
1 
 

 المحاضرة االولى

 الرالة

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

 وصل عمييع(. أي: ادع ليع.)

إذا دعى أحجكع فميجب، فإن كان صائسا فميرل »وقال )صمى هللا عميو وسمع(: 
 أي: ليجع لراحب الصعام. ...« 

: التعبج هلل تعالى بأقػال وأفعال معمػمة مفتتحة بالتكبيخ ، والرالة في االصطالح
 ومختتسة بالتدميع، مع الشية، بذخائط مخرػصة.

 :دلیل فرضية الرلهات الخمس

مػات الخسذ وانعقج دلت األدلة. السدتفيزة مغ الكتاب والدشة عمى فخضية الر
 ذلظ .اإلجساع عمى 

 أوال: أدلة الكتاب:

قال هللا تعالى: }وأقيسػا الرمػة(، وقج كخرىا هللا تعالى في غيخ مػضع في كتابو، 
إن الربلة كانت عمى السؤمشيغ كتابا مػقػتا(، وقال تعالى : }حافطػا ) وقال أيزا:

، واآليات التي جاءت في األمخ (عمى الرمػات والربلة الػسصى وقػمػا هلل قانتيغ
 بيا كثيخة معخوفة.

 یل من الدنة:ثانيا: الدل

جاءت أحاديث كثيخة مشيا: حجيث "بشي اإلسبلم عمى خسذ ... "، ومغ ذلظ أيزا 
حجيث أبي أسامة )رضي هللا عشو( بأن الشبي )صمى هللا عميو وسمع( قال في حجة 
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ع خكع وحجػا بيتكع وأدوا زكاة أمػالكيوصمػا خسدكع وصػمػا ش الػداع: "اعبجوا ربكع
 ربكع".جشة شيبة بيا نفػسكع، تجخمػا 

 لقياساو  : اإلجماعثالثا

انعقج اإلجساع عمى فخضية الرمػات الخسذ وتكفيخ مغ أنكخىا، واستثشى مغ ذلظ 
مغ كان حجيث عيج بكفخ وجحج وجػبيا، فإنو ال يكفخ لكغ يبيغ لو الحق، فإن 

 أعخض عغ قبػل الحق وأصخ عمى جحػدىا كفخ. 

 :حكم تارك الرالة

لغ عاقل شاىخ، أي غيخ اتفق السدمسػن عمى أن الربلة واجبة عمى كل مدمع با 
فاس، وال ذي جشػن أو إغساء، وىي عبادة بجنية محزة ال تقبل نذي حيس أو 

أحج عغ  يرمي أحج عغ أحج، كسا ال يرح أن يرػم -الشيابة أصبل، فبل يرح أن 
 : ىوذىب العمساء في حكع تارك الربلة ال أحج. 

السدمسػن عمى أن مغ جحج وجػب الربلة، فيػ كافخ مختج، لثبػت أجسع  .1
 ة مغ القخآن والدشة واإلجساع.فخضيتيا باألدلة القصعي

وتياونا فيػ فاسق عاص، إال أن يكػن قخيب عيج باإلسبلم،  بلمغ تخكيا تكاس .2
 أو لع يخالط السدمسيغ مجة يبمغو فييا وجػب الربلة.

 شروط الرالة

وىػ لغة: العبلمة، سسي شخشا، ألنو عبلمة عمى السذخوط؛ لذخوط: جسع شخط، ا
 عغ عبلمات الداعة: }فقج جاء أشخاشيا{ أي: عبلماتيا. قال تعالى

 واصصبلحا: ما يمدم مغ عجمو العجم، وال يمدم مغ وجػده وجػد وال عجم لحاتو .

 عمييا صحتيا، إال بعحر. وشخوط الربلة: ىي ما يتػقف
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لمربلة شخائط، ال ترح إال بيا، إن لع يكغ عحر، وىي وقج أجسع األئسة عمى أن 
ا قبميا، إأل الشية: فاألفزل يط الربلة ليدت مشيا، وانسا تجب لالتي تتقجميا ، وشخو 

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

: اإلسبلم، والتسييد، والعقل )وىي شخوط لػجػد كل عبادة  وشروط الرالة تدعة
د(، والباقي مغ ييسان مغ الرغيخ ، ولػ دون التحبجنية عجا الحج والعسخة، فير

 الذخوط ستة ىي:

 الذروط الثانهية للرالة:

 الػقت : قال عسخ )رضي هللا عشو(: الربلة ليا وقت، ال يقبميا هللا إأل بو . .1
 الصيارة مغ الحجث.  .2
 الصيارة مغ الشجاسة في البجن والثػب والسكان. .3
 ػرة، وتختمف باختبلف السرميغ .ستخ الع .4
 استكبال القبمة. .5
 الشية. .6
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 المحاضرة الثانية

 اوقات الرالة

لذسذ. والفجخ الرادق: يبجأ مغ شمػع الفجخ الرادق إلى شمػع ا  وقت الفجر: (1
في األفق. ويقابمو الفجخ الكاذب: وىػ الحي  اىػ البياض السشتذخ ضػؤه معتخض

ب، ئان، أي الحدخحب النيصمع مدتصيبل متجيا إلى األعمى في وسط السداء، كح
ثع تعكبو ضمسة. واألول: ىػ الحي تتعمق بو األحكام الذخعية كميا مغ بجء الرػم 
ووقت الربح وانتياء وقت العذاء، والثاني: ال يتعمق بو شيء مغ األحكام، 

الفجخ فجخان: فجخ يحخم الصعام وتحل فيو الربلة، »يل قػلو عميو الدبلم: بجل
، وكسا في «وفجخ تحخم فيو الربلة . أي صبلة الربح . ويحل فيو الصعام

شمػع الفجخ، ما ووقت صبلة الربح مغ »حجيث عبج هللا بغ عسخو عشج مدمع: 
 .«لع تصمع الذسذ

شيء مثمو، سػى ضل أو مغ زوال الذسذ إلى مريخ ضل كل  :وقت الظير (2
ب، وعبلمتو الدساء إلى جية الغخ  نرف لدوال )الدوال: تحػل الذسذ عغفيء ا

زيادة الطل بعج تشاىي نقرانو(. وىحا رأي الراحبيغ السفتي بو عشج الحشفية 
واألئسة الثبلثة. وضاىخ الخواية وىػ رأي أبي حشيفة : أن آخخ وقت الطيخ : أن 

أن ىحا الػقت ىػ وقت العرخ باالتفاق، فتقجم  يريخ ضل كل شيء مثميو، إال
باب العبادات أولی، وزوال  الربلة عغ ىحا الػقت، ألن األخح باالحتياط في

 (ط الدساء، ويدسى بمػغ الذسذ إلى وسط )أو كبجذ ىػ ميميا عغ وسالذس
الدساء: حالة االستػاء، وإذا تحػلت الذسذ مغ جية السذخق إلى جية السغخب 

ودليل الكل عمى بجء وقت الطيخ قػلو تعالى: )أقع الربلة لجلػك  حجث الدوال.
 [ أي زواليا .۱۷/ ۷۱الذسذ { ]اإلسخاء: 
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يبجأ مغ خخوج وقت الطيخ، عمى الخبلف بيغ القػليغ الستقجميغ،  :وقت العرر (3
 ىغ الديادة عمى مثل ضل الذيء، أدنويشتيي بغخوب الذسذ، أي أنو يبجأ مغ حي

أو مغ حيغ الديادة عمى مثمي الطل عشج أبي حشيفة، ويشتيي زيادة عشج الجسيػر، 
مغ أدرك مغ الربح ركعة قبل »الػقت باالتفاق قبيل غخوب الذسذ، الحجيث: 

أن تصمع الذسذ، فقج أدرك الربح، ومغ أدرك ركعة ومغ العرخ قبل أن تغخب 
عشج أكثخ  وصبلة العرخ: ىي الربلة الػسصى«. الذسذ، فقج أدرك العرخ

اء، بجليل ما روت عائذة )رضي هللا عشيا( عغ الشبي )صمى هللا عميو العمس
 (۲۳۷/ ۲)وسمع( أنو قخا: )حافطػا عمى الرمػات، والربلة الػسصى{ ]البقخة: 

 العرخ. والربلة الػسصى: صبلة
مغ غخوب الذسذ باإلجساع، أي غياب قخصيا بكاممو، ويستج  :وقت المغرب (4

واألضيخ عشج الذافعية وىػ محىب الذافعي الحشفية والحشابمة ) عشج الجسيػر
في أول الميل إلى  وحسختيا ضػء الذسذ كيةالذفق: ب) .إلى مغيب الذفق (القجيع

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

رادق، أي قبيل شمػعو لقػل ابغ عسخ الستقجم: شمػع الفجخ ال ىالحشفية إل
ولحجيث أبي قتادة عشج مدمع: « الذفق الحسخة، فإذا غاب الذفق وجبت الربلة»
ليذ في الشػم تفخيط، إنسا التفخيط عمى مغ لع يرل الربلة حتى يجيء وقت »

فإنو ضاىخ في امتجاد وقت كل صبلة إلى دخػل وقت الربلة «. الربلة األخخى 
وأما الػقت  إال الفجخ، فإنيا مخرػصة مغ ىحا العسػم باإلجساع.األخخى، 

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

 واجبات الرالة

 ػا سجج لمديػ .يومغ تخك مشيا شيشا س بصمت صبلتو،مغ تخك مشيا شيشا متعسجا 

 وبيانيا مع أدلتيا كاآلتي:

: دليميا حجيث يحيى بغ خبلد عغ عسو أن جميع التكبیرات غیر تكبیرة اإلحرام (1
الشبي صمى هللا عميو وسمع قال: "إنو ال تتع الربلة ألحج مغ الشاس حتى يتػضأ 

عميو، ويقخأ بسا شاء  حسج هللا ويثشييثع يكبخ و  -يعشي مػاضعو -الػضػء ويزع 
مغ القخآن، ثع يقػل: هللا أكبخ، ثع يخكع حتى تصسئغ مفاصمو، ثع يقػل سسع هللا 
لسغ حسجه حتی يدتػي قائسا، ثع يقػل: هللا أكبخ و يدجج حتى تصسئغ مفاصمو، 
ثع يقػل هللا أكبخ و يخفع رأسو حتى يدتػي قاعجا، ثع يقػل : هللا أكبخ ثع يدجج 

ثع يخفع رأسو فيكبخ، فإذا فعل ذلظ فقج تست صبلتو " وفي  حتى تصسئغ مفاصمو
 رواية: ال تتع صبلة أحجكع حتى يفعل ذلظ " رواه أبػ داود.

ال صبلة لسغ لع يقخأ بفاتحة »لقػلو صمى هللا عميو وسمع:  قراءة الفاتحة: (2
خبخ أحاد، ال يشدخ قػلو تعالى:  ، وىحا عشجىع لشفي الكسال ؛ ألنو«الكتاب

، وقخاءة سػرة بعج الفاتحة: يجب (۱۳/ ۲۲السدمل:( )ما تيدخ مغ القخآنفاقخؤوا )
قخاءة سػرة قريخة كالكػثخ ونحػىا، وىػ ثبلث أيات قرار، تقجر بثبلثيغ حخف، 

 – 21/47السجثخ:)ثع عبذ وبدخ ، ثع أدبخ واستكبخ{ كقػلو تعالى: )ثع نطخ، 
أو أية شػيمة أو آيتان بسقجار ثبلثيغ حخفا، ودليميع عمى الػجػب: ( 23 – 22

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

والسشفخد جسيعا، ودليمو حجيث أبي ىخيخة لئلمام والسأمػم  قهل: "ربنا ولك الحمد (4
قػل: سسع هللا لسغ رضي هللا عشو(: أن الشبي )صمى هللا عميو وسمع( كان ي)

 يغ يخفع صمبو مغ الخكػع. ثع يقػل وىػ قائع: ربشا ولظ الحسج ومثمو عغحسجه ح
 يو.مأبي سعيج وابغ أبي أوفى. متفق ع

واألفزل ثبلث مخات وقج ورد  ،التدبيح في الركهع والدجهد وأقلو مرة واحدة (5
سبحان ربي العطيع ويقػل في الدجػد:  يأكثخ. فيقػل في الخكػع: سبحان رب

األعمى . ودليل ذلظ حجيث عكبة بغ عامخ قال لسا ندلت )فدبح باسع ربظ 
هللا )صمى هللا عميو وسمع(( : اجعمػىا في ركػعكع فمسا  العطيع( قال لشا رسػل

( قال لشا رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع( : ندلت )سبح اسع ربظ األعمى
 .جػدكع " رواه أبػ داوداجعمػىا في س

: دليمو ما رًو ححيفة أنو صمى مع الشبي  قهل: رب اغفر لي " بین الدجدتین (6
))صمى هللا عميو وسمع( فكان يقػل بيغ الدججتيغ: "رب اغفخ لي. رب اغفخ لي 

اس قال: كان رسػل هللا )صمى هللا رواه الشدائي وابغ ماجو، وما رواه ابغ عب
عميو وسمع(( يقػل بيغ الدججتيغ: "الميع اغفخ لي وارحسشي واىجني وعافشي 

 ي " رواه أبػ داود وابغ ماجو.وارزقش
: دليل وجػبو وعجم ركشيتو حجيث عبج هللا بغ بحيشة )رضي هللا  التذيد األول (7

يغ صمى بيع الطيخ، فقام في الخكعت (عشو( أن الشبي )صمى هللا عميو وسمع
الربلة وانتطخ الشاس  معو حتى إذا قزى اساألوليغ ولع يجمذ ، فقام الش

 قبل أن يدمع ثع سمع ". أخخجو الدبعة.. تيغوىػ جالذ وسجج سجج بختدميسو، ك
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: ودليمو الحجيث الدابق، ولػ كانا ركشيغ ما سقصا  الجلهس للتذيد األول (8
 بدجػد الديػ . نجبخاخ واجبيغ ما ا، و لػ كانا غيبالديػ

: ودليمو حجيث أبي الرالة على النبي )صلى هللا عليو وسلم( في التذيد األخیر (9
هللا أن قال: قال بذيخ بغ سعج: يا رسػل هللا. أمخنا  (مدعػد )رضي هللا عشو

؟ فدكت، ثع قال: "قػلػا الميع صل عمى دمحم ظنرمي عميظ فكيف نرمي عمي
ا صميت عمى آل إبخاليع وبارك عمى دمحم وعمى آل دمحم كسا وعمى آل دمحم كس

باركت عمى آل إبخاليع في العالسيغ إنظ حسيج مجيج. والدبلم كسا عمستع " رواه 
رمي عميظ إذا نحغ صميشا عميظ في نمدمع، وزاد ابغ خديسة فيو: فكيف 

 صبلتشا؟ ".
مى هللا عميو : ثبتت فخضية الدبلم مغ قػل رسػل هللا صالتدليم من الرالة (11

فعغ عمي رضي هللا عشو، أن الشبي صمى هللا عميو وسمع قال:  وسمع وفعمو.
)مفتاح الربلة الصيػر وتحخيسيا التكبيخ، وتحميميا التدميع( . رواه أحسج 

وعغ عامخ بغ سعج عغ أبيو قال:  والذافعي وأبػ داود وابغ ماجو والتخمحي.
ع عغ يسيشو وعغ يداره حتى يخى كشت أرى الشبي )صمى هللا عميو وسمع( يدم)

 ورواه أحسج ومدمع والشدائي وابغ ماجو. -بياض خجه( 
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 المحاضرة الرابعة

 صالة المدافر

 اقدام الدفر:

وىػ أن يدافخ لفعل ما حخمو هللا أو حخمو رسػلو صمى هللا عميو  سفر حرام (1
الصخيق، أو سفخ مغ يدافخ لمتجارة في الخسخ، والسحخمات، وقصع  وسمع، مثل :

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

 الػاجب.
لحج التصػع، أو جياد : الدفخ لمعسخة غيخ الػاجبة، أو الدفخ مثل، سفر مدتحب (3

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

لػ يعمع الشاس ما في الػحجة ما أعمع ما سار راكب بميل »صمى هللا عميو وسمع(: )
 « . وحجه

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

 الدفخ الػاجب، والسدتحب، والسباح.

 :  قرر الرالة

ىي قرخ الربلة الخباعية في الفخيزة إلى ركعتيغ، أما الفجخ والسغخب فتبكيان 
عمى حاليسا إذا ال قرخ فييسا، وقرخ الربلة رخرة وىجية مغ هللا لعباده الستقيغ، 

ی ترخرو كسا يحب أن تؤ  ىوهللا سبحانو:" يحب أن تؤتليجية فيجب عمييع قبػل ا
عدائسو، وال فخق في الدفخ بيغ سفخ الصائخة والديارة والباخخة والقصار وسفخ الجسال 
 والديخ عمى األقجام فكمو يصمق عميو اسع الدفخ وكمو تقرخ فيو الربلة عمى الدػاء



11 
 

ه ويعبخ ضػاحييا ومتى يبجا القرخ: ال يباشخ السدافخ بالقرخ حتى يتخك بمج
 وبداتيشيا وقبل ذلظ ال يجػز لو القرخ.

لى: } وإذا والشػافل يقترخ مشيا عمى ركعتي الفجخ وسشة الػتخ فقط. ؛ لقػلو تعا
 (.۷۲۷كع جشاح أن تقرخوا مغ الربلة و )الشداء: عميضخب في األرض فميدت 

 اشتخط الفقياء لرحة القرخ الذخوط اآلتية : :شروط القرر
بسديخة مخحمتيغ أو يػميغ أو ستة عذخ فخسخا عشج  االدفخ شػيبل مقجر أن يكػن  (1

 ام بميالييا عشج الحشفية. الجسيػر ، أو ثبلث مخاحل أو ثبلثة أي
غيخ محخم أو محطػر کالدفخ لمدخقة أو لقصع الصخيق،  اأن يكػن الدفخ مباح (2

ية ذلظ، في رأي الجسيػر غيخ الحشفية، فإن قرخ السخء في سفخ السعر ونحػ
الذافعية والحشابمة، ألنو فعل ما يعتقج تحخيسو كسغ صمى  ال تتعقج صبلتو عشج

وال يقرخ عشج  وىػ يعتقج أنو محجث، ويرح القرخ مع اإلثع عشج السمكية
ويخى إلحشفية: أنو يجػز  الحشابمة الدفخ مكخوه، ويقرخ عشج السالكية والذافعية.

ا بيشا، ويقرخ لدفخ التجارة والتشده القرخ في الدفخ السحخم والسكخوه والسباح كس
 والتفخج، ولديارة السداجج واآلثار، والقبػر ، وىػ الرحيح عشج الحشابمة في زيارة

 القبػر .
 مجاوزة العسخان مغ مػضع إقامتو: ولمفقياء تفخيعات في تػضيح ىحا الذخط. (3

مشيا، فقال الحشفية: أن يجاوز بيػت البمج التي يكيع فييا مغ الجية التي خخج 
وإن لع يجاوزىا مغ جانب آخخ، وأن يجاوز كل البيػت ولػ كانت متفخقة متى 
كان أصميا مغ البمج، وأن يجاوز ما حػل البمج مغ مداكغ، والقخى السترمة 

وىػ لمسكان  السترمة بسػضع إقامتوالفشاء( )ويذتخط أن يجاوز الداحة  بالبمج.
وال يذتخط أن  التخاب. والقاء ج لرالح الدكان کخکس الجواب ودفغ السػتىسعال

تغيب البيػت عغ برخه، وال مجاوزة البيػت الخخبة، وال مجاوزة البداتيغ؛ ألنيا ال 
في  اوإذا كان ساكش تعتبخ مغ العسخان، وان اترمت بالبشاء أو سكشيا أىل البمجة.

األخبية )الخيام( فبل بج مغ مجاوزتيا، وإذا كان مكيسا عمى ماء أو محتصب فبل 
بج مغ مفارقتو، ما لع يكغ السحتصب واسعأ ججأ، والشيخ بعيج السشبع أو السرب، 

 واال فالعبخة بسجاوزة العسخان ..
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 المحاضرة الخامدة

 مدة القرر

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

إن نػى اإلقامة أكثخ مغ أربعة أيام لع يقرخ: وىػ محىب الجسيػر : )السالكية   ( أ
ػم الجخػل والذافعية والحشابمة( إال أن السالكية والذافعية قالػا : أربعة أيام غيخ ي

ىا بإحجى وعذخيغ صبلة. واستجلػا بان الشبي صمى هللا و دحج والخخوج، والحشابمة
عميو وسمع قجم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بيا الخابع والخامذ والدادس 
والدابع، وصمى الربح في اليػم الثاني، ثع خخج إلى مشى، وكان يقرخ الربلة 

 أليام، وقج عدم عمى إقامتيا.في ىحه ا
ذخ يػما لع يقرخ: وىػ محىب أبي حشيفة والثػر إذا نػى اإلقامة خسدة ع ( ب

خخجشا مع رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع »والسدني واستجلػا بحجيث أنذ قال: 
قيل « مغ السجيشة إلى مكة فكان يرمي ركعتيغ ركعتيغ حتى رجعشا إلى السجيشة

 «.أقسشا بيا عذخا»لو: أقستع بسكة شيئا؟ قال: 
شػ إقامة دائسة: وىػ محىب الحدغ وقتادة ا ما لع يجأن السدافخ يقرخ أب ( ت

أقام الشبي صمى هللا عميو وسمع تدعة »وإسحاق، واستجلػا بحجيث ابغ عباس قال: 
 «..عذخ يقرخ، فشحغ إذ سافخنا فأقسشا تدعة عذخ قرخنا، وإن زدنا أتسسشا

اختمف أىل العمع في حكع قرخ الربلة الخباعية في الدفخ عمى  مذروعية القرر:
 قػليغ:

الخأي األول: أن القرخ رخرة )جائد( وىػ محىب الجسيػر: السالكية والذافعية 
 رخ أو اإلتسام أو ىػ مخيخ؟والحشابمة، ثع اختمف ىؤالء في: ىل األفزل الق

 أدلة القائلین بعدم الهجهب: أ(
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في األرض فميذ عميكع جشاح أن تقرخوا مغ الربلة خبتع قػلو تعالى: }وإذا ض .1
الجشاح يقتزي رفع اإلثع،  ىالحيغ كفخوا ...{. قالػا: نف كعشإن خفتع أن يفت

 واإلباحة ال الػجػب والعديسة.
واستجل الجسيػر : بحجيث يعمى بغ أمية قال: قمت لعسخ بغ الخصاب: )فميذ  .2

كع الحيغ كفخوا{ فقج أمغ شعميكع جشاح أن تقرخوا مغ الربلة إن خفتع أن يفت
ألت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع الشاس !! فقال: عجبت مسا عجبت مشو، فد

قالػا: والتعبيخ عغ « صجقة ترجق هللا بيا عميكع، فاقبمػا صجقتو»عغ ذلظ فقال: 
القرخ بالرجقة يجل عمى الجػاز ، ألن الذأن في الرجقة التصػع ال اإللدام 

 والػجػب.
واستجل الجسيػر : بسا روي عغ عائذة أنيا قالت: خخجت مع الشبي صمى هللا  .3

عميو وسمع في عسخة في رمزان فأفصخ وصست، وقرخ وأتسست، فقمت: بأبي 
 «..أحدشت يا عائذة»وأمي، أفصخت وصست، وقرخت وأتسست، فقال: 

: أن القرخ عديسة )واجب( وال يجػز اإلتسام: وىػ محىب الحشفية وقػل الرأي الثاني
فيسا إذا أتع: تبصل عشج السالكية، ومحىب االمامية والديجية والطاىخية، ثع اختمفػا 

 صبلتو أم ال؟

 ب( أدلة القائلین بالهجهب:

فخضت الربلة ركعتيغ ركعتيغ في »حجيث عائذة رضي هللا عشيا قالت:  .1
 «.الدفخ، وزيج في صبلة الحزخ الحزخ والدفخ، فأقخت صبلة

فخض هللا الربلة عمى لدان نبيكع في الحزخ أربعا ، »حجيث ابغ عباس قال:  .2
 رواه مدمع«. ، وفي الخػف ركعةوفي الدفخ ركعتيغ

صبلة الدفخ ركعتان وصبلة الفصخ ركعتان ، »حجيت عسخ بغ الخصاب قال:  .3
الجسعة ركعتان تسام مغ غيخ قرخ عمى لدان دمحم صمی هللا عميو  وصبلة

 .«وسمع
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 المحاضرة الدادسة

 الرهم

اإلمداك، فكل مسدظ عغ شعام أو كبلم أو غيخىسا، فيػ صائع لغة،   :الرهم لغة
فيػ اإلمداك عغ األكل والذخب والجساع وسائخ السفصخات، مغ  وأما في الذرع:

 شمػع الفجخ الثاني إلى غخوب الذسذ مع نية الريام.

 : شخوط وجػب، وشخوط صحة:شروط الرهم نهعان

 أما شروط الهجهب فيي:

، ألنو عبادة بجنية تفتقخ إلى ا  الرػم عمى كافخ ولػ مختجفبل يجب اإلسبلم:  (1
الشية، فكان مغ شخشة اإلسبلم كالربلة، وال يرح مشو أيزأ، فمػ ارتج في يػم 
وىػ صائع فيو، بصل صػمو، لقػلو تعالى: )لئغ أشخكت ليحبصغ عسمظ{ 

 [ فإن عاد إلى اإلسبلم قزى ذلظ اليػم.۳۳/ 65]الدمخ:
غ ع عقمرفع ال»، لحجيث اولػ كان مخاىقم عمی صبي البمػغ: فبل يجب الرػ  (2

ويجب عمى ولي السسيد أمخه بو إذا أشاقو، وضخبو عميو إذا تخكو، «. ثبلث
 ليعتاده كالربلة.

وال « رفع القمع عغ ثبلث»العقل: فبل يجب الرػم عمی مجشػن، لمحجيث الدابق  (3
سيد، ويربح يرح مشو، لعجم إمكان الشية مشو. وال يجب عمى الربي غيخ الس

مغ السسيد كالربلة. ومغ جغ في أثشاء اليػم، لدمتو إمداك ذلظ اليػم وقزاؤه 
لحخمة الػقت، وإلدراكو جدءأ مغ وقتو كالربلة. أما إذا جغ يػما كامبل فأكثخ ، 
فبل يجب عميو قزاؤه، بخبلف السغسى عميو، فإنو يجب عميو القزاء، ولػ شال 

لمتكميف، ويرح الرػم مسغ جغ أو أغسي زمغ اإلغساء، ألنو مخض غيخ رافع 
ليبل، وكحا يرح مسغ نام كل الشيار ،  ى إذا أفاق جدءا مغ الشيار، حيث نػ عميو 
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فسغ نام جسيع الشيار ، صح صػمو، ألنو معتاد وال يديل اإلحداس بالكمية، 
 أم ال. هبدكخ  اء عمى الدكخان ، سػاء أكان متعجيويجب القزا

ب عمى العاجد عشو لكبخ أو مخض ال يخجى بخؤه، القجرة عمى الرػم: فبل يج (4
 (ألنو عاجد عشو، فبل يكمف بو، لقػلو تعالى: }ال يكمف هللا نفدا إال وسعيا

[. وأما السخض الحي يخجى بخؤه فيػجب أداء الرػم إذا بخأ مشو، ۲ /286البقخة: )
 وقزاء ما فاتو مغ رمزان.

أن يكػن الدفخ سفخ قرخ، االقامة: يذتخط لعجم وجػب الرػم عمى السدافخ  (5
ط بالسعاصي، ؛ ألن الخخز ال تشااعشج الجسيػر )غيخ الحشفية( مباح وأن يكػن 

 .سبب وجػد التخخز وىػ الدفخ قائععشج الحشفية؛ ألن  اوال يذتخط كػنو مباح

 :وأما شروط الرحة

دقط بديػ أو الشية: أي الشية السعيشة لسا يرػمو مغ الميل لكل يػم واجب، وال ت (1
بعجىا ليبل بأكل أو شخب أو جساع ونحػه، وال تجب نية  ىغيخه، وال يزخ لػ أت

الفخضية في الفخض، وال الػجػب في الػاجب، ألن التعييغ يجدي عغ ذلظ، 
كا عغ السفصخ مغ شمػع وترح الشية نيارا في الشقل ولػ بعج الدوال إذا كان مسد

 الفجخ.
 ۲حائس والشفداء ويحخم فعمو، الصيارة مغ الحيس والشفاس، فبل يرح صػم ال (2

 ويجب عمييسا األداء بسجخد انقصاع الجم ليبل، والقزاء لسا فاتيسا.
 اإلسبلم: فبل يرح مغ الكافخ ولػ كان مختجأ. (3
 ، فبل يرح في يػم العيج، واشتخشػا أيزا لرحة الرػم:الدمان القابل لمرػم (4

 يبمغ سبع سشيغ.العقل أي التسييد : فبل يرح مغ غيخ السسيد وىػ الحي لع 
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 المحاضرة الدابعة

 مفطرات الرائم

وىي األشياء التي تفدج عمى الرائع صػمو وتفصخه. ويفصخ الرائع بفعل أحج 
 :األمػر التالية

األكل أو الذخب عسجة؛ لقػلو تعالى: )وكمػا واشخبػا حتى يتبيغ لكع الخيط  (1
 (.۷۷۱البقخة: )ل( الفجخ ثع أتسػا الريام إلى المياألبيس مغ الخيط األسػد مغ 

 -فقج بيشت اآلية أنو ال يباح لمرائع األكل والذخب بعج شمػع الفجخ حتى الميل 
. أما مغ أكل أو شخب ناسيا فريامو صحيح، ويجب عميو -غخوب الذسذ 

اإلمداك إذا تحكخ، أو ذكخ أنو صائع؛ لقػلو )صمى هللا عميو وسمع(: )مغ ندي 
ويفدج الرػم  ، فإنسا أشعسو هللا وسقاه(.وىػ صائع فأكل أو شخب، فميتع صػمو

بالدعػط )دواء يػضع في االنف(، وبكل ما يرل إلى الجػف، ولػ مغ غيخ الفع 
 مسا ىػ في حكع األكل والذخب كاإلبخ السغحية.

الجساع، فسغ جامع وىػ صائع بصل صيامو، وعميو التػبة واالستغفار، وقزاء  (2
كفارة، وىي عتق رقبة، فإن لع يجج صام اليػم الحي جامع فيو، وعميو مع القزاء 

 -شيخيغ متتابعيغ، فإن لع يدتصع أشعع ستيغ مدكيشأ ، لحجيث أبي ىخيخة 
قال: بيشسا نحغ جمػس عشج الشبي )صمى هللا عميو وسمع( إذ  -عشو  رضي هللا

جاءه رجل فقال: يا رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع((، ىمكت، فقال: )مالظ؟(، 
   قال: وقعت عمى امخأتي وأنا صائع، فقال رسػل هللا )صمى هللا عميو وسمع(: 

ترػم شيخيغ )ىل تجج رقبة تعتقيا؟(، قال: ال.. قال: )ىل تدتصيع أن 
متتابعيغ؟(، قال: ال، قال: )ىل تجج إشعام ستيغ مدكيشا؟(، قال: ال، قال: 
فسكث الشبي )صمى هللا عميو وسمع( فبيشسا نحغ عمى ذلظ أتی الشبي )صمى هللا 

قال: )أيغ الدائل؟(، فقال: أنا،  -والعخق السكتل -عميو وسمع( بعخق فيو تسخ 
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ل: أعمى أفقخ مشي يا رسػل هللا؟ فػ هللا ما قال: )خح ىحا فترجق بو(، فقال الخج
أىل بيت أفقخ مغ أىل بيتي، فزحظ الشبي )صمى  -تيغ خ ييا يخيج الحتبيغ الب

 ابو، ثع قال: )أشعسو أىمظ(.هللا عميو وسمع(( حتى بجت أني
، غ شعام أو شخاب عغ شخيق الفع عسجالتقيؤ عسجة، وىػ إخخاج ما في السعجة م (3

خخج مشو بغيخ اختياره، فبل يؤثخ في صيامو؛ لقػلو )صمى أما إذا غمبو القيء و 
 و قزاء، ومغ استقاء عسجا فميقس(.عميو وسمع(: )مغ درعو القيء فميذ عمي هللا

فقج  -الرائع فستى احتجع الحجامة، وىي إخخاج الجم مغ الجمج دون العخوق،  (4
، وكحا  صػمو؛ لقػلو: ))صمى هللا عميو وسمع(: )أفصخ الحجع والسحجػم( ۔افدج

الحاجع أيزا، إال إذا حجسو باالت مشفرمة، ولع يحتج إلى مز  يفدج صػم
 ال يفصخ.  -وهللا . أعمع -الجم، فإنو 

رج ، وإخخاجو مغ أجل التبخع بو. أما خخوج قفي معشى الحجامة: إخخاج الجم بالو 
الجم بالجخح، أو قمع الزخس، أو الخعاف فبل يزخ؛ ألنو ليذ بحجامة، وال في 

 اىا.معش
خخوج دم الحيس والشفاس، فستى رأت السخأة دم الحيس أو الشفاس أفصخت،  (5

عمييا القزاء؛ لقػلو )صمى هللا عميو وسمع( في السخأة: )أليذ إذا حاضت  ووجب
 .لع ترل، ولع ترع(

نية الفصخ، فسغ نػى الفصخ قبل وقت اإلفصار وىػ صائع، بصل صػمو، وإن لع  (6
 االفصخ، ومتعسج اركشي الريام، فإذا نقزيا قاصجحج يتشاول مفصخة، فإن الشية أ

 لو، انتقس صيامو.
 [.65خ:عسمظ( ]الدم حبصغت ليكالخدة، لسشافاتيا لمعبادة، ولقػلو تعالى: )لئغ أشخ  (7
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 المحاضرة الثامنة

 اقدام الرهم الهاجب

 الرػم الػاجب، وىػ ثبلثة أنػاع:. 

 صػم شيخ رمزان. (1
 الرػم الػاجب بالشحر. (2
الػاجب في كفارة الجساع في نيار رمزان، وفي كفارة قتل الخصأ، الرػم  (3

 كفارة الطيار، وفي كفارة اليسيغ. وفي

 االعتكاف :

الحي  اليظإلى  نطخلشفذ عميو، ومشو قػلو تعالى: }والغة: لدوم الذيء، وحبذ ا
 و.[، أي: الحي أقست ودمت عمى عبادت97ا{ ]شو: كفضمت عميو عا

مى صفة مخرػصة، لصاعة السدجج مغ شخز مخرػص، عا: السقام في عوشخ 
 ى.هللا تعال

 واالعتكاف سشة وقخية: بالكتاب والدشة، واإلجساع.

وقال (، ۷۷۱وأنتع عاكفػن في السداجج { ]البقخة:  ىغوال تباشخو )الكتاب: فقػلو  (1
ع خكاكفيغ والعاعيل أن شيخا بيتي لمصائفيغ والإلى إبخاليع وإسس عيجناتعالى: }و 

 (125البقخة: )د{الدجػ 
استفاضت الدشة الشبػية في فعمو ))صمى هللا عميو وسمع(( والتخغيب فيو، وإقخاره،  (2

عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت: أن الشبي )صمى هللا عميو وسمع( كان يعتكف 
أزواجو مغ بعجه. متفق اه هللا، ثع اعتكف ػفاألواخخ مغ رمزان، حثی ثالعذخ 
 عميو .
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 مذخوعيتو، وأجسعػا عمى أنو مدتحب وليذ بػاجب.أجسع العمساء عمى  (3

 :أركان االعتكاف

 الذخز السعتكف: الن االعتكاف فعل البج لو مغ فاعل. (1
السكث في السدجج: لقػل عمي رضي هللا عشو: "ال اعتكاف إال في مدجج،  (2

وألن السعتکف إذا كان في مدجج تقام فيو الجساعة يكػن عمى أتع  جساعة"
 لرمػات عمى أكسل الػجػه وأتسيا بالجساعة.االستعجاد ألداء ا

 محل االعتكاف: وىػ السكان الحي يتخحه السعتكف مقخا لو في اعتكافو (3

 شروط االعتكاف :

 االعتكاف عبادة ليا شخوط ال ترح إال بيا، وىي:

أن يكػن السعتكف مدمع مسيدا عاقبل: فبل يرح االعتكاف مغ الكافخ ، وال  (1
السسيد؛ أما البمػغ والحكػرية فبل يذتخشان، فيرح السجشػن، وال الربي غيخ 

 ، وكحلظ مغ األنثى.اتكاف مغ غيخ البالغ إذا كان مسيد االع
األعسال بالشيات(. فيشػي السعتكف لدوم الشية: لقػلو )صمى هللا عميو وسمع(: )إنسا  (2

 وتعبجا هلل عد وجل. ةمعتكفو؛ قخب
ع عاكفػن في السداجج( ]البقخة: أن يكػن االعتكاف في مدجج؛ لقػلو تعالى: )وأنت (3

ولع يشقل  [. ولفعمو )صمى هللا عميو وسمع(( حيث كان يعتكف في السدجج،۷۷۱
 .عشو أنو اعتكف في غيخه

أن يكػن السدجج الحي يعتكف فيو تقام في صبلة الجساعة، وذلظ إذا كانت مجة  (4
 االعتكاف تتخمميا صبلة مفخوضة، وكان السعتكف مسغ تجب عميو الجساعة،

ألن االعتكاف، في مدجج ال تقام فيو صبلة الجساعة يقتزي تخك الجساعة وىي 
واجبة عميو، أو تكخار خخوج السعتكف كل وقت، وىحا يشافي السقرػد مغ 
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االعتكاف، أما السخأة فيرح اعتكافيا في كل مدجج سػاء أقيست فيو الجساعة أم 
مى ذلظ فتشة مشعت. ال. ىحا إذا لع يتختب عمى اعتكافيا فتشة، فإن تختب ع

م فيو الجسعة، لكغ ذلظ ليذ واألفزل أن يكػن السدجج الحي يعتكف فيو تقا
 .لبلعتكافشخشة 

الصيارة مغ الحجث األكبخ: فبل يرح اعتكاف الجشب، وال الحائس، وال الشفداء؛  (5
أما الريام فميذ بذخط في االعتكاف؛ لسا  لعجم جػاز مکث ىؤالء في السدجج.

))رضي هللا عشو( : أن عسخ قال: يا رسػل هللا، إني نحرت روي عغ ابغ عسخ 
في الجاىمية أن أعتكف ليمة في السدجج الحخام، فقال: )أوف بشحرك(. فمػ كان 

في الميل، ألنو ال صيام فيو. وألنيسا عبادتان  وشخشا لسا صح اعتكافالرػم 
 مشفرمتان، فبل يذتخط إلحجاىسا وجػد األخخى.

ط عشج الحشفية والذافعية والحشابمة، فبل يرح اعتكاف إذن الدوج لدوجتو: شخ  (6
. ورأى ) السالكية أن اعتكاف ان زوجيا، ولػ كان اعتكافيا مشحور السخأة بغيخ إذ

 السخأة بغيخ إذن زوجيا صحيح مع اإلثع.
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 المحاضرة التاسعة

 أحكام االعتكاف

االعتكاف مدتحب لمخجال والشداء خاصة في رمزان، ويتأكج في عذخة األخيخة، 
ويرح في كل مدجج تقام فيو الجساعة، ويدتحبب لمسعتكف االشتغال بفعل القخبات، 
واجتشاب ما ال يعشيو مغ قػل أو فعل، وال يخخج مغ السدجج إال لسا ال بج مشو، 

 )وال تباشخوىغذلظ قػل هللا تعالى:  واألصل فيويبصل بالخخوج بجون عحر وبالػطء، 
غيخىا لع خريا بحلظ، فمػ صح االعتكاف في ، ف (ع عاكفػن في السداججنتوأ

 يختز تحخيع السباشخة فييا، فإن السباشخة محخمة في االعتكاف مصمقا". 

 :الزكاة

في المغة معشاىا: الساء، وتأتي أيزا بسعشى: التصييخ ، قال تعالى: )قج أفمح مغ  
ويكثخ بدببيا  ا(، وقج سسيت الدكاة بحلظ االسع ألن في إخخاجيا نساء لمسال،زكاى

 .خ الشفذ مغ رذيمة البخلياألجخ ، وألنيا تص

معيغ، يرخف لصائفة  لذخع فيػ: نريب مقخ شخعا، في مالوأما معشاىا في ا
ج أركان اإلسبلم بعج الذيادتيغ. والربلة. وفخضت بالسجيشة في حمخرػصة، وىي أ

 الدشة الثانية مغ اليجخة. واعمع أنو قج ثبتت فخضية الدكاة بالكتاب والدشة واإلجساع. 

وقخنيا  أي أدوا زكاة أمػالكع السفخوضة. دكاةال ػاتقال تعالى: }وأقيسػا الربلة وأ .1
وثسانيغ مػضعا عمى كسال االترال .  تعالى بالربلة في كتابو العديد في اثشيغ

 يا. وكسال االترال بيشيسا.لعطع شأن
مغ أمػاليع  مغ لع يدك فبل صبلة لو"، وقال تعالى }خح{ أي يا دمحم"وفي الحجيث  .2

صجقة( أي الدكاة الػاجبة فييا، فكان ))صمى هللا عميو وسمع( واألئسة بعجه 
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 ندكييعصيخىع( بو مغ ذنػبيع )و تألغشياء ويجفعػنيا إلى الفقخاء )مغ ا يأخحونيا
 يا تخفعيع بيا وتسشي أمػاليع. ب

 اجسع الفقياء عمى وجػب الدكاة، ويبلحظ مغ األدلة واتفاقيع عمى ما يمي: .3
 ذكخ القجر السعيغ السخخج زكاة وىػ الشراب.  ( أ

 تعييغ السال الحي يجب إخخاج الدكاة مشو، وىػ الشراب. ( ب
 تعييغ مرخف الدكاة وىع السدتحقػن . ( ت
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 المحاضرة العاشرة

 أحكام الزكاة

 الحكمة في مذروعية الزكاة ما يلي: -أ

 تصييخ الشفذ البذخية مغ رذيمة البخل، والذخه والصسع. -1

 مػاساة الفقخاء، وسج حاجات السعػزيغ والبؤساء والسحخوميغ . - ۲

 إقامة السرالح العامة، التي تتػقف عمييا حياة األمة وسعادتيا .  - 3

التحجيج مغ تزخع األمػال عشج األغشياء، وبايجي التجار والسحتخفيغ كيبل  -4
 ة، أو تكػن دولة بيغ األغشياء. األمػال في شائفة محجود تحرخ

ما ىي القجر الػاجب إخخاجو لسدتحكيو في السال الحي بمغ نرابا  :تعريف الزكاة-ب
معيشا بذخوط مخرػصة، وىي شيخة لمعبج وتدكية لشفدو، قال تعالى: }خح مغ 

 (۷۲۳بيا { ]التػبة:  تصيخىع وتدكييعأمػاليع صجقة 

 : ىي أحج أركان اإلسبلم الخسدة، وقخنت بالربلة في في اإلسالم ة الزكاةمكان-ج
 ثيخة في كتاب هللا .مػاضع ك

الدكاة فخيزة هللا عمى كل مدمع، ممظ نرابا مغ مال بذخوشو "  :حكم الزكاة -د
فخضيا هللا في كتابو واخحىا الشبي صمى هللا عميو وسمع وأمخ بأخحىا مسغ تجب 
عميو، سػاء كان كبيخا أو صغيخا، ذكخا أو أنثى. صحيحا أو معتػىا أو مجشػنا، قال 

(، وقػلو: }يا ۷۲۳بيا { ]التػبة:  وتدكييعمػاليع صجقة تصيخىع تعالى : )خح مغ أ
ومسا أخخجشا لكع مغ األرض{ ]البقخة:  رزقشاكع أييا الحيغ آمشػا أنفقػا مغ شيبات ما

[، وقخنيا بالربلة تشاسبا واقتجاء بسا ذكخ هللا تعالى في أي مغ القخآن في قػلو ۲۳۱
كاة{ د ػا الت( و }وأقيسػا الربلة وأ43لبقخة: اكاة(، )د تعالى: )وأقيسػا الربلة وآتػا ال
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بشي اإلسبلم عمى خسذ: »[، ويقػل الخسػل )صمى هللا عميو وسمع(: ۲۲]السدمل: 
شيادة أن ال إلو إال هللا وأن دمحما رسػل هللا، وإقام الربلة، وإيتاء الدكاة، وحج البيت، 

جشذ السعشى في )متفق عميو[. وأما تقجم الربلة عمييا فؤلنيا « وصػم رمزان
نفديا بجون الػاسصة، والدكاة ممحقة بيا في أنيا جشذ السعشى في نفديا لكغ 

، ويقال وجو مقارنتيا بالربلة: ىػ أن ةالػاسصة، فكانت ىي أحط رتبة مغ الربلب
 بدبب وجػب العبادة نعع هللا تعالى،

ة السكمف إلى يا فكان صخف عشايأتسا و سيية ومالية، والشعسة البجنية أعطوالشعسة بجن
تعسيسيا أحق، والعبادة السالية بحريعة السال، وليحا سسي الشبي )صمى هللا عميو 
وسمع( الربلة عساد الجيغ، والدكاة فصخة اإلسبلم، فاقتزت حكسة هللا تعالى تقجيع 

 الربلة عمى الدكاة، وجعمت الدكاة ثانية الربلة لآلية السحكػرة .

 وشروط صحة:شروط الزكاة: للزكاة شروط وجهب 

 فتجب باالتفاق عمى الحخ السدمع البالغ العاقل إذا ممظ نرابة: شروط وجهب الزكاة
 ممكة تامة، وحال عميو الحػل، وترح بالشية السقارنة لؤلداء اتفاقا .

 أما شخوط وجػب الدكاة أي فخضيتيا ، فيي ما يأتي:

ج يالديج مالظ لسا في عمى العبج؛ ألنو ال يسمظ، و  االحخية: فبل تجب الدكاة اتفاق  (1
 ممكو ليذ تاما.ظ، إال أن معبجه، والسكاتب ونحػه وأن م

أىل  مصيخة وىػ ليذ مغ ةة عمى كافخ باإلجساع؛ ألنيا عباداإلسبلم: فبل زكا (2
 خ.يالص

البمػغ والعقل: تجب الدكاة عمى صبي ومجشػن في ماليسا عشج اكثخ العمساء ؛  (3
ويجب عمى الػلي اخخاج مغ والرػم،  ألنيسا مخاشبيغ بأداء العبادة كالربلة



24 
 

« مغ ولي يتيع لو مال فميتجخ لو، وال يتخكو حتى تأكمو الرجقة  "لحجيثماليسا 
 «.ابتغػا في مال اليتامى، ال تأكميا الدكاة»وفي رواية: 

السال مسا تجب فيو الدكاة: وىػ خسدة أصشاف: الشقجان ولػ غيخ  کػن  (4
مزخوبيغ وما يحل محميسا مغ األوراق الشقجية، والسعجن والخكاز، وعخوض 

 التجارة، والدروع والثسار، واألنعام األىمية الدائسة ، وكحا السعمػفة .

 ل مغ الساوىػ الدساء ال يحرل إال ؛ ألن معشى الدكاة ياويذتخط كػن السال نام
الشامي، وليذ السقرػد حكيقة الشساء، وإنسا كػن السال معجا لبلستشساء بالتجارة أو 
بالدػم أي الخعي عشج الجسيػر ؛ ألن اإلسامة سبب لحرػل الجر والشدل والدسغ، 

 ب مقام السدبب.ارة سبب لحرػل الخبح، فيقام الدبوالتج

تػفخ  نربو الذخع عبلمة عمى بكيسة نراب: وىػ ما اكػن السال نرابا أو مقجار  (5
الغشي ووجػب الدكاة مغ السقاديخ األتية. وسيأتي في بحث أنػاع أمػال الدكاة 
بيان األنربة الذخعية، وخبلصتيا: نراب الحىب عذخون مثقاال أو ديشارا، 

ل نراب وأو  ونراب الفزة مائتا درىع، ونراب الحبػب، والثسار بعج الجفاف ،
 الغشع أربعػن شاة، واالبل خسذ، والبقخ ثبلثػن. 

 ػالن حػل قسخي عمى ممظ الشراب: لقػلو ))صمى هللا عميوحمزي عام أو  (6
 وإلجساع التابعيغ والفقياء.« ال زكاة في مال حتى يحػل عميو الحػل»وسمع((: 

اقي أحكام اإلسبلم مغ صػم وحج. وحػل الدكاة قسخي ال شسدي باالتفاق كب
 ولفقياء السحاىب آراء متقاربة في حػالن الحػل. 
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 المحاضرة الحادية عذر

 شروط صحة أداء الزكاة

الشية: اتفق الفقياء: عمى أن الشية شخط في أداء الدكاة، تسييدا ليا عغ الكفارات،   (1
« إنسا األعسال بالشيات»وبكية الترجقات ، لقػل الشبي )صمى هللا عميو وسمع(: 

. وألنيا عبادة كالربلة فتحتاج إلى نية لتسييد الفخض عغ الشفلوأداؤىا عسل، 
 ولمفقياء تفريبلت في الشية.

التسميظ: يذتخط التسميظ لرحة أداء الدكاة بان تعصى لمسدتحقيغ ، فبل يكفي فييا  (2
اإلباحية أو اإلشعام إال بصخيق التسميظ، وال ترخف عشج بعس الفقياء إلى 

إال إذا قبس ليسا مغ يجػز لو قبزو کاألب  مجشػن وصبي غيخ مخاىق )مسيد(
[ واإليتاء ىػ ۲]43وآتػا الدكاة{ ]البقخة: )ػصي وغيخىسا، وذلظ لقػلو تعالى: وال

التسميظ، وسسي هللا تعالى الدكاة صجقة بقػلو عد وجل: }إنسا الرجقات لمفقخاء{ 
 ( والترجق تسميظ. ۳/ ۲۲التػبة:)

 األمهال التي تجب فیيا الزكاة نهعان: 

 األنػاع التي تجب فييا الدكاة خسدة أشياء:

الػحذية، وىي والغشع، والسخاد بيا االىمية فبل زكاة في والبقخ الشعع : وىي االبل  (1
التي تػلج في الجبال؛ فسغ كان يسمظ عجدا مغ بقخ الػحر، أو مغ الطباء، فإنو 

 اةغ وحذي وأىمي، فإنو ال زكيالشعع الستػلجة ب تيا، ومثل ذلظال يجب عميو زكا
ال؛ باتفاق السالكية، والذافعية، وخالف الحشفية  أم-فييا، سػاء أكانت األم أىمية

والحشابمة، والسخاد بالبقخ ما يذسل الجامػس، وبالغشع ما يذسل السعد وال زكاة في 
خ والفيج والكمب غيخ ما بيشاه مغ الحيػان، فبل زكاة في الخيل والبغال والحسي

 السعمع ونحػىا إال إذا كانت لمتجارة، ففييا زكاة التجارة. 
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 الشقجيغ: الحىب والفزاء، ولػ غيخ مزخوبيغ . (2
 عخوض التجارة. (3
 السعجن والخكاز .  (4
 الدروع والثسار . (5

 وال زكاة فيسا عجا ىحه األنػاع الخسدة.

 زكاة النقدين: 

ا: جاء في زكاة الحىب والفزة، قػل هللا تعالى: )والحيغ جػبيسالحىب، والفزة و 
يكشدون الحىب والفزة وال يشفقػنيا في سبيل هللا فبذخىع بعحاب أليع، يػم يحسی 
عمييا في نار جيشع فتكػى بيا جباىع وجشػبيع وضيػرىع ىحا ما كشدتع ألنفدكع فحوقػا 

 ما كشتع تكشدون(. 

ػدا، أم سبائظ، أم تبخأ، متى بمغ مقجار السسمػك نقوالدكاة واجبة فييسا، سػاء أكانا 
مغ كل مشيسا نرابا، وحال عميو الحػل، وكان فارغا عغ الجيغ، والحاجات 

 األصمية. 

 نراب الذىب ومقدار الهاجب: 

ال عمييا شارا، فإذا بمغ عذخيغ ديشارا، وحيبمغ عذخيغ دي ىال شيء في الحىب حت
شار، وما زاد عمى العذخيغ ديشارا يؤخح ربع الحػل، فييا ربع العذخ، أو نرف دي

عذخه كحلظ، فعغ عمي رضي هللا عشو(: أن الشبي )صمى هللا عميو وسمع(( قال: 
حتى يكػن لظ عذخون ديشارا، فإذا كانت  -يعشي في الحىب  -)ليذ عميظ شيء 

لظ عذخون ديشارا رحال عمييا الحػل ، ففييا نرف ديشار. فسا زاد فبحداب ذلظ، 
 في مال زكاة حتى يحػل عميو الحػل .وليذ 
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بمغت مائتي درىع ففييا ربع  وأما الفزة، فبل شيء فييا حتى تبمغ مائتي درىع، فإذا
خ، وما زاد فبحدابو، قل أم كثخ، فإنو ال عفػ في زكاة الشقج بعج بمػغ الشراب. ذالع

لكع  فعغ عمي رضي هللا عشو(، أن الشبي )صمى هللا عميو وسمع(( قال: )قج عفػت
عغ الخيل والخقيق، فياتػا صجقة الخقة )الفزة( مغ كل أربعيغ درىسا: درىع، وليذ 
في تدعيغ ومائة شيء، فإذا بمغت مائتيغ ففييا خسدة دراىع(. رواه أصحاب الدشغ. 

 اذن شخوط زكاة الشقجيغ ىسا الشراب والحػل كسا ىػ مبيغ أنفا . 
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 المحاضرة الثانية عذر

 زكاة الغالة انهاع ىي: 

ي، إذا بمغ الشراب، تجب الدكاة في كل حمب يكال ويجخخ مسا يدرعو اآلدم (1
خ، والذعيخ والحرة، واألرز والجخغ، والفػل ا أو لع يكغ، كالقسح والبسػاء كان قػت

 جس والفدتق وغيخىا مغ الحبػب. ، والعحسزوال
 . نحػىسا إذا بمغ الشرابتجب الدكاة في كل ثسخ يكال ويجخخ كالتسخ والدبيب و  (2

تع وما أخخجشا لكع مغ بقال هللا تعالى: }يا أييا الحيغ آمشػا أنفقػا مغ شيبات ما گد -
زػا فيو واعمسػا أن ع بأخحيو إال أن تغسدتفقػن ولتشاألرض وال تيسسػا الخبيث مشو 

 (267{ ]البقخةحسيجهللا غشي 

ع در خل والشخوشات والعوغيخ م وشاتخ عم تهللا تعالى: }وىػ الحي أنذأ جشا وقال -
ػا حقو تكمػا مغ ثسخه إذا أثسخ وأ متذابيا وغيخ متذابومان خ ػن والتيد مفا أكمو والتمخ

 (. ۷4۷السدخفيغ { ]األنعام: خفػا إنو ال يحب تديػم حراده وال 

شبي )صمى هللا عميو وسمع((: وعغ أبي سعيج الخجري رضي هللا عشو قال: قال ال-
صجقة، وليذ فيسا  اواقسذ أواق صجقة، وليذ فيسا دون خسذ فيسا دون خ ليذ»

 متفق عميو «. دون خسذ أوسق صجقة

 يذترط في وجهب زكاة الحبهب والثمار ما يلي: 

 أن تكػن الحبػب والثسار مسا يكال ويجخخ . (1
 ( كيمػجخام .612) = أن بمغ السال الشراب، وىػ خسدة أوسق  (2
 وقت وجػب الدكاة. لو اأن يكػن الشراب مسمػك (3
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 مقدار نراب الحبهب والثمار:

 والثسار إذا بمغت خسدة أوسق. تجب الدكاة في الحبػب  (1
 كيمػجخام .2.41صاع، والراع الشبػي =  61الػسق =  (2
 نراب الدكاة باألوسق: خسدة أوسق.  (3

 صاع،  X 61 =۳۲۲ 5نراب الدكاة باألصػاع: 
 كيمػجخام. 612= 2.41 ×۳۲۲نراب الدكاة بالكيمػجخام: 

كيمػجخام، فاإلناء الحي يتدع ليحا يعادل الراع الشبػي،  2.41الراع الشبػي = ( 4
 ل أربعة أمجاد متػسصة مغ البخ. وىػ ما يعاد

 مقجار الدكاة الػاجبة في الحبػب والثسار:  -
 يختلف مقدار الزكاة الهاجبة في الحبهب والثمار باختالف طرق الدقي كما يلي: 

يدكيو  ب في كل ما يدقى ببل مؤنة وال كمفة اذا بمغ الشراب كالحيويجالعذخ .  (1
 % مغ11مغ مياه العيػن واألنيار ببل كمفة، ويعادل  يذخبالسصخ، أو 
 السحرػل. 

 نرشف العذخ : ويجب في كل ما يدقي بسؤنة كسياه اآلبار التي تخخج باآلالت.  (2

 زكاة األنعام وشروطيا: 

 األنعام ما يمي:لدكاة في بييسة يذتخط لػجػب ا

 بمػغ الشراب.  (1
 أن يحػل الحػل عمى الشراب. (2
 ى أكثخ الحػل في الكبل السباح. أن تكػن سائسة تخع (3

حال راب، و شال وبمغتة سإذا كانت سائ -ب الدكاة في اإلبلحكع زكاة اإلبل : تج
وأقل نراب اإلبل خسذ، فإذا بمغت خسدا فأكثخ وجبت فييا الدكاة، « عمييا الحػل
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 -ة فيسا دونيا . عغ أبي سعيج الخجري رضي هللا عشو قال: قال رسػل هللا وال زكا
إلبل، وليذ فيسا مغ ا ةود صجقذ: ليدت فيسا دون خسذ -عميو وسمع صمى هللا 

 متفق عميو. «. ن خسدة أوسق صجقووليذ فيسا دو  ةقدون خسذ أواق صج

وما قبل ذلظ ال زكاة  : تجب الدكاة في البقخ إذا بمغت ثبلثيغ بقخة، حكم زكاة البقر
لسا وجيو إلى  -صمى هللا عميو وسمع  -فيو. عغ معاذ رضي هللا عشو أن الشبي 

ومغ كل أربعيغ مدشة.  ةاليسغ أمخه أن يأخح مغ البقخ مغ كل ثبلثيغ تبيعا أو تبيع
 أخخجو أبػ داود. 

عمييا : تجب الدكاة في الغشع إذا بمغت أربعيغ شاة فأكثخ، وحال حكم زكاة الغنم
غار، أو الزان، أو السعد، أو الحكػر، أو اإلناث، أو الر الحػل، سػاء كانت مغ

 البعس في تكسيل الشراب. الكبار، ويزع بعزيا إلى

وجيو ضي هللا عشو كتب لو ىحا الكتاب لسا ر عغ أنذ رضي هللا عشو أن أبا بكخ 
، - عميو وسمع صمی هللا -رسػل هللا  وفخضفخيزو الرجقة، التي  ىحهالبحخيغ:  الى

يا و، فسغ سئميا مغ السدمسيغ عمى وجيرسػلالسدمسيغ، والتي أمخ هللا بيا عمى 
الغشي: في سائستيا إذا كانت وفي صجقة » ... ط: عفميعصيا، ومغ سئل فػقيا فبل ي

، فإذا تانذخيغ ومائة إلى مائتيغ شاع غ إلى عذخيغ ومائة شاة، فإذا زادت عمیربعيأ
ى ثبلث مائة ففييا ثبلث شاه، فإذا زادت غمى ثبلث مائة في زادت عمى مائتيغ إل

كل مائة شاة، فإذا كانت سائقة الخجل ناقرة مغ أربعيغ شاة واحجة، فميذ فييا 
 .أخخجو البخاري «. صجقة إال أن يذاء ربيا
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 المحاضرة الثالثة عذر

 المدتحقین للزكاة

مرارف الدكاة وحرخىا في ثسانية مرارف، فقال تعالى:  بيغ هللا سبحانو وتعالی
َجَقات   نََّساا) عْ  َواْلس َؤلََّفةِ  َعَمْيَيا َواْلَعاِمِميغَ  َواْلَسَداِكيغِ  ِلْمف َقَخاءِ  الرَّ َقابِ  َوِفي ق م ػب ي   الخِ 

ِبيلِ  َواْبغِ  ّللاَِّ  َسِبيلِ  َوِفي َواْلَغاِرِميغَ  )سػرة التػبة ( َحِكيع   َعِميع   َوّللاَّ   ّللاَِّ  ِمغَ  َفِخيَزة   الدَّ
 (61اآلية 

وقج اتفق أىل العمع عمى أنو ال يجػز صخف الدكاة إال ليحه األصشاف التي ذكخت 
في اآلية الكخيسة ولكشيع اختمفػا بعج ذلظ ىل يجب استيعاب ىحه السرارف؟ أم أنو 

عمع أنو ال عميو أكثخ أىل ال عس ىحه السرارف دون بعس والحييجػز الرخف لب
يجب صخف الدكاة لجسيع األصشاف السحكػريغ في اآلية ويجػز صخفيا إلى صشف 
واحج وىحا قػل الحشفية والسالكية والحشابمة و مشقػل مغ جساعة كثيخة مغ الرحابة 

 والتابعيغ . 

 زكاة الفطرة: 

وقت الػجػب مغ فجخ أول شػال إلى الغخوب فحجيث ابغ عباس قال فخض رسػل 
ى هللا عميو وسمع( زكاة الفصخة: )شيخة لمرائع مغ المغػ والخفث وشعسة هللا )صم

غ اداىا قبل الربلة فيي زكاة مقبػلة ومغ اداىا بعج الربلة فيي صجقة سلمسداكيغ ف
مغ الرجقات( أخخجو أبػ داود وابغ ماجو والجار قصشي والحاكع وصححو يجل عمى 

 صجقات التصػع.  انيا ال تكػن بعج الربلة زكاة فصخ بل صجقة مغ
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 شروط زكاة الفطرة:

لقػت  امالك الذخط الػحيج ىػ ممظ نراب قػت يػم وليمة وىػ ان يكػن مخخج الفصخة
ج صاعا زائجا ا يكفيو ومغ يعػل ليػم الفصخ ووجوليمتو والطاىخ : أن مغ وجج م يػمو

والجار عمى ذلظ أخخجو لحجيث: "أغشػىع عغ الصػاف في ىحا اليػم أخخجو البييقي 
الصبقات مغ حجيث عائذة  مخفػعا، وأخخجو ابغ سعج أيزا في قصشي عغ ابغ عسخ

وأبي سعيج فطاىخ قػلو: "أغشػىع أنيع يريخون أغشياء إذا نالػا ما يكفييع في يػميع 
والسخاد أنيع أغشياء عغ الصػاف وأن الغشي في الفصخة مغ استغشي عغ الصػاف في 

صػاف في يػمو فيكػن الػجػد، متحتسا عمى مغ وجج يػمو، والفقيخ مغ افتقخ إلى ال
الفصخة ويكػن مرخ فييا مغ لع ما يغشيو في يػمو مع زيادة قجر ما يجب عميو مغ 

 ذلظ ال كسا قالػا إن مرخفيا مرخف الدكاة.  يجج

 مقدار زكاة الفطر: 

خ ألىل البمج كالبخ، والذعيخ والتسيجػز إخخاج زكاة الفصخ مغ كل ما كان قػتا 
ط، واألرز، والحرة وغيخىا ، وأفزميا ما كان أنفع لمفقيخ . ومقجارىا عغ قالدبيب، واألو 

كيمػ جخام تقخيبا، يعصيو فقخاء البمج الحي  (2.41)كل شخز صاع يداوي بالػزن 
أخز بيا  وجبت عميو فيو، وال يجػز إخخاج الكيسة بجل الصعام، والفقخاء والسداكيغ

بغ عسخ رضي هللا عشيسا قال: فخض رسػل هللا مغ غيخىع، بجليل ما ورد عغ ا
ج عبمغ شعيخ، عمى ال اعاصاعا مغ تسخ، أو ص )صمى هللا عميو وسمع( زكاة الفصخ

والحخ، والحكخ واألنثى، والرغيخ والكبيخ مغ السدمسيغ، وأمخ بيا أن تؤدي قبل 
خخوج الشاس إلى الربلة. متفق عميو وقج أجاز بعس أىل العمع إخخاج قيستيا نقجا 
وتقجر في نفذ العام عمى كل فخد وذلظ لسا فيو مغ التيديخ عمى السدكي وعمى 

 الفقيخ.


