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احلٛمد هلل ُمٕمز ُمـ أـم٤مقمف، ُمذل ُمـ قمّم٤مه، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف وُمّمٓمٗم٤مه، 

 وآه، أُم٤م سمٕمد:وقمغم آخف وصحٌف وُمـ 

 
ِ
ا  ☺ومٕمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: إِِّني ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ـْ ُيِرِد اهلُل سمِِف ظَمػْمً َيُ٘مقُل: )َُم

 ) ـِ ي ْٝمُف ذِم اًمدي  ]ُمتٗمؼ قمٚمٞمف[.ُيَٗم٘مي

ٌُُف  : "-  –ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي  ٌَ ـِ َواحْل٨َمي قَمَٚمْٞمِف َوؾَم ي ِف ذِم اًمدي وِمٞمِف وَمِْمٞمَٚم٦ُم اًْمِٕمْٚمِؿ َواًمتََّٗم٘مُّ

ُ شَمَٕم٤ممَم". ا.ـه   [.7/828]رشح صحٞمح ُمًٚمؿ َأنَُّف ىَم٤مِئٌد إمَِم شَمْ٘مَقى اَّللَّ

واًمتٗم٘مف ذم اًمديـ ُمٜمف ُم٤م هق واضم٥م قمٞمٜمل قم٤مم، وُمٜمف ُم٤م هق واضم٥م قمٞمٜمل ظم٤مص، وُمٜمف ُم٤م 

 هق واضم٥م يمٗم٤مئل.

ومٞمام هق ُمـ ومروض إقمٞم٤من: "وهق أن يمؾ ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ  -   –اإلُم٤مم اسمـ طمزم  ىم٤مل

سم٤مًمغ ُمـ ذيمر أو أنثك طمر أو قمٌد يٚمزُمف اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمّمٞم٤مم ومرو٤م سمال ظمالف ُمـ أطمد ُمـ 

اعمًٚمٛملم، وشمٚمزم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة اعمرى وإصح٤مء، ومٗمرض قمغم يمؾ ُمـ ذيمرٟم٤م أن يٕمرف 

ويمٞمػ ي١مدي يمؾ ذًمؽ، ويمذًمؽ يٚمزم يمؾ ُمـ ذيمرٟم٤م أن  ومرائض صالشمف وصٞم٤مُمف وـمٝم٤مرشمف،

يٕمرف ُم٤م حيؾ ًمف وحيرم قمٚمٞمف ُمـ احآيمؾ واعمِم٤مرب واعمالسمس واًمٗمروج واًمدُم٤مء وإىمقال 

وإقمامل، ومٝمذا يمٚمف ٓ يًع ضمٝمٚمف أطمدا ُمـ اًمٜم٤مس، ذيمقرهؿ وإٟم٤مصمٝمؿ أطمرارهؿ وقمٌٞمدهؿ 

 وإُم٤مئٝمؿ. 

ن احلٚمؿ وهؿ ُمًٚمٛمقن، أو ُمـ وومرض قمٚمٞمٝمؿ أن ي٠مظمذوا ذم شمٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ طملم يٌٚمٖمق

طملم يًٚمٛمقن سمٕمد سمٚمقهمٝمؿ احلٚمؿ. وجيؼم اإلُم٤مم أزواج اًمٜم٤ًمء وؾم٤مدات إرىم٤مء قمغم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م 

 ذيمرٟم٤م، إُم٤م سم٠منٗمًٝمؿ وإُم٤م سم٤مإلسم٤مطم٦م هلؿ ًم٘م٤مء ُمـ يٕمٚمٛمٝمؿ. 

ُم٤م ًمتٕمٚمٞمؿ اجلٝم٤مل". ا.ـه ]اإلطمٙم٤مم  وومرض قمغم اإلُم٤مم أن ي٠مظمذ اًمٜم٤مس سمذًمؽ، وأن يرشم٥م أىمقا

 [.5/828إطمٙم٤مم ذم أصقل 

( سمقوع ُمتـ خمتٍم ذم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة ولتب البخٕث ٔالدزاضاتًمذا وم٘مد ىمٛمٜم٤م ذم )

 واًمّمٞم٤مم، طمتك ُيدرس ذم اعم٤ًمضمد واعمٕم٤مهد واعمٕمًٙمرات، ومٞمٜمتٗمع سمف اعمًٚمٛمقن واعمًٚمامت.

ٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم أرشف إنٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم.  وآظمر دقمقا
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ًٝمؾ قمغم اعمتٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م اعم٤ًمئؾ ىمٌؾ اًمنموع ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓسمد ُمـ ُمٕمروم٦م أُمقر شمُ 

 وأطمٙم٤مُمٝم٤م.

 

 اًمٗمٝمؿ. انفقه نغح:

 ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م. وششعًا:

 هل:و ،وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م مخ٦ًم

م، ُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:وهق : الٕاجب ٱ  ٻ  چ  ُم٤م أُمر اًمنمع سمف قمغم وضمف اإلًمزا

 48اًمتقسم٦م:  چٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ 

: )صٚمقا ىمٌؾ ☺نمع سمف قمغم وضمف اًمٜمدب وآؾمتح٤ٌمب، ُمث٤مًمف ىمقًمف ُم٤م أُمر اًم: املطتخب

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفاعمٖمرب ريمٕمتلم، صٚمقا ىمٌؾ اعمٖمرب ريمٕمتلم صٚمقا ىمٌؾ اعمٖمرب ريمٕمتلم عمـ ؿم٤مء( 

ٹ  ٹ  چ  ُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمّمداق: ُم٤م وؾمع اًمِم٤مرع ومٞمف، ومٚمؿ ي٠مُمر ومل يٜمف.: املباح

ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  

 6٦اًمٜمقر:  چڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  :، ُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤مًمقا ُم٤م هنك قمٜمف اًمنمع قمغم وضمف اإلًمزاماحملسً: 

 88اجلـ:  چچ  چ  چ  ڇ    

م، أو هق ُم٤م ُمُ  : ُم٤م هنك قمٜمفامللسٔٓ دح شم٤مريمف، ومل يذم اًمنمع وًمٙمـ ًمٞمس قمغم وضمف اإلًمزا

ي٨م أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ريض ُمـ طمد لموم٤مقمٚمف، ُمث٤مًمف: اًمٜمقم سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، ومٗمل اًمّمحٞمح

 سمٕمده٤م. : يم٤من يٙمره اًمٜمقم ىمٌؾ اًمٕمِم٤مء واحلدي٨م☺ اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل 
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رمحٝمؿ اهلل خيتٚمٗمقن  وإئٛم٦م اعم٤ًمئؾ اجلزئٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م شُمًتٜمٌط ُمـ أدًم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، واًمٕمٚمامءإن 

ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م ٕؾم٤ٌمب خمتٚمٗم٦م، ُمع يمقهنؿ يريدون احلؼ ويٓمٚمٌقن اًمدًمٞمؾ 

وي٠مظمذون سمف، إٓ أهنؿ رمحٝمؿ اهلل اظمتٚمٗمقا ذم مجٚم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ، وًمٞمس ؾم٥ٌم اظمتالومٝمؿ شمٕم٤مرض 

سمٕمض  إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٢من اًمنمع يمٚمف ُمـ اهلل ًمٞمس ومٞمف شمٕم٤مرض أو شمٜم٤مىمض، وًمٙمـ ىمد ختٗمك

اظمتالف اًمٕمٚمامء  ُمٕمٞمٜم٦م، ومٛمـ أؾم٤ٌمب  ؾم٤ٌمبٕاعم٤ًمئؾ وإطمٙم٤مم قمغم سمٕمض وشمٔمٝمر ًمٌٕمض، 

 رمحٝمؿ اهلل، ُم٤م يكم: 

 سمٚمغ سمٕمْمٝمؿ ومل يٌٚمغ اًمٌٕمض أظمرأن يٙمقن اًمدًمٞمؾ  :الطبب األٔه. 

واًم٘مرب ُمٜمف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من  ☺ يتٗم٤موشمقن ذم جم٤مًم٦ًم اًمٜمٌل  ╚ًم٘مد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م 

ي٠ميت ُمـ اجلٛمٕم٦م إمم اجلٛمٕم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤مٟمقا يتٜم٤موسمقن يقُم٤ًم سمٕمد يقم، وُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من يمثػم 

، ومٙم٤من سمٕمْمٝمؿ رسمام ؾمٛمع طمٙمام مل يًٛمٕمف آظمر، أو يٙمقن طمٙماًم ىمد ☺ اعمج٤مًم٦ًم واًمًامع ُمٜمف 

 ٟمًخ ومل يٕمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٜمًخ ومٞم٘مع اخلالف.

ؾم٤مومر إمم  ◙ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن  :ًمٌخ٤مري وهمػمه: ُم٤م صم٧ٌم ذم صحٞمح اُمث٤مل ذًمؽ

اًمٓمريؼ ُذيمر ًمف أن ومٞمٝم٤م وسم٤مء وهق اًمٓم٤مقمقن، ومقىمػ وضمٕمؾ يًتِمػم اًمّمح٤مسم٦م اًمِم٤مم، وذم 

ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سم٤مًمرضمقع، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل سمدظمقل ، وم٤مظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ قمغم رأجلم، ╚ 

ج٤مء قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف، ويم٤من هم٤مئ٤ًٌم ذم طم٤مضم٦م ًمف، وم٘م٤مل: إن قمٜمدي ُمـ ذًمؽ قِمٚماًم، وماًمِم٤مم، 

إذا ؾمٛمٕمتؿ سمف ذم أرض ومال شم٘مدُمقا قمٚمٞمف، وإن وىمع وأنتؿ ومٞمٝم٤م »ي٘مقل:  ☺ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

رًا ُمٜمف ومٙم٤من هذا احلٙمؿ ظم٤مومٞم٤ًم قمغم يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر، « ومال خترضمقا ومرا

 ـ وم٠مظمؼمهؿ ذهذا احلدي٨م.طمتك ضم٤مء قمٌداًمرمح

 ٌ٘رأى أنف  وأأن يٙمقن احلدي٨م ىمد سمٚمغ اًمرضمؾ وًمٙمٜمف مل يثؼ سمٜم٤مىمٚمف، : الطبب الثا

ه أىمقى ُمٜمف.  خم٤مًمػ ح٤م هق أىمقى ُمٜمف، وم٠مظمذ سمام يرا

ـمٚمَّ٘مٝم٤م آظمر صمالث شمٓمٚمٞم٘م٤مت، أن زوضمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمث٤مًمف: ُم٤م روشمف 

وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝم٤م ويمٞمٚمف سمِمٕمػم ٟمٗم٘م٦م هل٤م ُمدة اًمٕمدة، وًمٙمٜمٝم٤م ؾمخٓم٧م اًمِمٕمػم وأب٧م أن شم٠مظمذه، 

ـمٚم٘مٝم٤م اًمٓمٚم٘م٦م وم٠مظمؼمه٤م اًمٜمٌل: أنف ٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م وٓ ؾمٙمٜمك، وذًمؽ ٕنف  ☺ وم٤مرشمٗمٕم٤م إمم اًمٜمٌل 

إٓ أن شمٙمقن طم٤مُماًل:  ًمٞمس هل٤م ٟمٗم٘م٦م وٓ ؾمٙمٜمك قمغم زوضمٝم٤م اًم٤ٌمئـ، واًمث٤مًمث٦م وإظمػمة وم٤ٌمٟم٧م ُمٜمف

 6اًمٓمالق:  چڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   چ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

طمتامل أهن٤م وم٤مـمٛم٦م ٓ سمام روشمف ومل ي٠مظمذأن هل٤م اًمٜمٗم٘م٦م واًمًٙمٜمك،  يرى ◙ قمٛمر ويم٤من 
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وُمٕمٚمقم أن قمٛمر ىمد ٟمًٞم٧م، وم٘م٤مل: أنؽمك ىمقل رسمٜم٤م ًم٘مقل اُمرأة ٓ ٟمدري أذيمرت أم ٟمًٞم٧م؟ 

هل٤م، إٓ أنف ظم٤مف أن شمٙمقن  يم٤من وىم٤موم٤ًم قمٜمد ٟمّمقص اًمنمع هيع آٟم٘مٞم٤مد ◙ 

 ٟمًٞم٧م، ومٚمؿ ي٠مظمذ سمام روشمف. ▲وم٤مـمٛم٦م

ومرسمام سمٚمغ  ،ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمرواة وشمٕمديٚمٝمؿ أو دمرحيٝمؿ ،ي٘مع أجْم٤ًم عَمـ سمٕمدهؿوهذا 

اًمٕم٤ممل احلدي٨م ُمـ ـمريؼ صحٞمح وم٠مظمذ سمف، وسمٚمغ همػمه ٟمٗمس احلدي٨م ُمـ ـمريؼ وٕمٞمػ ومٚمؿ 

 ظمذ سمف، ومٞم٘مع اخلالف. ي٠م

 أن خيتٚمػ ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمدًمٞمؾ: ثالثالطبب ال. 

اظمتٚمػ ( ٓ يّمٚملمَّ أطمٌد اًمٕمٍم إٓ ذم سمٜمل ىمرئم٦م): ٕصح٤مسمف ☺ ُمث٤مًمف ىمقل اًمٜمٌل 

د اًمرؾمقل اعم٤ٌمدرة إمم اخلروج طمتك ٓ ي٠ميت وىم٧م  اًمّمح٤مسم٦م ذم ومٝمٛمف. ومٛمٜمٝمؿ َُمـ ومٝمؿ أن ُمرا

اًمٕمٍم إٓ وهؿ ذم سمٜمل ىمرئم٦م، ومٚمامَّ طم٤من وىم٧م اًمٕمٍم وهؿ ذم اًمٓمريؼ صٚمقه٤م ومل ي١مظمروه٤م إمم 

 أن خيرج وىمتٝم٤م. 

د رؾمقل اهلل أٓ يّمٚمقا إٓ إذا وصٚمقا سمٜمل ىمرئم٦م وُمٜمٝمؿ َُمـ ومٝمؿ روه٤م طمتك : أن ُمرا وم٠مظمَّ

سمام ومٕمؾ اًمٗمرىم٤من ومٚمؿ يٜمٙمر قمغم  ☺ ومّمٚمقه٤م سمٕمد ظمروج وىمتٝم٤م، وقمٚمؿ اًمٜمٌل وصٚمقا سمٜمل ىمرئم٦م 

 أطمد ُمٜمٝمؿ.

 طمدي٨م ُمٜمًقخ ومٞمٕمٛمؾ سمف ومل يٕمٚمؿ سمٜمًخف.ٌٚمٖمف يأن يٙمقن ىمد  :سابعالطبب ال 

سم٤مًمقوقء مم٤م ؾم٧م اًمٜم٤مر، وروى ضم٤مسمر: يم٤من  ☺ أُمر  ◙ ُمث٤مًمف: طمدي٨م أيب هريرة 

شمرك اًمقوقء مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر، وًمٙمـ هذا إُمر مل يٌٚمغ أب٤م  ☺ آظمر إُمريـ ُمـ رؾمقل اهلل 

 هريرة ومٙم٤من يتقو٠م مم٤م ُم٧ًم اًمٜم٤مر.

 ُم٤م ُمًتف اًمٜم٤مر: أي ُم٤م ـمٌخ قمغم اًمٜم٤مر.

 وٕمٞمٗم٤ًم.اوظالطبب اخل ًٓ  : أن ي٠مظمذ اًمٕم٤ممل سمحدي٨م وٕمٞمػ أو يًتدل اؾمتدٓ

اقمتامدا قمغم طمدي٨م مجٝمقر ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ اؾمتح٤ٌمب صالة اًمتًٌٞمح، ُمث٤مًمف: 

صالة اًمتًٌٞمح سمدقم٦م ُمٙمروه٦م، وأن طمديثٝم٤م مل اعمحدصملم قمغم شمْمٕمٞمٗمف، واعمح٘م٘مقن قمغم أن 

، وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  ☺يّمح، وممـ يرى ذًمؽ اإلُم٤مم أمحد وىم٤مل: إهن٤م ٓ شمّمح قمـ اًمٜمٌل 

 .☺ يمذب قمغم رؾمقل اهلل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: إن طمديثٝم٤م 
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اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل يٗمتتحقن اًمٗم٘مف سمٙمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ٕنف ُمـ أهؿ رشوط اًمّمالة، إن 

اًمريمـ إول وهق واًمّمالة هل اًمريمـ اًمث٤مِّن ذم اإلؾمالم، وهل أول إريم٤من اًمٕمٛمٚمٞمف، سمٞمٜمام 

 يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد. اًمِمٝم٤مدشم٤من وم٤ٌمسمف

 اًمٓمٝم٤مرة سم٠مبقاب اعمٞم٤مه ٕنف اح٤مدة اًمتل حتّمؾ سمف اًمٓمٝم٤مرة.ويٗمتتحقن يمت٤مب 

 : اًمٜمٔم٤موم٦م واًمٜمزاه٦م.انغهاسج نغح

 رومع احلدث وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه، وزوال اخل٨ٌم. اطغالخا:

وصػ طمٙمٛمل ي٘مقم سم٤مًمٌدن يٛمٜمع ص٤مطمٌف ُمـ اؾمت٤ٌمطم٦م اًمّمالة وُم٤م شمِمؽمط ًمف  احلدث:

 اًمٓمٝم٤مرة.

 ومٝمق وصػ طمٙمٛمل ُمٕمٜمقي، ًمٞمس ؿمٞمئ٤ًم حمًقؾم٤ًم.

: طمدث أيمؼم وهق ُم٤م يقضم٥م اًمٖمًؾ، وطمدث أصٖمر وهق ُم٤م يقضم٥م واحلدث ٟمققم٤من -

 اًمقوقء.

ء ذم، ذم اًمّمالةُمًتخٌث٦م ُمٜمع اًمِم٤مرع ُمـ اؾمتّمح٤مذه٤م  يمؾ قملمهق اًمٜمجس، و اخلبث:  ؾمقا

 اعمٙم٤من. وأاًمثقب  وأاًمٌدن 

 رومع احلدث: رومع اًمقصػ اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٌدن اح٤مٟمع ُمـ اًمّمالة. -

 يم٤من ذم ُمٕمٜمك اًمرومع يمتجديد اًمقوقء. ـــــ وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه: أي ُم٤م

 زوال اخل٨ٌم: زوال اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمٌدن واًمثقب واعمٙم٤من. -

 ٔالطّازٚ قطىاُ: 

 : وهل ـمٝم٤مرة اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمنمك واًمٌدع واعمٕم٤ميص.ـمٝم٤مرة ُمٕمٜمقي٦م

 : هق ـمٝم٤مرة اًمٌدن ُمـ احلدث، واخل٨ٌم.ـمٝم٤مرة طمًٞم٦م
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ُمٜمع اًمِم٤مرع ُمـ اؾمتّمح٤مذه٤م ذم اًمّمالة، ؾمقاء ذم اًمٌدن وهل يمؾ قملم ُمًتخٌث٦م اًمٜمج٤مؾم٦م: 

 أو اًمثقب أو اعمٙم٤من.

 ويمؾ ٟمجس طمرام، وًمٞمس يمؾ طمرام ٟمجس.

 واًمٜمَّج٤مؾم٦م: إُِم٤م طُمٙمٛمٞم٦َّم، وإُِم٤م قمٞمٜمٞم٦َّم.

 .وحلؿ اخلٜمزيروم٤مًمٕمٞمٜمٞم٦َّم: هل اًمتل ٓ يٛمٙمـ شمٓمٝمػمه٤م أبدًا، ٕن قمٞمٜمٝم٤م ٟمج٦ًم، يم٤مًمٌقل 

 قمغم يشء ـم٤مهر ومٞمتٜمجس ذه٤م. اًمتل شم٘معاًمٓم٤مرئ٦م، واحلُٙمٛمٞم٦َّم: هل 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ إصؾ اًمذي شمزال سمف اًمٜمج٤مؾم٦م: اح٤مء، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 88إنٗم٤مل:  چچ  

 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////وانظٍاويضائم وأخكاو فً انظالج /////////

9 

 

 
طمداهـ وشمٓمٝمػمه٤م سمٖمًٚمٝم٤م ؾمٌع ُمرات إ .ظم٤مص٦م ٟمج٤مؾم٦م ُمٖمٚمٔم٦م، وهل ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م -8

: )ـمٝمقر إٟم٤مء ☺ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙سم٤مًمؽماب، ح٤م روى ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة 

 أطمديمؿ إذا وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م أن يٖمًٚمف ؾمٌع ُمرات أوٓهـ سم٤مًمؽماب(.

ح٤م رواه أمحد واًمؽمُمذي سمًٜمد ٟمج٤مؾم٦م خمٗمٗم٦م، وهل سمقل اًمٖمالم اًمذي مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم،  -2

ىم٤مل: )سمقل اًمٖمالم اًمروٞمع يٜمْمح وسمقل اجل٤مري٦م  ☺ قمـ اًمٜمٌل  ◙صحٞمح: قمـ قمكم 

 يٖمًؾ(.

ىَم٤مَل  ◙قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  سمًٜمد طمًـ: ح٤م رواه أبق داود واًمؽمُمذي :واعمذي -

 
ِ
٠َمْخ٧ُم َرؾُمقَل اَّللَّ ًَ ٤مَل وَم ًَ

هْمتِ ِٓ ًة َويُمٜم٧ُْم ُأيْمثُِر ُِمٜمُْف ا ـَ اعْمَْذِى ؿِمدَّ ـْ َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل  ☺يُمٜم٧ُْم َأْخَ٘مك ُِم » قَم

ـْ َذًمَِؽ اًْمُقُوقُء  ِزيَؽ ُِم اَم جُيْ  «. إِٟمَّ
ِ
َيْٙمِٗمٞمَؽ »  وَمَٙمْٞمَػ سماَِم ُيِّمٞم٥ُم صَمْقسمِك ُِمٜمُْف ىَم٤مَل ىُمْٚم٧ُم َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

ـْ صَمْقسمَِؽ طَمْٞم٨ُم شُمَرى َأنَُّف َأَص٤مسَمُف   وَمَتٜمَْْمَح ذِه٤َم ُِم
ٍ
ـْ َُم٤مء ٤م ُِم  «.سم٠َِمْن شَم٠ْمظُمَذ يَمٗمًّ

هل سم٘مٞم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت يم٤مًمٌقل واًمٖم٤مئط، واًمدم، وهذه ـمٝم٤مرهت٤م ٟمج٤مؾم٦م ُمتقؾمٓم٦م، و -3

ًمٜمج٤مؾم٦م، ًمٕمٛمقم أدًم٦م إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م، وم٢من مل شمزل اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤مًمٖمًٚم٦م سمٖمًٚمٝم٤م ُمرَة واطمدة شمذه٥م سم٤م

 اًمقاطمدة وم٢مٟمف يزيد طمتك شمزول اًمٜمج٤مؾم٦م.
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 سم٤مإلمج٤مع.وٟم٤مىمض ًمٚمقوقء ، ٟمجس انثىل -8

 سم٤مإلمج٤مع.وٟم٤مىمض ًمٚمقوقء ، ٟمجس انًزي -2

 وٟم٤مىمض ًمٚمقوقء سم٤مإلمج٤مع ، ٟمجسانىدي -3

 اًم٘مقل اًمراضمح. ُمقضم٥م ًمٚمٖمًؾ. ـم٤مهر قمغمانًًُ،  -4

 ، ٟمجس سم٤مإلمج٤مع. ُمقضم٥م ًمٚمٖمًؾ.دو اندٍض وانُفاس -5

 ، ٟمجس وٟم٤مىمض ًمٚمقوقء سم٤مإلمج٤مع.االصتداضح -6

 ، ـم٤مهر قمغم اًم٘مقل اًمراضمح، ويقضم٥م اًمقوقء.ج انًشأجسعىتح فش -7

 ٟمجس وٟم٤مىمض ًمٚمقوقء سم٤مإلمج٤مع. نغائظا-8

وهق ٟمجس يٕمٗمك قمـ يًػمه قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر، وٓ يٜم٘مض اًمقوقء قمغم اًم٘مقل  انذو -9

 اًمراضمح.

، خيرج ُمـ اًمدسمر وهق ٟمجس وٟم٤مىمض ًمٚمقوقء، إن يم٤من ُمـ داظمؾ دو انثىاصٍش -8٦

 اًمدسمر.

، خيرج ُمـ اًمدسمر ُمـ اخل٤مرج وهق ٟمجس، وٓ يٜم٘مض اًمقوقء قمغم دو انُىاصٍش-88

 اًمراضمح.

 

سمقل وروث وؾم١مر ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف ـم٤مهر، يدل قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أنس 

أُمر اًمٕمرٟمٞملم أن ينمسمقا ُمـ أخ٤ٌمن اإلسمؾ وأبقاهل٤م، ويمذًمؽ قمٜمدُم٤م  ☺ ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل 

، وُمٕمٚمقم أن رواه ُمًٚمؿقمـ اًمّمالة ذم ُمراسمض اًمٖمٜمؿ ىم٤مل: )صٚمقا ومٞمٝم٤م وم٢مهن٤م سمريم٦م(  ☺ ؾمئؾ 

 .روصمٝم٤م وسمقهل٤مُمراسمض اًمٖمٜمؿ ومٞمف 

 وسمقل وروث ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ٟمجس.

وؾم١مر ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ومٞمف ظمالف وإطمقط همًٚمف، إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م يٓمقف قمغم اًمٜم٤مس 

وم٦م قمغم اًمٜم٤مس وىمد ىم٤مل  ذم  ☺ يم٤مهلرة واحلامر واًمٌٖمؾ وم٢من ؾم١مره٤م ـم٤مهر قمغم اًمراضمح ٕهن٤م ـمقا

وم٤مت( ؾم١مر اهلرة: )إهن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمجس إهن٤م ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ وا رواه أمحد وأبق داود واًمؽمُمذي ًمٓمقا

 .سمًٜمد صحٞمح
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 اح٤مء ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ٟمققم٤من:

ُم٤مء ـمٝمقر: وهق اح٤مء اًم٤ٌمىمل قمغم أصؾ ظمٚم٘متف، يمٛمٞم٤مه اًمٌح٤مر وإهن٤مر واًمًٞمقل واًمٕمٞمقن 

 وأسم٤مر.

 88إنٗم٤مل:  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

قمـ اًمٌحر: )هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه، احلؾ ُمٞمتتف( أظمرضمف أبق داود واًمٜم٤ًمئل سمًٜمد  ☺ وىمقًمف 

 صحٞمح.

 ُم٤مء ٟمجس: وهق اح٤مء اًمذي ـمرأت قمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م ومٖمػمت رائحتف أو ـمٕمٛمف أو ًمقٟمف.

 اح٤مء إذا اظمتٚمط سمٖمػمه: ٓ خيٚمق ُمـ طم٤مًملم:

 أن خيتٚمط سمامدة ـم٤مهرة، يم٤مًمّم٤مسمقن أو اًمِم٤مي، أو همػممه٤م: ومٚمف طم٤مٓن: األول: 

أو  أو قمّمػماً  ومٞمّمػم ؿم٤مي٤مً  سمحٞم٨م يًٚمٌف اؾمؿ اح٤مء أن يٖمٚم٥م قمٚمٞمف طمتك يتٖمػم قمـ ُمًامه، -أ

ومال جيقز  أو يًٚمٌف اؾمؿ اح٤مء اعمٓمٚمؼ ومال يًٛمك إٓ ُمْم٤موم٤ًم يمامء اًمقرد وُم٤م اًمًدر، همػم ذًمؽ،

 طمٞمٜمئذ ُم٤مًء.، ٕنف ٓ يٙمقن اًمتٓمٝمر سمف

أن ٓ يتٖمػم ُمًامه، وًمق شمٖمػمت سمٕمض أوص٤مومف ىمٚمٞمال، ومٞمجقز اًمتٓمٝمر سمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -ب

  ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ومٞمٕمؿ يمؾ ُم٤مء. و )ُم٤مء( چې  ى  ى   ائ  چ 

 أن خيتٚمط سمٜمج٤مؾم٦م ومٚمف طم٤مٓن:  :انثاًَ

 ، سم٤مإلمج٤مع.أن شمتٖمػم أطمد أوص٤مومف: اًمٓمٕمؿ واًمٚمقن واًمرائح٦م، ومٞمٜمجس -أ

 ص٤مومف ومٞمٌ٘مك ـمٝمقرًا، قمغم اًم٘مقل اًمراضمح.أن ٓ يتٖمػم يشء ُمـ أو -ب    
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 باب اآلنية
 اح٤مء وهمػمه. ومٞمفي حيٗمظ مجع إٟم٤مء، وهق اًمققم٤مء اًمذ: اٍََح

اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ومال جيقز جيقز اؾمتٕمامل مجٞمع أٟمٞم٦م اًمٓم٤مهرة ذم اًمٓمٝم٤مرة وهمػمه٤م، إٓ آٟمٞم٦م 

٤َم ☺ ًم٘مقل اًمٜمٌل اؾمتخداُمٝم٤م،  َٓ شَم٠ْميُمُٚمقا ذِم ِصَح٤موِمَٝم٤م وَم٢ِمهنَّ ٦ِم َو َه٥ِم َواًْمِٗمْمَّ سُمقا ذِم آٟمَِٞم٦ِم اًمذَّ َٓ شَمنْمَ ( :

ظِمَرِة(  ْٔ ْٟمَٞم٤م َوًَمٜم٤َم ذِم ا  .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿهَلُْؿ ذِم اًمدُّ

وإذا طمُرَم اؾمتٕمامهلام ذم إيمؾ واًمنمب ُمع وضمقد احل٤مضم٦م ومٙمذًمؽ يٛمٜمع اؾمتٕمامهلام ذم 

 اًمقوقء واًمٓمٝم٤مرة.

ز اؾمتٕمامل ضمٚمقد ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف، إٓ أن شمٙمقن ُمٞمت٦م وم٢مٟمف ٓ جيقز اؾمتٕمامل ضمٚمقده٤م إٓ وجيق

: )إذا دسمغ اإله٤مب وم٘مد ☺سمٕمد اًمدسمغ، وم٢مذا ُدسمِٖم٧م ضم٤مز اؾمتٕمامهل٤م، قمغم اًم٘مقل اًمراضمح، ًم٘مقًمف 

 .رواه ُمًٚمؿـمٝمر( 

  :ًٍٍوآٍَح انًششكٍٍ تُقضى إنى قض 
 ، ومٝمذه هل٤م طم٤مًمت٤من:ٔحنِٕاآٌٗٛ وصٍٕعٛ وَ احلدٖد ٔاملعادُ  :انقضى األول

 أن شمٙمقن ضمديدة مل شمًتٕمٛمؾ، ومٝمذه جيقز اؾمتٕمامهل٤م ُم٤ٌمرشة. :األوىل

ومالسمد ُمـ  وُمـ أراد اؾمتٕمامهل٤م، وم٤مٕومم شمريمٝم٤م وقمدم اؾمتٕمامهل٤م، أن شمٙمقن ُمًتٕمٛمٚم٦م  :الثانية

 همًٚمٝم٤م ىمٌؾ آؾمتٕمامل، ٕن اًمٙمٗم٤مر ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يتحرزون ُمـ أيمؾ اعمحرُم٤مت يم٤معمٞمت٦م واخلٜمزير

 ورشب اخلٛمقر.

ىم٤مل: ىمٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م سم٠مرض أهؾ يمت٤مب  ◙ واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل 

وإهنؿ ي٠ميمٚمقن حلؿ اخلٜمزير وينمسمقن اخلٛمر ومٙمٞمػ ٟمّمٜمع سمآنٞمتٝمؿ، وم٘م٤مل: ) ٓ شم٠ميمٚمقا ومٞمٝم٤م إٓ أٓ 

 إِنَّ َأْرَوٜم٤َم َأْرُض َأْهِؾ دمدوا همػمه٤م   
ِ
ٜمِْزيِر، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم َي٤م َٟمٌِلَّ اَّللَّ ُْؿ َي٠ْميُمُٚمقَن حَلَْؿ اخْلِ يمَِت٤مٍب، َوإهِنَّ

سُمقَن اخْلَْٛمَر، وَمَٙمْٞمَػ َأْصٜمَُع سمِآنَِٞمتِِٝمْؿ َوىُمُدوِرِهْؿ؟ ىَم٤مَل:  َه٤م وَم٤مْرطَمُْمقَه٤م»َوَينْمَ ُدوا هَمػْمَ
 سم٤مح٤مء إِْن مَلْ دَمِ

سُمقا  ٌُُخقا وِمٞمَٝم٤م، َوارْشَ  .رواه أمحد سمًٜمد صحٞمح« َواـْم

ز   يُمٜم٤َّم َٟمْٖمُزو َُمَع َرؾُمق»آؾمتٕمامل طمدي٨م ضَم٤مسمٍِر، ىَم٤مَل: ويدل قمغم ضمقا
ِ
وَمٜمُِّمٞم٥ُم  ☺ ِل اَّللَّ

َتْٛمتُِع ذِه٤َم، وَماَل َيِٕمٞم٥ُم َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  ًْ ِٝمْؿ وَمٜمَ
يملَِم، َوَأؾْمِ٘مَٞمتِ ـْ آٟمَِٞم٦ِم اعْمنُْمِ  .رواه أمحد وأبق داود وهق صحٞمح« ُِم

 وهذه ٟمققم٤من: ،آٌٗٛ وصٍٕعٛ وَ اجلمٕد: انقضى انثاًَ

 : أن شمٙمقن ُمـ ضمٚمقد ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف، وهل٤م طم٤مًمت٤من:إولاًمٜمقع 

أ/ أن يّمٜمٕمٝم٤م أهؾ اًمٙمت٤مب، وم٤مٕصؾ ضمقاز أيمؾ ذسم٤مئحٝمؿ، ويمذًمؽ دمقز أٟمٞم٦م اعمّمٜمققم٦م 

 ُمٜمٝم٤م.

ز إمم  إٓ أن أيمثر أهؾ اًمٙمت٤مب ذم زُم٤مٟمٜم٤م وىمٕمقا ذم أُمقر خُترج ذسم٤مئحٝمؿ قمـ أصؾ اجلقا
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 يٜمٝمؿ ُمٕمتٜم٘مقن ًمٕم٘م٤مئد اعمالطمدة واًمٓمٌٞمٕمٞملم.احلرُم٦م، وم٠ميمثرهؿ شم٤مريمقن ًمد

وـمري٘م٦م ذسمحٝمؿ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع ومٝمؿ ي٘متٚمقن اًمٌٝم٤مئؿ سم٤مًمّمٕمؼ اًمٙمٝمرسم٤مئل واًمٖمرق واًميب  

 قمغم اًمرأس وٟمحقه.

 إن قمٚمٛمٜم٤م صح٦م ذسمحٝم٤م. إٓوقمٚمٞمف ومال دمقز ذسم٤مئحٝمؿ  

قز ٕن دسم٤مهمٝم٤م إٓ أن شمٙمقن اجلٚمقد ُمدسمقهم٦م وم٢مهن٤م دم، آٟمٞم٦م اجلٚمقد اعمّمٜمققم٦م ُمٜمٝم٤ميمام ٓ دمقز 

، رواه ُمًٚمؿذم ىمقًمف: )أجاّم إه٤مٍب ُدسمغ وم٘مد ـمُٝمر(  ☺ ذيم٤مهت٤م وـمٝم٤مرهت٤م، يمام صم٧ٌم ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

ىم٤مل ذم ضمٚمد اعمٞمت٦م: )دسم٤مهمٝم٤م ذيم٤مهت٤م( وهق  ☺ وروى أمحد قمـ ؾمٚمٛم٦م اسمـ اعمحٌؼ قمـ اًمٜمٌل 

 .صحٞمح ًمٖمػمه

يم٤مٟم٧م ُمدسمقهم٦م، ح٤م ؾمٌؼ ب ــــ أن يّمٜمٕمٝم٤م همػم أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٙمٗم٤مر، ومال دمقز إٓ إذا 

 ذيمره ُمـ إدًم٦م.

ز اؾمتٕمامهل٤م اًمٜمقع اًمث٤مِّن : أن شمٙمقن ُمّمٜمققم٦م ُمـ ضمٚمد ُم٤مٓ ي١ميمؾ حلٛمف وم٤مًمراضمح قمدم ضمقا

، ومجٕمؾ دسم٤مغ ضمٚمقد اعمٞمت٦م سمٛمٜمزًم٦م ذيم٤مهت٤م، (ذيم٤مهت٤م دسم٤مهمٝم٤م): ☺ٕهن٤م ٓ حتؾ سم٤مًمذيم٤مة وىمد ىم٤مل 

، ومخرج ُم٤م ٓ حيؾ سم٤مًمذيم٤مة، ومال ومدل قمغم أن اًمذي يٓمٝمر سم٤مًمدسم٤مغ هق ضمٚمد ُم٤م حيؾ أيمٚمف سم٤مًمذيم٤مة

 حتؾ ضمٚمقده٤م.

اًم٤ًٌمع. رواه أمحد  ضمٚمقد قمـ هنك ☺ اهلل رؾمقل أن:  أبٞمف قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ اعمٚمٞمح أيب قمـ

 سمًٜمد صحٞمح.

 ويٚمحؼ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ أخ٦ًٌم اًمٙمٗم٤مر اعمّمٜمققم٦م ُمـ اجلٚمقد.

  ٍٍعهى قضًٍٍوأنثضح انًششك: 
 همًٚمٝم٤م.أن شمٙمقن ضمديدة: ومتٚمٌس ُم٤ٌمرشة وٓ جي٥م  -أ

 أن شمٙمقن ُمًتٕمٛمٚم٦م ومٚمٝم٤م طم٤مًمت٤من: -ب

أن شمٙمقن مم٤م يٚمٌس أقمغم اًمٌدن يم٤مًم٘مٛمٞمص واًمرداء وٟمحقه ومٞمجقز ًمًٌف دون همًؾ ُم٤م مل  -

 شمٔمٝمر ٟمج٤مؾمتٝم٤م.

ويؾ واإلزار وم٢مٟمف جي٥م همًٚمٝم٤م ٕهنؿ ٓ يتٜمزهقن ُمـ  - أن شمٙمقن مم٤م يكم قمقراهتؿ يم٤مًمنا

 اًمٜمج٤مؾم٦م.
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 باب قضاء احلاجة
 اًمٌقل أو اًمٖم٤مئط. : اعم٘مّمقد سم٤محل٤مضم٦م

وآداب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق واضم٥م وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ؾمٜم٦م، يمذًمؽ هٜم٤مك أُمقر حترم أثٜم٤مء 

 ىمْم٤مء احل٤مضم٦م أو شُمٙمره.

  ىم٤مل: يم٤من  ◙ ـ أنٔم٤مرهؿ، قمـ ضم٤مسمر قمآسمتٕم٤مد قمـ أقملم اًمٜم٤مس واًمتقاري جي٥م

إذا أراد اًمؼماز اٟمٓمٚمؼ طمتك يٖمٞم٥م ومال يرى. رواه اسمـ ُم٤مضم٦م وهق  ☺ رؾمقل اهلل 

 .صحٞمح

 يٜمٔمر اًمرضمؾ إمم قمقرة اًمرضمؾ، وٓ ☺ يمِمػ اًمٕمقرات أُم٤مم اًمٜم٤مس: ىم٤مل  حيرم ٓ( :

 .رواه ُمًٚمؿشمٜمٔمر اعمرأة إمم قمقرة اعمرأة( 

 اًمٙمالم أثٜم٤مء ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ًمٖمػم رضورة، قمـ اسمـ قمٛمر أن رضماًل ُمر ورؾمقل اهلل  حيرم

 رواه ُمًٚمؿيٌقل، ومًٚمَّؿ، ومٚمؿ يرد قمٚمٞمف.  ☺ 

 وم٢مذا يم٤من هذا ذم رد اًمًالم ُمع إٟمف واضم٥م، ومٙمٞمػ ذم همػمه؟! 

  ىمقل )سمًؿ اهلل مهللا إِّن أقمقذ سمؽ ُمـ اخل٨ٌم واخل٤ٌمئ٨م( قمٜمد دظمقل اخلالء، ُيًـ

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، ؾمقى ىمقل)سمًؿ اهلل( وهل قمٜمد ؾمٕمٞمد اسمـ ُمٜمّمقر سمًٜمد 

 صحٞمح.

  رواه اسمق داود واًمؽمُمذي سمًٜمد صحٞمح. ىمقل )همٗمراٟمؽ( قمٜمد اخلروج. وُيًـ 

 شم٘مديؿ اًمرضمؾ اًمٞمنى قمٜمد اًمدظمقل، واًمٞمٛمٜمك قمٜمد اخلروج، ُمـ سم٤مب  اًم٘مٞم٤مس  وُيًـ

ٜم٦َّم سمذًمؽ، واًمٞمنى قمٜمد اخلروج  ًُّ م قمٜمد دظمقل اعمًجد يمام ضم٤مءت اًم وم٢من اًمٞمٛمٜمك شُمَ٘مدَّ

م قمٜمد دظمقل اخلَ  الء اًمُٞمنى، ُمٜمف، واًمًٜم٦م دًم٧م قمغم شمٙمريؿ اًمُٞمٛمٜمك، وم٢مٟمف يٜمٌٖمل أن شُم٘مدَّ

 ٕنف ُمقوع ىمْم٤مء احل٤مضم٦م، وقمٜمد اخلروج اًمُٞمٛمٜمك: ٕنَّف ظمروج إمِم أيمَٛمؾ وأومْمَؾ.

 إَِذا َأتَْٞمُتْؿ اًْمَٖم٤مِئَط ☺ ًم٘مقل اًمٜمٌل  اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م سمٌقل أو هم٤مئط، حيرم( :

ىُمقا َأوْ  ـْ رَشي َتْدسمُِروَه٤م َوًَمِٙم ًْ َٓ شَم ٌَْٚم٦َم َو َتْ٘مٌُِٚمقا اًْمِ٘م ًْ ( وَماَل شَم سُمقا  .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ رواههَمري

ء واخلالء سمال ظمالف.   ذم اًمّمحرا

ـِ قُمَٛمَر ىَم٤مَل )اْرشَمَ٘مْٞم٧ُم وَمْقَق فَمْٝمِر سَمْٞم٧ِم    سْم
ِ
ٌِْد اَّللَّ أُم٤م ذم اًمٌٜمٞم٤من وم٠مضم٤مزه سمٕمض اًمٕمٚمامء حلدي٨م قَم

 
ِ
ج٧ُْم َرؾُمقَل اَّللَّ ٌَْٕمِض طَم٤مضَمتِل وَمَرأَ

٠ْمِم(  ☺ طَمْٗمَّم٦َم ًمِ َتْ٘مٌَِؾ اًمِمَّ ًْ ٌَْٚم٦ِم ُُم َتْدسمَِر اًْمِ٘م ًْ َيْ٘مِِض طَم٤مضَمَتُف ُُم

 ، وإومم شمرك ذًمؽ طمتك ذم اًمٌٜمٞم٤من.رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

 ُمًٚمؿ.رواه  أن ي٤ٌمل ذم اح٤مء اًمرايمد هنك ☺ اًمٌقل ذم اح٤مء اًمرايمد، ٕن اًمٜمٌل  حيرم 

  يٛمًٙمـ ☺ ًم٘مقًمف آؾمتٜمج٤مء ذه٤م، قمدم ، وأثٜم٤مء اًمٌقلُمًؽ اًمذيمر سم٤مًمٞمٛملم حيرم ٓ( :
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 أطمديمؿ ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف وهق يٌقل وٓ يتٛمًح ُمـ اخلالء سمٞمٛمٞمٜمف( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

  ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ذم ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ أو ذم اًمٔمؾ أو ذم ُمقارد اعمٞم٤مه، ًم٘مقل اًمٜمٌل حيرم ☺ :

أبق داود و صححف « اشم٘مقا اعمالقمـ اًمثالث: اًمؼِمَاز ذم اعمقارد، وىم٤مرقم٦م اًمٓمَّريؼ، واًمٔميّؾ »

 .يمؿ، واسمـ اًمًٙمـ، واًمذهٌل، وطمًٜمف اًمٜمقوياحل٤م

: وُم٤م اًمٚمٕم٤مٟم٤مِن ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: )اًمذي يتخغم ذم ☺ وىم٤مل  :)اشم٘مقا اًمّٚمٕم٤مَٟملْم( ىم٤مًمقا

 رواه ُمًٚمؿ.ـمريؼ اًمٜم٤مس أو ذم فمٚمٝمؿ(. 

 ؾمٛمٞم٧م ُمالقمـ ٕهن٤م دمٚم٥م ًمٕمـ اًمٜم٤مس وُم٘متٝمؿ عمـ ومٕمٚمف.

  رواه أمحد « هنك أن ُي٤ٌمل ذم اجلُحر: »☺ اًمٌقل ذم اًمِمؼ واجلحر ،ٕن اًمٜمٌلَّ يٙمره

ٙمـ، واًمٜمقوي، واًمذهٌل ًَّ حف: اسمـ ظمزيٛم٦م، واسمـ اًم  .وصحَّ

 .آؾمتٜمج٤مء، أو آؾمتجامر سمٕمد اًمٗمراغ 

 : إزاًم٦م اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم سم٤مح٤مء.االضتٍحاء

 : ُمًح اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم سمٓم٤مهر ُمٜمؼ، يم٤محلجر وٟمحقه.االضتحىاز

طمٞم٨م أن آؾمتٜمج٤مء ٓسمد ومٞمف ُمـ إزاًم٦م اخل٤مرج سم٤مًمٙم٤مُمؾ أُم٤م ويالطمظ اًمٗمرق سملم اًمتٕمريٗملم 

 آؾمتجامر وم٢مٟمف يِمؼ إزاًم٦م اخل٤مرج سم٤مًمٙم٤مُمؾ.

  ومٕمؾ يمال إُمريـ ومٗمل اًمّمحٞمحلم ُمـ  ☺ ن اًمٜمٌل ٕجيزئ أطمدمه٤م قمـ أظمر

 وم٠ممحؾ إداوة ُمـ ُم٤مء يدظمؾ اخلالء ☺ اًمٜمٌل ىم٤مل: يم٤من  ◙ طمدي٨م أنس 

  سم٤مح٤مء.ومٞمًتٜمجل 

ِلُّ ◙ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وذم اًمٌخ٤مري قمـ  اًْمَٖم٤مِئَط وَم٠َمَُمَرِِّن َأْن آشمَِٞمُف  ☺ : َأتَك اًمٜمٌَّ

 اًمٌخ٤مري.سمَِثاَلصَم٦ِم َأطْمَج٤مٍر. 

  يٚمحؼ سم٤محلج٤مرة ذم آؾمتجامر يمؾ ـم٤مهر ُمٜمؼ، يم٤معمٜم٤مديؾ واًم٘مامش وهمػممه٤م، ٕن

 اعم٘مّمقد هق اإلٟم٘م٤مء.

 روث أو قمٔمؿ، حلدي٨م ٓ جيزئ ذم آؾمتجامر أىمؾ ُمـ صمالصم٦م ُمًح٤مت وٓ آؾمتجامر سم

أن ٟمًتٜمجل سم٠مىمؾ  أن ٟمًتٜمجل سم٤مًمٞمٛملم، أو ☺ : )هن٤مٟم٤م رؾمقل اهلل ◙ ؾمٚمامن 

 .ُمًٚمؿرواه ُمـ صمالصم٦م أطمج٤مر أو أن ٟمًتٜمجل سمرضمٞمع أو قمٔمؿ( 
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ـْ قَم٤مِئَِم٦َم    ▲قَم
ِ
٤مِرِب،   ☺ىَم٤مًَم٧ْم : ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـَ اًْمِٗمْٓمَرِة : ىَمصُّ اًمِمَّ : )قَمنْمٌ ُِم

ضِمِؿ، َوَٟمْتُػ اإِلسمِطِ  ا ُؾ اًْمؼَمَ ًْ ، َوىَمصُّ إفَْمَٗم٤مِر ، َوهَم
ِ
٤مء ُك، َواؾْمتِٜمَِْم٤مُق اْحَ َقا ًي  ، َوإقِْمَٗم٤مُء اًمٚميْحَٞم٦ِم، َواًم

)
ِ
٤مء  َوطَمْٚمُؼ اًْمَٕم٤مَٟم٦ِم ، َواْٟمتَِ٘م٤مُص اْحَ

ٞم٧ُم اًْمَٕم٤مرِشَ 
ًِ َّٓ َأْن شَمُٙمقَن اعْمَْْمَٛمَْم٦َم.ىَم٤مَل ُُمّْمَٕم٥ٌم : َوَٟم  َة إِ

: )مخس ُمـ اًمٗمٓمرة: آؾمتحداد ☺ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   ◙قمـ أيب هريرة و

 .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿواخلت٤من وىمص اًمِم٤مرب وٟمتػ اإلسمط وشم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر( 

 :اًمِمٕمر اًمٜم٤مسم٧م طمقل اًمٗمرج. ؿمٕمر اًمٕم٤مٟم٦م، وهقوهق طمٚمؼ  االصتدذاد 

 اًمتل شمٖمٓمل احلِمٗم٦م طمتك شمؼمز احلِمٗم٦م.:  إزاًم٦م اجلٚمدة انختاٌ: نهزكش 

 و سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألنثك: ىمٓمُع حلٛم٦ٍم زائدة ومقق حمؾي اإِليالج.

 وهق واضم٥م ذم طمؼ اًمرضم٤مل ؾمٜم٦م ذم طمؼ اًمٜم٤ًمء.

 ٞمٗمف وحتديده طمتك جيقز ذم اًمِم٤مرب احلٚمؼ، واًم٘مص وذًمؽ سمتخٗم ،قض انشاسب

 ئمٝمر إـم٤مر اًمِمٗم٦م.

 اًمتٕمرض هل٤م. : وهق شمريمٝم٤م وإـم٤مًمتٝم٤م، وقمدم ىمّمٝم٤م أوإعفاء انهدٍح 

ِرَب َوَأقْمُٗمقا ☺وىمد ورد إُمر سم٘مص اًمِم٤مرب وإقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م، ىم٤مل   َقا : )َأطْمُٗمقا اًمِمَّ

 ( ُمًٚمؿاًمٚميَحك

  أي ىمص إفم٤مومر، تقهٍى األظافشـ ، 

 اًمقاضم٥م إزاًم٦م اًمِمٕمر، وإومْمؾ هق إزاًم٦م ؿمٕمر اإلسمط ُمـ ضمذوره، و: َتف اإلتظ

 أن يٙمقن سم٤مًمٜمتػ.

ذم طمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م وىمص اًمِم٤مرب وٟمتػ اإلسمط أٓ شمزيد قمغم أرسمٕملم  ☺ وىمد وىم٧م اًمٜمٌل 

 ..رواه اسمـ ُم٤مضم٦م وأصٚمف ذم ُمًٚمؿ يقُم٤مً 

 هق اؾمتٕمامل قمقد ذم شمٜمٔمٞمػ إؾمٜم٤من، إزاًم٦م سم٘م٤مي٤م إـمٕمٛم٦م واًمروائح ُمـ  :انضىاك

 اًمٗمؿ.

: )اًمًقاك ُمٓمٝمرة ًمٚمٗمؿ ُمرو٤مة ًمٚمرب( ☺ وهق ؾمٜم٦م ُم١ميمدة، طمتك ًمٚمّم٤مئؿ، ي٘مقل اًمٜمٌل 

 .واًمٜم٤ًمئل سمًٜمد صحٞمحرواه أمحد 

 األٔقات اليت ٖطتخب فّٗا الطٕاك كىا ٔزد يف الطٍٛ الصخٗخٛ: 

 .قمٜمد آؾمتٞم٘م٤مظ ُمـ اًمٜمقم 

 .قمٜمد اًمقوقء 
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 .قمٜمد اًمّمالة 

 قمٜمد دظمقل اعمٜمزل 

 .قمٜمد اعمقت 

 .قمٜمد شمٖمػم رائح٦م اًمٗمؿ 

 وهق ؾمح٥م اح٤مء إمم أقمغم اخلٞم٤مؿمٞمؿ سم٤مًمٜمٗمس.االصتُشاق : 

 :اًمٗمؿ.حتريؽ اح٤مء ذم هق  انًضًضح 

 ذم إص٤مسمع.: اًمؼماضمؿ هل قم٘مد اعمٗم٤مصؾ غضم انثشاجى 

 هق آؾمتٜمج٤مء سم٤مح٤مء سمٕمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م.اَتقاص انًاء : 
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 باب الوضوء
.انُىُضىء فً انهُّغح ـُ ًْ  : ُمِمَتٌؼ ُمـ اًمَقَو٤مءِة، وهل اًمٜمََّٔم٤موَم٦ُم واحلُ

ٌُُّد هلل قمّز وضمؾ سمٖمًؾ أقمْم٤مء خمّمقص٦م قمغم صٗم٦م خمّمقص٦م، ششعًا  سمٜمٞم٦م خمّمقص٦م.: اًمتٕم

واضم٥م قمغم اعمحدث إذا أراد اًمّمالة. سم٤مإلمج٤مع، أو أراد اًمٓمقاف أو ُمس  خكًه:

 اعمّمحػ قمغم اًم٘مقل اًمراضمح.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم: دنٍهه

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  

ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 6اح٤مئدة:  چک   

ـْ  ِلي  ◙ َأيِب ُهَرْيَرَة وُمـ اًمًٜم٦م: قَم ـْ اًمٜمٌَّ ُ َصاَلَة َأطَمِديُمْؿ إَِذا  ☺ قَم ٌَُؾ اَّللَّ َٓ َيْ٘م ىَم٤مَل )

٠َم(   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.َأطْمَدَث طَمتَّك َيَتَقوَّ

 وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ُمنموقمٞمتف.

 ششوعه:
، وحمٚمٝم٤م اًم٘مٚم٥م وٓ ينمع اًمتٚمٗمظ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: )إِٟمام إقمامل سم٤مًمين٤َّمت( ☺ اًمٜمٞم٦م، ًم٘مقًمف  -8

 .☺ ذه٤م ًمٕمدم ورود ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

ل واضم٤ٌمت اًمٓمَّٝم٤مرة-  وجي٥م اإلشمٞم٤من ذه٤م قمٜمد أوَّ

 اح٤مء اًمٓمٝمقر، أُم٤م اًمٜمجس ومال يّمح اًمقوقء سمف. -2

وُم٤م ًمف ـمٌ٘م٦م متٜمع وصقل اح٤مء  اًمٌنمة، يم٤مًمٕمجلم إزاًم٦م ُم٤م يٛمٜمع وصقل اح٤مء إمم -3

 .ًمٚمٕمْمق
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 إضمزاء:اًمقوقء ًمف صٗمت٤من صٗم٦م يمامل وصٗم٦م 

َتٜمِِْمَؼ، : صفٛ اللىاه ًْ ٞمف صمالصم٤ًم صُمؿَّ َيَتَٛمْْمَٛمَض، وَي ل، ويٖمًَؾ يمٗمَّ أن يٜمقَي، صُمؿَّ ُيًٛمي

،صمؿ يٛمًح يمّؾ رْأؾِمف ُمع  صمالصم٤مً  يديف ُمع اعمروم٘ملميٖمًؾ صمؿَّ  ،صمالصم٤مً  وَيْٖمًَؾ وضْمَٝمفُ  ،صمالصم٤مويًتٜمثر 

ًة واطمدًة، صُمؿَّ َيٖمًؾ رضْمَٚمْٞمف ُمَع اًمٙمٕمٌلم  .صمالصم٤مً  إُُذَٟملْم َُمرَّ

: ٟمٗمس صٗم٦م اًمٙمامل إٓ أنف يٙمٗمل آىمتّم٤مر قمغم همًٚم٦م واطمدة شمًتققم٥م ٔصفٛ اإلجصاء

 اًمٕمْمق اعمٖمًقل.

 : ؾمت٦م ومروض.فسٔض الٕضٕء

وُمٜمف اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق وآؾمتٜمث٤مر ٕن اًمٗمؿ وإنػ ُمـ اًمقضمف،  َغْضُم انىْجِه، -8

ـ  ☺ (، وُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌل ـ پ   پًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم آي٦م اًمقوقء: )

)إذا شمقو٠مت  ☺ ىم٤مل: )إذا شمقو٠م أطمديمؿ ومٚمٞمجٕمؾ ذم أنٗمف ُم٤مء صمؿ ًمٞمٜمتثر( وىمقل اًمٜمٌل 

 .رواه أبق داود وصححف احل٤مومظ اسمـ طمجرومٛمْمٛمض( 

 : أن جيري اح٤مء قمغم اًمٕمْمق.واًمَٖمًُؾ -

 : إِدارة اح٤مء ذم اًمَٗمِؿ.اعمْْمَٛمَْم٦ُم هل-

ٌَْدُء ذهام ىمٌَؾ همًؾ اًمقضمف أومْمؾ، : وآؾمتٜمِم٤مق هق  ضَمْذُب اح٤مء سم٤مًمٜمََّٗمِس ُمـ إنػ. واًم

رمه٤م سمٕمد همًؾ اًمقضمف ضم٤مز.  وإِن أظمَّ

ه ـمقًٓ: ُمـ  اًمقضمف-  إمِم أؾمٗمؾ اًمٚمحٞم٦م ُمٜم٤مسم٧م اًمِمٕمرهق ُم٤م حتُّمؾ سمف اعمقاضمٝم٦ُم، وطَمدُّ

 ، وقمرو٤ًم ُمـ إُذن إمم إذن.واًمذىمـ

ٝمر اًمٌنمة ُمـ حتتٝم٤م ومتٖمًؾ ُمع اًمقضمف، وإن ، وم٢من يم٤مٟم٧م ظمٗمٞمٗم٦م شمٔمإن يم٤من قمٜمده حلٞم٦م -

 يم٤مٟم٧م يمثٞمٗم٦م يٖمًؾ فم٤مهره٤م ُمع اًمقضمف، وٓ جي٥م همًٚمٝم٤م اؾمت٘مالًٓ.

 (.ڀ  ڀ  ڀ  ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم آي٦م اًمقوقء: )غضم انٍذٌٍ إنى انًشفقٍٍ-2

ل سمذًمؽ ُمـ آرشمٗم٤مق: ٕن  - راع، وؾُمٛمي ْروَمُؼ: هق اعمْٗمّمُؾ اًمذي سملم اًمٕمْمد واًمذي
ِ
واعم

 يرشمٗمؼ قمٚمٞمف، أي: يتَّٙمئ.اإِلٟم٤ًمن 

ڀ  ٺ      ء: )، وُمٜمُف إَُذَٟم٤من، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم آي٦م اًمقوقَيْضُح انشَّْأِس كهه -3

 .رواه اسمـ ُم٤مضم٦م سمًٜمد طمًـ: )إذٟم٤من ُمـ اًمرأس( ☺ (، وىم٤مل 

ر اًمٞمد قمغم اًمٕمْمق ُمٌٚمقًم٦م سم٤مح٤مء. -  واعمًح إُمرا
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مم ضمري٤من اح٤مء، سمؾ يٙمٗمل أن يٖمٛمس واًمٗمرُق سملم اعمًح واًمٖمًؾ: أنَّ اعمًَح ٓ حيت٤مج إِ  -

 يده ذم اح٤مء: صمؿ يٛمًح ذه٤م رأؾَمف.

 (.ٺ  ٺ  ٺٿ  ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )َغْضُم انشِّجهٍٍ إنى انكعثٍٍ -4

٤مق ُمـ ضم٤مٟمٌل اًم٘مدم. - ًَّ ٤ٌَمن: مه٤م اًمٕمٔمامن اًمٜم٤َّمشمئ٤من اًمٚمذان سم٠مؾمٗمؾ اًم  واًمَٙمْٕم

ر يمؾُّ قمْمق ذم حمٚميف، ومٞمٌدأ سم٤مًمانتشتٍة -5 قضمف صمؿ اًمٞمديـ صمؿ اًمرأس صمؿ ، وهق أن ُيٓمٝمَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  اًمرضمٚملم، ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف رشم٥م سملم إقمْم٤مء، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: )

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

 ( ٺٿ  

ًٓم٦م ُمـ أي٦م شمٞم٥م،  : إِدظم٤مل اعمٛمًقح سملم اعمٖمًقٓت، وٓوضمف اًمدي ٟمٕمٚمؿ هلذا وم٤مئدة إٓ اًمؽمَّ

ٜم٦َّم: أن مجٞمع اًمقاصٗملم ًمُقُوقئف  ًُّ ًمٞمؾ ُمـ اًم يم٤من يرشم٥م اًمقوقء  ☺ اشمٗم٘مقا قمغم أنف ☺ واًمدَّ

  قمغم طم٥ًم ُم٤م ذيمر اهلل.

ٕن ، اعمت٤مسمٕم٦م سمحٞم٨م ٓ ي١مظمر همًؾ قمْمق طمتك جيػ اًمذي ىمٌٚمف وهل انًىاالج، -6

 سمآظمره٤م، وإٓ مل يًؿ ووقءًا رشقمٞم٤ًم. اًمقوقء قم٤ٌمدة واطمدة ومالسمد أن يتّمؾ أوهل٤م

ًمٞم٤ًم، ومل يٙمـ يٗمّمؾ سملم أقمْم٤مء ُوُوقئف ☺ ٜمٌلَّ اًم و ٠م ُمتقا  .شمقوَّ

رأى رضماًل يّمكم، وذم فمٝمر ىمدُمف عُمَْٕم٦م ىَمْدَر اًمدرهؿ مل يّمٌٝم٤م  ☺ وقمٜمد أيب داود أن اًمٜمٌل 

 أن يٕمٞمد اًمقوقء واًمّمالة. ☺ اح٤مء، وم٠مُمره اًمٜمٌل 

 اًمقوقء.وًمق مل شمٙمـ اعمقآة ريمٜم٤ًم ُٕمره سمٖمًؾ رضمٚمف وم٘مط ومل ي٠مُمره سم٢مقم٤مدة  

 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////وانظٍاويضائم وأخكاو فً انظالج /////////

20 

 

 
ـْ مل َيذيمِر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف: »☺ اًمتًٛمٞم٦م ذم أوًمف، ًم٘مقًمف  َ

ِ
، رواه أمحد «ٓ ُوُوقء عم

واًمؽمُمذي وطمًٜمف سمٕمض اًمٕمٚمامء، ومٛمـ شمرك اًمتًٛمٞم٦م ُمتٕمٛمدًا سمٓمؾ ووقؤه، وُمـ شمريمٝم٤م ٟم٤مؾمٞم٤م 

 صح ووقؤه، وإن شمذيمر أثٜم٤مء اًمقوقء يًٛمل ويٙمٛمؾ ووقءه وٓ يٕمٞمد. 

 

: )ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم أُمتل ُٕمرهتؿ ☺ اًمًقاك، وحمٚمف قمٜمد سمداي٦م اًمقوقء، ًم٘مقًمف  -2

 (وُم٤مًمؽ واًمٜم٤ًمئل سمًٜمد صحٞمح )أمحدسم٤مًمًقاك ُمع يمؾ ووقء(.

 . ☺همًؾ اًمٙمٗملم صمالصم٤م ذم أول اًمقوقء ًمٗمٕمٚمف  -3

 همًٚمٝمام، وجي٥م جي٥م همًٚمٝمامأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمام ٟمج٤مؾم٦م أو ُم٤م يٛمٜمع وصقل اح٤مء ومحٞمٜمئذ 

)إَِذا اؾْمَتْٞمَ٘مَظ  ☺إذا اؾمتٞم٘مظ اإلٟم٤ًمن ُمـ ٟمقُمف وأراد همٛمس يمٗمٞمف ذم اإلٟم٤مء، ًم٘مقل اًمٜمٌل 

ـَ سَم٤مشَم٧ْم  َٓ َيْدِري َأجْ ُف  َٚمَٝم٤م صَماَلصًم٤م وَم٢ِمٟمَّ
ًِ  طَمتَّك َيْٖم
ِ
َٟم٤مء ـْ َٟمْقُِمِف وَماَل َيْٖمِٛمْس َيَدُه ذِم اإْلِ رواه  َيُدُه( َأطَمُديُمْؿ ُِم

 .ُمًٚمؿ

: )وسم٤مًمغ ذم آؾمتٜمِم٤مق إٓ أن شمٙمقن ☺ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم آؾمتٜمِم٤مق، ًمٖمػم اًمّم٤مئؿ، ًم٘مقًمف  -4

 .رواه أبق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م سمًٜمد صحٞمح ص٤مئاًم(

وهق  أمحد واسمـ( رواه : )اؾمتٜمثروا ُمرشملم سم٤مًمٖمتلم أو صمالصم٤مً ☺ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم آؾمتٜمث٤مر، ًم٘مقًمف  -5

 .صحٞمح

ًمٞمؾ ختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م اًمٙمثٞمٗم٦م، وا -6 يم٤من اًمٜمٌلُّ : »¶ وقمامر سمـ ي٤مه قُمثامن طمدي٨مًمدَّ

وىم٤مل اًمٌخ٤مري: هق ، وصححف اسمـ ظمزيٛم٦م، واسمـ اًم٘مٓم٤من،رواه اًمؽمُمذي وصححف « خُيٚميُؾ حلٞمتف ذم اًمُقُوقء ☺ 

ـٌ  ًَ   .طَم

إذا شمقو٠مت  ☺ًم٘مٞمط سمـ صؼمة ىم٤مل : ىم٤مل اًمٜمٌل قمـ  اًمٞمديـ واًم٘مدُملم، أص٤مسمعختٚمٞمؾ  -7

 ومخٚمؾ إص٤مسمع. رواه اًمؽمُمذي وهق طمًـ.

ِلي   اٍد َص٤مطِم٥ِم اًمٜمٌَّ ـِ ؿَمدَّ َتْقِرِد سْم ًْ ُ ـِ اعْم   ☺ قَم
ِ
ٚميُؾ ☺ ىَم٤مَل َرَأج٧ُْم َرؾُمقَل اَّللَّ ٠َم خُيَ إَِذا شَمَقوَّ

هِ   َأَص٤مسمَِع ِرضْمَٚمْٞمِف سمِِخٜمٍَْمِ

ٌْٚمُِغ َأْو  : )َُم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل  اًمذيمر اًمقارد سمٕمد اًمقوقء -8 ٠ُم وَمُٞم ـْ َأطَمٍد َيَتَقوَّ ُِم

 َّٓ  َوَرؾُمقًُمُف إِ
ِ
ٌُْد اَّللَّ ًدا قَم ٛمَّ ُ َوَأنَّ حُمَ َّٓ اَّللَّ

َٓ إََِلَ إِ ٌُِغ اًْمَقُوقَء صُمؿَّ َيُ٘مقُل َأؿْمَٝمُد َأْن  ًْ  وُمتَِح٧ْم ًَمُف وَمُٞم
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٤َم ؿَم٤مَء(  ـْ َأِّيي ُب اجْلَٜم٦َِّم اًمثَّاَمٟمَِٞم٦ُم َيْدظُمُؾ ُِم )مهللا وزاد اًمؽمُمذي سمًٜمد طمًـ:ًٚمؿ، ُمرواه َأبَْقا

 .اضمٕمٚمٜمل ُمـ اًمتقاسملم واضمٕمٚمٜمل ُمـ اعمتٓمٝمريـ( 

  إؾم٤ٌمغ اًمقوقء، واحلذر ُمـ اًمت٘مّمػم ذم همًؾ إقمْم٤مء، ظم٤مص٦م اعمقاـمـ اًمتل ىمد يٜمٌقا جي٥م

)ويؾ ًمألقم٘م٤مب ُمـ :☺ قمٜمٝم٤م اح٤مء يم٤مًمؼماضمؿ، وُم١مظمرة اًم٘مدُملم، وُمآىمل اًمٕمٞمٜملم، ىم٤مل 

يٛمًح  ☺ ىم٤مل: يم٤من وذم طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ذم صٗم٦م اًمقوقء ، وُمًٚمؿاًمٌخ٤مري رواه اًمٜم٤مر( 

      .رواه أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م .اح٠مىملم

  واإلهاف ذم اًمقوقءُمـ اًمقؾمقؾم٦ميمذًمؽ جي٥م احلذر ،. 

 ح٤م رواه أمحد وهمػمه سمًٜمد طمًـ، أن  ًمزي٤مدة قمغم صمالث همًالت ذم اًمقوقء،وٓ جيقز ا

ِلي  سمِٞم٤ًم ضم٤مء إمَِم اًمٜمٌَّ ـْ َزاَد  ☺ َأقْمَرا  وَم٠َمَراُه صَماَلصًم٤م صَماَلصًم٤م ىَم٤مَل َهَذا اًْمُقُوقُء وَمَٛم
ِ
ـْ اًْمُقُوقء ٠َمُخُف قَم ًْ َي

ى َوفَمَٚمؿَ   .قَمغَم َهَذا وَمَ٘مْد َأؾَم٤مَء َوشَمَٕمدَّ
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 : هل إؿمٞم٤مء اًمتل شمٌٓمؾ اًمقوقء وشمٗمًده.َىاقض انىضىء

ء يم٤من ىمٚمٞمال أو يمثػما، ُمثؾ اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم: أي ُمـ خمرج اًمٌقل  -8 واًمٖم٤مئط، ؾمقا

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   اًمٌقل واًمٖم٤مئط واعمٜمل واعمذي ودم آؾمتح٤مو٦م واًمريح، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: }

٠َم( ☺ وىمقًمف [ 6]اح٤مئدة: { ڄ    ُ َصاَلَة َأطَمِديُمْؿ إَِذا َأطْمَدَث طَمتَّك َيَتَقوَّ ٌَُؾ اَّللَّ َٓ َيْ٘م  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.: )

ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٌدن، ٕن اعمخرج إِذا اٟمًدَّ واٟمٗمتح همػمه يم٤من ًمف طمٙمُؿ ظمروج اًمٌقل واًمٖم٤مئط  -2

ف ٓ يٜم٘مض اًمُقُوقء. ًَّ ، ٕنَّ ُم  اًمَٗمرج ذم اخل٤مرج، ٓ ذم اعمسي

ًمٞمؾ قمغم ذًمؽ طمدي٨م  -3 زوال اًمٕم٘مؾ أو شمٖمٓمٞمتف سمجٜمقن أو إهمامء أو ؾمٙمر أو ٟمقم، واًمدَّ

٤مل ىم٤مل:  ًَّ ً أَّٓ ٟمٜمزع ظمٗم٤مومٜم٤م صمالصم٦م أج٤مم  ☺ أَُمرٟم٤م رؾمقُل اهلل »صٗمقان سمـ قَم إِذا يُمٜم٤َّم ؾَمْٗمرا

رواه أمحد وصّححف اًمؽمُمذي، واسمـ ظمزيٛم٦م، واسمـ « وًمٞم٤مًمٞمٝمـ إٓ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م، وًمٙمـ ُمـ هم٤مئط، وسمقل، وٟمقم

 .طم٤ٌمن، واًمٜمَّقوي، واسمـ طمجر

اًمٜمقم اًمذي يٜم٘مض اًمقوقء هق اعمًتٖمرق اًمذي ٓ يٌ٘مك ُمٕمف إدراك أُم٤م اًمٞمًػم ومال يٜم٘مض -

تٔم٤مر اًمّمالة ويّمٚمقن وٓ يم٤مٟم٧م ختٗمؼ رؤوؾمٝمؿ ُمـ اًمٜمٕم٤مس ذم اٟم ╚٤مسم٦م ٕن اًمّمح

 سمًٜمد صحٞمح.أبق داود . رواه يتقو١مون

4-  
ِ
ـِ ؾَمُٛمَرَة َأنَّ َرضُماًل ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اَّللَّ ـْ  ☺ أيمؾ حلؿ اإلسمؾ، حلدي٨م ضَم٤مسمِِر سْم ٠ُم ُِم َأَأتََقوَّ

٠ْم َوإِْن  سمِِؾ ىَم٤مَل )َٟمَٕمْؿ( حُلُقِم اًْمَٖمٜمَِؿ ىَم٤مَل )إِْن ؿِمْئ٧َم وَمَتَقوَّ ـْ حُلُقِم اإْلِ ٠ُم ُِم ٠ْم( ىَم٤مَل َأتََقوَّ ؿِمْئ٧َم وَماَل شَمَقوَّ

 .ُمًٚمؿرواه 

 مجٞمع ُم٤م يقضم٥م اًمٖمًؾ: ظمروج اعمٜمل، احلٞمض، اًمٜمٗم٤مس، اجلامع. -5
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٠َم( ☺ اًمّمالة، ًم٘مقًمف  -8 ُ َصاَلَة َأطَمِديُمْؿ إَِذا َأطْمَدَث طَمتَّك َيَتَقوَّ ٌَُؾ اَّللَّ َٓ َيْ٘م  اًمٌخ٤مري: )

: )اًمٓمَّقاف سم٤مًمٌٞم٧م صالة: إِٓ أنَّ اهلل أب٤مح ومٞمف اًمٙمالم( رواه ☺ اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م، ىمقًمف  2

اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، واظمتٚمػ ذم رومٕمف ووىمٗمف ورضّمح رواي٦م اًمرومع: اسمـ اًمًٙمـ، 

ـِ اًمٜمٌلي ،واسمـ ظمزيٛم٦م، واسمـ طم٤ٌمن، واحل٤ميمؿ، واسمـ طمجر  ٧ٌََم قم راد اًمٓمَّقاف أنَّف طملم أ ☺ و صَم

٠م صمؿَّ ـم٤مف رواه اًمٌخ  ٤مري.شَمَقوَّ

وأجْم٤م ُم٤م ضم٤مء  79اًمقاىمٕم٦م:  چپ  ڀ  ڀ        ڀ    چ ُمس اعمّمحػ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -3

أٓ يٛمسَّ اًم٘مرآن إٓ »... إمم أهؾ اًمٞمٛمـ وومٞمف:  ☺ ذم يمت٤مب قمٛمرو سمـ طمزم اًمذي يمتٌف اًمٜمٌلُّ 

حف: إؾِمح٤مق سمـ راهقيف، واًمِم٤مومٕمل، واسمـ قمٌد اًمؼم.« ـم٤مهر...  رواه اًمٓمؼماِّن، وصحَّ

ءة اًم٘مرآن -8 ره أن يذيمر اهلل إٓ قمغم يم٤من يٙم ☺ ، ٕن اًمٜمٌل همٞم٤ٌمً  ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وىمرا

 .سمًٜمد صحٞمحأبق داود  رواهـمٝم٤مرة.

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  -2 ِلُّ  ◙ قمٜمد يمؾ صالة، حلدي٨م َأنَِس سْم ٠ُم قِمٜمَْد  ☺ ىَم٤مَل: يَم٤مَن اًمٜمٌَّ َيَتَقوَّ

 .رواه اًمٌخ٤مري .يُمؾي َصاَلةٍ 

: )إذا ☺ ًمٚمجٜم٥م إذا أراد أن يٕمقد ًمٚمجامع أو أراد اًمٜمقم أو إيمؾ، ًم٘مقل اًمرؾمقل  -3

 ▲وىمقل قم٤مئِم٦م  ،رواه ُمًٚمؿأهٚمف صمؿ أراد أن يٕمقد ومٚمٞمتقو٠م(  أتك أطمديمؿ
ِ
: يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ

٤ًٌم وَم٠َمَراَد َأْن َي٠ْميُمَؾ َأْو َيٜم٤َمَم شمَ  ☺  اَلةِ إَِذا يَم٤مَن ضُمٜمُ ٠َم ُوُوقَءُه ًمِٚمّمَّ  .رواه ُمًٚمؿ. َقوَّ

رواه أتٞم٧م ُمْمجٕمؽ ومتقو٠م ووقءك ًمٚمّمالة( : )إذا ☺ قمٜمد اًمٜمقم ًم٘مقل اًمٜمٌل  -4

 .اًمٌخ٤مري
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 باب املسح على اخلفني
 : هق ُم٤م يٚمٌس قمغم اًم٘مدم ُمـ اجلٚمد.اخلف

: اعمًح قمغم اخلٗملم رظمّم٦م ُمـ رظمص اًمنمع صمٌت٧م ُمنموقمٞمتٝم٤م طمٙمؿ اعمًح قمغم اخلٗملمـــــ 

 . وهق صم٤مسم٧م ذم احلََي واًمًٗمر.☺ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمٜمٌل 

 واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم أِّيام أومْمؾ اعمًح قمغم اخلٗملم أم همًؾ اًم٘مدُملم؟ 

غم ـمٝم٤مرة واًمراضمح أن إومم أن ٓ يتٙمٚمػ همػم احل٤مل اًمتل قمٚمٞمٝم٤م وم٢من يم٤من ٓسم٤ًًم ًمٚمخٗملم قم

صمؿ شمقو٠م وم٤مٕومم أن يٛمًح وٓ يٜمزقمٝمام، وإن يم٤من طم٤مذم اًم٘مدُملم يٖمًؾ وٓ يتٙمٚمػ ًمٌس 

مل يتٙمٚمػ ًمٌس اخلٗملم، وإٟمام يم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إن يم٤مٟم٧م  ☺ اخلٗملم، وذًمؽ أن اًمٜمٌل 

ٚمٝمام، وإن يم٤من ٓسم ًَ  .ٝمام٤ًًم ًمٚمخٗملم ُمًح قمٚمٞمٝمام ومل يٜمزقمرضماله ُمٙمِمقومتلم هَم

 ذم طمٙمؿ اخلػ.ويمذًمؽ جيقز اعمًح قمغم اجلقارب ٕهن٤م  -

 
ِ
٦ٌََم ريض اهلل قمٜمف: َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ـَ ؿُمْٕم ـْ اعمُِٖمػَمَة سْم .  ☺ قَم َح قَمغَم اجْلَْقَرسَملْمِ َواًمٜمَّْٕمَٚملْمِ ًَ َُم

 .رواه أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م وومٞمف وٕمػ

ُٕمقٍد   ًْ ُح قمَ ◙ روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: َأنَّ َأب٤َم َُم ًَ .: يَم٤مَن َيْٛم  غَم اجْلَْقَرسَملْمِ

ـَ قُمَٛمَر يوقمـ   . ٘م٤ملاسْم لْمِ ِح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًْ  يَم٤معْمَ
ُح قَمغَم اجْلَْقَرسَملْمِ ًْ  : اعْمَ

 . لْمِ ِح قَمغَم اخْلُٗمَّ ًْ  سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اعْمَ
ُح قَمغَم اجْلَْقَرسَملْمِ ًْ  ، ىَم٤مَل : اعْمَ

ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء  وقَم

ـِ َراؿِمٍد ، ىَم٤مَل :   ٤ٌَّمِد سْم ـْ قَم ٤م سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم وقَم ِح قَمغَم اجْلَْقَرسَملْمِ ؟ وَمَ٘م٤مَل : مُهَ ًْ ـِ اعْمَ ؾَم٠َمْخ٧ُم َٟم٤موِمًٕم٤م قَم

. لْمِ  [8/887]ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اخْلُٗمَّ

 :غسٔط املطح عمٜ اخلفني

ذم طمدث اعمٖمػمة قمٜمدُم٤م أراد ٟمزع ظمٗمل اًمٜمٌل  ☺ ًمًٌٝمام قمغم ـمٝم٤مرة ًم٘مقل اًمٜمٌل  -8

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: )دقمٝمام وم٢مِّن أدظمٚمتٝمام ـم٤مهرشملم ومٛمًح قمٚمٞمٝمام( ☺ 

اعمًح اًمٙمٕم٥م، ٕنف هق اخلػ اعمٕمت٤مد، وجيقز  ؾمؽم حمؾ اعمٗمروض أي أن يٙمقن ومقق -2

 .قمغم اخلػ واجلقرب إذا يم٤مٟم٧م ومٞمف ظمروق يًػمة

أن يٙمقن ذم اعمدة اعمحددة، ًمٚمٛم٘مٞمؿ يقُم٤م وًمٞمٚم٦م، وًمٚمٛم٤ًمومر صمالصم٦م أج٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ، ًم٘مقل  -3

رواه صمالصم٦م أج٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ ًمٚمٛم٤ًمومر، ويقُم٤م وًمٞمٚم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ(  ☺ : )ضمٕمؾ رؾمقل اهلل ◙ كم قم

، ًمٙمـ إذا يم٤من يٚمحؼ اعمج٤مهد رضر سمخٚمع اخلػ سمٕمد ُمِض اًمقىم٧م اعمحدد، يم٤مخلقف قمغم ُمًٚمؿ

ٟمٗمًف ُمـ اًمٕمدو، أو ظمقف ومقات اًمٕمدو، وم٢مٟمف جيقز ًمف أن يٛمًح قمغم اخلٗملم سمٕمد ُمِض اعمدة 

 .تك سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ًمٚميورة. وهذا ُم٤م أوم

 صمؿ أىم٤مم ومٞمٙمٛمؾ ُمدة ُم٘مٞمؿ، وإذا سمدأ ُم٘مٞمؿ صمؿ ؾم٤مومر يٙمٛمؾ ُمدة ُم٤ًمومر. اً إذا سمدأ ُم٤ًمومر -
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 أن يٙمقن اعمًح ذم ـمٝم٤مرة ُمـ طمدث أصٖمر أُم٤م إيمؼم ومال سمد ومٞمف ُمـ همًؾ اًمرضمؾ. -4

 ☺ : )وًم٘مد رأج٧م اًمٜمٌل ◙ يمٞمٗمٞم٦م اعمًح: أن يٛمًح أقمغم اخلػ، ًم٘مقل قمكم 

 .رواه أبق داود وصححف اسمـ طمجر يٛمًح قمغم فم٤مهر ظمٗمف(

 ، ٕن إطم٤مدي٨م ضم٤مءت سمٚمٗمظُمدة اعمًح ُمـ أول ُمًح٦م سمٕمد احلدثاسمتداء اعمدة: شمٌدأ 

وم٢مذا شمقو٠م ٤معمًح سم ومنمع ًمف اؾمت٤ٌمطم٦م اًمرظمّم٦م اٟمت٘مض ووقؤه إول، وم٢مذا أطمدث)يٛمًح( 

 ُمدة اعمًح. وُمًح سمدأت

، ىم٤مل: أُمرٟم٤م رؾمقل ◙ طمّمقل ُم٤م يقضم٥م اًمٖمًؾ، حلدي٨م صٗمقان سمـ قم٤ًمل  -8

رواه أمحد واًمؽمُمذي إذا يمٜم٤م ؾمٗمرا أٓ ٟمٜمزع ظمٗم٤مومٜم٤م صمالصم٦م أج٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝمـ إٓ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م(   ☺اهلل 

 .وصححف

قمغم ىمقل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء. واؾمتدًمقا سمحدي٨م  ٟمزع اخلٗملم أو فمٝمقر سمٕمض حمؾ اًمٗمرض، -2

وومٞمف]أٓ ٟمٜمزع ظمٗم٤مومٜم٤م[ ومدل قمغم أن اًمٜمزع ُم١مصمر. وذه٥م سمٕمض أهؾ  صٗمقان سمـ قم٤ًمل اعمت٘مدم

  اًمٕمٚمؿ إمم أنف إن ٟمزع ظمٗمٞمف مل يٜمت٘مض ووقؤه، ٕن ٟمزع اخلٗملم ًمٞمس ُمـ ٟمقاىمض اًمقوقء.

يتقو٠م ان  اٟمتٝم٤مء اعمدة، ومٞمج٥م قمٚمٞمف إن اٟمتٝم٧م ُمدة اعمًح واٟمت٘مض ووقؤه، وأراد أن -3

 .يٜمزع ظمٗمٞمف ويٖمًؾ ىمدُمٞمف

 : هل ُم٤م جيؼم ذه٤م اًمٙمًقر، أو شمٚمػ قمغم اًمٕمْمق سم٥ًٌم ضمروح أو طمروق.انجثٍشج

جيقز اعمًح قمغم اجلٌػمة إذا يم٤من ذم إزاًمتٝم٤م رضر، وـمري٘م٦م اعمًح قمٚمٞمٝم٤م أن يٛمًح مجٞمع 

 اجلٌػمة مم٤م يكم اًمٕمْمق اًمقاضم٥م همًٚمف.

ات. وإذا ُمًح وٓ شمزال اجلٌػمة طمتك ذم احلدث إيمؼم ٕن اعمًح قمٚمٞمٝم٤م ُمـ سم٤مب اًميور

 قمٚمٞمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ يتٞمٛمؿ.

ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة اسمـ ؿمٕم٦ٌم ويمذًمؽ جيقز اعمًح قمغم اًمٕمامُم٦م، 

 شمقو٠م ومٛمًح سمٛم٘مدم رأؾمف وقمغم اًمٕمامُم٦م واخلٗملم. ☺ أن اًمٜمٌل  ◙

 ،أنف ٓ يِمؽمط راضمحوذم اؿمؽماط ًمًٌٝم٤م قمغم ـمٝم٤مرة ظمالف واًم ،وٓ يٜم٘مض ٟمزقمٝم٤م اًمقوقء

 ،وٓ يٚمحؼ سم٤مًمٕمامُم٦م همػمه٤م ُمـ اًم٘مٚمٜمًقة واًمِمامغ وهمػمه٤م، ٕن إصؾ وضمقب ُمًح اًمرأس

 ٧ًم ُمثؾ اًمٕمامُم٦م ذم ُمِم٘م٦م إزاًمتٝم٤م.وهذه إؿمٞم٤مء ًمٞم
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 الغسلباب 
 .شمٕمٛمٞمؿ اجلًد سم٤مح٤مء: نغح مانغض

قمغم مجٞمع اًمٌدن قمغم صٗم٦م خمّمقص٦م، سمٜمٞم٦م  اح٤مء سمتٕمٛمٞمؿ: اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم اطغالخا

 خمّمقص٦م.

 :يىجثاته

 جي٥م اًمٖمًؾ ًمألؾم٤ٌمب اًمت٤مًمٞم٦م: 

  ظمروج اعمٜمل دوم٘م٤م سمٚمذة ًمٚمٛمًتٞم٘مظ، وظمروضمف وًمق سمدون ًمذة ًمٚمٜم٤مئؿ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: -8

ًمٕمكم: )إذا ومْمخ٧م اح٤مء وم٤مهمتًؾ(  ☺ ، وًم٘مقًمف  6اح٤مئدة:  چٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ  چ

 ٤مٓ حيس ذهوومْمخف يٕمٜمل دوم٘مف، واًمٜم٤مئؿ ٓ شمِمؽمط ًمف اًمٚمذة ٕنف ىمد ، وهق صحٞمحرواه أبق داود 

ح٤م ؾمئؾ هؾ  ☺ ، ًم٘مقل اًمٜمٌل وم٢مذا وضمد اعمٜمل وضم٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ وًمق مل يذيمر اطمتالُم٤مً 

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفقمغم اعمرأة همًؾ إذا اطمتٚمٛم٧م وم٘م٤مل: )ٟمٕمؿ إذا رأت اح٤مء( 

: )إذا ضمٚمس سملم ؿمٕمٌٝم٤م ☺ شمٖمٞمٞم٥م احلِمٗم٦م ذم اًمٗمرج وإن مل حيّمؾ إٟمزال، ًم٘مقًمف  -2

: )إذا ُمس ًٚمؿوعم ،وذم رواي٦م )وإن مل يٜمزل(تٗمؼ قمٚمٞمفُم (صمؿ ضمٝمده٤م وم٘مد وضم٥م اًمٖمًؾإرسمع 

 اخلت٤من اخلت٤من وم٘مد وضم٥م اًمٖمًؾ(.

ء يم٤من يمٗمره أصٚمٞم٤م أو ردة، ٕن اًمٜمٌل  -3 )أُمر ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ  ☺ إؾمالم اًمٙم٤مومر ؾمقا

  .رواه أبق داود واًمؽمُمذي وطمًٜمفطملم أؾمٚمؿ أن يٖمتًؾ( 

اَلَة  ☺ اٟم٘مٓم٤مع دم احلٞمض واًمٜمٗم٤مس، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -4 ٌََٚم٧ْم احْلَْٞمَْم٦ُم وَمَدقِمل اًمّمَّ )وَم٢ِمَذا َأىْم

) كِم َوَصكمي ًِ  .اًمٌخ٤مري رواه َوإَِذا َأْدسَمَرْت وَم٤مهْمَت

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفذم طمدي٨م همًؾ اسمٜمتف زيٜم٥م طملم شمقومٞم٧م )اهمًٚمٜمٝم٤م(  ☺ اعمقت، ًم٘مقًمف  -5

ْؾ( : )إَِذا ضَم٤مَء َأطَمُديُمْؿ اجْلُُٛمَٕم٦َم وَمْٚمٞمَ ☺ اجلٛمٕم٦م ًم٘مقل اًمٜمٌل يقم همًؾ  -6 ًِ رواه ْٖمَت

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: )همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م واضم٥م قمغم يمؾ حمتٚمؿ(. ☺ . وىم٤مل اًمٌخ٤مري
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 وطفح إجزاء. ،نهغضم طفتاٌ: طفح كًال
 صمؿ يتقو٠م  ،ف وُم٤م أص٤مسمف ُمـ إذىٞم: أن يٖمًؾ يديف صمؿ يٖمًؾ ومرضمصفة الكمال

صمؿ ي٠مظمذ سمٞمده ُم٤مء ومٞمخٚمؾ سمف ؿمٕمر رأؾمف ُمدظمال أص٤مسمٕمف ذم أصقل  ،ووقءه ًمٚمّمالة

رات صمؿ يٗمٞمض اح٤مء قمغم صمؿ يٗمٞمض اح٤مء قمغم رأؾمف صمالث ُم ،اًمِمٕمر طمتك يروي سمنمشمف

 ؾم٤مئر سمدٟمف، ُمٌتدئ٤ًم سمِم٘مف اإليٛمـ صمؿ إجن.

 أن يٕمؿ مجٞمع سمدٟمف سم٤مح٤مء ُمع اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق.صفة اإلجزاء : 

 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اعمٙم٨م ذم اعمًجد،  -8

، أُم٤م ُمـ أراد قمٌقر اعمًجد  43اًمٜم٤ًمء:  چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲    ﮳  

 حل٤مضم٦م سمدون اعمٙم٨م ومٞمف ومٝمذا ضم٤مئز ًممي٦م.

ًمٕم٤مئِم٦م طملم  ☺ : )اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م صالة( ، وىمقًمف ☺ اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م، ًم٘مقًمف  -2

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.طم٤مو٧م ذم احل٩م: )اومٕمكم ُم٤م يٗمٕمؾ احل٤مج همػم أن ٓ شمٓمقذم سم٤مًمٌٞم٧م طمتك شمٓمٝمري( 

 

ء يم٤مٟم٧م اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث إيمؼم أو ُمـ إصٖمر، ومٚمف ُمع اجلراح طم٤مًمت٤من:  ؾمقا

 أن شمٙمقن ضمراطمف ُمٙمِمقوم٦م: اندانح األونى:

 يٖمًؾ اًمٕمْمق اعمجروح.وم٢من يم٤من ٓ خي٤مف رضرًا قمغم ٟمٗمًف وم٢مٟمف  -

وم٢من اؾمتٓم٤مع أن يٛمًح قمٚمٞمف ُم٤ٌمرشة ومٕمؾ، وإن مل يًتٓمع وم٢مٟمف  وإن ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف: -

يْمع قمغم ضمرطمف ظمرىم٦م أو ٟمحقه٤م ويٛمًح قمٚمٞمٝم٤م، وم٢من مل يًتٓمع، وم٢مٟمف يؽمك ذًمؽ اعمٙم٤من وٓ 

ويتٞمٛمؿ ًمٚمٕمْمق اًمذي مل يٖمًٚمف، وم٢من يم٤مٟم٧م يٖمًٚمف، ويٙمٛمؾ سم٘مٞم٦م اًمٗمروض اًمتل يًتٓمٞمع همًٚمٝم٤م، 

 .اجلراح ُمتٗمرىم٦م ذم ضمًده ويتير سم٤مًمقوقء ومٚمف أن يتٞمٛمؿ

٤ٌَّمٍس، َأنَّ َرضُماًل ودًمٞمٚمف ُم٤م رواه اسمـ اجل٤مرود واحل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م   ـِ قَم ـِ اسْم قَم

ِلي  َر َذًمَِؽ ًمِٚمٜمٌَّ
َؾ وَماَمَت، وَمُذيمِ ًَ ِؾ، وَم٤مهْمَت ًْ ٠َمَل وَم٠ُمُِمَر سم٤ِمًْمُٖم ًَ  وَم

ٍ
َُم٤م هَلُْؿ؟ »وَمَ٘م٤مَل:  ☺ َأضْمٜم٥ََم ذِم ؿِمَت٤مء
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 ُ َؿ ـَمُٝمقًرا -صَماَلصًم٤م  -ىَمَتُٚمقُه ىَمَتَٚمُٝمُؿ اَّللَّ ِٕمٞمَد َأِو اًمتََّٞمٛمُّ ُ اًمّمَّ  .«ىَمْد ضَمَٕمَؾ اَّللَّ

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ) إذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمر وم٠متقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ (  ☺ وًمٕمٛمقم ىمقًمف 

 .ومٞمٛمًح قمٚمٞمٝم٤مأن شمٙمقن اجلراح ُمًتقرة : اندانح انثاٍَح

 وإقمْم٤مء اعم٘مٓمققم٦م هل٤م صمالث طم٤مٓت :

 : أن شم٘مٓمع ُمـ ومقق اعمرومؼ ذم اًمٞمد وُمـ ومقق اًمٙمٕم٥م ذم اًمرضمؾ.اندانح األونى

ومال ٟمزاع سملم اًمٕمٚمامء ذم هذه احل٤مًم٦م أنف يً٘مط وضمقب اًمٖمًؾ ٕنف اٟمٕمدم حمؾ اًمٖمًؾ  -

 سم٤مًم٘مٓمع.

 ذم اًمٞمد وُمـ دون اًمٙمٕم٥م ذم اًمرضمؾ. أن يٙمقن اًم٘مٓمع ُمـ دون اعمرومؼ :اندانح انثاٍَح

سم٘مل ُمـ حمؾ اًمٗمرض ٕن يمؾ قمْمق  ومال ٟمزاع سملم اًمٕمٚمامء ذم هذه احل٤مًم٦م أنف جي٥م همًؾ ُم٤م -

 ؾم٘مط سمٕمْمف وم٢مٟمف يتٕمٚمؼ احلٙمؿ سم٤ٌمىمٞمف همًاًل وُمًح٤ًم.

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف)إذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمر وم٤مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ (  ☺ ٘مقًمف وًم

 اعمٗمّمؾ ذم اعمرومؼ واًمٙمٕم٥م:أن يٙمقن اًم٘مٓمع ُمـ  :اندانح انثانثح

 .اًمٓمرف وم٘مط، ٕن اعمرومؼ واًمٙمٕم٥م داظمالن ذم اًمقوقءٖمًؾ يأن  ٤مٕومموم
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 باب التيمم
 : اًم٘مّمدلغٛ التٗىي

ديـ سم٤مًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م قمغم وضمف خمّمقص، سمٜمٞم٦م : اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سمٛمًح اًمقضمف واًمٞمغسعأ

 خمّمقص٦م.

وهق رظمّم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده،  ، دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع،: ُمنموعحلىْ

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ چ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 6اح٤مئدة: 

 .اًمٌخ٤مريرواه : )ضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدا وـمٝمقرا( ☺ وىم٤مل  

 وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ُمنموقمٞمتف قمٜمد شمقومر رشوـمف.

 .ًمرومع احلدث إيمؼم وإصٖمرينمع  -

إُم٤م ًمٕمدُمف، وإُم٤م خلقف اًمير ُمـ اؾمتخداُمف، سم٥ًٌم ُمرض أو  شمٕمذر اؾمتٕمامل اح٤مء، -8

وم٘مف.  ضمرح أو ؿمدة اًمؼمد، أو ظمقف اًمٕمٓمش قمٚمٞمف وقمغم ُمـ يرا

 يمذًمؽ إذا ظم٤مف اعمج٤مهد قمغم ٟمٗمًف ُمـ اًمٕمدو إن هق ظمرج ًمٓمٚم٥م اح٤مء أو قمٜمد اؾمتٕمامًمف. 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ٞمٚمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:}أُم٤م ُمنموقمٞمتف قمٜمد قمدم اح٤مء ومدًم

.} 

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چ  أُم٤م ُمنموقمٞمتف قمٜمد ظمقف اًمير ومٞمدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:و

اطمتٚمؿ ذم ًمٞمٚم٦م ؿمديدة اًمؼمد ومخٌم إن أنف  ◙  طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصو 78احل٩م:  چۓۓ  

، وىم٤مل اسمـ رواه أمحد .وَمَْمِحَؽ َومَلْ َيُ٘مْؾ ؿَمْٞمًئ٤م ☺ اهمتًؾ أن ِّيٚمؽ ومتٞمٛمؿ صمؿ ذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل 

 .ىمقي طمجر: إؾمٜم٤مده

 ًمٙمـ ظمقف إذى دون اًمير ٓ يٌٞمح اًمتٞمٛمؿ. -

إذا يم٤من قمٚمٞمف ضمرح ذم قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اًمقوقء ٓ يًتٓمٞمع همًٚمف وٓ ُمًحف شمقو٠م  -

 .ًمف صمؿ شمٞمٛمؿ ،دون همًٚمف

إذا وضم٥م قمٚمٞمف اًمٖمًؾ ومل جيد إٓ ُم٤م يٙمٗمل اًمقوقء وم٘مط، ومٞمتٞمٛمؿ وم٘مط وٓ جيٛمع سملم  -

 اًمقوقء واًمتٞمٛمؿ.

 احلدث.اًمٜمٞم٦م، ومٞمٜمقي رومع  -2

 طمَماًمتٞمٛمؿ سم٤مًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م، وهق يمؾ ُم٤م شمّم٤مقمد قمغم إرض ُمـ شمراب أو رُمؾ أو  -3
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، واًمّمٕمٞمد هق يمؾ ُم٤م صٕمد قمغم وضمف  6اح٤مئدة ( چ  چ  چ   شمٕم٤ممم )ًمٕمٛمقم ىمقًمف 

 إرض.

)أىمٌؾ  ☺ وجيقز أجْم٤م اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمٖم٤ٌمر اًمٕم٤مًمؼ قمغم اجلدار واعمالسمس وهمػمه٤م ٕن اًمٜمٌل 

 .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿقمغم اجلدار ومٛمًح سمقضمٝمف ويديف( 

 رواه اًمٌخ٤مري.أن يٜمقي صمؿ ييب إرض سمٞمديف رضسم٦م واطمدة صمؿ يٛمًح ذهام وضمٝمف ويمٗمٞمف.  

يٌٓمؾ اًمتٞمٛمؿ قمـ طمدث أصٖمر سمٜمقاىمض اًمقوقء يم٤مًمٌقل، وقمـ طمدث أيمؼم سمٛمقضم٤ٌمت  -8

  .اًمٖمًؾ يم٤مجلٜم٤مسم٦م

أو ؿمٗم٤مء اجلرح، وم٢مذا  ،اح٤مء ذر اًمذي ُمـ أضمٚمف رشع اًمتٞمٛمؿ، يم٤محلّمقل قمغمزوال اًمٕم -2

يم٤من ىمد شمٞمٛمؿ قمـ طمدث أصٖمر وضم٥م قمٚمٞمف اًمقوقء، وإذا يم٤من ىمد شمٞمٛمؿ قمـ طمدث أيمؼم وضم٥م 

: )قمٚمٞمؽ ☺ د ُم٤مء، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل ٨م اًمرضمؾ اًمذي أص٤مسمتف ضمٜم٤مسم٦م ومل جيقمٚمٞمف اًمٖمًؾ، حلدي

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: )اذه٥م وم٠مومرهمف قمٚمٞمؽ( ☺ اح٤مء ىم٤مل  سم٤مًمّمٕمٞمد وم٢مٟمف يٙمٗمٞمؽ( وح٤م ضم٤مء

ح٤م رواه أبق  إذا وضمد اح٤مء وهق يّمكم ىمٓمع اًمّمالة، أُم٤م إذا وضمده سمٕمده٤م ومال يٕمٞمده٤م. -

اَلُة  ◙ داود واًمٜم٤ًمئل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ِت اًمّمَّ ىَم٤مَل ظَمَرَج َرضُماَلِن رِم ؾَمَٗمٍر وَمَحَيَ

اَم  اَلَة َوًَمْٞمَس َُمَٕمُٝماَم َُم٤مٌء وَمَتَٞمٛمَّ ٤م اًمّمَّ ٤مَء رِم اًْمَقىْم٧ِم وَم٠َمقَم٤مَد َأطَمُدمُهَ َٞم٤م صُمؿَّ َوضَمَدا اْحَ ٤ًٌم وَمَّمٚمَّ َصِٕمٞمًدا ـَمٞمي

  َواًْمُقُوقَء، َومَلْ ُيِٕمِد أظَمُر ،
ِ
٧ٌَْم » وَمَذيَمَرا َذًمَِؽ ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل ًمِٚمَِّذى مَلْ ُيِٕمْد ☺ صُمؿَّ َأتََٞم٤م َرؾُمقَل اَّللَّ َأَص

تَْؽ  ٜم٦ََّم َوَأضْمَزأَ ًُّ ٠َم َوَأقَم٤مَد «. َصاَلشُمَؽ  اًم شَملْمِ » َوىَم٤مَل ًمِٚمَِّذى شَمَقوَّ وىمقًمف هٜم٤م ًمٚمذي «. ًَمَؽ إَضْمُر َُمرَّ

 ( أي أضمر اًمّمالة إومم وأضمر آضمتٝم٤مد اًمذي أظمٓم٠م ومٞمف.ًمؽ إضمر ُمرشملمأقم٤مد) 
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 : اًمدقم٤مء.الصالٚ لغٛ

 قم٤ٌمدة ذات أىمقال وأومٕم٤مل خمّمقص٦م ُمٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمٌػم خمتتٛم٦م سم٤مًمتًٚمٞمؿ. ٔغسعا:

 خكًها
اًمّمالة اًمريمـ اًمث٤مِّن ُمـ أريم٤من اإلؾمالم وآيمده٤م سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم، وهل قمٛمقد اإلؾمالم، 

ومقق ؾمٌع ؾماموات ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج، وشمريمٝم٤م يمٗمر وظمروج ُمـ  ☺ وىمد ومروٝم٤م اهلل قمغم ٟمٌٞمف 

رواه اًمؽمُمذي سمًٜمد ( وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمالة ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر: )اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م ☺ اًمديـ، ىم٤مل 

 رواه اعمًٚمؿ: )سملم اًمرضمؾ وسملم اًمنمك و اًمٙمٗمر شمرك اًمّمالة( ☺ ، وىم٤مل صحٞمح

 فضهها:
ٌَْ٘مك  ☺اًمٜمٌل ىم٤مل  ٍت َهْؾ َي ا ُؾ ُِمٜمُْف يُمؾَّ َيْقٍم مَخَْس َُمرَّ

ًِ ٤ٌَمِب َأطَمِديُمْؿ َيْٖمَت )َأَرَأجُْتْؿ ًَمْق َأنَّ هَنًْرا سمِ

 ُ ِت اخْلَْٛمِس َيْٛمُحق اَّللَّ َٚمَقا ٌء. ىَم٤مَل: )وَمَذًمَِؽ َُمَثُؾ اًمّمَّ ـْ َدَرٟمِِف يَشْ ٌَْ٘مك ُِم َٓ َي  : ٌء( ىَم٤مًُمقا ـْ َدَرٟمِِف يَشْ  ُِم

َـّ اخْلَٓمَ   .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ٤مَي٤م( ذِهِ

 عذد انظهىاخ انًكتىتح:
وؾمٚمؿ: َُم٤مَذا  مخس صٚمقات جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م حلدي٨م اًمرضمؾ اًمذي ؾم٠مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  

اَلِة؟ وَمَ٘م٤مَل: )اًمّمَّ  ـْ اًمّمَّ ُ قَمكَمَّ ُِم ِت اخْلَْٛمَس...( احلدي٨م رواه اًمٌخ٤مريوَمَرَض اَّللَّ  .َٚمَقا

 :ٚغسٔط الصال 
 .( اإلؾمالم-8)

 .(اًمٕم٘مؾ-2) 

 (اًمتٛمٞمٞمز.-3) 

 چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ چدظمقل اًمقىم٧م، ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (-4)

 شمّمغم ومٞمٝم٤م. ٧مٞمىما قٛمسم ٦مً ُم١مىمَّتأي: ،  8٦3اًمٜم٤ًمء: 

ِلي  (-5) ُ َصاَلَة َأطَمِديُمْؿ إَِذا َأطْمَدَث ☺ اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدصملم، ًم٘مقل اًمٜمٌَّ ٌَُؾ اَّللَّ َٓ َيْ٘م ( :

٠َم(   .اًمٌخ٤مريطَمتَّك َيَتَقوَّ

 38إقمراف:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ   چؾمؽم اًمٕمقرة، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (-6)

قمقرة اًمرضمؾ ُمـ اًمنة إمم وؾمؽم اًمٕمقرة هق أىمؾ اًمزيٜم٦م، وإٓ وم٤مٕومْمؾ أن يتجٛمؾ سمام يًتٓمٞمع، و

 اًمريم٦ٌم.

ِلَّ  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأنَّ اًمٜمٌَّ ىَم٤مَل  ☺ واعمرأة جي٥م أن شمٖمٓمل مجٞمع ضمًده٤م إٓ اًمقضمف واًمٙمٗملم، قَم
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َّٓ سمِِخاَمرٍ » ُ َصاَلَة طَم٤مِئٍض إ ٌَُؾ اَّللَّ ٤مئِّل « . َٓ َيْ٘م ًَ َّٓ اًمٜمَّ ٦ُم إ ًَ  َرَواُه اخْلَْٛم

ـْ طَمِدي٨ِم َأيِب ىَمَت٤مَدَة سمَِٚمْٗمِظ:  َْوؾَمِط ُِم ْٕ ِٖمػِم َوا ِِّنُّ ذِم اًمّمَّ ا ؼَمَ ٍة »َوَرَواُه اًمٓمَّ ـْ اُْمَرأَ ُ ُِم ٌَُؾ اَّللَّ َٓ َيْ٘م

رِ  َتِٛمرَ َصاَلًة طَمتَّك شُمَقا ـْ ضَم٤مِرَي٦ٍم سَمَٚمَٖم٧ْم احْلَْٞمَض طَمتَّك خَتْ َٓ ُِم  «َي ِزيٜمََتَٝم٤م، َو

ـْ ُأّم ؾَمَٚمَٛم٦َم  ِلَّ »َوقَم ٤َم ؾَم٠َمَخ٧ْم اًمٜمٌَّ ُة ذِم ِدْرٍع َومِخ٤َمٍر َوًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمَٝم٤م إَزاٌر؟ ،  ☺ َأهنَّ َ ْرأ َأتَُّمكمي اعْمَ

ْرُع ؾَم٤مسمًِٖم٤م ُيَٖمٓميل فُمُٝمقَر ىَمَدَُمْٞمَٝم٤م  َرَواُه َأبُق َداُود« . ىَم٤مَل: إَذا يَم٤مَن اًمدي

 4اعمدصمر:  چڭ  ۇ    چ اضمتٜم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اًمٌدن واًمثقب واًمٌ٘مٕم٦م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (-7)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.سم٢مراىم٦م اح٤مء قمغم سمقًمف  ☺ ايب اًمذي سم٤مل ذم اعمًجد وم٠مُمر اًمٜمٌل وحلدي٨م إقمر

 844اًمٌ٘مرة:  چہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  چ اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (-8)

٤َّمِت( ☺اًمٜمٞم٦م، ًم٘مقًمف  (-9) َقْماَمُل سم٤ِمًميني ْٕ اَم ا  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: )إِٟمَّ

 فصن

 وٕاقٗت الصالٚ
ٜم٦َّم يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ىمقل اًمٜمٌلي  ًُّ ٦م ُمـ اًم ْٛمُس َويَم٤مَن فمِؾُّ : » ☺وإدًمَّ ْٝمِر إَِذا َزاًَم٧ْم اًمِمَّ َوىْم٧ُم اًمٔمُّ

ْٛمُس َوَوىْم٧ُم َصاَلِة اعْمَْٖمِرِب  ضُمِؾ يَمُٓمقًمِِف َُم٤م مَلْ حَيُْيْ اًْمَٕمٍْمُ َوَوىْم٧ُم اًْمَٕمٍْمِ َُم٤م مَلْ شَمّْمَٗمرَّ اًمِمَّ َُم٤م مَلْ اًمرَّ

َٗمُؼ  ـْ ـُمُٚمقِع  َيِٖم٥ْم اًمِمَّ ٌِْح ُِم َْوؾَمِط َوَوىْم٧ُم َصاَلِة اًمّمُّ ْٕ ْٞمِؾ ا  إمَِم ٟمِّْمِػ اًمٚمَّ
ِ
َوَوىْم٧ُم َصاَلِة اًْمِٕمَِم٤مء

٤َم شَمْٓمُٚمُع سَملْمَ ىَمْرَِّنْ  اَلِة وَم٢ِمهنَّ ـْ اًمّمَّ ْؽ قَم
ًِ ْٛمُس وَم٠َمُْم ْٛمُس وَم٢ِمَذا ـَمَٚمَٕم٧ْم اًمِمَّ  اًْمَٗمْجِر َُم٤م مَلْ شَمْٓمُٚمْع اًمِمَّ

 رواه ُمًٚمؿ.« ؿَمْٞمَٓم٤منٍ 

 وقاخ انظالج:أ
 : صالة الظهر -8

 : يٌدأ وىمتٝم٤م سمزوال اًمِمٛمس، وهق ُمٞمٚمٝم٤م قمـ يمٌد اًمًامء إمم ضمٝم٦م اعمٖمرب.بداٖٛ الٕقت

 : يٜمتٝمل وىمتٝم٤م سم٠من يّمػم ـمقل فمؾ يمؾ يشء ُمثٚمف، ؾمقى زائدا فمؾ اًمزوال. ٌّٔاٖٛ الٕقت  

 : صالة العصر -2

 : يٌدأ سمٜمٝم٤مي٦م وىم٧م اًمٔمٝمر، وهق ُمّمػم فمؾ يمؾ يشء ُمثٚمف.بداٖٛ الٕقت

ر اًمِمٛمس، ًم٘مقًمف ٌّٔاٖٛ الٕقت االختٗازٙ : )ووىم٧م اًمٕمٍم ُم٤م مل شمّمٗمر ☺: اصٗمرا

 .رواه ُمًٚمؿاًمِمٛمس(

ـْ أدرك ريمٕم٦ًم ُمـ : »☺ : همروب اًمِمٛمس، ًم٘مقُل اًمٜمٌلي ٌّٔاٖٛ الٕقت االضطسازٙ َُم

ٛمُس وم٘مد أدرك اًمٕمٍَم   .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف« اًمٕمٍم، ىمٌؾ أن شَمْٖمُرَب اًمِمَّ

 : صالة املغرب -3

 اًمِمٛمس.: ُمـ همروب بداٖٛ الٕقت
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 : ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إمحر.ٌّاٖٛ الٕقت

 : صالة العشاء -4

 : ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إمحر.بداٖٛ الٕقت

 : ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ.ٌّاٖٛ الٕقت االختٗازٙ

 : إمم ـمٚمقع اًمٗمجر.ٌّاٖٛ الٕقت االضطسازٙ

 صالة الفحر: -5
 : ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مِّن.بداٖٛ الٕقت 

 : ـمٚمقع اًمِمٛمس.ٌّاٖٛ الٕقت

  صالشمف وقمٚمٞمف اإلقم٤مدة سمٕمد دظمقل اًمقىم٧م.وم٢من صغمَّ ىمٌؾ اًمقىم٧م، سمٓمٚم٧م 

   ٓ جيقز شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م، وم٢من أظمره٤م سمٕمذر وم٢مٟمف ي٘مْمٞمٝم٤م وًمق ظمرج وىمتٝم٤م

أُم٤م إن أظمره٤م سمٖمػم قمذر ومٛمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يرى أنف ٓ جيزئف اًم٘مْم٤مء، ومجٝمقر 

أهؾ اًمٕمٚمؿ  يرون وضمقب اًم٘مْم٤مء ُمع اإلصمؿ اًمِمديد، ومٝمل يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، 

 شمريمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م أو شمريمٝم٤م اًمٖم٤مًم٥م ومٝمق يمٗمر.أُم٤م 
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 فصن

 أزكاُ الصالٚ
ً وٓ ضمٝمالً   ، إريم٤من ٓ شمً٘مط قمٛمدًا وٓ ؾمٝمقا

ِ
☺  حلدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ

ِلي  ٚمََّؿ قَمغَم اًمٜمٌَّ ًَ ِجَد وَمَدظَمَؾ َرضُمٌؾ وَمَّمغمَّ وَم ًْ (  وَمَردَّ َوىَم٤مَل )اْرضِمْع وَمَّمؾي ☺  َدظَمَؾ اعْمَ وَم٢ِمٟمََّؽ مَلْ شُمَّمؾي

ِلي  َؿ قَمغَم اًمٜمٌَّ ٚمَّ ًَ ( صَماَلصًم٤م ☺  وَمَرضَمَع ُيَّمكمي يَماَم َصغمَّ صُمؿَّ ضَم٤مَء وَم وَمَ٘م٤مَل )اْرضِمْع وَمَّمؾي وَم٢ِمٟمََّؽ مَلْ شُمَّمؾي

ُه وَمَٕمٚميْٛمٜمِل وَمَ٘م٤مَل )إَِذا ىُمْٛم٧َم إمَِم  ـُ هَمػْمَ
ًِ ْ صُمؿَّ اىْمَرأْ َُم٤م  وَمَ٘م٤مَل َواًمَِّذي سَمَٕمَثَؽ سم٤ِمحْلَؼي َُم٤م ُأطْم اَلِة وَمَٙمؼمي اًمّمَّ

َـّ َرايمًِٕم٤م صُمؿَّ اْروَمْع طَمتَّك شَمْٕمِدَل ىَم٤مِئاًم صُمؿَّ اؾْمجُ  ِن صُمؿَّ اْريَمْع طَمتَّك شَمْٓمَٛمِئ ـْ اًْمُ٘مْرآ َ َُمَٕمَؽ ُِم ْد طَمتَّك شَمَٞمنَّ

٤م َواوْمَٕمْؾ َذًمَِؽ ذِم  ًً
َـّ ضَم٤مًمِ َـّ ؾَم٤مضِمًدا صُمؿَّ اْروَمْع طَمتَّك شَمْٓمَٛمِئ َٝم٤م( اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿشَمْٓمَٛمِئ  . َصاَلشمَِؽ يُمٚمي

 ( وهً:41أسكاٌ انظالج )
ًمٕمٛمران سمـ طمّملم: )َصؾي ىَم٤مِئاًم وَم٢ِمْن مَلْ  ☺ اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمرض ُمع اًم٘مدرة، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -8

َتٓمِْع وَمَٕمغَم ضَمٜم٥ٍْم(  ًْ َتِٓمْع وَمَ٘م٤مقِمًدا وَم٢ِمْن مَلْ شَم ًْ ، وم٢من مل يًتٓمع اًم٘مٞم٤مم ومٞمّمكم طم٥ًم طم٤مًمف، اًمٌخ٤مريشَم

 ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مم أومْمؾ.وًمف ٟمّمػ صالة اًم٘م٤مئؿ، جيقز أن ي٘مٕمد ذم صالة اًمٜم٤مومٚم٦م و

م، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -2  ًمٚمٛميسء صالشمف: )ومٙمؼم(. ☺ شمٙمٌػمة اإلطمرا

3-  
ِ
٤مُِم٧ِم َأنَّ َرؾُمقَل اَّللَّ ـِ اًمّمَّ ٤ٌَمَدَة سْم ءة اًمٗم٤محت٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م، حلدي٨م قُم َٓ  ☺ ىمرا ىَم٤مَل )

ْ سمَِٗم٤محِت٦َِم اًْمِٙمَت٤مِب(  ـْ مَلْ َيْ٘مَرأ َ
ِ
 .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿرواه َصاَلَة عم

ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اح٠مُمقم إذا أدرك اًمريمقع أو أدرك ُمـ اًم٘مٞم٤مم ُم٤م مل يتٛمٙمـ ُمٕمف ُمـ  -

ءة اًمٗم٤محت٦م.  ىمرا

َـّ َرايِمًٕم٤م(.  ☺ اًمريمقع، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -4  ًمٚمٛميسء صالشمف: )صُمؿَّ اْريَمْع طَمتَّك شَمْٓمَٛمِئ

ًمٚمٛميسء صالشمف: )صُمؿَّ  ☺اًمرومع ُمـ اًمريمقع وآقمتدال ُمٜمف ىم٤مئام، ًم٘مقل اًمٜمٌل  - 5،6

 اْروَمْع طَمتَّك شَمْٕمِدَل ىَم٤مِئاًم(. 

َـّ ؾَم٤مضِمًدا(.☺ اًمًجقد، ًم٘مقل اًمٜمٌل  -7  ًمٚمٛميسء صالشمف: )صُمؿَّ اؾْمُجْد طَمتَّك شَمْٓمَٛمِئ

: صالشمف ًمٚمٛميسء ☺ اًمٜمٌل ًم٘مقل اًمًجدشملم، سملم واجلٚمقس اًمًجقد ُمـ اًمرومع – 8،9

َـّ  طَمتَّك اْروَمعْ  صُمؿَّ ) ٤م شَمْٓمَٛمِئ ًً
 (.ضَم٤مًمِ

ح٤مسم٦م  -8٦ ي٤م رؾمقَل اهلل: : »☺طملم ؾم٠مخقا اًمٜمٌلَّ  ╚اًمتِمٝمد إظمػم، ٕن اًمّمَّ

 : ٍد وقمغم آل قُمٚميْٛمٜم٤َم يمٞمػ ُٟمًٚميؿ قمٚمٞمؽ، ومٙمٞمػ ُٟمّمكمي قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: ىمقًمقا اًمٚمَُّٝمؿَّ َصؾي قمغم حمٛمَّ

دٍ   اًمٌخ٤مري وإُمر ي٘متِض اًمقضمقب.« حمٛمَّ

 داوم قمٚمٞمف. ☺ ٕن اًمٜمٌل ٕنف ُمقـمـ اًمتِمٝمد إظمػم ، واجلٚمقس ًمف،  -88

الَة سم٤مًمتًَّٚمٞمؿ: »▲اًمتًٚمٞمٛمت٤من، حلدي٨م قم٤مئِم٦ُم  -82  .ُمًٚمؿرواه « ويم٤من خيتُِؿ اًمّمَّ
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 رواه أبق داود واًمؽمُمذي سمًٜمد طمًـ.: )حتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ( ☺ وىمقًمف 

 : )طمتك شمٓمٛمئـ(.☺ اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م، حلدي٨م اعميسء صالشمف، طمٞم٨م يٙمرر اًمٜمٌل  -83

، وحلدي٨م اعميسء رواه اًمٌخ٤مري: )صٚمقا يمام رأجتٛمقِّن أصكم( ☺ ًم٘مقًمف  اًمؽمشمٞم٥م. -84

 صالشمف.

فمْ بطمت صالتْ، فإُ تسكّا ضًّٕا وتعىدا ِرٓ األزكاُ وَ تسك وٍّا غٗئا 

 أحٕاه:

  إن شمذيمر اًمريمـ اًمذي شمريمف ذم ٟمٗمس اًمريمٕم٦م رضمع إًمٞمف وأيمٛمؾ صالشمف صمؿ يًجد ًمٚمًٝمق سمٕمد

 اًمًالم.

  إن شمذيمر سمٕمد ىمٞم٤مُمف ًمٚمريمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م وم٢مٟمف ٓ يرضمع ويً٘مط شمٚمؽ اًمريمٕم٦م وجيٕمؾ اًمتل ومٞمٝم٤م

 ُمٙم٤مهن٤م ويًجد ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمًالم.

  إظمػم  يً٘مط شمٚمؽ اًمريمٕم٦م وي٘مقم وي٠ميت سمريمٕم٦م أظمرى ُمٙم٤مهن٤م ويًجد إن شمذيمر ذم اًمتِمٝمد

 ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمًالم.

 .إن شمذيمر سمٕمد اًمّمالة ي٘مقم ويّمكم ريمٕم٦م ُمٙم٤من شمٚمؽ اًمريمٕم٦م صمؿ يًجد ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمًالم 

 .إن شمذيمر سمٕمد اًمّمالة سمقىم٧م ـمقيؾ أو سمٕمد اٟمت٘م٤مض ووقئف وضم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة 
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ٌػمات آٟمت٘م٤مل، حلدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة اًمتٙمٌػمات همػم شمٙمٌػمة اإلطمرام، وشمًٛمك شمٙممجٞمع  -8

ِلُّ  ◙  وا( ☺ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ُ َ وَمَٙمؼمي َُم٤مُم ًمُِٞم١ْمشَمؿَّ سمِِف وَم٢ِمَذا يَمؼمَّ
 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: )إِٟمَّاَم ضُمِٕمَؾ اإْلِ

َ اًْمَٕمِٔمٞمِؿ( ذم اًمريمقع، حلدي٨م طمذيٗم٦م  -2 ٌَْح٤مَن َريبي ذم صٗم٦م صالة رؾمقل  ◙ىمقل )ؾُم

َ اًْمَٕمٔمِٞمِؿ( ☺ اهلل  ٌَْح٤مَن َريبي : )أُم٤م ☺ ، وًم٘مقًمف ُمًٚمؿرواه : ىم٤مل: )صُمؿَّ َريَمَع وَمَجَٕمَؾ َيُ٘مقُل ؾُم

 .( رواه ُمًٚمؿاًمريمقع ومٕمٔمٛمقا ومٞمف اًمرب

ًمإِلُم٤مم واعمٜمٗمرد، واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أيب هريرة ذم صٗم٦م صالة « ؾَمِٛمَع اهلُل عمـ مَحَِده»ىمقل:  -3

 ☺ رؾمقل اهلل 
ِ
ُ طِملَم  ☺ ، ىم٤مل: يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ ُ طِملَم َيُ٘مقُم صُمؿَّ ُيَٙمؼمي اَلِة ُيَٙمؼمي إَِذا ىَم٤مَم إمَِم اًمّمَّ

يُمقِع صُمؿَّ َيُ٘مقُل َوُهَق ىَم٤مِئٌؿ رَ  ـْ اًمرُّ ٌَُف ُِم َدُه طِملَم َيْروَمُع ُصْٚم
ـْ مَحِ َ
ِ
ُ عم ٜم٤َم َوًَمَؽ َيْريَمُع صُمؿَّ َيُ٘مقُل ؾَمِٛمَع اَّللَّ سمَّ

ُ احْلَْٛمُد  ُجُد صُمؿَّ ُيَٙمؼمي ًْ ُ طِملَم َي ُ طِملَم َيْروَمُع َرْأؾَمُف صُمؿَّ ُيَٙمؼمي ُ طِملَم َِّيِْقي ؾَم٤مضِمًدا صُمؿَّ ُيَٙمؼمي طِملَم  صُمؿَّ ُيَٙمؼمي

َٝم٤م طَمتَّك َيْ٘مِْمَٞمَٝم٤م.  اَلِة يُمٚمي  ُمًٚمؿ.رواه َيْروَمُع َرْأؾَمُف صُمؿَّ َيْٗمَٕمُؾ ُِمْثَؾ َذًمَِؽ ذِم اًمّمَّ

( ًمإِلُم٤مم، واح٠مُمقم، واعمٜمٗمرد، حلدي٨م أيب هريرة وومٞمف: )صُمؿَّ ىمقل )رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد -4

ٜم٤َم َوًَمَؽ احْلَْٛمُد(، وطمدي٨م أنس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  : )َوإَِذا ىَم٤مَل ؾَمِٛمَع ☺ َيُ٘مقُل َوُهَق ىَم٤مِئٌؿ َرسمَّ

ٜم٤َم َوًَمَؽ احْلَْٛمُد(  َدُه وَمُ٘مقًُمقا َرسمَّ
ـْ مَحِ َ
ِ
ُ عم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.اَّللَّ

ٌَْح٤مَن رَ -5 َقْمغَم( ذم اًمًجقد، ًم٘مقل طمذيٗم٦م ىمقل )ؾُم ْٕ َ ا : )صُمؿَّ ؾَمَجَد وَمَ٘م٤مَل ◙ يبي

َقْمغَم(  ْٕ َ ا ٌَْح٤مَن َريبي  چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  طملم ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: ◙ ، وًم٘مقًمف ُمًٚمؿرواه ؾُم

 .رواه أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م وهق طمًـ ًمٖمػمه ىم٤مل: )اضمٕمٚمقه٤م ذم ؾمجقديمؿ(

} يم٤من  ☺ ىمقل )رب اهمٗمر زم( سملم اًمًجدشملم، ح٤م ورد ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م أن اًمٜمٌل  -6

رواه أمحد وأبق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف وهمػمهؿ ي٘مقل سملم اًمًجدشملم: ربَّ اهمٗمر زم، ربَّ اهمٗمر زم { 

 .وهق طمًـوصححف احل٤ميمؿ 

: )ىُمقًُمقا ☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙اًمتِمٝمد إول، ًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد  -7

 َوسَمَريَم٤مشُمفُ 
ِ
ِلُّ َوَرمْح٦َُم اَّللَّ ٤َم اًمٜمٌَّ اَلُم قَمَٚمْٞمَؽ َأِّيُّ ًَّ ٤ٌَمُت اًم ٞمي ُت َواًمٓمَّ َٚمَقا  َواًمّمَّ

ِ
َّ
ِ
اَلُم قَمَٚمْٞمٜم٤َم  اًمتَِّحٞم٤َّمُت َّلل ًَّ اًم

 ٌْ ًدا قَم ٛمَّ ُ َوَأؿْمَٝمُد َأنَّ حُمَ َّٓ اَّللَّ
َٓ إََِلَ إِ لَم َأؿْمَٝمُد َأْن 

٤محِلِ  اًمّمَّ
ِ
٤ٌَمِد اَّللَّ  اًمٌخ٤مريرواه  ُدُه َوَرؾُمقًُمُف(.َوقَمغَم قِم

8-  : اجلٚمقس ًمف، حلدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ُمرومققم٤ًم: "إذا ىمٕمدشمؿ ذم يمؾ ريمٕمتلم، وم٘مقًمقا

 .احلدي٨م رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل..." اًمتحٞم٤مت هلل

قس ًمٚمتِمٝمد إول وم٢من مل يًتتؿ ىم٤مئام وم٢مٟمف يرضمع، ًمٙمـ إذا ؾمٝم٤م اإلُم٤مم وىم٤مم دون اجلٚم -

ٓ يرضمع ًمٚمجٚمقس صمؿ يًجد ًمٚمًٝمق ىمٌؾ اًمًالم، ومٕمـ اعمٖمػمة اسمـ وإن اؾمتتؿ ىم٤مئاًم وم٢مٟمف يٙمٛمؾ و
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 »ىَم٤مَل:  ◙ ؿمٕم٦ٌم 
ِ
، ☺ َصغمَّ سمِٜم٤َم َرؾُمقُل اَّللَّ يْمَٕمَتلْمِ ـْ ظَمْٚمَٗمُف، ، وَمٜمََٝمَض ذِم اًمرَّ ٌََّح سمِِف َُم ًَ وَم

ْٝمقِ وَم٠َمؿَم٤مَر َأْن ىُمقُُمقا  ًَّ اَلَة ؾَمَجَد ؾَمْجَديَتِ اًم رواه أمحد وهق صحٞمح « ، وَمَٛم٣َم، وَمَٚمامَّ َأتَؿَّ اًمّمَّ

ٚميَؿ  ًَ ٌَْؾ َأْن ُي  ىَم
سمٓمرىمف، وذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ سمحٞمٜم٦م ىم٤مل: )ؾَمَجَد ؾَمْجدشَملْمِ

 صُمؿَّ ؾَمٚمََّؿ(.

ً يًجد ًمٚمًٝمق ىمٌؾ يمُمـ شمرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ُمتٕمٛمدًا سمٓمٚم٧م صالشمف، وُمـ شمرـــــــ  ٝم٤م ؾمٝمقا

 اًمًالم.

 

 
قمدا ُم٤م ذيمر ُمـ اًمنموط وإريم٤من واًمقاضم٤ٌمت  ☺ ذم صٗم٦م صالة اًمٜمٌل  هردؾمٜمقمجٞمع ُم٤م 

 ومٝمق ؾمٜم٦م.

 

 
 شمٙمؼم وشم٘مقل : اهلل أيمؼم .ـــــــ 

ومٕمـ اسمـ قمٛمر أن  وُمع هذا اًمتٙمٌػم شمرومع يديؽ طمذو ُمٜمٙمٌٞمؽ ، أو إمم ومروع أذٟمٞمؽ .ـــــــ 

يم٤من يرومع يديف طمذو ُمٜمٙمٌٞمف إذا اومتتح اًمّمالة وإذا يمؼم ًمٚمريمقع وإذا رومع رأؾمف  ☺ رؾمقل اهلل 

إذا دظمؾ ذم  ☺ قمـ ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث ىم٤مل : رأج٧م رؾمقل اهلل  ، و. رواه اًمٌخ٤مريُمـ اًمريمقع

أمحد سمًٜمد  . رواهاًمّمالة رومع يديف وإذا ريمع وإذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع طمتك طم٤مذشم٤م ومروع أذٟمٞمف

 .طمًـ

أنف :  ◙ قمـ وائؾ سمـ طمجر قمغم اًمّمدر.صمؿ شمْمع يدك اًمٞمٛمٜمك قمغم يدك اًمٞمنى، ـــــــ 

ورضم٤مًمف  أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ووع يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف، صمؿ ووٕمٝمام قمغم صدره. ☺ رأى اًمٜمٌل 

 صم٘م٤مت.

 ☺ ىم٤مل: يم٤من  ◙ قمـ أيب هريرة  وٓ شمرومع سمٍمك إمم اًمًامء، إرضشمٜمٔمر إمم صمؿ ـــــــ 

إذا صغم ـم٠مـم٠م رأؾمف، ورُمك سمٌٍمه ٟمحق إرض. رواه احل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمد صحٞمح. وقمـ 

م يرومٕمقن أبّم٤مرهؿ إمم ☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙ ؾمٛمرة اسمـ ضمٜمدب  : )ًمٞمٜمتِٝملَمَّ أىمقا

 .رواه ُمًٚمؿاًمًامء ذم اًمّمالة: أو ٓ شمرضمع إًمٞمٝمؿ( وذم رواي٦م: )أو ًمتخٓمٗمـ أبّم٤مرهؿ( 

: )) مهللا سم٤مقمد سمٞمٜمل وسملم ظمٓم٤مي٤مي يمام سم٤مقمدت سملم اعمنمق ؾمتٗمت٤محـــــــ وشم٘مرأ دقم٤مء آ
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واعمٖمرب، مهللا ٟم٘مٜمل ُمـ اخلٓم٤مي٤م يمام يٜم٘مك اًمثقب إبٞمض ُمـ اًمدٟمس، مهللا اهمًٚمٜمل ُمـ 

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفظمٓم٤مي٤مي سم٤مح٤مء واًمثٚم٩م واًمؼمد(( 

أبق رواه أو )) ؾمٌح٤مٟمؽ مهللا وسمحٛمدك ، وشم٤ٌمرك اؾمٛمؽ وشمٕم٤ممم ضمدك ، وٓ إَل همػمك (( 

 .داود

:صمؿ ـــــ  صمؿ  ٘مرأ اًمٗم٤محت٦مؿ( ) سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ( وشم)أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞم شم٘مرأ

 ٘مقل: )آُملم( وُمٕم٤مٟم٤مه٤م : مهللا اؾمتج٥مشم

 ُم٤م شمٞمن ُمـ اًم٘مرآن.٘مرأ سمٕمد ذًمؽ ـــــــ صمؿ شم

ص٤مسمع، ودم٤مذم قمغم اًمريمٌتلم، ُمٗمرضمتل إْمع اًمٞمديـ وشمريمع وشمُمٙمؼماً  ــــــــ صمؿ شمرومع يديؽ      

 ٘مقل : "ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ"ُمًت٘مٞماًم، وشم قمْمديؽ قمـ ضمٜمٌٞمؽ، وشمًقي فمٝمرك

 رواه اًمٌخ٤مري.ؾمٌح٤مٟمؽ مهللا رسمٜم٤م وسمحٛمدك مهللا اهمٗمر زّم(( )  

 .رواه أمحد وُمًٚمؿ وأبق داود واًمٜم٤ًمئلؾمٌقح ىمدوس رب اعمالئٙم٦م واًمروح(( )  

َج سَملْمَ  َتْٞمِف َووَمرَّ ٌَ ـِ قَمْٛمٍرو َأنَُّف َريَمَع وَمَج٤مرَم َيَدْيِف َوَوَوَع َيَدْيِف قَمغَم ُريْم ٦ٌََم سْم ُٕمقٍد قُمْ٘م ًْ  قمـ َأيِب َُم

 
ِ
ٌََتْٞمِف، َوىَم٤مَل: َهَٙمَذا َرَأج٧ُْم َرؾُمقَل اَّللَّ  ُريْم

ِ
ـْ َوَراء ٤مئِلُّ َرَواُه َأمْحَُد َوَأبُق َداُود « . ُيَّمكمي  ☺ َأَص٤مسمِِٕمِف ُِم ًَ  .َواًمٜمَّ

. راومٕم٤ًم يديؽ إمم طمذو رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ىم٤مئاًل:" ؾمٛمع اهلل عمـ محده"  ـــــــ صمؿ شمرومع رأؾمؽ

 . ُمٜمٙمٌٞمؽ، أو إمم ومروع أذٟمٞمؽ

 .رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ: )رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد( ـــــــ صمؿ شم٘مقل ُمٕمتدًٓ 

 .ي٘مقل هذا ُمرة وهذا ُمرةرواه ُمًٚمؿ أو )مهللا رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد( 

زيد: )محدا يمثػما ـمٞم٤ٌم ُم٤ٌمريم٤م ومٞمف ُمؾء اًمًٛمقات وُمؾء إرض وُمؾء ُم٤م شم أن تدصمؿ إن أر

سمٞمٜمٝمام وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ يشء سمٕمده، أهؾ اًمثٜم٤مء واعمجد، أطمؼ ُم٤م ىم٤مل اًمٕمٌد ويمٚمٜم٤م ًمؽ قمٌد، ٓ 

 .رواه ُمًٚمؿ ُم٤مٟمع ح٤م أقمٓمٞم٧م وٓ ُمٕمٓمل ح٤م ُمٜمٕم٧م وٓ يٜمٗمع ذا اجلد ُمٜمؽ اجلد(

، وآٟمػ اجلٌٝم٦م]قمغم ؾمٌٕم٦م أقمْم٤مء  ؾم٤مضمداً رُّ ختسمدون رومع اًمٞمديـ و ٙمؼم ًمٚمًجقدشمصمؿ ــــــ 

ْمٕمٝمام قمغم إرض وٓ قمغم شمٜمّم٥م ذراقمٞمف ومال شمو [واًمٙمٗملم، واًمريمٌتلم، وأـمراف اًم٘مدُملم

  .تٞمؽريمٌ
ِ
٤ٌَّمٍس ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ـِ قَم ـِ اسْم َٕم٦ِم َأقْمُٔمٍؿ، قَمغَم : »☺ قَم ٌْ ُأُِمْرُت َأْن َأؾْمُجَد قَمغَم ؾَم

ٌَْٝم٦ِم  (  -وأؿم٤مر سمٞمده قمغم أنٗمف-اجْلَ ِف اًْمَ٘مَدَُملْمِ ٌََتلْمِ َوَأـْمَرا يْم ـِ َواًمرُّ ـِ ُمتٗمؼ قمٚمٞمفَواًْمَٞمَدْي  سْم
ِ
ء ا ـِ اًْمؼَمَ ، َوقَم

 ًٚمؿَرَواُه ُمُ )إَِذا ؾَمَجْدَت ومْمع يمٗمٞمؽ وارومع ُمروم٘مٞمؽ(  ☺ قَم٤مِزٍب ىَم٤مَل: ىَم٤مَل 

 ؽوسمٓمٜم ؽقمـ ضمٜمٌٞم ؽ٤مذم قمْمديدمًمٚم٘مٌٚم٦م وقضمٝمٝم٤م شمو ؽْمؿ أص٤مسمٕمشمو ؽتٛمد قمغم يمٗمٞموشمٕم

  .ؽقمـ ومخذي

أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م  سم٢مؾمٜم٤مد يم٤من إذا ؾمجد: وؿ أص٤مسمٕمف.  ☺ قمـ وائؾ سمـ طُمْجر: أن اًمٜمٌل 
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 .طمًـ

ف أص٤مسمٕمف  ☺ وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل   إذا ؾمجد َوضمَّ

ٌَؾ اًم٘مٌٚم٦م.   أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمد صحٞمحىِم

ج سملم يديف، طمتك يٌدو  ☺ أن اًمٜمٌل  قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ اسمـ سُمَحٞمٜم٦م:قمـ  يم٤من إذا صغم: ومرَّ

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. .سمٞم٤مض إسمٓمٞمف

 
ِ
ـْ َأيِب مُحَْٞمٍد ذِم ِصَٗم٦ِم َصاَلِة، َرؾُمقِل اَّللَّ َج سَملْمَ وَمِخَذْيِف »ىَم٤مَل:  ☺ َوقَم إَذا ؾَمَجَد وَمرَّ

ـْ وَمِخَذْيفِ   ُِم
ٍ
ء  .َرَواُه َأبُق َداُود « . هَمػْمَ طَم٤مُِمٍؾ سَمْٓمٜمَُف قَمغَم يَشْ

ٌََؾ  َٓ ىَم٤مسمِِْمِٝماَم َواؾْمَتْ٘م ٍش َو وقمـ َأيِب مُحَْٞمٍد: وَم٢ِمَذا ؾَمَجَد َوَوَع َيَدْيِف هَمػْمَ ُُمْٗمؽَمِ

ِف َأَص٤مسمِِع ِرضْمٚمَ  ٌَْٚم٦مَ سم٠َِمـْمَرا  .ْٞمِف اًْمِ٘م

رواه أمحد وأبق داود واسمـ   ٘مقل: )) ؾمٌح٤من ريب إقمغم صمالصم٦م ُمرات ((شموذم طم٤مل اًمًجقد ـــــــــ 

 .رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ( رسمٜم٤م وسمحٛمدك، مهللا اهمٗمر زمؾمٌح٤مٟمؽ مهللا ، )ُم٤مضم٦م

 .رواه ُمًٚمؿ (  رب اعمالئٙم٦م واًمروح  ) ؾمٌقح ىمدوس

: )وأُم٤م اًمًجقد وم٤مضمتٝمدوا ذم اًمدقم٤مء وم٘مٛمـ أن ☺ ُمـ اًمدقم٤مء ذم ؾمجقده ىم٤مل ٙمثر شمو

 .رواه ُمًٚمؿيًتج٤مب ًمٙمؿ( 

اًمٞمنى ًم٘مدم ا دمٚمس قمغمٚمس سملم اًمًجدشملم ُمٗمؽمؿم٤ًم شمرومع ُمـ اًمًجقد ُمٙمؼما. ودمصمؿ ــــــــ 

إذا ضمٚمس  ☺ ىم٤مل: رأج٧م رؾمقل اهلل  ◙ اًمٞمٛمٜمك. قمـ وائؾ سمـ طُمْجر ٜمّم٥م ُمٗمؽمؿم٦م، وشم

ك، وووع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ومخذه اًمٞمٛمٜمك، وٟمّم٥م ذم اًمريمٕمتلم: أوجع اًمٞمنى وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜم

 . أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح.أصٌٕمف ًمٚمدقم٤مء، وووع يده اًمٞمنى قمغم ومخذه اًمٞمنى

دك اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك أو قمغم رأس اًمريم٦ٌم، وي أُم٤م اًمٞمدان ومتْمع يدك اًمٞمٛمٜمك قمغم ومخذك

رب ، وشم٘مقل : )☺ واردشم٤من قمـ اًمٜمٌل  ٙمٚمت٤ممه٤م صٗمت٤منٚم٘مٛمٝم٤م اًمريم٦ٌم، ومومخذك اًمٞمنى أو شم

 رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد سمًٜمد صحٞمح. (اهدِّن ، واضمؼمِّن وقم٤مومٜمل وارزىمٜملاهمٗمر زم وارمحٜمل و

 .ًجد ًمٚمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مًمًجدة إومم ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦مــــــــ صمؿ شم

 ٧م ذم اًمريمٕم٦م إومم.ومٕمٚموذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، شمٗمٕمؾ يمام ٜمٝمض ًمٚمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٙمؼماً ــــــــ صمؿ شم

ىمد ورد ومٞمف صٗم٤مت ُمتٕمددة ٘مرأ اًمتِمٝمد وـــــــ صمؿ دمٚمس ًمٚمتِمٝمد يمجٚمقؾمؽ سملم اًمًجدشملم، وشمـ

اًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞم٤ٌمت، اًمًالم قمٚمٞمؽ أِّي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف اًمًالم ُمٜمٝم٤م: )

رواه قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم، أؿمٝمد أن ٓ إَل إٓ اهلل ، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف (( 

 .اًمٌخ٤مري
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 قمٜمد امٝمتيمام رومٕم شم٘مقم سمٕمد اًمتِمٝمد إول راومٕم٤ًم يديؽصمالصمٞم٦م أو رسم٤مقمٞم٦م صالة ذم  ٧مٜمـــــــــ وإن يم

م  .شمٙمٌػمة اإلطمرا

رج اًمٞمنى ُمـ حت٧م إظمػم ُمتقريم٤م وهق أن شمٜمّم٥م اًم٘مدم اًمٞمٛمٜمك وختٚمس ًمٚمتِمٝمد ـــــــــ صمؿ دم

 .رواه اًمٌخ٤مري. سمٓمرف ُم٘مٕمدشمؽ اًمٞمٛمٜمك قمغم إرضٚمس اًمٞمٛمٜمك، ودم اًم٤ًمق

)اًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞم٤ٌمت، اًمًالم قمٚمٞمؽ أِّي٤م اًمٜمٌل ٘مرأ اًمتِمٝمد إظمػم: صمؿ شم ــــــــ

ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم، أؿمٝمد أن ٓ إَل إٓ اهلل ، وأؿمٝمد أن 

ٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ ، وقمغم مهللا صؾ قمغم حمٛمد ، وقمغم آل حمٛمد ، يمام صٚمحمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، 

يم٧م قمغم إسمراهٞمؿ ، آل إسمراهٞمؿ ، إٟمؽ محٞمد جمٞمد . مهللا سم٤مرك قمغم حمٛمد ، وقمغم آل حمٛمد ، يمام سم٤مر

 (إٟمؽ محٞمد جمٞمد 

ْحَٞم٤م َواعْمَاَمِت وشم  ـْ وِمْتٜم٦َِم اعْمَ ـْ قَمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ َوُِم ـْ قَمَذاِب ضَمَٝمٜمََّؿ َوُِم ٘مقل اًمٚمَُّٝمؿَّ إِِّني َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

٤ملِ وَ  ضمَّ ٞمِح اًمدَّ
ًِ ـْ رَشي وِمْتٜم٦َِم اعْمَ  . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفُِم

 ٥م ُمـ ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وشمدقمق سمام حت

ـــــــــ وسمٕمد ذًمؽ شمًٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمؽ " اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل " ، وقمـ ي٤ًمرك " اًمًالم 

 . قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل "

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم:   »قَم
ِ
اَلَة  ☺ يَم٤مَن َرؾُمقُل اَّللَّ تُِؿ اًمّمَّ اَلَة سم٤ِمًمتَّْٙمٌػِِم ويَم٤مَن خَيْ َيْٗمَتتُِح اًمّمَّ

ٚمِٞمِؿ. ًْ ٚمِؿٌ « سم٤ِمًمتَّ ًْ  .َرَواُه َأمْحَُد َوُُم

 
ِ
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ َٓ : »☺ وشمٓمٛمئـ ذم مجٞمع إريم٤من سمدون اؾمتٕمج٤مل، قَم

َٓ ُيِ٘مٞمؿُ  ُ إمَم َصاَلِة َرضُمٍؾ  ٌَُف سَملْمَ ُريُمققِمِف َوؾُمُجقِدهِ  َيٜمُْٔمُر اَّللَّ  .. َرَواُه َأمْحَُد « ُصْٚم

 
ِ
َنَّْم٤مِريي ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ ْٕ ُٕمقٍد ا ًْ ـْ َأيِب َُم َٓ ُيِ٘مٞمُؿ وِمٞمَٝم٤م : »☺ َوقَم َٓ دُمِْزُئ َصاَلٌة 

ُجقِد. ًُّ يُمقِع َواًم ٌَُف ذِم اًمرُّ ضُمُؾ ُصْٚم َحُف ا« اًمرَّ ٦ُم َوَصحَّ ًَ ُِمِذيُّ َرَواُه اخْلَْٛم ْ  .ًمؽمي

ـْ طُمَذْيَٗم٦َم  َٓ ؾُمُجقَدُه وَمَٚمامَّ ىَم٣َم َصاَلشَمُف َدقَم٤مُه، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف »َوقَم َٓ ُيتِؿُّ ُريُمققَمُف َو َأنَُّف َرَأى َرضُماًل 

ًدا  ٛمَّ ُ قَمَٚمْٞمَٝم٤م حُمَ تِل وَمَٓمَر اَّللَّ  اًْمِٗمْٓمَرِة اًمَّ
ُد َرَواُه َأمْحَ ☺ « طُمَذْيَٗم٦ُم: َُم٤م َصٚمَّْٞم٧َم، َوًَمْق ُِم٧مَّ ُِم٧مَّ قَمغَم هَمػْمِ

ٌَُخ٤مِريُّ   .َواًْم
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 إيمؾ أو اًمنمب، سم٤مإلمج٤مع. -8

 يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ شمٜمٌٞمف اإلُم٤مم إذا أظمٓم٠م.–اًمٙمالم قمٛمدًا  -2

 ٟمٞم٦م اخلروج ُمـ اًمّمالة وىمٓمٕمٝم٤م. -3

 ٟمقاىمض اًمقوقء. -4

 اًمتحقل قمـ اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م.-5

 شمرك ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة ُمتٕمٛمدًا، ُمـ همػم قمذر.  -6

 شمرك ريمٜم٤ًم ٟم٤مؾمٞم٤م ومتداريمف صح٧م صالشمف، وم٢من مل يتداريمف ومٕمٚمٞمف إقم٤مدة اًمّمالة. ـــــــــ وُم

 اًمْمحؽ ُمع اًم٘مٝم٘مٝم٦م، سم٤مإلمج٤مع. -7

 238اًمٌ٘مرة:  چپ  پ   پ  پ  چ  احلريم٦م سمٖمػم طم٤مضم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: -8

: ☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙ قمـ ؾمٛمرة اسمـ ضمٜمدب  رومع اًمٌٍم إمم اًمًامء. -2

م يرومٕمقن أبّم٤مرهؿ إمم اًمًامء ذم اًمّمالة: أو ٓ شمرضمع إًمٞمٝمؿ( وذم رواي٦م: )أو  )ًمٞمٜمتِٝملَمَّ أىمقا

 .رواه ُمًٚمؿًمتخٓمٗمـ أبّم٤مرهؿ( 

 اإلىمٕم٤مء ذم اًمًجقد. -3

 آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة. -4

 اًمّمالة سمحية ـمٕم٤مم. -5

 اًمّمالة طم٤مل ُمداومٕم٦م إظمٌثلم، أو اًمريح. -6

 اًمّمالة ُمتٚمثاًم. -7

 آظمتّم٤مر ذم اًمّمالة. أي ووع اًمٞمديـ قمغم اخلٍم. -8
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ُمـ طمّمؾ ًمف قمذر ُمـ ُمرض وٟمحقه ٓ يًتٓمٞمع ُمٕمف اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمرض جيقز أن يّمكم 

ىم٤مقمدا، وم٢من مل يًتٓمع اًم٘مٕمقد صغم قمغم ضمٜمٌف يقُمئ سم٤مًمريمقع واًمًجقد وجيٕمؾ ؾمجقده أظمٗمض 

 ُمـ ريمققمف. 

قمـ اًمّمالة؟ وم٘م٤مل:  ☺ قمـ قمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل: يم٤مٟم٧م يب سمقاؾمػم وم٠ًمخ٧م اًمٜمٌل 

، وزاد وأصح٤مب اًمًٜمـ، رواه اًمٌخ٤مري)صؾ ىم٤مئام وم٢من مل شمًتٓمع وم٘م٤مقمدا، وم٢من مل شمًتٓمع ومٕمغم ضمٜمٌؽ( 

 286اًمٌ٘مرة:  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  چ اًمٜم٤ًمئل، )وم٢من مل شمًتٓمع ومٛمًتٚم٘مٞم٤م 

ُمريْم٤م ومرآه يّمكم قمغم وؾم٤مدة ومرُمك ذه٤م وىم٤مل: )صؾ قمغم  ☺ وقمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: قم٤مد اًمٜمٌل  

رواه اًمٌٞمٝم٘مل آرض إن اؾمتٓمٕم٧م، وإٓ وم٠موُمئ إيامء واضمٕمؾ ؾمجقدك أظمٗمض ُمـ ريمققمؽ( 

 .وصحح أبق طم٤مشمؿ وىمٗمف

 واعمٕمتؼم ذم قمدم آؾمتٓم٤مقم٦م هق اعمِم٘م٦م أو ظمقف زي٤مدة اعمرض.

 وصٗم٦م اجلٚمقس اًمذي هق سمدل اًم٘مٞم٤مم أن جيٚمس ُمؽمسمٕم٤م.

 رواه اًمٜم٤ًمئل وصححف احل٤ميمؿ.يّمكم ُمؽمسمٕم٤م.  ☺ ىم٤مًم٧م: رأج٧م اًمٜمٌل  ومٕمـ قم٤مئِم٦م

 وجيقز أن جيٚمس يمجٚمقس اًمتِمٝمد.

 

إمم أظمرى وم٢مٟمف ينمع ًمف ىمٍم اًمّمٚمقات اًمرسم٤مقمٞم٦م ُمـ طملم خيرج ُمـ  سمٚمدةُمـ ؾم٤مومر ُمـ 

قمغم  ومٕمٚمٞمف اإلمت٤ممأرسمٕم٦م أج٤مم وم٠ميمثر  وم٢من ٟمقى اإلىم٤مُم٦م  ،اًمٌٚمد، ويًتٛمر ذم اًم٘مٍم ُم٤م دام ذم ؾمٗمر

 .، وظم٤مًمٗمٝمؿ سمٕمض اعمجتٝمديـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿىمقل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل

ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   چ  ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 8٦8اًمٜم٤ًمء:  چحت  ختمت  ىت    يت  جث         مث   ىث  يث  حج   

ىم٤مًم٧م : ومرض اهلل اًمّمالة طملم ومروٝم٤م ريمٕمتلم ريمٕمتلم ذم احلي  ▲وقمـ قم٤مئِم٦م 

 .رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. واًمًٗمر وم٠مىمرت صالة اًمًٗمر وزيد ذم صالة احلي

ــــــــــ وإذا صغم اعم٤ًمومر ظمٚمػ اعم٘مٞمؿ وم٢مٟمف يتؿ ؾمقاء دظمؾ ُمع اإلُم٤مم ذم أول اًمّمالة أو ذم 

د وأرسمٕم٤م إذا ائتؿ  آظمره٤م، ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس أنف ؾمئؾ: ُم٤م سم٤مل اعم٤ًمومر يّمغم ريمٕمتلم طم٤مل آٟمٗمرا

ٛم٦م إرسمٕم٦م، سمؾ ٟم٘مؾ اإلُم٤مم ، وهق ىمقل إئرواه أمحد سمًٜمد صحٞمحسمٛم٘مٞمؿ؟ وم٘م٤مل: شمٚمؽ اًمًٜم٦م " 
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 ل اإلمج٤مع قمغم أنف إذا صغم اعم٤ًمومر ظمٚمػ اعم٘مٞمؿ أنف يتؿ.اًمِم٤مومٕم

  وجيقز ًمٚمٛم٤ًمومر أن جيٛمع سملم صاليت اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، وصاليت اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء

  .، ُمتك اطمت٤مج إمم ذًمؽذم ؾمٗمره، ؾمقاء مجع شم٘مديؿ أو مجع شم٠مظمػم

 
ِ
ـْ ُُمَٕم٤مٍذ ، ىَم٤مَل : ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل ْٝمَر َواًْمَٕمٍْمَ ذِم هَمْزَوِة شمَ  ☺ قَم ٌُقَك ، وَمَٙم٤مَن ُيَّمكمي اًمٔمُّ

 .رواه ُمًٚمؿمَجِٞمًٕم٤م ، َواعْمَْٖمِرَب َواًْمِٕمَِم٤مَء مَجِٞمًٕم٤م. 

 .وجيقز ًمٚمٛم٤ًمومر أن يّمكم اًمقشمر قمغم راطمتف ذم اًمًٗمر يقُمئ سمرأؾمف 

ـِ قُمَٛمَر   سْم
ِ
ٌِْد اهلل ـْ قَم   ◙ قَم

ِ
 .رواه ُمًٚمؿُيقشمُِر قَمغَم َراطِمَٚمتِِف.  ☺ ىَم٤مَل : يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

 

 
ذم ؾمٌع صقر ختتٚمػ سم٤مظمتالف احل٤مل، وُمٙم٤من  ☺ ًم٘مد وردت صالة اخلقف قمـ اًمٜمٌل 

 اًمٕمدو.

  وم٢مذا متٙمـ اعمج٤مهدون ُمـ اًمّمالة مج٤مقم٦م وم٢من إومم أن يّمٓمٗمقا ظمٚمػ اإلُم٤مم

اًمٕمدو ومٞمّمكم سمٛمـ ُمٕمف ريمٕم٦م صمؿ يٜمٍمومقن   ذهؿ، صمؿ شمذه٥م ـم٤مئٗم٦م وشم٘مػ ىم٤ٌمًم٦مصٗملم يٙمؼم

يًٚمؿ صمؿ ي٘مقم يمؾ ومريؼ ومٞم٘مٗمقن ىم٤ٌمًم٦م اًمٕمدو، وشم٠ميت اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى ومٞمّمكم ذهؿ ريمٕم٦م صمؿ 

ومٞم٘مِض ريمٕم٦م، هذا إن يم٤مٟمقا ذم ؾمٗمر، أُم٤م إن يم٤مٟمقا ذم احلي، ومريمٕمت٤من ُمع اإلُم٤مم وشم٘مِض 

 يمؾ ـم٤مئٗم٦م ريمٕمت٤من.

 ومرادى نيّمٚمق ؿهنوم٢م ،ًٝمؿدو، وظمِمقا قمغم أنٗمٕموم٢من يم٤مٟمقا ذم ُمٕمريم٦م ُمع اًم 

 ئقن إيامءًا.ُمًت٘مٌكم اًم٘مٌٚم٦م وهمػم ُمًت٘مٌٚمٞمٝم٤م، رضم٤مًٓ وريم٤ٌمٟم٤ًم، يقُمِ 
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 ِ٘ بالتفصٗن:

 سمٕمد صالة اًمٗمجر. -8

 طملم شمٓمٚمع اًمِمٛمس سم٤مزهم٦م طمتك شمرشمٗمع. -2

 طملم شمتقؾمط اًمِمٛمس يمٌد اًمًامء طمتك شمزول. -3

 سمٕمد صالة اًمٕمٍم. -4

 ٞمػ اًمِمٛمس ًمٚمٖمروب طمتك شمٖمٞم٥م.طملم شمْمَّ  -5

 هَنَك 
ِ
ْٛمُس ، َوسَمْٕمَد اًْمَٕمٍْمِ طَمتَّك  ☺ َرؾُمقَل اهلل اَلِة سَمْٕمَد اًْمَٗمْجِر طَمتَّك شَمْٓمُٚمَع اًمِمَّ ـِ اًمّمَّ قَم

ْٛمُس.  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شَمْٖمُرَب اًمِمَّ

ـَ قَم٤مُِمٍر اجْلَُٝمٜمِلَّ  ٦ٌََم سْم   ىم٤مل : صَماَلُث  ◙ قمـ قُمْ٘م
ِ
َيٜمَْٝم٤مَٟم٤م َأْن  ☺ ؾَم٤مقَم٤مٍت يَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

ْٛمُس سَم٤مِزهَم٦ًم طَمتَّك شَمْرشَمِٗمَع ، َوطِملَم  َـّ َُمْقشَم٤مَٟم٤م : طِملَم شَمْٓمُٚمُع اًمِمَّ َـّ ، َأْو َأْن َٟمْ٘مؼُمَ وِمٞمِٝم َ وِمٞمِٝم َيُ٘مقُم ىَم٤مِئُؿ ُٟمَّمكمي

ٛمْ  ْٛمُس ، َوطِملَم شَمَْمٞمَُّػ اًمِمَّ ِٝمػَمِة طَمتَّك مَتِٞمَؾ اًمِمَّ  .رواه ُمًٚمؿُس ًمِْٚمُٖمُروِب طَمتَّك شَمْٖمُرَب. اًمٔمَّ

 

 اًمًٜمـ اًمرواشم٥م سمٕمد اًمّمٚمقات اعمٗمروو٦م، اصمٜم٤م قمنم ريمٕم٦م:ـــــــــــ 

 ــــــ ريمٕمت٤من ىمٌؾ اًمٗمجر.

 ـــــــ أرسمع ىمٌؾ اًمٔمٝمر، وريمٕمت٤من سمٕمده٤م.

 ـــــــ ريمٕمت٤من سمٕمد اعمٖمرب.

 ــــــــ ريمٕمت٤من سمٕمد اًمٕمِم٤مء.

ِلي  ٦ٌََم ، َزْوِج اًمٜمٌَّ ـْ ُأمي طَمٌِٞم   ☺ قَم
ِ
٤َم ىَم٤مًَم٧ْم : ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ـْ )، َيُ٘مقُل :  ☺َ، َأهنَّ َُم٤م ُِم

 ُ قًم٤م ، هَمػْمَ وَمِريَْم٦ٍم ، إَِّٓ سَمٜمَك اَّللَّ َة َريْمَٕم٦ًم شَمَٓمقُّ  يُمؾَّ َيْقٍم صمِٜمَْتْل قَمنْمَ
ِ
َّ
ِ
ٚمٍِؿ ُيَّمكمي َّلل ًْ ٌٍْد ُُم اجْلَٜم٦َِّم ًَمُف سَمْٞمًت٤م ذِم  قَم

وزاد)أرسمع ريمٕم٤مت ىمٌؾ اًمٔمٝمر وريمٕمتلم سمٕمده٤م واًمؽمُمذي  رواه ُمًٚمؿ. (، َأْو إَِّٓ سُمٜمَِل ًَمُف سَمْٞم٧ٌم ذِم اجْلَٜم٦َّمِ 

 .وريمٕمتلم سمٕمد اعمٖمرسمـ وريمٕمتلم سمٕمد اًمٕمِم٤مء وريمٕمتلم ىمٌؾ اًمٗمجر(

، صالة اًمٚمٞمؾ يٌدأ وىمتٝم٤م ُمـ سمٕمد اًمٕمِم٤مء إمم ـمٚمقع اًمٗمجر، أىمٚمف ريمٕم٦م وٓ طمد ــــــــــــ اًمقشمر

يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ إطمدى قمنم  ☺ ٕيمثره، وأومْمٚمف إطمدى قمنم ريمٕم٦م وم٘مد يم٤من رؾمقل اهلل 

 رواه ُمًٚمؿ .ريمٕم٦م
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ِ
، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اَّللَّ َنَّْم٤مِريي ْٕ ـْ َأيِب َأجُّقَب ا ـْ  اًْمِقشْمُر طَمؼٌّ قَمغَم يُمؾي : »☺ قَم ٚمٍِؿ، وَمَٛم ًْ ُُم

ـْ َأطَم٥مَّ َأْن ُيقشمَِر سمِ  ـْ َأطَم٥مَّ َأْن ُيقشمَِر سمَِثاَلٍث وَمْٚمَٞمْٗمَٕمْؾ، َوَُم طِمَدٍة َأطَم٥مَّ َأْن ُيقشمَِر سمَِخْٛمٍس وَمْٚمَٞمْٗمَٕمْؾ، َوَُم َقا

 .رواه أبق داود سمًٜمد طمًـ« وَمْٚمَٞمْٗمَٕمْؾ 

صغم ريمٕم٦ًم : )صالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك، وم٢مذا ظمٌم أطمديمؿ اًمّمٌح ☺ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفواطمدًة شمقشمر ًمف ُم٤م ىمد صغم( 

ــــــــــ صالة اًمْمحك، وىمتٝم٤م ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمٞمد رُمح إمم ُم٤م ىمٌؾ شمقؾمط اًمِمٛمس ذم يمٌد 

ِلي  اًمًامء، ـِ اًمٜمٌَّ ـْ َأيِب َذرٍّ ، قَم ـْ َأطَمِديُمْؿ َصَدىَم٦ٌم ،  ☺ قَم ، َأنَُّف ىَم٤مَل : ُيّْمٌُِح قَمغَم يُمؾي ؾُماَلَُمك ُِم

ٌِٞمَح٦ٍم َصَدىَم٦ٌم ، َويُمؾُّ حَتِْٛمٞمَدٍة َصَدىَم٦ٌم ، َويُمؾُّ هَتْٚمِٞمَٚم٦ٍم َصَدىَم٦ٌم ، َويُمؾُّ شَمْٙمٌػَِمٍة َصَدىَم٦ٌم ، وَ  ًْ َأُْمٌر وَمُٙمؾُّ شَم

ـِ اعْمُٜمْ  َحك. سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َصَدىَم٦ٌم ، َوهَنٌْل قَم ـَ اًمْمُّ ـْ َذًمَِؽ َريْمَٕمَت٤مِن َيْريَمُٕمُٝماَم ُِم ِزُئ ُِم رواه َٙمِر َصَدىَم٦ٌم ، َوجُيْ

 .ُمًٚمؿ
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 : اإلُم٤ًمك قمـ اًمٌمء.الصٗاً يف المغٛ

اإلُم٤ًمك قمـ إيمؾ، واًمنمب، وؾم٤مئر اعمٗمٓمرات، ُمع اًمٜمٞم٦م، ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر  ٔيف الػسع:

 اًمّم٤مدق إمم همروب اًمِمٛمس.

 أسكاَه:
 ُمـ ظمالل شمٕمريػ اًمّمٞم٤مم ذم آصٓمالح، يتْمح أن ًمف ريمٜملم أؾم٤مؾملم، مه٤م: 

 اإلُم٤ًمك قمـ اعمٗمٓمرات ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس. :األول

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   چودًمٞمؾ هذا اًمريمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 887اًمٌ٘مرة:  چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  

د اًمٚمٞمؾ.واعمراد سم٤مخلٞمط إبٞمض واخلٞمط إؾمقد   : سمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر وؾمقا

اًمٜمٞم٦م، سم٠من ي٘مّمد اًمّم٤مئؿ ذهذا اإلُم٤ًمك قمـ اعمٗمٓمرات قم٤ٌمدة اهلل قمز وضمؾ، وم٤ٌمًمٜمٞم٦م  :انثاًَ

شمتٛمٞمز إقمامل اعم٘مّمقدة ًمٚمٕم٤ٌمدة قمـ همػمه٤م ُمـ إقمامل، وسم٤مًمٜمٞم٦م شمتٛمٞمز اًمٕم٤ٌمدات سمٕمْمٝم٤م قمـ 

 ٤مم: إُم٤م صٞم٤مم رُمْم٤من، أو همػمه ُمـ أنقاع اًمّمٞم٤مم.سمٕمض، ومٞم٘مّمد اًمّم٤مئؿ ذهذا اًمّمٞم

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.: )إٟمام إقمامل سم٤مًمين٤مت، وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى( ☺ ودًمٞمؾ هذا اًمريمـ ىمقًمف 

ٿ  ٿ  ٿ  چ ــــــــــــ ومرض اهلل قمز وضمؾ صٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 883اًمٌ٘مرة:  چٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ¶وهق أطمد أريم٤من اإلؾمالم اخلٛم٦ًم: قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

)سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إَل إٓ اهلل، وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل، وإىم٤مم  ☺ : 

م ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞماًل(.  اًمّمالة، وإيت٤مء اًمزيم٤مة، وصقم رُمْم٤من، وطم٩م سمٞم٧م اهلل احلرا

 ٦م قمغم وضمقب صٞم٤مم رُمْم٤من.وىمد أمجٕم٧م إُم

 أقضاو انظٍاو:
 اًمّمٞم٤مم ىمًامن: ومرض، وشمٓمقع.

 واًمقاضم٥م يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: 

 صقم رُمْم٤من. - 8

 صقم اًمٙمٗم٤مرات، يمّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم ًمٚم٘متؾ اخلٓم٠م. - 2

 صقم اًمٜمذر، ومٛمـ ٟمذر أن يّمقم وضم٥م قمٚمٞمف اًمّمٞم٤مم. - 3
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 ششوط وجىب طٍاو سيضاٌ:
اًمّمٞم٤مم ُمـ اًمٙم٤مومر: ٕن اًمّمٞم٤مم قم٤ٌمدة، واًمٕم٤ٌمدة ٓ شمّمح ُمـ ومال يّمح اإلضالً:  - 8

 اًمٙم٤مومر، وم٢مذا أؾمٚمؿ ٓ يٚمزم سم٘مْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف.

: )رومع اًم٘مٚمؿ قمـ ☺ ومال جي٥م اًمّمٞم٤مم قمغم ُمـ مل يٌٚمغ طمد اًمتٙمٚمٞمػ: ًم٘مقًمف البمٕغ:  - 2

 رواه أمحد وأبق داود وهق طمًـ.صمالصم٦م( ومذيمر ُمٜمٝمؿ اًمّمٌل طمتك حيتٚمؿ. 

يّمح اًمّمٞم٤مم ُمـ همػم اًم٤ٌمًمغ ًمق ص٤مم، إذا يم٤من ممٞمزاً، ويٜمٌٖمل ًمقزم أُمره أن ي٠مُمره  وًمٙمـ

 سم٤مًمّمٞم٤مم: ًمٞمٕمت٤مده وي٠مخٗمف.

: )رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م( ☺ : ومال جي٥م اًمّمٞم٤مم قمغم اعمجٜمقن واعمٕمتقه: ًم٘مقًمف العقن -3

 ومذيمر ُمٜمٝمؿ اعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ.

ٓ يٓمٞمؼ اًمّمٞم٤مم مل جي٥م قمٚمٞمف، وإن ص٤مم صح أو ؿمٞمخ٤ًم يمٌػماً ومٛمـ يم٤من ُمريْم٤ًم القدزٚ:  -4

  885اًمٌ٘مرة:  چھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴﮵  چ صٞم٤مُمف: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 وم٢من زال اعمرض وضم٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مء ُم٤م أومٓمره ُمـ أج٤مم.

ھ  ھ  ھ  ے      ے  : ومال جي٥م اًمّمقم قمغم اعم٤ًمومر: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )اإلقاوٛ - 5

ضم٥م قمٚمٞمف وإن أومٓمر وومٚمق ص٤مم اعم٤ًمومر َصحَّ صٞم٤مُمف،  أي٦م:( ۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴﮵  

 ىمْم٤مء ُم٤م أومٓمره ذم اًمًٗمر.

: وم٤محل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء ٓ جي٥م قمٚمٞمٝمام اًمّمٞم٤مم، سمؾ حيرم احلٗض ٔالٍفاع الطّازٚ وَ – 6

، ومل شمّمؿ( ☺ قمٚمٞمٝمام: ًم٘مقًمف   .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: )أخٞمس إذا طم٤مو٧م مل شمّمؾي

ء اًمّمقم، يّمٞمٌٜم٤م ذًمؽ، ومٜم١مُمر سم٘مْم٤م : )يم٤من▲وجي٥م اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمام: ًم٘مقل قم٤مئِم٦م 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.وٓ ٟم١مُمر سم٘مْم٤مء اًمّمالة(

ـــــــــ جي٥م قمغم ُمـ أراد اًمّمٞم٤مم أن يٜمقيف ُمـ اًمٚمٞمؾ، ذم اًمّمٞم٤مم اًمقاضم٥م: يمّمقم رُمْم٤من 

: )ُمـ مل يٌٞم٧م اًمّمٞم٤مم ☺ واًمٙمٗم٤مرة واًم٘مْم٤مء واًمٜمذر، وًمق ىمٌؾ اًمٗمجر سمدىمٞم٘م٦م واطمدة: ًم٘مقًمف 

 .اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف سمًٜمد صحٞمح أظمرضمف ىمٌؾ اًمٗمجر ومال صٞم٤مم ًمف(
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ڄ  ڄ  ): وُم٤م ذم طمٙمٛمٝمام يم٤مإلسمر اعمٖمذي٦م. ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم األكن أٔ الػسب عىدًا، -8

 [.887]اًمٌ٘مرة: ( ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  

) ُمـ أيمؾ  ☺ ًم٘مقل اًمٜمٌل  قمٚمٞمف،ـــــ أُم٤م ُمـ أيمؾ أو رشب ٟم٤مؾمٞم٤ًم ومٞمتؿ صقُمف وٓ ىمْم٤مء 

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفٟم٤مؾمٞم٤م وهق ص٤مئؿ ومٚمٞمتؿ صقُمف وم٢مٟمام أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه (

ـْ ضم٤مُمع وهق ص٤مئؿ سمٓمؾ صٞم٤مُمف، وقمٚمٞمف اًمتقسم٦م  ،اجلىاع -2 يٌٓمؾ اًمّمٞم٤مم سم٤مجلامع، ومَٛم

وآؾمتٖمٗم٤مر، وىمْم٤مء اًمٞمقم اًمذي ضم٤مُمع ومٞمف، وقمٚمٞمف ُمع اًم٘مْم٤مء يمٗم٤مرة، وهل قمتؼ رىم٦ٌم، وم٢من مل 

 ◙ ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، وم٢من مل يًتٓمع أـمٕمؿ ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤ًم، حلدي٨م أيب هريرة  جيد ص٤مم

هٚمٙم٧م،  ☺ ،إذ ضم٤مءه رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل  ☺ ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد اًمٜمٌل 

)هؾ دمد رىم٦ٌم  ☺ : وم٘م٤مل: )ُم٤مًمؽ؟(، ىم٤مل: وىمٕم٧م قمغم اُمرأيت وأن٤م ص٤مئؿ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

شمٕمت٘مٝم٤م؟(، ىم٤مل: ٓ. ىم٤مل: )هؾ شمًتٓمٞمع أن شمّمقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم؟(، ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: )هؾ دمد 

 .احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمفإـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤ًم؟(. 

وهق إظمراج ُم٤م ذم اعمٕمدة ُمـ ـمٕم٤مم أو رشاب قمـ ـمريؼ اًمٗمؿ قمٛمدًا، أُم٤م  التقٗؤ عىدًا، -3

: )ُمـ َذَرقَمُف]همٚمٌف[ ☺ ال ي١مصمر ذم صٞم٤مُمف: ًم٘مقًمف إذا همٚمٌف اًم٘ملء وظمرج ُمٜمف سمٖمػم اظمتٞم٤مره، وم

 رواه أبق داود واًمؽمُمذي وهق صحٞمح.اًم٘ملء ومٚمٞمس قمٚمٞمف ىمْم٤مء، وُمـ اؾمت٘م٤مء قمٛمدًا ومٚمٞم٘مض( 

، ومٛمتك رأت اعمرأة دم احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس أومٓمرت، خسٔج دً احلٗض ٔالٍفاع -4

ة: )أخٞمس إذا طم٤مو٧م مل شمّمؾي  ☺ ووضم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء: ًم٘مقًمف   .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، ومل شمّمؿ( ذم اعمرأ

، ومٛمـ ٟمقى اًمٗمٓمر ىمٌؾ وىم٧م اإلومٓم٤مر وهق ص٤مئؿ، سمٓمؾ صقُمف، وإن مل ٌٗٛ الفطس -5

ً، وم٢من اًمٜمٞم٦م أطمد ريمٜمل اًمّمٞم٤مم، وم٢مذا ٟم٘مْمٝم٤م ىم٤مصدًا اًمٗمٓمر، وُمتٕمٛمدًا ًمف، اٟمت٘مض  يتٜم٤مول ُمٗمٓمرا

 صٞم٤مُمف.
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 ٌضتدة نهظائى أٌ ٌشاعً فً طٍايه األيىس انتانٍح:
 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: )شمًحروا وم٢من ذم اًمًحقر سمريم٦م(- ☺: ًم٘مقًمف انّضُدىس - 8

ويتح٘مؼ اًمًحقر سمٙمثػم اًمٓمٕم٤مم وىمٚمٞمٚمف، وًمق سمجرقم٦م ُم٤مء. ووىم٧م اًمًحقر ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ  

 إمم ـمٚمقع اًمٗمجر.

، ☺  ُمع رؾمقل اهللىم٤مل: شمًحرٟم٤م  ◙ : حلدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م تأخٍش انضُُّدىس - 2

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.صمؿ ىمٛمٜم٤م إمم اًمّمالة، ىمٚم٧م: يمؿ يم٤من ىمدر ُم٤م سمٞمٜمٝمام؟ ىم٤مل: مخًلم آي٦م. 

٘مؼ همروب اًمِمٛمس، ومٕمـ : ومٞمًتح٥م ًمٚمّم٤مئؿ شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر ُمتك حتتعجٍم انفغش - 3

ٚمقا اًمٗمٓمر(  ☺ أن اًمٜمٌلَّ  ◙ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد  ل اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م قمجَّ  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفىم٤مل: )ٓ يزا

مل جيد ومتٛمرات، وأن شمٙمقن وشمراً، وم٢من مل جيد ومٕمغم ضمرقم٤مت وم٢من  اإلفغاس عهى ُسَعَثاخ: - 4

،  ☺ ىم٤مل: )يم٤من رؾمقل اهلل  ◙ ُمـ ُم٤مء: حلدي٨م أنس  ٤ٌَمٍت ىمٌؾ أن يّمكمي يٗمٓمر قمغم ُرـَم

 رواه أبق داود واًمؽمُمذي وطمًٜمف.وم٢من مل شمٙمـ رـم٤ٌمت ومٕمغم مترات، وم٢من مل شمٙمـ طَم٤ًم طمًقات ُمـ ُم٤مء( 

)صمالصم٦م ٓ شُمرد دقمقهتؿ: اًمّم٤مئؿ  ☺ : ًم٘مقًمف  ، وأثٜم٤مء اًمّمٞم٤مم:انذعاء عُذ انفغش - 5

 رواه اًمؽمُمذي وطمًٜمف طمتك يٗمٓمر، واإلُم٤مم اًمٕم٤مدل، واعمٔمٚمقم(

 

 يٙمره ذم طمؼ اًمّم٤مئؿ سمٕمض إُمقر اًمتل ىمد شم١مدي إمم ضمرح صقُمف، وٟم٘مص أضمره، وهل:

: وذًمؽ ظمِمٞم٦م أن يذه٥م اح٤مء إمم ضمقومف: ًم٘مقًمف املبالغٛ يف املضىضٛ ٔاالضتٍػاق - 8

 .رواه اًمؽمُمذي وصححف )وسم٤مًمغ ذم آؾمتٜمِم٤مق إٓ أن شمٙمقن ص٤مئاًم( ☺ : 

 ٕن ذًمؽ يّمؾ إمم اجلقف، وهق يشء ُمًت٘مذر وُمي. بمع الٍداوٛ: -2

٤ٌَّمظم٤ًم حيت٤مج ًمذوق -: وم٢من يم٤من حمت٤مضم٤ًم إمم ذًمؽ ذٔق الطعاً لغري احلاجٛ - 3 يم٠من يٙمقن ـم

 ومال سم٠مس، ُمع احلذر ُمـ وصقل يشء ُمـ ذًمؽ إمم طمٚم٘مف. -وُم٤م أؿمٌٝمفُمٚمحف 

 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////وانظٍاويضائم وأخكاو فً انظالج /////////

50 

 

 
ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  ◙: حلدي٨م أيب أجقب إنّم٤مري طٍاو صتح أٌاو يٍ شىال -8

رواه  ي٘مقل: )ُمـ ص٤مم رُمْم٤من، صمؿ أتٌٕمف ؾمت٤ًم ُمـ ؿمقال، يم٤من يمّمٞم٤مم اًمدهر( ☺ رؾمقل اهلل 

 .ُمًٚمؿ

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙ حلدي٨م أيب ىمت٤مدة: فح نغٍش انداجطٍاو ٌىو عش - 2

ر اًمًٜم٦م اًمتل ىمٌٚمف، واًمًٜم٦م اًمتل سمٕمده( ☺  رواه : )صٞم٤مم يقم قمروم٦م أطمت٥ًم قمغم اهلل أن يٙمٗمي

أومٓمر ذم ذًمؽ اًمٞمقم واًمٜم٤مس  ☺ . أُم٤م احل٤مجُّ ومال يًـ ًمف صٞم٤مم يقم قمروم٦م: ٕن اًمٜمٌل ُمًٚمؿ

 ذًمؽ اًمٞمقم.يٜمٔمرون إًمٞمف، وٕنف أىمقى ًمٚمح٤مج قمغم اًمٕم٤ٌمدة واًمدقم٤مء ذم 

قمـ صقم قم٤مؿمقراء؟ وم٘م٤مل: )أطمت٥ًم  ☺ : وم٘مد ؾمئؾ اًمٜمٌل طٍاو ٌىو عاشىساء - 3

☺ . ويًتح٥م صٞم٤مم يقم ىمٌٚمف أو يقم سمٕمده: ًم٘مقًمف رواه ُمًٚمؿ قمغم اهلل أن يٙمٗمر اًمًٜم٦م اًمتل ىمٌٚمف(

 .رواه ُمًٚمؿ: )ًمئـ سم٘مٞم٧م إمم ىم٤مسمؾ ٕصقُمـ اًمت٤مؾمع( 

: )يم٤من اًمٜمٌل ▲ئِم٦م قم٤م: حلدي٨م طىو االثٍٍُ وانخًٍش يٍ كم أصثىع - 4

: )شمٕمرض ☺ ، وًم٘مقًمف رواه أمحد واًمؽمُمذي وهق صحٞمح يتحرى صٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس(  ☺ 

أظمرضمف اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وهق  إقمامل يقم آصمٜملم واخلٛمٞمس، وم٠مطم٥م أن يٕمرض قمٛمكم وأن٤م ص٤مئؿ(

 .صحٞمح

ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: )صؿ ُمـ اًمِمٝمر  ☺ : ًم٘مقًمف طٍاو ثالثح أٌاو يٍ كم شهش -5

 .( أظمرضمف اًمٌخ٤مريصمالصم٦م أج٤مم، وم٢من احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م، وذًمؽ ُمثؾ صٞم٤مم اًمدهر

سمع قمنم، واخل٤مُمس قمنم:  ويًتح٥م أن شمٙمقن إج٤مم اًمٌٞمض، وهل اًمث٤مًم٨م قمنم، واًمرا

ٝمر : )ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ص٤مئاًم ُمـ اًمِم☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -حلدي٨م أيب ذر 

 .رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل سمًٜمد طمًـومٚمٞمّمؿ اًمثالث اًمٌٞمض( 

: )أومْمؾ اًمّمٞم٤مم صٞم٤مم داود قمٚمٞمف اًمًالم: يم٤من ☺ : ًم٘مقًمف طىو ٌىو وإفغاس ٌىو - 6

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمفيّمقم يقُم٤ًم ويٗمٓمر يقُم٤ًم( 

 وهذا ُمـ أومْمؾ أنقاع اًمتٓمقع. 

: ☺ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙: حلدي٨م أيب هريرة طٍاو شهش اهلل انًدشو - 7

رواه )أومْمؾ اًمّمٞم٤مم سمٕمد رُمْم٤من ؿمٝمر اهلل اعمحرم، وأومْمؾ اًمّمالة سمٕمد اًمٗمريْم٦م صالة اًمٚمٞمؾ( 

 .ُمًٚمؿ

: وشمٌدأ ُمـ أول يقم ُمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م، وشمٜمتٝمل سم٤مًمٞمقم طٍاو تضع ري اندجح - 8
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: ☺اًمت٤مؾمع، وهق يقم قمروم٦م: وذًمؽ ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ومْمؾ اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م: وم٘مد ىم٤مل 

. واًمّمقم ُمـ اًمٕمٛمؾ رواه اًمٌخ٤مريٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٞمٝمـ أطم٥م إمم اهلل ُمـ هذه اًمٕمنم( )ُم٤م ُمـ أج٤مم اًمٕم

 اًمّم٤مًمح.

 

 

ٓ جيقز إومراد ؿمٝمر رضم٥م سم٤مًمّمٞم٤مم: ٕن ذًمؽ ُمـ ؿمٕم٤مئر اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمد يم٤مٟمقا يٕمٔمٛمقن  – 8

ّم٤ًم ًمف سم٤مًمّمٞم٤مم. روى أمحد سمـ  هذا اًمِمٝمر، ومٚمق ص٤مُمف ُمع همػمه مل يٙمره: ٕنف ٓ يٙمقن طمٞمٜمئذ خُمَّمي

ٌلم، طمتك يْمٕمقه٤م ذم اًمٓمٕم٤مم،  ظمرؿم٦م سمـ احلر ىم٤مل: رأج٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ييب أيمػ اعمؽمضمي

، وم٢مٟمام هق ؿمٝمر يم٤مٟم٧م شمٕمٔمٛمف اجل٤مهٚمٞم٦م( وي٘مقل: )  .رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمًٜمد ضمٞمديمٚمقا

د يقم اجلٛمٕم٦م سمّمٞم٤مم: ًم٘مقًمف  – 2 : )ٓ شمّمقُمقا يقم اجلٛمٕم٦م، إٓ أن ☺ ٓ جيقز إومرا

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشمّمقُمقا يقُم٤ًم ىمٌٚمف أو يقُم٤ًم سمٕمده(

يٙمره صٞم٤مم يقم اًمِمؽ، وهق يقم اًمثالصملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن، إذا يم٤من ذم اًمًامء ُم٤م يٛمٜمع رؤي٦م  - 3

ً ومال  ىم٤مل: )ُمـ ص٤مم اًمٞمقم  ◙ قمامر قمـ ؿمؽ. يٕمتؼم يقم اهلالل، وم٢من يم٤مٟم٧م اًمًامء صحقا

 رواه اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزم. اًمذي يِمؽُّ ومٞمف وم٘مد قمَم أب٤م اًم٘م٤مؾمؿ(

 ☺ : )هنك اًمٜمٌل ◙ دي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري حيرم صقم يقُمل اًمٕمٞمديـ، حل -4

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفقمـ صقم يقم اًمٗمٓمر واًمٜمحر( 

يٙمره صقم أج٤مم اًمتنميؼ، وهل صمالصم٦م أج٤مم سمٕمد يقم اًمٜمحر: احل٤مدي قمنم، واًمث٤مِّن قمنم،  - 6

أظمرضمف ُمًٚمؿ  قمٜمٝم٤م: )أج٤مم أيمؾ ورشب وذيمر هلل قمز وضمؾ(. ☺ واًمث٤مًم٨م قمنم، ًم٘مقًمف 

ًمٜمحر وأج٤مم اًمتنميؼ قمٞمدٟم٤م أهؾ اإلؾمالم، وهل أج٤مم أيمؾ )يقم قمروم٦م ويقم ا ☺ : وًم٘مقًمف 

ص ذم صٞم٤مُمٝم٤م ًمٚمٛمتٛمتع واًم٘م٤مرن إذا مل جيدا صمٛمـ اهلدي: أظمرضمف اًمؽمُمذي وصححف ورشب( . وُرظمي

ص ذم أج٤مم اًمتنميؼ أن ُيَّمٛمـ إٓ عمـ مل جيد ╚ حلدي٨م قم٤مئِم٦م واسمـ قمٛمر  ، ىم٤مٓ: )مل ُيَرظمَّ

 .أظمرضمف اًمٌخ٤مري اهلدي(
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 صدىم٦م اًمٗمٓمر.  وي٘م٤مل هل٤م: 

: ٕهن٤م دم٥م سم٤مًمٗمٓمر ُمـ رُمْم٤من، وٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سم٤مح٤مل، وإٟمام هل ُمتٕمٚم٘م٦م وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ

 سم٤مًمذُم٦م، ومٝمل زيم٤مة قمـ اًمٜمٗمس واًمٌدن.

ىم٤مل: )ومرض رؾمقل اهلل  ¶وزيم٤مة اًمٗمٓمر واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ: ح٤م روى اسمـ قمٛمر 

صدىم٦م اًمٗمٓمر ُمـ رُمْم٤من ص٤مقم٤ًم ُمـ متر، أو ص٤مقم٤ًم ُمـ ؿمٕمػم قمغم اًمٕمٌد واحلر، واًمذيمر  ☺ 

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفوإنثك، واًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ُمـ اعمًٚمٛملم( 

 فزكاج انفغش ال تجة إال تششعٍٍ:
 اإلؾمالم، ومال دم٥م قمغم اًمٙم٤مومر. - 8

ئجف إصٚمٞم٦م ذم يقم اًمٕمٞمد  - 2  وًمٞمٚمتف.وضمقد ُم٤م يٗمْمؾ قمـ ىمقشمف، وىمقت قمٞم٤مًمف، وطمقا

  اًمقاضم٥م ذم زيم٤مة اًمٗمٓمر ص٤مع ُمـ هم٤مًم٥م ىمقت، أهؾ اًمٌٚمد ُمـ سمر، أو ؿمٕمػم، أو متر، أو

ذم ☺  زسمٞم٥م، أو َأىمط ، أو أرز، أو ذرة، أو همػم ذًمؽ: ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

 اعمت٘مدم. ¶إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، يمحدي٨م اسمـ قمٛمر 

 ن سمف اًمٗمٓمر ُمـ دم٥م زيم٤مة اًمٗمٓمر سمٖمروب اًمِمٛمس ُمـ ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد: ٕنف اًمقىم٧م اًمذي يٙمق

 رُمْم٤من.

 .وإلظمراضمٝم٤م وىمت٤من: وىم٧م ومْمٞمٚم٦م وأداء، ووىم٧م ضمقاز 

: ومٝمق ُمـ ـمٚمقع ومجر يقم اًمٕمٞمد إمم ىمٌٞمؾ أداء صالة اًمٕمٞمد، حلدي٨م اسمـ فأوا ٔقت الفضٗمٛ

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمفأُمر سمزيم٤مة اًمٗمٓمر ىمٌؾ ظمروج اًمٜم٤مس إمم اًمّمالة( ☺ : )أن اًمٜمٌل ¶ قمٛمر 

أو يقُملم: ًمٗمٕمؾ اسمـ قمٛمر وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م : ومٝمق ىمٌؾ اًمٕمٞمد سمٞمقم ٔأوا ٔقت اجلٕاش

 ًمذًمؽ.

  وٓ جيقز شم٠مظمػمه٤م قمـ صالة اًمٕمٞمد، وم٢من أظمره٤م ومٝمل صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٤مت، وي٠مثؿ قمغم

)ُمـ أداه٤م ىمٌؾ اًمّمالة ومٝمل زيم٤مة ُم٘مٌقًم٦م، وُمـ أداه٤م سمٕمد ☺ هذا اًمت٠مظمػم: ًم٘مقًمف 

 .رواه أبق داود واسمـ ُم٤مضمف وهق طمًـ اًمّمالة ومٝمل صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٤مت(

 

 .وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آخف وأصح٤مسمف أمجٕملم
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