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 :ـةـــدمـقـالم
         

احلمػػػ   رب املنيػػػادلصال  امللػػػ ة  املاػػػ ـ ياػػػا رػػػا  اينا ػػػاو  ادلآلػػػاصال نا  ػػػا زلمػػػ   ياػػػا  ملػػػ     ػػػ ا   
 : مجنيصال  ما  ني 
 ػ رمحهػ  ا ػمػاو ال فقاؿ املنيا(ينه  يف امل   فق  آد ا    ررياً يُ من يُ ) :يف احل يث ادلتفق يا   فق  قاؿ امل يب 
ملػذا رآ ػك يا ػمل ادلاػد فهػ  املا آيػمل  ؛ينهػ  يف املػ   فق     رػرياً ال يُ   آي  ا ف املذي ال يُ : مفهـو احل يث

 يػػاف نلػػ ب فػػ ب  الشلثاػػمًل  قاػػ  امل رالػػات ا لػػ م مل ياػػا  ب يػػ  ف مػػا  قػػ ر يػػاؼ مػػن املنياػػـو امل ػػآي مل
 .ق مبادة املفق ما يتنيا  اي ؿ املقا  ادلتولط ملافلل امل رالي 

ياػػػا  لػػػريةال فقػػػ  رػػػور اير ػػػاـ امل ػػػآي مل   مػػػن ادلنياػػػـو  ف املفقػػػ  مهػػػ  مل ػػػل ماػػػا  يآيػػػ   ف ينياػػػ  ا 
فاملفق  حبآ ال لارل مل ال ملذا  قػ  االرت ػار . املفآي مل من املنيااداتال  ادلنيام تال  اين  ملال  اجل ايات  غريها

ال  ارت ػار قػوؿ  ارػ  مل ػل ماػعململ مػ  رتلػار ف هػا قػ  ر يػي اال ال  وا   ادلهمػمل املػال ال غػن ي هػا  نيضياا 
املػػ مل ل د ف املػػ روؿ يف اخل فػػات املفقه ػػملال   ملػػ   عض ادلقػػآر  نيػػض ايراديػػث ادلتنياقػػمل  ف ػػا ل املنياػػادات 

 .من  اب املت ف ب الغت اـ ايجآ
 :اآليت هذا ادلقآر شملياا ذملد   

 .ت ا في ن ع  ال  ملادرهال  احل   امل مني اه مق ممل ين يا  املفق ؛ :أوال
 .املطهارةال  املل ةال  املبياةال  املل اـال  احلج  ر اـ: قا  املنياادات  مشل :ثانياً 

ق ػػا   ف يآز  ال  ف يتقاػػل م ػػا  ػػاا اييمػػاؿ ال ف غلنيػػل هػػذا املنياػػ  رامللػػاً ملوجهػػ  امل ػػآم اػػعؿ ا نهػػذا   
 .جواد يآم  املنيا   املنيملال عن 

 عينمد وآلو وأصحابو أجموصلى اهلل وسلم على نبينا مح
  

                                                                                                                                                       
 ظاهآ  ن فخآي املظاهآ. د                                                     

 (ادل ي مل ادل ورة)يا مل امل آينيمل  اجلامنيمل ا ل م مل                                                       
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 ن ـعـة ـمقدم
 وـــم الفقـعل      
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :مقدمة عن علم الفقو(  ٔ)
 :مقدمـة. أ

املفقػ   مآارػل ن ػع      مػمل املفقػ  اير نيػملال  ملػادر املفقػ  ادلتفػق  منيػن ُي   هذا امل رس مل تنيآؼ املطاملب ياػا 
 .يا ها  ادلختا  ف هاال  اير اـ املت ا ف مل اخلمامل

 :األىداف المؤىلة. ب
 .املفق ال  ادلآارل املال مآ ما منينيتنيآؼ املطاملب ياا  ٔ-ٔ

 .يتنيآؼ املطاملب ياا   ممل املفق  اير نيمل ٕ-ٔ

 .يني د املطاملب مج   ملادر املفق  ادلتفق يا هاال  ؽل ب    ها ٖ-ٔ
 . اير اـ املت ا ف مل اخلماملال  يذيآ  مثامل يا ها من  اقني ص املطاملب  ؽلب ٗ-ٔ
 :موجز الدرس. ج

 :المقدمة -ٔ

املفآيي م  دمل ا ال  يعل مل املفق   هت  املنياماو  ت  ي    يتا ت  ياا ي ة مآارلال  املفق  هو فه  احل   امل آيي
 املتا نيص  من  ني ه ال   رػآه    مػمل املفقػ     آز  ث او ذملد املني ي  من املفقهاو ا ت او من يلآ املل ا مل 

تفػػػق يا هػػػا  يف اجلانػػػب ايلالػػػي يف املفقػػػ  هػػػو فهػػػ  املػػػ مل ل يػػػاف ال  ػػػ  مػػػن منيآفػػػمل  دملػػػمل املفقػػػ  ادل. اير نيػػػمل
املواجػػب  ادل ػػ  ب )رلو ػػا  ادلختاػػ  ف هػػا يمومػػاال ملػػ م ن  نيػػ  ذملػػد منيآفػػمل اير ػػاـ املت ا ف ػػمل اخلماػػمل 

 . املتم ب    ها(  ادلااح  ادل آ ه  اـآ

 :ملخص المواضيع -ٕ

 .املفق   ن ع  ال  اي ممل اير نيمل منين -أ
 .ملادر املفق  -ب

 .احل   املت ا في -ج
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :الفقو ونشأتو معنى: والً أ

 :الفقو معنى أ ـ
 .املفه  :الفقو لغة

 .املت فل ا  ملمن  دملتها  مل ادلات اطمل املنيا   اير اـ امل آي مل املنيما   :الفقو اصطالحاً 
 : معنى الفقو اصطالحاشرح 
 ف امل  ػمل   عدراؾ المل ه اجلهلال  هو عدراؾ امل يو ياا ما هو يا ػ ال يػردراؾ  ف  امل ػل  يػ  مػن اجلػبو: العلم

 [.متفق يا  ] (عظلا اييماؿ  امل  ات): شآط ملانياادة من قومل  
 .آع من  ر اـاب عض امل    ي ما نُ : األحكام الشرعية

 . نيمل املا ف غاملااال فخآج ايمور االيتقاديمل ادلتنيّاقمل يف اجلمامل  نيمل املقاب ي ادلتنياقمل : ةالعملي  
 .الجتهادادلاتفادة  طآيق امل  ظآ  ا  ي: المستنبطة

املقػآ ف  املاػ مل  ا مجػاع : املػال ايت هػا امل ػارع احل ػ  ال  هػي   ػمل مػا جػاو يفايدململ   ي: ةأدلتها التفصيليـ
 . املق اسال فهذه هي  دململ املفق  ادلقآ نمل مباا ا 

 : علم الفقو نشأة ب ـ
 ػػعةال   اػػمل امل   مآر: هػػي بــثالث مراحــلؽل ػػن املقػػوؿ عف ياػػ  املفقػػ    ػػات يامػػاً ماػػتق ً  ذا ػػ   نيػػ   ف مػػآ  

 . ج املال   ف ها    ين يا  املفق موال   مآرامل امل   مآرامل امل   
 : مرحلة نشأة الفقو( ٔ

 غر ػث يػاف ياا ػ ال رػ ه  ين  املق ػاو  املفت ػا يف هػذه ادلآراػمل هػو املآلػوؿ ياف ادلآج  يف   اف  ر ػاـ املػ   
ر ػث ُيِفػي امل ػاس  وجػود  مل جتهػادرلػاؿ  مل ي ن يف هػذه ادلآراػمل   ال يومل  امل اس ما نبؿ يا   من ر   

ياػػا اجتهػػاده  قػػآ ه املآلػػوؿ فقػػ  يُ  الفاػػ   ف غلتهػػ  عال  ف ي ػػوف امللػػ اي  ني ػػ اً يػػن امل ػػيب  الاملآلػػوؿ 
 .هقآ   ق  ال يُ 

 :مرحلة النمـــــو( ٕ
ياتال  ياف  امت  لاطان   درل امل اس ف    فواجاً  مجا انت آ ا ل ـ رارج جبيآة املنيآب  ني   فاة امل يب 

  قػ ق   آؾ نّلاً مل ل رادثمل  ني  ها  فق  يثآت احلوادث املال  تطاب  ر اماال  مل ي ن امل يب  الثآهملذملد  
 او ػػيف ماتقال ايمملال ف اف هذا لاااً مل مو املفق   ازدهاره يف هذه ادلآراملال  ق  ياف يام
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
فػػرف مل ال   يف لػػ مل رلػػوؿ ا  يتػػاب ا   عذا يآملػػك ذلػػ   اقنيػػمل ياتماػػوف ر مهػػا يف  امللػػ ا مل

ذملد من امل ظا آ  ايدململ املنيامػمل مػن املقػآ ف ماتاهمص  الاجته  ا ملاتنيآؼ ياا  ج  احلق الغل  ا ف هما ر ماً 
 . املا مل
 ػن  ي فاملػبال ااملفار ؽ يمآ  ػن اخلطػابال  ياػي  :رىممن أشهَ فقهاو يثري ف   من املل ا مل اشتهر ق  

 ا  ػن يمػآ   ػن املنيػاص  ياػ ال  ياػ ا  ػن يمػآال منياذ  ػن جاػلال  ياػ ا  ػن ياػاس  يا ا  ن مانيودال
ومـن  امل اار يف املا د ف  آ ا ف هػا املفقػ ال  فقهاو املل ا مل انتشرال  ق  ػ رملي ا ي ه   مجنيص ػ  غريه 

ن ياػاس يف م ػملال  ا ػن  ا ػ ال زيػ   ػن ثا ػك يف ادل ي ػملو اير نيػملال اخلافػا: املذين ياف ذل  ايثآ امل اػري فقهائهم
 . ػ رملي ا ي ه   مجنيص ػ مآ   ن املنياص يف ملآمانيود يف املنيآاؽال  منياذ يف امل اـال  يا ا  ن ي

 مدارس الفقهـا نك  انياً مل خل اهت   اجتهاداهت  يف املنيا   ثآ  وج هيال فت و     ق  ياف مل اار املل ا مل
املذين  ار ا   مػمل ذلػذه ادلػ ارس  قػادة  ال ذه  من املتا نيصياا  ي ي   م الادلختافمل يف شىت املا د ا ل م مل

ال  ع ػػػآاه   مكـــة يطػػػاو  ػػػن  ي ر ػػػاحال  ي آمػػػمل  رلاهػػػ  يف امل اويػػػملال  المدينـــةاملفقهػػػاو املاػػػانيمل يف : مثـــلذلػػػاال 
ال  فػا  س الشـامال  م  ػوؿ يف البصـرةال  احلاػن املالػآي يف الكوفـة ػن جاػري  ياقمػمل يف ا لػني    امل خنيي
 .مصررا ب يف  ال  يبي   ناليمنيف 
 :مرحلة النضج واالزدىار( ٖ

فػ  نك  ال املتػا نيصال   ن ػطك رآيػمل املتػ  ين   ُد  َنك فتػا ر امللػ ا مل المل   يف هذه ادلآرامل        ين املا  
 .مذاهب املفق  املال ما زاؿ   آزها منيآ فاً  متاوياً عض اآلف

قفػػوا  نفاػػػه  ياػػا ن ػػػآ املنياػػ    نياػػػ    قػػ  ظهػػػآت يف هػػذه ادلآراػػػمل مواهػػب يػػػ د ياػػري مػػػن املنيامػػاو املػػػذين   
 .ملافق  ذىبيًّاامل اسال  ياف ذلذا ايثآ اخلامل  يف الت ااط اير اـ شلا جنيل هذه ادلآرامل  ُػنَي   يلآاً 

ال مكـةلف اف  ن ي   مل يف  :ومن ىؤال  ُِقآ  ذل   ا ماممل   ار ا ق  ةال  اليثري ف  فقها  يف هذه ادلآرامل ياش 
 نيسـابورامل افنييال  يف  مصراي زاييال  يف  الشام  و ر  فملال  يف  الكوفةال  يف ماملد  ن  نس المدينة يف 

 .ياا  فا ت ما    ه  من فرتة احل اة.  مح   ن ر ال بغدادعل اؽ  ن راهويملال  يف 
 .أئمة المذاىب األربعة  شهآه   هذه ادلآرامل فقها  ملنيل   آز 

 :وفيما يلي نبذة موجزة عنهم
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :بو حنيفةأ ـٔ

هػػال ن ػع ( ٓ٘ٔ)   ػويف يػاـ الهػػ( ٓٛ)ال  مل  يػاـ  ن ز في امل نيماف  ن ثا ك: واسموعماـ ادلذهب احل فيال 
 .يف امل وفمل  فاب املنيا  ف ها

املنيػػآاؽ   آي ػػا   اياػػتاف   فناناػػتاف  اذل ػػ    ػػص ماػػامي امللػػص  ماػػامي  لػػط  لػػ اال  :مذهاػػ  يف انتشــر
 . يذملد ماامي شآؽ   ر  ا

امللػنريال  اجلػام   رَي املا ػيتاب  امل اري   رَي املا  :  ايمل  هيا   تب ظاهآ املآ  ام  ما يُ  :المذىب كتب من  ه  
يػػػاداتال ياهػػا ملػػػػ زلمػػػ   ػػن احلاػػػن امل ػػ اا   ام ػػػذ  املب   (اي ػػل)امل اػػري  اجلػػام  امللػػػنريال  ادلااػػوط  ياػػػما 

 شآح امل ػايف ا مػاـ املاآراػي يف  ا ماـ  ي ر  فملال  ق  مج  هذه امل تب احلاي  امل ه   يف يتا   امل ايفال 
 .ادلااوطيتا   

 :مالك ـٕ
ا يال مػػػن قا اػػػمل ذي   ػػػات  ػػػن  ي يػػػامآ اي ػػػماملػػػد  ػػػن  نػػػس  ػػػن ماملػػػد : واســـمو العمػػاـ ادلػػػذهب ادلػػػامل ي

 .هػ ( ٜٚٔ)هػ   ويف ياـ ( ٖٜ)ال  مل  ياـ  ج ه   و يامآ من   ا مل رلوؿ ا  الامل م  مل
  . مل  انت ار يف احلجاز الا   لطهامشاؿ  فآيق ا  غآم: يف مذها  انتشر

  وفال  امل ػايف يف فقػ   هػل ادل ي ػمل امل ػ ر ملممػاـ ماملػد  آ ايػمل  ام ػذه َلػ   نملادل َ : كتب المذىب من  ه  
 .ال  سلتلآ را ل(احلف  )م   ن رش     ايمل اجملته   هنايمل ادلقتل   مل ول   ن يا امل ال

 :الشافعي ـٖ
هػػ   ػويف يػاـ ( ٓ٘ٔ)زلم   ػن عدريػس  ػن املنياػاس امل ػافنييال  ملػ   نػبة يػاـ : واسمو العماـ ادلذهب امل افنيي

 .يف يا  م اؼ ياتقي ناا  م  امل يب  الهػ( ٕٗٓ)
  .احلجاز  امل منال  املنيآاؽال  امل اـال  ملآال   ص ماامي ج وب شآؽ  ل ا :مذها  يف انتشر

ػَب ايـ ملا ػافنيي نفاػ ال  قػ  ارتلػآه : كتب المذىب من  ه  
ُ
ػَب ا سلتلػآ  ػ  ادلاػم  يف يتا ادل

ُ
ال   شػآح ادل

َب سلتلآ 
ُ
املاص ر ملػمل املط ػ : ي ػا كتـب المـذىباحلػا ي امل اػريال  مػن  يتا ػ   دي يفياي  ػن را ػب ادلػا رْ  ادل

 .املاصال  اجملموعال ياها  ي امل ين  ن شآؼ امل و ي م هاج املط  
 
 



 (www.drthaher.com: )موقع الدكتور ظاىر الظاىر       فقو العباداتر مقر 

 -ٛ -

 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :ـدأحمـ ـٗ

هػػال   ػويف يػاـ ( ٗٙٔ)ال  ملػ  يػاـ امل  اا     ن زلم   ن ر ال  ن ه ؿ مح: واسموعماـ ادلذهب احل اايال 
عض يثػري  ػ را ػمل احلػ يث  ػ   لػافآ يف فااػ  الهػال ن ع يف  ن اد  فاب املنياػ  ا تػ اًو ياػا ياما هػا( ٕٔٗ)

 .من املا د
  رػػ يثال انتقػػاه مػػن  يثػػآ مػػن لػػانيما مل   اػػص  ملػػ قػػ   ال(ماػػ   ا مػػاـ  محػػ )  :ادل ػػهور  ػػػ ماػػ  ه   مل ػػ

 اشتهآ  وقوفػ  يف  جػ  املقػوؿ  اػق املقػآ فال  ثاا ػ  يف ذملػد  ذماػ  ايذر يف لػا ل محايػمل املػ ين مػن املتاػ يل 
 .  املت آي 

 . اجلبيآة املنيآ  ملال  املنيآاؽال  امل اـ :مذها  يف انتشر
ْق ػ املنيم ةال : كتب المذىب من  ه  

ُ
ملال  قػ  شػآح  ػن  محػ   ػن ق امػ ملنياػ اينال ياهػا ال  امل ػايف ال  ادلْنػ ادل

ْق  
ُ
ْق ػ  يتػاب  احَلج ػا يآح امل اريال  ارتلآ شػآؼ املػ ين امل    يتا    يا املآمحن  ن زلم   ن ق اممل يف ادل

ُ
  يف ادل

  يتاب
ُ
  املآ  ضيا   يتاب  املاهويت    زاداتق ِ زاد ادل

ُ
 .ْآِ   شآح زاد ادلاتق  ادل

 
 :ـومصــادر الفقـ: ثانياً 

قػ    ػك امل ػآينيمل ا لػ م مل مج ػ  ف ال(م هػا ااػتق ادل ػا   املػال يُ  اليا هػا دملت  املال يات   ) :هي مصادر الفقو
 مػػػا  مجػػػ  يا ػػػ  املفقهػػػاو  ال لػػػ مل نا ػػػ   ال يتػػػاب ا  :ة مػػػنمل ثا تػػػمل ماػػػتم   قوي ػػػ  لػػػس ر امهػػػا ياػػػا 

   . ما ايت  ه ق الاً     اً متم  اً م  قواي  امل آينيمل ا ل م مل الاجملته  ف من ق ايا فقه مل
 :راب املتفل ل اآليت المصادر   اف هذه 

 :القرآن الكريم (أ
ادلختػـو  ال   ت   ػ ال ادلنيجػبال ادلتػوا آال ادلاػ  و  املفاذػملال ادلتنيا ػزلم   ؿ يااب  ػال ادل  ا ي ـ :ىوالقرآن 
 . امل اس

ادلتػػصال  قػػ     راػػل ا اليناملػػ   ا    مقت ػػ ات ايرػػواؿال  هػػو  لػػاس بؿ راػػب املوقػػػ قػػ  يػػاف املقػػآ ف ي ػػ
 :قػاؿ  نيػاض الشتمل ياا   ػوؿ املت ػآي  املػال  قػـو يا هػا ر ػاة املا ػآ مػن يقا ػ    داب  لػاوؾ  منيػام تا
 ٍ َما فـَر ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْي [ايننياـ:ٖٛ]. 
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 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
 :ـةــن  الس   (ب

 . فنيا    قآيآه قوؿ املآلوؿ  :ىيالسنة 
فَِإْن تـََنازَْعُتْم ِفي َشْيٍ  فـَُرد وُه ِإَلى الل ِو َوالر ُسـوِل ِإْن ُكنـُتْم  :قاؿ  نياض الآ فرجمل املثان مل  ني  املق  عيت يف امل   

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويالَ   .[ٜ٘:امل ااو] تـُْؤِمُنوَن بِالل ِو َواْليَـْوِم اْْلِخِر َذِلَك َخيـْ
َوَما آتَاُكْم الر ُسـوُل : ت مني اهال قاؿ  نياضل ما  مجل م     ومل     ؿ يا     فل    آ املقآ ف   ا  فا   ُ  والسنة

تَـُهوا ـــــــــــــــــــــــــانـْ  :  نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿال [ٚ:احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآ] َفُخـــــــــــــــــــــــــُذوُه َوَمـــــــــــــــــــــــــا نـََهـــــــــــــــــــــــــاُكْم َعْنـــــــــــــــــــــــــُو َف
 ْالّلوَ  َأطَاعَ  فـََقدْ  الر ُسولَ  ُيِطعِ  م ن [امل ااو:ٛٓ]  

 .[ر اه احلاي  يف ادلات رؾ]  (ال    لُ يتاب ا   الملن   اوا  ني علا ع  ق   آيك ف    ش ئص): رلوؿ ا  قاؿ 
 :ـاعاإلجمـ (ج

ياػا ر ػ   اليف  ي يلػآ مػن املنيلػور ال نيػ   فا ػ  الا فاؽ املنياماو اجملته ين من  ممل زلم   :ىواإلجماع 
 .شآيي

ى َويـَت ِبْع َوَمْن ُيَشاِقْق الر ُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـي َن َلُو اْلُهدَ  :اجملته ين قاؿ  نياض جمهوري    ةج  حُ  ا مجاع 
َر َسـِبيِل اْلُمـْؤِمِنيَن نـَُولٍـِّو َمـا تـَـَول ى َوُنْصـِلِو َجَهـن َم َوَسـاَ ْت َمِصـيًرا مػن ؼلػامل   فجنيػل ال [٘ٔٔ:امل اػاو] َغيـْ

   . لا ل ادلؤم ص قآين من ي اقق املآلوؿ
ر اه املرتمػذي ]( طػعمل ي ػن ا مل جمػ  هػذه ايمػمل ياػا ر: )ال  يف ملفػ (ال جتتم   مال ياا ملػ ململ: ) قاؿ 

 [. ا ن ماجمل  احلاي   املط ا   مل  شواه 
 :ـاسالقيـ (د

  .مل جتم     هماا  ملنيِ  اليف ر   شآيي العحلاؽ فآع  ع ل :ىوالقياس 

 الهػػػو املت ػػػآم والحكـــمهػػو اخلمػػػآال  واألصـــل الا ػػػذهػػػو امل    فـــالفرعا ػػػذ  ػػاخلمآ يف املت ػػػآمال  ذملػػد يرحلػػػاؽ امل   
 .اراجلامنيمل    هما ا ل  والعلة

 :فأركان القياس أربعة
 .فآع ما ق  اي ل (ٕ                                                 .اي ل ادلق س يا   (ٔ
 .امل جتم   ص اي ل  املفآعيِ  (ٗ                                                 .ر   ثا ك ملأل ل (ٖ

 



 (www.drthaher.com: )موقع الدكتور ظاىر الظاىر       فقو العباداتر مقر 

 -ٔٓ -

 ٔ-ٔ-ٔصفحة الموجز 
ـــــحُ  املق ػػػػػاس    اأْلَْبَصــــــار ُأولِــــــي يَـــــا فَـــــاْعَتِبُروا: ال قػػػػػاؿ  نيػػػػػػاضاملنيامػػػػػاو جمهــــــوري ػػػػػ   ةج 

 .ملال  االيتاار مني اه ادلقايا[ٕ:احل آ]
يػػن احلػج ادل ػػذ ر يػػن  لػعملك   رػػآر ال[متفػق يا ػ ]يػن امللػػ اـ يػن  مهػػا  نيػ  موهتػػا   دلػا لػػاملك امػآ ة امل ػػيب 

 .ين املق اوال ق الاً ياا  جوب ق او امل      مآعلاال [ر اه املاخاري] مها 
: فقػاملوا الملػ  يف عمامػمل امللػ ة يف اخل فػمل ق الػاً ياػا  قػ م رلػوؿ ا     ػا   ػآ ـ املل ا مل   ق    ق
 [.فاقات ا ن لني ](  ف  نآملاه مل ن انا المل ي  ا ملق  رمل   رلوؿ ا )

يعرذ  ال فق مصادر أخرى كثيرة مختلف فيها ص   ممل املفق ال  ه اؾ  متفق عليهايل ما لاق من ادللادر 
 .ما عماـ د ف  رآ

ْآلػاملالادللػاا   قوؿ امللػ ايال  :ومن تلك المصادر
ُ
يمػل  هػل ادل ي ػملال   شػآع مػن قاا ػاال   ال االْلتْ اػاف   ادل

 .ال  غريهااالْلتْل اب  را  ال ل  املذ    آؼال املنيُ   
 

  :ـييفـكلِ م الت  الحكــ: الثاً ث
 .مطاوب امل ارع احل    :ىو :الحكم التكليفي

 .ياا جهمل املط اب    املت خ ري الفنياؿ ادل افصنَيا ق  عارع ادلرطاب امل    :ىو   
 :الحكم التكليفي أقسام
 طاػب  املت ا ػ  عما  ف ي وف ألنو ذملد  ؛ ادلااح ال ادل آ ه الـ اآ   ال ادل   ب الاملواجب: ىي قااـ  خمسة

ال  عما  ف ي وف الفنيل    فاب  آؾ   .  ص املفنيل  املرتؾف   خت ري امل  ئ  ي علا عما جاـز    غري جاـز
 :وتفصيلو كاْلتي

 : الواجـــب (أ
 . آع فنيا  فاااً جازماً ما فاب امل    :ىوالواجب 

 .[ٖٗ:املاقآة] َوَأِقيُموا الص اَلَة َوآُتوا الز َكاةَ : يقومل   نياض
 . ي ياا  ج  احلت   ا ملباـ: فاااً جازماً  ومعنى

 .اواملنيام مجهورمبنين  ار  ي    والفرض والواجب
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آ املا ػػك دلػػن الػػتطاع عمل ػػ  لػػا ً ال   ِػػ جال  عيتػػاو املبيػػاةال   ػػـو رم ػػافال  رػػعقػػاـ امللػػ ة :مــن أمثلــة الواجــب

 .ال  ايمآ  ادلنيآ ؼ  امل هي ين ادل  آامل املآر ال  فايمل  الة ايمآ يف غري منيل مل ا وامل ينال   ِ امل
ماػػت ق     ف  اريػػ  مػػذمـو شػػآياال  الا فنياػػ  عف يػػاف شلتػػث ً ثػػاب ياػػ ف فاياػػ  شلػػ  ح شػػآياال  يُ  :أثــر الواجــب

 .ملانيقاب
ياػػا فايػػل املواجػػب يف نلػػوص   رلػػومل    ي مػػا  رد مػػن ث ػػاو ا : يػػوف فاياػػ  شلػػ  راً شػػآياً   ومعنــى

 . املقآ ف  املا مل
 .ف   من غري رياو  ال مسنيمل  متا نياً ملاآلوؿ    ي  ف يفنيل املواجب  نيا اً : شلتث ً  ومعنى
مل ػػن ال ياػػـب مػػن  ػػآؾ   الاملنيقػػاب مػػن ا    ي  نػػ  متوي ػػ : يػػوف  ػػارؾ املواجػػب ماػػت قاً ملانيقػػاب  ومعنــى

فػػرف شػػاو ياقػػب ِ نَيْ ملِػػ   عف شػػاو غفػػآ  ال رػػ ه  يف ذملػػد راجػػ  عض ااملواجػػب  ف ينياقػػب املتػػارؾ ملػػ ؛ 
 . آمحت  

 وادل آؾ  امل افآ  ادل ػافق  ادلآ ػ  عذا مػا ر   ياا ا فرف ا  الينعال عذا ياف  آؾ املواجب رآ جاً من امل   
 .ياا ذملد  امل ار

 :دوبالمنــ (ب
 .آع فنيا  فاااً غري جاـزما فاب امل    :ىوالمندوب 
  [.ٕٕٛ:املاقآة] َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتمْ : يقومل   نياض
 .مرتادفمل دلنين  ار   اتنيمل ملطا ات الوالسنة والمستحب والمندوب

ػػػػ :دوبمـــن أمثلــــة المنــــ املاػػػػ و   افاػػػػملال  ػػػ قمل امل     طػػػػوعال  ػػػػ اـ املت    املاػػػػ ن املآ ا ػػػبال    ػػػ ة املػػػػو آال  واؾالاملا 
اافظػػػمل ياػػػا لػػػا آ   درػػػوؿ ادلاػػػج   املآجػػل امل مػػػن  اخلػػػآ ج  املآجػػل امل اػػػآرال  ي اػػػ  اخلػػ وال    املاػػ ـال 

 .  ضلوه ايذيار  ايدي مل ادلعثورة ين امل يب 
 . اري  غري مذمـو  ال ينياقب  رتي  عياه  ال ثاب عف ياف شلتث ً  ف فايا  شل  ح شآياً  يُ  :أثر المندوب

 :مـر  المح (ج
 .آع  آي  فاااً جازماً ما فاب امل    :ىوالمحرم 

 .[ٕٖ:ا لآاو]  َوال تـَْقَربُوا الزٍَّنى ِإن ُو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَ  َسِبيالً : يقومل   نياض

 .مبنين  ار  والمحظور والمحرم
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امل م مػػػملال   املن اػػػملال   يقػػػوؽ املواملػػػ ينال   نػػػاال مقارفػػػمل املب     ػػػاال  يػػػل املآ    املتهػػػا ف يف امللػػػ ةال  :ة المحـــر ممـــن أمثلـــ

 .ن آ املفت مل  ص امل اس  عفااد ذات املاصال   
 يثاب ياا  آيػ  عف  ال  اري  شل  ح شآياً    ف فايا  مذمـو شآياال  مات ق ملانيقاب ياا فنيا ال  :مأثر المحر  
 .ث ً ياف شلت

 :روهالمكــ (د
 .آع  آي  فاااً غري جاـزما فاب امل    :ىوالمكروه 
املاػفآ م فػآداال    قػ م املآجػل امل اػآر يف املػ روؿ عض ادلاػج ال  امل مػن يف اخلػآ ج م ػ ال  :ة المكـروهمن أمثلـ

امللػػ ةال ال  املتثػػا ب يف امللػػ اـاملػػ فيف يف املطنيػػاـ  امل ػػآابال  عفػػآاد يػػـو اجلمنيػػمل  املاػػاك    امل ػػـو ياػػا املػػاطنال   
 . فآقنيمل اي ا      ا  هاال  ي ـ فنيل ادلات اات  ما ن ب امل ارع عض فنيا 

 يثاب ياػا  آيػ  عف يػاف   ف فايا  مذمـو شآياً  ال ينياقب ياا فنيا ال   ف  اري  شل  ح شآياً  :أثر المكروه
 .شلتث ً 

 :ـاحالمبـ (ىـ
  . ص فنيا    آي  املت اويملآع ما اقت ا رطاب امل    :ىوالمباح 

 .للجائزمآادؼ  المباحو 
اييػػل يف غػػري رػػاؿ    ال  ريػػوب  لػػ امل ملت قاػػ الد ف  علػػآاؼ اختػػاذ ادلػػآو  يثػػآ مػػن ثػػوب: مــن أمثلــة المبــاح

 . املا    امل آاوامل آ رةال   
 .فنيل يل ما ي وف ف   ملا مل دن ويمل مل اك زلآممل: المباح وضابط

عال عذا  الب ياػػا فنياػػ      آيػػ  ع   ال  جػػآ ال يرت  ػػ رافال اف  ال ؽُلػػذم   ف فاياػػ   يػػذا  اريػػ  ال يُػػ :أثــر المبــاح
 ال[متفػػػق يا ػػػ ]  (عظلػػػا اييمػػاؿ  امل  ػػػات): ثػػػاب يا ػػػ ال ملقوملػػػ  فرنػػ  يُ  اقػػرتف مػػػ  املفنيػػػل ن ػػػمل املتقػػػآب عض ا 

  ُث ػػب ي  ادلػػاؿ ياػػا فايػػمل ا قػػو  امل اػػب عذا اقػػرتف    ػػمل امل فقػػمل ياػػا املػػ فس  ايهػػل  ضلػػوه ال  املت   فمــثالً 
 .ب ا  ملت  ياا ا
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 ٔ-ٔ-ٔ الواجبصفحة 
 

 .يآؼ املفق  ا ط راال    ا  ين مآارل ن ع   :ٔس
........................................................................................................................... 
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :فـقـــو الـطـهـــارة(  ٔ)
 :مقدمـة. أ

رةال   نػػواع امل جالػػاتال  مػػادة املطهػػارة   نوايهػػاال  ق ػػاو منيػػن املطهػػا ُيػػ   هػػذا املػػ رس مل تنيػػآؼ املطاملػػب ياػػا 
 .احلاجملال  املنالال  املوملووال  ادلات ياا اخلفص  ياا اجلاريةال  املت م 

 :األىداف المؤىلة. ب
 .املفآؽ  ص احل ث  اخلاثال   نواع امل جالات مل تج اهايتنيآؼ املطاملب ياا  ٔ-ٔ

 . آداما يت ا ا املطاملب ي   ق او احلاجمل ٕ-ٔ

 .يطاق املطاملب  فمل املنال امل املال   فمل املوملوو امل امل ٖ-ٔ
 . ص  ر اـ ادلات ياا اخلفص  ادلات ياا اجلاريةاملطاملب  ؽلب ٗ-ٔ
 .ر التنيمامل   ادلاو     نيذ  ينيآؼ املطاملب  ر اـ املت م  ي   فقْ  ٘-ٔ
 :موجز الدرس. ج

 :المقدمة -ٔ

 ػ يف يتػػاه  املفقه ػػمل  ا ػػاف  فا ػػ ل اير ػػاـ املطهػػارة شػػآط مللػػ مل امللػػ ة؛ ملػػذا ا تػػ   املفقهػػاو ػ رمحهػػ  ا
ال  ادلػادة املا ياػمل ملػ  ي ػ  (ادلػاو)املفقه مل ادلتنياقمل  املطهارةال    اف  ر اـ املاا ل املور   املذي يتطهآ    ادلاا  

ال   رػػاـ املطهػػارة مػػن احلػػ ث ال   داب ق ػػاو احلاجػػملال    ػػاف  نػػواع امل جالػػات مل تج اػػ  ادللػػاي(املػػرتاب)فقػػ ه 
ادلاػػت ياػػا )ال   ر ػػاـ املطهػػارة ي ػػ  ا  ػػا مل  ػػآح  ضلػػوه (املناػػل)ال  مػػن احلػػ ث اييػػ  (واملوملػػو )اي ػػنآ 
   .ال  ما يتا  ذملد من  فل  ت(اجلارية)ال  يذا ادلات ياا لا آ (اجلارية

 :ملخص المواضيع -ٕ

 .منين املطهارةال   نواع امل جالات -أ
 .مادة املطهارة   نوايهاال  ق او احلاجمل -ب

 .املنالال  املوملوو -ج
 .ادلات ياا اخلفصال  ادلات ياا اجلارية -د

 .املت م ىـ 
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :ارةــهـط  ـال فـقــو

 
 :اـان أىميتهـارة وبيـالطه معنى: أوالً 

 .باهمل ين ايقذارامل ظافمل  امل    :الطهارة لغة (أ
 .احل ث  ز اؿ اخلاثرف   :الطهارة اصطالحاً 

 .املا ف ادلان  من املل ةال  املطواؼال  مس ادلل  هو املو   املقا    : المراد بالَحَدث
 . ر ث   نآ ر ث  ي ال :نوعان والحدث

 املتػػ م  يقػػـو  .  ػػوف  املوملػػوو األصــغر  ػػوف  املناػػلال  املطهػػارة مػػن احلػػ ث  األكبــر املطهػػارة مػػن احلػػ ث 
 . ـ ادلاو    مل يق ر ياا التنيمامل مقامهما عف يُ 

يل يص ماتقذرة شآياً ؽُل   ادل ا   من التلػ اما يف اجلماػملال   :وىيامل  جالمل احِلا  ملال : والمراد بالَخَبث
 . هي املقذارة املال غلب ياا ادلاا   ف يت ػب ه ي هاال  ينال ما   ا   م ها

 :الحدث والخبثالفرق بين 
 .معنويال  احل ث  مآ ِحسٍّياخلاث  مآ  (ٔ
 اف  اجلهل  ي رتط ي   املطهارة م ها امل  ػمل ادلعمور ماال ف   اقط  امل ا األفعالفهارة احل ث من  اب  (ٕ

 .ملذملدال  ال  ُآف  عال  ادلاو     املت م ال  رف  احل ث راص  املا ف
ال فمقلػودها اجت ػاب اخلاػثال فػ  ي ػرتط ف هػا فنيػل املنياػ   قلػ هال فػرذا الت ـروكفهػارة اخلاػث مػن  ػاب  (ٖ

امػػاوال  عذا زاملػػك  ػػعي لػػاب يامل ػػمس  ػػاا  امل جالػػمل جػػاه ً    نالػػ اً فػػ  عيػػادة يا ػػ  يف   ػػت  قػػواؿ املني
  .ك املطهارة م ها  نري ن مل املطهارة املآيت  مل ياق ذلا  ثآ ذقق

 .ياا املا ف  املاااس  ايرضال  احل ث ال يق  عال ياا املا ف يقعث اخلا (ٗ
 :أىمية الطهارة (ب

 املطواؼ  املا ػكال  ال ةياملل  ؛ملاطهارة  عل مل ي ر يف ا ل ـال   تجاا  عل تها   وهنا شآفاً ملانيض املنياادات
 َمْســِجدٍ  ُكـلٍّ  ِعنـدَ  زِينَــَتُكمْ  ُخـُذواْ  آَدمَ  بَنِـي يَـا:املقا ػل  هػذا مػن  نيظػػ   ا .  مػس ادللػ  

 َوُيِحـب   التـ ـو ابِينَ  ُيِحـب   الّلوَ  ِإن  :  مي املنيظ  ال  ق  قاؿ  نياضال  هي من زلالن امل ين ا ل[ٖٔ:اييػآاؼ]

 .[ٛٓٔ:املتو مل] يـََتَطه ُرواْ  َأن ُيِحب ونَ  رَِجالٌ  ِفيوِ :  نياض ال  قاؿ[ٕٕٕ:آةاملاق] اْلُمَتَطهٍّرِينَ 
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 :اتـاسـواع النجـأن: ثانياً 

 يذا حل  مػاال ػلػل  الما ما ُقط  من احلي   ويُلحق .ما مات رت   نف  من غري  ذي مل: ىيادل تمل    :الميتة (أ
 .  يا  من احل واف رىت  ملو ذُّيي

   ػػلال  مػػاال   راػػ  احل ػػاة؛مػػل  امل   يامل      اجلػػآادال  م تػػمل مػػا ال دـ ملػػ  لػػا ل؛م تػػمل املاػػمد : مػػن ادل تػػمل ويســتثنى
 .يامل  نيآ  املآ يش  املقْآف  املل وؼال فاو  قنيك يف ادلاو  ال ي جسال يذملد جا  ادل تمل يطهآ  امل   اغ

يػاف دـ رػ ض    الت املػمل    نفػاسال    ال يامل ـ املذي غلػآي مػن ادلػذ وح  ؛لواو ياف مافوراً  :مالد   (ب
  . نيض املنياماو املق ت  املل ي   امل ـ وألحق

يػػ ـ املػػ مامل  ضلػػوهال  يػػذا دـ اجلػػآ ح املػػال ال ؽل ػػن املت  ػػآز م هػػاال فمػػا زاؿ   ؛املػ ـ امل اػػري :مػػن املػػ ـ ويســتثنى
 .ادلااموف يلاوف يف جآاراهت 

 َيُكـونَ  َأن ِإال   َيْطَعُمـوُ  طَـاِعمٍ  َعلَـى ُمَحر ًمـا ِإلَـي   ُأْوِحـيَ  َمـا ِفـي َأِجـدُ  ال   قُـل: قاؿ  نيػاض :زيرـلحم الخن (ج
 .[٘ٗٔ:ايننياـ] رِْجسٌ  فَِإن وُ  ِخنزِيرٍ  َلْحمَ  َأوْ  م ْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً 

هػور عنػاو  رػ ي  عذا  ملػغ ف ػ  فَ : )غلب غال ما  مل  ف   لا  مآاتال ف جالت  منا ظملال حلػ يث :الكلب (د
 [.ر اه ماا ] (ال   الهن   املرتاب ف يناا  لا  مآات البامل ا

 ويخف فين ياري املقػيوال  يُعفىيا هاال عال  ن   متفقصلالمل هذه ايش او  :ورجيعوال وبولوال اْلدمي قي  (ىـ
 .يف عزاململ  وؿ املليب املذي مل يعيل املطنياـ  آش ادلاو يا   فقط

املتف ػػري يف اجلمػػاع    ي ػػ  ادل ياػػملال  ي ػػوف مػػن  مػػاو   ػػ ض ملػػبج ؼلػػآج ي ػػ : يفالمــذ :المــذي والــودي( و
 . ماو    ض ثخص ؼلآج  ني  املاوؿ: والودياملآجل  ادلآ ةال 

ر اه ] ػػػذملد   ياػػػا صلالػػػتهماال  غلػػػب ُغاػػػل ادلوملػػػ   املااػػػاس م همػػػا؛ يمػػػآ امل ػػػيب متفـــقادلػػػذي  املػػػودي   

 . يف املودي رش ادلاو فقط ياا املاااس ويجزئال [املاخاري
 ذملػػد يػػاف رفاػػاال  فآيػػ  عذا يػػاف يا اػػاً؛ ملفنيػػل يا  ػػمل   عذاغاػػا   ُيســتحبآال مل ػػن فهػػو فػػاه المنــي مػػا 

 .[ ال       ايملاا  يف عر او املنا لوانمل يف ما  ه  امل ار قطين يف ل  ر اه   و ي]  ثوب امل يب 
 عفـىويُ ال [ر اه املاخػاري]( هػذا رِجػس: )ر ث  ماال يؤيل حلمػ ال  قػاؿ  ملقا  :بول وورث ماال يؤكل لحمو (ز
ن صال فقػ   مػآه  آَ فهو فاهآ حل يث املنيُ  الحلم  بول وروث ما يؤكل ما  .امل اري م  ؛ دل قمل االررتاز ي   ين
 [.متفق يا  ] واؿ ا  ل   ملااهنا ف ي آ وا    امل يب 
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
  :ارةـادة الطهـم: اً ثالث

 .(املرتاب) ني  املل  اوال   ادل ؛آ مماش ئص يُتطه  من احل ث  ملاطهارة شآع ا 
ــ( أ ػػآ ملنػػريهال ال ؼلُ ادلػػاو فػػاهآ يف نفاػػ  مُ  :ـا المـ     الآجػػ  يػػن هػػذين املو ػػفص عال عذا  نػػري رػلػػ ال    ملونػػ طه 

ػػآجػػ  يػػن يونػػ  مُ فنيمػػ   اػػاب امل جالػػاتال  ال ؼلُ  آاً عال عذا رػػآج يػػن الػػ  ادلػػاو ادلطاػػق  اػػاب ادلنػػريات طه 
 .    شايال    رل  ضلوه الزيفآاف    ماو الماو  رد :مث ً  ىفيسم  املطاهآةال 

 . ال فآؽ  ص قا ل  يثريال  ما فوؽ املقاتص  ما د هنما  مت آؾ  لاينال  ماتنيمل  غريه ماتنيمل
 : الما  يةالدليل على طهور ( ب

 .[ٛٗ:املفآقاف]  َوأَنَزْلَنا ِمْن الس َماِ  َماً  َطُهورًا: قومل   نياض المن الكتاب
  .[ هو    ت  اب املا ن   مح   ماملد ر اه  ]  (هور ما هال احِلل  َمْ َتُت هو املط  ): يف املا آ قومل   ومن السنة

 يف [.   املرتمذي       احلاي   غريهر اه  مح           اب املا نال  را ]( ا  شيوهور ال يُ ج  ادلاو فَ ) : قومل  
  (. ال عال ما غاب ياا رػل     فنيم جا  شيوادلاو َفهور ال يُ : )ملف  زيادة

ر اه املبيػػادة املػػ ار قطػػين  ا ػػن ](  رػلػػ     ملونػػ     فنيمػػ    جالػػمل ذػػ ث ف ػػ عال عف  نػػري   الهػػورعف ادلػػاو فَ ) :ملفػػ يف   
  [.ماجمل  املط ا ال  ق  ا فق  هل احل يث ياا ملنيفهاال  مل ن  ق  ا مجاع ياا م موهنا يما نقا  غري  ار 

 :تطهير الما  النجس( ج
يطهػػآ   فاػػ ال  هػػذا  قػػ   امل جالػػمل م ػػ   زحـبنــ    باإلضــافةيطهػػآ عمػػا     ػػف النػػري  فت عذا  قنيػػك صلالػػمل يف مػػاو

امل جالػمل م ػ  عف ادلػاو امل ثػري املػذي  قنيػك ف ػ  صلالػمل يطهػآ  ػب اؿ هػذه  :املال  قآر القاعدة الفقهية  او ياا 
 .عذا مل ياق ذلا  ثآه

 ػػار  اليف فنيمػػ   ال يف ملونػػ   ال يف رػلػػ  ػػاملطآؽ احل يثػػمل  مل ياػػق ملا جالػػمل  يَ ق ػػعذا نػُ  مــا  المجــاري  املتػػا  
 . ا ل مي ملآا طمل املنيامل ا ل مي المجمع الفقهيفاهآاال يما قآر ذملد رلاس 

 
 : ارةـواع الطهـأن: اً رابع

 .ملا   ملال  فهارة رِ فهارة مني وي  : نوعاناملطهارة 
 اليامل فػاؽال  احلاػ   ؛عض فاػادهي  مج ػ  مػا يػؤد   الدآؾ  امل   هي فهارة املقاب من امل    :الطهارة المعنوية( أ

 .ال   طهري اجلوارح من اجلآا    اآلثاـ احلق ال  امل  ال  املآياو
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
 .هي فهارة املظاهآ :الطهارة الحسية( ب

 .فهارة ادل افال  فهارة املاااسال  فهارة املا ف :وتشمل
لواو  ؛ا فاهآاً من امل جالاتملا   خذت   ف ي وف ادلومل  املذي يػُ  :ما المراد :(ايرض) طهارة المكان( ٔ

  .ما نيمل  ـ يا امل امل جالمل  يانك
؛ رػىت يػب ؿ  عفاملػت  يا هػا  ِ لػا     ػوف  ادلػاو ػ ي ا صلالمل امل اػب ياا زلل فاهآ ػ الطارئة وإزالة النجاسة

نيػوا فقػاـ امل ػاس مل ق القػ ـ  يػآاي فاػاؿ يف ادلاػج : قاؿ  حل يث  ي هآيآة ثآ يص امل جالمل من غري ي دال 
انيثػوا نيثػت  م اػآين  مل  ُ فػرن    ُ  الديوه   ريقوا ياا  ومل  َلْج ً من ماو    َذنو اً من ماو):   ال فقاؿ امل يب 

 .[ر اه اجلمايمل عال مااماً ] (آينمنيا  

 .    طهار  فرف ال ػلُ  ال    آيت ال مس     الفاهآ  عي لا ل ؛بغير الما امل جالمل  زالت عف 
 غريهػػا مػػن  نػػواع امل جالػػات املػػال  قػػ ـ ملال  املػػ ـال  امل اػػبال   ػػوؿ اآلدمػػي  رج نيػػ ال دل تػػا؛ ينجــس العــين مػػا 

 .هآ حباؿطذيآهاال ف   
ـــرْ  :فقػػػاؿ  نيػػػاض الارة املااػػػاس ادلػػػؤم ص منيػػػ   طهػػػ   نا ػػػ  آ ا مػػػ :طهـــارة اللبـــاس( ٕ  َوثِيابَـــَك َفَطهٍّ
 .ـب عزاملتهاالمل مل  صلتفرذا   ا  الملل مل املل ة شرط فهارة املاااس ال [ٗ:ادل ثآ]

 .ال غال ما يت قن    عزاملتهامومل  امل جالمل خفيَ  عف 
 .(ايرض) من املاااس ذلل مبا ػللل    عزاململ امل جالمل من ادل اف وإزالة النجاسة

ال  قػ   قػ ـ امل ػ ـ ي همػاال  يػن من اخلَاَػث  مػن احلَػَ ث ؛ن ش ئص  وف فهارة املا ف م :طهارة البدن( ٖ
 .املفآؽ  ص احل ث  اخلاث

 
  :قضا  الحاجة: مساخا

ؿ  املت ػػ  ز يف اخلػػ وال    يف ادل ػػاف ادلنيػػ  ملػػذملدال  قػػ  شػػآع ا لػػ ـ  دا ػػاً ذلػػا ي انػػي ملاماػػا  ي ايػػمل يػػن املت اػػو  
من املتااس  امل جالػمل  مآاياهتا؛ مل ي يامو   فا  ين املنيادات ادلمقو ملال  املطااع املآذياملال  ق  رذر امل يب 

 ال[افػوظ مآلػػل: ر اه املػ ار قطػػينال  قػاؿ]( ف يامػػمل يػذاب املقػ  م ػػ وا مػن املاػػوؿ فػرهب  ػ  ػػ: )ي ػ  ق ػاو احلاجػػملال فقػاؿ
به ػرػ علا ف ػاف ال يات ػعهنما ينيذ  اف  ما ينيػذ  اف يف ياػريال  مػا  : ) ق ينال فقاؿ مآ    يف احل يث  ف امل يب 

 [.ر اه اجلمايمل]( ...من  ومل 
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 :ستجمارالاالستنجا  وا( أ
  . مباوهو عزاململ اثآ اخلارج من املاا اص     ر علا  :الستنجا ا

 .حبجآ  ضلوههو عزاململ اثآ اخلارج من املاا اص     ر علا : االستجمار
حب ث ال ياقا عال  ثآ يف زلا  ال يبياػ  عال ادلػاوال فهػذا  الرىت   قا الفعيثآ( ث ثاً )آار االلتجمار    ويشترط

 .ني  ي    غلب عزاملت مل يُ  الزلا  عض املا ف    املاااس ال فرف  ني   ني   منيفو ي   ملام قمل   آط ي ـ املت  
 :خليآداب الت  ( ب

 :ومكروىات محرمات ف    مستحباتمل روؿ اخل و 
 :(يثرية م ها) مستحبات دخول الخال  (ٔ
ري املتاػم مل فهػي ر اه اجلمايػمل  نػ]( اا ػثاػث  اخلَ  اػ  اال املاهػ  ع   يػوذ  ػد مػن اخلُ : ) ف يقػوؿ قاػل املػ روؿ ـٔ

 [.زيادة لني    ن م لور يف ل   
ـــــــــــــٕ  ( غفآانػػػػػػػػػػػػػدال احلمػػػػػػػػػػػػػ   املػػػػػػػػػػػػػذي اذهػػػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػػين ايذر  يافػػػػػػػػػػػػػا : ) ف يقػػػػػػػػػػػػػوؿ ي ػػػػػػػػػػػػػ  اخلػػػػػػػػػػػػػآ ج ـ
 [.ر اه اخلمامل عال امل اا ي (غفآاند)ر اه ا ن ماجملال  ملف  ]

 . ق م املآجل امل اآر ي   امل روؿال  امل من ي   اخلآ ج ـٖ
 .االنتنياؿ قال امل روؿ ـٗ
 : يستحب ضلوهال  كصحرا  فضا ا ياف يف عذ ـ٘

 فاب م اناً ررواال  ال يآف  ثو   قال دنوه مػن ايرضال  ال ياػوؿ يف  ال ُػنْي ه  التتاره ين املني وف رىت ال يُآر
 . ظل ناف ال  ماو مور دال  ماو راي ال  ذك شجآة يا ها مثآ الشق  ُجُ آ  ضلوهال  ال ياوؿ  طآيق مااوؾ

 (:ثرية م هاي) منهيات دخول الخال  (ٕ
 .   راجمل دروؿ اخل و مبا ف   ذيآ ا  ُيكره ـٔ
 .امل روؿ  ادلل   مطاقاً  ويحرم 

: التقااؿ املقاامل  الت  ارها راؿ ق او احلاجملال يف غري املا  اف    ي   ي ـ  جود را لال ملقومل   يحرم ـٕ
  [.ر اه ماا ] (ف  ياتقال املقاامل  ال يات  آها العذا جاس  ر ي  حلاجت )

 [.ر اه اجلمايمل]راجت  ماتقا ً امل اـ مات  آاً امل نيامل  ف  رآجال فق  ق ا  البنيان ما يف 
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ال لػواو امل ػ ـ [ر اه  مح   ا ن ماج ]قك ذملد ؽلَ   امل  ـ دارل اخل و  ث او ق او احلاجملال فرف ا ُيكره ـٖ

قػػآاوة املقػػآ ف  هػػو جػػاملس حلاجتػػ ال فػػرف ارتػػاج  ويحــرم لػػ ـ  ضلػػوهال ردّ  ال   مباػػاح    م ػػ  ب يػػذيآ ا 
 . قاا  ه ف ذيآ  الً يآ يما ملو يطس    مس  مؤذنااملذ  
 . يذا االلت جاو  امل مص    يذر الفآج    م    راؿ املاوؿال  يف غري راؿ املاوؿ   ض مس   ُيكره ـٗ
 .ملقاملي احلاجمل املااث فوؽ راجت ؛ ين  ي   يورة    راجمل ُيكره ـ٘
 :األشيا  التي يجوز االستجمار بها( ج
 .ايرجار املطاهآة (ٔ
  . يل فاهآ مااح الآؽب اررتام ال  اخلِ املورؽ اخلا  شلا غل (ٕ

 .يرجػار  املورؽ  ما يقـو مقامهمااملطهارة  ا  ارػمل فػي ا تشترطو 
 .   ل زلرـت  ملو فنياـ ما مه ال  املنيظ ال  املآ ثال  املطنياـ: ػلـآ االلتجمار :ما يحرم االستجمار بو( د
 :متى يجب االستنجا  أو االستجمار (ىـ
 .عال املآيتمن املاا اص غلب االلت جاو  االلتجمار مل ل رارج  
 .ا ص االلت جاو  االلتجمار  ف ل من التنيماؿ  ر عل والجمع 
 

 :  ــلسُــ الغُ : سادسا
 :وحكمو ودليلو وشرطو معنى (أ

 .مل رف  احل ث      الجباو املا ف ياها  هو التنيماؿ ماو فاهآ يف مج   :معنى الغسل
 . اجب ملآف  احل ث ايي  ي    جود ادلاو  املق رة ياا التنيمامل  :حكمو
ــا ُكنــُتمْ  َوِإن: قوملػػ   نيػػاض :دليلــو  يف ادلػػين  اليف ادلػػذي املوملػػوو):  قوملػػ   ال[ٖٗ:امل اػػاو] َفــاط ه ُرواْ  ُجنًُب
 .[ر اه  مح   ا ن ماجمل  املرتمذي      ] (املنال

 .مل رف  احل ث نيم   املا ف  ادلاو م  ن    :ط الغسلشر 
  :موجبات الغسل( ب
 تف ريال  ـ  ال ـ  التم او  امل   اللواو  ياف  ماع الاحل ث املذي لاا  رآ ج ادلين   هوة :وىيال اجل ا مل( ٔ

 . لواو  ياف اجلماع مااراال  ـ زلآماً   ـ  ارت ـال  ـ  نري ذملدال



 (www.drthaher.com: )موقع الدكتور ظاىر الظاىر       فقو العباداتر مقر 

 -ٕٕ -

 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
   عذا جاػػس  ػػص شػػنياها اير ػػ : )حلػػ يث املفػػآج مطاقػػاً  ملػػو مػػن غػػري عنػػباؿ؛ ا يػػ ج يف :ووىــاملػػوطوال  (ٕ

 .[ر اه ماا    مح ]( بؿػ مل يُ ) : يف ر ايمل ال[متفق يا  ]( جه ها فق   جب املنال يا  
 .[ر اه ماا ] (  اغتااي الام ثي ق ر ما يانك ذااد ر  تد): ملقومل  : احل ض  امل فاس ملامآ ة (ٖ
 قػػػػػػػػػ س  ػػػػػػػػػن يا ػػػػػػػػػ   ف ينتاػػػػػػػػػل ي ػػػػػػػػػ ما  لػػػػػػػػػا   يمػػػػػػػػػآ امل ػػػػػػػػػيب  ؛درػػػػػػػػػوؿ امل ػػػػػػػػػافآ فػػػػػػػػػػػي ا لػػػػػػػػػػػ ـ (ٗ
 .[ر اه  مح   املرتمذي]

 هػذا  نياػ ي ال  ال[متفػق يا ػ ]دلػا ما ػك   مػآ  ناػل ا  تػ  زي ػب  يف امل يب  الادلوت ملنري شه   ادلنيآيمل( ٘
 .من ر ث

 :ات الغسلمستحب  ( ج
 :الغتااؿ يف موامل  متني دة م هادملك ايراديث املل   مل ياا الت ااب ا

ػػواؾال   ف ؽلػػس  : )غاػػل اجلمنيػػمل؛ حلػػ يث (ٔ مػػن املط ػػب مػػا  غاػػل يػػـو اجلمنيػػمل  اجػػب ياػػا يػػل زلػػتا ال  املا 
 [.متفق يا  ]( يق ر يا  

 .[     و دا د  املرتمذي  ا      تر اه  مح]( الل م ك فا نتمن غا  : )املنال  ني   نا ل ادل ك؛ حل يث (ٕ
 [.ر اه  مح   املرتمذي  را  ] ؛ ملفنيل امل يب ملا ج  املنيمآة غال ا رآاـ (ٖ
؛ ملفنيل امل يب  (ٗ  [.متفق يا  ] ي   دروؿ م مل ملام ـآ
 .املنال ملل ة املني  ال فهو يـو زي مل  اجتماع ملاماامص  شا    ـو اجلمنيمل (٘
 [.متفق يا  ]مو   ما ياف يُنما يا   يف مآض ي   املنال ملمفاقمل من اجل وف    ا غماو؛ ملفنيل امل يب  (ٙ

 .عجباوغال ياملال  غال : نوعاناملنال من  جل رف  احل ث  :صفة الغسل( د
 .ما اشتمل ياا املواجاات  املا نادلآاد     :الغسل الكامل( ٔ

  :صفتو
اغتاػػل هػػذا فمػػن   جػػل رفػػ  احلػػ ثال  ياػػاهػػو مػػن يقلػػ   قااػػ   ف مػػا يقػػـو  ػػ  مػػن غاػػل  ال  ي ف ي ػػوي-

 .ري ن مل َرْف  احل ثال ف  يآ ف  ر ث ملا ظافمل من غ ملات د    
 .( ا  ا):  عف يقوؿ:  ف يامي-
  .اً ث ثمآ ص        ينال ي ي-

 .ا ملو ث  من  ذر  ينال م-
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 .  يتوملع  ملووه ملال ة-
 .ر ل    آ  ال   يُف ض ادلاو يااادلاو ث ثاً يف يل مآة يآ ي   وؿ ؼلال ر ل     -
 ال  ذن ػ  اليع ػوؿ شػنيآه  ؛ال  يتفق   ادلوامل  اخلف  مل من املاػ ف    ن   ادلاو ف  ي ع جبواً عال   ا    ادلاوني  يَ -

 .ريات  ال  مطا ي   ن ال   ف يا   ذملد  امل مص  في الت  َ عملْ    ا ني ال   ص   ص ال   لآ   ال ع ط  

 .  ينال رجا  -

 .  ؼ  ي او املوملوو ال جتب؛ يف املا ف شيو  ار ادلواالة يف املنال  ص مج    جباو   ن ال    وُتسن-
عذا  يػػاف رلػػوؿ ا : )مػػن اجل ا ػػمل ر ػػث قاملػػك يف   ػػ  غاػػل امل ػػيب  رػػ يث يا  ػػمل  :الــدليل

اغتال من اجل ا ملال يا   ف نال ي ي ال   يُفآغ   م    ياا مشامل الف نال فآجػ ال   يتوملػع  ملػووه ملالػ ةال   
اتال    َػثػَ فػن ياػا ر لػ  ثػ ث رَ امل ػنيآ رػىت عذا ر ر  ف قػ  الػت   ر  ػوؿ يعرذ ادلػاو  يُػ رل   ػا ني  يف 

  .[متفق يا  ] ( فاض ياا لا آ جا هال   غال رجا  
 .هو ما اشتمل ياا املواجاات فقط :الغسل المجزى ( ٕ
 . ف ي وي :صفتو 
 .املا آةال مبا يف ذملد امل نيآ ظاهآه   اف  ال  ما الرتلل م    ما ذت  من  ينال مج     ن  
 

  :ضو الوُ : سابعا
 .ال  ملاماو املذي يُتوملع    ( فتت املوا )ال  ملافنيلال  املَوملوو  (    املوا ) املُوملوو

 :وحكمو ودليلو وفضلو معنى الُوضو  (أ
 . نال ايي او اير نيمل  ادلاو ياا امللفمل ادلنيآ فمل املت نيا   هو  :معنى الُوضو 
 .ال  املآ سال  املآج فاملوج ال  امل  اف: هي األربعة ايي او 

 . اجب ملآف  احل ث اي نآ :حكمو
يَا أَيـ َها الـ ِذيَن آَمنُـوا ِإَذا ُقْمـُتْم ِإلَـى الص ـاَلِة فَاْغِسـُلوا ُوُجـوَىُكْم َوأَيْـِدَيُكْم : قومل   نيػاض :دليــل مشروعيتــو

ـــْينِ ِإلَـــى اْلَمَراِفـــِق َواْمَســـُحوا ِبُرُ وِســـُكْم َوَأْرُجَلُكـــْم ِإلَـــى اْلَكعْ  ال يقاػػػل ا  ػػػ ة ) :  قوملػػػ  ال[ٙ:ادلا ػػػ ة] بَـ
 .[متفق يا  ] ( ر ي  عذا  ر ث رىت يتوملع
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دلػن ػلػآص   رد يف املاػ مل  راديػث  وملػت مػا ملاوملػوو مػن ف ػ امل   جػآ يظػ    يػ ه ا  :فضل الوضـو 

فناػل  جهػ   ادلػؤمن ػ    نياػ  ادلاػا  ػعذا  وملػع امل):   رمحتػ ال فمػن ذملػد قوملػ   يا ػ  فااػاً دلآملػاة ا 
رآج من  جه  يل رط ئمل نظآ عمل ها  ني    م  ادلاو   م   رآ قطآ ادلاوال فرذا غال ي ي  رآج من ي ي  يػل 
رط ئمل ياف  ط تها ي اه م  ادلاو    م   رآ قطآ ادلاوال فرذا غال رجا   رآجك يل رط ئمل م ػتها رجػ ه 

 .[ر اه ماا ] (اً من املذنوبؼلآج نق    م  ادلاو    م   رآ قطآ ادلاوال رىت
 :صفة الوضو  (ب

 . ادل تمل ياا ما ُيانال  ما غلبال  ما يُفرتض: هو الوضو  الكامل
ال ( الػ  ا: )ال  ياػتقال املقااػملال   ياػما ف قػوؿف  وي رف  احل ثال    يقل   طهار   ما جتب مل      اػن

  م  ػ  قاػل غاػل  يتم ػمضال   نـدباً امل مػن ياػا امل اػآر  ـ  ينال يف   ث ثاال  ملو   قن فهارهتمػاال  يقػ   
ــوالاً ث ثػػاال ؾ رػػاؿ ادل م ػملال   يت  ػػق   م  ػػ   ياػت ثآ مػػا يف  نفػ    اػػارهال ث ثػال  يتاػو  نــدباً  جهػ   يف  نةس 

ػ ملنػري  ػا   فت ػآه  همػاال   اػن ادلااملنػمل ف همػا ادل م مل  االلت  اؽ  ف يفنياهما  نآفمل  ار ةال  ال يفلل   
    م  ػ ال  ي ػ  عمل هػا ايرػآرال  يناػا  يي ػاو مطاقػاال   يناػل  جهػ ال ف عرػذ ادلػاو    يػ    يف  ق ػمل ا ػملػ  

 . مما ث ثاً 
يظػ  احل ػد املػذي يا ػ  : وىـو الس ادلنيتػاد غاملاػاال مػ  مػا اضلػ ر مػن املا  ػصآ من م اك شنيآ امل :الوجو وحد  

 . من ايذف عض ايذف :ضاً وحد الوجو عر  الرلم  املا  ص فواًلف: والذقن. ايل اف
مػن  وجوبـاً ما يف  جه  من شنيآ رف   يل  املا آةال  ينال مػا ذتهػا مػن املا ػآةال  يناػل  وجوباً  ينال 

 ػافن امل ػنيآ امل ث ػ ال  ندباً  ؼلال . املظاهآ امل ث   املاا آ ملاا آة من حل ملال  شاربال  راجاص: شنيآ املوج 
  . ع ا ني ال  ينيآيهاف خال حل ت  امل ث فمل     من ماو ي ني  من ذتها 

غال ما رآج ين ر  املوج  من امل  نيآ ادلْارتِلل؛ دل اريت  ملاوجػ  يف ادلواجهػملال  ػ ؼ مػا نػبؿ مػن  ويجب
  .املآ س ملني ـ م اريت  يف ذملد

مػػن رػػ  املوجػػ  عض مػػا ياػػما قفػػاال  والــرأس  يناػػل ي يػػ  مػػ  مآفق ػػ  ث ثػػاال   ؽلاػػت مج ػػ  ظػػاهآ ر لػػ ال 
 ف ياػػ      يػػ  مااػػوملتص مػػن مقػػ  ـ ر لػػ ال ف  ػػ  فػػآؼ عرػػ ر لػػاا ت   ياػػا  ونوالمســن ي ػػوف مبػػاو ج يػػ ال 

  .  يآدعلا عض مق  م  مباو  ار علا ياا قفاهال ر فآؼ ايرآرال  ي   عمام   ياا   غ     ؽُلآ 
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 ف  والمسـنونملػآ سال   ؽلات  ذن   ظاهآعلا   اف هما؛ يهنما من املآ سال  املا اض فوقهما ذػك امل ػنيآ مػن ا

 .ال  ؽلات  رمام   ظاهآعلاال  ي وف مات ر ل    ذن   مآة  ار ةي رل لاا ت   يف  ماري  ذن  
يهنػػا ظػػاهآ ر لػػ   امل اػػامل عمل ػػ ال   يناػػل  ؛  شػػنيآه ماػػت   ػػآ  َقػػماػػت ظػػاهآ شػػنيآ املػػآ سال فػػرف فػَ  والواجــب

نيب املآجػػلال    نيػػ  فآاغػػ  مػػن املوملػػوو يقػػوؿ علػػا املنيظمػػاف ادلآ فنيػػاف يف جػػا: والكعبــانرجا ػػ  مػػ  ينيا ػػ  ث ثػػاال 
املرتمػذي ] زاد  ال[ر اه ماػا ](   شه   ف زلم اً يا ه  رلػومل   شه   ف ال عمل  عال ا  ر ه ال شآيد مل ال: )ندبا

 .(طهآيناملاه   جنياين من املتوا ص  اجنياين من ادلت) :[ ا ن ماج 
 صال     ني ػػػهما مػػػآة   ني ػػػها  ص مػػػآ  ةال    مػػػآ  ة مػػػآ  هػػػذا هػػػو املوملػػػوو امل امػػػلال  عف غاػػػل  ي ػػػاو املوملػػػوو مػػػآ  

 .ال متات مطاقاً  والرقبة الات عال مآة  ار ةف  ؽلُ  الرأس  ما  المآ صال   ني ها ث ث مآاتال  جب  ذملد
 .ي رتط ملاوملوو امل  ملال فامل  مل شآط ملطهارة اير اث ياها :شروط الوضو  (ج
 :فروض الوضو  (د
ـــا : ملقوملػػػ   نيػػػاض الالوجـــوغاػػػل  (ٔ ـــُتْم ِإلَـــى الص ـــاَلِة فَاْغِســـُلوا ُوُجـــوَىُكمْ َي             أَيـ َهـــا الـ ــِذيَن آَمنُـــوا ِإَذا ُقْم
 يف  ال [ متفػق يا ػػ]  (مػن  وملػع فا ات  ػق):  قوملػ    املفػ   اينػ  مػن املوجػ ال  دمل اػ  فنيػل امل ػيب  ال[ٙ:ا  ةادلػػ]

 انػاً   ال ادل م ػملال  فنياػ  عذا رػآج   ياا االلتقلاو مل يقل عن   آؾ االلت  ػاؽ  يػل مػن   ػ   ملووه
 .ياف ر م  ر   ذملد ادلاص  

ــِدَيُكْم ِإلــى الَمَراِفــق: مػػ  ادلػػآفقصال ملقوملػػ   نيػػاض اليــدينغاػػل  (ٕ   مجػػاع ايمػػمل ياػػا  ف  ال[ٙ:ادلا ػػ ة] َوأَْي
 .نا ف م  امل  ينادلآفقص يُ 

:  ؽلات ايذنص م  املآ سال ملقومل   [.ٙ:دلا ػ ةا] َواْمَسُحوا ِبُر وِسُكم :يا ال ملقومل   نياض  الرأسمات  (ٖ
 . [ل ن ا ن ماج ]( ايذناف من املآ س)

ـــْين:   امل نياػػػصال ملقوملػػػ   نيػػػاضمػػػ نالـــرجليل غاػػػ (ٗ  يػػػل ): ال  ملقوملػػػ  [ٙ:ادلا ػػػ ة] َوَأْرُجَلُكـــْم ِإلـــى الَكْعبَـ
 .[متفق يا  ]( ملأليقاب من امل ار

ــــبالت   (٘  درػػػػل ادلماػػػػوح  ػػػػص  ال ينػػػػ  مػػػػا ذيػػػػآه ا جنيػػػػل يػػػػل شػػػػيو يف مآ اتػػػػ  ياػػػػا  وىــــو الرتي
 .ف ؿ ياا  ف املرت  ب مقلود شآياً  الب  ني ها ياا  نيض ر    الادلناوالت
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 ال يػػػؤرآ ادلتوملػػػاو غاػػػل ي ػػػو    ماػػػ  ال رػػػىت غلػػػ  املني ػػػو املػػػذي قااػػػ  يف جػػػو  :ىـــيو  الالمـــواالة (ٙ

( ني ػ  املوملػووفػعمآه  ف يُ  اللػاها ادلػاوره  مل يُ ر املػ   نيمل قػ ْ ي  يف ظهآ ق م  دلْ لا  ر ر رجً  يُ  ين  )منيت ؿ؛ 
 .[ر اه  مح  يف ما  ه]
 :سنن الوضو ( ىـ
 .املتام مل (ٔ
  .[ر اه  مح   املاخاري  نيا قاً ] ( ملوويل   ملوال  ف  شق ياا  مال يمآهت   املاواؾ ي  ): واؾال ملقوملػػ  املا   (ٕ
 .يف املق اـ من نـو مل ل ويتأكدال ق فهارهتما ملو ذق اليف   ؿ املوملووغال امل فص ث ثاً  (ٖ
 الػت ثاره   اػػارهال  ادلااملنػػمل ف همػػا  ال   ػوف ث ثػػاً   م  ػػ  ال قػ م ادل م ػػمل  االلت  ػػاؽ ياػا غاػػل املوجػػ  (ٗ

ر اه ] (عال  ف   ػوف  ػا ماً  ال  املغ يف االلت  اؽ لاغ املوملووال  رال  ص اي ا  ال ): ملقومل   ؛عال مللا  
 .[ي      املرتمذ اخلمامل

 .ملا  يث املاا قختا ل اي ا    (٘
 ( ورههػػػػػػػػػػػػػػػ ال   آجاػػػػػػػػػػػػػػػ ال  فُ  من يف   نياػػػػػػػػػػػػػػنيجاػػػػػػػػػػػػػػػ  املت ػػػػػػػػػػػػػػػيُ   يػػػػػػػػػػػػػػاف): حلػػػػػػػػػػػػػػػ يث يا  ػػػػػػػػػػػػػػػمل:  ػػػػػػػػػػػػػػامناملت   (ٙ
 .ق ـ املآجل امل من ياا امل اآر يُ  الـ امل   امل من ياا امل اآرف ق    ال[متفق يا  ]

 مػػػػػػػػػآ ص مػػػػػػػػػآ ص  وملػػػػػػػػػع   ف امل ػػػػػػػػػيب ):    ػػػػػػػػػن زيػػػػػػػػػ ياػػػػػػػػػ ا حلػػػػػػػػػ يث ؛املنااػػػػػػػػػػمل املثان ػػػػػػػػػمل  املثاملثػػػػػػػػػمل (ٚ
 ال يبيػػػػػ  ياػػػػػا ثػػػػػ ث  ال[ر اه ماػػػػػا ] (ث ثػػػػػاً ث ثػػػػػاً  وملػػػػػع   ف امل ػػػػػيب ): يثمػػػػػاف   رػػػػػ يث ال[ر اه املاخػػػػػاري]

هػذا : )ياعمل  ين املوملووال فتوملع مل  ث ثا ث ثا   قػاؿ اييآاي املذي جاو عض املآلوؿ  حل يث ؛غا ت
 . [ا ن ماج  اه  مح   امل اا ي ر ] (فق   لاو   ني  ر  ظا  الاملوملوو فمن زاد ياا هذا

مػن مػاو فعدراػ  ذػك ر  ػ  فخاػل  اً  رػذ يف ػ الياف عذا  وملع   ف امل يب ): ختا ل املا  ملال حل يث  نس (ٛ
  [.دا د و   ر اه] (ه ذا  مآ  ري يب  جل : قاؿ ال   حل ت 

 اػػا يػػا : جاتال قػػاملوا ال  دمل ػػ  ياػػا مػػا ؽل ػػو ا  ػػ  اخلطايػػا  يآفػػ   ػػ  املػػ ر : )علػػااغ املوملػػوو؛ حلػػ يث (ٜ
 انتظػػػار امللػػػ ة  نيػػػ  امللػػػ ةال  العلػػػااغ املوملػػػوو ياػػػا ادل ػػػارهال  يثػػػآة اخلطػػػا عض ادلاػػػاج : رلػػػوؿ اال قػػػاؿ
  [.ر اه ماا ]( فذمل   املآ اط

 ػمل ت ػك ملػ    ػواب اجل ف يقوؿ  ني  املفآاغ من املوملوو امل ياو املوارد يف املاػ ملال فمػن قاملػ   نيػ  املوملػوو فُ  (ٓٔ
 [.ر اه ماا ] يها شاو  املثمان ملال ي رل من
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ُُ  :نواقض الوضو  (ىـ  :  ق    مور هيفا  املوملوو  يُ ُي
ينػا ط     ػوؿ    ريػت    مػذي     دي    مػينال       ؛لواو  يػاف منيتػاداً  ملو قا ً ال  اخلارج من املاا اص (ٔ

 حلػ يث ال [ٙ:ادلا ػ ة] ْنُكْم ِمـَن اْلغَـاِئطأْو جاَ  َأَحـٌد ِمـ: يامل ـ    امل  د    احللاال قاؿ  نيػاض  ؛ياف نادراً 
عال مػن  اليعمآنا عذا ي ا يف لػفآ  ف ال ن ػبع رفاف ػا ث ثػمل  يػاـ  مل ػامل هن ياف رلوؿ ا ) :قاؿ  فواف 

 .[امل افنيي     ر اه  مح   املرتمذي   ] (ط   وؿ  نـوج ا ملال  مل ن من غا 
و املفػػارش    املػػ ـ املفػػارش    املػػ  د املفػػارش ؼلػػآج يػػاملقي  ؛مػػن غػػري املاػػا اص امل ثػػري مػػن املاػػ فاخلػػارج  (ٕ

 .ال  عف ياف اخلارج  وؿ    غا ط من غري املاا ل نقض قا ا   يثريهمن اجلآ ح
  حلػ يث  ػفواف النـو ثق ػل  ضلػوه  ج     آ    د او      وفال     نط ُت   رغماو    لُ  ؛ز اؿ املنيقل (ٖ

يف امل ػػـو ملػػ س رػػ ثاً  ذا ػػ   عظلػػا هػػو مظ ػػمل  ؛يػػ قض املوملػػوو ملقايػػ     قػػا   فػػ  النــوم اليســير مػػا ادلتقػػ  ـال 
 .احل ث

مػن ) : ملقوملػ   ال[ر اه  محػ    ػ   ]( مػن مػس  فآجػ  فا توملػع): ملقوملػ  املفآج  امل      را ل؛ مس  (ٗ
 .[ر اه  مح   املا هقي] (فق   جب يا   املوملوو ال ف ا    ه عض ذيآه مل س د ن  لرت

 .فعق   مقاـ امل ـو م  املآيت الين  مظ مل رآ ج ادلين    ادلذي ؛ هوةاملآجل امآ      عذا مس   (٘
ننيػػػ ال : قػػاؿ ال نتوملػػع مػػػن حلػػـو ا  ػػل؟  ف رجػػ ً لػػعؿ رلػػوؿ ا ): حلػػ يث جػػػا آ ؛ يػػل حلػػ  ا  ػػل (ٙ

 ػاؿ   ق ػمل  جبا ػ  داراػمل يف احل ػ ؛ يهنػا  مػآؽ املا ػ   امل اػ   املط   ال[ر اه ماػا    محػ ] (من حلـو ا  ل  وملؤا
 .من مجامل اجلب ر  من مني اه

ينامل (ٚ  .[٘ٙ:املبمآ] لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن  َعَمُلك: ملقومل   نياض ؛آدة ين امل  
 .يل ما   جب غا ً   جب  ملوواً عال ادلوتال فرن  يُوجب املنال د ف املوملوو  (ٛ

 
 :المسح على الخفين:  ثامنا

 :يها ومدتووحكمو ودليلو واألشيا  التي يمسح عل معناه (أ
 .عمآار امل   ياا امل يو: ىو المسح :معنى

 .املاا آ ملا نياص فعيثآ من جا   ضلوه: والخف ىو
 .عمآار امل   ادلااوململ  ادلاو ياا امل يو املاا آ ملاق ـ: فالمسح على الخفين ىو
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 ف ػػ  سلاملفػػمل يهػػػل ال ؛ ملفنياػػػ  أفضــلماػػت اخلفػػص  مػػػا يف مني اعلػػا ررلػػ ال  ادلاػػػت دلػػن ملااػػهما : حكمــو
  [.ر اه  مح   ا ن رااف      ]( ؤ ا منيل ت ؤرذ ررل  يما ي آه  ف  ُ ب  ف  ُ عف ا ػلُ : )حل يثاملا عال   

 .ملاس اخل  مل مات يا   ادلاا    ايممل    ارياً ياا ادلاامصال  ال يت ا   ملف   رمحادلات   
ديهمػا فػر  ): مل ناػل رجا ػ  يف  ملػو   امل ػيب  يْ ف  دلا  راد  ف ي بع رُ  ملامنرية  ن شنيامل  قومل   :دليلو

 . غريه من ايراديث ال[متفق يا  ]( فمات يا هما  دراتهما فاهآ ص
 .املا مل ياا جوازهال  نُقل ين لانيص من املل ا مل   هلياماو  وأجمع

  :األشيا  التي يمسح عليها
 .ال  يل ملااس ياا املق مص لا آ ذلا م  امل نياصاخلفاف  اجلور اف

  :دة المسحم
  . امل هن ملاماافآيـو  مل امل ملامق  ال  ث ثمل  ياـ  مل :ياا اخلفص  اجلور ص

ث ثػمل  يػاـ  مل ػامل هن ملاماػافآ  يومػاً  مل اػمل  جنيل رلوؿ ا ): قاؿ ر يث ياي  ن  ي فاملب  :ودليلو
 [.ر اه ماا ] (ملامق  

 : ابتدا  مدة المسح (ب
حلػػ ثال    تهػػي مبقػػ ار يػػـو مػػن ذملػػد املوقػػك ملامقػػ  ال  ملاماػػافآ   ؿ ماػػت يا هػػا  نيػػ  ا اػ   مػػ ة ادلاػػت مػػن 

 .ث ثمل  ياـ من ذملد املوقك
ال فاػ  ياػا اخلفػص  مات ملاظهآ    وملع املل ة   ر ث  ني   صاخلف  ملاساملفجآ  ملل ةمن  وملع : مثال
  .املظهآ من املن  عف ياف مق ماعض  قك  ادلات

 : صفة المسح على الخفين (ج
علػػػا ياػػػا  جػػػ  اخلػػػ     اجلػػػورب عض  ف او   ي ػػػنيهما ياػػػا مػػػا رػػػاذر   ػػػا   رجا ػػػ   غلآ   ف ياػػػل ي يػػػ   ادلػػػ
 .امل نياص ػلاذي مبا  

 .بياا  لفل اخل     املنيقِ  ال يمسحو 
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 : شروط المسح على الخفين (د
 .فهارة ياماملـ ملاا   ف يتق    (ٔ
 .ىت امل نياصال  ي مج   املق ـ ر ف ي وف لا آاً ل املفآض (ٕ
 ي غػػػري شػػػفاؼ ملاػػػوف ) ػػػف قاً   ف ي ػػػوف  العال مػػػا يػػػاف ياػػػرياً  الملػػػ س يف رػػػآؽ لػػػا ماً  ف ي ػػػوف اخلػػػ   (ٖ

 .(املق ـ
 .فهارة يص ادلماوح يا  ال ف  يلت ادلات ياا صلس املنيص (ٗ
 . ف ي وف ادلات يف احل ث اي نآ (٘
 .ياا رآيآ ملآجل  ال الال ف  يلت ادلات ياا منلوب ف ي وف اخل   ضلوه مااراً  (ٙ
 : مبطالت المسح على الخفين (ىـ

 .ث  ي  َ رَ ص عذا نبي  من املق ـال      ا   ياطل ادلات ياا اخلف
 

  :المسح على الجبيرة: تاسعا
 .  اجملآ ح    ادلخاوع    املَوِهن  ياا املني و ادل اور  امل   : ىي الجبيرة

 : ى الجبيرةمدة المسح عل (أ
 . ف ي ا املني وال فا س ملامات م ة مني  مل يما يف ادلات ياا اخلفص يات م ادلات يا ها عض

  :ى الجبيرةشرط المسح عل (ب
مػن  ي ػاو املوملػوو      ػ  ياػا مػا ػلتػاج عمل ػ  ل  ُ  ال ال يتني ر  امل   مومل  احلاجمل: ي رتط ملامات يا ها

اجلػبو اجملاػور  غاػل  املنال  ال يباد يا  ال فرف  ني    جػب نبيػ  عال  ف ؼلػاؼ امل ػآرال فػرف رػاؼ ماػت ياػا
 . ف   وف م   دة ياا فهارة يما يف ملاس اخلفص يشترط وال . ق مل املني و    م  ملابا    ني ياً 

  :ى الجبيرةصفة المسح عل (ج
عف يانػك اجلاػرية  نطػي يامػل املني ػوال  عال ماػت  اليف احل ثص اييػ   اي ػنآ  ف ؽلات ياا يمـو اجلاريةال

عظلػػا يػػاف ) :ر لػػ  فمػػاتال فقػػاؿ مل املػػذي ُشػػج  ج  امل  ػػحلػػ يث  ػػارب  ياػػا اجلاػػرية  غاػػل  ػػاقي املني ػػوال
 املػػ ار قطػػين  ر اه   ػػو دا د] (ي ف ػػ   ف يتػػ م   ينيلػػب ياػػا جآرػػ  رآقػػ ال   ؽلاػػت يا هػػا  يناػػل لػػا آ جاػػ ه

 .[ املا هقي
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
  :يممالت  : عاشرا

 :وحكمو ودليل مشروعيتو معنى التيمم (أ
 .املط ب  قل  املطهارةطاهآ امل  امللني  املوج   امل  ين  مات :معنى التيمم

 .ق ر ياا التنيمامل م آ ع عف ُي ـ ادلاو    مل يُ  :حكمو
هػوراً ملنريهػا هػذه ايمػمل مل غلنياػ  فَ  خصـائصانال  هػو مػن ر ث يُ  سنويُ  الر ث غلب املتطهآ  ادلاو ويجب

 . ف يق ر ياا التنيماؿ ادلاو عض ال ولنيمل يا ها  عرااناً عمل هاال  هو راف  ملا  ث ياملطهارة  ادلاو
تَـَيم ُموا َصِعيًدا طَيًٍّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنوُ  :قومل   نياض :دليل مشروعيتو َلْم َتِجُدوا َماً  فـَ  فـَ

:  قػػاؿ  ال[ر اه  محػػ     ػو دا د] (دلاػا  دلػػن مل غلػ  ادلػػاو ي ػػآ لػ صهػػور اني   فَ عف املل ػ: )ال  قوملػػ  [ٙ:ادلا ػ ة]
هػػوراال يػػب ماػػرية شػػهآال  ُجنياػػك   ايرض ماػػج اً  فَ لػػآت  املآ  نُ   رػػ  قااػػي؛ يط ػػك  اػػاً مل ينيطهػػن   ُ )
 .[متفق يا  ] (هورهفني  ه ماج ه  فَ : )ال  يف ملف (رجل من  مال  دريت  املل ة فا للا فعؽل
 :اعل انطشر مل  : شروط التيمم (ب
 .نيمامل  من جآح     آد ش ي     يطشر يف التملني م     مل آ  الاملنيجب ين التنيماؿ ادلاو (ٔ
 .  ف ي وف فاهآاً مااراً  ال ف ي وف  رتاب (ٕ

 . ر آ   مم  عض  رآ  قك املل ة ادلفآ ململ ال جود ادلاو    املق رة ياا التنيمامل  رجى من 
 :ثبَ ث دون الخَ دَ التيمم للحَ  (ج

الػػمل   ػػآه عزاملتهػػاال    يػػاف يػػادـ املتػػ م  ي ػػوف مل ػػل رػػ ث  يػػ       ػػنآ د ف امل جالػػملال فمػػن   ػػا ت  صل
فرنػػ  ال يتػػ م  ذلػػاال فػػاملت م  رػػاص  ايرػػ اث د ف ايصلػػاس؛ فادلػػاو يآفػػ  احلػػ ث  يبيػػل اخلاػػثال  رفػػ   الملامػػاو

احل ث ػللل  املت م  د ف عزاململ امل جالمل؛ يف مقلود املنال عزاملػمل امل جالػمل  ال ػللػل ذملػد  ػاملت م ال فمػن 
   جوب عزاملتها  جازت املل ة منيها    ف   م ال مػ  زلا ملػمل عزاملتهػا لقط ي  اليجب ين عزاململ امل جالمل  ادلاو

 . ق ر التطايت ال  من  اب   ض ال يت م  مل جالمل ثو    ال  قنيت 
  :صفة التيمم (د

امل من  يف ظاهآ   ؽلات  ال  ياميال  ي آب املرتاب    ي  ملآ مل  ار ةال   ؽلات  جه   ااف هما ال ف ي وي
 . اآر  اطن امل منال  ال   من الت نياب املوج   امل فص اطن امل اآرال  ظهآ يف  امل
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 ٔ-ٕ-ٔصفحة الموجز 
  :ما يباح بالتيمم (ىـ

 .ال  م ث يف ماج ٍ ال  قآاوة قآ فٍ ال  مّس مل  ٍ ال  فواؼٍ من   ةٍ  ؛يااح  املت م  يل ما ياف شل وياً قاا 
 :الجمع بين التيمم وغسل العضو (و

 ػػو املوملػػوو  ال ادلاػػت يا ػػ ال فرنػػ  يتوملػػع  يتػػ م  ملاني ػػو اجلػػآيت املػػذي جآرػػ  م  ػػوؼ  ال ؽل  ػػ  غاػػل ي
اجملػآ عال  يػذا مػن  جػ  مػاًو ي فػػي  نيػض  ي ػاوهال الػتنيما    ػ م   نيػػ  الػتنيمامل  دلػا مل يلػا  ادلػاوال ف جمػػ  

 . املت م  املنال ص 
  :قض التيممنوا (ز

 :شيئاني قض املت م  
 .؛ ين    ؿ ي  يل ما ي قض املوملوو (ٔ
  .تنيماؿ ادلاو قال  داو املنياادةز اؿ املنيجب ين ال (ٕ
 :العجز عن الما  والتراب (ح

اس يف زلػل ال مػاو ف ػ   ال  ػآابال     جػ علا  مل ادلػاو  املػرتابال يمػن ُرػ ػ  هػو زلػ ث ػ آي  املل ةعف ي ـ مُ 
  ا نفاػاً عال  ا  ف  يُ  الا ياا راب رامل ؽل    التنيماذلما دلان  يمآضال    يجب ين التنيماذلماال  ا  

لػػنيهاال  املنيجػػب يػػن امل ػػآط ال يوجػػب  ػػآؾ ادل ػػآ طال يمػػا ملػػو يجػػب يػػن لػػرت املنيػػورة  الػػتقااؿ املقااػػملال فػػرف   
 .ذملد ال يوجب  آؾ املل ة
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 ٔ-ٕ-ٔ الواجبصفحة 
 

 .فآ ؽ  ص احل ث  اخلاث ملاذيآ ث ث :ٔس
........................................................................................................................... 

 . نواع من امل جالات ملث ث ي د: ٕس
........................................................................................................................... 

 .ما املفآؽ  ص االلت جاو  االلتجمار؟: ٖس
........................................................................................................................... 

. امل امل؟ ما  فمل املنال :ٗس
........................................................................................................................... 

. املوملوو امل امل؟ما  فمل : ٘س
........................................................................................................................... 

 .؟ال  ما ف ا ؟ما دياو املفآاغ من املوملوو: ٙس
........................................................................................................................... 

 .ث ثمل من نواقض املوملوو ي د: ٚس
........................................................................................................................... 

. اخلفص؟  فمل ادلات يااما : ٛس
.......................................................................................................................... 

. ما  فمل املت م ؟: ٜس
.............................................................................................. 

 .ادلاو  املرتابؿ التنيمايجب ين  ي   يلاي: ٓٔس
........................................................................................................................... 
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 فـقـــو       
 الصـــالة      
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 :فقــو الصــالة(  ٔ)
 :مقدمـة. أ

 ر ػػاـ امللػػ ة   ػػفتهاال   ر ػػاـ ا مامػػمل  ادلاػػاج ال   ػػ ة  هػػل   ُيػػ   هػػذا املػػ رس مل تنيػػآؼ املطاملػػب ياػػا
اييػػذار   ػػػفات  ػػػ ة اخلػػػوؼال   ػػػ ة اجلمنيػػػملال  املني ػػػ ينال  االلتاػػػقاوال  امل اػػػوؼ  اخلاػػػوؼال   ػػػ ة 

 .اجل ازة
 :األىداف المؤىلة. ب
 .ويملف ل املل ة  رطورة  آيها  املتها ف ماال  يؤدي املل ة  املطآيقمل امل ايتنيآؼ املطاملب ياا  ٔ-ٔ

 .م ه ات  ماط ت املل ةال  يتج ب   ة امل افامل  قك امل هياملطاملب  يتج ب ٕ-ٔ

 . آداب ادلاج   ينيآؼ  ر اـ ادلعمومصاملطاملب  يت ا ا ٖ-ٔ
 .ياتط   املطاملب  ف يطاق  فتص من  فات   ة اخلوؼ ي   احلاجمل ذلا ٗ-ٔ
 .ؼ  اخلاوؼ  ياا اجل ازةي   يلاي اجلمنيمل  املني  ين  االلتاقاو  امل او ينيآؼ املطاملب   ٘-ٔ
 :موجز الدرس. ج

 :المقدمة -ٔ

املل ة هي املآين املثا  من  رياف ا ل ـال  يعلتها  ف اها ياف املتهػا ف مػا     آيهػا ذنػب يظػ  ال ف جػب 
 عذا . ياػا ادلاػا   داو امللػػ ة ياػا امللػػفمل امل اويػمل   ػآ فها   رياهنػػا   اجااهتػاال  يتج ػػب ماط هتػا  م ه اهتػػا

 غلػب ياػا . ملااهوال  ال يلاي   ة املتطوع يف   قػات امل هػي مػا يػ ا لػجود امل ػ آ  املػت  ة لها لج 
فػرذا رػ ث . املآ جل ادلاا   داو امللػ ة يف ادلاػج  مػ  اجلمايػمل   ف ياتػـب  عر ػاـ ا مامػمل   داب ادلاػج 

 .لفآ    مآض    روؼ فرف عر اـ   فمل املل ة  تنري حباب احلاؿ
ت يثػػرية؛ يلػػ ة اجلمنيػػمل مػػآة يف ايلػػاوعال   ػػ ة املني ػػ  مػػآ ص يف املاػػ ملال   ػػ ة  ي ػػ نا يف ا لػػ ـ  ػػاوا

 .االلتاقاو ي   قامل ادلطآال    ة عذا ُيافك امل مس    ُرا  املقمآال    ة ياا ادل ك

 :ملخص المواضيع -ٕ

 .املل ة   فتهاال    ة املتطوع  لجود املاهو  امل  آ  املت  ةال   ر اـ ا ماممل  اال تماـ -أ
 .  ة  هل اييذارال   فات   ة اخلوؼ -ب

 ال  ة اجلمنيملال  املني  ينال  االلتاقاوال  امل اوؼ  اخلاوؼال    ة اجل ازة -ج
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 :الةـــالص ـوفـقـ

 
 :الةـالص: أوال

 :معنى الصالة وحكمها وحكمتها( أ
 :الصالة معنى

 .ال  ي ادُع ذل [ٖٓٔ:املتو مل] ْيِهمْ َوَصلٍّ َعلَ  :ال  م   قومل   نياضياوامل    :الصالة لغة
 .اا  مفتت مل  املت اري  سلتتممل  املت   المنياوممل عقواؿ   فنياؿ   نيا  املت   :واصطالحاً 

  :حكم الصالة
ــةامللػػ ة  ال يلػػت علػػ ـ  رػػ  عال    املثػػا  مػػن  ريػػاف ا لػػ ـال الــركنهػػي  ال   ياػػا يػػل ماػػا  م ا ػػ واجب

 ال[ٖٓٔ:امل اػاو] وا الص ـاَلَة ِإن  الص ـاَلَة َكانَـْت َعلَـى اْلُمـْؤِمِنيَن ِكَتابًـا َمْوُقوتًـافَـَأِقيمُ :  ا   اف ماال قػاؿ  نيػاض
 عقامػػمل امللػػ ةال  عيتػػاو  الشػػهادة  ف ال عملػػ  عال ا   ف زلمػػ اً رلػوؿ ا ؛ين ا لػػ ـ ياػػا  ػس ُػػ):  قػاؿ 

 .[متفق يا  ] (املبياةال   ـو رم افال  رج املا ك
  :الصالة الحكمة من
املل ة عقاممل ملذيآه  التنيماالً ملاقاب  اجلوارح  املاااف يف املنياوديمل  عيطاو يل م ها قاط  مػن  شآع ا 

َوَأِقــم : املنياوديػػمل املػػال هػػي ادلقلػػود  اػػق املنياػػػػ ال فػوملنيػػػػك امللػػ ة ياػػا  يمػػل مآا ػػب املنياوديػػملال قػػاؿ  نيػػاض
 [.ٗٔ:ف ] الص اَلَة ِلذِْكري

  : لتها في اإلسالمز ـومن الصالة بيان فضل( ب
قػػاؿ   امللػػ ة ف ػػاها يظػػ     ثآهػػا جا ػػل  هػػي مػػن  جػػل املنياػػادات ادلفآ ملػػملال فنيػػن ياػػ  ا  ػػن ماػػنيود

 الآ املواملػػ ين ِػػ: قػػاؿ ال   ي؟: قاػػكال امللػػ ة ياػػا  قتهػػا: قػػاؿ ال ي املنيمػػل  رػػب عض ا): لػػعملك امل ػػيب 
اختصاصـــها عـــن ســـائر  اليػػػ ؿ ياػػػا ف ػػػاها  شلػػػا ال[متفػػػق يا ػػػ ] (اجلهػػػاد يف لػػػا ل ا: قػػػاؿ ال   ي؟: قاػػػك

 : العبادات بخصائص منها
عض  يف  ياػػػا م ػػػاف يلػػػل عمل ػػػ  املا ػػػآال  فآملػػػك مػػػن ا  فآملػػػها يف املاػػػماو مل اػػػمل ادلنيػػػآاج  ا  ف   (ٔ

 .   ف  الطملال  اص   ة   رففك عض  س املآلوؿ 
 . ال ياقط ين املنيا  حباؿ د ف راؿ ما داـ يقا  مني فآملها  ف   (ٕ
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 .  هنا فآض ياا املذيآ  اينثاال  احلآ  املنيا ال  املل  ت  ادلآيضال  املنين  املفقري (ٖ
اال  ال  ػ قملال مػن  اريهػا  ػوماال  ال رج ػ  ف  يقاػل ا القاوؿ لا آ اييماؿ موقوؼ ياا فنياها  ف   (ٗ

 .اً من اييماؿ مهما يثآت     ا كال  ال ش ئ ال جهاداً 
 .يا   املنيا  من يما  يـو املق اممل ا   ؿ ما ػلالب هن (٘
 .آجاً من ادلاملي فآ يفآاً سلُ  ػ  ملو ياف غري جار  ذلا ػ  ف   اريها (ٙ
  :في حياة المسلم الصالة أثر( ج

 :فمن ذلك القاـ رق املق اـ  ثاراً يظ ممل يف ر اة ادلاا عف املل ة املال  ُ 
 يػل  ال   املظاػ  الي آب اخلمآال    املاآقملال    املنلب    املقتل ؛ت  من املوقوع يف املف  او  ادل  آمحاي (ٔ

 :اؿ  نيػاضقػ الادلاا  رادياً ين ار  ػاب شػيو م ػ ا فرف املل ة املل   مل غل  ف ه ما درل يف ماما ادل  آ
 َُهى َعْن اْلَفْحَشاِ  َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر الل ِو َأْكبَـر  .[٘ٗ:املني  اوت] ِإن  الص اَلَة تـَنـْ
 َصـْدُركَ  َيِضـيقُ  أَنـ كَ  نـَْعلَـمُ  َوَلَقـدْ : قػاؿ  نيػاضمعن  مل امل فس  رارتها  لنيادة املقاب  ادلتنيػمل  املناطػملال ف (ٕ

ي ػين يف  ةآ  نياػك قُػػ جُ ):  قػاؿ   ال[ٜٚ:احلجػآ] الس ـاِجِدينَ  مٍّـنَ  وَُكـن رَبٍـّكَ  ِبَحْمـدِ  َفَسـبٍّحْ  يـَُقولُـوَن  ِبَمـا
 [.ر اه  مح     و دا د]( يا   ؿ  رر ا  املل ة: ) يقوؿ ملا ؿ   ياف ال[ر اه  مح   امل اا ي] (املل ة

ال قػاؿ ص ي يػ   الػتن ا ه  آ ػ  يمػن لػواه رػ ه  افتقػاره عمل ػ   املتػذملل  ػ   املنياػ  فنيمل   ػوعة  املآ  املنيب   (ٖ
: (ي ػد مػا رط ئػمل  رػط   العال رفنيد مػا درجػمل الفرند ال  اج   لج ة اليا د   ثآة املاجود )[ اه ر 
  [.ماا 

 ِإن   الل ْيلِ  مٍّنَ  َوزَُلًفا النـ َهارِ  َطَرَفيِ  الص اَلةَ  َوَأِقمِ : قاؿ  نياض المنفآة املذنوبال  رف  امل رجات يف اآلرآة (ٗ

مثػل امللػاوات اخلمػس يمثػل : )ال  قػاؿ [ٗٔٔ:هػود] لِلذ اِكرِينَ  ِذْكَرى َذِلكَ  الس ـيٍَّئاتِ  يُْذِىْبنَ  اْلَحَسَناتِ 
 [.ر اه ماا ]( اتينتال م   يل يـو  س مآ   ر غمآ ياا  اب  ر يهنآ جا

مػ   ال هذه ايمور  ت قق يف ادلاػا  عذا  قػاـ امللػ ة ياماػمل مػن يػل  جػ    ػآ فها   رياهنػا   اجااهتػا  لػ  ها
آ مػا يتاػو يف امللػ ة مػن ال  يتػ    ف خ ػ   يتػذملل  يتقػآب  ال الت  اره يظممل من يق   ػص ي يػ  

 .ملها املبا لملنيظ  ال  ايذيارال  ال ي  نل  امل ن ا   نيآَ املقآ ف ا
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  :في أدا  الصالةحكم التهاون ( د

 نقآهػػاال  ال عرريهػػا يػن  قتهػا ملاػػاب غػري م ػآ عال  يػػ ـ املطمعن  ػمل ف هػا: منهـا صــور كثيـرةملاتهػا ف  امللػ ة 
 يػػ ـ  الي يمػػل  ايتاارهػػا يمػػ ً مف ػػوالً ع ػػيف املق ػػاـ ذلػػاال  االن ػػناؿ ي هػػا   ػػآؾ  ػػ ة اجلمايػػملال  املت الػػل 

 رياهنا   اجااهتا ياا املوج  ادل آ عال فهذا  ضلػوه   آ فها    املتفآيط  ا   اف  ي ـ اخل وع ف هاال  نيظ مهاال 
 .شلا يُػنَي   هتا ناً  املل ة
   ا  ملػػذا  ويػػ الينمػػن ياػػا آ املػػذنوب؛ ينػػ   لػػ امل  ػػؤدي عض اخلػػآ ج مػػن املػػ    كبيــرة املتهػػا ف  امللػػ ة 

َويْـٌل لِْلُمَصـلٍّيَن ؼ: ال قػاؿ  نيػاض ادلتها نص يف املل ة  عش  املنيذاب عف مل يتو وا عض رمػ  ََ  الـ ِذيَن
 يتمػػػوفيف مواق تهػػا  ال  يلػػاوهنا ال  ال ي الهػػوف يتنػػػافاوف ي هػػا ال[٘ػػػٗ:ادلػػايوف]  ُىــْم َعــْن َصــالَِتِهْم َســـاُىونَ 

 .ريويها  ال لجودها
مػػن رػػاف  يا هػػا يانػػك ملػػ  نػػوراً   آهانػػاً  صلػػاة يػػـو املق امػػملال  مػػن مل ): ذيػػآ امللػػ ة يومػػاً   قػػ   قػػاؿ امل ػػيب 

 (مػ  قػار ف  فآيػوف  هامػاف   ّي  ػن راػ  ػآ  ػلُ ػلاف  يا ها مل ي ن مل  نور  ال  آهاف  ال صلاة يـو املق اـ 
 [.ر اه  مح   املط ا ]
  :الصالة حكم تارك( ىـ

 ف يآر ي ـ  جوماال    يآر  هنػا يمػل ال فا ػ ة مػن ر ا ػ ال  :مثل الؾ ج وداً  آؾ املل ة يفآ لواو ياف املرت 
يػرتؾ امللػ ة ياػ ً مػ  ايرتافػ   ال يمػن   يآر ي ـ   ر تها ذلذا املنيلآ  ضلو ذملدال    ياف املرتؾ   الػ ً 

 . وجوما
 ة عال  ف يتوب عض فتارؾ املل ة يافآ ال ي فني  ي   ا  مل   ال  امل   ما ماؿ  ال يمل  اا  ني   آي  ملال

ال  قػاؿ [ٖٗػػٕٗ:ادلػ ثآ] قَـاُلوا لَـْم نَـُك ِمـَن اْلُمَصـلٍّينَ   َمـا َسـَلَكُكْم ِفـي َسـَقَر : قاؿ  نيػاض. قال ادلمات 
ــَهَواِت َفَســْوَف يـَْلَقــْوَن َغيًّــا:  نيػػاض ال [ٜ٘:مػػآم] َفَخلَــَف ِمــْن بـَْعــِدِىْم َخْلــٌف َأَضــاُعوا الص ــاَلَة َواتـ بَـُعــوا الش 

:  قػاؿ  ال[  ػ اب املاػ ن   محػ ر اه ] (املنيه  املذي     ا     ه  املل ةال فمن  آيهػا فقػ  يفػآ) : قاؿ امل يب 
 ػػص املآجػػل   ػػص امل ػػآؾ ):  قػػاؿ  ال[ر اه  محػػ ] (فقػػ   آ ػػك م ػػ  ذمػػمل ا المػػن  ػػآؾ  ػػ ة م تو ػػمل متنيمػػ اً )

 [.ر اه ماا ] ( امل فآ  آؾ املل ة
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  :ط الصالةشرو ( و

 :تسعة شروطعال ماال  هي  ال  لت املل ةما  وىي
 .ف   لت املل ة من امل افآ ملاط ف يما  الا ل ـ (ٔ
ف  املقاػ  يػن رُ : )؛ حل يثف   لت املل ة من اجمل وف  املا آافال  من ذهب يقا  ملني ـ   ا ف  الاملنيقل (ٕ

ر اه   ػػو دا د  امل اػػا ي  اػػ   ](  ػػوف رػػىت يف ػػقىت ياػػت ق ال  يػػن اجمليػػن امللػػيب رػػىت يااػػغال  يػػن امل ػػا   رػػ: ث ثػػمل
 [.   ت

 . [ر اه  مح     و دا د] (  الدي   املل ة ملاا آ ا مُ ):  ملقومل    ؛املتم  ب (ٖ

 .يا   غاملااً  اا  ل ص  والتمييز
 ِإن  الص ــــــــــالَة َكانَــــــــــْت َعلَــــــــــى اْلُمــــــــــْؤِمِنيَن ِكَتابًــــــــــا َمْوُقوتًــــــــــا: قػػػػػػػػػػاؿ  نيػػػػػػػػػػاض ال درػػػػػػػػػػوؿ املوقػػػػػػػػػػك (ٗ
 عف   القاػػل درػػوؿ  قتهػػاال   مػػا  نيػػ  رآ جػػ  فتلػػت عف يػػاف منيػػذ راً  ادل تو ػػمل فػػ   لػػت امللػػ ة ال[ٖٓٔ:امل اػاو] 
 .م  ا   اف غري منيذ ر فتلت ق اوً ي
دملػك اآليػمل ياػا  ال[ٖٔ:اييػآاؼ] يَا بَنِـي آَدَم ُخـُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنـَد ُكـلٍّ َمْسـِجدٍ : قاؿ  نياض اللرت املنيورة (٘

( ال فرف ا  رق من يُػبي ن ملػ فا ااس ثو   العذا  اا  ر ي : )ي    داو املل ةال  قاؿ   جوب لرت املنيورة
) :ال قػاؿ العاتقلرت  السنةاد ملاآجل من  اب ال  يُب [ر اه املط ا  يف امل اري  عل اد رانال  اذل ثميال    مل  ي    ي دا د]

  .من املا آة عض املآيامل البالغ يورة ال [فق يا  مت]( وب املوار  مل س ياا يا ق  م   شيوي  ر ي  يف املثلا  ال يُ 
 . املطهارة  ر اـامل يف  اخلاثال   ق مك مفل   املطهارة من احل ث (ٙ
 .املثوب  ادل اف يف اجت اب امل جالمل (ٚ
َوِمـْن : نيػاض ا ال قػاؿع ا مل يص امل نيامل عف ياف يآاهاال    جهتها عف مل ي ن يآاها أي الالتقااؿ املقاامل (ٛ

 ال[ٜٗٔ:املاقػآة] َرْجَت فـََولٍّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََول وا ُوُجوَىُكْم َشـْطَرهَحْيُث خَ 
  [.ر اه ماا ]( ال   التقال املقاامل ف    لاغ املوملووفع العذا قمك عض املل ة: ) قاؿ 

 : رلػػػػػػػػػػوؿ ا قػػػػػػػػػػاؿ  مػػػػػػػػػػاالمل طػػػػػػػػػػق امللػػػػػػػػػػ ة د ف افنيػػػػػػػػػػل  قلػػػػػػػػػػ  ا ناػػػػػػػػػػاف  قااػػػػػػػػػػ  : هػػػػػػػػػػي الامل  ػػػػػػػػػػمل (ٜ
 .[متفق يا  ]( عظلا اييماؿ  امل  ات)
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 : صفة الصالة( ز
 :ال راشنياً يف      من  راد املل ة مات نيآاً  قوف   ص ي ي ا يقف (ٔ
ا : )فػػ     ذن ػػ  شلػػ  دة اي ػػا   ماػػتقا ً  اطوهنػػا املقااػػملال  يقػػوؿ  ث ػػاو املآ  يآفػػ  ي يػػ  عض رػػذ  م  ا ػػ   ـــٔ

 (. ي 
ــٕ  يقػػاض ُيػػوع ُياػػآاه   ػػ  ؽل ػػاهال  غلنيػػل نظػػآه يف م ػػاف    غلنيػػل يػػ ه امل مػػن ياػػا امل اػػآر ياػػا  ػػ ره ـ

 .لجوده
ال    غػري ذملػد (ؾال  ال عملػ  غػريؾ  نيػاض جػ    اللػا اند ا  حبمػ ؾال   اػارؾ امسػد: )ُماػتفت اً  يقول   ـٖ

 .من  دي مل االلتفتاح املواردة يف املا مل
 .اً آ  لِ  ( ا  ا املآمحن املآر   ال يوذ  ا من امل  طاف املآج  ) : ني  ذملد ليقو    ـٗ
 .معموماال عماماً   ( ال امل املص: )ني  قومل ال  ( مص: )ال  يقوؿ ال   ة دلن مل يقآ ها الالفاتحة   يقآ  ـ٘
غاملاػاً ي مل ػصال    ػوف آ من املقآ ف يف يل مػن املػآينيتص اادللاي  ني  املفاذمل لورة     نيض ما   ا   يقرأ   ـٙ
ــاملفجػػآ مػػن   ػػ ة يف ــِط صــارهال  يف ادلنػػآب مػػن لوال المفص  َِ ــو  الأوســطوال  يف املاػػاقي مػػن ِق مػػن  لالمفص 

ال  مػػػن (امل ػػػ ا)عض ( يػػػ   )مػػػن  وأوســـطوال (يػػػ   )عض جػػػبو ( ؽ)مػػػن  والـــووطِ عض  رػػػآ املقػػػآ فال ( ؽ)لػػػورة 
وة يف املفجػآال  يف املػآينيتص اي مل ػص مػن ادلنػآب  غلهػآ  ػاملقآا الللػار ادلفل ػرػىت  رػآ املقػآ ف مػن قِ  (امل  ا)

 . املني او

 :راكعاً  ي   يما يف االفتتاح   يآف  ي ي    (ٕ
ال  ياػو ي ظهػآه  ي ػػوف ر لػ   ػرزاو ظهػػآه ال  غلنيػل ي يػ  ياػػا ريات ػ ال مفػآجال اي ػا   ياملقػػا ض يا همػا ــٔ

 .يآفني   ال ؼلف  ال  غلايف ي  ي  ين ج ا 
 .ال  ينيظ   ا ث ثاً ( املنيظ    لا اف ري: )يقوؿ   ـٕ
: ال  يقتلػػآ ادلػػعمـو ياػػا قػػوؿ(مسػػ  ا دلػػن محػػ هال ر  ػػا  ملػػد احلمػػ ):  يقػػوؿ عمػػاـ  م فػػآدقا مػػاال  يرفــع   ـــٖ
ال  مػلو مػا شػئك مػن شػيو  نيػ ال ملو املاػموات  مػلو ايرض: )ال  ؽل ن  ف يَبي  ادللاي(ر  ا  ملد احلم )

املنياػ ال  يا ػا ملػد ياػ ال املاهػ  ال مػان  دلػا  يط ػكال  ال ُمنيطػي دلػا م نيػكال  ال   هل املث  او  اجمل ال  رق  مػا قػاؿ
 .[ر اه ماا ] ( ي ف  ذا اجل   م د اجل 

 .يما فنيل يف ق ام  قال املآيوع  ال يات ب  ف ي   ي ي  ياا   ره (د
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 :م  اال  ال يآف  ي ي  ي   هذا املت اري ساجداً   ؼلآ  (ٖ
؛ أعضــا  ســبعةال  ياػػج  ياػػا  نفػػ مػػ    جاهتػػ   ال  يػػ اه الؿ مػػا يقػػ  ياػػا ايرض م ػػ  رياتػػاه ي ػػوف     ـــٔ

 فآاؼ   ا   رجا   موجهػمل ضلػو املقااػملال  ريات ػ ال  يف ػ ال  جاهتػ   انفػ ال  يااشػآ مػا ايرضال  غلػايف ي ػ ي  
 .ين ج ا     ط   ين فخذي 

  . يثار من امل ياوال  ُيان يف املاجود اث ثاً ( لا اف ري ايياا: )ويقول ـٕ

 :ر ل  م  اً  ال يآف  ي ي  يرفع   (ٗ
موج هػػػمل   ػػػا نيها عؿ املقااػػػملال  يَااػػػط ي يػػػ  ياػػػا فخذيػػػ   ريات ػػػ   الاػػػآاه نا ػػػااً ؽل ػػػاهفرتشػػػاً يُ مُ  ويجلـــس ــــٔ

 .م مومال اي ا  
 (.ال  اه  ال  يافينال  ارزقينرب اغفآ  ال  ارمحينال  اج  ال  ارزقين: )ويقول ـٕ

 عال  ػعف لػهل  ػػ قا ماً ياا    ر ق م ػ  منيتمػ اً ياػا ريات ػ املثان مل ياي ضال   ي هض م  اً  يسجد   (٘
 . ياا ي ي  ملاآينيمل املثان ملال  يعيت ما ياي ضال مل ن ال ياتفتت  ال يتنيو ذ

 :األول للتشهدجاس ال فرذا فآغ من املآينيتص اي مل ص (ٙ
املقااػػملال  غلنيػػل ي يػػ  ياػا فخذيػػ ال  يااػػط   ػػا   امل ػػ   ياػا نيها ال موجهػػمل   ػػااػآاه نا ػػااً ؽل ػػاهيُ  فترشــاً مُ  ـــٔ

امل اآرال  يقاض   ا   امل   امل من عال املا ا ا ملال    يقاض اخل لآ  املا لآ  ػُلا ق املولطا م  ا مػاـال  يآفػ  
 .املااا مل  ػلآيها ي   املت ه ال  يآمي  الآه عض املااا مل ر ث   وف ا شارة

ــٕ امللػػاوات  املط اػػاتال املاػػ ـ يا ػػد  يهػػا امل ػػيب  رمحػػمل ا   آيا ػػ ال املاػػ ـ يا  ػػا املت  ػػات    : )ويقــول ـ
 (. ياا يااد ا امللاحلصال  شه   ف ال عمل  عال ا  اشه   ف زلم اً يا ه  رلومل 

 يفنيػل يمػا فنيػل يف عف يانك املل ة  يثآ مػن رينيتػصال  رافنياً ي ي  ي   املق اـالي هومل  اي ؿ   ينهض   (ٚ
 .املفاذململ ن ي تفي يف املق اـ  قآاوة  املاا قال

 

 



 (www.drthaher.com: )موقع الدكتور ظاىر الظاىر       فقو العباداتر مقر 

 -ٗٔ -

 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 

؛  ػعف ي لػب ؽل ػاه  يفػآش ياػآاه  ؼلآجهػا مػن ذتػ  يػن ؽل  ػ  متورٍّكـاً ال جاػس للتشهد األخيرفرذا جاػس  (ٛ
يمػػا   الاملاهػػ   ػػل ياػػا زلمػػ   ياػػا  ؿ زلمػػ ) :يا ػػ  ويُــزاداي ؿ  املت ػػه  ويقــرأ غلنيػػل عمْل تػػ  ياػػا ايرضال 

يما  اريػك ياػا   ال  ارؾ ياا زلم   ياا  ؿ زلم ال عند مح   رل   الاه    ياا  ؿ ع آاه   ا ك ياا ع آ 
 ( .عند مح   رل   ال ياا  ؿ ع آاه  ع آاه   

املاه  ع   يوذ  د من يػذاب جهػ  ال  مػن يػذاب املقػ ال  مػن فت ػمل : )ف قوؿ د ف ي يو  ني  ذمل ستحبويُ 
 .شاوال   ي يو مبا (جاؿفت مل ادلا ت امل    ا ا  ادلماتال  من شآ  

 .ال  مذا متك املل ة ين يااره يذملد ال(املا ـ يا     رمحمل ا: )قائالً  ين ؽل    مسلٍّ يُ    (ٜ

: ف اػػػتنفآ ا ث ثػػػاال  يقػػػوؿ: مبػػػا  رد   ف يػػػذيآ ا ملاملػػػاي يســـتحب: أذكـــار مـــا بعـــد الصـــالة( ٓٔ
ؿ  ا يػػآاـال ال عملػػ  عال ا  رػػ ه ال شػػآيد ملػػ ال ملػػ  املاهػػ   نػػك املا ػػ ـال  م ػػد املا ػػ ـال  ااريػػك يػػا ذا اجلػػ )

ال رػػوؿ  ال قػػو ة عال  ػػاال ال عملػػ  عال اال  ال ننياػػ  عال عيػػاهال ملػػ  . ادلاػػد  ملػػ  احلمػػ   هػػو ياػػا يػػل شػػيو قػػ يآ
ف لػػا ا: )ال  يقػوؿ(امل  نيمػمل  ملػ  املف ػل  ملػ  املث  ػػاو احلاػنال ال عملػ  عال ا سلالػص ملػ  املػػ  ين  ملػو يػآه امل ػافآ ف

 امل هادةال ملُ نفآ مل  ذنا   ملو ياف َيَب ِ  املا آ  المائةال  يُت  (ا  ي ) ( احلم  )ال  يذا ثالثاً وثالثين( ا
ر اه امل اػا ي ]ال فمػن قآاهػا د ػآ يػل  ػ ة مل ؽل نيػ  مػن درػوؿ اجل ػمل عال ادلػوت آيـة الكرسـي  يقآ   ال[ر اه ماا  ]

 المعــوٍّذتين يقػػآ   ال[ر اه املاخػػاري]ال فهػػي  نيػػ ؿ ثُػاُػػث املقػػآ ف اإلخــال ورة ال   يقػػآ  لػػ[ املطػ ا   غريعلػػا  هػػو  ػػ  ت
ال عملػػ  عال ا  رػػ ه ال شػػآيد ملػػ ال ملػػ  ادلاػػد  ملػػ  احلمػػ ال ػُل ػػي : )مػػآةال  يُػػباد يف  ػػ يت ادلنػػآب  املني ػػاو قوملػػ 

 [. ر اه املرتمذي   مح ] مآات قال املتاا ت عشر(  ؽُل كال  هو ياا يل شيو ق يآ

  :الةأركان الص (ح
  ريػػاف امللػػ ة ال ال    جهػػ ً    لػػهواً  المػػا ال  لػػت امللػ ة    نػػ  لػػواو  ُػػآؾ يمػػ اً  وىــو المجػػ  ريػػن :األركــان

 :وىيري اال  أربعة عشر
  ػػل  : ) قوملػػ   ال[ٖٕٛ:املاقػػآة] وقومــوا هلل قــانتين: يف  ػػ ة املفػػآض مػػ  املقػػ رة؛ ملقوملػػ   نيػػاضاملق ػػاـ  (ٔ

 [.ر اه املاخاري](   اتط  فنياا ج بقا ماال فرف مل  اتط   فقاي اال فرف مل

 .[    اب املا ن عال امل اا ير اه  مح  ] (ذآؽلها املت اري): ملقومل   ال  ارية ا رآاـ (ٕ
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 [.متفق يا  ] (ال   ة دلن مل يقآ   فاذمل امل تاب): ملقومل   يف يل رينيمل؛ قآاوة املفاذمل (ٖ
 [.ٚٚ :احلج] َها ال ِذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوايَا أَيـ  : ملقومل   نياض ؛املآيوع (ٗ
 .املآف  من املآيوع (٘
  شػار ػ   ُمػآت  ف  لػج  ياػا لػانيمل  يظػ ؛ ياػا اجلاهػمل): ملقوملػ   ؛املاجػػػود ياػػػا ايي ػػاو املاػانيمل (ٙ

  [.متفق يا  ](  امل  ين  املآياتص   فآاؼ املق مص ػ    ه ياا  نف 
 .املآف  من املاجود (ٚ
 . اجلاوس  ص املاج  ص (ٛ
 .جاامل املت  ه  ايرري (ٜ

 ...(.املت  ات )قآاوة املت  ه  يف جاامل املت ه  ايررية  (ٓٔ
 ...(.املاه   ل ياا زلم : )يف جاامل املت ه  ايرري املل ة ياا امل يب  (ٔٔ
    رمحػمل اال  يػناملاػ ـ ياػ  : ياف ُياا   ين ؽل  ػ    ف امل يب : )املتاا  ؛ حل يث ا ن مانيود  (ٕٔ
 [.ر اه اخلمامل       املرتمذي]( املا ـ يا     رمحمل ا: يااره
 هػػي  ػػ ؿ ياػػا (  : )ػ  لػػ عيت ػيف رػػ يث ادلاػػ ئ يف  ػػ     املرت   ػػب  ػػص ايريػػاف؛ ملقػػوؿ امل ػػيب  (ٖٔ

 [.متفق يا  ](  ا وا يما ر يتمو    ا ي: )ال  ق  قاؿاملرت  بال  فنيا  
يف امللػػػػ ة ياػػػػادة ي ػػػػاجي  قػػػ ر املقػػػػوؿ املواجػػػػب يف املػػػآين؛ االلػػػػتقآار  املاػػػػ وف : وىــــيال املطمعن  ػػػمل (ٗٔ

 .ال فرذا مل يطمئن ف ها  ارت يعهنا ياثا نااف ما ر  
  ف رلػوؿ ا  :هآيآة  ياا مجامل من ايرياف ادلتق مملال فنين  ي  حديث المسي  في صالتو ق  دؿ 

ارج  فلل فرند مل  للال فآج  يلاي :  قاؿ الفَآد   امل يب   ياا اال فاا  درل ادلاج  ف رل رجل فلا  
 املػػذي : املآجػػل ال ث ثػػاال فقػػاؿفرنػػد مل  لػػلّ  ارجػػ  فلػػل  : فقػػاؿ ال  ياػػا امل ػػيب اال   جػػاو فاػػا  يمػػا  ػػا  

 ن  اقػػآ  مػػا   اػػآ منيػػد مػػ العذا قمػػك عض امللػػ ة ف ػػ   ):  مػػينال فقػػاؿفنيا    نيثػػد  ػػاحلق مػػا  راػػن غػػريه
  ارفػ  رػىت ال   الػج  رػىت  طمػئن لػاج اً  ال  ارف  رىت  نيتػ ؿ قا مػاً  ال  رىت  طمئن راينياً املقآ فال   اري
 [.متفق يا   ] (   لج  رىت  طمئن لاج اال    فنيل ذملد يف    د ياهاال  طمئن جاملااً 
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 :واجبات الصالة( ط

 : هي ثمانية
 ة لػػػػور   اػػػرية ا رػػػػآاـال يهنػػػػا ريػػػن  مػػػػا يػػػػ اها مػػػػن يػػػػل   اػػػري يف امللػػػػ: وىــــي  اػػػريات االنتقػػػػاؿال  (ٔ

  .املت اريات فواجب؛ يت ارية املآيوع  املاجود  املآف  م    جاامل املت ه 
 .يف املآيوع مآة( لا اف ري املنيظ  ) :قوؿ (ٕ
 . غلب ياا ا ماـ  ادل فآد د ف ادلعمـو ال(مس  ا دلن مح ه) : هو قوؿ الاملتام   (ٖ
 .ال  جتب ياا يل ملل  (ر  ا  ملد احلم ): املت م  ال  هو قوؿ (ٗ
 .يف املاجود مآة ( لا اف ري ايياا) :قوؿ (٘
 (.اغفآ   رب  : ) اجلاامل  ص املاج  ص  قومل لؤاؿ ادلنفآةال  ذملد يف (ٙ
 . ه  اي ؿاجلاوس ملات   (ٚ
 (.   شه   ف زلم اً يا ه  رلومل...املت  ات : ) جاات  اي ضقآاوة املت  ه  اي ؿ يف (ٛ

  :سنن الصالة( ي
  :وىيما زاد ياا  رياف املل ة   اجااهتا فهو من ل ن املل ةال  املا ن يثرية 

( ٕ .اخل...ةال  مػا زاد يػن مػآة يف املتاػا ت؛ يالػتفتاحال   نيػوذال   اػماملال   مػصال  قػآاوة لػور سنن قوليـة (ٔ
 .اخل...يف املاجوديآف  امل  ينال   مل  امل  ين ياا املآياتص يف املآيوعال  املتجايف   سنن فعلية؛

 :كن والواجب والسنة في الصالةالفرق بين الر   (ك
  .ف  ياقط  املاهو الركن ما 
 ري ػػاً مل  لػػت  ػػ    عال  ػػ ال  مػػن ناػػيَ  ف اػػقط  املاػػهوال  غلػػ   اػػجود املاػػهوال فمػػن ناػػيَ  الواجــب  مػػا 

  مػػا  .همػػا ياطػػل امللػػ ةؾ ادلتنيمػػ  يي م  اجاػػاً  جػػب  ي ػػ  لػػجود املاػػهوال  يتفػػق املواجػػب  املػػآين يف  ف املػػرت 
 .آيك يم اً    لهواً ال  اطل املل ة  رتيهاال  ال ي اني املتفآيط  املا ملعذا  ُ  السنة
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  :منها يثريةالصالة  منهيات( ل
    مػػػا  ػػػاؿ  قػػػواـ يآفنيػػػوف   لػػػاره  عض املاػػػماو يف  ػػػ هت ال مل  ػػػتهن  ): رفػػػ  املالػػػآ عض املاػػػماوال قػػػاؿ  (ٔ
 .[ املاف  ملااخاري متفق يا  ](   لاره  خطفن  ملتُ 
قػاؿ يف رلمػ  املب ا ػ  ]( ي  يف امللػ ة فػ  يُنمػض ي   ػ عذا قػاـ  رػ  : )   راجػمل؛ ملقوملػ   ض املني  ص  نم (ٕ

 .فنيل اجملوس ي   ياادهت  ملا ار: ؛  ين  من فنيل امل هود يف   هت ال  ق ل[ر اه املط ا  يف منيامج  املث ثمل
 [.متفق يا  ]آ يف املل ة خل  هنا ين املت   يف امل يب  ؛خلا آة مل  امل   ياا ا (ٖ
يػػن املتفػػات املآجػػل  لػػعملك رلػػوؿ ا : قاملػػك االملتفػػات  ػػاملآ س    املالػػآ عال حلاجػػملال يػػن يا  ػػمل  (ٗ

فهػػو  بالبــدن مػػا االملتفػػات  ال[ر اه املاخػػاري]( س ؼلتااػػ  امل ػػ طاف مػػن  ػػ ة املنياػػ هػػو ارػػت ): يف امللػػ ة فقػػاؿ
 .ة؛ ين  رآ ج ين شآط التقااؿ املقاامل يف املل ةماطل ملال 

 ال  ال ُمػػآُت  ف الػػج  ياػػا لػػانيمل  يظػػ ): قػػاؿ امل ػػيب  ال   ثػػوب    نيآ    ُيػػل مػػن َشػػمػػا الرتَلػػ يػػ    (٘
 .[متفق يا  ](  ي  ثو اً  ال َشنَيآاً 

ر اه ]مػن امل ػ طاف     ا د اي ا  ال فرف املت ػا د ال[ر اه ا ن ماجمل]؛ ملور د امل هي ين ذملد فآقنيمل اي ا   (ٙ
 .[ران ه مح   عل اد

عذا قػاـ  رػ ي  عض امللػ ة ): ةال قػاؿ رلػوؿ ا جود  يثػآ مػن مػآ      اويمل مومل  املا   الاحلَلامس   (ٚ
  ال[املاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اب ر اه  محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ]( ال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؽلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت احللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف املآ محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمل  واجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 [.متفق يا  ]( وار ةفاي ً فعف ي ك : )املآجل ياو ي املرتاب ر ث ياج يف   قاؿ رلوؿ ا 
ااػػػػط  رػػػػ ي  ذراي ػػػػ  انااػػػػاط  ال ي الايتػػػػ ملوا يف املاػػػػجود: )ملقوملػػػػ   ؛رايص يف املاػػػػجودافػػػػرتاش املػػػػذ   (ٛ

 .[متفق يا  ] (امل اب
 ف غلنيػل   ػا   ق م ػػ  يف ايرض  غلاػس ياػا يقا ػػ        همػا؛ حلػػ يث  ف : وىــوا قنيػاو يف اجلاػوسال  (ٜ

ر اه  محػػ   راػػ   ]( و امل اػػبال  املتفػػات ياملتفػػات املثنياػػبة املػػ يدال  عقنيػػاو يرقنيػػاهنػػا يػػن نقػػآة ي قػػآ : )امل ػػيب 
 [.ايملاا 
ماػت جاهتػ  قاػل  ف يفػآغ او  ف ُي ثآ املآجػل فَ من اجلَ : )قاؿ مات اجلاهمل   ثآةال فنين ا ن مانيود  (ٓٔ

 [.ر اه ا ن ادل ذر]( من املل ة
ػػ (ٔٔ ػػ ؿ  ف املآلػػو ) :ر ر   ػػو هآيػػآة  ال ؿ   نط ػػمل املفػػ املا  ي نط ػػ  ف يُ  ال ؿ يف امللػػ ةهنػػا يػػن املا 

 .[ املرتمذي  امل ارمي ر اه   و دا د]( املآجل فاه
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ملطنيػػاـال  ال  هػػو ال  ػػ ة حب ػػآة ا): ملقوملػػ   ؛امللػػ ة مػػ  م افنيػػمل ايراثػػص   الامللػػ ة حب ػػآة املطنيػػاـ (ٕٔ

 .[ماا ر اه ]( ي افني  ايراثاف
فرف  الفاريق  رىت يذهب ي   امل ـو اليلا  عذا ننيس  ر ي   هو يُ ): ملقومل   ؛املل ة ي   مناملامل امل ـو (ٖٔ

 [.متفق يا  ]( نفا   ر ي  عذا  اا  هو نايس ال ي ري ملنيا  يذهب ياتنفآ ف ابّ 
اؿ اجلاػوس؛ االلت اد عض ج ار  ضلوه د ف راجمل؛ ين  يبيل م قمل املق اـال  يذا االيتماد ياػا امل ػ  رػ (ٗٔ

   فػتت املفػ ال  امللػ ة  الحال  يثآة املنياث يف املل ةال  املت مط ػي املرت     ال[مح     و دا در اه  ]د ملور د امل هي ين ذمل
 . هو م اؼ ملاخ وع   ص ي ي  ما يُاه  ال دلا ف   من لوو ايدب م  ا 

 :مبطالت الصالة( م
 : اطل املل ة  فنيل  ار  من ايمور املتامل مل

 .غري امل  ملال فرهنا ال  اقط حباؿ ػ ملنري يذر ػ آؾ شآط من شآ فها  (ٔ
 . آؾ  اجب يم اً  ث او املل ة     ني ها  قا لال     آؾ رين يم اً    لهواً عف مل يُت ارؾ (ٕ
 .امل آب يام اً    ييل ا (ٖ
عف هػػػذه امللػػػ ة ال يلػػػات ف هػػػا شػػػيو مػػػن يػػػ ـ : )ملقوملػػػ   ؛امل ػػػ ـ يامػػػ اً يف غػػػري ملػػػا مل امللػػػ ة (ٗ

 .[ر اه ماا ]( امل اس
 . د عذا  اغ ر  املقهقهملال  ما املت اا      وت فم آ ه  مل ن ال ياطل املل ة   امل (٘
ين املل ةال ياا ان ناؿ املقاب  ايي او  املذي ي ؿ الملنري ملآ رةاملنيمل امل ثري من غري ج س املل ة  (ٙ

 ي : رجػػػاالً  ومعنـــى ال[ٜٖٕ:املاقػػػآة] فَـــِإْن ِخْفـــُتْم َفرَِجـــاالً َأْو رُْكَبانًـــا:  نيػػػاض ملقوملػػػ  الا ػػػآ رة فػػػ   اطاهػػػا مػػػا مل
 .ؽل وف ياا ايرض

 .دة ريوع    لجود    ق اـ    قنيوديبيا  ؛ نيم  زيادة فنيل من ج س املل ة يف غري زلا  (ٚ
 .يم اً  املا ـ قال عمتاـ املل ة (ٛ
 .انتقاض املوملوو قال عمتاـ املل ة (ٜ

يقطػػ  امللػػ ة ادلػػآ ة : ) فػػآد؛ ملقوملػػ  مػػآ ر ادلػػآ ة  امل اػػب ايلػػود املاهػػ    احلمػػار  ػػص يػػ ي ا مػػاـ  ادل (ٓٔ
 [.ر اه  مح   ا ن ماجمل  ي   ماا  ضلوه](  امل اب  احلمار
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  :سجود السهو( ن

ال فلا ا مآة املآ اي مل لها يف  ػ  ػػ  ا افال  املاهو يف املنياادةال  ق  ثاك  ف امل يب ال ؼلاو ا نااف من امل   
 ال[ر اه  محػػ     ػػ اب املاػػ ن]ة ناػػي املت ػػه  اي ؿ  مػػآ   ال[ر اه ماػػا ] ة املنيلػػآ ث ثػػاً مػػآ  ا   ػػا   ال[متفػػق يا ػػ ]رينيتػػص 

يمػا   اػوفال فػرذا    ناػا عظلػا  نػا   ػآ مػثا  ) : نػ  قػاؿ   ػت ي ػػػ   ال[متفق يا ػ ]ا املآ اي مل  ااً ة  ا   مآ  
 .[ر اه ماا ] (آ  نا ك فذي  

  :الحكمة من مشروعية السجود( ٔ
 . عرغاـ ملا  طاف املذي لاب امل  ا اف  املاهوا ػللل ف ما من نق،ال ج  املل ة دل

  :أقسام سجود السهو( ٕ
 :املآب أربعةد املاهو ياا لجو 

 ف يآيػػػ  مػػػآ صال     مثـــل ؛ق ػػػاـال    قنيػػػودال    ريػػػوعال    لػػػجودي  ؛زيػػػادة فنيػػػل مػػػن جػػػ س امللػػػ ة لػػػهواً  ــــٔ
ال  مػىت ذيػآ  نػ  زاد لػجود املاػهو ملابيػادةتال ف جػب يا ػ  ي املظهآ  ػس رينيػالا  ياج  ث ث مآاتال    يُ 

 .   ملتنيم ػ  املبيػادةال  ياػج  ملااػهورج  يف احلاؿ  جو اً د ف   اػريال  عال  طاػك  ػ  القال فآاغ  من املبيادة
 . ال يتا  ادلعمـو عماممل يف املآينيمل املبا  ة

فرف  ذي آ  هو يف     ي اا لج ةال القآاوة املفاذمل    املآيوع ف ي اا  مثل ؛نق، رين من  رياف املل ة ـٕ
 لػقط املآينيػمل املػال نقػض  الاملآينيمل رج  فع ا  امل ق،ال  عف  ذي آ  ني  شآ ي  يف قآاوة املفاذػمل ملاآينيػمل املػال  ا هػا
 .ف ها املآينال  عف  ذي آ  ني  املا ـ ف ذملد  يآي  رينيملال  ياج  ملااهو يف امل ل

ف   ئػذ ياػقط ي ػ  املت ػه   ال ػ  ف ي اا املت ػه  اي ؿ ف قػـو ي مثل ؛نق،  اجب من  اجاات املل ة ـٖ
 . غلب يا   لجود املاهو

ف ػت   الت ي  ه اييثآف عرذ  ايقل عالّ  ف يرتج   ال(مث ً )هل  اا ث ثاً  ـ  ر نياً  ؛ د املآينياتد يف يامل    ـٗ
 .ياا ذملد  ياج  ملااهو

ال ـ     نيػ هيفػاه جلم ػ  لػهوه لػج  افال  ال رػ ؼ يف جػواز لػجود املاػهو قاػل املاػ   الاملاػهو دتعـد   عذا 
 .مل ن اخل ؼ يف ايف ا مل

 .ياملاجود يف  اب املل ة يف املت اري  املذيآ  اجلاامل  ص املاج  ص  :السهو سجودصفة  (ٖ 
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 :طوعصالة الت  ( س
 : وىي الما يفنيا  ا نااف من   ة رث ياا فنياها  مل يوجاها ىي
 : وىياملا ن املآ ا بال  (ٔ
 .رينيتاف  ني  املظهآ ـٕ                                                .ملظهآ ر   رينيات قال ا ـٔ
 .رينيتاف  ني  املني او ـٗ                                                     .رينيتاف  ني  ادلنآب ـٖ
 . علا  ي ها الرينيتاف قال املفجآ ـ٘
 ووأقل ـ دا ه يف املثاػث ايرػري مػن املا ػل  ف ػلال من  نيػ   ػ ة املني ػاو عض فاػوع املفجػآال    :ووقتو الاملو آ (ٕ

رينيات  ا مصال  يق ك يف املآينيػمل ايرػرية مػن  (ث ث)امل ماؿ  وأدنىرينيملال  (عر ر ي آة) وأكثرهرينيملال 
ال  يػػػافين فػػػ من املاهػػػ  اهػػػ   فمػػػص هػػػ يك: )ال  هػػػو قوملػػػ ديػػػاو املػػػو آ  احلاػػػن ال فقػػػ  يا ػػػ  امل ػػػيب املػػو آ
 [.املا ن ر اه  مح      اب]( ...ياف ك

 . فنيل  ني    ة املني او يف رم اف   الاملرتا يت (ٖ
عذا درػػػل ): قػػػاؿ رلػػػوؿ ا  ُ اػػػن يامػػػا درػػػل ادلاػػػا  ادلاػػػج  يف  ي  قػػػك يػػػافال  الذ ػػػمل ادلاػػػج  (ٗ

 [.ر اه املاخاري  ماا ]( ي رينيتصلا  ف  غلاس رىت يُ  ال ر ي  ادلاج 
 ػ اـ ث ثػمل  يػاـ مػن يػل  ؛   ػا  را اػي  ػث ث: )ملقػوؿ  ي هآيػآة  ؛رينيتاف هاأقل  و  ال  ة امل  ا (٘

 المػن رػآ ج  قػك امل هػي  نيػ  املفجػآ: تهـاووق ال[املاخػاري  ماػا ]( قال  ف  ناـ شهآال  رينيال امل  اال   ف    آ
 .احلآ   عض قا ل املب اؿال   ف ا  عذا اشت   

لػ  املا ػل ايرػري  ف ػل  ف ل من   ة امل هارال  ن الليل   بمنال    ة ق   مل يُ ما  هو الاملتطوع ادلطاق (ٙ
 .[املاخاري  ماا ](   ة املا ل مثن مثن):قاؿ    ة امل هار  املا ل مثن مثنال من امل ل  اي ؿال

  :ركُ والش   تٍّالوةسجود ال( ع
ملااػجود   ف ُي ػ    وصـفتو امل هػارال آيمل لػج ة  ي  قػك يػاف مػن املا ػل     عذا مآ   يان: سجود التالوة (ٔ

ر اه  محػػ     ػػ اب املاػػ ن عال ا ػػن ماجػػػمل ](    قو ػػ حلوملِػػ ال شػػق  مسنيػػ    لػػآه الاػػذي َرَاقػػ لػػج   جهػػي مل: ) يقػػوؿ

 ؾ  جػآاال   جنياهػا   ي ػ ؾ يتػب   مػا ي ػط يين ما  زراال  ا املاه  ارطُ : ) ؽل ن  ف يبي ال [      املرتمذي
   رػػارج  ث ػػاو امللػ ة يػاف ذملػد   لػػواوال  اػا  يُ  ال  م ػ اً   يآفػ  مػن املاػػجود  ال[ر اه املرتمػذي  ا ػن ماجػػمل]( ذرػآاً 
 .املل ة
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ػػآ  ػػ    يف امل ػػيب  ؛ق ني   انػػ فاع املػػ   ي ػػ  جتػػ د املػػ   ياػػن  :ســجود الشــكر (ٕ يػػاف عذا   ػػاه  مػػٌآ ياػػآه    ُ   

 .ةياجود املت  ة عال  ن  ال ي آع  ث او املل   وصفتو ال[ر اه   و دا د  ا ن ماج   هو ران] رآ  لاج اً  
 :األوقات المنهي عن الصالة فيها( ف

 : ثالثة  قات امل هي ين املل ة رلمامل 
 .من فاوع املفجآ املثا  عض فاوع امل مس  ار فايها ق   رمت (ٔ
 .ي   ق اـ امل مس  هو راململ االلتواو رىت املب اؿ (ٕ
 .من املفآاغ من   ة املنيلآ رىت متاـ غآ ب امل مس (ٖ

 قلآ يػن امللػ ة رػىت  طاػ  امل ػمس   آ فػ ال فرهنػا  طاػ  رػص  طاػ   ػص  ل    ة امللاتال   : )قاؿ 
فػرف امللػ ة م ػهودة زل ػورةال رػىت ياػتقل  املظػل   ػاملآ متال  قآ  ش طافال  ر  ئذ ياج  ذلػا امل فػارال    ػل  

رػىت  الال فػرف امللػ ة م ػهودة زل ػورة   قلآ ين املل ة فرف ر  ئذ ُ اػج آ جهػ  ال فػرذا  قاػل املفػيو فلػل  
( فػػارفرهنػػا  نػػآب  ػػص قػػآ  شػػ طافال  ر  ئػػذ ياػػج  ذلػػا امل  ال  اقلػػآ يػػن امللػػ ة رػػىت  نػػآب ال لػػل املنيلػػآ

غلػوز  ف  لػاا ف هػا  املفػآا ض ف جػوز ف هػاال يػذملد قضـا ال  مػا نفـالً ف  ُيلا ي يف هذه اي قػات  [.ر اه ماا ]
 .يت  مل ادلاج   رينيال املطواؼ  ضلوها  ؛األسبابذ ات 

 
 :مة واالئتماماإلما فقـو: ثانيا

 :مكانة اإلمامة في الشرع( أ
مػػػن ذملػػػد  ػػػ ة ؛   ياػػػا هػػػذه ايمػػػمل  ف شػػػآع ذلػػػا مػػػن املنياػػػادات مػػػا يُظهػػػآ  رػػػ هتا  قوهتػػػا  مػػػن ننيػػػ  ا

مػا ملممامػمل مػن م انػمل لػام مل يف  افرتر ادلعمومص را  عمامه  يف  رػ ة  ثػري ا يجػابال  ال ؼلفػ الاجلمايمل
 ذلػذا يانػك لػ مل املآلػوؿ  ال ادلتا نيملال  االقت او  املقادة يف مػوافن اجلهػادران املطايمل  معانيهاا ل ـال فمن 

 من  ني ه من اخلافاو   يفػا ا مػاـ م انػمل  رفنيػمل  ف يتػوض  . ف ايمػري ي ػوف  مػرياً يف امللػ ة  اجلهػاد 
ملتوج ػػ  عمامػػمل ادلاػػامص يف  يظػػ  ريػػن  نيػػ  امل ػػهاد ص فهػػو املقا ػػ   ادلػػعموموف  اػػ  ملػػ ال  يتػػوض عملػػافمل ملػػذملد ا

ال    امل ػاس  مػور ديػ ه   دن ػاه  يف   ػوت افػ نيا   ال ا رشاد  املوي  من ر ؿ رطػب اجلمنيػمل  املػ ر س
 .املال هي رمب اجتماع ادلاامص   ر هت    آملفه 
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 :فضل اإلمامة( ب
  [.اجلام    ت ]( ا ماـ ملامنال  ادلؤذف مؤمتنال املاه   رش  اي مملال  اغفآ ملامؤذنص: )قاؿ 
   [.   ت اجلام ] (ا ماـ ملامنال فرف  ران فا   ذل ال  عف  لاو فنيا    ال يا ه : )قاؿ   
ـ  امل ػػػاس فع ػػػاب املوقػػػكال      امللػػػ ةال فاػػػ   ذلػػػ : )قػػػاؿ    شػػػ ئاً فنيا ػػػ  ال  ال  مػػػن انػػػتق، مػػػن ذملػػػدمػػػن  

 [.   ت اجلام ]( يا ه 
 المل ػا نياتشلػن يتلػ   ايرطػاو  يتتاػ  املنيثػآات  ي ػ   اال   ف ال ي وف منيآفمل رق ا ماـ المأمومي اني من   

 اقنيػاً   ما عذا ياف ا مػاـ . عشايمل ايملفمل  اامل  ص ادلاامص ال فما جنياك ادلااج  عال  قاممل شنيا آ ا
 .ت يا   ي ا ة  نيض ادلعمومص ف جب م ا  ت آ  يف  رطاو ج

  :ألحق باإلمامةا( ج
 ؛ال ياا من هو  جود م   قآاوةادلتقن مل  املفق    عر اـ املل ة و احلاف  ه  املقارئ مل تاب ا ميقد  

ايقػػآ     مػػن ادلنياػػـو  ف  ال[ر اه ماػػا ]( عذا يػػانوا ث ثػػمل فا ػػؤمه   رػػ ه ال   رقهػػ   ا مامػػمل  قػػآ ه : )ملقوملػػ  
    رػ ث يف يف املفق   ػلان املتلآؼ ف ما ملو فآ  يا   لهوال هو ايفق    يه    ا ت  يف يه ه 
  .ايي  ل اً  ثمال ايق ـ هجآة     و مل  هجآة ملامنيا ي ثم الاييا   املا مل يقد م  : قاؿ املنياماو. املل ة

اـ ال يوجػػػ  ف ػػػ  مػػػان  ؽل ػػػ  عمامتػػػ ال  ه ػػػذا فهػػػو   ض   ػػػل رػػػاؿ مػػػا د الراتـــب مػػػا عذا يػػػاف ملاماػػػج  عمػػػاـ 
 [.ماا ]( يف   ت   ال يف لاطان  عال  رذن ال يَػُؤم ن  املآجُل املآجَل : )ملقومل  ال  من مل  ايمآ البيت  ارب

 :من تصح إمامتهم( د
 ذملػد يف ا مامػمل     ؛(يل من   ك  ػ    يف نفاػ ال  ػ ك عمامتػ : ) هي قاعدةذيآ املنياماو يف ذملد 

 :اْلتيال    اًو يا    لت عماممل فآع من املل ة
ف ظآ ا فاػ   ال(    يثآي  قآ نامل ؤم    )  :قاؿ ي     ف امل يب   لام  نحل يث يمآ    املليب ادلم ب؛ (ٔ

 [.ر اه املاخاري]ال فق مو   ص  ي يه    نا ا ن لك ل ص    لا  ل ص قآ نا مين ي ن  ر اً  يثآ
 .يـؤ امل اس  هو  يما  ا ن  ـ م تـو فق  التخا  امل يب  اييما؛ (ٕ
 
 

 



 (www.drthaher.com: )موقع الدكتور ظاىر الظاىر       فقو العباداتر مقر 

 -٘ٓ -

 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
منيػ   قػل  دلاافآ ياـب  ادلتا نيمل  اال تمػاـ ف لػاي  ر نيػاً  ملػو  درؾال ياا  ف اادلق    ادلاافآال  ادلاافآ  ادلق   (ٖ

را  من يلػاي  المغربيمن يلاي   ؛عال عذا يانك   ة ا ماـ ادلق   ختل  ل ة ادلؤ  ادلاافآ المن رينيمل
 .قلآا العشا 

 .ادلت م   ادلتوملئ (ٗ
 (.يـؤ املقـو  قآ ه : )ال   ات ملمماممل حل يثيل من َلِاَ  دي   (٘
 .ادلف وؿ  املفاملل (ٙ
 .ادلخامل  يف املفآ ع املفقه مل (ٚ
 .  مل   ن   يت  ختآج  من ادلامل ادلات ع ما (ٛ
 ذلػ ال  فرف   ا وا فا   اليلاوف مل  ) ملقومل   اللواو ياف فاق  من جهمل ايقواؿ    ايفنياؿ ؛املفالق (ٜ

  .( عف  رطع ا فا    يا ه 
 .املق رة اي ض املل ة را  اييمل ال ياا  ن  يف راؿملا عملل ة م فآداً من فآيق  هل ا ي    هل املنيا  ا

 .؛ يااس املاوؿ    املآيتمن ا تاي    اـ احل ث (ٓٔ
 .ماتور احلاؿ (ٔٔ
 .لال  ادلفرتض  ادلت ف  ل  ادلفرتضادلت ف   (ٕٔ
 را   المغرب ما عذا  اا  .الظهرمبن يلاي  العصر؛ يمن يلاي من ؼلامل  ادلعمـو يف ن مل املل ة (ٖٔ
 ما عذا درل مني  يف اي ض فهو سلري  ػص االنفػآاد  الفرف  درؾ ا ماـ يف املثان مل ف  عش اؿ ؛يلاي املني او من
  ا مػاـ قػػاـ فػرذا لػػا   ؛المغــربراػ  مػن يلػػاي  العشــا  مػا عذا  ػػاا  .  مػ  ا مػػاـ   ي تظػآ ياػػا   ال  ياػا  
 .املآا نيمل املآينيمل   جاو

 :تصح إمامتهم (ال) من( ىـ
  .ال  لت مل فا  يف      فنياؿ املل ةال ف   لت املل ة راف ؛من ؼلل  ع (ٔ
ال  لػت  ػ    عال مبثاػ  دلاػا ا   يف ال  هػذا ال    يا ػن ف هػا حل ػاً ػل ػل ادلنيػنالفاتحـةان قآاوة من ال ػل (ٕ

مػػن ال  :ذملػػد حكــمال فرمامتػػ   ػػ   مل مػػ  امل آاهػػملال  يف غيــر الفاتحــةاملػػ ق،ال  مػػا عذا يػػاف يثػػري املا ػػن يف 
 . انيض احلآ ؼ فلتيُ 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
هػػو  عذا يػػاف اللػػواو يػػاف عمػػاـ احلػػي    غػػريه ؛راػػ  املنيػػاجب يػػن املق ػػاـ  املآيػػوع  املاػػجود ابتــدا ً امللػػ ة  (ٖ

 فجاػػس يػػت  أثنــا  الصــالة مػػا عذا ايتػػل  .ا رافػػ  قنيػػوداً لػػا  ال  يف راملػػمل  ػػ    قايػػ اً يُ ايقػػآ  قػػآاوة  ػػ   مل
 .مل آيياملل ة ياا  جهها ا راف  ادلعمـو

 .ال  ما عماممل ادلآ ة  امل ااو فتلتعماممل ادلآ ة  املآجل ف   لت ياا املقوؿ املآاجت (ٗ
 :، واالستخالف في الصالةس، والمتنجٍّ المحدث اإلمام الصالة خلف( و
ال فل ة ادلعمومص     مل حب ث  عال  ني  انتهاو املل ة( نيا ي مل)املذي  المحدثاملل ة را  ا ماـ  (ٔ

 مػػا  ال امل اػ اف طيف املوملػػوو مػن احلػ ث مػػن  ػاب فنيػل ادلػػعمور  ال ياػق  رػػ ه عيػادة امللػ ة؛ا مػاـ   ياػا
اػتخا  مػن ي مػػل ال فرنػ  غلػب يا ػػ  قطػ  امللػ ة  االنلػػآاؼ  يزلػ ث  ث ػاو  ػػ     عنػػ  ا مػاـ( ياػ )عذا 

 .ر   يت  ادلعمومص   هت  فآادَ  الاملل ة  ادلعمومص
فػػرف  ػػ      ػػ ة  المػػا رػػىت انتهػػك امللػػ ة (مل ينياػػ )  نجاســةامللػػ ة راػػ  ا مػػاـ املػػذي   ػػا ت   (ٕ

يف  ث ػػػاو  (ياػػػ ) مػػػا عذا  اليف اجت ػػػاب امل جالػػػمل  ػػػاب  ػػػآؾ اظػػػور   اػػػقط  امل اػػػ اف ؛ادلػػػعمومص  ػػػ   مل
 ال    يػػت  ادلػػعمومصال  الػػتخا يػػاف ؽل  ػػ  عزاملتهػػا  زاذلػػاال  عف يػػاف ال ؽل  ػػ  انلػػآؼ  فػػرف ؛امللػػ ة  امل جالػػمل

 .ر  هت  فآادَ 
 :مفارقة اإلمام( ز

   ملػ اع مػاؿ   ف يط ل ا ماـ املل ة عفاململ   آ  ادلعمـو دلآض    روؼ مثل جتوز ن مل مفارقمل ا ماـ ملنيذر؛
 .ال يذملد جتوز ن مل ادلفارقمل عذا ياف ا ماـ يا ن حل اً ػل ل ادلنين يف املفاذمل را مل    اف 

 :بو الجماعة والجمعةتدرك  بو الركعة، وماتدرك ما  (ح
 ال  ا مػػاـال يا هػػا    اػػرية ا رػػآاـ قا مػاال  درػػل منيػػ  ياػػا احلاملػػمل املػػاليػػ      ث ػػاو امللػػ ة ا مػػاـ أدركمػن  (ٔ

  .  يتم ن من املآيوع قال  ف يآف  ا ماـ الينيت   آينيمل رىت ي رؾ ريويها
 قػل مػن ؾ ال  مػا مػن  در عال  ػردراؾ رينيػمل ياماػمل مػ  ا مػاـال  يػذملد  ػ ة اجلمنيػملف    رؾ  الجماعة ما  (ٕ

 .رينيمل من   ة اجلمنيمل  يماها   ة ظهآ  ر نياً 
 :جماعة أثنا  صالتو أو بعد صالتو من أدرك (ط
فهػو  الال   قامك مجايمل  رػآرداً من درل ماج اً   ج  اجلمايمل ق  انتهوا  شآع يف   ة ادل تو مل م فآ  (ٔ

 .  يلاي م  اجلمايمل ال    يقاب      نف ً ؛  ما  ف يقط        يلاي منيه سلري  ص  مآين
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 الفاػ   ف يلػاي منيهػ     ػمل املتطػوع المن  اا املفآض مجايػمل    م فػآداً    درؾ مجايػمل  رػآر يف ادلاػج  (ٕ

 .     قمل يا    مل  ل  جآ اجلمايمل ؛م  من يآي  املل ة  هو م فآد  طويا  ي آع  ي اً املل ة
  :أخطا  المأمومين( ي

 :وىي ايرطاو مص مجامل منيق  من  نيض ادلعمو 
عظلػػا جنيػػل : )ملقوملػػ   ؛عذ ادل ػػآ ع متا نيػػمل ا مػػاـ   سلاملفػػمل ا مػػاـ يف  يمػػاؿ امللػػ ة؛ماػػا قمل    موافقػػمل   (ٔ

   .(ا ماـ مل ؤ    
 ين   ؛ هذا ال يلت الي   عدراؾ ا ماـ  هو راي ال ي    نيض ادلعمومص   ارية ا رآاـ راؿ ريوي  (ٕ

  .ف ي     ارية ا رآاـ قا ماً   يآي ـ  غلب ياا ادلعمو  
ياػػج  مػػػ  ا مػػاـ  ال ينيتػػػ  عال  امللػػػواب  ف  الانتظػػػآ عض  ف يقػػـو ال هػػػو لػػاج  ادلػػعمـو ا مػػاـ عذا  درؾ (ٖ
 . املال ي ريها م  ا ماـ من   ذلا املآينيمل 

 . امللواب ااذاة المجايمل من اث صيلا اف  عرآ ادلعمـو ين ا ماـ عذا يانا  (ٗ

  . ط ف   ة ادلعمـو املاهو يف املبيادة م  املنيا   ذملدال  هذا يرت ب يا   ا نيمل ا ماـ راؿمت (٘

 .قال  ف ياتقال ا ماـ ادلعمومص  ني  انتهاو املل ة  انلآاف  من املل ال لآيمل ق اـ ادلعمـو (ٙ

 ر  ما ي رل  ال(عف ا م  امللا آين: )ا لآاع يف دروؿ ادلاج     املت   ت    ع  ار  و اً    قوؿ (ٚ

عذا    ػػت  امللػػ ة فنياػػ    املاػػ   ملال فمػػا  دريػػت  فلػػاوا  مػػا : )قوملػػ   هػػذا سلػػامل  ملال ادلػػعمـو  ا مػػاـ رايػػ  
ياػػػا  نػػػ  ي ػػػآع ملممػػػاـ  ف ي تظػػػآ قاػػػ  ً يف املآيػػػوع عذا  رػػػس  ػػػ روؿ ادللػػػاص  [.ر اه امل ػػػ خاف]( فػػػعمتوا فػػػا   

 . اجلمايمل مل  ريوا ف  امل

 :ينموقف اإلمام والمأموم (ك
ال    امللػػيب يػػن ؽلػػص ا مػػاـ ف قػػ  املآجػػل ؛  نيقػػ  اجلمايػػمل  وارػػ  مػػ  ا مػػاـ  ملػػو يػػاف  رػػ علا  ػػا اً    امػػآ ة

راػػ  امللػػ  ال  لػػت عال يف رػػاؿ املنيجػػب  المنفــرد  ػػ ة  .لػػاي اً رافػػ  متولػػطاً ا مػػاـ امللػػ ف واثنــين
 مػا عذا  م ػك ال ك را  املآجػاؿ عذا ر آت اجلمايمل  ا الها ق  را  املآجل عذا  م   والمرأة .ين ادللاّفمل

 .ادلآ ة امل ااو  قفك  لطهن
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 :أحكام اإلقتدا  باإلمام (ل
 ملػػػو رػػاؿ    همػػا را ػػػل عذا  اليلػػت اقتػػ او َمػػن رػػػارج ادلاػػج   ا مػػاـ عذا ياػػػ  انتقاال ػػ   آ يػػمل    مسػػاع (ٔ

 .امللفوؼ ا لاك
   يف لػطت ال  عف يػانوا يف  د ار  نياػوا ا مػاـ ال ط ادلاػج يلت اقتػ او ادلػعمومص  ا مػاـ عذا يػانوا يف زلػ (ٕ

 .عذا مسنيوا  و   ال   يانوا  نبؿ م   الادلاج 

مسنيػوا   عذا مل  تلل امللفوؼ رػىت  ملػو الال يلت االقت او  ا ماـ دلن هو يف   ت     زلا     يف املطآقات (ٖ
 .   و  

 :آداب المسجد( م
 . املذهاب ملاماج  ال اجلمايملااللتني اد ادلا آ يداو امللاوات يف (ٔ

 من غ ا عض ادلاج     راح  ي   ا مل  يف اجل مل نبالً : )الت  ار ف ل املذهاب عض ادلاج  حل يث (ٕ

 . الت  ار  ف ادلااج   رب املاقاع عض ا  ال[متفق يا  ]( ياما غ ا    راح
 افػػػتت    ذنػػػوي ال املاهػػػ  اغفػػػآ  ال  امللػػػ ة  املاػػػ ـ ياػػػا رلػػػوؿ ا اػػػ  ا: )ديػػػاو درػػػوؿ ادلاػػػج  (ٖ

 .جل امل من امل روؿ  املآ   ال(  واب رمحتد
 (.عذا درل  ر ي  ادلاج  ف  غلاس رىت يلاي رينيتص: )املا و  ل ة رينيتص ذ مل ادلاج  حل يث (ٗ

  ػآاويػاملا      امل  ؛ احلآص ياا    ة املقآ ف امل آم  يثآة املػذيآ  املانيػ  يمػا ال يا ػق مب انػمل   ػك ا (٘
 .   عن اد امل اململ    رف  اي وات  ايراديث اجلانا مل املال   نل مجايمل ادلاج 

 ُكـــلٍّ  ِعنـــدَ  زِينَـــَتُكمْ  ُخـــُذواْ  آَدمَ  بَنِـــي يَـــا﴿قػػػاؿ  نيػػػاض  ال رػػػذ املبي ػػػمل   ف ي ػػػوف ادلاػػػا  ياػػػا  راػػػن ه ئػػػمل (ٙ
ف نيتػن  ػادلااس اجل ػ   املآا  ػػمل  ال[ٖٔ:اييػآاؼ]﴾ ْســرِِفينَ اْلمُ  ُيِحـب   الَ  ِإنـ وُ  ُتْســرُِفواْ  َوالَ  َواْشـَربُواْ  وُكلُـواْ  َمْسـِجدٍ 

 يذملد اافظػمل ياػا  ال(مال يمآهت   املاواؾ ي   يل   ةملوال  ف  شق ياا  : )قاؿ  الاملط امل  االلت اؾ
يعيػل املثػـو    املالػل    شػآب املػ راف   ؛ املػآ ا ت امل آيهػمل      انت  ين اي لػاخ  املقػاذ راتنظافمل ادلاج
 .مه  ما يف ر 

 ُػػػذهب اخل ػػػوع    ال عغػػػ ؽ  جهػػػبة اال لػػػاالت املػػػال  لػػػ ر  ننامػػػاً مولػػػ ق مل   ػػػايف رآمػػػمل   ػػػوت ا (ٚ
 .ادللاص   ؤذي
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 مػن  درؾ: )حلػ يث  ملآ رةالعال حلاجمل  ف ادلؤذف  ادللاي يف ادلاج الال غلوز اخلآ ج من ادلاج  عذا  ذ   (ٛ
 .[ا ن ماجمل       ايملاا ] (اجمل  هوال يآي  املآجنيمل فهو م افقؼلآج حل ال ملاف  هو يف ادلاج    رآجايذ
 .ال  عس  اجلاوس يف ادلااج  عذا ر يي يف ذملد  داب ادلااج  (ٜ

ماػتقال املقااػمل يف  ال يات ب  ف ي وف ادلاا  دارل ادلاج  يف ل   مل   قار   دب مػ    ػك ا (ٓٔ
 .ماال يني    ماتني اً ين ف وؿ امل ظآ  امل  ـ  يلال جاات 

عذا  وملػػػع ) حلػػػ يث  الال    ي تظػػػآ امللػػػ ة  ف ي ػػػاد  ػػػص   ػػػا ني ي ػػػآه عذا يػػػاف ا ناػػػاف يف امللػػػ ة (ٔٔ
  .[ مح   ا ن  ي ش امل ] (  ف  ي ا ن    ه ال فرن  يف   ةفعران املوملوو   رآج يام اً عض ادلاج  ر ي 

 
 :ذارـل األعـالة أىـص: ثالثا

 .دلاافآ  اخلا  ادلآيض  ا :ه  الأىل األعذار
 :صالة المريض( أ 
فنياػا  اليا ػ  ذملػد فػرف شػق   اـب ادلآيض املل ة قا ماال فرف مل ياتط  فقاي اال فرف مل ياػتط  فنياػا ج ػبال  

فقايػػ اال فػػرف مل  اػػتط  فنياػػا  ػػل  قا مػػاال فػػرف مل  اػػتط  ): ملنيمػػآاف  ػػن رلػػص  قػػاؿ امل ػػيب ظهػػآهال 
فػرف يجػػب  ال(  ا نفاػاً عال  لػنيها ا ػال يُ  الفماػتاق اً  المل  اػتط فػرف ):[امل اػا ي] زاد ال[ر اه املاخػاري]( ج اػد

ال  عف شػػػق يا ػػػ  فنيػػػل يػػػل  ػػػ ة يف ( ي ي  ػػػ )شػػػار  آ لػػػ ال فػػػرف يجػػػب  شػػػار  طْآفػػػ  يػػػن املآيػػػوع  املاػػػجود  
فاػػ  اجلمػػ   ػػص املظهػػآ  املنيلػػآ  ادلنػػآب  املني ػاو يف  قػػك  رػػ علاال  ال  اػػقط امللػػ ة يػػن ادلػػآيض مػػا  ال قتهػا
 .ما التطاع  ا  موجوداال  يتقي اداـ يق

 :رصالة المساف (ب
ُتمْ  َوِإَذا: ملقومل   نياض من مسارمل ا ل ـ ع ارمل املقلآ  اجلم  ملاماافآ لفآاً مااراً ماافمل قلآال  ِفي َضَربـْ

؛ [ٛٚ:احلػج] َكَفـُرواْ  الـ ِذينَ  يـَْفتِـَنُكمُ  َأن ِخْفـُتمْ  ِإنْ  الص ـاَلةِ  ِمـنَ  تـَْقُصـُرواْ  َأن ُجنَـاحٌ  َعلَـْيُكمْ  فـَلَـْيسَ  اأَلْرضِ 
فمن لافآ لفآاً  [.متفق يا  ]آ املل ة ي  ما رآج من م مل عض ادل ي مل رىت ياد مآة  رآر لَ قَ   يف امل يب 
عذا فػػارؽ   اي ػمل رينيتػصالاملآ   قصـرملػػ   ن  دلػن ؽل ػي ياػػا ايقػ اـ    اجلمػاؿ اماػملال ُلػ( قا ػ ين) ماارػاً يػومص
  .يامآ  ا   
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 ٔ-ٖ-ٔلموجز صفحة ا
مػػا  ػػص  قآياػػاً  ػػص امللػػ  ص يف  قػػك عرػػ اعلا رػػىت ي تهػػي لػػفآهال  هػػذه ادلاػػافمل  اػػا ي  الجمــعيــرخص و 
يف مثػػل  فػػا آة    قطػػار ملػػ  قلػػآ امللػػ ة  اجلمػػ   ملػو يػػاف لػػفآه ياػػا لػػ ارة     الي اػػو مػػرتاً   (  اػػنيص مثػانص)

 .مل مهما لهاك  لاا  هذه ادلاافمل فعيثآ؛ يف املافآ م ق  
 : وىي اليااح مج  املل ة يف  رواؿ :الصالة جمع

 .اجلم  دلاافآ غلوز مل  قلآ املل ةال   ق  ـ (ٔ
 .اجلم  دلآيض يا ق  م ق مل عذا  اا يل فآض  وقت  (ٕ
دل ػػق مل يثػػآة امل جالػػملال  ينيجػػب يػػن املطهػػارة مل ػػل  ػػ ةال يمػػن  ػػ  لػػاس  ػػوؿ    مػػذي    اجلمػػ  دلػػآيض  (ٖ

 .رياؼ    الت اململ  ضلوه
 .دلن مل  يذر  راجملال يخوؼ ياا نفا      ها     مامل       آر مني   ال    شنل ال   م   اجلم  (ٗ
                                       .اجلم   ااب نب ؿ ادلطآ (٘
 .اجلم   نيآفملال  هو ناد (ٙ
 :صالة الخوف (ج

 لػػواو يػػاف يف  ال   رػػآؽ    غػػريه لػػواو يػػاف اخلػػوؼ مػػن يػػ     الاملنيامػػاو ياػػا م ػػآ ي مل  ػػ ة اخلػػوؼ اتفــق
ْلـتَـُقمْ  الص ـاَلةَ  َلُهـمُ  فََأَقْمـتَ  ِفـيِهمْ  ُكنـتَ  َوِإَذا: فآ؛ ملقػوؿ ا  نيػاضاحل ػآ    املا ػ ُهم طَآئَِفـةٌ  فـَ  م َعـكَ  مٍّـنـْ

ْلَيُكونُواْ  َسَجُدواْ  فَِإَذا َأْسِلَحتَـُهمْ  َوْلَيْأُخُذواْ  ْلُيَصـل واْ  ُيَصـل واْ  لَـمْ  ُأْخـَرى طَآئَِفـةٌ  َوْلَتْأتِ  َورَآِئُكمْ  ِمن فـَ  َمَعـكَ  فـَ

َيِميلُـونَ  َوَأْمِتَعـِتُكمْ  َأْسـِلَحِتُكمْ  َعـنْ  تـَْغُفلُـونَ  لَـوْ  َكَفـُرواْ  الـ ِذينَ  َود   َوَأْسـِلَحتَـُهمْ  ِحـْذرَُىمْ  َوْلَيْأُخـُذواْ   َعلَـْيُكم فـَ

َلةً   َوُخُذواْ  َأْسِلَحَتُكمْ  َتَضُعواْ  َأن م ْرَضى ُكنُتم َأوْ  م َطرٍ  مٍّن ًذىأَ  ِبُكمْ  َكانَ  ِإن َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوالَ  َواِحَدةً  م يـْ

  [.ٕٓٔ:امل ااو] اً م ِهين َعَذابًا لِْلَكاِفرِينَ  َأَعد   الّلوَ  ِإن   ِحْذرَُكمْ 
ثاػك يف  ػ ة : قػاؿ ا مػاـ  محػ  ااب محػل املاػ ح  ث ػاو  ػ ة اخلػوؼالعض الػت  جمهور العلمـا  ذهػب 

  ػػ ة اخلػػوؼ يف  ر نيػػمل مواملػػ ؛ ا امل ػػيب  قػػ   ػػا   التمل  راديػػثال    لػػانيملال  يهػػا فنيػػل ادلػػآو جػػازاخلػػوؼ لػػ
 .قاعملال  يافافال  ذي قآدال  ذات املآ   طن طلا
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 :صفات صالة الخوف (ٔ
  :الصفة األولىـ ٔ
ينفاػه  رينيػػملال  يػذهاواال ف قومػػوا جتػػاه تمػػوا ي ا مػػاـ يف املث ا  ػمل  طا فػػمل رينيػملال   يثاػػك قا مػػاال رػىت يُ لػا   ف يُ 

 .  م تموا ينفاه  رينيملال  ياا  املني  ال    عيت املطا فمل ايرآرال ف لاوف مني  املآينيمل املثان ملال   ي تظآ رىت يُ 
ا  ػاملال منيػ  رينيػملال   ثاػك اه املنيػ  ال فلػا  ال  فا فمل جتػ ف فا فمل  ف ك م  امل يب   ين لهل) :الدليل
اه املنيػػ  ال  جػػاوت املطا فػػمل ايرػػآرال فلػػاا مػػ  املآينيػػمل املػػال  ق ػػك مػػن  ال   انلػػآفوا جتػػاال فػػعمتوا ينفاػػهقا مػ

  .[عال ا ن ماجمل ر اه اجلمايمل]( ااال فعمتوا ينفاه ال   لا  م     ال   ثاك جامل
 .قاعمذه امللفمل يف غب ة ذات املآ   ا امل يب  ق   ا  

  :الصفة الثانيةـ ٕ
ك منيػ  جل ش رينيػملال  املطا فػمل ايرػآر جتػاه املنيػ  ال     لػآؼ املطا فػمل املػال  ػا  ي ا ماـ  طا فمل من الا   ف يُ 

 .ي مني  رينيملال    ق ي يل فا فمل مل فاها رينيملاملآينيملال   قـو جتاه املني  ال   عيت املطا فمل ايرآر فتلا  
( نيػمل  ق ػا هػؤالو رينيػملال  هػؤالو ري  الرينيػملال   لػا   ا رلػوؿ ا  ػا  ) :ال قػاؿ ين ا ػن يمػآ :الدليل

  [.متفق يا  ]
 رر ر املطا فتص رينيملال  املطا فمل ايرآر مواجهمل ملاني  ال  ا رلوؿ ا  ا  : )ين ا ن يمآال قاؿ :الدليل

رينيػػملال    ا مػػ  امل ػػيب   انلػػآفواال  قػػاموا يف مقػػاـ   ػػ ام ال مقااػػص ياػػا املنيػػ  ال  جػػاو   ملئػػدال    ػػا  
 [.  متفق يا](   ق ا هؤالو رينيمل  هؤالو رينيمل لا  ال

ال  ف املطا فػػػمل املثان ػػػمل  ػػػت   نيػػػ  لػػػ ـ ا مػػػاـال مػػػن غػػػري  ف  قطػػػ   ػػػ هتا  احلآالػػػملال فت ػػػوف رينيتاهػػػا والظـــاىر
ي املآينيػػػمل املثان ػػػملال عال  نيػػػ   ف   لػػػآؼ املطا فػػػمل املثان ػػػمل مػػػن  ػػػ هتا عض لػػػا  اي ض ال  ُ  املطا فػػػمل متلػػػاتصال   ف

فلػاوا ينفاػه  رينيػملال  و ػ  ي املطا فمل املثان مل ػ  لا    قاـ هؤال: )ال قاؿ مواجهمل املني  ؛ فنين ا ن مانيود
 (.موا  لا  

 
 

 
 



 (www.drthaher.com: )موقع الدكتور ظاىر الظاىر       فقو العباداتر مقر 

 -٘ٚ -

 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
  :الصفة الثالثةـ ٖ
 املآينيتػاف ايرآيػاف ملػ  نفػً ال  اقتػ او  الي ا ماـ   ل فا فمل رينيتصال فت وف املآينيتاف اي مل اف ملػ  فآملػاً لا   ف يُ 

 .ل جا بادلفرتض  ادلت ف  
ر اه ](  ا  ػآرآين رينيتػصال   لػا  ا  طا فػمل مػن   ػ ا   رينيتػصال    ػا   ا    ن  : ) ين جا آ: الدليل

 [.امل افنيي  امل اا ي
ا  طا فػػمل رينيتػػصال    ػػعرآ اال فلػػا   القػػاعال   ق مػػك امللػػ ة ػػذات املآ   ا مػػ  امل ػػيب ي  ػػ: )قػػاؿ   يػػن جػػا آ

 [.ق يا  متف](  ر  ال  ملاقـو رينيتاف ا  املطا فمل ايرآر رينيتصال ف اف ملا يب   ا  
 :الصفة الرابعةـ ٗ

ي ا ماـ  املطا فتص مج نيػاال مػ  اشػرتايه  يف احلآالػملال  متػا نيته  ملػ  يف  ف ي وف املني   يف جهمل املقااملال ف لا  
مج ػػػػ   ريػػػػاف امللػػػػ ةال عال املاػػػػجودال فتاػػػػج  منيػػػػ  فا فػػػػملال    تظػػػػآ ايرػػػػآرال رػػػػىت  فػػػػآغ املطا فػػػػمل اي ضال   

 .مملت ادلتق   مملال   عرآ  مك املطا فمل ادلتعرآة م اف املطا فمل ادلتق   ق    اج ال  عذا فآغوا من املآينيمل اي ض  
 ػ ة اخلػوؼال فلػف ا  ػفص رافػ ال  املنيػ       ػا  شػه ت مػ  رلػوؿ ا : )ال قاؿ ين جا آ :الدليل

اال   مج نيػاال   رفػ  ر لػ  مػن املآيػوعال  رفني ػا مج نيػ ال ف  نػا مج نيػاال   ريػ ال  ريني ػا  ص املقااػملال ف ػ  امل ػيب 
  املاجود  املل ػ   املذي يا  ال  قاـ املل  اآلرآ يف ضلآ املني  ال فاما ق ا امل يب اضل ر  املاجود  املل  
ـال   ريػػ    ادلقػػ   آال   ػػعرآ املل ػػ  ادلػػؤر  آ  املاػػجودال  قػػامواال    قػػ ـ املل ػػ  ادلػػؤر  املػػذي يا ػػ ال اضلػػ ر املل ػػ

آاً   املػذي يا ػ ال املػذي يػاف مػؤر    اضلػ ر  املاػجود  املل ػ  ريني ا مج نيػاال   رفػ  ر لػ   رفني ػا مج نيػاال امل يب 
  املػذي يا ػ ال اضلػ ر املاػجود  املل ػ آ يف ضلآ املني  ال فاما ق ا امل ػيب   ادلؤر  يف املآينيمل اي ضال  قاـ املل  

 [. املا هقي ملر اه  مح   ماا   امل اا ي  ا ن ماج]( م ا مج نياً ال  لا    امل يب   ادلؤرآ  املاجود فاج  اال   لا  املل  
  :الصفة الخامسةـ ٘

ي منيػ  عرػ ر  ف   رل املطا فتاف م  ا ماـ يف املل ة مج نياال    قـو عر ر املطػا فتص  ػرزاو املنيػ  ال   لػا  
ي مل فاها رينيملال  ا ماـ جاه املني  ال    عيت املطا فمل ايرآرال فتلا   رينيملال   يذهاوفال ف قوموف يف  ُ املطا فتص

ملآينيػمل املثان ػملال    ػعيت املطا فػمل املقا مػمل يف ُ جػاه املنيػ  ال ف لػاوف ينفاػه  رينيػملال  ا مػاـ ي مػ  اقا  ال   يلػا  
 .موف مج نياً   ا ماـال  ياا   املطا فمل املثان مل قاي  فال   ياا  
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 ػ ة اخلػػوؼ يػاـ غػب ة صلػػ ال فقػاـ عض  ػػ ة   ػا ك مػػ  رلػوؿ ا : )ال قػاؿ يػن  ي هآيػػآة :الـدليل

املذين منيػ ال  ال ف   ا مج نيًا ػلآال فقاـ مني  فا فملال  فا فمل  رآر مقا ل املني  ال  ظهوره  عض املقااملال ف    املني
  ري  رينيمل  ار ةال  رينيك املطا فػمل املػال منيػ ال   لػج ال فاػج ت املطا فػمل املػال  ا ػ ال    ػ املذين مقا ل املني 

فذهاوا عض املنيػ  ال فقػا اوه ال   قااػك املطا فػمل  اآلرآ ف ق اـ مقا ل املني  ال   قاـال  قامك املطا فمل املال مني ال 
 رينيػوا  قا   يما هوال   قامواال فآيػ  رينيػمل  رػآرال املال يانك مقا ل املني  ال فآينيواال  لج  اال  رلوؿ ا 

 منيػ ال  لػػج ال  لػج  ا منيػػ ال    قااػك املطا فػػمل املػال يانػػك مقا ػل املنيػػ  ال فآينيػواال  لػػج  اال  رلػػوؿ ا 
( رينيتػافال  مل ػػل فا فػمل رينيتػػاف موا مج نيػػاال ف ػاف ملآلػػوؿ ا  ال  لػا   ـ فاػػا  ا ػقايػ   مػػن منيػ ال   يػػاف امل

 [.   و دا دال  امل اا ي ر اه  مح ]
 .مماـ رينيتافال  مل ل فا فمل رينيملا فمل ياا رينيمل م  ا ماـال ف  وف مل ف  قتلآ يل ف :الصفة السادسةـ ٙ

اً رافػ ال   ػف   اً امل ػاس رافػ   ػفصال  ػف   فلػ   ا  ػذي قػآدال  ػا   امل يب   ف  : ) ين ا ن يااس :الدليل
ا مػػ  ا املػػذي رافػػ  رينيػػملال   انلػػآؼ هػػؤالو عض م ػػاف هػػؤالوال  جػػاو د ر   ملئػػد فلػػا  مػػوازي املنيػػ  ال فلػػا  
فػػآض ا امللػػ ة ياػػػا : )قػػاؿ   يػػن ا ػػن ياػػػاس ال[ ا ػػػن راػػاف   ػػ    ر اه امل اػػا ي]( رينيػػمل رينيػػملال  مل يق ػػوا

 .[   و دا د  امل اا ي ر اه  مح   ماا ]( يف املافآ رينيتصال  يف اخلوؼ رينيمل   يف احل آ  ر نياال نا    
 :كيفية صالة المغرِب في الخوفِ ( ٕ

 ػػ ة ادلنػػآب ال يػػ راها قلػػآال  مل يقػػ  يف شػػيو مػػن ايراديػػث ادلآ يػػملال يف  ػػ ة اخلػػوؼ  نيػػآض مل  ف ػػمل 
ي لػػػػا  ـ  املطا فػػػػمل اي ض رينيتػػػػصال  يُ ي ا مػػػػالػػػػا  ف هػػػػاال ف جػػػػوز  ف يُ  اختلــــف العلمــــا  ػػػػ ة ادلنػػػػآب؛  ذلػػػػذا 

 .ي  املطا فمل اي ض رينيملال   املثان مل رينيتصلا   املطا فمل املثان مل رينيملال  غلوز  ف يُ 
 :الصالة أثنا  اشتداد الخوفِ ( ٖ

 ُِ ا يل  ار  راب التطايت ال راج ً    رايااال ماتقا ً املقاامل فوؼال  ا  اخلوؼال  املت مك املل   عذا اشت  
ومئ  ػاملآيوع  املاػجودال ي فمػا  م ػنال  غلنيػل املاػجود  رفػض مػن املآيػوعال  ياػقط ي ػ  ااهاال يُ    غري ماتق

 .من ايرياف ما يجب ي  
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
وا رجػاالً فرف ياف روؼ  ش  من ذملدال  ػا  : )ملل ة اخلوؼ يف     امل يب   قاؿ ا ن يمآ :الدليل

 [.ر اه املاخاري] (املال  غري ماتقاا هاماتقااي املقا يااناً ق اماً ياا  ق امه ال    ُر 
 ُػػومئ  راياػػاً    قا مػػاال فلػػل   فػػرف يػػاف رػػوؼ  يثػػآ مػػن ذملػػدال: )ال قػػاؿ  ف ا ػػن يمػػآ ال[ماػػا ] يف ر ايػػمل 

 .(عؽلاوً 
 :صالة الطالب والمطلوب( ٗ

املقااػملال  ا  ا ؽلاوال  ملو ماشػ اً عض غػريال  ا  املني    ؼلآج  قك املل ة   من ياف فاملااً ملاني  ال  راؼ  ف يفو 
   راؼ ياا نفا ال  ل من م ني  ي   ين املآيوع  املاجودال ادلطاوب مثل املطاملب يف ذملدال  يا ق مما ي

  عمل هػاال  غلػوز ي  ا ؽلاو عض  ي جهمل  وج ػلا  ؛ فرن  يُ مفرتسٍ  ال    ر وافٍ ال    مل،ٍ من ي  ٍ  ؛    ها ال    مامل 
 .  مني الً ي  ال عذا مل غلال    رآيقٍ ال من ل لٍ مااحٍ  بٍ آَ ذملد يف يل هَ 

اذلذ ال  ياف ضلو يآفاتال عض رامل   ن لف اف   نيثين رلوؿ ا : ال قاؿ ين يا ا  ن  ن س :الدليل
ع  يرػاؼ  ف ي ػوف   ػين     ػ  : فآ يتػ ال  قػ  ر ػآت  ػ ة املنيلػآال فقاػك: قػاؿ ال( ذهبال فعقتاػ : )فقاؿ

 المػػن  نػػك ؟: فامػػا دنػػوت م ػػ ال قػػاؿ   ضلػػوهال ؽلػػاوٍ ئ ع ِمػػيال  ُ  ػػا  مػػا يُػػؤر آ امللػػ ةال فانطاقػػك  م ػػيال   نػػا  ُ 
ع  ملفػي ذملػدال فم ػ ك منيػ  : فقػاؿ د جتم  ذلذا املآجلال فجئتد يف ذملدالرجل من املنيآبال  انين  ن: قاك

 .[ن احلاف  عل اده   و دا د  املا هقي  را   ر اه  مح ]ا  م  ينال ياو    ا فيال رىت  آد لايملال رىت عذ
 

 :ـــةعـمُ الة الجُ ـص: رابعا
 . يـو املنَيُآ  مل: تسم ىم تق مل من اجتماع امل اس ملال ة ف هاال  يانك  ػ     اجل    ادل   ػالُجُمعة 

 :حكم صالة الجمعة( أ
ياػم  امل ػ اوال  قػ   الغػري ماػافآ الاػتوفنمُ  الماػا  ال  ا ػمُ  الآ  ُرػ الذيػآ ؛يص ياا يػل فرض  ة اجلمنيمل 

 .[ر اه  مح      اب املا ن]( ال فا  ا ياا قاا   هتا ناً آؾ ث ث مجُ من  َ : ) اريها  قومل    امل يب  وي  
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
  :سنن الجمعة( ب

ا ػري  املت   ال ملػاس  راػن املث ػاب الط ػب املت   ال  ظػ املت   الاالغتااؿ: منهاقال اخلآ ج ملل ة اجلمنيمل  مور  ُيسن
 دنػا  ال م ػا  مل يآيػب ال    ػآ  ا ت ػآ المػن غا ػل  اغتاػل: )ال  ا نلات؛ حلػ يثنو من ا ماـماش اال  امل   
ر اه  محػ     ػ اب املاػ ن ](  جػآ يمػل لػ مل  ػ امها  ق امهػا  الػتم ال يػاف ملػ    ػل رطػوة ال مل ياػغِ  المن ا مػاـ

 .[ را   املرتمذيال       احلاي   ر اه ا ن رااف  ا ن ربؽلمل
ر اه امل اػا ي  احلػاي  ]مػا  ػص اجلمنيتػص  ف يقآ  لػورة امل هػ  يػـو اجلمنيػملال فمػن قآ هػا  ملػاو ملػ  مػن امل  ػور  وُيسن

 [.متفق يا  ]ال  ُي ثآ امل ياوال فرف يف يـو اجلمنيمل لايمل ال يُآد  ف ها امل ياو [ املا هقي
 ه  محػ     ػ اب املاػ ن عال املرتمػػذير ا]  ال فػػرف  ػ   ا منيآ ملػمل يا ػ  ة ياػا امل ػيب املل ػمػن ُي ثػآ  ف  ُيسـنو 

 .[     ر اه ا ن رااف  امل ارمي  احلاي    
 :فضل يوم الجمعة( ج

 ف   ُ رآج م هاال  الدرل اجل ملال  ف    ُ ق  دـ رري يـو فانيك ف   امل مس يـو اجلمنيملال ف   ُراِ : )قاؿ 
 [.ر اه ماا ](   قـو املاايمل عال يف يـو اجلمنيمل ال
  :عةصفة صالة الجم( د

 . ني  ا قاممل ملال ةرينيتص جهآاً ا ا ماـ لا  ُي رتط ملل ة اجلمنيمل  ق  ـ رطاتصال   يُ 
 .ها ظهآاً ها مجنيملال  من  درؾ د ف ذملد  مت   من  درؾ املآيوع يف املآينيمل املثان مل فعيثآ  مت  

 
 :نــالة العيديـص: خامسا

 ي ػػادال  هػػو يػػـو املِفطػػآ  يػػـو ايمْلػػ اال  مسُ ػػي  املني ػػ ؛ ينػػ  ينيػػود : ي ػػ ال  مجنيػػ  :ال  ارػػ همثػػن   :العيــدين (أ
 . يت آر

 .ااويمت    مآ ما رىت امل    شآيها امل يب  الين املظاهآةنيا آ امل   ن ش   ة املني   م
 . يآر  نيض املنياماو  جوما الل مل مؤي ة :حكمها (ب
وا  ػػا   النياػػ   املني ػػ  عال  نيػػ هال فػػرف مل يُ ار فػػاع امل ػػمس قػػ ر رمػػت عض ز اذلػػا مػػن ؛يلػػ ة امل ػػ ا :وقتهــا (ج

 .ق اوً  من املن ِ 
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 :عيدينسنن صالة ال( د

  املػػذاهب ذلػػاال  ياػػاس  ف يت ظ ػػ وُيســنخلػػآ ج ما ػػآاً ماشػػ اً عف  م ػػنال  ويســنفنياهػػا يف امللػػ آاوال  الســنة
 ف يػذهب مػن فآيػق  يآجػ  مػن  وُيسـنرآ ج امل ااو مل ن ال يت جن  بي مل  ال يتط نبال  وُيسن  ران ث ا  ال
 يل متػآات   ػآاً قاػل اخلػآ ج  سنويُ  ق م   ة ي   ايمل ا   عرري   ة ي   املفطآال  وُيسنفآيق  رآال 

 .ملل ة ي   املفطآال  ا مااؾ ين اييل قال   ة ي   ايمل ا مل عيل من  مل  ت 
 : صفة صالة العيدين(ىـ

عرػػآاـ   اػػرية   نيػػ  ػ يف اي ض  ػػ   يُ ا مػػ  رينيتػػص  ػػ   ذاف  ال عقامػػملال ـ ا مػػاـ فلػػا   قػػ    العذا رانػػك امللػػ ة
 يف املآينيػػمل املثان ػػمل قاػػل املقػػآاوة  اػػاً  نيػػ    اػػرية  ػػ   لػػك   اػػريات ز ا ػػ ال  يُ  ػ  الػػتفتاح  قاػػل  نيػػوذ  قػػآاوة

 ػػص يػػل   اري ػػصال   يقػػآا املفاذػػمل  ي ياػػا امل ػػيب لػػا   ػلمػػ  ا  يُ مػػ  يػػل   اػػريةال  ي يػػ  االنتقػػاؿال  يآفػػ 
 .طاتص م الاتصطب رُ  لورة يف يل رينيملال  غلهآ  املقآاوة ف هماال  عذا لا   رَ 

ه  ياػػػا امللػػػ قمل   ػػػص ذلػػػ  مػػػا رػػػث   طـــرالفِ  عف يػػػاف يف  ال  ر ػػػ  ايملػػػ  ملذلػػػ ػػػص   األضـــحىاف يف رف يػػػفػػػ
 . من  درؾ ا ماـ قال ل م   متها ياا  فتهاال  ال ق او ياا من فا ت    ة املني   .ؼُلآجوف

  :التكبير في العيدين( و
فػآاغ ا مػاـ مػن رطاػمل املني ػ ال  مػا املت اػري مػن غػآ ب مشػس مل اػمل املني ػ  عض  الفطرُيان املت  اري ادلطاق يف ي   

 :نوعينفهو ياا  األضحىيف ي   
 .  مل امل املني   آال  يتعي  طاقال من ا ت او ي آ ذي احلجمل عض فآاغ اخلطامل يـو امل   مُ  (ٔ
 .ق    يقب يل فآي مل يف مجايملال من   ة فجآ يـو يآفمل عض يلآ  رآ  ياـ املت  آيقمُ  (ٕ

 . ه اؾ  فات  رآرال (ا  ي    احلم  ال ي  واهلل الال عمل  عال ا ال ا  ي ا  ي ) :صفة التكبير
 

 :ا ـــالة االستسقـص: سادسا
 .ياو ملطاب املا ق اامل   : ىو االستسقا 

 :حكم صالة االستسقا ( أ
 . ج  ك ايرض  ارتاس ادلطآ عذا ال  ة االلتاقاو ل مل مؤي ة

 .املل اـ ارنال  املل قمل   ادلظاملال   آؾ املت   مل اسال   مآه   املتو مل  رد  ا ماـ اخلآ ج  ي  ا  راد عذا 



 (www.drthaher.com: )موقع الدكتور ظاىر الظاىر       فقو العباداتر مقر 

 -ٕٙ -

 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
  :ة صالة االستسقا صف( ب

ػػ ف ؼلػػآج امل ػػاس مُ    ؼلطػػب مػػ  رطاػػمل  ارػػ ةال  الي ا مػػاـ مػػ  رينيتػػص يلػػ ة املني ػػ ف لػػا   التػػذملاصنيص مُ تخ  
 ػػػ يادل ػػاا ػػ  ػػن قااهػػا ػػ ال  يقاػب امل ػػاس  ملااػػته  املػال ؽلُ   ثػآ ف هػػا مػػن االلػتنفار   ػػ  ة اآليػػات املػال  ػػعمآيُ 

 . اقت اًو  آلوؿ ا 
تاػػػ  الً متواملػػػنياال مُ  رػػػآج رلػػػوؿ ا : )يػػػن امللػػػ ة يف االلتاػػػقاوال فقػػػاؿ لػػػئل ا ػػػن ياػػػاس  :الـــدليل

 [.ر اه  مح   امل اا ي  ا ن ماجمل]( اال فلا ا رينيتص يما ُيلاا املني  ت آ يتخ  نياً مُ مُ 
  ػا  ا  ضلػن مػ  ) :قػاؿ حلػ يث  نػس  ؛ب جام  ي ػ    ؿ نب ملػ اآ ثو   مل ل رنيآض ملامطآ   املت   نسُ و 

ينػ  رػ يث يهػ  :  قػاؿ ال؟مل   نيك هػذا:    من ادلطآال فقا امطآال ف اآ ثو   رىت   ا  رلوؿ ا
 .[ر اه ماا ] ( آ    نياض

 
 :وفـــسكُ ـالة الـص: سابعا

 . ي ذهب نورها: امل مس َيَاَفك
 .يافك امل مس  املقمآ:  املقمآال  يقاؿ الُخُسوف سلت،  امل مسال  والُكُسوف

 .فرذا ُيافك امل مس    ُرا  املقمآ فبع امل اس عض املل ة
 . ةُل  مل مؤي   :صالة الكسوف حكم( أ

  :دليل مشروعيتها( ب
: اؿ امل ػاسيػـو مػات ع ػآاه  ال فقػ ان  ػفك امل ػمس ياػا يهػ  رلػوؿ ا : قػاؿ  ين ادلنرية  ػن شػنيامل

عف امل ػػمس  املقمػػآ  يتػػاف مػػن  يػػات ا يػػب  جػػلال ال ي  اػػفاف : )ان اػػفك دلػػوت ع ػػآاه  ال فقػػاؿ امل ػػيب 
 [.متفق يا  ]( اييوا ا  نياض   اوا رىت   جَ دلوت  ر   ال حل ا  ال فرذا ر يتموعلا فاد

 :ة صالة الكسوفصف( ج
ياػمل جهػآاال   يآيػ  ريويػاً فػويً ال   يآفػ  مػن املآيػوع  يقػآ  ال  يقآ  املفاذملال  لػورة فو ف      الي رينيتصلا   ف يُ 

  ياػج   يآفػ يآي  ريوياً فوي ً  مل     قل من اي ؿال     لورة فويامل  مل  ها  قل من اي ضال    الاملفاذمل
  .د يف املآينيمل املثان ملف فنيل مثػل ذمل الـولج  ص فوياتصال   يق

 .(ت  ر   لج ا التصويات يف رينييُ  ر   ُر : )الصالة فتكون
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 ٔ-ٖ-ٔصفحة الموجز 
 : فانيػػػػػػػػث م اديػػػػػػػػاً  ُراػػػػػػػػفك امل ػػػػػػػػمس ياػػػػػػػػا يهػػػػػػػػ  رلػػػػػػػػوؿ ا : قاملػػػػػػػػك  يػػػػػػػػن يا  ػػػػػػػػمل :الــــــــدليل

قاـ ق اماً فوي ً : ) يف ر ايمل [.متفق يا  ]( ر   رينيات يف رينيتص   ر   لج اتا  املل ة جامنيملال فقاـ فلا  )
 [.متفق يا  ] (...املاقآةال   ري  ريوياً فوي ً  ضلوا من لورة

 
 :ازةـــنـالة الجــص: ثامنا

 ََ  .ال  ملام ك  املاآيآ منيا ػ  فتت اجل    ياآها ػ نازةالِج
 مػن شػه ها رػىت من شه  اجل ازة رىت ُيلاا يا هػا فاػ  قػرياطال : )قاؿ  :فضل الصالة على الميت( أ

 [.متفق يا  ] (مثل اجلااص املنيظ مص: )افاف؟ال قاؿري  ما املق: ال ق ل(ُ  فن فا  قريافاف
  :ة صالة الجنازةصف( ب

 ػ نيػػوذاملت   مػػ  ػ اي ضاملت اػػرية   نيػػ   ر نيػػاال يقػآ   ػػ   املاػ مل  ف يقػػ  ا مػػاـ ي ػػ   ػػ ر املآجػػل   لػػط ادلػػآ ةال  يُ 
 يقػػ   الاملثاملثػػمل يػػ يوا ملام ػػكال   املت اػػرية املآا نيػػمل  نيػػ  ػػه ال   ياملت    ي ياػػا امل ػػيب لػػا  املثان ػػمل يُ   نيػػ املفاذػػملال   

 .   اا ممل  ار ة ين ؽل   اا  ال   يُ فنياً ي ي  م  يل   اريةرا القا  ُ 
 :للميت بعد التكبيرة الثالثة األدعية المأثورة عن النبي ( ج
ت ػػاال  شػػاه نا  غا ا ػػاال   ػػنرينا  يارينػػاال  ذيآنػػا   نثانػػاال  ػػا  م   املاهػػ  اغفػػآ حل   ) :الــدعا  للميــت الكبيــر (ٔ

ا فعر ػػ  ياػػا ا لػػ ـ  املاػػ ملال   ػػيػػل شػػيو قػػ يآال املاهػػ  مػػن  ر  تػػ  مِ    قاا ػػا  مثوانػػاال   نػػك ياػػاعنػػد  نياػػ  مُ 
 راػ ال  اغاػا  بملػ ال    لػ  مُ   يا هماال املاه  اغفآ مل   ارمح ال  ياف   اي  ي ػ ال   يػـآ نُ ا فتوف      من  وف ت  مِ 

مػػن  ال     ملػػ  داراً رػػرياً نسقػػا املثػػوب اي ػػ ض مػػن املػػ      نوب  اخلطايػػا يمػػا يػُ   مػػن املػػذ  دال  نق ػػآَ  ادلػػاو  املػػثاج  املاَػػػ
ال   درا  اجل ملال   يذه من يذاب املق ال  يذاب ػ هذه را مل  املآجل د ف ادلآ ة ػ دارهال  ز جاً ررياً من ز ج 
: يزيـد ؽل ػن  ف ال [ر اه  محػ   املرتمػذي  امل اػا ي   ني ػ  ي ػ  ماػا  يػن امل ػيب ]( ر ملػ  ف ػ امل ارال   فات مل  يف ق هال  نػو  

 . [ر اه   و دا د  ا ن ماجمل ين امل يب ]( ال  ال   ا ا  ني ههاملاه  ال ذآم ا  جآ )
ل  ػػ  موازي همػػاال ا ػػاال املاهػػ  ثق ػػ نياً رلَُ فػػاال  شػػفِ آَ رػػآاً ملوامل يػػ   فػَ املاهػػ  اجنياػػ  ذِ ) :الــدعا  للميــت الصــغير (ٕ

(.  ػػ   آمحتػػد يػػذاب اجل  ِ   حلقػػ   لػػاا لػػا  ادلػػؤم صال  اجنياػػ  يف يفاملػػمل ع ػػآاه  ال  قِػػ ال  يظػػ   ػػ   جورعلػػا
: ال  مل ػن دؿ يا ػ  رػ يثهذا املػ ياو ملالػنريال  مل يػآد  ػامل ، يػن امل ػيب  ػ رمحه  ا ػ املنياماو استحسن

 .[ر اه  مح      اب املا ن](  يُ يا ملوامل ي   ادلنفآة  املآمحمل املطفل ُيلا ا يا   ...)
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
 :ـزكــاةالفقــو (  ٔ)
 :مقدمـة. أ

املبياةال  شآ ط  جوماال  ادلاػا ل ادلتنياقػمل  ػذملدال   هػل املبيػاةال  ر اـ  ُي   هذا امل رس مل تنيآؼ املطاملب ياا 
 . ايمواؿ املال جتب ف ها املبياةال  زياة املفطآ

 :األىداف المؤىلة. ب
  . فوا   عرآاج املبياةال  ر   ماننيهاال  شآ ط  جومايتنيآؼ املطاملب ياا  ٔ-ٔ

 .اير اـ املفآي مل ادلتنياقمل   آ ط عرآاج املبياةاملطاملب  يفق  ٕ-ٔ

 .   اؼ املبياة املثمان ملاملطاملب  يني د ٖ-ٔ
 .هل ايمواؿ املال ي  ه جتب ياا املبياةال  ـ ال جتب؟ياتط   املطاملب  ٗ-ٔ
 .اير اـ ادلتنياقمل  بياة املفطآينيآؼ املطاملب  ٘-ٔ
 :موجز الدرس. ج

 :المقدمة -ٔ

يا    ادلاؿ  فق شػآ ط زلػ دةال  هػي  جتب ياا من  نني  ا  من  رياف ا ل ـال ثاملثاملهي املآين  املبياة
ظلػػوذج را ػػ  ملات افػػل االجتمػػايي يف ا لػػ ـال فنياػػا  هػػل ايمػػواؿ  املتجػػارات  املثمػػار  مػػامل ي م مػػمل ايننيػػاـ 

زيػػاة   غلػػب ياػػا يػػل ماػػا   ف ؼلػػآج. زيػػاة لػػ ويمل  مبقػػ ار زلػػ د   لػػآؼ ملأل ػػ اؼ املػػال رػػ دها ا 
  .   يا    رمتاـ   اـ رم اف املفطآ  ني   ف ؽلن  ا 

 :ملخص المواضيع -ٕ

 .املبياة  ر مها  ر   ماننيها منين -أ
 .شآ ط  جوب املبياة  ادلاا ل ادلتنياقمل  ذملد -ب

 . هل املبياة -ج
 .ايمواؿ املال جتب ف ها املبياة -د

 .زياة املفطآىـ 
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
 ةاـــكز ـ ال فقــو 

 
 .الزكاة وحكمها وفوائدىا وحكم مانعها معنى: أوال

  :الزكاة معنى( أ
 .امل ماو  املبيادة :ـةلغالزكاة 
 :  ػػػػػػػػػػػ   يق ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػن اآلفػػػػػػػػػػػاتال قػػػػػػػػػػػاؿ  نيػػػػػػػػػػػاضج م ػػػػػػػػػػػ   ي م  ج زيػػػػػػػػػػػاة؛ ينػػػػػػػػػػػ  يبيػػػػػػػػػػػ  ادلخػػػػػػػػػػػآَ ادلخػػػػػػػػػػػآَ  يَ مٍّ وُســـــــــــ
 ِْبَها َوتـُزَكٍّيِهم ُتَطهٍُّرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذ [املتو مل:ٖٔٓ.] 

  .هي املق ر املواجب عرآاج  دلات ق   يف ادلاؿ املذي  اغ نلا اً   آ ف  :واصطالحاً 
  :الزكاة حكم( ب

 (املثان ػمل) فآملك يف املاػ مل   امل تاب  املا مل  ا مجاعال واجبة هي  الينث مػن  رياف امل   املثامل نالركي املبياة ه
 . موملنياً  (اث ص  مثانص)  املل ة يف يتا   املنيبيب يف  قآهنا ا من اذلجآةال  ق 

 .[ٖٗ:املاقآة] َوَأِقيُموا الص اَلَة َوآُتوا الز َكاةَ : قاؿ  نياض
امللػ ةال  عيتػاو وؿ اال  عقامػػػمل عملػ  عال ا    ف زلمػ اً رلػ شهادة  ف ال ؛ُ يِنَ ا ل ـ ياا  س):  قاؿ 

 .[متفق يا  ] (ـو رم افال  رج املا كاملبياةال   
مػػاننيي املبيػػاة؛ يهنػػ  م نيػػوا شػػنيرية ياػػرية مػػن شػػنيا آ   ف ياػػا ري  تهػػاال  قػػ  قا ػػل امللػػ ا ملادلاػػامو  وأجمــع
 . ا ل ـ

 :وآثارىا على الفرد والمجتمع الزكاة فوائد( ج
 :منها النيود ياا املفآد  اجملتم ملابياة  ثار  فوا   يثرية  

 وَق ُشـح  نـَْفِسـِو فَُأْولَئِـَك ُىـْم اْلُمْفِلُحـونَ َوَمْن يُ  :قاؿ  نياض الاملذم   ت  ؽ من امل    طهري مل فس ادلتل    (ٔ
يِهْم ِبَها: اضال  قاؿ  ني[ٜ:آاحل ] ُرُىْم َوتـُزَكٍّ  .[ٖٓٔ:املتو مل] ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهٍّ

قػػاؿ  ال لػػني اً يف مآملػػا     ريػػ اد املػػ فس ملااػػذؿ امتثػػاالً يمػػآ ا الدلاػػا  ياػػا مقا مػػمل فت ػػمل ادلػػاؿا آ  ػػمل  (ٕ
َنة إ:  نياض ن َما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفتـْ َِ [املتنا ن:ٔ٘.] 

ْيــُتْم ِمــْن زََكــاٍة ُترِيــُدوَن َوْجــَو الل ــِو فَُأْولَِئــَك ُىــْم اْلُمْضــِعُفونَ :  يػػمٌل ف ػػ ال قػػاؿ  نيػػاضاملدلػػاؿ   اظلػػاٌو  (ٖ  َوَمــا آتـَ
 [.ٜٖ:املآـ ]
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
يَــا أَيـ َهــا ال ــِذيَن آَمنُــوا الَ تـُْبِطلُــوا : مػػن ُذؿ  احلاجػػمل  عيػبازه   ػػوف يآامتػػ ال قػاؿ  نيػػاض املبيػاة ذآيػآ آلرػػذ (ٗ

 .[ٕٗٙ:املاقآة] َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنٍّ َواأَلَذى
 :الزكاة حكم مانع( د

  . ملآلومل   ين  م ذب   ؛فهو يافآ جاحداً من م نيها 
 .  ؤرذ م   قهآاال  ال ي فآ ال   عمثاً يظ ماً  الم  ايتقاده  وجوما بخالً  من م نيها 

  :الزكاة وجوبشروط : ثانيا
 :  هي خمسة

 .ال  يذا ادلآ  ف  جتب ياا يافآ ملاط ف يما    فآه الا ل ـ (ٔ
 .؛ ين  ال ماؿ مل     ً ف  جتب ياا املآق ق الاحلآيػػمل (ٕ
 .املتلآؼ ف   ياا راب ارت ارهملاماملد   ي وف النريملارق  ادلاؿق  يتنيا    ال :ومعناهال ادلاد املتاـ (ٖ
 . هو املق ر املذي عذا  ان  ادلاؿ  جاك ف   املبياة صابوالنٍّ  ال اوغ امل  لاب (ٗ

 . ارت ؼ نوع ادلاؿامل لاب  ؼلتا  
م مػمل ايننيػاـ  ايمثػاف )يف  شـرطياػا ماػد ادلػاؿ لػ مل قمآ يػمل ياماػملال  هػذا   ف ؽلػآ  : ومعناهُمِ ي احلوؿال  (٘

ملػػ  ذملػػدال فهػػي  اػػ  ي ػػاهاال  مػػىت  يشــترط فــال (اخلػػارج مػػن ايرض  ر ػػت املتجػػارة)ال  مػػا (ارة يػػآ ض املتجػػ
 .نق، امل  لاب يف  نيض احلوؿ انقط   التعن  روالً ج ي اً 

 :متعلقة بشروط الزكاة مسائل: ثالثا
  :زكاة مال الص غير والمجنون (أ

 .ال  يُبي ي ي هما  مل هماجتب ياا امللنري  اجمل وف املبياة يف مامل هما  ايتماؿ امل آ ط
ُرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  ُخذْ : يمـو قومل   نياض: الدليل   [.ٖٓٔ:املتو مل] ِبَها َوتـُزَكٍّيِهم ُتَطهٍّ
آ ا يف: ) ملقومل     [.ل اده    تر اه املط ا   ع](  مواؿ امل تاما ال  عياها املبياة اجت 
 .ما مل يااغ (ايب)ففل  نري فق   امل ه يل : واليتيم

 :زكاة الد ين (ب
من  َيطا مااًل آلرآ يااغ نلاب زيػاة  م ػا يا ػ  احلػوؿال  جػب زيا ػ  مل ػل يػاـ عذا يػاف ادلػاؿ ي ػ  ماػيو 

 .يقا  ال فرف قا   ا ت      ياماً ج ي اً   اذؿال   ما عذا ياف ي   منياآ    شلافل ف  زياة ف   رىت
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
 :اة األموال الظاىر دون الباطنةزكالد ين مانع من  (ج

ياملػػػذهب  املف ػػػمل   ؛الباطنـــةلػػػابال فػػػ  زيػػػاة يا ػػػ  يف ايمػػػواؿ مػػػن يػػػاف ي ػػػ  نلػػػاب  يا ػػػ  ديػػػن يُػػػ ق، امل   
 ياػػايػػاف يانيػػث املاػػنياة   يادلواشػػيال فاملػػ ين ال ؽل ػػ  املبيػػاة ف هػػا؛ يف امل ػػيب   ؛الظــاىرة امل قػودال  مػػا ايمػػواؿ 

مل يُ قل ي ه   هن  لعملوا    اما هل يا ه  دينال  يف  نفس املفقػآاو  ر اب ايمواؿ املظاهآ  يذا رافا هال   
 .املااف ملايمواؿ   و ؼ عمل ها   ؼ 

 :زكاة األموال المد خرة (د
ي ذملػد ادلػاؿ بي ػدل آ ع جتاري    ز اج      او م بؿ  ضلوهال غلب يا ػ   ف يُ   د رآ مااًل حلاجت  ادلاتقاا مل؛ من

 .احلوؿ   عذا  اغ نلا اً  م ا يا
 :األموال العامة التي ال مالك لها (ىـ

يػوات  ادلػوارد  غريهػاال  يػذا ايمػواؿ يعمواؿ امل  ملػمل املػال جتمنيهػا مػن املب    املنياممل املال ال ماملد منيص  ذلا؛ ايمواؿ
 .ادلوقوفمل ياا جهمل ياممل ياملفقآاو  ادلااج   ادل ارس  ضلوهال ال زياة ف ها

 :زكاة الراتب الشهري (و
يػػوف آ يػػل شػػهآ جػػبو مػػن را اػػ  امل ػػهآي فاملػػل يػػن نفقتػػ ال فف ػػ  املبيػػاة عذا  اػػغ نلػػا اً  م ػػا يا ػػ  مػػن يػػاف 
 .  رآهال ؼُلآج ف   زياة مه ا  ايرفق  ف غلنيل ادلوظ  شهآاً مني  اً يل ياـ واألحوطرواًلال 

 : زكاة رواتب الت قاعد (ز
اة ف هػػا  ملػػو م ػػا يا هػػا احلػػوؿ   انػػك ال زيػػ الر ا ػػب املتقايػػ  ادلػػ  رآة ملاموظػػ  ياػػا مػػ ر لػػ ص اخل مػػمل

عذا  لػػ ملقايػػ ال فمػػىت قا ػػها زياهػػا  نيػػ  نلػػا اً؛ ينػػ  ال ؽلا هػػا رق قػػمل  ال ؽل ػػن احللػػوؿ يا هػػا عال ي ػػ  املت  
 . انك نلا اً 

يا ها مىت شاوال فق  لػاق   ياتط   احللوؿ ال ما عذا يانك مل   مواؿ ي   امل آيمل    ادلؤلامل   ظاـ االد رار
 .مواؿ ادل  رآةيف زياة اي

  :ة إخراج الزكاةني   (ح
  ي ػوي فاال  غري ادل ا  ال   من ن مل عرآاج املبياة ي   عرآاجهاال ف  وي املبياة    املل قمل املواجامل عذا ياف م ا  

ارتااب مػاؿ  مل  وزض من  هل املبياةال ال غلي    مل  ال فمن  يطا ماؿ آلرآ يقآض رانال     ات ادلقرتَ 
 .مل ي و ذملد ي   عرآاج املقآض يبياة؛ ين  
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 ٔ-ٗ-ٔصفحة الموجز 
 :أىل الزكــاة: رابعا
ـــاِب  :قػػػاؿ  نيػػػاض  َهـــا َواْلُمَؤل َفـــِة قـُُلـــوبـُُهْم َوِفـــي الرٍَّق ـــَدقَاُت لِْلُفَقـــَراِ  َواْلَمَســـاِكيِن َواْلَعـــاِمِليَن َعَليـْ ِإن َمـــا الص 

ـــِبيلِ  ـــِن الس  ـــِبيِل الل ـــِو َوِاْب ـــي َس ـــارِِميَن َوِف ـــيمٌ  َواْلَغ ـــيٌم َحِك ـــْن الل ـــِو َوالل ـــُو َعِل ـــًة ِم    ال[ٓٙ:املتو ػػػمل]  َفرِيَض
 : وىم ال غلوز  آفها ملنريه ال  ثمانيةيف هذه اآليمل اي  اؼ املذين   ف  ذل  املبياةال  ه    ا  ص  

ايتػػ  ال  ينيطػػا متػػاـ يفال    ال غلػػ  شػػ ئاً   ػػ مػػن نلػػ  امل فايػػمل  قػػل  مػػن غلػػ   :وىــومجػػ  فقػػريال  الاملفقػػآاو (أ
 .ملا مل

ال  ينيطػػا متػػاـ  فهػػو  راػػن رػػاالً مػػن املفقػػري المػػن غلػػ  نلػػ  امل فايػػمل :وىــومجػػ  ماػػ صال  الادلاػػايص (ب
 .يفايت  ملا مل

ال  ينيطػػوف فهػػ     ايمػػآ  عرػػذ املبيػػاة مػػن   ػػ اما   ػػآفها يف ملػػآفهااملػػذين يا   وىــم الاملنيػػاماوف يا هػػا (ج
 .من املبياة  ق ر  جآة يماه   ملو يانوا  غ  او

آجػػػا  ريطػػػا ه  قػػػوة عؽلػػػاهن     ملػػػ ف  يُ  نيطػػػوف ملتػػػعمل   قاػػػوم  ململػػػ ـ   املػػػذين يُ  وىـــمال م ؤملفػػػمل قاػػػو ادل (د
  .نيطوف  ق ر ما ػللل    لاب ا يطاوشآ ره  ين ادلاامصال  يُ 

 .او  ا ماو من ادلاامصيتق ايرق   :أي ال يف املآقاب (ىـ
 . ال  ينيطا  ق ر ما غآم غاـر    ح ذات املاص (ٔ ؛نوعان املناـر  الاملنارموف (و
 .من غـآ    ح نفا ال  ينيطا ما يق ا    دي   (ٕ
عذا مل  المػا ػلتاجػ  ملنػب ه  ال فُ نيطا اجملاه  يف لػا ل ا يف اجلهاد يف لا ل ا: أي اليف لا ل ا (ز

 .ي ن مل  فآض يف   ك ادلاؿ
ال فُ نيطػػا مػػا يلػػل  ػػ  عض و ػػا  عض  اػػ هادلاػػافآ املػػذي انقطػػ   ػػ  املاػػفآ  ال غلػػ  مػػا يُ  :ىــو الا ػػن املاػػا ل (ح
     . ا ه

 يا ػػػاو ادلاػػػاج ال  ؛ ا راػػػاف  ػػػآؼ املبيػػػاة ملنػػػري هػػػذه اي ػػػ اؼال  رػػػىت  ملػػػو يػػػاف يف  جػػػوه املػػػ    وال يجـــوز
 .ذف   املقآ ف  ضلوه  د ر  ادلات ف اتال ال ادل جئ ادل ارسال 
ه ال  يػذا  ق ػمل  قار ػ  املػذين  ابمػ  نفقػته  ؛ ملوجوب نفقت  ياػ اودفنيها عض   ومل   فآ ي  من املفقآ  وال ُيجزئ

 .يهنا  نيود يا ها  رنفاق  يا ها ؛شلن يآثه ال  يذا ز جت ؛ ملوجوب نفقتها يا  ال  يذا ادلآ ة ملب جها
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  :األموال التي تجب فيها الزكاة: خامسا

 :وىيال  ش اوال  ما ي اها ف  جتب ف   املبياة أربعةجتب املبياة يف 
 (.لا ممل م ممل ايننياـ)ملثآة احل وان مل ا (أ

 .(املثآ ة املبراي ملال ادلنيادفال املآ ياز) اخلارج من ايرض (ب
 (.ياالتآ ملال امل   املذهبال املفِ )ايمثاف  (ج
  (.ُيآ ض املتجارة)املثآ ة املتجاريمل  (د
 : (سائمة بهيمة األنعام)الثروة الحيوانية  (أ

 اػػل   اػػمصال ال ملنيمػػل  ال  جتػػب املبيػػاة ف مػػا  ُِيػػ   ململػػعف  مػػايب ا  ػػل  املاقػػآ  املنػػ   مػن :هػػي بهيمــة األنعــام
 .متاع ي آث  محل

   .   اراها شآاو فنيامها ال يت ا   الاملال  آيا  يثآ احلوؿ: هي والس ائمة
 .يوهنا لا مملهو      رآ شرطم  زيادة  الشآ ط املبياة: يف م ممل ايننياـ املبياة ملوجوب يشترط

 :اممقدار النصاب في بهيمة األنع
 .( ر نيص)ال  املن   من (ث ثص)من ا  لال  املاقآ من  ( س)يا   من نلاب ا  ل 

 :الخارج من األرض (ب
 . ادلنيادفال  املآ ياز  املثمارال الاحلاوب ؛ اخلارج من ايرض يُقصد

  (:ماراحلاوب  املث  ) :زكاة الثروة الزراعية (ٔ
ػاقِ اَػنال  املرُ    نيريال  ايرز ال  املػ طػمل ال  امل  ػاحلِ  (:مثل) الحبوب - ،ال  لػا آ احلاػوب شلػا  وال  املنيػ سال  احلم 

 .ما شاد  املا  ي ب املآ    ؛ ملو مل ي ن قو اُ  ال  رآُي اُؿ  يُ 
 .صال  ادل مشال  املبيتوفال  املا  ؽال  املت  وزال  املفاتقال  املا    بمآال  املب  املت  : (مثل) الثمار - 
املثمػارال  مػا مػاال ُي ػاؿ  يػ  رآ مػن  رآ مػن    يُػُي ػاؿ  مػاياهاال  ف   احلاوب يف ف املبياة جتب  :قاعدة ذلك 

 .ف  زياة ف   الاملفايهمل  اخل آ ات  ضلوهاي ؛املثمار
 ال[ٔٗٔ:ايننيػاـ] َحَصـاِدهِ  يـَـْومَ  َحق ـوُ  َوآُتواْ : قومل   نياض :في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار األصلـ ٔ

 . رق  املبياة ف  
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 :الزكاة في الحبوب والثمارب شرط وجو _ ٕ

يف املبيػاة  ؛ي ػرتط ف هػا فػ  الم ػي احلػوؿ باسـتثنا  الي رتط ملوجوب املبياة يف احلاوب  املثمػار شػآ ط املبيػاة
 الة ملاتجػػارةعال  ف   ػػوف منيػػ   مػػاوال   ال جتػػب ف هػػا زيػػاة ثان ػػمل؛ ملنيػػ ـ عر ػػادها ملا    الؤرػػذ م هػػا ي ػػ   جودهػػا ُ 

 .فني   ذ   وف من يآ ض املتجارة
 . جاك ف   املبياة ال  لق ( امل) اغ مآ   اشت   احلب      ا   ح املث  عذا  :مقدار النصاب_ ٖ
  [.ر اه اجلمايمل] (مل س ف ما د ف  امل   لق   قمل):  يآفني  ري ر يث  ي لني   اخل :دليلال
 ادلنيتػ  ه ػا  ما د ف ذملػد فػ  زيػاة ف ػ ال  ال اع (ث مثا مل) ف  وف مق ار امل لاب ال اياً  (لتوف) (والَوْسق)

ينػ    (ٕٓٚ)لػانيما مل  ي ػآ ف ال ف  ػوف امل لػاب (جآامػاً  ٓٗينػ    ٕ ) : قآياػاً  امللاع امل اوي  هػو ياػا ي
 . قآيااً 

 : مقدار زكاة الحبوب والثمار_ ٗ
فػػرف  فػػا ت املا ػػقي   افػػ   غريهػػاال نػػملال   مبؤ ف مػػا ُلػػِقي  ونصــف الُعشــر المؤ نػػملف مػػا ُلػػِقي  ػػ   الُعشــرغلػػب 

ثالثـــة أربـــاع ا نفنيػػػاً  ظلػػػواال  غلػػػب ف مػػػا لػػػقي نلػػػ  ادلػػػ ة   افػػػمل  نلػػػفها اآلرػػػآ  ػػػ  هناال فااليتاػػػار  عيثآعلػػػ
 .العشر

 ال ػآ نيػ  املنيُ ف ما َلَقك املاماو  املني وف    ياف ):  قاؿ رلوؿ ا : قاؿ الر يث ا ن يمآ  :دليلال
 .[ماا    مح     و دا د  غريهر اه ] (نل  املني آ  ف ما ُلقي  املا وا     امل   تِ 

 :زكاة المعادن( ٕ
 . فهو يل متومل   يف ايرض من غري ج اها  مل س ناا اً  يل ما  ق  يا   ال  ادلني فال: بالمعادنقل  يُ 

 اػػقال  املػػ فطال  احل يػػ ال  امل  ػػاس ملال  اجلػػواهآال  املاا ػػور ال  املنيق ػػقال  املب    ػػ املفِ  املػػذ هبال: منهــا اليثػػرية  أنواعــو
 . ضلوها 

ـــا ا :قػػػاؿ  نيػػػاض ـــا أَيـ َه ـــْن اأَلْرضِ َي ـــْم ِم ـــا َلُك ـــا َأْخَرْجَن ـــْبُتْم َوِمم  ـــا َكَس ـــاِت َم ـــْن طَيٍَّب ـــوا ِم ـــوا أَنِفُق  ل ـــِذيَن آَمُن
املبيػػاة ف مػػا  وتجــب. يػػل مػػا  قػػ  يا ػػ  الػػ  ادلنيػػ ف فف ػػ  املبيػػاة: ػ رمحػػ  ا ػ قػػاؿ ا مػػاـ  محػػ  ال[ٕٚٙ:املاقػآة]

 .ياتخآج من ايرض من ذهب  ف مل عذا  اغ نلا اً 
 . آ ق مت فبيا   ر   يُ  ػ غري املذهب  املف مل ػ  عف ياف مني ناً  الر   املني آ :وزكات مقدار
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 :كاززكاة الرٍّ ( ٖ

  .ذهب    ف مل    غريها من ادلنيادفال    نقود  ضلوه ؛ج  من دفن اجلاها مل منما  ُ  :همعنا
 ال رػوؿ ملػ ال فِمػْن رػص  جػوده جتػب  ال ً  ػل يُبي ػا لػواو  يػاف يثػرياً  ـ قاػ  الف   املبياة  ال نلاب ملػ  تجبو 

 .ف   املبياة
 ػػػ اؼ يف ادللػػػاا املنيامػػملال  ملػػػ س فقػػػط ملأل يوال  ياخلُمػػس مػػػن ي  ػػػ ال  ُيلػػآؼ ملػػػآؼ املَفػػػ :مقـــدار زكاتـــو

 .املثمان ملال   اقي املآ ياز ملواج ه
 ( اخلُُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس املآ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز يف ): قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ف رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر ر   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هآيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآة  :لدليالـــــــــــــــــــ

جَتآر يا    ر اـ املا َقطَػملال  يػذا  الملُقطمل ل هو  الريازاً ف  ياما  المسلمين ما ما ُ ج  من دفن  ال[متفق يا  ]
 .عف مل ي ن يا   ي ممل

 :األثمـــان (ج
 .ياي راؽ امل ق يمل ياا ارت فها  ؛اامل ق اف  ما يف مني اعل :وىي
 .   ه ا  ادلتاادململ ا  مثاناً ملاا  الختاذ امل اس ذلم ؛ ايمثاف ايوُسمٍّ املذهب  املف ملال  ؛بالنقديند  يآا

 . لواو  يانا ياا ه ئمل نق   ـ لاا د  ـ ملوغ م هما الاملبياة ف هما وتجب
 . ياي راؽ امل ق يمل ياا ارت فها  ؛ف ما يقـو مقامهما يف املثمن تجبيما 

ــدليل ــ :قػػاؿ  نيػػاض :ال ــَة َوالَ يُنِفُقونـََه ــذ َىَب َواْلِفض  ــُزوَن ال ــَذاٍب َوال ــِذيَن َيْكِن ــْرُىْم ِبَع ــِبيِل الل ــِو فـََبشٍّ ــي َس ا ِف
  [. ٖٗ:املتو مل] أَلِيمٍ 

 ك ملػ  ف  عال عذا يػاف يػـو املق امػمل ُ ػ المػا مػن  ػارب ذهػب  ال ف ػمل ال يُػؤد ي رقهػا):  قاؿ رلوؿ ا 
يػـو   يف الي ػ تفُ َ ور ما ج ا ال  جا  ػ   ظهػآهال يامػا  ػآدت  ُ  الي يا ها يف نار جه   فا ت من نارال   محِ 

متفػػق ] ( عمػػا عض امل ػػار العمػػا عض اجل ػػمل ؛رػػىت يُق ػػا  ػػص املنياػػاد   يُػػآر لػػا ا  اليػػاف مقػػ اره  اػػص  ملػػ  لػػ مل
 .[يا  
 :نصاب الذىب( ٔ

غآمػاً  (٘ٛ)ال فػاجملموع ياػا ي غػآاـ( 2ٕ٘ٗ) ر نيػمل  ر ػ   :ال  ادلثقاؿ ياػا يمثقاالً  (ي آين)عذا  اغ املذهب 
 . (%٘الٕ) ي  الر   املني آ :ومقدارىا . جاك ف   املبياة الر قآيااال   وفآت شآ ط املبياة ايرآ 
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 :نصاب الفض ة( ٕ

غآاماً  قآياػاال ( ٜ٘٘: )غآاـال فاجملموع ياا ي( 2ٜٕٚ٘: )ال  امل ره  ياا يدرىم (ما ال)عذا  انك املف مل 
 .  ه هذا امل لاب  جاك يا   املبياةفمن  اغ ي

 .ر   املني آال ياملذهب :مقدارىا
 :نصاب النقود والورقية( ٖ

 نلػػاما ؼلتاػػ  راػػب ق مػػمل يػػل  اليهنػػا مػػن ايمػػواؿ امل ام ػػمل ؛امل قػػود املورق ػػمل ياػػا ارت فهػػا جتػػب ف هػػا املبيػػاة
 .ج س م هاال فمن ماد م ها ق ممل نلاب املف ملال   وفآت شآ ط املبياة ايرآرال  جاك ف ها املبياة

 .ر   املني آ :مقدارىا
 .    جتب املبياة ياا  ي  ي د من ادلاامص الف املتق يآ     نف  ملافقآاوي ؛مل   ه ا نلاب املفِ  والمعتبر

 :عروض التجارة (د
 الملا ٍ   شآاٍو من  جل املآ تال لواًو  ياف يقاراال  ـ فنياماال  ـ ملاالػاال  ـ لػ ارةال  ـ مػا    ضلػوه    يِ ما  ُ  :وىي

 .املبياة ف ها فتجب
قػاؿ مجايػمل مػن  ال[ٕٚٙ:املاقػآة] آَمُنوا أَنِفُقـوا ِمـْن طَيٍّبَـاِت َمـا َكَسـْبُتمْ  أَيـ َها ال ِذينَ : يمـو قومل   نياض :لدليال

  . ادلآاد  اآليمل زياة يآ ض املتجارة :املاا   يمـو ادلفاآين
 [.ر اه   و دا د] (ملاا  يعمآنا  ف طلآج املبياة شلا نني ه ) :ياف رلوؿ ا : قاؿ   ين  مَسَُآة

 .مل املتجارة مان   :  رآ  هو شرط ي اؼ  اليآ من شآ ط املبياةُذ  ما: ملوجوب املبياة ف ها يشترط
اال  ي   ػذ فػرذا  انػك نلػاب املػذهب    املف ػمل فهػو نلػامملافقػآاوال  ي   احلوؿ  ػاير   قو ـ فرهنا   :نصابها

 .جتب املبياة يف ق متها
  .ر   املني آ :زياهتا مقدار 

 :زكاة العمائر ونحوىا، وزكاة األسهم
فػػ  جتػػب  رةالعمــائر والمحــالت واألرض المــؤج  ر مل  ايلػػه  ي علػػا نويػاً مػػن املتجػػارةال فعمػػا املتػعجري  ادل ػػا

 بي ػا يػل يف امل ػآيات ادلاارػمل  األسـهم . اػغ نلػا اً  دار يا ػ  احلػوؿاملبياة يف  ي اهناال  مل ن يف دراهػا عذا  
 . املذهب  املف ملاملبياة ف ها يما يف يآ ض املتجارة  ومقدار. روؿ ق ممل املاه  م  رحب  عف ر ت

 .املبياة ف ما  ي  ه ا نااف حلاجت  من م بؿال   ثاثال  ل ارة  ضلوه تجب وال
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 :ـرــطـاة الفِ ـزك: سادسا

ر اه ] نيمػمل ملاماػايصثال  فُ فَػملالػا   مػن املانػو  املآ  هػآة فُ :  هػي ال ػاملفطآ مػن  رػآ رم ػاف جتب   قمل :ىي
 .[  و دا د

ػ  ل ملػ َ ػفَ ياا يػل ماػا   ػنرياً يػاف  ـ ياػرياال ذيػآاً  ـ  نثػاال رػآاً  ـ ياػ اال  واجبةزياة املفطآ  :حكمها( ٔ
 وتجـبين عال مػ  فااػ ال  ال ؽل نيهػا املػ    .اي ػا مل  اع من فنياـ يػن قو ػ   ي املػ   روا جػ  يـو املني    مل ات  ػ

 .ين اجل ص املذي يف  طن  م  ستحبوتُ  نآ ب مشس مل امل ي   املفطآال 
 ػػاياً مػػن متػػآ     ؛زيػػاة املفطػػآ مػػن رم ػػاف فػػآض رلػػوؿ ا ): قػػاؿ  ر ا ػػن يمػػآ مػػا ر  :دليلالــ (ٕ

  .[ر اه اجلمايمل] (ياا املنيا   احلآال  املذيآ  اينثاال  امللنري  امل اري من ادلاامص ال اياً من شنيري
متػآاً  ـ ذرًة  لواو  ياف  ُآاً  ـ شػنيرياً  ـ  رزاً  ـ الآج من غاملب قوت املاا ختُ  الين يل  ار   اع :مقدارىا (ٖ

  . ـ ُدْر اً  ـ ز  ااً     قطاً  ضلوه
  (.ملأل  اؼ املثمان مل)  لآؼ ملآؼ املبياة 

 :إخراج النقود بدل الطعام( ٗ
 نػ   رآجهػا نقػوداً  ال يػن  ينػ  مل يثاػك يػن امل ػيب  ؛آج عال فنيامػاً  ال ينيػ ؿ ي هػا امل قػودزياة املفطآ ال خُتػ
 . ياا  ف ادلقلود املطنياـ ال غريه ي يه ال ف ؿ  رغ   ف امل قود  ع ال  ر  من املل ا مل

  :وقت إخراجها( ٘
قاػل ي ػ  املفطػآ  ويجـوزال  ػذملد امل ػيب   ػ ؛ يمػآني ف خُتآج   ُػؤد ر قاػل رػآ ج امل ػاس عض  ػ ة امل األفضل

 . ال  اقط  املتعرري الين يومها  رآجها ق او م  ا   رىاأخ  ال  من ملفنيل املل ا مل  ؛  ـو    يومص
مػػن  اػ  آلرػآ مػػ   جػود ادللػا مل امل ػػآي مل   املنػآض امللػػ  ت؛   نقـل زكــاة الفطـر ػػ ياػػا امللػ  ت ػ ويجـوز

 . ال    ِش  ة راجمل  ضلوهرِ يآَ 
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 ٔ-ٗ-ٔ الواجبصفحة 
 

. ؟اذيآ فا   ص من فوا   فآي مل املبياة :ٔس
........................................................................................................................... 

. اخلمامل شآ ط  جوب املبياة ي د: ٕس
........................................................................................................................... 

. املبياة؟ ما ر   امل  مل ي   عرآاج: ٖس
........................................................................................................................... 

. اذيآ    اؼ املبياة املثمان مل املذين ذيآ ا يف  يمل  هل املبياة؟ :ٗس
........................................................................................................................... 

. ؟ايمواؿ املال جتب ف ها املبياةما : ٘س
........................................................................................................................... 

. ؟ ي ه ا نااف حلاجت هل جتب املبياة ف ما املورق مل؟ال  هل جتب املبياة يف امل قود: ٙس
........................................................................................................................... 

 .ما ر   زياة املفطآ ؟  هل ختآج نقوداً ؟  ي  مق ارها؟: ٚس
........................................................................................................................... 
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 فـقــــو              
 صيــــامال     
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 ٔ-٘-ٔصفحة الموجز 
 :ـامـفقــو الصي(  ٔ)
 :مقدمـة. أ

امللػػ اـ  ف ػػا   فوا ػػ هال  ر ػػ   ػػ اـ رم ػػاف  ر ػػ   ػػآؾ  ر ػػاـ  ُيػػ   هػػذا املػػ رس مل تنيػػآؼ املطاملػػب ياػػا 
آ هػػػات  مػػػاط ت امللػػػ اـال  اييػػػذار ادلا  ػػػمل ملافطػػػآال  ق ػػػاو امللػػػ اـال   ػػػ اـ  ػػػ ام ال  شػػػآ ط  لػػػ ن  م 

 .املتطوعال    اف ما ػلـآ    ي آه   ام 
 :األىداف المؤىلة. ب
 .  ف ل املل اـ  فوا  ه  ر    آؾ   اـ رم افال  ي ف مل ثاوت شهآ املل اـيتنيآؼ املطاملب ياا  ٔ-ٔ

 . اـشآ ط  ل ن  م آ هات  ماط ت املليفق  املطاملب  ٕ-ٔ

 .املرتر، عذا رلل مل  يذر ما ت ملافطآاملطاملب  ياتط   ٖ-ٔ
 .اـ املال ػلـآ    ي آه ف ها املل اـيف ا ل   اـ املتطوعال  يتج ب اياملطاملب  ينيآؼ ٗ-ٔ
 :موجز الدرس. ج

 :المقدمة -ٔ

 ػنيآ شػهآا يف املاػ ملال مل  ال فآملػ  ا ف ا  يظػ   ي ػ  ا من  رياف ا ل ـال  املآا  املآين  املل اـ هو
اذلػ ؿ ي مػمل ملػ روؿ  رػآ ج امل ػهآال فػذا درػل امل ػهآ  جػب  ايغ  او حباؿ عرواهن  املفقآاوال  ق  جنيل 

امللػػ اـ   ػػآ ط زلػػ دةال  مػػن  ػػاـ ُلػػن  ملػػ  االشػػتناؿ  املطايػػات  جت ػػب م آ هػػات  مػػاط ت امللػػ اـال فػػرف  
 . فنياـا     ياف    يذر ي   ادلاا  ؽل ني  من املل اـ جاز امل  ملفطآ  املق او  ني  ذملد

     .   ما   اـ املتطوع فاا   مفتوح يف يل املا ملال عال  نيض ايياـ املال ُي آه املل اـ ف ها  رمبا ػلـآ

 :ملخص المواضيع -ٕ

 .املل اـ  ف ا   فوا  هال  ر     اـ رم افال  ثاوت دروؿ امل هآ منين -أ
 .شآ طال  ل نال  م آ هاتال  ماط ت املل اـ -ب

 . ق او املل اـ اييذار ادلا  مل ملافطآال -ج
 .  اـ املتطوعال  ما ػلـآ   ام   ما ي آه -د
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 ٔ-٘-ٔصفحة الموجز 
 :ــامــيـصـال فـقــــو

 
 :الصيام وفضلو وفوائده معنى: أوال

 :الصيام معنى (أ
 لِلـر ْحَمنِ  نَـَذْرتُ  ِإنٍـّي :قوملػ   نيػاض  م ػ  د ا مااؾال يُقاؿ ملااايك  ا  ؛  مااي  يػن امل ػ ـالرُلآ   :لغة

 [.ٕٙ:مآم] ِإنِسيًّا اْليَـْومَ  ُأَكلٍّمَ  فـََلنْ  َصْوًما
مػػن فاػػوع املفجػػآ عض غػػآ ب  ال امل ػػآبال  لػػا آ ادلفطػػآات  ا ماػػاؾ يػن اييػػل  املت نياػػ    :واصــطالحاً 
 .امل مس
ـــرض (  اػػػنيمل)  ػػػـو رم ػػػاف يف املاػػػ مل املثان ػػػمل مػػػن اذلجػػػآة امل اويػػػملال يف شػػػهآ شػػػنياافال فلػػػاـ رلػػػوؿ ا  ُف

 .اعاإجمرم انات 
 :شهر رمضان وصياموفضل ( ب

يظ مػمل  ردت  بفضـائلبه ين شهور املا مل املذي م    الياا هذه ايممل  ف  امل شهآ رم اف ملق   منت  ا 
 :منها اليف نلوص يثرية

عذا اْجتُِ َاك  الُمَ ف آات دلا    هن الامللاوات اخلمسال  اجلمنيمل عض اجلمنيملال  رم اف عض رم اف: )قومل   (ٔ
 [.ر اه ماا    مح ]( امل اا آ

 ملف  امل هػذا امل ػهآ ال [متفق يا  ]( ـ من ذنا فآ مل  ما  ق   غُ  المن  اـ رم اف عؽلاناً  ارتاا اً : ) قومل   (ٕ
 . يظ  ايجآ ف   فرف املنيمل امللاا ُمَآغ ب ف   شآياً 

  :فوائد الصيام( ج
 :فمن ذلك الملال اـ فوا   ياا املفآد  اجملتم 

 .  ملاط امل فس  نيوي  ادلاا  املل   (ٔ
 .ا   املل اـ يانيث يف نفس ادلاا  املتقور  ي م   فت    رآيا    ل  (ٕ
 .مل املا فال  احل  من عرهاق    ثآة ادلعيل  ادل آب   اافظمل ياا  ِ  (ٖ
 نيويػػ  ايمػػمل ياػػا االذػػادال  املنيػػ ؿال  ادلاػػا اةال    ػػوين ياففػػمل املآمحػػمل  ا راػػاف   ػػوهنا مػػن امل ػػػآ رال  (ٗ

 . ادلفال 
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 ٔ-٘-ٔالموجز صفحة 
 :، وحكم ترك صياموصيام رمضان محك: ثانيا

: ياا يل ماػا  م اػ  قػادرال قػاؿ  نيػاض واجباملآا   من  رياف ا ل ـال  هو  الركن  اـ رم اف هو  (أ
ــ ــاِن َفَم ــْن اْلُهــَدى َواْلُفْرَق ــاٍت ِم َن ــْرآُن ُىــًدى لِلن ــاِس َوبـَيـٍّ ــِزَل ِفيــِو اْلُق ــْنُكْم َشــْهُر رََمَضــاَن ال ــِذي أُن ْن َشــِهَد ِم

ْلَيُصْموُ    [.٘ٛٔ:املاقآة] الش ْهَر فـَ
ْبِلُكْم َلَعل ُكْم تـَتـ ُقـو :  قاؿ  نيػاض  نَ يَا أَيـ َها ال ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصٍَّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى ال ِذيَن ِمْن قـَ

 [.ٖٛٔ:املاقآة]
عملػػ  عال اال   ف زلمػػ اً رلػوؿ اال  عقػػاـ امللػػ ةال  عيتػػاو  شػػهادة  ف ال ؛ين ا لػػ ـ ياػػا  ػس ُػػ: ) قػاؿ 

  [.متفق يا  ]( املبياةال   ـو رم افال  رج املا ك
    تهاونــاً ال  مػػن  ػػآؾ  ػػ ام  ب   ملآلػػومل  ينػػ  م ػػذ   ؛ جػػوب  ػػ اـ رم ػػاف فهػػو يػػافآ جحــدمػػن  (ب

 غ ػػا    َض نفاػػ  دلقػػك افقػػ  ار  ػػب ياػػرية مػػن  يظػػ  امل اػػا آ  َيػػآ   ال فطػػآ يومػػاً متنيمػػ اً  ػػ  ف يػػذر
ي ػ   ػ اـ  مل يقػضِ  المن  فطآ يوماً من رم اف يف غري ررلمل َرر َلها ملػ ):  قاؿ امل يب التنيجل املنيقو ملال 
 . [ر اه   و دا د  املرتمذي] (امل هآ يا   عف  ام 

 :ثبوت دخول الشهر وثبوت انتهائو: ثالثا
 :مرينأ  ي اً يثاك انتها ه  عر   يثاك دروؿ شهآ رم اف

 .صي ململ  شهادة ط ف  رت  رآ ج امل هآال  ما امل هآ   هادة ي ملصال    ي ؿ  ار  مل روؿ الر يمل اذل ؿ( أ
 عذا ر يتمػػػوه  الواعذا ر يػػػت  اذلػػػ ؿ فلػػػوم): عمتػػػاـ شػػػنيااف ث ثػػػص يومػػػاال ف ػػػ رل رم ػػػاف قطنيػػػاال ملقوملػػػ   (ب

َة ث ثصفع الرف ُغ   يا   فعفطآ اال ف   .[اه ماا ر  ] ( يوماً يماوا املنِي  
  :صيامالشروط : رابعا

 : ىي الشآ ط سبعةي رتط ملل اـ رم اف 
 .ف  غلب ياا امل افآ  ال يلت م   عف فنيا  ملاط ف يما   امل فآ الا ل ـ (أ

 . ا   مآفوع ين اجمل وفيف املت   ؛املنيقل (ب
 . م     ث بال مل    مل س  اجااً يا   عف فنيا  ادلم  ب املذي مل يااغ  ت   الاملااوغ (ج
 .  وف ادلآ ة را  اً    نفااو  ال (د
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 ٔ-٘-ٔصفحة الموجز 
احلامػػػػلال  ادلآملػػػػ  يف رػػػػاؿ اخلػػػػوؼ ياػػػػا نفاػػػػ هما    يػػػػادلآيضال     ؛فنػػػػري املقػػػػادر ال غلػػػػب يا ػػػػ  الاملقػػػػ رة (د

 .  ملام قمل  ت  ال فرف  اـ غري املقادر م  ذم اِ  مل يهما
ٌة ِمـْن فَ : قػاؿ  نيػاض امللػ اـال فادلاافآ ال غلب يا ػ  الا قاممل (ىـ َمـْن َكـاَن ِمـْنُكْم َمرِيًضـا َأْو َعلَـى َسـَفٍر َفِعـد 

  .[ٗٛٔ:املاقآة] أَي اٍم ُأَخرَ 
م  امللػ اـ من مل غلُ : )ملل اـ املواجب د ف امل  فل؛ حل يثال  ي  ف يُق  ـ ن مل املل اـ يف املا ل ال ا  ك امل  مل (و

 .[يف رفني    قف ر اه اخلمامل       احلاي    رُتا  ]( ف    اـ مل  القال املفجآ
 :سنن الصيام:خامسا

ػػ (أ   يماملػػ   ذلػػل ف ػػ امل املاػػ ور   ػػآبال ال[متفػػق يا ػػ ](  ور  آيػػمل اػػ آ ا فػػرف يف املا ػػ) :قػػاؿ  ال وراملا 
  .يل ع

 [.ر اه  مح ] ( ورما َيج اوا املفطآ   ر آ ا املا   الال  ػباؿ  متػي  ري): قاؿ  ال ور عرري املا   (ب
 .ت قق من غآ ب امل مسيقب امل ال نيج ل املفطآ (ج
يفطػآ ياػا رفاػات   يػاف رلػوؿ ا ): قػاؿ دلػا ر ر  نػس  الب    متآ    مػاوفَ يوف املفطآ ياا رُ  (د

  .[ر اه املط ا ]( ا راوات من ماواَ رَ  الفرف مل   ن الفرف مل   ن فنياا متآات اليلا  قال  ف يُ 
ذهػب املظ مػع  ا تا ػك املنيػآ ؽ  ثاػك ): ي ػ  فطػآه  ايقوذلػ افاملػال يػ ـةدعيــاألن  مال ارياو ي   ا فطامل    (ىـ

 [.امل ارقطين  امل اا ي  را   ايملاا ر اه ]( ايجآ عف شاو ا
 .اياتا يثار من يمل املط   (و

 :األعمال التي حث  عليها الشرع في رمضان: سادسا
رم ػاف رػص ياقػػاه  ا ي ػوف يف جػود امل ػاس  ػػاخلريال  يػاف  جػود مػ يػاف رلػوؿ ا : )حلػ يثامللػ قملال  (أ

 [. ا  ه ر اه املاخاري]( ج يل
 ( اػػػػػػػػ مػػػػػػػػا  قػػػػػػػػ  ـ مػػػػػػػػن ذنْ ُغفػػػػػػػػآ ملػػػػػػػػ   المػػػػػػػػن قػػػػػػػػاـ رم ػػػػػػػػاف عؽلانػػػػػػػػاً  ارتاػػػػػػػػا اً : )ق ػػػػػػػػاـ املا ػػػػػػػػل؛ ملقوملػػػػػػػػ   (ب
 [.ر اه املاخاري]

 [.متفق يا  ]( املقآ ف يف رم اف  ارس رلوؿ ا فق  ياف ج يل يُ )   ة املقآ فال  (ج
 [.متفق يا  ]( ج مل رم اف  ني ؿ رَ ُيمآة يف: )مآةال قاؿ املنيُ  (د
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 ملال  يتعي  يف رم افال رلو ػاً املني ػآ اي ارػآ ال  هو لُ ملبـ  ادلاج  ملطايمل ا : وىوااليت اؼال  (ىـ

 [.متفق يا  ] ينيت   يف املني آ اي ارآ من رم اف م  ال فق  ياف 
ر ال  عيانػػمل املػػذ يآال   ػػآ  املواملػػ ينال   ػػامل املػػآ  ي  املػػال ُي ػػاي   جآهػػا؛ لطاعــات األخــرىا غػػري ذملػػد مػػن  (و

 .اتاجص
 :مكروىات الصيام: اسابع

( عال  ف   ػػوف  ػػا ماً  اليف االلت  ػػاؽ  ػػاملغ ): ادلااملنػػمل يف ادل م ػػمل  االلت  ػػاؽ ي ػػ  املوملػػووال ملقوملػػ   (أ
 [.ر اه    اب املا ن]

 ػػآاره   ػهوة عض املب جػمل    غريهػاال    دلػػس  عدامػمل امل ظػآ      الشػهو ؾ دلػن ذػػآ   ملقااػمليا  مات املػوطو؛مقػ    (ب
 .املل اـجا ها   هوةال  ذملد رىت ال يق  ما يُفا  

 .ن  ف يلل عض راق  ف فطآؤمَ ين  ال يُ    راجمل؛ ذ ؽ املطنياـ  (ج
لال ين  غلاب املاان   غلم  املآيق  يورث املنيطشال  عذا  اػآ ب  نيػض  جػباو م ػ  قوي ال يت ا  ياد م غ  (د

 .آ  ذملدعض احلاق  فط
 :مبطالت الصيام: اثامن

امللػػ اـ؛ مػػن امل ظػػآ اػػآـ   املاػػماع اػػآـ   امل ػػ ـ اػػآـ  مػػن غ اػػمل  أجــرادلاػػا  مػػن املوقػػوع ف مػػا يُاطػػل  ليحــذر
 . ظل مملال ف  ي وف شلن يلـو ين احل ؿ  يُفطآ ياا احلآاـ

 :اْلتية ار  اب سلاملفمل من ادلخاملفات  يفسدياما  عف املل اـ 
 اْلَخـْيطُ  َلُكـمُ  يـََتبَــي نَ  َحت ـى َواْشـَربُواْ  وَُكلُـواْ : ملقوملػػػ   نياملػػا الل    امل ػآب يامػ اً يف هنػار رم ػػػافاييػػ (أ

ال  مػا عذا  يػل    شػآب [ٚٛٔ:املاقػآة] ال لْيـلِ  ِإلَـى الصٍّـَيامَ  أَِتم ـواْ  ثُـم   اْلَفْجـرِ  ِمـنَ  اأَلْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ  األَبـَْيضُ 
 .  ت   وم يا    يُ ف  شيو  ناسياً 

 .  اين  ياملف   ؛من م فذ مفتوح متنيم اً  ػ  ملو مل ي ن فنياماً    شآا اً  ػ عدراؿ شيو عض اجلوؼ (ب
يػػمل املػػال ُياػػتنن مػػا يػػن املطنيػػاـ  امل ػػآابال فهػػذا نػػوع مػػن املنػػذاوال  مثػػل ذملػػد رَ احلُ  (ج قػػن امللػػا   قػػن ادلنذ 
 .ن املطنياـ  امل آابـال فرن  ؽل  اجلا   ني ا آ املنذاو ادلن  مل ي امل   
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فػوو ادلطػا عال  ياػا يػل  ارػ  م همػا املق ػاو  يفطػآ  ػ  يػل مػن املػوافئ  ادلو  ػ ملو من غري عنػباؿ  ػاجلماع  (د

ف مل ياػػػتط نيا فرفنيػػػاـ لػػػتص مل غلػػػ  فلػػػ اـ شػػػهآين متتػػػا نيصال فػػػر يتػػػق رقاػػػمل مؤم ػػػملال فػػػرف: وىـــي امل فػػػارةال 
 .ما   اً 

يادلااشػػػآة    املقااػػمل    دلػػس جاػػػ  ادلػػآ ة    االلػػتم او  ضلػػػو ذملػػدال  مػػا غػػػري   ؛نيمػػ  اػػاب مت نػػب ؿ ادلػػػين (ىـــ
 .ياتا  ف  شيو يا    ادلتنيم   

  [.ر اه املرتمذي]( اج   اجـو فطآ احلَ ): ملقومل   ؛امملجَ احلِ  (و
 .  ما رآ ج امل ـ  اجلآاح    املآ ياؼ    قا  امل آس     رذ امل ـ امل اري ملات ا لال ف  يفطّآ

 .ال  من ذري  املقيو ف  ق او يا  [ر اه    اب املا ن]( من التقاو فا قض): ملقومل   ؛ نيم  املقيو (ز
 .رآ ج دـ احل ض  امل فاس  ث او املل اـ (ح
 .[٘ٙ:املبمآ] لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن  َعَمُلَك َولََتُكوَنن  ِمْن اْلَخاِسرِينَ  :ملقومل   نياض ؛نياملآ دة ين امل    (ط
ظاناً غآ ب امل مس؛ يف اي ل  قاو امل هاوال  ما  الياييل  امل آب  اجلماع  ؛فنيل شيو من ادلفا ات (ي

 .من فنيا  ظاناً  قاو فاوع املفجآ ف  شيو يا  ؛ الف اي ل  قاو املا لال فرف  اص  مل   ن   ني  املفجآ ق ا
 :انتدــفائ
 ػب الػتنيماؿ املط  : منهـا الا  ال  نيتػ  لػاب ملافطػآ ال رآج من فنياه املل اـفنياها  ث او  يجوز ه اؾ  مور (ٔ

عال املاخػػورال  املتاػػوؾ  هػػو ماػػت ب مطاقػػاال  الػػتنيماؿ منيجػػوف ايلػػ اف مػػ  املت ػػآ ز مػػن  انيػػ ال  الػػتنيماؿ 
  .هوف ملاا آةامل   

 غلوز التنيماؿ قطآة املنيص  ايذفال   رذ ا  آ غري ادلنذيملال  غلػوز  اػ  املانيػاب  يت ػآ ز مػن امل خامػمل املػال مػن 
 .املل ر  اين 

 ػػ ام ال  ب  ػػت   ُػػال   ػػرتط املطهػػارة مػػن احلػػ ث اييػػ  ي ػػ  ا ماػػاؾال فمػػن فاػػ  يا ػػ  املفجػػآ  هػػو جُ  (ٕ
 . يا   املنال يداو   ة املفجآ يف  قت 
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 :األعذار المبيحة للفطر في رمضان: تاسعا
 : وىم الس ختف فاً م    رمحملات من امل اآع احل    املفطآ يف هنار رم اف ملفئامل    ،رر  

 . ق ي  ني  ز اؿ ادلآضفطآ  يَ ؛ فا   ف يُ شفا هرجى يُ عف ياف ادلآض  الالمريض (أ
 ال   ايرز آ   اع من املاػُ  (ر  ) طني  ين يل يـو ما   اً؛ح مل  املفطآ  يُ ا ف ا الشفا ه رجىال يُ   عف ياف ادلآض

ي اًمـا َمْعـُدو  :  اع من غريه؛ ملقومل   نيػاض (نل )    ٌة ََ َداٍت َفَمـْن َكـاَن ِمـْنُكْم َمرِيًضـا َأْو َعلَـى َسـَفٍر َفِعـد 
ـٌر لَـُو وَ  ُهـَو َخيـْ ـًرا فـَ ـٌر ِمْن أَي اٍم ُأَخَر َوَعَلى ال ِذيَن ُيِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطو َع َخيـْ َأْن َتُصـوُموا َخيـْ

 [.ٗٛٔ:املاقآة] َلُكْم ِإْن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ 
طنيػ  يػن يػل يػـو ماػ   اال  مػا مل يظ مملال ياػاح ملػ  املفطػآال  يُ املذي ي ق يا   املل اـ م ق   النكبير السٍّ  (ب

 . هي املنيقل الال   اـ  ال فنياـال ملفق  ايها مل ف  غلب يا   ال   ج وف خلآؼ    ي  فاقد العقل
 .؛ ملآليمل املاا قمل يق ي  ني  ز اؿ لاب املفطآ الالمسافر (ج
 :نيحالااح ذلما املفطآ يف رم اف يف يُ  العالحامل والمرض (د
 .فاهما املفطآال  يا هما املق او  ني  ز اؿ املااب ال   م  املومل  ال ف ؼلافا ياا نفا هما فقط (ٔ
 يا همػػػا املق ػػػاو  نيػػػ  ز اؿ  ال عفنيػػػاـ ماػػػ ص يػػػن يػػػل يػػػـو الفاهمػػػا املفطػػػآ ال ف ؼلافػػػا ياػػػا املوملػػػ  فقػػػط (ٕ

 .املااب
و ي  ػػػاملفطآ ياػػػا َقػػػاػػػاب اجلهػػػاد يف لػػػارمل ادلنيآيػػػمل مػػػن  جػػػل املتػ  ال يمػػػن  فطػػػآ  ةشـــرعي   لمصـــلحةاملفطػػػآ  (ىــــ

ينػآؽ   ؛ال  املفطػآ  نقػاذ منيلػـو مػن مها ػ ػ  يا ػ  املق ػاو ال هػو   ض مػن املفطػآ يف املاػفآ مقاريػمل املنيػ   ػ
 . رآيق  ضلوه

 :الصيامقضا  : عاشرا
 . املق اوياا املفور  جب يق  امل  مل ياا  ق او رم اف فوراً متتا نياال  عف مل يقضِ  سنيُ 

ق ػي   فنيػ   ػػ  ملنػري يػذر ػ ػاف املػذي  نيػ ه  ػ  يػذرال فػرف  رػآه  عرري   اـ املق ػاو عض درػوؿ رم ويحرم
 .ين يل يـو ما   اً 
 ف  وُيسـتحب ملنيػذر فػ  شػيو يا ػ ال ملنري يػذر يُطنيػ  يػن ادل ػك يػل يػـو ماػ   اال    عف مات  ني  املتػعرري

يػا رلػوؿ ا : فقاؿ جاو رجل عض امل يب : ال قاؿ ق ا املل اـ املواجب ين ادل ك؛ حل يث ا ن يااسيُ 
 [.متفق يا  ]( نني ال دين ا  رق  ف يُق ا: )ال قاؿ؟عف  مي ما ك  يا ها  ـو شهآال  فعق    ي ها
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 : صوم التطوع: الحادي عشر

اـ دا د اـ؛  ػػ  ف ػل امللػ ) :وؿ فطػآ يومػاال حلػ يث املآلػاً  يُ يػاف يلػـو يومػ  الاـ دا د  ف ػا   ػ  (أ
   ً[متفق يا  ]( ياف يلـو يوماال  يفطآ يوما. 

( مللػ اـ  نيػ  رم ػاف شػهآ ا اػـآ ف ػل ا: )؛ حلػ يثـشهآ ا اػآ   الرم اف شهآ ف ل املل اـ  ني   (ب
 [.ماا ]ال   املتال ال   ـو املنياشآ يفارة ين املا مل ادلامل مل (ياشوراو)املنياشآ  وآكده ال[ر اه ماا ]

( يػاف يلػ اـ املػ هآ  النيػ  لػتاً مػن شػواؿ    ا المػن  ػاـ رم ػاف): حلػ يث؛ لػك مػن شػواؿيان  ػـو  (ج
 [.ر اه ماا ]
  ػػوم  يفػػارة  ال(يآفػػمل)يػـو املتالػػ   هػػو يػػـو  وآكــدىا الالػت ااب  ػػ اـ  اػػنيمل  يػػاـ مػػن شػػهآ ذي احلجػمل (د

 . اـ ملا اج يـو يآفملات ب املل   ال يُ  ال[ر اه ماا ]اتقاامل مامل مل  م ل تص
يلػ اـ   الال فلػ امها ياػا املػ  اـمػن يػل شػهآ (٘ٔ) ال(ٗٔ) ال(ٖٔ) : هػي الياـ املاػ ض ماػت ب  اـ   (ىـ

 [.ر اه ماا ]امل هآ يا  
صال نيآض ف هما اييماؿ ياا رب املنيادلذاند يوماف  ُ ): حل يث ؛ اخلم س مات ب االث ص  اـ يومي  (و

 [.ا ي  ا ن ماجمل املرتمذي  مني اه ي   امل ار اه  مح  ]( نيآض يماي   نا  ا    رب  ف يُ 
 :كرهحرم صومو وما يُ ما يَ : الثاني عشر

يف يف  ؛آاف  ػػػػ اـ  يػػػػاـ املت ػػػػآيق عال يػػػػن دـ متنيػػػػمل  قػػػػ الاملفطػػػػآ  ايملػػػػ ا ؛ ػػػػـو يػػػػومي املني ػػػػ ين يحــــرم (أ
 [.ر اه ماا   ي   املاخاري ضلوه]ين  ومها  ال  ق  هنا املآلوؿ   امهما عيآاملاً ين مل افمل املآمحن

ال فمن  اـ  ني ػ    فطػآ  ني ػ  يف ف   عر او مل نيار اجلاها مل  تنيظ م  ؛املل اـرجب  شهآ عفآاد  كرهيُ  (ب
 .زاملك امل آاهمل

ػػ كــرهيُ  (ج ر اه ] هنػػاره  لػػ اـ  الال ملػػور د امل هػػي يػػن ختلػػ ، مل اػػمل اجلمنيػػمل  ق ػػاـامللػػ اـاجلمنيػػمل  يػػـو   عفػػآاد  نيم 

 .م ؛ يف امل هود  نيظ  املل اـ يذا عفآاد يـو املااك   ال[ماا 
 االث ػصيمػن ياد ػ   ف يلػـو   العال  ف يوافػق يػادة مػن شػنياافال (املث ثص) هو يـو  دـو امل    ـو ي كرهيُ  (د

 .فوافق يـو امل د  ر علا ال اخلم س
ال  كرهيُ  (ىـ مػا ف ػ  مػن موافقػمل امل فػار يف  نيظ مهمػاال  قػ  هُن  ػا : يف ذملػد ةوالعل ـعفآاد يػـو ي ػ  امل فػار  لػـو

  . ا  م ين املت  
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 :الحــجفقــو (  ٔ)
 
 :مقدمـة. أ

ا ػ ال احلػج  املنيمػآةال  ادلواق ػك ادل ان ػملال   ر ػاـ ا رػآاـ  زلظور  ر اـ  ُي   هذا امل رس مل تنيآؼ املطاملب ياا 
 .  فمل احلج  املنيمآة   رياهنا   اجااهتاال  اذل يال   يمل  ملال  املنيق قمل

 :األىداف المؤىلة. ب
 .  ر   احلج  املنيمآةال  فوا  هاال  رط  عرري احلج  نري ملاقادريتنيآؼ املطاملب ياا  ٔ-ٔ

 .اير اـ ادلتنياقمل  ا رآاـ  زلظورا  ال  املف يمل ي   ادلخاملفمليفق  املطاملب  ٕ-ٔ

 . فمل احلج  املنيمآة ياا املطآيقمل امل اويملطاملب امل يطاق ٖ-ٔ
 . ر اـ اذل يال  امل آ ط ادلنيت ة يف ايمل  ملال   ر اـ املنيق قملينيآؼ املطاملب  ٗ-ٔ
 :موجز الدرس. ج

 :المقدمة -ٔ

مآة يف املنيمآال  رث ياػا املتطػوع  ػ    ػاملنيمآةال دلػا  فآمل  ا من  رياف ا ل ـال  اخلامسهو املآين  احلج
فمن  راد احلج    املنيمآة غلب يا   ادلآ ر  عر  ادلواق ػك . املنيظ ممل  ايجآ امل اري من ا ف   من املفوا   

ادل ان مل ا دة شآياال  ا رآاـ من ه اؾال  جت ب زلظورات ا رآاـال فرذا   ل م مل فاؼ  لنيا  رل  مػن 
رت يػػمل  انتهػػػاو  طػػػواؼ ا رػػآاـ عف يػػػاف منيتمػػآاال  ي مػػػل  ق ػػمل  فنيػػػاؿ احلػػج عف يػػػاف راجػػا؛ ا تػػػ او مػػن يػػػـو امل

ال ف مػا  ف غػري احلػاج يػذ ت  ملػ  ت ال  مػن  من م الد احلج املنيظ ممل ذ ت اذل ي  قآ ػا عض ا . املوداع
       . يذ ت يق قت ال فرف احلاج يتقآ ب مْ ِيِ    رزق  ا 

 :ملخص المواضيع -ٕ

 (.ار مهاال  ف اهاال  فوا  هاال  املرته ب من  آيه)احلج  املنيمآة  -أ
 .ادلواق ك ادل ان مل  املبمان مل -ب

 .ا رآاـال  زلظورا  ال  املف يمل يف ادلخاملفمل -ج
 . فمل احلج  املنيمآة -د
 .اذل يال  ايمل  ملال  املنيق قمل -ىـ
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 :ـــجـحـال فـقــــو

 
 :الحــج: أوال

  :الحج معنى( أ
 .املقل  :لغة
املوقوؼ  نيآفمل  لا آ ادل الدال يف زمن زلػ دال  نياػ اً  يداو ياادة املطواؼ  املانيي    قل  م مل :اطالحاص
. 
  :الحج حكم( ب

 آ شػآ ف الياػا املفػور ي ػ   ػوف ة  ارػ ةيف املنيمآ مآ   واجب هو  الاخلامس من  رياف ا ل ـ الركناحلج هو 
 َكَفَر فَِإن  الل َو َغِنيٌّ َعـْن اْلَعـاَلِمينَ   َولِل ِو َعَلى الن اِس ِحج  اْلبَـْيِت َمْن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيالً َوَمنْ : قاؿ  نياض

 .[ٜٚ: ؿ يمآاف]
شػهادة  ف ال عملػ  عال ا   ف زلمػ اً رلػوؿ اال  عقامػمل امللػ ةال  عيتػاو  ؛ين ا ل ـ ياا  ػس ُ ):  قاؿ  

 .[متفق يا  ] (املبياةال   ـو رم افال  رج   ك ا احلآاـ
 .من اذلجآة (املتالنيمل)احلج يف املا مل  رضفُ  ق  

 .ة الوداعحج  لور   مل ػلج امل يب 
  :الحج فضل( ج

مػن  جػآ يػآم دلػن  ا   يػ    مػا   ػص   يا هػا امل ػيب  رػث   العظيمـةمن  ريػاف ا لػ ـ  ياػادة  ركناحلج 
رػػآج مػػن ذنو ػػ  ي ػػـو  الهػػذا املا ػػك فاػػ  يآفػػث  مل يفاػػق مػػن رػػج  ): قػػاؿ ف ال  ػػا مػػا ياػػا املوجػػ  ادل ػػآ ع

 .[متفق يا  ] (مل س مل  جباو عال اجل مل الاحلج ادل  ر):  قاؿ  ال[ر اه املاخاري] (  مل     م
 :فوائد الحج وأىدافو( د

اػت اط مػن منيػا  احلػج يف مػا يُ ن ال فمػكثيـرةعف فوا   احلج   لآاره املال يقل  ما ذق ق اخلري ملافػآد  اجملتمػ  
 : ذلك
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يػن يػل رػآاـ  يػن  ا ل ـ ياػا عيػ اد املفػآد عيػ اداً  ػاحلاً ر ػث ياتنيػ   فق  رآص ال داو رقوؽ املنري (ٔ

فتجػ  ادلاػا  ػلػآص ياػا ذملػد  را ػمل ي ػ  ن ػمل املاػفآ عض احلػج    املنيمػآةال ي ظػآ يف  اليل مػا ملػ س حبػق ملػ 
 .ياً اً  ـ مني و  ي  اً ماد  لواو  ياف رق   ال، من رقوؽ املنريمامل   ما يا   ف تخا  

 ػػبه يػػن غػػريه مػػن زي ػػمل  ملاػػاسال  يَػت ِ ػػُ  ادلظهػػآ يف احلػػاج مػػن يػػل مػػا ؽلُ  يتجػػآدر ػػث  الا راػػاس  ادلاػػا اة (ٕ
غ ػػػػ ه   فقػػػػريه ال   مػػػػريه   ؛ ػػػػنيآ احلجػػػػاج  ػػػػعف امل ػػػػاس ياهػػػػ  متاػػػػا  ف  مػػػػاـ ا يُ  الاحلػػػػج  ااػػػػاس  ارػػػػ 
 .ار ةف اه  يااده  قفوا  اا   ياا ه ئمل  ار ة   لورة    الياريه ال  قويه   ملني فه  ياماه ال   نريه    

 ال االملتجػاو عمل ػ  مػ  ايرػذ  ايلػااب املانيي  ص امللفا  ادلػآ ة  مػا ػلمػل مػن منيػن املتويػل ياػا ا  (ٖ
 .يما فنياك هاجآ 

ملػ ال  يتقػ  مػن  آ  نفػآاف ا يود    ق  ُغِاَل من ذنو     طه   ال ه  فوز  ف ح ي امل  احلاج من رج  (ٗ
 .عض فنيل اخلريات  اجت اب ادل  آات  ني  هذا املفوز املنيظ    مري املت  ال     غل  ادلاا  احلافب املقوي امل ار

ِإن  َىِذِه أُم ُتُكْم أُم ًة َواِحَدًة َوأَنَا : قاؿ  نياض ال اجتماع امل اممل  احلآص امل  ي  ياا ذملد  ور   ايممل (٘
 دلاػػاموف مػػن   ػػقاع ايرضا جػػاو ر ػػث الال ففػػي احلػػج غلتمػػ  اجلمػػ  اييػػ [ٕٜ:اينا ػػاو] رَب ُكــْم فَاْعبُــُدوِني

 .فتت قق  ر هت   ذملد ال ةفقملال   ف ار مور  مب ايآ مت  
 الفف ػػ   ق ػػا ملػػاا املنياػػاد الامل اػػري يف اآلرػػآة مل جتمػػاع هػػو مته ػػ   الاحلػػج اجتمػػاع ديػػين ياػػري يف املػػ ن ا (ٙ

مج نيػػاً عض    ػ  ياػػتني  ا ناػاف مل ػػـو احلاػػابال  هػذا مثػػآة املػذيآر ملآ يػػمل موقػػ  احلجػاج يف يآفػػمل ر ػث اجتهػػوا
 .ياعملون  ادلنفآةال  املنيفو  ادل  مل  ا راافال  ما  يظ  ادل اف  املال ػلققها احلج ملافآد  اجملتم   رم  

ا لَِيْشـَهُدو  ٍق َن ِمْن ُكلٍّ َفجٍّ َعِميلٍّ َضاِمٍر يَْأتِيَوَأذٍّْن ِفي الن اِس بِاْلَحجٍّ يَْأُتوَك رَِجاالً َوَعَلى كُ : قاؿ  نياض
ُهـْم ِمـي أَي  ْذُكُروا اْسَم الل ِو فِ َع َلُهْم َويَ َمَنافِ  َهـا َوَأْطِعُمـوا اٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقـَ َعـاِم َفُكلُـوا ِمنـْ ْن َبِهيَمـــِة األَنـْ

 .[ٜٕػٕٚ:احلج] يقِ ثُم  لِيَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذورَُىْم َوْلَيط و ُفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعتِ  اْلَباِئَس اْلَفِقيَر 
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  :الحج الترىيب من ترك( ىـ

  ف احلػج رػق   ا  ق   ػص   ال رلومل   ين  م ذب   ؛ملوجو   فهو يافآ جاحداً من  آؾ احلج 
   ق  االلتطايملياا امل اس منيا . 

فػ  يا ػ   ف ؽلػوت يهوديػاً     ال مل ػلػج د زاداً  راراػمل  اانػ  عض  ػص ا احلػآاـالاَػمػن مَ ): يآفني   ين ياي
 [.ر اه املرتمذي] (نلآان اً 

َوَمـْن َكَفـَر :  هػو منيػن قوملػ   نيػاض العف مػن يػاف قػادراً ياػا احلػج فاػ  ػلػج فهػو يػافآ:  قاؿ احلان املالآي
 .[ٜٚ: ؿ يمآاف] فَِإن  الل َو َغِنيٌّ َعْن اْلَعاَلِمينَ 

 :ـرةـمـالعُ : ثانيا
  :ى العمرةمعن (أ

 .يارةاملب   :لغة
 .ملاطواؼ  املانيي  احلاق    املتقلري  بيارة املا ك  املتنيا   :اصطالحاً 

  :العمرة حكم( ب
  . [ٜٙٔ:املاقآة] َوأَِتم وا اْلَحج  َواْلُعْمَرَة لِل وِ : ملقومل   نياض المثل احلج يف املنيمآ مآة  ار ة واجبة

  :العمرة فضل( ج
   رد يػػػن امل ػػػيب  قػػػ آ عال ا املػػػذنوب عذا فنُِياَػػػك ياػػػا املوجػػػ  ادل ػػػمػػػ ا آ  ف ػػػيُ  الملاملنيمػػػآة ياػػػادة يظ مػػػ

ــــا الا راديػػػث  ػػػ ؿ ياػػػا ف ػػػاه يمػػػآة يف رم ػػػاف  نيػػػ ؿ ): قػػػاؿ   ف امل ػػػيب: اس ا ر ر ا ػػػن ياػػػمػػػ: منهـ
 يفارة دلا    هماال  الاملنيمآة عض املنيمآة) :قاؿ رلوؿ ا : قاؿ  ين  ي هآيآة ال [   ا ن ماج ر اه  مح] (رجمل
 .[متفق يا  ] (ج ادل  ر مل س مل  جباو عال اجل مل احل
  :والعمرة الحج وجوب شروط: ثالثا

 : وىي الملم  شآ ط عذا  وفآت  نياق املوجوب يف املذ   املنيمآة ملا ج 
 .ملاط ف يما   امل فآ ؛يا   فامن امل افآ  ال غلا فاف  يل  الا ل ـ (أ

 .ـ   ا ف  ملني ؛يا   فامن اجمل وف  ال غلا فاف  يل  الاملنيقل (ب
 عذا  الا لػ ـ يمػآة يػن رجػمل  ب ػ غلُ  ال  الم ػ  ا ػ    مػاياا من مل يااغال  عف   ػا م فاف  غلا الاملااوغ (ج

 . املنيمآة  اغ  جب يا   احلج
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ؽ ذا زاؿ ي ػػ  املػػآ  را لػػ ـال فػػ يمػػآة ب ػػ  يػػن رجػػمل م ػػ ال  ال غلُ  فاياػػا املآق ػػقال  يلػػ    فافػػ  غلاػػ الاحلآيػػمل (د

 . املنيمآة جب يا   احلج 
فػػ  ؽل ػػ   جػػوب احلػػجال يػػعف  البــدنياراػػملال  مػػا املنيجػػب اد  املآ   ف غلػػ  املػػب  : االلػػتطايمل ومعنــى الااللػػتطايمل (ىـــ

ذملػد مػا  ودليلق   نا اا ي  ال فرن  يابم   ف يُ  الآ هال  مل ي  املق رة ادلامل ملآجا  ُ ي وف َهآِماً    مآي اً مآملاً ال يُ 
عف  ي  دريت  فآي مل ا يف احلج ش خًا يارياً ال  اليا رلوؿ ا: مآ ة من رثني  قاملك ف ا ر ر ا ن يااس 

 [.متفق يا  ]( رجي ي  ): قاؿ الارامل  فعرج ي  ياتط    ف ياتوي ياا املآ  
  ؛  اػػب    لػػاب ماػػاح الادلػػآ ة ياػػا املتع  ػػ  هػػو يػػل مػػن َرػػُآـَ يا ػػ  ن ػػاح والمحــَرم الـ ملامػػآ ة جػػود زلػػآَ  (و

 .رملايمل يملاهآة   
 : يُباد ملا ج (ز
                         .ا رآاـ يف  شهآ احلج (ٔ
 .احلج ين نفا  دلن  راد احلج ين غريه (ٕ

 :للحج والعمرة المكانية المواقيت :رابعا
 ف     ػػمل احلػػج  املنيمػػآةفػػ  غلػػوز دلػػن مػػآ  مػػا ال  م  ػػمل جنياهػػا مواق ػػك دلآيػػ  احلػػج    املنيمػػآة ملقػػ  رػػ د امل ػػيب 

    :ىي  هذه ايم  مل الزها عض م مل عال  هو زُلآِـيتجا  
َفــة (أ ال   انيػػ  يػػن  مػػن جػػاو يػػن فآيقهػػا  ػػآاً    جػػواً  م قػػات يهػػل ادل ي ػػمل :(ياػػي  ْ  ػػار: ا  اػػم  ) ذو الُحَليـْ

 .ي اومرتال فهي   ني  ادلواق ك ين م مل( ٕٓٗ)م مل 
املواقنيػػمل ي هػػا غآ ػػاً  انيػػ  ( را ػػغ)مػػن   فتهػػا املاػػ وؿال فلػػار ا رػػآاـيانػػك م ي ػػمل يػػامآةال   ج  :الُجْحَفــة (ب
 مػن جػاو يػن فآيقهػا  ػآاً     الامل ػاـال  ملػآال  ادلنػآب م ً ال  ااذيمل ذلاال  اجل فمل هي م قػات يهػل( ٕٕ)

 .ي اومرت( ٕٛٓ)ال   اني  اجل فمل ين م مل حبآاً    جواً 
ال   انيػ  يػن قهػا  ػآاً    جػواً  من جاو ين فآيم قات يهل صل   :(امل اري  لاملا   :ا  ام  ) قـَْرُن المنازل (ج

 ادي زلػػَآـال  قػػ   ُن ػػع ذلػػذا : ىويســم   ؽل ػػن ا رػػآاـ مػػن املطآيػػق ايياػػا ملقػػآف ادل ػػازؿ . ي اػػومرت( ٛٚ)م ػػمل 
 .ي اومرت( ٘ٚ)ادل قات ماج اً يارياال  ياني  ين م مل ماافمل 

ني يملال  هو م قات يهل املػ من ا فافممل املاامآ ة رفآت  ئآاً  ام   عض ناامل (:ني يملاملا   :  اما) يـََلْمَلم (د
 .ي اومرت( ٕٓٔ) من جاو ين فآيقها  آاً    جواال   اني  ين م مل 
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امل ػآياملال  هػي اجلاػاؿ امللػنريةال  هػو م قػات : ااػم  ي  ذملد ملوجػود جاػل  ػنري ف ػ ال  يُ  مسُ   :ذاُت ِعْرق (ىـ

ي اومرتال  هػذا ادل قػات مهجػور ( ٓٓٔ) مل مشاالً ال   اني  ين م آاً    جواً يهل املنيآاؽ  من جاو ين فآقها 
 .اآلف؛ ملني ـ  جود املطآيق يا  

يهػل ادل ي ػمل ذا احلا فػملال  يهػل  رلػوؿ ا   ق ػكَ ): قػاؿ المػا ر ر ا ػن ياػاس  :ىـذه المواقيـت دليل
 المن غػري  هاهػن    دلن   ا يا هن   فَػُهن  ذلن  : امل اـ اجل فملال  يهل صل  قآف ادل ازؿال  يهل امل من ياما ال قاؿ

متفػػق ] (هاػػوف م هػػا يػػذملد رػػىت  هػػل م ػػمل يُ  الَفَمَها ػػ  مػػن  هاػػ  فمػػن يػػاف د هنػػن   الدلػػن يػػاف يآيػػ  احلػػج  املنيمػػآة
 [.يا  
 :فقاؿ ال ني ه  نظمها ق  

 يػـآ ادل نػمل ػلػذي احلا فػ                نػامل م  ػآاؽ ياماػْآُؽ املنيػي                      
 نِ ػالتاػْآُف فػ  قػل صلػ يه               هاػ  آرتػعف م جفملً  امل اـ رُ                       

 :مسائل متفرقة متعلقة بالمواقيت المكانية
غلػػػب ياػػػا يػػػل رػػػاج    منيتمػػػآ  ف ال يتجػػػا ز ادلواق ػػػك ادل ان ػػػمل عال  ػػػررآاـال  مػػػن جتا زهػػػا    نػػػ  فنيا ػػػ   (ٔ

 .   مل ؽل    املآجوع خلوؼ فوات امل اد يا   دـ املآجوع  ا رآاـ م هاال  من  رـآ  ني  جتا زعلا
 .من لافآ  املطا آة  رـآ ف ها عذا راذر ادل قاتال  ال يؤر آ عرآام  رىت   وؿ ج ة (ٕ
 .ـآ من م بمل من ياف م بمل  د ف ادل قات ياهل ج ة ػلُ  (ٖ
 .ـآ ملا ج من م بمل ال  ملانيمآة من احِلل  من ياف يف م مل ػلُ  (ٗ

 : للحج انيةالمواقيت الزم: خامسا
 :وىـي ال[ٜٚٔ:املاقػآة] الَحـج  َأْشـُهر َمْعلُوَمـات:  قوملػ  ك ا رػآاـ  ػاحلج هػو ايشػهآ املػال ذيآهػا ا  قْ 

يػا رآاـ  ػاحلج يف   ػ فاػو  رػـآ  ػاحلج يف غػري هػذه امل ػهور الشواؿال  ذ  املقني ةال  ي آة  يػاـ مػن ذي احلجػمل
 .رآاـمل يلت؛ ين   رـآ يف غري زمن ا  ػ رم اف مث ً 

 :رامــاإلح: سادسا
 .روؿ يف امل  ُادامل    ملن    :ىواإلحرام  
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 :ما يفعلو الحاج أو المعتمر عند الوصول للميقات( أ

جتػآ د  االغتااؿ ملمرآاـ  املت  ظ  ملاآجل  اينثاال  ملو يانك ادلآ ة را  ػاً    نفاػاو؛ يف امل ػيب  ُيسن (ٔ
 [.امل ارمي  املرتمذي  را    ر اه] ه مل   اغتال 

 . راق املنيانمل ال نت  ا  ط ال ق، امل ارب ال قا   ايظافآ ُيسن (ٕ
ي ػك  ف  ػب رلػوؿ ا : )قاملػك مس  املا ف  املط ب ملاآجاؿ فقط؛ دلا ر ت  ـ ادلؤم ص يا  مل  ُيسن (ٖ
 [.ر اه املاخاري]( ال  حلا   قال  ف يطوؼ  املا ك رآام  رص ػُلـآ 
 .تجآ د من ادلخ ط  ملاس عزار  رداوال  يان  ف ي ونا     صال  هذا ملاآجاؿامل يجب (ٗ
اف    امل اد ي   ا رػآاـال  ف يت ويستحبال ركنال  هذا (ن مل امل روؿ يف امل اد  : هو)ا رآاـ  يجب (٘

 . ضلوه( ملا د ا يمآة    رجاً : )ف قوؿ
 .   رينيال  ملوو ال قوع ن مل ا رآاـ يقب   ة فآي مل ُيسن (ٙ
احلمػػػ ال  عف   ملاهػػػ  ملا ػػػدال ملا ػػػد ال شػػػآيد ملػػػد ملا ػػػدالملا ػػػد ا: )املتاا ػػػمل  نيػػػ  ا رػػػآاـال  هػػػي قػػػوؿ ُيســـن (ٚ
اؿال  رفػ  ي ػ   نػري احلػ دوتتأك    آار املتاا مل  ا يثار م هاال  ويستحبال (نيمملال ملد  ادلادال ال شآيد ملد امل   

 .امللوت ما ملنري ادلآ ة
ّ   الاػيب  مػا مػن ماػا  يُ : )قػاؿ     قطػ  رػىت ر ػ  ي رلػا ػ َ ن ؽل  ػ  مػن رجػآ    شػجآ    َمػ مػن يػعال ملػ

 [.متفق يا  ]( ايرض من ها ه ا  ها ه ا
 .ال  عفآادمتت ال َ ِقآاف: ىي الث ثمل :أنواع اإلحرام( ب
ػػػ الا رػػػآاـ  ػػػاملنيمآة يف  شػػػهآ احلػػػج: مني ػػػاه  ال عمت ـــالت  ( ٔ  يف امل ػػػـو املثػػػامن مػػػن ذي  الل  نيػػػ  االنتهػػػاو م هػػػا ػلُِ

 ذ   ػمل  ال يا   ه ي املتمت  عف يػاف مػن غػري راملػآي ادلاػج  احلػآاـ . احلج  يعيت  م    فنيامل ـآ احلجمل ػلُ 
 .يـو امل  آ عض  رآ  ياـ املت آيق يف احلـآ

   ا رػػآاـ  ػػاملنيمآة  رػػ ها   عدرػػاؿ احلػػج  الا رػػآاـ  ػػاملنيمآة  احلػػج مج نيػػاً مػػن ادل قػػات: مني ػػاه  ال الِقــران( ٕ
 يا ػػ   الآمػػي مجػػآة املنيقاػػمل يػػـو املني ػػ ال  ػلاػػقف يف عرآامػػ  عض  ف يَ قػػا املقػػارِ  ف ػػ  يا. يا هػػا قاػػل فػػواؼ املنيمػػآة

 .ه ي يادلتمت 
 ملػ س  ال ياقا يف عرآام  عض  ف يآمي مجآة املنيقامل يـو املني    ػلاػق الا رآاـ  احلج فقط:  مني اه الاإلفراد( ٖ

 .يا   ه ي
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  :محظورات اإلحرام( ج

 :عشرة    م   اـآ  ااب ا رآاـال  هييل شيو مُ   :هي المحظورات
َوالَ   :ملقوملػػ   نيػػاض لػػا آ املاػػ ف؛ لػػواو شػػنيآ املػػآ س    الياػػػػ      ني ػػػػ   الراػػق امل ػػنيآ    قلػػ     نتفػػ  (ٔ

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحل وُ   [.ٜٙٔ:املاقآة] َتْحِلُقوا رُُ وَسُكْم َحت ى يـَبـْ
ْ ػػػآِـ املػػػذي َ َقَلػػػْتُ  راراتػػػ   ملػػػ  ملقو  ؛ هػػػذا ملاآجػػػل ال نط ػػػمل املػػػآ س  نطػػػاو م  ػػػق ملػػػ  (ٕ

ُ
ػػػآ ا : )يف ادل ال خُتَم 

 [.متفق يا  ]( انيث يـو املق اممل ماا اً فرن  يُ  الر ل 
 .جلمن ي     رِ   قا   ايظافآ (ٖ
: جػل د ف ادلػآ ةال فقػ  لػئل آ يػل ملاػاس ؼُلػاط ياػا قػ ر  ي ػاو اجلاػ ال  هػذا ملا: وىو الملاس ادلخ ط (ٗ

؟ال فقاؿ يااس اـآ املقم ،  ال املنيماممل  ال املاُػْآُنس  ال املا آا يل  ال ثو ػاً ما ػ  َ ْرس  ال ال : )ما يااس اـآ
  [.ر اه اجلمايمل] (...زيفآاف  ال اخلفص

 (.اً ما    ْرس  ال زيفآاف ال ثو : )...  ب يف املثوب  املا فال ملا  يث ادلتق ـاملط   مس   (٘
 آِـ  ال ال يَ : )ملقومل  ؛يق  امل  اح (ٙ

ُ
 [.ر اه ماا ]( طب يُ ِ ت  ال ؼلَ  ت ادل

 .ين   ل امل عض احلآاـ  هو اجلماع د ايي املوطو يا  زلظور؛  يذملد املقاامل  الادلااشآة ف ما د ف املفآج (ٚ
 .هو اجلماع والر َفثُ  ال[ٜٚٔ:املاقآة] َفَمْن فـََرَض ِفيِهن  اْلَحج  َفالَ رََفثَ : ملقومل   نياض ؛اجلماع (ٛ
يَـا أَيـ َهــا ال ــِذيَن آَمنُـوا الَ تـَْقتـُلُــوا الص ــْيَد : ملقوملػ   نيػػاض رشػارة    دالملػػمل؛     ا يانػمل يا ػػ  آ  قتػل  ػ   املاَػػػ (ٜ

ُتْم ُحُرمٌ   . يل ر واف  آي  ر ي شلت   من فري  غريه: هو والصيد ال[ٜ٘ :ادلا  ة] َوأَنـْ
  .[ر اه املاخاري]( س املقفازينب ادلآ ة  ال  اا ال   تق: )  ملقومل ؛آ ةقاب  املقفاز ملامس امل   ملا (ٓٔ

  :الفدية في المخالفة( د
    نط ػمل مػن رػوؼ املػ د  ادلػآض  ضلػوهال فنيا ػ  املف يػمل  الي اػق شػنيآ مػن  ذر  ؛لحاجـة زلظػوراـآ  فنيلعذا 

ملػػ   ػػ ال  وال حاجــة جــاىالً     ناســياً ال فنيا ػػ  املف يػػمل  ا  ال  مػػن فنياػػ  عامــداً لغيــر حاجــة ال ع ال  مػػن فنياػػ  
ف ابمػ  ف يػمل  ػمػا لػاق   انػ   ػف يػمل ياػا املػآاجتال فػرذا ار  ػب اػـآ  رػ  زلظػورات ا رػآاـ ياػا فاػ س يا ػ  

 :كاْلتيياا ق ر ادلخاملفمل  نويهاال    ان  
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    ال   ملػػاس سل طػػاً  ال ػػباملط      مػػس   الا ر لػػ    غط ػػ ال   ظػػافآه ال    قا ػػمػػن راػػق شػػنيآه    نتفػػ     قل ػػ (ٔ

لػػػتمل    عفنيػػػاـ  ال ػػػ اـ ث ثػػػمل  يػػػاـ: وىـــيال ياػػػا املتخ ػػػري ف جػػػب يا ػػػ  ف يػػػملقػػػاب  املقفػػػازال  ة امل   ملااػػػك ادلػػػآ 
 .  ص هذه املث ثملري     ذ ت شاةال ؼلُ  الماايص

اراػػق  : ننيػػ  يػػا رلػػوؿ اال فقػػاؿ: قػػاؿ ال؟ملنياػػد  ذاؾ هػػواـ ر لػػد): مل نيػػب  ػػن ُيجػػآة قوملػػ   :دليلالــ
 [.متفق يا  ](    اناد شاة اليص    فني  لتمل ماا  الرالد  ُ ْ  ث ثمل  ياـ

ني ال ذ ت مثا  عف ياف مل  مثل من امل   : وىي ياا املتخ ريال يا   ف يمل   امل ال ػلـآ يا    يا المن قتل      (ٕ
ا مػػن طني  يػل ماػػ ص ُمػ    قػوم ادلثػػل  ػ راه  ي ػػرتي مػا فنيامػػاً ملاماػايص فػػ ُ      المػن غػػريه نيُمػػ       ال ُػآٍ  ًّ

  .يلـو ين يل ُم   يوماً 
تَـَلوُ  َوَمن: قومل   نياض: دليلال  مٍّـنُكمْ  َعـْدلٍ  َذَوا ِبوِ  َيْحُكمُ  النـ َعمِ  ِمنَ  قـََتلَ  َما مٍّْثلُ  َفَجَزا  م تَـَعمًٍّدا ِمنُكم قـَ

ـا الّلوُ  َعَفا َأْمرِهِ  َوبَالَ  لٍَّيُذوقَ  ِصَياًما َذِلكَ  َعْدلُ  َأو َمَساِكينَ  طََعامُ  َكف ارَةٌ  َأوْ  اْلَكْعَبةِ  بَاِلغَ  َىْديًا  َسـَلف َعم 
 .[ٜ٘:ادلا  ة]

 .  احال ال يلتال  ال ف يملال  يا   ا يق  امل  (ٖ
ظػػػآ    امل      نػػػ  املػػػوطوال  مثاػػػ  مػػػن  نػػػبؿ  اػػػاب فنيا ػػػ    نػػػ  ق الػػػاً ياػػػا أنـــزل ال  عذا ادلااشػػػآةال يا ػػػ  ا  (ٗ

 .نا   فنيا   ف يمل  ذرال  ال يفا  زلـنلم يُ املامس    املقاامل    االلتم اوال  عذا 
 يا ػ  املق ػاو مػن  ال ملبمػ   ف ي  ػآ َ َ نػ  ال م ا يف ناػ   الفا  رج  القبل التحلل األولمن جام   (٘

ال ل  ـآ مػن احلِػػ ػُلػ ال ال يفاػ  رجػػ  الملبمػػ  ذ ػت شػاة ال قاػل املثػا  بعــد التحلـل األول عف يػاف اجلمػاع قا ػلال 
 .نيتمآ م اهنا ي ال ؽل ي يف يمآ   الفا ت يمآ  ال  ملبم  شاة: العمرة من جام  يف 

 .نيآؼ ذل  سلامل  ذملد  مل يُ   ر ث ق ا املل ا مل الذملد ا مجاعودليل 
 :العمرةو  الحج صفة: سابعا

 :دخول مكة( أ
االغتاػػاؿ قاػػل  ُيســنر ػػث  الملام ػػـآ ا يثػػار مػػن املتاا ػػمل رػػىت   ػػومل  م ػػمل ســنيُ مػػن ادل قػػات  اإلحــرام نيػػ  

 ُيسـنال فػرذا   ػل ادلاػج  احلػآاـ ػ اا م ػمل َيػ اوا  يام   يُ  ػ مل  دروؿ م مل من  ي ها سنويُ  الدروؿ م مل
فػػرذا ر ر  الاملاػػ ـال  هػػو  قػػآب ادلػػ ارل ملا نياػػمل  هػػو قآيػػب مػػن  ػػاب ملػػ  درػػوؿ ادلاػػج  مػػن  ػػاب  ػػين شػػ امل

 .املا ك يقط  املتاا مل عذا ياف منيتمآاً    متمتنيػاً 
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 امللػػ ة  املاػػ ـ ياػػا  ال اػػ  ا) :وي ػػ  درػػوؿ ادلاػػج   هػػ رد مػػن املػػ ياو ادلنيػػآ ؼ  ا ف يقػػوؿ مػػ وُيســن

مػن امل ػ طاف املػآج  ال املاهػ  افػتت     ػواب  ال لػاطان  املقػ م ال  وجه  امل ػآم ال يود  ا املنيظ   الرلوؿ ا
  .(رمحتد

 :صفة الطواف( ب
 (فػواؼ املنيمػآة)اما هذا املطواؼ  يُ  الو ذك ي ه  ي    امل ت  ايؽلن ػدا ي ي   املآ   نياً ػاط مُ  يطوف
ال عال  ن ػػػػ  املطػػػػواؼ  املا ػػػػك  ػػػػ ة): ال  يف احلػػػػ يثملاقػػػػارف  ادلفػػػػآد (فػػػػواؼ املقػػػػ ـ )تمػػػػآ  ادلتمتػػػػ ال  ملامني

 .ال  امل  ػمل اخلاػث ال املطهػارة مػن احلػ ث اللػرت املنيػورة: فيشـترط لصـحة الطـواف ال[ر اه املرتمػذي](  ت اموف ف ػ 
اػ ال فػرف قا   يُ  ػػ  ي ياماػ  ػ  جاػم   ياتفػك عمل ػ   ياػتام ل   ُ احلجآ ايلود  ِ  ػ وازياا ي  يُ  ي يُ  ػف  اذي 

ال  يقػوؿ ي ػ  ا تػ او املطػواؼ مػا  رد مػن املػ ياو الػل ي ه  ال املنيقا   شار عمل      ه     نيلا  ال يُ  املا مس شق  
 ا اايػػاً ملاػػ مل  ال  فػػاو  نيهػػ ؾ ال  لػػ يقاً   تا ػػد ال اػػ  ا  ا  يػػ ال املاهػػ  عؽلانػػاً  ػػد) :مػػآة  ارػػ ة  هػػو
 مػػل آْ يػػ يو ف هػػا مبػػا شػػاوال  يػَ  يػػوا     هػػا    ػػك يػػن ياػػاره  يطػػوؼ لػػا   شػػواط ال  غلنيػػل املا(نا ػػد زلمػػ  

  ؽل ػي يف  اليف هػذا املطػواؼ يف ث ثػمل  شػواط ػػ هو قػادـ مػن رػارج م ػملمن   ي يقارب  ص رطاه ػ ايفقي
آيػػ  ال ةال  عذا مل ياػػتط  الػػت ـ املػػآين   يػػذا املػػآين امل مػػا  يف يػػل مػػآ   الياػػتا  احلجػػآ ايلػػود ال ر نيػػمل  شػػواط

ال  يقػػوؿ  ػػص املػػآين  ادلقػػُي ػػري عمل ػػ   ال يُ  ْنيا َحَســَنًة َوفــي اْلِخــَرِة َحَســَنًة َوِقنــاَ :اـ اآليػػمل ػػ   رَبـ َنــا آتِنــاَ فــي الــد 
ـَراِىيَم :  ي طاػق عض مقػاـ ع ػآاه  ال  يقػآ  الينط ػي يتفػ ال   [ٕٔٓ:املاقػآة] َعذاَب الن ارْ  َوات ِخـُذوا ِمـْن َمَقـاِم ِإبـْ

يقػآا يف اي ض  ػػاورة امل ػافآ فال  املثان ػمل  اػورة  ؛يلاي رينيتص رف فتػص راػ  ادلقػاـ   ال[ٕ٘ٔ:املاقآة] ىُمَصلًّ 
  .صال   ينيود  ياتا  احلجآ ايلودا ر 

 :صفة السعي( ج
ــَفا َوالَمــْرَوَة ِمــْن َشــ :  قػػآ  اآليػػملفػػرذا قػػآب م ػػ واؼالمتلػػ ً  ػػاملط   ســعيوفا مل  ػػوف ؼلػػآج عض املل ػػ َعاِئِر إن  الص 

ال عملػ  عال ) : هػو ال ث ثاً  يقػوؿ مػا  رد مػن املػ ياو    آقا امللفا رىت يآر املا ك  يُ  ي ال[ٛ٘ٔ:املاقآة] ...اهلل
ال ال عمل  عال ا  ر ه ال شآيد مل ال مل  ادلاد  مل  احلم   هو ياا يل شيو ق يآال ال عمل  عال ا ا  ا  ي 

   ال  يآف  ي ي   ي يو مبا شاوال  ي آر ذملد ث ثػاً  ال(رباب  ر ه صلب  ي هال  نلآ يا هال  هـب اي ال ر ه
يف  افَمػمنيا  مػاف يف  قت ػا احلاملػآ اَ   اآلرػآال  املنيَ اَػ  ياػنيا لػني اً شػ ي اً عض املنيَ  ال  اي ؿاَػبؿ ماشػ اً عض املنيَ ػي 

  .ج يب ادلانيا  املاوف اير آال  املانيي امل  ي  ملاآجاؿ د ف امل ااو
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بؿ ػؽل ي  يآقا ادلآ ة  يقوؿ ما قامل  ياا امللفا من امل ياو املاا ق  رف  امل  ين  امل ياو مل فا  ث ثاال   ي ػ  

 ينيػػ   حب ػث  العض امللػػفا يفنيػل ذملػد لػػانياً  ػ  ػػص املنيامػص ػ موملػ  م ػػ    ياػنيا يف موملػ  لػػني   ف م ػي يف
 .  ػلاب ذها   من امللفا عض ادلآ ة لني مل

ــر ف    ػػػ  هػػو ايف ػػل ػ شػػنيآه قَلــحَ  المعتمــراً     عــاً متمتٍّ   عف يػػاف  مػػن  لوتحل ــال جػػاز مػػن مج ػػ  شػػنيآه قص 
ــاً عرآامػػ   يماػػك يمآ ػػ ال  عذا يػػاف  آ عال يػػـو امل  ػػآ مػػ  ياػػا عرآامػػ   ال ػلاػػق  ال يقل ػػ  قػػيَ  مفــردا    قارن

 . فواؼ ا فاململ املآمي  امل  آ
  :يوم التروية( د
 ػػ  هػو يػـو املثػامن مػن ذي احلجػمل ػػ رويـةالت  م ػمل ا رػآاـ  ػاحلج يػـو  ملاُم ا ػص مب ػمل مػن ادلتمتنيػص   هػل سـنيُ 

 مل اػػػمل  الػػػ  ذي احلجػػػمل الػػػت اا اال َن اجلم ػػػ  مبِػػػ ليبيـــت ؼلػػػآج اجلم ػػػ  مبػػػن فػػػ ه  املقػػػارف  ادلفػػػآد  القاػػػل املػػػب اؿ
 عال ففػي  ػػ ػ عف   اػآقلػآا د ف مجػ   املفجػآ املظهػآ  املنيلػآ  ادلنػآب  املني ػاو  َن مبِػاحلاج مػ  ا مػاـ  يصلٍّ ويُ 

  .ق   ف  ادل اف املذي يُ 
 :يوم عرفة( ىـ

ا مػا املظهػآ  ػا   اللار عض يآفمل فعقػاـ  َِ ِمػَآةال فػرذا زاملػك امل ػمس ػ عرفةيـو  ػيـو املتال   عذا فانيك امل مس
ه ػػا ا قفػػك ه) : يػػعيت موقػػ  يآفػػملال  يآفػػمل ياهػػا موقػػ  ملقوملػػ  قلػػآ ف هػػا امللػػ ةال   يُ  املنيلػػآ جػػ   قػػ م
 املوقػوؼ ف ػ ال  ي ػآع  ف يقػ  موقػ  امل ػيب  غلػبئعال  طػن ُيَآنَػملال فرنػ  ال  ال[ر اه ماػا ] ( يآفمل ياها موقػ 
 يػن املػ ياو  يػـو يآفػملال آاتال  ياػتقال املقااػمل  يػ يوال  شلػا  رد يػن رلػوؿ ا خَ مػن املل ػ ي   اجلال قآياػاً 

  عال ا  ر ه ال شآيد مل ال مل  ال عمل:  رري ما قاك  نا  امل ا وف من قااي الياو يـو يآفملياو دُ رري امل   ): قومل 
 [.ير اه املرتمذ]( ادلاد  مل  احلم   هو ياا يل شيو ق يآ

نيتػػق ا ف ػػ  ياػػ اً مػػن امل ػػار مػػن يػػـو يآفػػملال  عنػػ  مػػا مػػن يػػـو  يثػػآ مػػن  ف يَ : )يػػـو يظػػ   قػػاؿ  يــوم عرفــة 
فقػػ   درؾ  الوقــوف بعرفــة مػػن  درؾ  ال[ر اه ماػػا ]( ادل   ػػملال ف قوملػػد مػػا  راد هػػؤالو   ياػػاهي مػػ  مل ػػ نوا 

  . من فا   املوقوؼ  نيآفمل فا   احلج ال[ر اه  مح   املرتمذي]( احلج يآفمل: )احلجال ملقومل  
 طاػوع فجػػآ يػـو امل  ػآ  هػو املنياشػػآ مػن ذي احلجػملال فمػػن  وينتهـي الاملوقػوؼ  نيآفػمل مػػن فجػآ يػـو يآفػػمل ويبـدأ

( ال فقػػ   درؾ احلػػجقاػػل فاػػوع املفجػػآمػػن  درؾ يآفػػمل : )درؾ احلػػج ملقوملػػ  ـآ فقػػ    قػػ   ملػػو حلظػػمل  هػػو زُلػػ
 . غلب ياا من  ق  هناراً  ال ي ف  من يآفمل قال من ب امل مس ال[ر اه املط ا  يف امل اري]
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 :الدفع لمزدلفة( و

ػػ زدلفــةمُ  نيػػ  غػػآ ب امل ػػمس يػػـو يآفػػمل يػػ ف  عض  ال فػػرذا قػػارال  ي ػػوف ماا ػػا ذايػػآا ا و   مل  امل ِ  يا ػػ  املا 
 هػو  ػػ ساَػاملفجػآ  نَ  يصـلٍّ ويُ مػاال  يبيـت   الرراػ  ما ادلنآب  املني او مج   عرري قال رط   ىصل  ا   ل عمل ه

  .ػ ظاممل  رآ املا ل عذا ارتاط   وو امللااح
ملقػوؿ ا ػن ياػاس  الرػاـال  ال شػيو يا ػ ف  مػن مبدملفػمل يف  رػآ املا ػل دلػن ؼلػاؼ ياػا نفاػ   مػن املب  املػ    ويباح
 :( َـ امل يب     نا شلن ق  مل امل ادلبدملفمل يف مَلنَيَفمل  ها) [  متفق يا.] 

 يهااػ   ي ػ ه   عال  قػ  ي ػ ه ػلمػ  ا    ػا ادل ػنيآ احلػآاـ فريقػا يا ػ  ػ عف  م  ػ  ػ فػرذا  ػاا املفجػآ
  .فآ ج ااْ ال   ال يباؿ ي يو رىت يُ ويدعو

 :يوم الن حر (ز
ماش اً    آع رايااً ياف لآ  ا  فرذا  اغ  ادي زلُ ال  يا   املا   مل  املوقارال ىنَ مِ   ي ف  قال فاوع امل مس عض 

 .آمي مجآة املنيقامل اً عض  ف يَ ر رم مل حبجآال  ي وف ماا  ق ْ 
ــى صَ حَ ال  يعرذ ػت من جهمل من    ذلا من جهمل م مل آ اجلمآا ر  هي ػمجآة املنيقامل  ىمَ رَ  َن فرذا   ل عض مِ 

ا اجلمػػار َلػػ ي ػػوف رَ  ال مػػن ر ػػث  رػػذه جػػاز البدملفػػػػمل    مػػن مُ َن   قاػػل  ف َيِلػػل  عض ِمػػمػػن فآيقػػ مــــارالجِ 
 ين َن  ً مِ جايِ  الاملوادي  طن ات من لَ يآم ها  اا  رَ  ػ ي لا احلذؼ ػ ؽ  ُ  د ف املاُ  ال،م   ي  من احلُ 

  . م  يل رلاة    يُ   ال ؽل     املا ك ين يااره
 . آ  جب ه امل امل   ا يف  رآ ملمَ ن  اً ػ فرف رَ  ػ  ني  فاوع امل مس يـو امل  آ :الرمي ووقت
  .ق  ياا ادلاايصال  يعيل م  ه ياً عف ياف مني ال  يفآ   ينحر  
  .من مج ني ال  احلاق ملاآجاؿ  ف ل رقصٍّ يُ ر ل      يحلق  

 . بف ااس املث اب  يتط   الحلل األولالت  يت ال    ذملد
  .اإلفاضةا فواؼ  يام   ػ فوؼ احلج فيطوفبؿ عض م مل ػ  ي  
ال   قػػ  مفــرداً     قارنــاً مػػ  فػػواؼ املقػػ ـ  عف يػػاف  ال    مل ياػػ َ عــاً متمتٍّ ة عف يػػاف امللػػفا  ادلػػآ َ  ػػص  يســعى  

  .مل  يل شيو شلا ػلـآ يف ا رآاـ حل  
 .التحلل الثاني هذا ي يا 
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  :أيام التشريق( ح
 يػاـ املت ػآيق  راتَمـالجَ  فيرمـيال واجـب  ادلا ك ما  اػد املا ػا  الشريقالت   ؽل ث ما  ياـ  ىنَ مِ يآج  عض   

ال يع  هػا مػن جهػمل امل ػماؿ جػاي ً مػن يػن ػ املل ػنآر ػ  ػاي ض ياتػ ئ اتال َلػ ني  املب اؿال يػل مجػآة  اػا  رَ 
ال   املولػطا  يع  هػا مػن اجل ػوب  يااره  املا ػك يػن ؽل  ػ   يآم هػاال   يتقػ  ـ ؽل  ػاً ي هػا ف قػ  ف ػ يو ا

 ملا ػك يػن ياػارهال  يفنيػل مػا فنياػ  ي ػ  اي ضال   يتقػ  ـ مشػاالً ي هػا ف قػ  ف ػ يوا اجايً  من ين ؽل     ا
يفنيل يما فنيل يف امل ـو اي ؿ اليوم الثاني  مجآة املنيقامل امل  ر  ال يق  ي  هاال   يف  ال. 
 :طواف الوداع (ط

فرف غآ ك امل مس  هو ف ها  من من قال املنآ ب يف امل ـو املثا  ي آال جرَ خَ يف يومصال  عجلالت  فرف  رب 
 .مي من املن ملبم  ادلا ك  املآ  

ـَل ِفـي يـَـْوَمْيِن فَـالَ : ا  نيػ  املػب اؿال  ذملػد زيػادة رػريال قػاؿ  نيػاضَمػعض امل ـو املثاملػثال رَ  رتأخ   عف  َفَمـْن تـََعج 
 [.ٖٕٓ:املاقآة] ِإْثَم َعَلْيِو َوَمْن تََأخ َر َفالَ ِإْثَم َعَلْيِو ِلَمْن اتـ َقى

 . رآج الللوداع جو اً  طاف من م مل   عذا  راد اخلآ ج الاحلج يتمذا  م
 :أركان وواجبات الحج والعمرة: ثامنا

 :أركان الحج( أ
  .احلج لم يصححب ث عذا لقط شيو م ها  الما احلاج ا   اف اييماؿ املال ياـب :ىي

 :أربعة   رياف احلج
 .ن مل امل روؿ يف امل اد: ا رآاـال  هو (ٔ
 .ؼ  نيآفملاملوقو  (ٕ
 .فواؼ ا فاململ (ٖ
 .نيياملا   (ٗ
 :واجبات الحج( ب
ال فػرف مل غلػ   ػاـ ي ػآة ـ املػ    رهبَـجَ  عذا لػقط شػيو م هػا  الاييماؿ املال غلب ياا احلاج ا   اف ما :ىي
 :سبعة  لانيمل عذا رج  عض  ها ال  هي الث ثمل يف احلج ؛ ياـ
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 .ا رآاـ من ادل قات (ٔ
 .دلن  ق  هناراً  الؼ  نيآفمل عض غآ ب امل مساملوقو  (ٕ
 .ادلا ك مببدملفمل مل امل امل  آ (ٖ
 .ادلا ك مبن مل ا   ياـ املت آيق (ٗ
ففي يـو امل  آ يآمي مجػآة املنيقاػملال  يف يػل يػـو مػن  يػاـ املت ػآيق املث ثػمل يآمػي يػل مجػآة مػن  الرمي اجلمار (٘

 . يا    امللنآر فاملولطا   رآها امل  ر الاجلمآات املث ث
 .قلرياحلاق    املت   (ٙ
 .فواؼ املوداع (ٚ
 :أركان العمرة( ج
 .                              ا رآاـ (ٔ
 .                                  املط واؼ (ٕ
 .  املا نيي (ٖ
 :واجبات العمرة( ىـ
ف دارػل احلػـآ  رػـآ ا رآاـ ما من ادل قاتال عف ياف دارػل رػ  د ادلواق ػك  رػـآ مػا مػن م بملػ ال  عف يػا (ٔ

 .ما من  دىن احِلل  
 .املتقلري   احلاق  (ٕ
 

 :ـديــالهَ : تاسعا
 . قآ اً عض ا  اله ر عض املا ك احلآاـ من م ممل ايننياـهو ما يُ  :الهدي

ال  ال يػن  رػ  مػن بململ ايملػاري ملامقػ  ال فاػ  يُ قػل يػن امل ػيب ػمب ػ هػ ي احلػاج: ػػ رمحػ  ا  قاؿ ا ن املقػ  
ال   ملػػ  مل َن  ر مبِػػ هنػػ  مجنيػػوا  ػػص اذلػػ ي  ايملػػ  ملال  ػػل يػػاف هػػ يه  هػػو  ملػػار ه ال فهػػو َهػػ     ػػ ا 
 .  هػ.  نريها
ال   ػػذ ت  ملػػ ه عمساي ػػل  ال رػػص  مػػآه ا  ايا يف احلػػج اقتػػ اًو  ا ػػل ا ع ػػآاه   َ آيك اذلَػػ قػػ  ُشػػ

 . ل  ً  ني  جِ  درج ادلااموف ياا ذملد جِ 
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 :سام الهديأق( أ

 :ه ي املتمت   املِقآاف (ٔ
فرف ُي ـ اذلػ ي    مث ػ ال  ػاـ ث ثػمل  يػاـ يف احلػج  الادلاج  احلآاـ ي اجب ياا من مل ي ن راملآ  :حكمو

 . ها ال  هذا هو املواجب املور   املذي غلوز مللارا  اييل م   لانيمل عذا رج  عض 
 َثالثَـةِ  َفِصـَيامُ  َيِجدْ  ل مْ  َفَمن اْلَهْديِ  ِمنَ  اْستَـْيَسرَ  َفَما اْلَحجٍّ  ىِإلَ  بِاْلُعْمَرةِ  َتَمت عَ  َفَمن :قومل   نياض :دليلال

َعةٍ  اْلَحجٍّ  ِفي أَي امٍ   اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري َأْىُلوُ  َيُكنْ  ل مْ  ِلَمن َذِلكَ  َكاِمَلةٌ  َعَشَرةٌ  تِْلكَ  رََجْعُتمْ  ِإَذا َوَسبـْ
 .[ٜٙٔ:املاقآة]

 : ته ي ادلخاملفا (ٕ
 .املف يمل املواجامل ملرتؾ  اجب  ضلوهال     ااب ا رلار ي    جود لاا  وىي

 :ه ي املتطوع (ٖ
اػت ب  ف يعيػل ة غ مػاال  يُ ما ػمل   نػملال   هػ ر مػآ   ال  قػ   هػ ر امل ػيب  ادلنيتمػآمات ب ملا اج  :حكمو
هػػ ِ 
ُ
ر اه ]ن مآقهػػػا آب مػػ شػػ ال   يػػل م هػػا الاخػػكجػػب ر  ا ػػنيملال فطُ  مػػن يػػل   آَ  َمػػ يف امل ػػيب  ؛ي م ػػ ادل

ـ ال  ال ػلػـآ يا ػ  شػيو شلػا ػلػآُ ـ ه ياً عض م ػمل مل ُػذ ت مػا  قآ ػاً عض ا م آِ  غلوز  ف يانيث غري املُ  ال[ماا 
 .ـياا اآِ 

  :مكان ذبح الهدي( ب
  يػمل ايذرال ف جػوز  فعال فِ  الؽ ياػا ماػاي    يفػآ   الـآَ اذل ي لواو  ياف  اجااً     طوياً ال يػذ ت عال يف احلَػ

  قَ يفآقها يف ادلومل  املذي راَ 
ُ
 .يف يل م اف بئغلُ  والصيامآ ي  آه يف موملني ال  لَ ف  ال  ه ي ادل

  :زمان ذبح الهدي( ج
من  نيػ   ػ ة املني ػ  يػـو امل  ػآ عض  رػآ  يػاـ املت ػآيقال  مػا زمػن ذ ػت ف يػمل  رانالتمتع والقِ  قك ذ ت ه ي 

 .ي    جود لاا  اإلحصاراجبال  دـ ملرتؾ    الواجبة املااس ف ص فنيا ال  يذملد املف يمل  األذى
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 ٔ-ٙ-ٔصفحة الموجز 
 :ــةيـضحِ األُ : عاشرا

 .ال  قآ اً عض ا  ياـ امل  آ  ااب املني   الذ ت من ا  ل  املاقآ  املن  ما يُ : هي األضحية
 .يا   املذ ت من  ني    ة املني   يـو امل  آ عض  رآ يـو املت آيق: وقت ذبح األضحية( أ

ا ذحبهمػا   ػ هال  مس ػ القػآنص  ا ػص  ما ػص   ا امل ػيب ملػ   : )؛ ملقوؿ  نس مؤي ةل مل  :حكمها( ب
 .[متفق يا  ](  ي     مل  رجا  ياا  فاِرهما

فهػي  ولػ  ملافقػآاو    فػ  اتػاجصال  الب ادل ػآ ع  ثػآ ياػري يف اجملتمػ اَ يك رَ ز  ملألمل  مل عذا  ُ  :فضلها( ج
ـو امل   ػآ َيَمػ ً  رػػب عض ل ا ػن  دـ يػيِمػػ مػا) : ثم هػاال قػاؿ قمل  ف ػاها يظػ  ال  ذحبهػا  ف ػل مػػن امللػ   

َُ هِ ا مػػػن  ـ مل قػػػ  مػػػن ا يػػػب  جػػػل  عف املػػػ    الهاهػػػا   شػػػنيارِ ـال  عنػػػ  مل ػػػعيت يػػػـو املق امػػػمل  قآ هنػػػا   ظ فِ آاقػػػ  َد
 ػػ  ت : اي   قػػاؿراػػن غآيػػبال  ر اه احلػػ: ر اه ا ػػن ماجػػمل  املرتمػػذي  قػػاؿ]( ال فط اػػوا مػػا نفاػػاً مب ػػافال قاػػل  ف يقػػ  ايرض

 [.ا ل اد
ا مػ)ين منيػب فما فػوؽال  ثَػ( ما مل  لتمل  شهآ)عف ع امل   ذَ عال جَ  بئغلُ ال  :األصناف المجزئة في األضحية( د

 .فما فوؽ( ما مل   س ل ص)فما فوؽال  ثين ا  ل ( ما مل  ل تاف)فما فوؽال  ثين املاقآ ( مل  ل مل
  :تمنع ال التي والعيوب العيوب التي تمنع من إجزا  األضحية( ىـ

ػػا ممل مػػن  الملػػ  ملاملطػػاهآةال  مػػن املاػػ مل الت ػػآاؼ ايُ   ايملػػ  مل مػػن شػػنيا آ ديػػن ا  انتقػػاو املا ػػم  مل املا 
بئ ال  ه اؾ ي وب عف  ج ت ال جُتػ[ٕٖ:جاحلػ] اْلُقُلوبِ  تـَْقَوى ِمن فَِإنـ َها الل وِ  َشَعاِئرَ  يـَُعظٍّمْ  َوَمن: املني وب

 .نيها ايمل  ملبئ ممنيها ايمل  ملال   رآر جتُ 
املاَػػػص  مَلػَانُيها املػػال ال  قػ ر ياػػا ( اوآَجػاملنيَ )م ػاوال  ال  مػن  ػػاب   ض املنيَ رهػػاال وَ يَ املاَػػص   (اوورَ املنَيػ) تجــزي  فـال

 ال  ف هػاال يف   هي اذلبيامل املػال ال ُمػ الا قَ املال ال  ُ  (فاوجْ املنيَ ) ال  ريةال من  اب   ض امل اِ  ال احادل ي م  املل  
املػػال شػػاب   هػػي( او   اجلَػػ)املػػال ذهاػػك ث اياهػػا مػػن   ػػاهاال  ال   هػػي( اوَمػػتاذلَ ) ال مآملػػهاال  ص  املاَػػػ (ادلآي ػػمل)

 . هي املال ذهب  يثآ قآهنا     ذهنا( اوْ ااملنيَ ) ن   ملآيهاال  ال 
  ص  املاَػػمآملػهاال  املنيآجػاو   ص  املاَػػيورهاال  ادلآي مل   ص  املاػَ املنيوراو   ر   ال جتوز يف ايملاري؛: )قومل   :الدليل

 [.ر اه امل اا ي  املرتمذي](  َقاملَانيهاال  امل ارية املال ال  ُ 
ػػاملاَ ) وتجــزي  ػػ اجلَ ) ب ذلػػا ِرْاقػػمل    مقطويػػاالنَػػاملػػال ال ذَ ( اوآَ تػْ ( يِلػػ اخلَ )ال فالاملػػال ُراقػػك  ػػ  قػػآْ   هػػي( اوم 

 .قآهنا قكال  ما ُياآ جبو منآِ رُ  ك  ذهنا   ق   ما شُ املذي قطنيك رل تاه د ف ذيآهال 
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 ٔ-ٙ-ٔ صفحة الموجز
    نػػملال   اُ ال   ُلػػالغــنمرآجػػك ياماػػملال   عف  ُ  البقــررآجػػك ياماػػملال   عف  ُ  اإلبــل :األضــحية أفضــل( و
  .   قآةاُ لُ 

ــ  رال ال ف طني هػػا  احلآ ػػمل يف املَوَهػػَ ة املػػال  ػػص   ػػل املني ػػق  املل ػػضلػػآ ا  ػػل قا مػػمل منيقوملػػمل يػػ ها امل اػػآر ةن  والس 
يػن شػنيآة  أمسـكي  ػ    مػن  راد  ف يُ .     ي ػ  املػذ ت    امل  ػآ يام ا  ي يذ ت املااقيال  غلوز املني سال 

ال عذا ر يػػػػػت  هػػػػػ ؿ ذي احلجػػػػػمل   راد  رػػػػػ ي   ف ي ػػػػػ  ي: )لحـــــديثيف املني ػػػػػآ مػػػػػن ذي احلجػػػػػمل؛    ظفػػػػػاره
 [.ر اه اجلمايمل عال املاخاري]( فا ماد ين شنيآه   ظفاره

 :تقسيم لحوم األضاحي( ز
 ملػمن  قػل   الؽ  ثاثهػاال  عف  يػل  يثآهػا جػازال فػرف  ياهػا ياهػا يتلػ   ثهاال اُ ثها  يه ي ثػُ اُ  ف يعيل ثػُ  ُيشرع
 .قمل م ها َ يف املل   بئغلُ ما 
 :ما تتعّين بو األضحية( ح

ػػ  يػػب ؿ ما ػػ  ي هػػا ياػػا  جػػ  املقآ ػػمل  تتعــي نآاو  ملػػو نػػور يوهنػػا  ملػػ  ملال مل ػػن ال  تنيػػص  ايملػػ  مل مبجػػآ د امل  
 :باْلتي

 .ت ي ا غلاب ياا نفا هذه  مل  مل؛ فاملاف  يق: عذا قاؿ (ٔ
 .يل غ املنيقود  ؛ري  ما ا ن او  نمل ر   ُ  هذه ؛ يف هذا: عذا قاؿ (ٕ

ع  اذلا  ري م هاال   ف يا نيها  ويجوزماال     نيهاال  ال هاتها؛ ملتنيا ق رق ا لم يجز عذا  ني   ك ايمل  مل 
يابمػ   الايمل  مل  ني ب ؽل   ا جباو  نيػ   نيّ  هػا بتتعي  ي ررياً م ها ال مثاها؛ ين  اينف  ملافقآاوال  عذا  ي رت 

ياػػا آ ايمانػػات عذا فػػآ ط ف هػػا     نيػػ  رال  عف يػػاف املت ني ػػب  نػػري فنياػػ  ذحبهػػا   ؛ا عذا يػػاف املّتني  ػػب  اػػاا ذل  ػػ
 .  جب   

 
 :ـةـالعقيقـ: الحادي عشر
 ػك املذ   ػمل ي ػ  راػق ذملػد امل ػنيآ اي ل يف املنيق قمل امل  نيآ املذي ياا ر س ادلوملودال  ق  مسُ   :معنى العقيقة
 .هي املذ   مل ين ادلوملود فالعقيقة املنيق قملال 

 :حكمها( أ
 .اً ياف    فقرياً      ة ياا ايب غَ مل مؤي     لُ 
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اػػق ر لػػ ال ذ ت ي ػػ  يػػـو املاػػا  ال  ػلُ ال  ُػػغػػ ـ مػػآهتن  نيق قتػػ  يػػل  ): قػػاؿ يػػن امل ػػيب  يػػن مسػػآة  :الــدليل

    احلاػػص  يػػن احلاػػن  قػػ  يػػق  ال [اه   ػ اب املاػػ ن   محػػ    ػػ    املرتمػػذي  احلػاي   االشػػا اير  ] (ااػػم   يُ 
 [.ر اه   و دا د  امل اا ي]يا ا يا ا 

 . ين اجلاريمل شاة ال آع ين املن ـ شا اف ُ  :العقيقة المشروع من( ب
ر اه  محػػ     ػػو دا د  امل اػػػا ي ]( ال  يػػػن اجلاريػػمل شػػػاةيػػن املنػػػ ـ شػػا اف مت افئتػػاف: )يف املنيق قػػػمل قوملػػ   :الــدليل

 [. املرتمبي      
  :العقيقة وقت( ج
فػرف فػات ففػػي  ر نيػمل ي ػآال فػرف فػػات ففػي عرػ ر  ي ػػآينال فػرف فػات ففػػي  ي ا   ملاػػوالدةال ذ ت يػـو املا ػ ُػ

 ق ادلاػا  يػن نفاػ نيِػالت ااب  ف يَ  من املنياماو فق  ارتار مج  الق ايب ين اال ننيِ ايياـ  ني هاال  عذا مل يَ 
 .بع املنيق قمل  ي او    ياآ املنيظ ال  فا الً  املا مملػ  ف  ُ  ويستحب. عذا ي 

 :ستحب فعلو للمولودما يُ ( د
ر اه  مح     ػو دا د  املرتمػذي ]مل  رص  ُ   ذملد ملا ان  ي    الد  ال ملفنيا  مَن ف ادلوملود امل ُ ذُ اف يف  ُ ايذَ  (ٔ

 .ف امل اآر؛ آلثار مت ا   ف هاذُ  قاممل يف ايُ ا: ػ رمح  ا ػ  زاد ا ن املق   ال[ احلاي       
 . يا املآمحن اليا ا ؛ نال   رب ايمساو عض ااَ  ام مل ادلوملود يـو لا ني   ال  رَ  (ٕ
ػػػػػرْاػػػػػ (ٖ :  ملفافمػػػػػمل ؛ ملقوملػػػػػ  (ف ػػػػػمل)نيآ ااػػػػػوؽ  رِقػػػػػاً ق ر س ادلوملػػػػػود يػػػػػـو لا ني ال يتلػػػػػ  ؽ  ػػػػػوزف امل  

عذا ُ ملػ  املنػ ـ  أىـل الجاىليـة قػ  يػاف  ال[ر اه  محػ ](  وزن  من املػَورِؽ قيال فتل    مل ن  راقي شنيآ ر ل )...
 .ط يف ر س ادلوملود   مهااة  ملُ حبك امل   ذُ 
ت غ مػاال فقػاؿ   ػو  َ  ملَػ   ف  ـ لػا    فنيػن  نػس ال مل  املتمػآ يف فػ  ادلوملػود :أيذ  د ادلوملودال  (ٗ

امللػيبال  ر   ػ    ِ  م ػنها    ملػنيها يف فَػ  آاتال فعرػذها منيػ  مَتَػ ارفظ  ال فع ا    امل يب :  فا مل
 [.متفق يا  ]اه يا ا     مس  

ملال ملئ  غلتم  ف   املوليفال  مل تم ن من االلت او مػن املاػوؿال فَ  َ قط  اجلا ة املال  نط ي احلَ  :وىو اخلِتافال (٘
 نَت ارتَػػػ: )قػػػاؿال قػػاؿ رلػػوؿ ا  ملاػػذيآال لػػػ مل ملألنثػػاال  هػػو لػػػ مل ق ؽلػػملال فنيػػن  ي هآيػػآة  واجــب هػػو 

.  ملػػمل امل  جػػار: والَقــُدوم ال[ر اه املاخػػاري](  ػػ  مثػػانوف لػػ ملال  ارتػػنت  املَقػػُ ـ ع ػػآاه   را ػػل املػػآمحن  نيػػ  مػػا   ػػك يا
 .تاف ملاخِ آع ذ ي   قك منيص  يف امل ـو املاا  ال  مل يآد يف امل    استحبابو يآر  نيض املنياماو 
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 . آؾ احلج؟ ملا جال  ما ر  اذيآ فا   ص  :ٔس
........................................................................................................................... 

 .ادلواق ك ادل ان مل ملا ج  املنيمآة؟ما : ٕس
........................................................................................................................... 

 .؟ما ر   احلاج    ادلنيتمآ املذي جا ز ادل قات د ف  ف ػلـآ: ٖس
........................................................................................................................... 

 . ؟ال  ما زلظورا ؟ما ا رآاـ :ٗس
........................................................................................................................... 

 .؟( ارتلار) ما  فمل املنيمآة: ٘س
........................................................................................................................... 

 .؟( ارتلار) ما  فمل احلج: ٙس
........................................................................................................................... 

 . قااـ اذل يال   ين يُذ ت؟ي د : ٚس
........................................................................................................................... 

 .؟ال   ما اي  اؼ اجملب مل ف ها؟ما ر   ايمل  مل: ٚس
........................................................................................................................... 

 .آ  مآين شلا يات ب يما  ملاموملوداذي؟ال    ما  قتها ال؟ما ر   املنيق قمل :ٚس
........................................................................................................................... 

 
 
 

 ـــــررانـتـهــــى المـق
 صحبو أجمعينى اهلل وسلم على نبينا محمد وآلو و وصل  
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 (مرتبة حسب األىمية ) لمراجع ا
 

 (.احل يث  املفق )م هج املنياـو امل آي مل ملامنياه  املثانويمل املف  مل  (ٔ
 (.املفق )ملامآراتص ادلتولطمل  املثانويمل  رت  مل  املتنيا  م هج  زارة امل (ٕ
 .املاااـا ملال ملا  يف يا ا ن ل ادلآرب يف هتذيب شآح يم ة املطاملبال  مني  االرتاارات اجلا (ٖ
 .ادلولويمل املفقه مل امل ويت مل (ٗ
 .ادلنين ال ن ق اممل (٘
 .ادلق  ال ال ن ق اممل (ٙ
 .امل آح امل اريال ملنيا املآمحن  ن ق اممل (ٚ
 .ال ملنيا املا ـ  ن   م مل احلآا ادل تقا من  راار ادللطفا  (ٛ
 (.م هج ادلنياه  املنيام مل) رشاد عض  ومل ت ماا ل املبا   ا  (ٜ

 .فقهيال ملا  يف  اا  ن يا  ا  ؿ فوزاف، املادلاخ   (ٓٔ
 .سلتلآ املفق  ا ل ميال ملا  يف زلم   ن ع آاه   املتو غلآي (ٔٔ
 .املآ ض ادلآ   شآح زاد ادلاتق  ال مل آؼ امل ين احلجا ي (ٕٔ
 .ي اؼ املق اع ياا منت ا ق اعال ملا  يف م لور  ن يونس املاهويت (ٖٔ
 .زلم   ن  اا املنيث مصامل آح ادلمت  ياا زاد ادلاتق  ال ملا  يف  (ٗٔ
 .فتا ر عل م ملال مج  زلم   ن يا املنيبيب ادلا   (٘ٔ
 .فق  املا ملال ملا   لا ق (ٙٔ
ُ   مل شآح امل  رر املاه  ملال ملػم م   ن ياي امل ويا  (ٚٔ

 .امل  راري ادل
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 ـــرسالفهـــ

   وعوضـــالـم   ـوعالـمـوضـ   وعوضـــالـم
 ٛٚ  ف ا   فوا  ه املل اـمنين  ٖٗ م ه ات املل ة ٔ ادلق ممل

 ٜٚ ثاوت امل هآ  ٘ٗ ماط ت املل ة ٕ مقدمة عن علم الفقو
 ٓٛ ل ن املل اـ ٘ٗ لجود املاهو ٖ منين املفق   ن ع  

 ٔٛ املل اـ  ماط ت/ م آ هات ٙٗ لجود املت  ة/  ة املتطوع ٙ اي ممل اير نيمل
 ٖٛ ادلا  مل ملافطآ اييذار ٚٗ املل ة ين هي اي قات ادل ٚ ملادر املفق 

 ٗٛ ما ػلآم   وم   ي آه/ ـو املتطوع ٚٗ فق  ا ماممل  اال تماـ ٜ احل   املت ا في
 ٙٛ جــالح فقـو ٖ٘  اخلوؼ   ة  هل اييذار ٖٔ ارةـالطه فقـو
 ٚٛ احلج ٛ٘   ة اجلمنيمل ٘ٔ   عل تها املطهارة منين

 ٜٓ املنيمآة ٜ٘   ة املني  ين ٙٔ  نواع امل جالات
 ٜٔ ادلواق ك ادل ان مل ٓٙ   ة االلتاقاو ٚٔ املطهارة  نواع /ملطهارةمادة ا

 ٕٜ ا رآاـ ٔٙ   ة امل اوؼ ٛٔ ق او احلاجمل
 ٜٗ زلظورات ا رآاـ ٕٙ   ة اجل ازة ٕٓ املنال
 ٜ٘ املنيمآةاحلج    فمل  ٗٙ اةــالزك فقـو ٕٕ املوملوو

 ٜٜ  املنيمآة احلج   اجاات ف ريا ٙٙ   ر مها  فوا  ها املبياة منين ٕٙ ادلات ياا اخلفص
 ٓٓٔ اذل ي ٚٙ  جوما  ماا ل شآ ط ٕٛ ادلات ياا اجلارية

 ٕٓٔ ايمل  مل ٜٙ  هل املبياة ٜٕ املت م 
 ٖٓٔ املنيق قمل ٓٚ بياةامل ايمواؿ املال ف ها ٕٖ الةــالص فقـو

 ٙٓٔ ادلآاج  ٗٚ زياة املفطآ ٖٚ شآ ط املل ة
 ٚٓٔ املفهآس ٙٚ امــالصي فقـو ٖٛ  فمل املل ة

 

 
 


