النجاسـة مـن الحـي بعـد غُوألن خـ ُالواجـب فـال يعـادبه حصل وسقط 

  .الميت
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فارقتهــا ولــو لــم تــنقض ُجــرد مُبمبينوـنـة صــغرى  تبــين ةعــتخلُمال المــرأة القــول الــراجح أن -٢١٦

 ويبنى علـى مـا مضـى مـن طـالق دة وبعدهاِخالع أن يتزوجها في العُيجوز للزوج الموعليه فدتهاِع

ـلـع ـلـيس ُألن الخ" ُأي ال يحســب مــن عــدد الطلقــات " ًـلـع طالقــا ُحســب الخُـلـع وال يُســابق للخ

 .بطالق بل هو فسخ على القول الراجح 

وتكــون ًفإنهــا ال تحــل لــه حـتـى تــنكح زوجــا غيــره  الثالثــة إذا طلــق الرجــل زوجـتـه الطلقــة -٢١٧

ُيقصـد  رغبـة اجزوأن يكـون يشترط في زواجها من غيـره ُو) برى ُالبينونة الك( بذلك قد بانت منه 

فارقـهـا بـمـوت أو طــالق ـثـم ُ ـثـم ي "يطأـهـاأي " أن ـيـدخل بـهـا اـلـزوج الـثـاني وـبـه اـلـدوام واالســتقرار 

ـة ـثـم فارقهــا وانقضــت عــدتها جــاز دِتخــرج مــن عــ ًتها فــإذا حــدث وتزوجــت زوجــا غـيـره زواج رغـب

هـا لـلـزوج ليل تحُيقصــد بـه الثـاني الـزوج ـهـا مـنفـإن كـان نكاحخــرى ُللـزوج األول أن يتزوجهـا مـرة أ

 . حلها لزوجها األولُ فإنه نكاح فاسد باطل وال ياألول

َقيصــــرية " والدة إذا وـلــدت الـمــرأة الـقــول اـلــراجح أن  -٢١٨ ُُوخـــرج دم ـمــن قـبلـهــا بـعــد ـهــذه " ْ

ُاـلـوالدة فإنهــا تعتـبـر ن صــلي ُيلزمهــا أن تو ًقـلـيالكــان وـلـو ُ ويجــب عليهــا الغســل بـعـد انقطاعــه فســاءُ

ُدم ـمــن القـبــل ـفــال تعتـبــر نروج ُـفــي حاـلــة عـــدم خـــُ أن يجامعـهــا أـمــا لزوجـهــايجـــوز صـــوم وتو ُ فســـاء ُُ

ُوحكمها حكم الطاهرات ألن   .فساء وال في معناهاُ ليست نهاُ

والتنـازل ق طالق زوجته على شرط فإنه ال يملك التراجع َّ القول الراجح أن الزوج إذا عل-٢١٩

 إذا كـان كـذلكود الـزوج إيقـاع الطـالق  قصـإذاوإذا تحقـق شـرطه طلقـت زوجتـه  دورهُعنه بعد صـ

ِإذا جــاء العـيـد فأـنـت طــالق فإـنـه ال يمـلـك الرجــوع وال إبطاـلـه وال :  ًشــرط محضــا مـثـل أن يـقـولال

ْمن الطالق أخرج  ألنهإبطال التعليق
ِفيه ِ  .ً نجزاُم الطالق كان لو كما فلزم الشرط هذا على ِ

 فيلزـمـه كـفـارة  أو التأكـيـد أو المـنـعوالتخوـيـف جــرد التهدـيـدُمعـلـق ُـبـالطالق الم ه قصــدا إن كــانأـمـ

 . يمين وال يقع طالقه على القول الراجح
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٣٣

 د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

 زوجهـا ليهـاال يتـزوج ععنـد عقـد الـزواج عليهـا أن  تاشـترطإذا القول الراجح أن المـرأة  -٢٢٠

إن ـلـم يفـعـل فلـهـا فســخ النكــاح واإلخــالل  وـعـدم  الوـفـاء ـبـهويجــلالشــرط صــحيح خــرى أن ُـمـرة أ

وألنـه شـرط لهـا فيـه  دوهـُالعقود وُبـالعصوص الشرعية اآلمرة بالوفـاء ُموم النُعل وأخذ حقوقها كاملة

 . ة المهر كما لو شرطت عليه زيادًفكان الزما ال يمنع المقصود من النكاحومنفعة ومقصود 

 وجـد لـو حتـى فطـرُت ال الصـيام حـال فـي العـين فـي وضـعُت التـي القطـرةالقول الراجح أن  -٢٢١

  .الحلق إلىً منفذا ليست العين ألن وذلك حلقال في طعمها

  .فطرُي ال فإنه حلقه في  الكحلطعم  ووجد اكتحل في عينهاإلنسانوعليه لو أن 

 األنـف فطـر ألنُتأنهـا  الصـيام حـال فـي األنـف فـي عوضـُت التـي القطـرةالقول الراجح أن  -٢٢٢

  .المعدة إلى ثم الحلق الطعام إلى منه ينفذ منفذ

 الوضـوءألن الوضـوء  عـن يجـزئ ال الجمعـة سـتحب كغسـلُالم سـلُ الغالقول الراجح أن -٢٢٣

 . نفاس أو حيض أو جنابةمن  ثَدَح عن يكون الذي سلُالغ إال هعن جزئُي ال

 يـرد لـم هألنـًعـدا للتجـارة ُتختص بـه إال إذا كـان م زكاة فيه ليس العسل ح أنالقول الراج -٢٢٤

 الزكـاة تجـب فـال هـذا وعلـىما يدل علـى وجـوب الزكـاة فيـه  وسلم وآله عليه اهللا صلى النبي عن

 وكثـرة نحلـه لنمـوً سـببا ذلـك يكـون وربمـا خيـر فهـذاً تطوعـا اإلنسـان أخرجهـا إن لكـن العسل في

 . دليل عليه ليس فهذا بتركها اإلنسان يأثم مةالز أنها أما عسله

ِأن يتزوج امرأة في عدتها سـواء كانـت العـعلى أنه يحرم على الرجل  لماءُالعاتفق  -٢٢٥ دة مـن ِ

ُؤمن أن تكــون حــامال فيُكمــة ـفـي ذـلـك أـنـه ال ـيـِوالحوـفـاة أو ـمـن طــالق  فضــي ذـلـك إـلـى اخــتالط ً

 . المياه واشتباه األنساب

شـك و في ثيابه ًوجد بلالوإذا استيقظ من نومه ًرجال أو امرأة اإلنسان  أن القول الراجح -٢٢٦

ُن الغسل  ألَّ حتى يتيقن أنه منيُالغسل  أنه ال يجب عليه؟ فيه هل هو مني أو مذي أو غير ذلك

ِإذا رـئـي المــاء وتحقق أـنـه مـنـي وإال لـم يجــب ال يجـب إال  ـِّـ ُ ســل حـتـى يـتـيقن ُألن األصــل ـعـدم الغوُ

 ظــن وـهـذا غـيـر موجــود ـفـي ـهـذه الحاـلـة واألصــل أـنـه عـلـى طـهـارةالل أو يغـلـب عـلـى ســُوجــب الغُم

  .الشكهذا االغتسال إلزالة في ذلك هو واليقين ال يزول بالشك واألحوط واألولى 
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٣٤

 د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

 دون  فـي ثيابـهًوجـد بلـالوإذا اسـتيقظ مـن نومـه ًرجال أو امرأة اإلنسان  لراجح أنالقول ا -٢٢٧

 .ه أنه مني  يتيقن أو يغلب على ظن لمإذاُعليه الغسل ال يجب أنه  في منامهيحتلم أن 

الشـهوة  ر فـيتفكيـ أو ةداعبُم هروجُخسبق إذا ُعتبر هذا البلل في حكم المذي ُفي هذه الحالة يو

 في ثوبـه ال يجب فيه إال تطهير ما أصابهبسبب ذلك وً غالباينزل المذي نوم ألن لاقبل الجماع و

  .يتوضأو يستنجيثم  ةخففُألن نجاسته م) الرش ( النضح فيه ويكفي أو بدنه 

أن يكون ذلك لضرورة العالج الذي  : الحاجبين في حالتين وهماشعر األخذ من يجوز  -٢٢٨

ًأن يكـون شـعر الحـاجبين زائـدا  -  قـدر بقـدرهاُ الضـرورة تار أن مـع اعتبـال يـتم إال باألخـذ منهمـا

 .لقة بحيث تصل إلى حد التشويه ِؤذية أو مشينة للخُزيادة م

دة ِوتجــب عليهــا العــً الزوجــة المعقــود عليهــا يجــب لهــا المهــر كــامال القــول الــراجح أن -٢٢٩

خلـوة شـرعية ل الـدخول قبـاختلـى بهـا في حالة إذا مات زوجها أو طلقها بعد أن ثالث حيضات 

كــم ُن الخلــوة الصــحيحة بــين الــزوجين لهــا ح أل ذـلـكوإن ـلـم يحصــلـيـتمكن فيهــا مــن جماعهــا 

يجتمع الزوجـان بعـد  هي أنالخلوة الصحيحة وصوره الدخول إذا ثبتت بينهما باإلقرار أو بالبينة 

دون طفــل مميــز عليهمــا مــن أو بــالغ شــخص العقــد الصــحيح فــي مكــان يأمنــان فـيـه مــن دخــول 

 . الجماع من جهته أو جهتها يمنعهما من حسيإذنهما أو يطلع عليهما وليس هناك مانع 

إذا طلقها زوجها قبـل  حق الرجعة  بهاالصحيحة تثبتشرعية الالخلوة   القول الراجح أن-٢٣٠

وبنـاء علـى دة ِ العـتجـب عليهـاالتـي كم المـدخول بهـا ُعتبر في حُألنها بهذه الخلوة ت الدخول بها

  عليهــا ـمـنعـقـدالدة دون ِ الـعــفـيراجعهــا بـعـد الطــالق الرجعــي مــا داـمـت ُأن يلزوجهــا يجــوز  ذـلـك

  .جديد

أي لهـــا عـــادة  دةُ المـــلهـــا حـــيض معـلــومإذا كـــان ستحاضـــة ُلمالمـــرأة االـقــول اـلــراجح أن  -٢٣١

الـذي دة حيضـها المعلـوم ُمفي يثبت لها أحكام الحيض أنه االستحاضة دم  عليها ثم طرأ معلومة

 . ستحاضةُ يثبت لها أحكام المدةُ هذه الماالستحاضة وما عدازول دم ُ نيسبق

اـلــذي يـنــزل بـعــد هـــذه االستحاضـــة دم ـبــالي ـبــُ تصـــلي والُتجـلــس ـقــدر حيضـــها ـثــم تغتســـل وتأي 

 .دة ُالم
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 د رب ان او / إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

ثـم طـرأ عليهـا  دةُالمـ لهـا حـيض معلـوم إذا لم يكـن ستحاضةُلمالمرأة ا القول الراجح أن -٢٣٢

 ايثبت لهأي تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة أنها االستحاضة دم 

 . وما عداه استحاضة يثبت له أحكام االستحاضةدة ُمفي الأحكام الحيض 

ثـم طـرأ عليهـا  دةُالمـلهـا حـيض معلـوم  إذا لم يكـن ستحاضةُلممرأة اال القول الراجح أن -٢٣٣

 تعـمــل بـعــادة غاـلــبأنـهــا   االستحاضـــة ـبــين دم الحـــيض ودمتميـيــزال  تســـتطيعاالستحاضـــة والدم 

 فيهـا الـدم ىرتـدة التـي ُالنساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتديء من أول الم

 . استحاضةدم  تعتبره دةُ هذه الموما عدا

ـمـن أجــل   يجــوز إذا كــان ـمـن ـمـال زوجهــا دون علـمـهالزوجــةالـقـول اـلـراجح أن ـمـا تأخــذه  -٢٣٤

حه فــي ُخــل زوجهــا وشــُإلنفــاق علــى نفســها وعلــى أوالدهــا وبيتهــا ويكــون ســبب فعلهــا ذلــك با

 . النفقة

 يجــوز إذاًدة األربعــين يومــا ُالقــول اـلـراجح أن إجهــاض الحمــل فــي الطــور األول وهــي مــ -٢٣٥

 .مصلحة شرعية أو دفع ضرر ل كان

ًدة خشــية المشــقة فــي تربيــة األوالد أو خوفــا مــن العجــز عــن تكــاليف ُأمــا إســقاطه فــي هــذه المــ

 .  ستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من األوالد فغير جائزُمعيشتهم وتعليمهم أو من أجل م

 ضـغةُإذا كـان علقـة أو مأي  القول الراجح أن إجهاض الحمل فـي الطـور الثـاني والثالـث -٢٣٦

مـه بـأن يخشـى عليهـا ُ أن اسـتمراره خطـر علـى سـالمة أ فيهـاال يجوز حتى تقرر لجنة طبية موثـوق

  .يجوز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتالفي تلك األخطارفحينئذ الهالك من استمراره 

 يجـوز أربعة أشهر ال إكمال أي بعد الطور الثالثبعد إجهاض الحمل   القول الراجح أن-٢٣٧

ســبب ُمــه يُتخصصــين الموـثـوقين مــن أن بقــاء الجـنـين فــي بطــن أُقــرر جمــع مــن األطـبـاء المُحـتـى ي

خـص فـي اإلقـدام علـى إسـقاطه بهـذه ُموتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل إلبقاء حياتـه وإنمـا ر

ًروط دفعا ألعظم الضررين وجلباُالش   .المصلحتين ألعظم ً
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وال اضا را  رمل واا   داد           اإ / ون اد رب ا 

 كمـن صـلى الظهـر  إليـهلتفـتُال يمنهـا م يسـلتبعـد الفي الصالة شك  الالقول الراجح أن -٢٣٨

ً أصــالها ثالثــا أم أربعــا فــال يلتفــت إـلـى هــذا الشــك إال ـبـدلهــاوأتمهــا ـثـم شــك بعــد االنتهــاء من يل ً

 .ويقين 

 تشـهدب  ركعـاتالـثالث جعـلُت أن إمـا:  صـفتانالوتر بثالث ركعات لـه  القول الراجح أن -٢٣٩

 بتشـهد  ركعتينُأي تصلى ينتتسليموتشهدين ب  ركعاتالثالث جعلُت أن وإما واحد تسليمو واحد

 .واحد  تسليمنفردة بتشهد واحد وُم الثالثةالركعة  ُتصلى ثم واحد تسليمواحد و

ُ فإنـهــا تكـــون متصـــلة وال  ركـعــاتأوـتــر بخـمــس أو بســـبعصـــلي إذا ُ المالـقــول اـلــراجح أن -٢٤٠

ُيتشهد إال تشهدا واحدا في آخرها ويسلم ً ُوإذا أوتـر بتسـع فإنهـا تكـون متصـلة ويجلـس للتشـهد  ً

ُوإن أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم مـن  ُيتشهد ويسلمتم تاسعة ويأتي بالركعة الفي الثامنة ثم يقوم 

  .وتر منها بواحدةُعتين ويكل رك

الـذي  سـواء كـان  إلـى اهللاحتـى تتـوبال يجـوز الزانية الزواج من المرأة  القول الراجح أن -٢٤١

أن أن تتزوجــه إال بعــد لهــا وكــذلك الزانــي ال يصــح  أو غـيـرهنفســه ـنـى بهــا ازيرغــب فــي زواجهــا ال

 أن يستبرأها بحيضة قبل أن بعد بعد توبتها إال أن يتزوجهاوال يجوز لمن يرغب  - إلى اهللا توبي

  .يعقد عليها النكاح وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إال بعد أن تضع حملها

 أشـفق وأرفـق وأصـبر اًم أحق بحضانة ولـدها ذكـرا كـان أو أنثـى ألنهـُاأل القول الراجح أن -٢٤٢

التكليـف : روط وهـي ُ ولكن مع توفر هذه الشـحضانته وتربيتهعلى تحمل المشاق في من غيرها 

. تزوجةُ وأن ال تكون ماالبندرة على القيام بواجبات ُرية والعدالة واإلسالم والقُوالح

ًذكــرا أو ســواء كــان الطـفـل دة الحضــانة إـلـى ســن التميـيـز واالســتغناء ـُمـ الـقـول اـلـراجح أن -٢٤٣

وحـده ويشـرب  ويستغني بمعنى أن يأكل الطفل المحضونميز ُأنثى أي تستمر الحضانة إلى أن ي

 .وحده ويستنجي وحده ونحو ذلك

دة ُ وتبـدأ مـتهدة حضانُحد االستغناء تنتهي م الطفل المحضون إذا بلغ القول الراجح أن -٢٤٤

ًدة الكفاـلـة ويكــون الوـلـد حــرا فــي ُتنتهــي ـمـوعـنـدها ـلـم أو تحــيض البـنـت ُ إـلـى أن يبـلـغ الحـتـهكفال

  .تصرفه
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 د رب ان او/ إداد           ا  ل وام ااوال ار  ار ض

الرباعيــة  فــي الصــالة التشــهد األخيــرالصــالة هــو ورك فــي َّــالت موضــع  القــول الــراجح أن-٢٤٥

رجــل الســرى تحــت ُرجــل اليالوجـعـل عـلـى األرض  المقـعـدةـلـوس عـلـى ُالج: وصــفته هــي والثالثـيـة 

 . منىُاليرجل النصب مع منى ُالي

 .واجببستحب وليس ُمفي الطالق اإلشهاد على الرجعة  القول الراجح أن -٢٤٦

يون ِّ إذا كان على ابنه دة مالهَين ابنه من زكاَّسدد دُأن يله يجوز  األب القول الراجح أن -٢٤٧

 . وعاجز عن سدادها والعكس كذلك

لقــوم ُ الح:ء وهــي أشــياقطــع ثالثــة شــترط فــي تذكيتــه ُ يالــذبح والنحــر القــول اـلـراجح أن -٢٤٨

  .والمريء والودجين

همــا عرقــان غليظــان :  هــو مجــرى الطعــام والودجــان:  هــو مجــرى الــنفس والمــريء:  لقــومُالحو

  .لقوم والمريءُمحيطان بالح

  فيهــارخــصالنـبـي صــلى اهللا علـيـه وســلم  ألن  أكــل لحــم الخـيـل يجــوزالـقـول اـلـراجح أن -٢٤٩

  .وأقر أكلها

أنهمــا الصــيد أو عـنـد التذكـيـة عـنـد نســي أن ـيـذكر اســم اهللا تعــالى   مــنالـقـول اـلـراجح أن -٢٥٠

 .ذكاة والصيد ُالمحالل أي 

 قــر ـبـهُأن ي: أحــدهما :  رقُثالـثـة طــبإال  هحــدـفـي إقامــة الزـنـا ال يثـبـت  الـقـول اـلـراجح أن -٢٥١

 عـن إقـراره حتـى يتراجع أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطء وال الزاني

 .الحمل : والثالث  -دول ُرجال عبشهادة أربعة البينة :  والثاني -  عليه الحدامقُي

 دائـم ًأي لم يتخذها وطنا فيهايستوطن إذا سافر إلى بلد ولم  القول الراجح أن اإلنسان -٢٥٢

 ولـم ً ألنـه لـم يتخـذ هـذا البلـد وطنـا فـي هـذا السـفردتـهُسـافر ولـو طالـت مُطلقة فإنه مُقامة الملإل

  .قيدة إما بزمن وإما بعملُطلقة وإنما نوى إقامة مُاإلقامة فيه إقامة مينو 

 شـهرين ً شـهراًدة عشرة أيـام عشـرين يومـاُيقول إنه سيبقى في هذا البلد لمأن قيدة بزمن مثل ُفالم

قيـدة بعمـل مثـل أن يقـول سـأبقى فـي هـذا البلـد حتـى ينتهـي موسـم التجـارة ُقيـدة بـزمن والمُهذه م

 .متى ينتهي أو يقول سأبقى في هذا البلد ما دمت أتلقى العالج أو ما أشبه ذلك وهو ال يدري 
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أمن  وهاولي أمران ذئاست المرأة يجوز لها السفر للحج الواجب بشرط القول الراجح أن -٢٥٣

إذا تعــذر  فقــة مــن محارمهــا أو مــن غـيـرهمُآمـنـة ســواء كاـنـت هــذه الرفقــة ُ وأن تكــون مــع رالطرـيـق

 .ونحو ذلك   أو عائلة ثقاتفقة نساءُأن تكون ضمن رمثل   لهاحرمَالمرافقة ُم

هــذا حافظــة عليهــا فمـتـى حصــل ُ والمتهاصــيانســفر المــرأة ـبـدون محــرم هــي ـلـة ـمـن تحــريم ِن العأل

 .كم ُالحمن  يد الشرعمقصوالتحقق  المعنى

مـوم ُ لعنةُكـوع سـُسـرى بعـد القيـام مـن الرُمنى على اليـد اليُوضع اليد الي القول الراجح أن -٢٥٤

علـى ظهـر كـف منـى ُيال هيـدبـاطن  ضـعيالحـديث الـوارد عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه كـان 

 ك حـال القيـام فـي الصـالةعلى صدره وذلـ" راع ِالذ " اعدَوالس" فصل ِالم" والرسغ  سرىُيده الي

ألنه لم يثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم التفريـق و كوعُكوع وبعد الرُالقيام قبل الروهذا يشمل 

 .وجد دليل في ذلك ُخصص وال يُموم حتى يأتي الدليل المُفاألصل في ذلك الع بينهما

 مثـالً نقـدا منه بأقل يشتريه ثم ؤجلُم بثمنً شيئا اإلنسان يبيع أن: هو حرم وُم ينةِالع بيع -٢٥٥

 .ً نقداً ألفا بأربعين عليه باعها ممن يشتريها ثم سنة دةُلمً ألفا بخمسين سيارة يبيع أن ذلك

 ؤجـلُسلعة بـثمن ماإلنسان شتري ي أن :هو و  جائز للحاجةقُّورَّ التبيعالقول الراجح أن  -٢٥٦

  .نتفع بثمنها يل أن ؤجل من أجُها منه بالثمن المار من اشتربيعها بثمن حال على غييثم 

بيع السلعة مع تأجيـل كامـل الـثمن أو بعضـه :  هوجائز وبيع التقسيط القول الراجح أن  -٢٥٧

قاـبـل التســهيل فــي ُ الزـيـادة فــي اـلـثمن مبشــرطقاـبـل دفعــه عـلـى أقســاط معلومــة بأوقــات معلومــة ُم

 .الدفع 

 أن يكـــون - ذريـعــة إـلــى الرـبــا أن ال يكـــون بـيــع التقســـيط: روط صـــحة بـيــع التقســـيط ُ شـــ-٢٥٨

ً ملكا حقيقيا ًالبائع مالكا للسلعة  أي  "أن يكـون العوضـان -  أن تكون السلعة مقبوضـة للبـائع-ً

ًأن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا ال عينـا - مما ال يجري بينهما ربا النسيئة  "الثمن والسلعة ً 

 أن يكـون بيـع التقسـيط -ً ون األجـل معلومـاأن يكـ - ؤجلةُأن تكون السلعة المبيعة حالة ال م -

  .ًنجزاُم
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ؤجـلــة قـبــل وقتـهــا فإـنــه ُذا أراد تســـديد اـلــديون المإدين َائن أو المـــَّاـلــد الـقــول اـلــراجح أن -٢٥٩

فـي الربـا عاملـة ُالمهـذه ال تـدخل و قابـل التعجيـل فـي السـدادُمؤجـل ُالم ينَّيجوز خصـم بعـض الـد

َّضع وتـعجل (لماء بمسألة ُوهذه المسألة تسمى عند العحرم ُالم َ َ ْ ؤجـل ُين المَّأي ضع بعـض الـد)  َ

 . وتعجل في تسديده

ن طالـب بـالحط عنـه مـُ قبـل زمـن حلولهـا أن يةؤجلـُلمـن أدى األقسـاط الموبناء على ذلـك يجـوز 

 . لغاةُدة المُقابل تلك المُالثمن بقدر ما زيد م

قابـل تـأخير ُماطـل مُدين المَالمـديـن  علـى لماء على أنه ال يجـوز للـدائن أن يزيـدُاتفق الع -٢٦٠

 . الذي عليه ينَّأداء الد

ًنتفعـا بـه انتفاعـا شـرعيا ُأن يكـون مو -ًطـاهرا صحة البيع أن يكـون المبيـع شترط في ُي -٢٦١ ً ً- 

لم فإنه ينعقد بيع العين التي َّالسبيع إال في ًأو مأذونا له فيه وقت العقد ًون مملوكا للبائع أن يكو

 فــال يصــح بـيـع الطيــر فــي الهــواء والســمك فــي ًأن يكــون مقــدورا علــى تســليمهو -ملك بعــد ُســت

ًمعلومـا علمـاكـذلك والـثمن شـاهدة ُبالوصـف أو المًأن يكون معلوما و - الماء والسمن في اللبن ً 

  . دة سنة ُ بكذا لمالسيارة هًؤقتا كأن يقول بعتك هذُأن ال يكون مو -نازعة ُيمنع من الم

لونـة والبالـبـل ألجـل صــوتها جـائز ألن النظــر ُـيـور المُـيـور الزينـة مـثـل الببغـاوات والطُبيـع ط -٢٦٢

 جـاء باح ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائهـا بـلُإليها وسماع أصواتها غرض م

 .فيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمهاُما ي

ًتفاضـال ُبجنسـه مالمـال الربـوي وهـو بيـع  : ربـا النسـيئةفـي تحـريم لماء ُبين الع ال خالف -٢٦٣

بيـع صـاع :  مثـل  علـى التأجيـل وتـأخير القـبضمبنـيالربـا فـي هـذا النـوع   أي أنمع تـأخير القـبض

 يـدفعان لـه هيـدفع لـه بعـد شـهرين أو بيـع صـاع مـن القمـح بصـاعين منـمن الحنطـة بصـاع ونصـف 

 .بعد ثالثة أشهر 

  . الفوري في مجلس العقد التقابضوالتماثل ربا يشترط من الالنوع هذا لتجنب و
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زيـادة ال بيع المال الربـوي بجنسـه مـع وهو : ربا الفضللماء في تحريم ُ خالف بين العال -٢٦٤

 .رام ذهب بمائة وعشرة منهجأن يبيعه مد قمح بمدين منه أو مائة  :مثل في أحد العوضين

. على الزيادة مبنيالربا في هذا النوع أي أن 

 ـفـي ل صـنف ـمـن األصـناف الســتة التفاضــل ـفـي بيـع كــلمـاء ـفـي تحـريمُ ال خـالف ـبـين الع-٢٦٥

التماثـل :  إال بشـرطين همـا ر والشـعير والملـح والتمـرُالذهب والفضـة والبـ: األموال الربوية وهي 

  .والتقابض الفوري

المدخول بها وهي من غير ذوات الحيض مثل طلقة ُالمالمراة لماء أن ُال خالف بين الع -٢٦٦

دتها ِعـأن  ل رحمهـاِأصـُ استمـنلـم يأتهـا الحـيض أو ي والصـغيرة التـ" اليائسـة " الكبيرة في السـن 

 .ثالثة أشهر قمرية 

 .طلقة وضع الحمل ُدة الحامل المِلماء أن عُ ال خالف بين الع-٢٦٧

حصــل بينهــا وبــين الغيــر مــدخول بهــا إذا لــم تطلقــة ُالمدة ِلمــاء أن عــُال خــالف بــين الع -٢٦٨

  .ًاإطالق دةِعتبرة ليس عليها عُزوجها خلوة شرعية م

 . دةِععليها ليس  بعد العقد وقبل المسيس والخلوة إذا كان الطالقأي 

ــر مـــدخول بهـــا إذا حصـــلت طلقـــة ُالم الـقــول اـلــراجح أن المـــراة -٢٦٩ وـبــين زوجهـــا خـلــوة الغـي

ِمعتبرة عشرعية 
 .دتها ثالث حيضات ُ

ِفعــدتها قـبـل المســيس ُمعتـبـرة   وقــد حصــلت بينهمــا خـلـوة شــرعيةإذا كــان الطــالق بعــد العقــدأي 

 .ثالث حيضات 

 تـتـزوجحـتـى خــرى ُـمـرة أ هــاأن يتزوجًيحــرم لمــن طـلـق زوجـتـه ثالـثـا  عـلـى أـنـه ُالعلمــاءاتـفـق  -٢٧٠

ًزواجا صحيحا عن رغبة وإرادة غيره ًشخصا  بمحـض إرادتـه ُثـم يطلقهـا ً  شـرعياًخـوالُويدخل بها دً

  . من الثانيدتها ِوتنتهي ع

 التحلـيـل ـلـألول أو بشــرط التحلـيـل ـلـألول فالنكــاح غيــر تزوجهــا اـلـزوج الـثـاني بنـيـةفــي حاـلـة ـلـو و

 .ألنه عقد فاسد صحيح 
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ة أن يـتـزوج أو يـزوج غـيـره بالوكاـلـ يـهيحــرم علمـرة ُالع وأرم ـبـالحج ِحـُالم القـول اـلـراجح أن -٢٧١

 . أو الوالية الخاصة فإن تزوج أو زوج فالنكاح باطل

ِالمــرأة المختلعــة المــدخول بهــا وهــيالقــول الــراجح أن  -٢٧٢
دتها ِعــ  مــن غيــر ذوات الحــيضُ

مكــن أن تنتهــي ُدة يُأـقـل ـمـدتها باألشــهر وِ غـيـر ذوات الحــيض عــ ـمـنشــهر واحــد ألن المــرأة الـتـي

 .هي شهر واحد دة المرأة ِفيها ع

 ألنهــا مــن ذوات الحــيض فكــذلك حيضــة واحــدةدتها ِ عــتحــيضختلعــة الـتـي ُمــرأة المفكمــا أن ال

  . قابل الحيضةُأن الشهر مًدتها شهر واحد قياسا عليها أي ِالمرأة التي من غير ذوات الحيض ع

ِ القول الراجح أن المرأة المختلعـة الغيـر مـدخول بهـا ولكـن حصـلت بينهمـا وبـين زوجهـا -٢٧٣
ُ

 .دتها حيضة واحدة ِرة ععتبُخلوة شرعية م

ِ القول الراجح أن المرأة المختلعة الغير مدخول بها ولم تحصل بينها وبـين زوجهـا خلـوة -٢٧٤
ُ

  .ً إطالقادةِعتبرة ليس عليها عُشرعية م

 .عدةعليها  بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ليس لعُالخإذا كان أي 

إـلـى ـمـا ـيـدعوه إـلـى نكاحـهـا ـلـى مخطوبـتـه  إأن ينظــر يجــوز ـلـه الخاـطـبالـقـول اـلـراجح أن  -٢٧٥

مـوم ُعلفهو تقييد فقط مثل الوجه والرقبة واليد والقدم ونحوها أما تقييد النظر في الوجه والكفين 

 . نة بغير دليلُالس

 -طبـة ِ علـى الخًعازمـاالخاطـب أن يكـون  : إلى المخطوبـة باحة نظر الخاطبإلرط تشُ ي-٢٧٦

عـتـدة ُالمكخالـيـة ـمـن المواـنـع الشــرعية  أن تكــون المخطوـبـة -ه يـتـيقن أو يغـلـب عـلـى ظـنـه قبوـلـأن 

ِمن طالق رجعي فإنه يحرم خ ًطبتها تصريحا وتعريضا آلنها مازالت زوجـةٍ  أن ال تكـون مخطوبـة - ً

 نة فـي اـلـزواج ال قضــاء الشــهوةُشــهوة ـبـل يقصـد إقاـمـة الســوالالتلـذذ بنظــره أن ال يقصــد  - لغيـره

حـرم ألنهـا لـم َأن يكون النظر إليهـا مـع وجـود الم - م ال االستمتاعألن المقصود بالنظر االستعال

  .تزل أجنبية منه واألجنبية يحرم على الرجل أن يخلو بها
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له يجوز شترط بل ُطبة ال يِي النظر إليها حال الخف المخطوبة القول الراجح أن استئذان -٢٧٧

 .  بغير إذنهاولوفي غفلتها إليها النظر 

ـاليترـتـب علــى االســتئذان العلــم بوقـتـه فتســتعد ـلـذلك ألـنـه قــد  عــل ُتزين فيفــوت الغــرض اـلـذي جـب

  .االستئذان ألجله

كــل مــن تعـيـين  -الشــرعية  اـلـزوجين مــن المواـنـع خلــو: روط صــحة عقــد النكــاح هــي ُشــ -٢٧٨

 كل مـن الـزوجين بـاآلخر رضي - الزوجين باإلشارة إلى المتزوج أو تسميته أو وصفه بما يتميز به

 .أو اإلعالن  الشهادة -إذن الولي  -

المـرأة مـن اللـواتي يحـرمن علـى هـذا الرجـل أن تكـون : الشرعية في الـزواج  من الموانع  -٢٧٩

كـافرة والمرأة ًسلما ُمالرجل  وأسلمة ُ والمرأة مًيكون الرجل كافراأن  – َّدةِبنسب أو برضاع أو ع

ُرمـا بحـج أو عِحُكون أحدهما ميأن  – لحدة أو وثنية أوُ ُمن غير أهل الكتاب كأن تكون م مـرةً

فـي عصـمته أربـع أن يكـون الرجـل – غيـرهًتـنكح زوجـاولـم بـرى ُ بينونـة كةبائنـأن تكون المـرأة –

  .نسوة

  .تعيين كل من الزوجينإال بينعقد ال يصح وال النكاح القول الراجح أن  -٢٨٠

زوجتها ابنك وله عـدة :  زوجتك ابنتي إذا كان له عدة بنات أو يقول:  فال يكفي أن يقولوعليه 

 التسـمية -ويشـير إليهـا زوجتـك بنتـي هـذه : اإلشـارة بـأن يقـول :  ويحصـل التعيـين بمـا يلـي أبناء

أن يصـفها  -ة ولـيس لـه بنـت بهـذا االسـم سـواها زوجتك بنتـي فاطمـ: باسمها الخاص بأن يقول 

 أو يقـول زوجتـك تعلمـةُ غيـر متعلمـة وعنـده بنـت غيرهـاُزوجتـك بنتـي الم: أن يقول ببما تتميز به 

 الطويلـة أو القصـيرة أو البيضـاء أو يبنتـ أو يقـول زوجتـك  صـغيرةبنـت غيرهـاوعنـده الكبيرة  يبنت

زوجـتـك ابنـتـي : كــون التعـيـين ـبـالواقع مـثـل أن يـقـول أن ي - الســوداء أو الـعـوراء أو ـمـا أشــبه ذـلـك

ـــذي عينهـــا ســـميها أو يصـــفها أو يشـــير إليهـــا ألن ُولـــذلك ال يلزمـــه أن يوـلــيس لـــه ســـواها  هـــو َّال

  .الواقع

ال يجــوز تزويجـهـا بغـيـر إذنهــا ال ـلـألب وال لغـيـره وإذنهــا  البالـغـة الثـيـبالـقـول اـلـراجح أن  -٢٨١

 .  الصماتبالكالم بخالف البكر فإذنهايكون 
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٤٣

 د رب ان او/ إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

يجــوز تعــدي الــولي   الترتيــب فــي واليــة المــرأة فــي الــزواج واجــب والالقــول الــراجح أن -٢٨٢

 .  روطهُاألقرب إال عند فقده أو فقد ش

بوها ثم وصيه فيها ثم جدها ألب وإن عال ثم ابنها ثـم بنـوه وإن أ:  هوعلى الترتيب وولي المرأة 

ثـم عمهـا ألب ثـم بنوهمـا ثـم  نزلوا ثم أخوها الشقيق ثم أخوها ألب ثم بنوهمـا ثـم عمهـا الشـقيق

 بل الحاكمِدم الولي فإن تزويجها يكون من قُوإن ع - من العصبة كاإلرث ًاألقرب فاألقرب نسبا

  .  ولي من ال ولي لهنه ألاضي ومن ينوب عنه كالقسلم ُالم

واليتــه تســقط ) وليتــه ُالــذي يمنــع مــن زواج م( واليــة الــولي العاضــل  القــول الــراجح أن -٢٨٣

 تنتقل إلى الولي األبعد بشرط أن يكون أيوتنتقل إلى غيره  بسبب ظلمه وتعديه وتضييعه لألمانة

ًكفؤا ُ . 

  . ً  واحداًن الوالية تنتقل إلى الحاكم قوال عن تزويجها وعضلوها فإًفإن امتنع األولياء جميعا

 .ستحب ُوأن اإلشهاد مُمن شروط صحته  النكاح شرط إعالنالقول الراجح أن  -٢٨٤

خشى منه من المفاسـد مـا ُالمنهي عنه وعدمه يالسر به نكاح العلن عن نكاح اإلعالن يتميز ألن 

 .أتيا بشاهدي زور على ذلك يدعيا الزواج ويثم قباه كأن يحدث بينهما زنا ُحمد عُال ت

 .أعم من اإلشهاد فإذا تحقق فليس ثم حاجة إلى اإلشهاد  اإلعالنوألن 

 .بهة ُدفع الشأبلغ في اشتهار النكاح وأبلغ في  اإلعالنوألن 

ًروطا علـى ُللزوجـة أو وليهـا أن يشـترطا عنـد عقـد النكـاح شـلمـاء علـى أنـه يجـوز ُاتفق الع -٢٨٥

ُروطا مُء بها إال أن تكون شيجب عليه الوفاوالزوج    .قتضى العقدُخالف مُحرمة أو تً

ســواء كانــت أحــد العاقــدين علــى اآلخــر عليهــا اشــترط روط التــي ُأي الشــهنــا روط ُبالشــراد ُمــوال

 . رتبطة بهُقترنة بالعقد أو سابقة عليه مُ مًروطاُش

ختـه أو ُ الرجـل ابنتـه أو أأن يـزوج: هو  " زواج البدل" سميه الناس ُأو ما يِّنكاح الشغار -٢٨٦

  .خته ليس بينهما صداقُزوجه اآلخر ابنته أو أُ أن يبشرطغيرهما ممن له الوالية عليها 

بضــع كــل منهمــا أي خــرى ُأي يكــون تــزويج كــل منهمــا مهــرا لأل)  لــيس بينهمــا صــداق (ومعنــى 

  .خرى والبضع هو الفرجُصداقا لأل
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يعـود علـى حاديث النهي في األ باطل ويجب فسخه ألن ِّنكاح الشغار القول الراجح أن -٢٨٧

ط أي أن كـل َرَشـتـُ أي هـو نكـاح مهي خلو العقد من المهـرلة النهي ِوألن عنفس العقد باإلبطال 

ال ينعقـد زواج ابنتـي حتـى  (: كأنـه يقـول وليتـه وُأن ينكحه اآلخـر مط فيه ِرَشتُواحد من الرجلين م

  .) ينعقد زواج ابنتك

 مدخول بها سواء كانت أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية دتهاِ عتوفى عنها زوجهاُالمالمرأة  -٢٨٨

حصـلت سـواء (  غير مدخول بهـا أو كانت - من غير ذوات الحيضوهي من ذوات الحيض أو 

ــم تحصـــل ُ شـــرعية معتبـــرة ةلـــوُبينهمـــا خ ــت حامـــل فوفى عنهـــا ُتـــ وإن - )أو ـل وضـــع دتها ِعـــوكاـن

  .الحمل

لشــخص آخــر خـتـه أو ـمـن هــي تحــت واليـتـه ُزوج ابنـتـه أو أالرجــل إذا   الـقـول اـلـراجح أن-٢٨٩

الرضــا  بينهمــا ـمـع دون اشــتراطـهـذا الشــخص  ةـمـن ـهـي تحــت والـيـخــت أو ُويـتـزوج ـهـو بـنـت أو أ

مــن نكــاح ت هــذه الصــورة ليســ وجــائزأنــه  لكــل منهمــا "  مهــر المثــل"ووجــود المهــر والكفــاءة 

 .ِّالشغار 

ال تحـل بـه المـرأة لزوجهـا ويجـب فسـخه وباطل حرم وُالتحليل م نكاح  القول الراجح أن-٢٩٠

ليتزوجهــا  طلقهــا دخــل بهــاًطلقــة ثالثــا بشــرط أنــه متــى ُالمالمــرأة أن يتــزوج الرجــل :  وهــو األول

 .زوجها األول 

 الدوام واالستمرار وهذا من التحايـل علـى  ولم يقصد بهصد به تحليل المرأة لزوجها األولُقألنه 

  .أحكام اهللا تعالى

دون أن تتـزوج مـن شـخص زواج تحليـل ًطلقـة ثالثـا لـو نـوت ُالم القول الراجح أن المـرأة -٢٩١

ال وحـرم ُ الم ثم تدعوه للطالق أو الفسخ لترجع إلى األول أن ذلـك مـن التحليـلخبره بذلكُأن ت

 . أي فيما بينها وبين ربها تحل لزوجها األول في الباطن

 أو ً أو شـهراً أو أسـبوعاًحـددة يومـاُدة مُهو أن يعقـد الرجـل علـى المـرأة مـ : تعةُنكاح الم -٢٩٢

ُوسـمي بـذلك ألن المـ دة فارقهـاُ فـإذا انتهـت المـًسـنة أو أقـل أو أكثـر ويـدفع لهـا مهـرا ـهـو راد بـه ُ

 .دة فقط ُه المهذفي التمتع 
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 د رب ان او/ إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

 ولكـن هأركانـوروط النكـاح ُشـتتـوفر فيـه زواج  هـو والنكاح بنية الطالق القول الراجح أن -٢٩٣

تنقضــي فـيـه دة مجهوـلـة ُـقـل أو ـمـدة معلوـمـة شــهر أو أكـثـر أو أُبـعـد ـمـ فـيـه اـلـزوج نـيـة طالـقـه يضــمر

ً يكـون ذـلـك مشــروطاال أن أـنـه صـحيح بشــرط   علـم الـمـرأة أو وليهـا ـبـذلكإقامتـه أو حاجـتـه دون

فسـده فيكـون ُأركانـه وخـال مـن التوقيـت الـذي يروطه وُشـعقد اكتملـت فيـه جميـع الن  ألفي العقد

ُبذلك نكاحا صحيحا ال سبيل إلبطاله كما أن النية الم ً تطليق ال أثر لها في إبطال عقد ستقبلية للً

المعــاني ال اعتبــار لهــا فــي إبطــال األحكــام إذا ويــث أن األســباب الشــرعية قــد ـتـوفرت النكــاح ح

 .وجدت أسبابها 

كتمــــل ُ مشــــرعي عـقـــد إـبـــرام عـلـــى يـقـــوم زواج وـهـــو  :يارْــــسِالمالـقـــول اـلـــراجح أن زواج -٢٩٤

فيـه نـازل تتًوأيضا  دائمةغير  بصورة معا على العيشفيه  يتفقان وإمراة رجل بيناألركان روط وُالش

صــالح  وـقـد يكــون صــحيح أنـه والنفـقـة والســكن المبـيـتحقوقـهـا الشـرعية مـثـل بـعـض ـعـن الزوجـة 

 عـدم ولكـن يجـبالـزواج روفهم مثل هـذا النـوع مـن ُعينة من الرجال والنساء تقتضي ظُألصناف م

ٍّـبـل ينظــر ـفـي ظــرف كــل ـمـن اـلـزوجين ـفـإن صــلح لهـمـا ـهـذا الـنـوع ـمـن النكــاح  تعـمـيم ـهـذه اإلباحــة ُ

جـردة مـع تضـييع مقاصـد ُتعـة المُج ألجـل الماالـزوحصـول ًمنعـا مـن ذلك جيز لهما وإال منعا من ُأ

 .خرى ُالنكاح األ

وهــو : اإليجــاب  األول : ينكـنـُمــا رهأركــان عقــد النكــاح لمــاء فــي أن ُ ال خــالف ـبـين الع-٢٩٥

:  ًاللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول الـولي مـثال  كـاألب واألخ ومـا أشـبه ذلـك

ُزوجـتـك ابنتــي أو أ ـة ونحــو ذـلـكُ ـا ختــي فالـن ًوســمي إيجاـب العقــد وجــب وـلـزم وثبــت فــي ذمــة  ألن ُ

لصــادر ـمـن اـلـزوج أو ـمـن يـقـوم وهــو اللـفـظ ا : القـبـولالـثـاني  و–العاـقـد بـعـد إـلـزام نفســه ـبـه بقوـلـه 

  .جاقبلت هذا النكاح أو هذا الزو:  مقامه بأن يقول

 بلفظــي اإلنكــاح والـتـزويج ألنهمــا لفظــان  النكــاح ـفـي انعقــاد عـقـدلمــاءُالع خــالف ـبـين  ال-٢٩٦

  .صريحان من حيث داللتهما الصريحة على النكاح
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ًرفـا وال يقتصـر علـى لفـظ اإلنكـاح ُالنكاح ينعقد بأي لفـظ يـدل عليـه ع  القول الراجح أن-٢٩٧

 فألفــاظ البيــع والشــراء صــد والمعــاني ال باأللفــاظ والمـبـانياقــود بالمقُـبـرة فــي العِالعألن  والـتـزويج

  . ال يجوز تجاوزها إلى غيرها ًوكذلك النكاح ليست ألفاظا تعبدية

اآلـيـة الالحـقـة ـقـرأ ُـبـأن تتنكــيس اآلـيـات وروف والكلمــات ُتنكــيس الحــالـقـول اـلـراجح أن  -٢٩٨

خرج القرآن عن الوجه الذي ُكمة ترتيب اآليات ويِألنه يزيل حوال يجوز يحرم  قبل اآلية السابقة

ويكفر إن اعتقد إباحته ألنـه  صالته وفاعل ذلك تبطلبحانه وتعالى ويختل المعنى ُتكلم به اهللا س

 .ً خرجه عن كونه قرآنا عامداُحيل المعنى ويُقرأ بما ي

ورة الالحـقـة قـبـل الســابقة عـلـى خــالف ُوـهـو ـقـراءة الســور ُتنكــيس الســ الـقـول اـلـراجح أن -٢٩٩

ُسورة الشرح قبل الضقرأ تكأن  صحفُترتيب الم يجـوز ولكنـه  ورة الفلق قبل اإلخالصُسحى أو ُ

 أن  واألفضـل فـي ذلـكاألولـى ألن ًتواليـاُنة مـن قـراءة القـرآن مُخالفة السـُوذلك لم األولىخالف 

ُقرأ السور مرتبة كما كان يفعل صلى اهللا عليه وسـلم وهـو مـا اسـتقر عليـه ترتيـب الصـحابة رضـي ُت ُ
  .ورهُصحف ورتب سُاهللا عنهم عندما جمع عثمان رضي اهللا عنه الم

ًتسـهيال  ن على وجه التعليم كتعليم الصـبيان والعجمـي لحفـظ القـرآنإذا كا ورُتنكيس السويجوز 

 . لصعوبة السور الطوالعليهما 

ورة مـا ُمجموعـة مـن اآليـات مـن سـقـرأ ُتأن بفي الصالة تنكيس اآليات  القول الراجح أن -٣٠٠

 تتقـدم ورة نفسـهاُخـرى مـن اآليـات مـن السـُمجموعـة أقرأ فـي الركعـة الثانيـة ُتثم في الركعة األولى 

ثــم يقــرأ آيــة فــي الركعــة األولــى ورة البقــرة ُ كــأن يقــرأ خــواتيم ســًأوالالتــي قــرأت مجموعــة العلــى 

نة مـن قـراءة ُخالفـة السـُوذلـك لم خـالف األولـى ولكنـهفـي الركعـة الثانيـة أن ذلـك يجـوز رسي ُالك

الـتــي ورة ُســــقــرأ الُتالثانـيــة الركـعــة ـفــي وورة ُـفــي الركعـــة األوـلــى ســــقــرأ ُـفــاألولى أن تً توالـيــاُالـقــرآن م

 .بعدها 

●  ا أ:  

 .وللحديث بقية إن شاء اهللا تعالى أكتفي بهذا القدر 
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٤٧

 د رب ان او/ إداد           ا   ال واماوال ار  ار ض

ُأسأل اهللا عز وجل أن يكون هذا البيـان شـافيا كافيـا فـي توضـيح المـ ً بحانه أن يرزقنـا ُراد وأسـأله سـً

 .التوفيق والصواب في القول والعمل 

 هومــا كــان مــن صــواب فمــن اهللا ومــا كــان مــن خطــأ أو زـلـل فمـنـى ومــن الشــيطان واهللا ورســوله مـنـ

 .بريئان واهللا الموفق 

 .وصلي اللهم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين 

أ 

 ما رب ا  

 ج  / ط  / ا  

٠١١٤٤٣١٦٥٩٥ / ٠١٠٠٢٨٨٩٨٣٢
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