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  ــ:المحاضرة السادسة 
  

   باب المواقـیــــــــت:        كتاب الصالة              
  
  

أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وھو البیاض المعترض في األفق ، 
لحدیث إمامة جبریل علیھ السالم ؛ فانھ : وآخر وقتھا ما لم تطلع الشمس 

ول اهللا علیھ الصالة والسالم فیھا في الیوم األول حین طلع الفجر ، أم رس
ثم قال في آخر وفي الیوم الثاني حین أسفر جدا وكادت الشمس أن تطلع ،

  " ما بین ھذین الوقتین وقت لك والمتك : " الحدیث 
وھو البیاض الذي یبدو طوال ثم یعقبھ الظالم ، : وال معتبر بالفجر الكاذب 

ال یغرنكم أذان بالل وال الفجر المستطیل ، : " ھ الصالة والسالم لقولھ علی
  .والمستطیر أي المنتشر فیھ "  وإنما الفجر المستطیر في األفق 

  
إلمامة جبریل علیھ السالم في الیوم : وأول وقت الظھر إذا زالت الشمس 

  األول حین زالت الشمس  
 ظل الشئ مثلیھ سوى فئ عند أبي حنیفة رحمھ اهللا إذا صار:  وآخر وقتھا

  إذا صار الظل مثلھ : الزوال ، وقاال 
 أن: ودلیلھما . ھو الفئ الذي یكون لألشیاء وقت الزوال : وفئ الزوال 

في الیوم األول في ھذا الوقت ، وألبي حنیفة  جبریل علیھ السالم إمامة
من ابردوا بالظھر فان شدة الحر : " رحمھ اهللا قولھ علیھ الصالة والسالم 

    .واشد الحر في دیارھم في ھذا الوقت " فیح جھنم 
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وأول وقت العصر إذا  خرج وقت الظھر على القولین ، وآخر وقتھا ما لم 
من أدرك ركعة من : " لقولھ علیھ الصالة والسالم : تغرب الشمس 

  "العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركھا 
  

: ما لم یغیب الشفق وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتھا 
فیھ ثالث ركعات الن جبریل مقدار ما یصلي وقال الشافعي رحمھ اهللا ، 

   .علیھ السالم ام في الیومین في وقت واحد 
  

أول وقت المغرب حین تغرب : " قولھ علیھ الصالة والسالم : وللحنفیة 
وما رواه الشافعي رحمھ اهللا كان " الشمس وآخر وقتھا حین یغیب الشفق 

  .تحرز عن الكراھة لل
  

 حنیفة رحمھ أبيھو البیاض الذي في األفق بعد الحمرة عند : ثم الشفق 
 حنیفة رحمھ اهللا  أبي روایة عن أیضاھو الحمرة ، وھو : وعندھما : اهللا 

الشفق : "  لقولھ علیھ الصالة والسالم وھو قول للشافعي رحمھ اهللا
وآخر : "  الصالة والسالم وألبي حنیفة  رحمھ اهللا قولھ علیھ"  الحمرة 

وما رواه موقوف على ابن عمر رضي اهللا " وقت المغرب إذا اسود األفق 
    . عنھما 

  
  

إذا غاب الشفق ، وآخر وقتھا ما لم یطلع الفجر : وأول وقت العشاء 
  :الثاني  

" وآخر وقت العشاء حین یطلع الفجر : " لقولھ علیھ الصالة والسالم 
  . رحمھ اهللا في تقدیره بذھاب ثلث اللیل  وھو حجة على الشافعي

  
، لقولھ علیھ  الفجر  یطلع بعد العشاء وآخره  ما لم:  وأول وقت الوتر
فصلوھا ما  بین العشاء إلى طلوع الفجر : " في الوتر : الصالة والسالم 

:  ، وعند أبي حنیفة رحمھ اهللا  اهللاما یوسف ومحمد رحمھأبيوھذا عند " 
    .    إال انھ ال یقدم علیھ عند التذكر للترتیب وقتھ وقت العشاء
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  :في المواقیت التي یستحب أداء الصالة فیھا            فصل 
أسفروا بالفجر فانھ : " لقولھ علیھ الصالة والسالم : ویستحب اإلسفار بالفجر 

  "أعظم لألجر 
  

  .لحجة علیھ ما روي التعجیل في كل صالة ، واویستحب : وقال الشافعي رحمھ اهللا 
  

ولروایة انس رضي اهللا لما روي : واالبراد بالظھر في الصیف وتقدیمھ في الشتاء 
إذا كان في الشتاء بكر بالظھر : كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : " قال . عنھ 

  " ، وإذا كان في الصیف ابرد بھا 
  

ما فیھ من تكثیر النوافل ل: وتأخیر العصر ما لم تتغیر الشمس في الصیف والشتاء 
والمعتبر تغیر القرص وھو أن یصیر بحال ال تحار فیھ األعین ھو . لكراھتھا بعده 

  . الصحیح والتأخیر إلیھ مكروه 
  

 ، وقال الن تأخیرھا مكروه لما فیھ من التشبھ بالیھود: ویستحب تعجیل المغرب 
  " لوا المغرب وأخروا العشاء ال تزال أمتي بخیر ما عجًًٍَََُِ: " علیھ الصالة والسالم 

  
لوال أن اشق : " لقولھ علیھ الصالة والسالم : وتأخیر العشاء إلى ما قبل ثلث اللیل 

  والن فیھ قطع السمر المنھي عنھ بعده  " لعلى أمتي ألخرت العشاء إلى ثلث اللی
  

  آخر اللیل ، فان لم یثقإلىفي الوتر لمن یألف صالة اللیل أن یؤخره ویستحب 
من خاف أن ال یقوم آخر : " لقولھ علیھ الصالة والسالم :  قبل النوم أوتر هباالنتبا

  "اللیل فلیوتر أول اللیل ، ومن طمع أن یقوم آخر اللیل فلیوتر آخر اللیل 
  

فإذا كان یوم غیم ، فالمستحب في الفجر والظھر والمغرب تأخیرھا ، وفي العصر 
عشاء تقلیل الجماعة على اعتبار المطر ، وفي الن في تأخیر ال: والعشاء تعجیلھا 

تأخیر العصر توھم الوقوع في الوقت المكروه وال توھم في الفجر الن تلك المدة 
 ترى انھ یجوز أال في الكل لالحتیاط ، التأخیر:  حنیفة رحمھ اهللا أبيمدیدة ، وعن 

  . بعد الوقت ال قبلھ األداء
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  ـ  : المحاضرة السابعة
  

  :باب صالة الجمعة         
  

  :   ال تصح الجمعة  إال  في مصر جامع أو في مصلى المصر ، وال تجوز في القرى 
ال جمعة وال تشریق وال فطر وال أضحى إال في : " لقولھ علیھ الصالة والسالم 

  " مصر جامع 
  

 األحكام ویقیم الحدود ، وھذا عند وقاض ینفذ أمیركل موضع لھ : والمصر الجامع 
أنھم إذا اجتمعوا في اكبر مساجدھم لم یسعھم : ، وعنھ أیضا أبي یوسف رحمھ اهللا 

اختیار : اختیار الكرخي وھو الظاھر أي في ظاھر المذھب ، والثاني : واألول ،
  .الثلجي 

  
 حنیفة أبي كان الخلیفة مسافرا عند أو الحجاز أمیروتجوز بمنى إن كان األمیر 

 من القرى ألنھا:  ال جمعة بمنى : قال محمد رحمھ اهللا و.  یوسف رحمھما اهللا وأبي
  .ھا حتى ال یعید ب

أنھا تتمصر في أیام المواسم ، وعدم التعیید : وألبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اهللا 
  .للتخفیف ، وال جمعة بعرفات في قولھم جمیعا ألنھا فضاء وبمنى أبنیة  

  
لقولھ علیھ الصالة :  تصح بعده فتصح في وقت الظھر وال: ومن شرائطھا الوقت 

  " مالت الشمس فصل بالناس الجمعة إذا: " والسالم 
  

  .الختالفھما : ولو خرج الوقت وھو فیھا استقبل الظھر وال یبنیھ علیھا 
  .الن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ما صالھا بدون الخطبة في عمره : ومنھا الخطبة 

  
  .بھ وردت السنة : ال أي الخطبة قبل الصالة بعد الزو: وھي

  
  .بھ جرى التوارث : ویخطب خطبتین یفصل بینھما بقعدة 

  
الن القیام فیھا متوارث ، ثم ھي شرط الصالة فیستحب : ویخطب قائما على طھارة 

  .  فیھا الطھارة كاألذان 
  

لمخالفتھ  انھ یكره إاللحصول المقصود : ولو خطب قاعدا أو على غیر طھارة جاز 
  .فصل بینھما وبین الصالة التوارث ولل
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البد من ذكر طویل : فان اقتصر على ذكر اهللا جاز عند أبي حنیفة رحمھ اهللا ، وقاال 
الن الخطبة ھي الواجبة  ، والتسبیحة او التحمیدة ال تسمى خطبة ، : یسمى خطبة 

    .ال تجوز حتى یخطب خطبتین اعتبارا للمتعارف : وقال الشافعي رحمھ اهللا 
  

 ، ٩سورة الجمعة آیة }فاسعوا إلى ذكر اهللا { : قولھ تعالى : نیفة رحمھ اهللا وألبي ح
فارتج علیھ فنزل  الحمد هللا :  اهللا عنھ انھ قالرضيوعن عثمان . من غیر فصل 

  .وصلى  
  

   .الن الجمعة مشتقة منھا :  الجماعة  اومن شرائطھ
  
  
  
  
  
  

  كتاب الزكاة
  

ھ              على الحر العاقل البا   : الزكاة واجبة    ال علی ا وح ا تام صابا ملك ك ن سلم إذا مل لغ الم
  :الحول 

ة   دلیل وجوبھا  أما   ھ         واجب ریم قول رآن الك ن الق الى     فم اة     { :  تع وا الزك ورة } وآت  س
  ٤٣البقرة اآلیة 

   
   ، ومن السنة النبویة الشریفة قولھ

  وعلیھ إجماع األمة أي على وجوبھا" أدوا زكاة أموالكم :"علیھ الصالة والسالم 
  
ة   ، أما اشتراطالفرض ألنھ ال شبھة فیھ : المراد بالواجب  و ك   : الحری ال المل الن كم

  .الن التكلیف بالفرائض یكون بتحقق العقل والبلوغ : وتحققھ بھا ، والعقل والبلوغ 
  

الم  ك   : واإلس ن مل د م ذلك الب افر ، وك ن الك ادة م ق العب ادة وال تتحق اة عب الن الزك
  .قدر سبب الزكاة بحصول النصاب :  الصالة والسالم  النھ علیھ: مقدار النصاب 

  
الحول          : وكذلك البد من الحول      النھ البد من مدة یتحقق  فیھا النماء وقدرھا الشرع ب

ال  " علیھ الحول ال زكاة في مال حتى یحول      :"لقولھ علیھ الصالة والسالم      والن الم
  .ینمو في ھذه المدة 

  
اة  ون زك صبي والمجن ى ال یس عل ول : ول ھ یق ھ اهللا فان شافعي رحم ا لل ي :  خالف ھ

  . والخراج رغرامة مالیة ، فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعش
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ة  ار   : وللحنفی تالء وال اختی ى االب ا لمعن ار تحقیق أدى  إال باالختی ال  تت ادة ف ا عب أنھ

ي ال             ب ف ذلك الغال ة األرض وك شر معن  لھما لعدم العقل ، بخالف الخراج النھ مؤن  ىع
  .المؤنة 

  
ھ                اة علی ال زك ھ ف یط بمال ھ اهللا        : ومن كان علیھ دین یح شافعي رحم ال ال ب  :  وق تج

  .لتحقق السبب ، وھو ملك نصاب تام 
  

  . كالمعدوم ر األصلیة فاعتبھانھ مشغول بحاجت: وللحنفیة 
  

  .لفراغھ عن الحاجة : وان كان مالھ أكثر من دینھ زكى الفاضل إذا بلغ نصابا 
  
ة                    و د الخدم وب وعبی ازل ودواب الرك اث المن دن وأث اب الب لیس في دور السكنى وثی

اة   تعمال زك الح االس ضا ،    :  وس ة أی ست بنامی لیة ولی ة األص شغولة بالحاج الن م
  .  لما ذكركتب العلم ألھلھا وآالت المحترفین: وعلى ھذا 

  
   .ى ومن لھ على آخر دین فجحده سنین ثم قامت لھ بینة لم یزكھ لما مض

  
  
  

  :            كتاب الصوم 
  

صوم  ساك: وال و اإلم ربان  ھ صوم ض شراب ، وال ام وال ن الطع ل :  ع ب ونف .  واج
ربان  ب ض ین ،     : والواج ذر المع ضان والن صوم رم ھ ك ان بعین ق بزم ا یتعل ھ م من

ین                        ھ وب ا بین ة م ھ النی بح أجزأت ى أص و حت م ین ل ، وان ل ن اللی فیجوز صومھ بنیة م
   .ال یجزیھ: ل الشافعي رحمھ اهللا وقا:  الزوال 

  
صیام   { : فریضة لقولھ تعالى    : اعلم أن صوم رمضان      رة   } كتب علیكم ال ورة البق س

  .١٣٨اآلیة 
  

  .وقد انعقد اإلجماع على فرضیتھ ، ولھذا یكفر جاحده 
  . ٢٩سورة الحج ، آیة } ولیوفوا نذورھم { : واجب لقولھ تعالى : والمنذور 

ل              أي ص : وسبب األول    رره ، وك رر بتك ھ ، ویتك ضاف إلی وم رمضان الشھر ولھذا ی
  .النذر ، والنیة من شرطھ : یوم سبب لوجوب صومھ ؛ وسبب الثاني 

و      : " قولھ علیھ الصالة والسالم     : ووجھ قول الشافعي رحمھ اهللا       ال صیام لمن لم ین
   . "الصیام  من اللیل 
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الل      علیھ الصالة والسالم بعد ما      قولھ  : وللحنفیة   ن   " شھد األعرابي برؤیة الھ أال م
صم             ساك        " أكل فال یأكلنًَُ بقیة یومھ ، ومن لم یأكل فلی ف اإلم وم فیتوق وم ص ھ ی وألن

یم                   سافر والمق ین الم رق ب ل ، وال ف أكثره كالنف ة ب أخرة المقترن ة المت ى النی في أولھ عل
  .عند الحنفیة خالفا لزفر رحمھ اهللا 

  
وم    لذمة كقضاء شھر رمضان ما ثبت في ا: والضرب الثاني    ق ، وص ذر المطل ، والن

   .النھ غیر متعین فالبد من لتعیین من االبتداء :  الكفارة ، فال یجوز إال بنیة من اللیل 
  

زوال    ل ال ة قب وز بنی ھ یج ل كل إطالق   : والنف سك ب ھ یتم ھ اهللا  فان ك رحم ا لمال خالف
ھ وس    : ، وللحنفیة    النصوص السابقة    ر      قولھ صلى اهللا علی صبح غی ان ی ا ك د م لم بع

  "  إني اذًا لصائم " صائم 
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بسم الله الرحمن الرحيم


                                      المادة : الفقه الإسلامي 



                  مدرس المادة : م.د. وضحة عليوي صالح                                       

                                         محاضرات الفصل الأول :للمرحلة الأولى

                                                       قسم الشريعة

المنهج المقرر: كتاب الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( ت 593 ِ )

مفردات المادة : كتاب الطهارات ، كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب الحج ، كتاب الصوم.


                المحاضرة الأولى : عن الطهارة  


1ـ كتاب الطهارات : وفي فرائض الطهارة أو الوضوء قوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } سورة المائدة آية ( 6) .


فالغسل : هو الإسالة ، والمسح : هو الإصابة . 


وحد الوجه :  من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن والى شحمتي الأذن ، لان المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها.


والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل : وهذا عند الحنفية خلافا لزفر رحمه الله تعالى ، ودليله أ ن الغاية لاتدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم .


ودليل الحنفية : أن هذه الغاية لإسقاط ما ورائها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة  الكل .


والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية : وهو ربع الرأس : لما روى المغيرة ابن شعبة  : " أن النبي أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه " فالقرآن مجمل فالتحق الحديث بيانا لمجمله . وهو حجة على الشافعي رحمه الله في التقدير بمسح بعض الرأس ، وعلى مالك رحمه الله في اشتراط استيعاب الرأس  بالمسح .


وسنن الطهارة : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فانه لايدري أين باتت يده "


ولان اليد هي آلة الغسل فتسن البداءة بتنظيفها . وهذا الغسل إلى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف . وهذا الغسل إلى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف . 

وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء : لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا وضوء لمن لم يسم الله "  والمراد به نفي حصول الفضيلة ، والأصح : أنها مستحبة وان سماها في الكتاب سنة ، ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح .


والسواك :" لأنه عليه الصلاة و السلام : كان يواظب عليه " وعند فقد ما يستاك به يعالج أسنانه بالأصابع ، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك  ، والأصح  أنه مستحب .


والمضمضة والاستنشاق : لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة .


وكيفيته : أن يمضمض ثلاثاً يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك هو المحكي عن وضوئه صلى الله عليه وسلم .

ومسح الأذنين : وهو سنة بماء  الرأس  عند الحنفية ، خلافا للشافعي رحمه الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " الأذنان من الرأس " والمراد هنا بيان حكمها في الوضوء وليس المراد بيان خلقتها كونها من الرأس . 


وتخليل اللحية : لان النبي عليه الصلاة والسلام ، أمره جبريل عليه السلام بذلك ،


وقيل : هو سنة عند أبي يوسف رحمه الله ، جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، لان السنة هي إكمال الفرض في محله ، والداخل ليس بمحل الفرض . 


 وتخليل الأصابع : لقوله عليه الصلاة والسلام : " خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم " ولان في ذلك إكمال للفرض في محله .


وتكرار الغسل إلى الثلاث  :" لان النبي عليه الصلاة والسلام ، توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به ، وتوضأ مرتين مرتين وقال :هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين ، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي  ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم " والوعيد لعدم رؤيته سنة .  

ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة : فالنية في الوضوء سنة عند الحنفية ، وعند الشافعي رحمه الله فرض :لأنه عبادة فلا تصح بدون نية كالتيمم .  

وللحنفية : انه لايقع قربة إلا بالنية ولكنه مفتاح للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر وهو الماء بخلاف التيمم لان التراب غير مطهر إلا  في حال إرادة الصلاة ، 


ويستوعب رأسه بالمسح  : وهو سنة ، وقال الشافعي رحمه الله : السنة فيه  التثليث بمياه مختلفة اعتبارا بالمغسول .


وللحنفية : " أن أنسا رضي الله عنه : توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة وقال : هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم " والذي يروى من التثليث محمول عليه بماء واحد ، ولان المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلا .


ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن : فالترتيب في الوضوء سنة عند الحنفية ، وقال الشافعي رحمه الله : فرض لقوله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } سورة المائدة آية 6 ، والفاء للتعقيب .


وللحنفية : أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع  ، والبداءة بالميامن فضيلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام :" إن الله تعالى يحب التيامن في كل شئ حتى  التنعل والترجل "  


المحاضرة الثانية :

فصل في نواقض الوضوء :ـ

 المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين :ـ  لقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث قال :" ما يخرج من السبيلين" وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير ،والقي ملء الفم :ـ  وقال الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لما روي:" أنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضأ" ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع وهو المخرج المعتاد وللحنفية :ـ قوله عليه الصلاة والسلام :" الوضوء من كل دم سائل" ،  وقوله عليه الصلاة والسلام " من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتكلم" ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة وهذا القدر في الأصل معقول والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم في القيء لأن بزوال القشرة تظهر النجاسة في محلها فتكون بادية لا خارجة بخلاف السبيلين لأن ذلك الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقال والخروج وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا وقال زفر رحمه الله تعالى قليل الفيء وكثيره سواء وكذا لا يشترط السيلان عنه اعتبارا بالمخرج المعتاد ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام القلس حدث  وللحنفية :قوله عليه الصلاة والسلام :" ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا" وقول علي رضي الله تعالى عنه حين عد الأحداث جملة:" أو دسعة تملأ الفم" وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه الشافعي رحمه الله على القليل وما رواه زفر رحمه الله على الكثير  .


  ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم : فعند أبي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس وعند محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ثم مالا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة وهذا إذا قاء مرة أو طعاما أو ماء فإن قاء بلغما فغير ناقض عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ،وقال أبو يوسف رحمه الله ناقض إذا كان ملء الفم والخلاف في المرتقي من الجوف أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق لأن الرأس ليس بموضع النجاسة  ، ولأبي يوسف رحمه الله : أنه نجس .

المحاضرة الثالثة :ـ 


فصل في الغسل:ـ 

 وفرض الغسل :ـ  المضمضة ، والاستنشاق ، وغسل سائر البدن : وعند الشافعي رحمه الله تعالى هما : سنتان فيه لقوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة أي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كانا سنتين في الوضوء وللحنفية :ـ قوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وهو أمر بتطهير جميع البدن إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة والمراد بما روي حالة الحدث بدليل قوله عليه الصلاة والسلام :" إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء "


 وسنته :ـ  أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه هكذا حكت ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد الغسل حتى لو كان على لوح لا يؤخر وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية كيلا تزداد بإصابة الماء وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها:" أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك " وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح  بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها. 


  والمعاني الموجبة للغسل:ـ إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة  ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى :ـ خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء اي الغسل من المني وللحنفية :ـ أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة والحديث محمول على خروج المني عن شهوة ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة إذ الغسل يتعلق بهما ولهما : أنه مني .

وسنن الغسل هي:ـ


وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم :ـ الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام نص على السنية وقيل :ـ هذه الأربعة مستحبة وسمى محمد رحمه الله تعالى  : الغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل ،وقال مالك رحمه الله :ـ  هو واجب لقوله عليه الصلاة والسلام :" من أتى الجمعة فليغتسل " وللحنفـيـة : قوله عليه الصلاة والسلام :"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل " وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى هو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها وفيه خلاف الحسن ، والعيدان بمنزلة الجمعة :لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى ، وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء ، لقوله عليه الصلاة والسلام :" كل فحل يمذي وفيه الوضوء"  والودي :ـ الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجا فيكون معتبرا به والمني خاثر أبيض ينكسر منه الذكر والمذي :ـ رقيق يضرب إلى البياض  .


المحاضرة الرابعة :ـ 

المياه التي يجوز الطهارة بها :ـ 


 الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار لقوله تعالى { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وقوله عليه الصلاة والسلام :"الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه  ، ولا يجوز :ـ بما اعتصر من الشجر والثمر: لأنه ليس بماء مطلق والحكم عند فقده منقول إلى التيمم والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به :ـ  لأنه ماء يخرج من غير علاج ذكر في جوامع أبي يوسف رحمه الله وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار.    ولا يجوز:ـ  بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة ، والخل، وماء الباقلا، والمرق ، وماء الورد ،وماء الزردج  ،لأنه لا يسمى ماء مطلقا ، والمراد بماء الباقلا وغيره ما تغير بالطبخ  ، فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضي به .


  وتجوز الطهارة  :ـ بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد ، والماء الذي اختلط به اللبن  ،أو الزعفران ، أو الصابون  ،أو الأشنان ، قال الشيخ الإمام أجري في المختصر ماء الزردج مجرى المرق والمروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى :ـ أنه بمنزلة ماء الزعفران وهو الصحيح كذا اختاره الناطفي والإمام السرخسي رحمه الله تعالى 

  وقال الشافعي رحمه الله تعالى :ـ  لا يجوز التوضي بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض لأنه : ماء مقيد ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض  ،لأن الماء لا يخلو عنها عادة و للحنفية :ـ  أن اسم الماء باق على الإطلاق ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين ،ولأن الخلط القليل لا معتبر به لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض فيعتبر الغالب ، والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون هو الصحيح فإن تغير:ـ  بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضي به:ـ لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء إذ النار غيرته إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه ، لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغلى بالسدر بذلك وردت السنة إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه . وكل ماء وقعت فيها النجاسة :ـ لم يجز الوضوء به قليلا كانت النجاسة ، أو كثيرا وقال مالك رحمه الله :ـ  يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما رو ي ، وقال الشافعي رحمه الله  :ـ يجوز إذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" وللحنفية :ـ حديث المستيقظ من منامه ، وقوله عليه الصلاة والسلام  :"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة"  من غير فصل ، والذي رواه مالك رحمه الله تعالى ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين وما رواه الشافعي رحمه الله ضعفه أبو داود وهو يضعف عن احتمال النجاسة.  


الماء الجاري :ـ


 والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة :ـ جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء ،  والأثر:ـ  هو الرائحة ، أو الطعم أو اللون ، والجاري :ـ  مالا يتكرر استعماله  ،وقيل : ما يذهب بتبنه  والغدير العظيم :ـ الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر.

 لأن الظاهر: أن النجاسة لا تصل إليه إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة ثم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى :ـ  أنه يعتبر التحريك بالاغتسال ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعنه التحريك باليد وعن محمد رحمه الله تعالى:ـ  بالتوضي ووجه الأول :ـ أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضي ، وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح وقوله  :ـ  جاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى :ـأنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري .


 وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه :ـ  كالبق والذباب ، والزنابير، والعقرب ونحوها ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى:ـ  يفسده : لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة بخلاف دود الخل وسوس الثمار، لأن فيه ضرورة وللحنفية :ـ  قوله عليه الصلاة والسلام فيه :" هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه" ولأن المنجس  :ـ هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها ،  والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين .


 وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده :ـ كالسمك ، والضفدع والسرطان ، وقال الشافعي رحمه :ـ   أنه  يفسده إلا السمك لما مر وللحنفية :ـ  أنه مات في معدنه ، فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ، ولأنه لا دم فيها إذ الدموي لا يسكن الماء ،  والدم هو المنجس وفي غير الماء قيل :  غير السمك يفسده لانعدام المعدن ، وقيل : لا يفسده لعدم الدم  ، وهو الأصح  ، والضفدع البحري والبري فيه سواء ،وقيل : البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن وما يعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد.


المحاضرة الخامسة :ـ


الماء المستعمل:ـ  


  والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث :ـ خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله هما يقولان :ـ إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع ،  وقال زفر رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله :ـ  إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور ، لأن العضو طاهر حقيقة ، وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما  ، وباعتباره يكون الماء نجسا  فقال الحنفية  :ـ بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين ،  وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى :ـ  هو طاهر غير طهور لأن ملاقاة الطاهر لا توجب التنجس إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى :ـ هو نجس لقوله عليه الصلاة والسلام :"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم "الحديث  ، ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله  :ـ أنه نجس نجاسة غليظة اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية وفي رواية أبي يوسف عنه رحمه الله تعالى :ـ وهو قوله إنه نجس نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف .

  والماء المستعمل:ـ  هو ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة  ،  وهذا عند أبي يوسف رحمه الله ، وقيل: هو قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا ،  وقال محمد رحمه الله : لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وأنها تزال بالقرب وأبو يوسف رحمه الله يقول:ـ  إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين ،  ومتى يصير الماء مستعملا الصحيح  : أنه كما زايل العضو صار مستعملا ، لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال 


للضرورة ولا ضرورة بعده .


 والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو :ـ فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الرجل بحاله لعدم الصب ، وهو شرط عنده: لإسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الأمرين ، وعند محمد رحمه الله تعالى :  كلاهما طاهران الرجل لعدم اشتراط الصب والماء لعدم نية القربة ،  وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : كلاهما نجسان الماء لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء ، وقيل : عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل وعنه :  أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال ، وهو أوفق الروايات عنه.


الاهاب وجواز الانتفاع به:ـ 


  وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه :ـ  إلا جلد الخنزير والآدمي  :لقوله عليه الصلاة والسلام :" أيما إهاب دبغ فقد طهر" وهو بعمومه حجة على مالك رحمه الله في جلد الميتة ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب وهو قوله عليه الصلاة والسلام:" لا تنتفعوا من الميتة بإهاب": لأنه اسم لغير المدبوغ وحجة على الشافعي رحمه الله تعالى في جلد الكلب وليس الكلب بنجس العين ألا يرى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا بخلاف الخنزير لأنه نجس العين إذ الهاء في قوله تعالى فإنه رجس منصرف إليه لقربه ، وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته فخرجا عما رو ي  ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسا أو تتريبا لأن المقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة :ـ  لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة وكذلك يطهر لحمه هو الصحيح وإن لم يكن مأكولا . 

وشعر الميتة وعظمها طاهر :ـ  وقال الشافعي رحمه الله تعالى : نجس لأنه من أجزاء الميتة وللحنفية :ـ  أنه لا حياة فيهما ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت إذ الموت زوال الحياة.


 وشعر الإنسان وعظمه طاهر:ـ  وقال الشافعي : نجس لأنه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه وللحنفية :ـ  أن عدم الانتفاع والبيع لكرامته فلا يدل على نجاسته والله أعلم   . 

المحاضرة السادسة :ــ

                    كتاب الصلاة : باب المواقـيــــــــت 

أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق ، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس : لحديث إمامة جبريل عليه السلام ؛ فانه أم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر ، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس أن تطلع ،ثم قال في آخر الحديث : " ما بين هذين الوقتين وقت لك ولامتك " 


ولا معتبر بالفجر الكاذب : وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، وإنما الفجر المستطير في الأفق "  والمستطير أي المنتشر فيه .


وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس : لإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس  


وآخر وقتها : عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل الشئ مثليه سوى فئ الزوال ، وقالا : إذا صار الظل مثله 


وفئ الزوال : هو الفئ الذي يكون للأشياء وقت الزوال . ودليلهما : أن إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول في هذا الوقت ، ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : " ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم " واشد الحر في ديارهم في هذا الوقت .  

وأول وقت العصر إذا  خرج وقت الظهر على القولين ، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس : لقوله عليه الصلاة والسلام : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها "


وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغيب الشفق : وقال الشافعي رحمه الله ، مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات لان جبريل عليه السلام ام في اليومين في وقت واحد . 


وللحنفية : قوله عليه الصلاة والسلام : " أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق " وما رواه الشافعي رحمه الله كان للتحرز عن الكراهة .


ثم الشفق : هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله : وعندهما : هو الحمرة ، وهو أيضا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله  وهو قول للشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام : " الشفق الحمرة "  ولأبي حنيفة  رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : " وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق " وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما .   


وأول وقت العشاء : إذا غاب الشفق ، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني  :


لقوله عليه الصلاة والسلام : " وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر " وهو حجة على الشافعي رحمه الله في تقديره بذهاب ثلث الليل  .


وأول وقت الوتر:  بعد العشاء وآخره  ما لم يطلع  الفجر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : في الوتر : " فصلوها ما  بين العشاء إلى طلوع الفجر " وهذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، وعند أبي حنيفة رحمه الله : وقته وقت العشاء إلا انه لا يقدم عليه عند التذكر للترتيب .     

            فصل في المواقيت التي يستحب أداء الصلاة فيها:


ويستحب الإسفار بالفجر : لقوله عليه الصلاة والسلام : " أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر "


وقال الشافعي رحمه الله : ويستحب التعجيل في كل صلاة ، والحجة عليه ما روي .

والابراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء : لما روي ولرواية انس رضي الله عنه . قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان في الشتاء بكر بالظهر ، وإذا كان في الصيف ابرد بها " 


وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء : لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده . والمعتبر تغير القرص وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين هو الصحيح والتأخير إليه مكروه . 

ويستحب تعجيل المغرب : لان تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود ، وقال عليه الصلاة والسلام : " لا تزال أمتي بخير ما عجًًٍَََُِلوا المغرب وأخروا العشاء " 

وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل : لقوله عليه الصلاة والسلام : " لولا أن اشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل " ولان فيه قطع السمر المنهي عنه بعده 

ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخره إلى آخر الليل ، فان لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم : لقوله عليه الصلاة والسلام : " من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل ، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل "

فإذا كان يوم غيم ، فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها ، وفي العصر والعشاء تعجيلها : لان في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر ، وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر لان تلك المدة مديدة ، وعن أبي حنيفة رحمه الله : التأخير في الكل للاحتياط ، ألا ترى انه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله .

 المحاضرة السابعة :ـ 

        باب صلاة الجمعة :


   لا تصح الجمعة  إلا  في مصر جامع أو في مصلى المصر ، ولا تجوز في القرى :


لقوله عليه الصلاة والسلام : " لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع " 


والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله ، وعنه أيضا : أنهم إذا اجتمعوا في اكبر مساجدهم لم يسعهم ،والأول : اختيار الكرخي وهو الظاهر أي في ظاهر المذهب ، والثاني : اختيار الثلجي .


وتجوز بمنى إن كان الأمير أمير الحجاز أو كان الخليفة مسافرا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لا جمعة بمنى :  لأنها من القرى حتى لا يعيد بها .


ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : أنها تتمصر في أيام المواسم ، وعدم التعييد للتخفيف ، ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا لأنها فضاء وبمنى أبنية  .

ومن شرائطها الوقت : فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده : لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة "

ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبنيه عليها : لاختلافهما .

ومنها الخطبة : لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون الخطبة في عمره .


وهي: أي الخطبة قبل الصلاة بعد الزوال : به وردت السنة .

ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة : به جرى التوارث .


ويخطب قائما على طهارة : لان القيام فيها متوارث ، ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالأذان .  

ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز : لحصول المقصود إلا انه يكره لمخالفته التوارث وللفصل بينهما وبين الصلاة .


فان اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لابد من ذكر طويل يسمى خطبة : لان الخطبة هي الواجبة  ، والتسبيحة او التحميدة لا تسمى خطبة ، وقال الشافعي رحمه الله : لا تجوز حتى يخطب خطبتين اعتبارا للمتعارف .  

ولأبي حنيفة رحمه الله : قوله تعالى : { فاسعوا إلى ذكر الله }سورة الجمعة آية 9 ، من غير فصل . وعن عثمان رضي الله عنه انه قال: الحمد لله فارتج عليه فنزل  وصلى  .


ومن شرائطها الجماعة  : لان الجمعة مشتقة منها . 

كتاب الزكاة


الزكاة واجبة : على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول :


أما  دليل وجوبها واجبة فمن القرآن الكريم قوله تعالى : { وآتوا الزكاة } سورة البقرة الآية 43


، ومن السنة النبوية الشريفة قوله 


عليه الصلاة والسلام :"أدوا زكاة أموالكم " وعليه إجماع الأمة أي على وجوبها


والمراد بالواجب : الفرض لأنه لا شبهة فيه ، أما اشتراط الحرية : لان كمال الملك وتحققه بها ، والعقل والبلوغ : لان التكليف بالفرائض يكون بتحقق العقل والبلوغ .


والإسلام : لان الزكاة عبادة ولا تتحقق العبادة من الكافر ، وكذلك لابد من ملك مقدار النصاب : لانه عليه الصلاة والسلام  : قدر سبب الزكاة بحصول النصاب .


وكذلك لابد من الحول : لانه لابد من مدة يتحقق  فيها النماء وقدرها الشرع بالحول لقوله عليه الصلاة والسلام :"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ولان المال ينمو في هذه المدة .


وليس على الصبي والمجنون زكاة :  خلافا للشافعي رحمه الله فانه يقول : هي غرامة مالية ، فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج .


وللحنفية : أنها عبادة فلا  تتأدى  إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء ولا اختيار لهما لعدم العقل ، بخلاف الخراج لانه مؤنة الأرض وكذلك الغالب في العشر معنى المؤنة .


ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه : وقال الشافعي رحمه الله :  تجب لتحقق السبب ، وهو ملك نصاب تام .


وللحنفية : انه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر كالمعدوم .


وان كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا : لفراغه عن الحاجة .


وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة :  لان مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا ، وعلى هذا : كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما ذكر. 


ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له بينة لم يزكه لما مضى  .


           كتاب الصوم : 

والصوم : هو الإمساك عن الطعام والشراب ، والصوم ضربان : واجب ونفل .  والواجب ضربان : منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين ، فيجوز صومه بنية من الليل ، وان لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال :  وقال الشافعي رحمه الله : لا يجزيه .


اعلم أن صوم رمضان : فريضة لقوله تعالى : { كتب عليكم الصيام } سورة البقرة الآية 138.


وقد انعقد الإجماع على فرضيته ، ولهذا يكفر جاحده .

والمنذور : واجب لقوله تعالى : { وليوفوا نذورهم } سورة الحج ، آية 29. 


وسبب الأول : أي صوم رمضان الشهر ولهذا يضاف إليه ، ويتكرر بتكرره ، وكل يوم سبب لوجوب صومه ؛ وسبب الثاني : النذر ، والنية من شرطه .


ووجه قول الشافعي رحمه الله : قوله عليه الصلاة والسلام : " لا صيام لمن لم ينو الصيام  من الليل  " .


وللحنفية : قوله عليه الصلاة والسلام بعد ما شهد الأعرابي برؤية الهلال " ألا من أكل فلا يأكلنًَُ بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم " ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل ، ولا فرق بين المسافر والمقيم عند الحنفية خلافا لزفر رحمه الله .


والضرب الثاني : ما ثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان ، والنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، فلا يجوز إلا بنية من الليل :  لانه غير متعين فلابد من لتعيين من الابتداء . 

والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال : خلافا لمالك رحمه الله  فانه يتمسك بإطلاق النصوص السابقة  ، وللحنفية : قوله صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يصبح غير صائم " إني اذاً لصائم "  
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