
1 
 

 المحاضرة االولى

 الرالة

 الجعاء، وسسيت الرالة الذخعية صالة الشتساليا عميو، قال هللا تعالى: الرالة لغة:

 وصل عمييؼ(. أي: ادع ليؼ.)

إذا دعى أحجكؼ فميجب، فإن كان صائسا فميرل »وقال )صمى هللا عميو وسمؼ(: 
 أي: ليجع لراحب الظعام. ...« 

: التعبج هلل تعالى بأقؾال وأفعال معمؾمة مفتتحة بالتكبيخ ، والرالة في االصطالح
 ومختتسة بالتدميؼ، مع الشية، بذخائط مخرؾصة.

 :دلیل فرضية الرلهات الخمس

مؾات الخسذ وانعقج دلت األدلة. السدتفيزة مؽ الكتاب والدشة عمى فخضية الر
 ذلػ .اإلجساع عمى 

 أوال: أدلة الكتاب:

قال هللا تعالى: }وأقيسؾا الرمؾة(، وقج كخرىا هللا تعالى في غيخ مؾضع في كتابو، 
إن الرالة كانت عمى السؤمشيؽ كتابا مؾقؾتا(، وقال تعالى : }حافغؾا ) وقال أيزا:

، واآليات التي جاءت في األمخ (عمى الرمؾات والرالة الؾسظى وقؾمؾا هلل قانتيؽ
 بيا كثيخة معخوفة.

 یل من الدنة:ثانيا: الدل

جاءت أحاديث كثيخة مشيا: حجيث "بشي اإلسالم عمى خسذ ... "، ومؽ ذلػ أيزا 
حجيث أبي أسامة )رضي هللا عشو( بأن الشبي )صمى هللا عميو وسمؼ( قال في حجة 
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ؼ خكؼ وحجؾا بيتكؼ وأدوا زكاة أمؾالكيوصمؾا خسدكؼ وصؾمؾا ش الؾداع: "اعبجوا ربكؼ
 ربكؼ".جشة طيبة بيا نفؾسكؼ، تجخمؾا 

 لقياساو  : اإلجماعثالثا

انعقج اإلجساع عمى فخضية الرمؾات الخسذ وتكفيخ مؽ أنكخىا، واستثشى مؽ ذلػ 
مؽ كان حجيث عيج بكفخ وجحج وجؾبيا، فإنو ال يكفخ لكؽ يبيؽ لو الحق، فإن 

 أعخض عؽ قبؾل الحق وأصخ عمى جحؾدىا كفخ. 

 :حكم تارك الرالة

لغ عاقل طاىخ، أي غيخ اتفق السدمسؾن عمى أن الرالة واجبة عمى كل مدمؼ با 
فاس، وال ذي جشؾن أو إغساء، وىي عبادة بجنية محزة ال تقبل نذي حيض أو 

أحج عؽ  يرمي أحج عؽ أحج، كسا ال يرح أن يرؾم -الشيابة أصال، فال يرح أن 
 : ىوذىب العمساء في حكؼ تارك الرالة ال أحج. 

السدمسؾن عمى أن مؽ جحج وجؾب الرالة، فيؾ كافخ مختج، لثبؾت أجسع  .1
 ة مؽ القخآن والدشة واإلجساع.فخضيتيا باألدلة القظعي

وتياونا فيؾ فاسق عاص، إال أن يكؾن قخيب عيج باإلسالم،  المؽ تخكيا تكاس .2
 أو لؼ يخالط السدمسيؽ مجة يبمغو فييا وجؾب الرالة.

 شروط الرالة

وىؾ لغة: العالمة، سسي شخطا، ألنو عالمة عمى السذخوط؛ لذخوط: جسع شخط، ا
 عؽ عالمات الداعة: }فقج جاء أشخاطيا{ أي: عالماتيا. قال تعالى

 واصظالحا: ما يمدم مؽ عجمو العجم، وال يمدم مؽ وجؾده وجؾد وال عجم لحاتو .

 عمييا صحتيا، إال بعحر. وشخوط الرالة: ىي ما يتؾقف
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لمرالة شخائط، ال ترح إال بيا، إن لؼ يكؽ عحر، وىي وقج أجسع األئسة عمى أن 
ا قبميا، إأل الشية: فاألفزل يط الرالة ليدت مشيا، وانسا تجب لالتي تتقجميا ، وشخو 

مقارنتيا لتكبيخة اإلحخام، وتدتسخ الذخوط حتى نياية الرالة، وبيحا فارقت األركان، 
 التي تشتيي شيئا فذيئا.

: اإلسالم، والتسييد، والعقل )وىي شخوط لؾجؾد كل عبادة  وشروط الرالة تدعة
د(، والباقي مؽ ييسان مؽ الرغيخ ، ولؾ دون التحبجنية عجا الحج والعسخة، فير

 الذخوط ستة ىي:

 الذروط الثانهية للرالة:

 الؾقت : قال عسخ )رضي هللا عشو(: الرالة ليا وقت، ال يقبميا هللا إأل بو . .1
 الظيارة مؽ الحجث.  .2
 الظيارة مؽ الشجاسة في البجن والثؾب والسكان. .3
 ؾرة، وتختمف باختالف السرميؽ .ستخ الع .4
 استكبال القبمة. .5
 الشية. .6

 

 

 

 

 

 



4 
 

 المحاضرة الثانية

 اوقات الرالة

لذسذ. والفجخ الرادق: يبجأ مؽ طمؾع الفجخ الرادق إلى طمؾع ا  وقت الفجر: (1
في األفق. ويقابمو الفجخ الكاذب: وىؾ الحي  اىؾ البياض السشتذخ ضؾؤه معتخض

ب، ئان، أي الحدخحب النيظمع مدتظيال متجيا إلى األعمى في وسط السداء، كح
ثؼ تعكبو عمسة. واألول: ىؾ الحي تتعمق بو األحكام الذخعية كميا مؽ بجء الرؾم 
ووقت الربح وانتياء وقت العذاء، والثاني: ال يتعمق بو شيء مؽ األحكام، 

الفجخ فجخان: فجخ يحخم الظعام وتحل فيو الرالة، »يل قؾلو عميو الدالم: بجل
، وكسا في «وفجخ تحخم فيو الرالة . أي صالة الربح . ويحل فيو الظعام

طمؾع الفجخ، ما ووقت صالة الربح مؽ »حجيث عبج هللا بؽ عسخو عشج مدمؼ: 
 .«لؼ تظمع الذسذ

شيء مثمو، سؾى عل أو مؽ زوال الذسذ إلى مريخ عل كل  :وقت الظهر (2
ب، وعالمتو الدساء إلى جية الغخ  نرف لدوال )الدوال: تحؾل الذسذ عؽفيء ا

زيادة الغل بعج تشاىي نقرانو(. وىحا رأي الراحبيؽ السفتي بو عشج الحشفية 
واألئسة الثالثة. وعاىخ الخواية وىؾ رأي أبي حشيفة : أن آخخ وقت الغيخ : أن 

أن ىحا الؾقت ىؾ وقت العرخ باالتفاق، فتقجم  يريخ عل كل شيء مثميو، إال
باب العبادات أولی، وزوال  الرالة عؽ ىحا الؾقت، ألن األخح باالحتياط في

 (ط الدساء، ويدسى بمؾغ الذسذ إلى وسط )أو كبجذ ىؾ ميميا عؽ وسالذس
الدساء: حالة االستؾاء، وإذا تحؾلت الذسذ مؽ جية السذخق إلى جية السغخب 

ودليل الكل عمى بجء وقت الغيخ قؾلو تعالى: )أقؼ الرالة لجلؾك  حجث الدوال.
 [ أي زواليا .۱۷/ ۷۱الذسذ { ]اإلسخاء: 
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يبجأ مؽ خخوج وقت الغيخ، عمى الخالف بيؽ القؾليؽ الستقجميؽ،  :وقت العرر (3
 ىؽ الديادة عمى مثل عل الذيء، أدنويشتيي بغخوب الذسذ، أي أنو يبجأ مؽ حي

أو مؽ حيؽ الديادة عمى مثمي الغل عشج أبي حشيفة، ويشتيي زيادة عشج الجسيؾر، 
مؽ أدرك مؽ الربح ركعة قبل »الؾقت باالتفاق قبيل غخوب الذسذ، الحجيث: 

أن تظمع الذسذ، فقج أدرك الربح، ومؽ أدرك ركعة ومؽ العرخ قبل أن تغخب 
عشج أكثخ  وصالة العرخ: ىي الرالة الؾسظى«. الذسذ، فقج أدرك العرخ

اء، بجليل ما روت عائذة )رضي هللا عشيا( عؽ الشبي )صمى هللا عميو العمس
 (۲۳۷/ ۲)وسمؼ( أنو قخا: )حافغؾا عمى الرمؾات، والرالة الؾسظى{ ]البقخة: 

 العرخ. والرالة الؾسظى: صالة
مؽ غخوب الذسذ باإلجساع، أي غياب قخصيا بكاممو، ويستج  :وقت المغرب (4

واألعيخ عشج الذافعية وىؾ محىب الذافعي الحشفية والحشابمة ) عشج الجسيؾر
في أول الميل إلى  وحسختيا ضؾء الذسذ كيةالذفق: ب) .إلى مغيب الذفق (القجيؼ

 لذفق(.وقت السغخب ما لؼ يغب ا»قخيب مؽ العتسة(، لحجيث: 
تی بو عشج فىب مؽ مغيب الذفق األحسخ عمى السيبجأ في السحا  :وقت العذاء (5

رادق، أي قبيل طمؾعو لقؾل ابؽ عسخ الستقجم: طمؾع الفجخ ال ىالحشفية إل
ولحجيث أبي قتادة عشج مدمؼ: « الذفق الحسخة، فإذا غاب الذفق وجبت الرالة»
ليذ في الشؾم تفخيط، إنسا التفخيط عمى مؽ لؼ يرل الرالة حتى يجيء وقت »

فإنو عاىخ في امتجاد وقت كل صالة إلى دخؾل وقت الرالة «. الرالة األخخى 
وأما الؾقت  إال الفجخ، فإنيا مخرؾصة مؽ ىحا العسؾم باإلجساع.األخخى، 

لؾال أن أشق : »ةث الميل أو نرفو، لحجيث أبي ىخيخ السختار لمعذاء فيؾ إلى ثم
 .«يؼ أن يؤخخوا العذاء إلى ثمث الميل أو نرفوتعمى أمتي ألمخ 
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 المحاضرة الثالثة

 واجبات الرالة

 ؾا سجج لمديؾ .يومؽ تخك مشيا شيشا س بظمت صالتو،مؽ تخك مشيا شيشا متعسجا 

 وبيانيا مع أدلتيا كاآلتي:

: دليميا حجيث يحيى بؽ خالد عؽ عسو أن جميع التكبیرات غیر تكبیرة اإلحرام (1
الشبي صمى هللا عميو وسمؼ قال: "إنو ال تتؼ الرالة ألحج مؽ الشاس حتى يتؾضأ 

عميو، ويقخأ بسا شاء  حسج هللا ويثشييثؼ يكبخ و  -يعشي مؾاضعو -الؾضؾء ويزع 
مؽ القخآن، ثؼ يقؾل: هللا أكبخ، ثؼ يخكع حتى تظسئؽ مفاصمو، ثؼ يقؾل سسع هللا 
لسؽ حسجه حتی يدتؾي قائسا، ثؼ يقؾل: هللا أكبخ و يدجج حتى تظسئؽ مفاصمو، 
ثؼ يقؾل هللا أكبخ و يخفع رأسو حتى يدتؾي قاعجا، ثؼ يقؾل : هللا أكبخ ثؼ يدجج 

ثؼ يخفع رأسو فيكبخ، فإذا فعل ذلػ فقج تست صالتو " وفي  حتى تظسئؽ مفاصمو
 رواية: ال تتؼ صالة أحجكؼ حتى يفعل ذلػ " رواه أبؾ داود.

ال صالة لسؽ لؼ يقخأ بفاتحة »لقؾلو صمى هللا عميو وسمؼ:  قراءة الفاتحة: (2
خبخ أحاد، ال يشدخ قؾلو تعالى:  ، وىحا عشجىؼ لشفي الكسال ؛ ألنو«الكتاب

، وقخاءة سؾرة بعج الفاتحة: يجب (۱۳/ ۲۲السدمل:( )ما تيدخ مؽ القخآنفاقخؤوا )
قخاءة سؾرة قريخة كالكؾثخ ونحؾىا، وىؾ ثالث أيات قرار، تقجر بثالثيؽ حخف، 

 – 21/47السجثخ:)ثؼ عبذ وبدخ ، ثؼ أدبخ واستكبخ{ كقؾلو تعالى: )ثؼ نغخ، 
أو أية طؾيمة أو آيتان بسقجار ثالثيؽ حخفا، ودليميؼ عمى الؾجؾب: ( 23 – 22

واألمخ « أمخنا أن نقخأ بفاتحة الكتاب ، وما تيدخ»حجيث أبي سعيج الخجري: 
 .لمؾجؾب
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 " لإلمام والسشفخد جسيعا وقج تقجم دليمو في الحجيثقهل: سمع هللا لمن حمده (3
 الدابق.

والسشفخد جسيعا، ودليمو حجيث أبي ىخيخة لإلمام والسأمؾم  قهل: "ربنا ولك الحمد (4
قؾل: سسع هللا لسؽ رضي هللا عشو(: أن الشبي )صمى هللا عميو وسمؼ( كان ي)

 يؽ يخفع صمبو مؽ الخكؾع. ثؼ يقؾل وىؾ قائؼ: ربشا ولػ الحسج ومثمو عؽحسجه ح
 يو.مأبي سعيج وابؽ أبي أوفى. متفق ع

واألفزل ثالث مخات وقج ورد  ،التدبيح في الركهع والدجهد وأقلو مرة واحدة (5
سبحان ربي العغيؼ ويقؾل في الدجؾد:  يأكثخ. فيقؾل في الخكؾع: سبحان رب

األعمى . ودليل ذلػ حجيث عكبة بؽ عامخ قال لسا ندلت )فدبح باسؼ ربػ 
هللا )صمى هللا عميو وسمؼ(( : اجعمؾىا في ركؾعكؼ فمسا  العغيؼ( قال لشا رسؾل

( قال لشا رسؾل هللا )صمى هللا عميو وسمؼ( : ندلت )سبح اسؼ ربػ األعمى
 .جؾدكؼ " رواه أبؾ داوداجعمؾىا في س

: دليمو ما رًو ححيفة أنو صمى مع الشبي  قهل: رب اغفر لي " بین الدجدتین (6
))صمى هللا عميو وسمؼ( فكان يقؾل بيؽ الدججتيؽ: "رب اغفخ لي. رب اغفخ لي 

اس قال: كان رسؾل هللا )صمى هللا رواه الشدائي وابؽ ماجو، وما رواه ابؽ عب
عميو وسمؼ(( يقؾل بيؽ الدججتيؽ: "الميؼ اغفخ لي وارحسشي واىجني وعافشي 

 ي " رواه أبؾ داود وابؽ ماجو.وارزقش
: دليل وجؾبو وعجم ركشيتو حجيث عبج هللا بؽ بحيشة )رضي هللا  التذهد األول (7

يؽ صمى بيؼ الغيخ، فقام في الخكعت (عشو( أن الشبي )صمى هللا عميو وسمؼ
الرالة وانتغخ الشاس  معو حتى إذا قزى اساألوليؽ ولؼ يجمذ ، فقام الش

 قبل أن يدمؼ ثؼ سمؼ ". أخخجو الدبعة.. تيؽوىؾ جالذ وسجج سجج بختدميسو، ك
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: ودليمو الحجيث الدابق، ولؾ كانا ركشيؽ ما سقظا  الجلهس للتذهد األول (8
 بدجؾد الديؾ . نجبخاخ واجبيؽ ما ا، و لؾ كانا غيبالديؾ

: ودليمو حجيث أبي الرالة على النبي )صلى هللا عليو وسلم( في التذهد األخیر (9
هللا أن قال: قال بذيخ بؽ سعج: يا رسؾل هللا. أمخنا  (مدعؾد )رضي هللا عشو

؟ فدكت، ثؼ قال: "قؾلؾا الميؼ صل عمى دمحم ػنرمي عميػ فكيف نرمي عمي
ا صميت عمى آل إبخاليؼ وبارك عمى دمحم وعمى آل دمحم كسا وعمى آل دمحم كس

باركت عمى آل إبخاليؼ في العالسيؽ إنػ حسيج مجيج. والدالم كسا عمستؼ " رواه 
رمي عميػ إذا نحؽ صميشا عميػ في نمدمؼ، وزاد ابؽ خديسة فيو: فكيف 

 صالتشا؟ ".
مى هللا عميو : ثبتت فخضية الدالم مؽ قؾل رسؾل هللا صالتدليم من الرالة (11

فعؽ عمي رضي هللا عشو، أن الشبي صمى هللا عميو وسمؼ قال:  وسمؼ وفعمو.
)مفتاح الرالة الظيؾر وتحخيسيا التكبيخ، وتحميميا التدميؼ( . رواه أحسج 

وعؽ عامخ بؽ سعج عؽ أبيو قال:  والذافعي وأبؾ داود وابؽ ماجو والتخمحي.
ؼ عؽ يسيشو وعؽ يداره حتى يخى كشت أرى الشبي )صمى هللا عميو وسمؼ( يدم)

 ورواه أحسج ومدمؼ والشدائي وابؽ ماجو. -بياض خجه( 
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 المحاضرة الرابعة

 صالة المدافر

 اقدام الدفر:

وىؾ أن يدافخ لفعل ما حخمو هللا أو حخمو رسؾلو صمى هللا عميو  سفر حرام (1
الظخيق، أو سفخ مؽ يدافخ لمتجارة في الخسخ، والسحخمات، وقظع  وسمؼ، مثل :

 السخأة بجون محخم .
مثل: الدفخ لفخيزة الحج، أو الدفخ لمعسخة الؾاجبة، أو الجياد  سفر واجب، (2

 الؾاجب.
لحج التظؾع، أو جياد : الدفخ لمعسخة غيخ الؾاجبة، أو الدفخ مثل، سفر مدتحب (3

 التظؾع. 
 ، مثل: الدفخ لمتجارة السباحة، وكل أمخ مباح.سفر مباح (4
مشو؛ لقؾلو ل : سفخ اإلندان وحجه بجون رفقة إال في أسخ ال بج مث سفر مکروه، (5

لؾ يعمؼ الشاس ما في الؾحجة ما أعمؼ ما سار راكب بميل »صمى هللا عميو وسمؼ(: )
 « . وحجه

 فيحه أنؾاع الدفخ التي ذكخىا أىل العمؼ، فيجب عمى كل مدمؼ أن ال يدافخ إلى سفخ
 ه، بل يقترخ في جسيع أسفاره عمی السكخو محخم، ويشبغي لو أن ال يتعسج الدفخ 

 الدفخ الؾاجب، والسدتحب، والسباح.

 :  قرر الرالة

ىي قرخ الرالة الخباعية في الفخيزة إلى ركعتيؽ، أما الفجخ والسغخب فتبكيان 
عمى حاليسا إذا ال قرخ فييسا، وقرخ الرالة رخرة وىجية مؽ هللا لعباده الستقيؽ، 

ی ترخرو كسا يحب أن تؤ  ىوهللا سبحانو:" يحب أن تؤتليجية فيجب عمييؼ قبؾل ا
عدائسو، وال فخق في الدفخ بيؽ سفخ الظائخة والديارة والباخخة والقظار وسفخ الجسال 
 والديخ عمى األقجام فكمو يظمق عميو اسؼ الدفخ وكمو تقرخ فيو الرالة عمى الدؾاء
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ه ويعبخ ضؾاحييا ومتى يبجا القرخ: ال يباشخ السدافخ بالقرخ حتى يتخك بمج
 وبداتيشيا وقبل ذلػ ال يجؾز لو القرخ.

لى: } وإذا والشؾافل يقترخ مشيا عمى ركعتي الفجخ وسشة الؾتخ فقط. ؛ لقؾلو تعا
 (.۷۲۷كؼ جشاح أن تقرخوا مؽ الرالة و )الشداء: عميضخب في األرض فميدت 

 اشتخط الفقياء لرحة القرخ الذخوط اآلتية : :شروط القرر

بسديخة مخحمتيؽ أو يؾميؽ أو ستة عذخ فخسخا عشج  االدفخ طؾيال مقجر أن يكؾن  (1
 ام بميالييا عشج الحشفية. الجسيؾر ، أو ثالث مخاحل أو ثالثة أي

غيخ محخم أو محغؾر کالدفخ لمدخقة أو لقظع الظخيق،  اأن يكؾن الدفخ مباح (2
ية ذلػ، في رأي الجسيؾر غيخ الحشفية، فإن قرخ السخء في سفخ السعر ونحؾ

الذافعية والحشابمة، ألنو فعل ما يعتقج تحخيسو كسؽ صمى  ال تتعقج صالتو عشج
وال يقرخ عشج  وىؾ يعتقج أنو محجث، ويرح القرخ مع اإلثؼ عشج السمكية

ويخى إلحشفية: أنو يجؾز  الحشابمة الدفخ مكخوه، ويقرخ عشج السالكية والذافعية.
ا بيشا، ويقرخ لدفخ التجارة والتشده القرخ في الدفخ السحخم والسكخوه والسباح كس

 والتفخج، ولديارة السداجج واآلثار، والقبؾر ، وىؾ الرحيح عشج الحشابمة في زيارة
 القبؾر .

 مجاوزة العسخان مؽ مؾضع إقامتو: ولمفقياء تفخيعات في تؾضيح ىحا الذخط. (3
مشيا، فقال الحشفية: أن يجاوز بيؾت البمج التي يكيؼ فييا مؽ الجية التي خخج 

وإن لؼ يجاوزىا مؽ جانب آخخ، وأن يجاوز كل البيؾت ولؾ كانت متفخقة متى 
كان أصميا مؽ البمج، وأن يجاوز ما حؾل البمج مؽ مداكؽ، والقخى السترمة 

وىؾ لمسكان  السترمة بسؾضع إقامتوالفشاء( )ويذتخط أن يجاوز الداحة  بالبمج.
وال يذتخط أن  التخاب. والقاء ج لرالح الدكان کخکض الجواب ودفؽ السؾتىسعال

تغيب البيؾت عؽ برخه، وال مجاوزة البيؾت الخخبة، وال مجاوزة البداتيؽ؛ ألنيا ال 
في  اوإذا كان ساكش تعتبخ مؽ العسخان، وان اترمت بالبشاء أو سكشيا أىل البمجة.

األخبية )الخيام( فال بج مؽ مجاوزتيا، وإذا كان مكيسا عمى ماء أو محتظب فال 
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بج مؽ مفارقتو، ما لؼ يكؽ السحتظب واسعأ ججأ، والشيخ بعيج السشبع أو السرب، 
 واال فالعبخة بسجاوزة العسخان ..

 المحاضرة الخامدة

 مدة القرر

ميسا طالت السجة، فإذا وصل  السدافخ ال يدال يقرخ الرالة ما دام في طخيق سفخه
 إلى البمج الحي أراده، فسا السجة التي يذخع لو القرخ فييا؟

إن نؾى اإلقامة أكثخ مؽ أربعة أيام لؼ يقرخ: وىؾ محىب الجسيؾر : )السالكية   ( أ
ؾم الجخؾل والذافعية والحشابمة( إال أن السالكية والذافعية قالؾا : أربعة أيام غيخ ي

ىا بإحجى وعذخيؽ صالة. واستجلؾا بان الشبي صمى هللا و دحج والخخوج، والحشابمة
عميو وسمؼ قجم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بيا الخابع والخامذ والدادس 
والدابع، وصمى الربح في اليؾم الثاني، ثؼ خخج إلى مشى، وكان يقرخ الرالة 

 أليام، وقج عدم عمى إقامتيا.في ىحه ا
ذخ يؾما لؼ يقرخ: وىؾ محىب أبي حشيفة والثؾر إذا نؾى اإلقامة خسدة ع ( ب

خخجشا مع رسؾل هللا صمى هللا عميو وسمؼ »والسدني واستجلؾا بحجيث أنذ قال: 
قيل « مؽ السجيشة إلى مكة فكان يرمي ركعتيؽ ركعتيؽ حتى رجعشا إلى السجيشة

 «.أقسشا بيا عذخا»لو: أقستؼ بسكة شيئا؟ قال: 
شؾ إقامة دائسة: وىؾ محىب الحدؽ وقتادة ا ما لؼ يجأن السدافخ يقرخ أب ( ت

أقام الشبي صمى هللا عميو وسمؼ تدعة »وإسحاق، واستجلؾا بحجيث ابؽ عباس قال: 
 «..عذخ يقرخ، فشحؽ إذ سافخنا فأقسشا تدعة عذخ قرخنا، وإن زدنا أتسسشا

 مذروعية القرر:

 اختمف أىل العمؼ في حكؼ قرخ الرالة الخباعية في الدفخ عمى قؾليؽ:
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الخأي األول: أن القرخ رخرة )جائد( وىؾ محىب الجسيؾر: السالكية والذافعية 
 رخ أو اإلتسام أو ىؾ مخيخ؟والحشابمة، ثؼ اختمف ىؤالء في: ىل األفزل الق

 أدلة القائلین بعدم الهجهب: أ(

في األرض فميذ عميكؼ جشاح أن تقرخوا مؽ الرالة خبتؼ قؾلو تعالى: }وإذا ض .1
الجشاح يقتزي رفع اإلثؼ،  ىالحيؽ كفخوا ...{. قالؾا: نف كؼشإن خفتؼ أن يفت

 واإلباحة ال الؾجؾب والعديسة.
واستجل الجسيؾر : بحجيث يعمى بؽ أمية قال: قمت لعسخ بؽ الخظاب: )فميذ  .2

كؼ الحيؽ كفخوا{ فقج أمؽ شعميكؼ جشاح أن تقرخوا مؽ الرالة إن خفتؼ أن يفت
ألت رسؾل هللا صمى هللا عميو وسمؼ الشاس !! فقال: عجبت مسا عجبت مشو، فد

قالؾا: والتعبيخ عؽ « صجقة ترجق هللا بيا عميكؼ، فاقبمؾا صجقتو»عؽ ذلػ فقال: 
القرخ بالرجقة يجل عمى الجؾاز ، ألن الذأن في الرجقة التظؾع ال اإللدام 

 والؾجؾب.
واستجل الجسيؾر : بسا روي عؽ عائذة أنيا قالت: خخجت مع الشبي صمى هللا  .3

عميو وسمؼ في عسخة في رمزان فأفظخ وصست، وقرخ وأتسست، فقمت: بأبي 
 «..أحدشت يا عائذة»وأمي، أفظخت وصست، وقرخت وأتسست، فقال: 

: أن القرخ عديسة )واجب( وال يجؾز اإلتسام: وىؾ محىب الحشفية وقؾل الرأي الثاني
فيسا إذا أتؼ: تبظل عشج السالكية، ومحىب االمامية والديجية والغاىخية، ثؼ اختمفؾا 

 صالتو أم ال؟

 ب( أدلة القائلین بالهجهب:

فخضت الرالة ركعتيؽ ركعتيؽ في »حجيث عائذة رضي هللا عشيا قالت:  .1
 «.الدفخ، وزيج في صالة الحزخ الحزخ والدفخ، فأقخت صالة

فخض هللا الرالة عمى لدان نبيكؼ في الحزخ أربعا ، »حجيث ابؽ عباس قال:  .2
 رواه مدمؼ«. ، وفي الخؾف ركعةوفي الدفخ ركعتيؽ
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صالة الدفخ ركعتان وصالة الفظخ ركعتان ، »حجيت عسخ بؽ الخظاب قال:  .3
الجسعة ركعتان تسام مؽ غيخ قرخ عمى لدان دمحم صمی هللا عميو  وصالة

 .«وسمؼ

 المحاضرة الدادسة

 الرهم

اإلمداك، فكل مسدػ عؽ طعام أو كالم أو غيخىسا، فيؾ صائؼ لغة،   :الرهم لغة
فيؾ اإلمداك عؽ األكل والذخب والجساع وسائخ السفظخات، مؽ  وأما في الذرع:

 طمؾع الفجخ الثاني إلى غخوب الذسذ مع نية الريام.

 : شخوط وجؾب، وشخوط صحة:شروط الرهم نهعان

 أما شروط الهجهب فهي:

، ألنو عبادة بجنية تفتقخ إلى ا  الرؾم عمى كافخ ولؾ مختجفال يجب اإلسالم:  (1
الشية، فكان مؽ شخطة اإلسالم كالرالة، وال يرح مشو أيزأ، فمؾ ارتج في يؾم 
وىؾ صائؼ فيو، بظل صؾمو، لقؾلو تعالى: )لئؽ أشخكت ليحبظؽ عسمػ{ 

 [ فإن عاد إلى اإلسالم قزى ذلػ اليؾم.۳۳/ 65]الدمخ:
ؽ ؼ عقمرفع ال»، لحجيث اولؾ كان مخاىقم عمی صبي البمؾغ: فال يجب الرؾ  (2

ويجب عمى ولي السسيد أمخه بو إذا أطاقو، وضخبو عميو إذا تخكو، «. ثالث
 ليعتاده كالرالة.

وال « رفع القمؼ عؽ ثالث»العقل: فال يجب الرؾم عمی مجشؾن، لمحجيث الدابق  (3
سيد، ويربح يرح مشو، لعجم إمكان الشية مشو. وال يجب عمى الربي غيخ الس

مؽ السسيد كالرالة. ومؽ جؽ في أثشاء اليؾم، لدمتو إمداك ذلػ اليؾم وقزاؤه 
لحخمة الؾقت، وإلدراكو جدءأ مؽ وقتو كالرالة. أما إذا جؽ يؾما كامال فأكثخ ، 
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فال يجب عميو قزاؤه، بخالف السغسى عميو، فإنو يجب عميو القزاء، ولؾ طال 
لمتكميف، ويرح الرؾم مسؽ جؽ أو أغسي زمؽ اإلغساء، ألنو مخض غيخ رافع 

ليال، وكحا يرح مسؽ نام كل الشيار ،  ى إذا أفاق جدءا مؽ الشيار، حيث نؾ عميو 
فسؽ نام جسيع الشيار ، صح صؾمو، ألنو معتاد وال يديل اإلحداس بالكمية، 

 أم ال. هبدكخ  اء عمى الدكخان ، سؾاء أكان متعجيويجب القزا
ب عمى العاجد عشو لكبخ أو مخض ال يخجى بخؤه، القجرة عمى الرؾم: فال يج (4

 (ألنو عاجد عشو، فال يكمف بو، لقؾلو تعالى: }ال يكمف هللا نفدا إال وسعيا
[. وأما السخض الحي يخجى بخؤه فيؾجب أداء الرؾم إذا بخأ مشو، ۲ /286البقخة: )

 وقزاء ما فاتو مؽ رمزان.
أن يكؾن الدفخ سفخ قرخ، االقامة: يذتخط لعجم وجؾب الرؾم عمى السدافخ  (5

ط بالسعاصي، ؛ ألن الخخص ال تشااعشج الجسيؾر )غيخ الحشفية( مباح وأن يكؾن 
 .سبب وجؾد التخخص وىؾ الدفخ قائؼعشج الحشفية؛ ألن  اوال يذتخط كؾنو مباح

 :وأما شروط الرحة

دقط بديؾ أو الشية: أي الشية السعيشة لسا يرؾمو مؽ الميل لكل يؾم واجب، وال ت (1
بعجىا ليال بأكل أو شخب أو جساع ونحؾه، وال تجب نية  ىغيخه، وال يزخ لؾ أت

الفخضية في الفخض، وال الؾجؾب في الؾاجب، ألن التعييؽ يجدي عؽ ذلػ، 
كا عؽ السفظخ مؽ طمؾع وترح الشية نيارا في الشقل ولؾ بعج الدوال إذا كان مسد

 الفجخ.
 ۲حائض والشفداء ويحخم فعمو، الظيارة مؽ الحيض والشفاس، فال يرح صؾم ال (2

 ويجب عمييسا األداء بسجخد انقظاع الجم ليال، والقزاء لسا فاتيسا.
 اإلسالم: فال يرح مؽ الكافخ ولؾ كان مختجأ. (3
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 ، فال يرح في يؾم العيج، واشتخطؾا أيزا لرحة الرؾم:الدمان القابل لمرؾم (4
 يبمغ سبع سشيؽ.العقل أي التسييد : فال يرح مؽ غيخ السسيد وىؾ الحي لؼ 

 

 


