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 اهلل رحمو  عبد اهلل بن عبد الرحمن الجبرين العالمة تقديم 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

احلمد هلل وحده والصالة والسالـ على زلمد وآلو وصحبو  
وبعد، فقد قرأت ىذه الرسالة الوجيزة واليت ألفها أخونا الشيخ عبد الكرمي 
الديواف حفظو اهلل ووفقو وقد أجاد وأفاد فيما يتعلق بواجبات الدين يف 

اأُلصوؿ والفروع  واقتصر على ما يهم العلم بو للمبتدئ وادلسلم اجلديد ، 
وقد استوىف ما ال خالؼ فيو أو ما ىو األرجح يف العبادات وادلعامالت 

.  بأسلوب واضح جلي 
فنوصي بًتمجة ىذه الرسالة وتعميم نشرىا ، رجاء أف تنور الطريق دلن ىو 
على شفا جرؼ ىار حيث أف اجلاىل عرضة دلن يضلو ويوقعو يف البدع 

. واخلرافات واهلل ادلوفق
وصلى اهلل على زلمد وآلو وصحبو وسلم 

 
عبد اهلل بن عبد الرحمن الجبرين 
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:  المقدمة 

: احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل أّما بعد 
فهذه رسالة سلتصرة للمسلم اجلديد والذي ليس لديو إدلاـ رلمل بكثَت من 

أحكاـ اإلسالـ تشتمل على مجلة من  األحكاـ يف دين اإلسالـ يف 
. جوانب العقيدة والعبادات وادلعامالت 

علماً بأهنا مل تستوؼ كل ما فيها من أمور الدين  ، بل اقتصرت          
. يف معظم تلك اجلوانب على الفروض واألركاف والواجبات منها فحسب 

ومل تتطرؽ إىل السنن واآلداب وادلستحبات ، ألعلية معرفة الواجبات مقارنة 
بادلستحبات ، وللتدرج بتعريفو بأمور الدين األىم فادلهم ، وما عليو إف أراد 
التوسع يف معرفة قضية ما ورد ذكرىا يف الرسالة أف يراجع ما كتبو أىل العلم 

. يف مظانو من الكتب وادلؤلفات ، أو يسأؿ أىل العلم عنها 
 واهلل أسأؿ أف غلعل ىذا العمل خالصاً لوجهو الكرمي  وأف يرزقنا 

. التوفيق والسداد 
كتبو                                           

عبد الكرمي بن عبد آّيد الديواف 
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: العقيدة : أواًل 
 

  على ادلسلم أف يؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر 
 ، وىذه ىي أركاف اإلؽلاف ، قاؿ جربيل عليو السالـ للنيب والقدر خَته وشره

فأخربين عن اإلؽلاف قاؿ أف تؤمن باهلل ومالئكتو  : "صلى اهلل عليو وسلم
 ."وكتبو ورسلو واليـو اآلخر وتؤمن بالقدر خَته وشره

: أما أركاف اإلسالـ
بٍت اإلسالـ على مخس شهادة :" فهي يف قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم

أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو وإيقاـ الصالة وإيتاء الزكاة 
"وصـو رمضاف وحج البيت   

 
: اإلؽلاف باهلل - 1
.   فنؤمن بربوبية اهلل تعاىل  أي بأنو الرب اخلالق ادلالك ادلدبر جلميع األمور* 
ُر الّلِو يَػْرزُُقُكْم ّمَن :  تفرد باخللق احلقيقي قاؿ تعاىل   *   َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ

. ( ) الّسَمآِء َواألْرِض  
وتفرد بادللك وىو أف نعتقد أنو ال ؽللك اخللق إالّ خالقهم كما قاؿ  * 

. () َولّلِو ُمْلُك الّسَماَواِت َواألْرضِ  : تعاىل
وتفرد بالتدبَت وىو أف يعتقد اإلنساف أنو ال مدبر تدبَتاً مطلقاً إالّ اهلل *

 ُقْل َمن يَػْرزُُقُكم ّمَن الّسَمآِء َواألْرِض أَّمن ؽَلِْلُك  :وحده كما قاؿ تعاىل
 

                                                           
   3سورة فاطر آية -  
 189سورة آل عمران آية -  



 -4 - 
 

 
 

الّسْمَع واألْبَصاَر َوَمن ؼُلْرُِج احلَّْي ِمَن اْلَمّيِت َوؼُلْرُِج اْلَمّيَت ِمَن احلَّْي َوَمن 
*   يَُدبّػُر األْمَر َفَسيَػُقوُلوَف الّلُو فَػُقْل أََفاَل تَػتّػُقػوَف 

.   () َفَذِلُكُم الّلُو َرّبُكُم احلَّْق َفَماَذا بَػْعَد احلَّْق ِإالّ الّضاَلُؿ َفَأّ َ ُتْصَرُفوفَ 
ونؤمن بألوىية اهلل تعاىل أي بأنو اإللو احلق وكل معبوٍد سواه  * 

 َذِلَك بَِأّف :باطٍل ، وإف ادلستحق للعبادة وحده ىو اهلل تعاىل،قاؿ تعاىل 
.   () الّلَو ُىَو احلَّْق َوَأّف َما يَْدُعوَف ِمن ُدونِِو اْلَباِطلُ 

                                                           
 31سورة يونس آية -  
  30سورة لقمان آية - 
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ومن صرَؼ شيئاً من أنواع العبادة لغَت اهلل كالدعاء واالستغاثة والنذر * 
والذبح وضلوىا وقع يف الشرؾ أي أشرؾ مع اهلل غَته يف العبادة أيّاً كاف 

ادلقصود بتلك العبادة َمَلٌك مقرَّب أو  نيبّّ مرسل أو ويلّّ من أولياء اهلل أو 
. كائن من كاف من ادلخلوقُت 

ومن وقع يف ىذا الشرؾ فإف اهلل ال يغفر لو ىذا الفعل ومصَته أنو خالٌد *
 : قاؿ تعاىل  (إف مل يتب من فعلو ىذا ويقلع عنو قبل  موتو  )يف النار 

 .() ِإّف الّلَو اَل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمن َيَشآُء 
الذي ؼلرج صاحبو من ادللة  :  وىو الذي يسمى بالشرؾ األكرب* 

وىو الشرؾ الذي ينقص التوحيد وال ؼلرج من وقع فيو : وأما الشرؾ األصغر
:  من ادللة وىو نوعاف

 (األقواؿ واألفعاؿ  )وىو شرؾ يف : شرؾ ظاىر: النوع األوؿ
من حلف بغَت اهلل  " كاحللف بغَت اهلل قاؿ صلى اهلل عليو وسلم : فاألقواؿ 

"  فقد كفر أو أشرؾ 
وتعليق ، كلبس احللقة أو اخليط معتقداً أهنا سبباً لرفع البالء : واألفعاؿ 

" التمائم معتقداً أهنا سبباً لدفع العُت وضلو ذلك قل صلى اهلل عليو وسلم 
" إف الرقى والتمائم والتولة شرؾ 

وىو شرؾ اإلرادات والنيات كالرياء ، كأف يعمل : شرؾ خفي : النوع الثاين 
َفَمن َكاَف  }: عماًل  يتقرب بو إىل اهلل يريد بو ثناء الناس عليو قاؿ تعاىل 

                                                           
  116سورة النساء آية - 
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يَػْرُجو ِلَقاء َربِّْو فَػْليَػْعَمْل َعَماًل َصاحِلاً َواَل ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدِة َربِّْو َأَحداً 
 110لكهفا{
 ونؤمن بأمساء اهلل وصفاتو اليت أثبتها اهلل لنفسو أو أثبتها لو رسوؿ اهلل* 

، غَت أننا ال نشبو صفاتو بصفات أحٍد من خلقو  وال نقوؿ أف صفات اهلل 
لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو  :تعاىل كذا وكذا بل كما قاؿ تعاىل عن نفسو

. () الّسِميُع اْلَبِصَُت 
وكل ما ذكر من صفات اهلل تعاىل تفصياًل أو إمجاال ،  إثباتاً أو نفياً ، * 

فإف الدليل عليو من الكتاب والسنة وما سار عليو سلف ىذه األمة وأئمة 
من إجراء نصوص الكتاب والسنة يف ذلك على ظاىرىا ومحلها . اذلدى

على حقيقتها الالئقة باهلل عزَّ وجلَّ  أي من غَت تكييف أو سبثيل أو من 
.  ()غَت ربريف أو تعطيل 

 مػن وننفي كل ما نفاه اهلل عن نفسو يف كتابو أو نفاه عنو رسػولو *
 . صفات أو أفػعاؿ وضلوىا،ونسكت عّما سكت اهلل عنو ورسولو 

ونؤمن بأنو تعاىل مع خلقو وىو يف السماِء مستٍو على عرشو يعلم * 
أحواذلم ويسمع أقواذلم  ويرى أفعاذلم  ويدبر  أمورىم  وىو على كل شيء 

. قدير 
 
 
 

                                                           
 11سورة الشورى آية - 
 خلقو  في كيفية اهلل وأن ال يمثلو بأحٍد منأي ال يتجاوز اإلنسان حده في التكييف أو التمثيل فيمنع نفسو من التفكير :من غير تكييف أو تمثيل-

. والتحريف ىو صرف النصوص عن ظاىرىا المراد بغير دليل صحيح وتغيير الكلم عن مواضعو الوارد في النصوص :   من غير تحريف 
. عدم إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو أو أثبتو لو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من أسماء أو صفات أو أفعال : والتعطيل :   من غير تعطيل 
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:  اإلؽلاف بادلالئكة   - 2
 

. وادلالئكة عامل من عوامل الغيب 
اَل َيْسِبُقونَُو بِاْلَقْوِؿ *  ِعَباٌد ّمْكَرُموَف فنػؤمن دبالئكة اهلل تعاىل وأهنم   * 

خلقهم اهلل تعاىل من نور فقاموا بعبادتو وانقادوا  . ()َوُىْم بَِأْمرِِه يَػْعَمُلوَف 
لطاعتو ، وأف ذلم أعمااًل كلفهم اهلل  ّٔا يف سلتلف أمور الكوف فمنهم 

احلفظة على العباد والكاتبوف  ألعماذلم  والقابضوف ألرواحهم ، وما سواىا 
. وغَتىا كثَت 

. حجبهم اهلل عنا فال نراىم وردبا كشفهم اهلل لبعض عباده * 
يف السرعة والقوة والتشكل ، وأهنم ال  )أعطاىم اهلل من القدرات الفائقة * 

.  (يتعبوف وأعدادىم ال ربصى 
: مّسى اهلل لنا بعضهم ، وأشار إىل بعض أعماذلم * 
 ُقْل َمن َكاَف َعُدّواً جلِّرْبِيَل فَِإنُّو : ادلوكل بالوحي إىل الرسل : جربيل  - 

. () نَػزَّلُو َعَلَى قَػْلِبَك   بِِإْذِف الّلِو  
َنا َرّبَك قَاَؿ ِإّنُكْم : خازف النار : مالك -    َونَاَدْواْ ؽَلَاِلُك لِيَػْقِض َعَليػْ

.  ()  ّماِكُثوفَ 
. وعلا من يسأالف العبد يف قربه : منكر ونكَت -  
 

                                                           
 ( 27 – 26)األنبياء -  
 ( 97 )البقرة -  
 ( 77 )الزخرف -  
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: اإلؽلاف بكتب اهلل  - 3
. ونؤمن جبميع الكتب اليت أنزذلا اهلل على رسلو* 
ىو  (خامت  النبيُت) وأف القرآف الكرمي الذي أنزلو على نبيِّْو زلمد * 

  :أفضل الكتب وىو ناسخ دلا قبلو من الكتب السماوية قاؿ تعاىل عنو
.  ()ُمَصّدقاً ّلَما بَػُْتَ يََدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعَلْيوِ 

 إتباعوأف ما قبل القرآف من الكتب  طرأ عليها التحريف ، ولذلك غلب * 
القرآف دوف ما سبقو ، فقد تكفل اهلل حبفظو عن عبث العابثُت و زيغ 

  ِإنّا ضَلُْن نَػزّْلَنا الذّْكَر َوِإنّا َلُو حَلَاِفُظوفَ  : احملرفُت ، قاؿ تعاىل عن حفظو 
()  .

ومن أنكر شيئاً منو أو ادعى فيو النقص أو الزيادة أو التحريف ، فهو *  
. كافر

.  منزؿ من عند اهلل غَت سللوؽ (حروفو ومعانيو)والقرآف كالـ اهلل* 

                                                           
 ( 48 )المائدة -  
 ( 9)الحجر -  
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 :اإلؽلاف بأنبياء اهلل ورسلو - 4
ّرُساًل ّمَبّشرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالّ َيُكوَف لِلّناِس َعَلى  فقد بعثهم اهلل إىل خلقو * 

. ()الّلِو ُحّجٌة بَػْعَد الّرُسِل وََكاَف الّلُو َعزِيزاً َحِكيماً 
قاؿ .ونؤمن بأف أوذلم نوح وآخرىم زلمد صّلى اهلل وسّلم عليهم أمجعُت * 

َنآ ِإىَلَ نُوٍح َوالّنِبّيَُت ِمن بَػْعِده:تعاىل َنآ ِإلَْيَك َكَمآ أَْوَحيػْ وقاؿ  () ِإنّآ أَْوَحيػْ
ّما َكاَف زُلَّمٌد أَبَآ َأَحٍد ّمن ّرَجاِلُكْم َولَػَِكن ّرُسوَؿ الّلِو َوَخامَتَ : سبحانو 

. ()الّنِبّيَُت وََكاَف الّلُو ِبُكّل َشْيٍء َعِليماً 
 فهو كافر ألنو ادعاىا أو صّدؽ من فمن ادعى النبوة بعد زلمد * 

. مكذٌب هلل ورسولو وإمجاع ادلسلمُت 
وأف األنبياء والرسل أفضل شلا سواىم من البشر ،  ومن زعم غَت ذلك * 

. فقد كفر 
ونؤمن بأف مجيع الرسل بشر سللوقوف ليس ذلم من خصائص الربوبية شيء * 

ُقل الّ أَْمِلُك لِنَػْفِسي  نَػْفعاً َواَل َضرّاً ِإالّ َما َشآَء الّلُو : قاؿ تعاىل آمراً نبيو 
() 

 ُقْل ِإيّن َلن غلََُِتين ِمَن الّلِو َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمن ُدونِِو ُمْلَتَحداً : واف يقوؿ 
() .
 وأرسلو إىل مجيع ونؤمن بأف اهلل تعاىل ختم الرساالت برسالة زلمد * 

يعاً   :الناس لقولو تعاىل   () ُقْل يَأَيّػَها الّناُس ِإيّن َرُسوُؿ الّلِو ِإلَْيُكْم مجَِ
                                                           

 ( 165)النساء -  
  (67)النساء - 
( 40 )األحزاب - 
( 188)األعراف - 
 ( 22)الجن - 
 ( 158 )األعراف - 
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َر : وأف اهلل ال يقبل من أحٍد ديناً سوى دينو فقاؿ تعاىل  َوَمن يَػْبَتِغ َغيػْ
 فكل من ()اإِلْسالَـِ ِديناً فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو يف ااَلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

 . اعتنق ديناً غَت اإلسالـ فهو كافر وأف العصمة ثابتة للرسوؿ زلمد 
 
: اإلؽلاف باليـو اآلخر  - 5
ُكّل : ونؤمن بأف ذلذه احلياة الدنيا ساعة أخَتة تنتهي فيها قاؿ تعاىل * 

َها فَافٍ  َقَى َوْجُو َرّبَك ُذو اجلَْاَلِؿ َواإِلْكرَاـِ *َمْن َعَليػْ . ()َويَػبػْ
ونؤمن بفتنة القرب الذي ىو أوؿ منازؿ اآلخرة وىي سؤاؿ ادليت يف قربه * 

. عن ربو وعن دينو وعن نبيو 
ونؤمن بأف للقرب نعيماً للمؤمنُت وعذاباً للظادلُت  * 
ونؤمن باليـو اآلخر وىو يـو القيامة حيث يبعث اهلل الناس أحياء من * 

قبورىم ليجازيهم وػلاسبهم على أعماذلم فيجزي األبرار بالنعيم ادلقيم باجلنة 
َونُِفَخ يف الّصوِر َفَصِعَق :، وغلزي الفجار بالعذاب ادلهُت يف النار قاؿ تعاىل

َمن يف الّسَماَواِت َوَمن يف األْرِض ِإالّ َمن َشآَء الّلُو ُُثّ نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرَى فَِإَذا 
ـٌ يَنظُُروَف  . ( ) ُىْم ِقَيا

وىي عالمات ودالالت و  . (أشراط الساعة  )وأنو يسبق ىذا اليـو * 
.  أمارات تسبق قياـ الساعة 

.  ونؤمن بكل ما جاء يف الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليـو وأىوالو*

                                                           
 ( 85 )آل عمران - 
 ( 27 – 26 )الرحمن - 
 ( 68 )الزمر - 
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  :اإلؽلاف بالقدر - 6
خَته وشره وىو تقدير اهلل تعاىل للكائنات حسبما سبق بو علمو واقتضتو * 

: حكمتو وذلك باإلؽلاف بأف اهلل تعاىل 
. علم ما يكوف قبل أف يكوف * 
. وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ عنده * 
وأف ما شاء اهلل كاف وما مل يشأ مل يكن فال يكوف إالّ ما يشاء واهلل * 

. على كل شيء قدير 
. وىو خالق كل شيء سبحانو فّعاؿ دلا يريد * 

:   ومن األمور ادلتعلقة بالعقيدة أيضاً 
ُقل الَّ يَػْعَلُم َمن } : ، قاؿ تعاىل نؤمن بأنو ال يعلم الغيب إالّ اهلل وحده* 

َعُثوَف   65النمل{يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَُّو َوَما َيْشُعُروَف أَيَّاَف يُػبػْ

ىو ما غاب عن الناس من األمور ادلستقبلة وادلاضية وما ال يرونو :  والغيب
ومن ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل فهو . من األمور احلاضرة 

كاذب كافر سواء ادعاه بواسطة قراءة الكف أو الفنجاف أو الرمل أو 
 . .الكهانة أو السحر أو التبخَت أو غَت ذلك

ومن اعتقد صدؽ ادلنجمُت والكهاف كفر ، وإتياهنم والذىاب إليهم كبَتة * 
. من كبائر الذنوب 

 ، والتربؾ من األمور التوقيفية فال غلوز التربؾ بشيء إالّ دبا ورد بو الدليل*
فالتقبل مثال نوافذ وال أعتاب ادلساجد وال يتشفى بًتأّا، وال يقف أحد 

بادلشاعر ادلقدسة يف غَت األوقات ادلشروعة وىكذا من قصد قبور األنبياء أو 
. بعض الصاحلُت تربكاً بالصالة يف تلك البقعة فهذا عُت احملادة هلل ورسولو 
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ومثلو التربؾ بأماكن صلى بو النيب صلى اهلل عليو وسلم أو ارتبطت حبوادث 
  . نبوية معينة كغار ثور أو غار حراء أومكاف شجرة بيعة الرضواف

كل ما  يُػُقرَّب إىل اهلل :  ادلأمور ّٔا بالقرآف الكرمي ىي التوسل والوسيلة* 
. تعاىل من الطاعات ادلشروعة 

ىو التوسل إىل اهلل بأمسائو وصفاتو مثل أف يقوؿ العبد يف :التوسل ادلشروع* 
. وضلو ذلك {يا حي يا قيـو بك أستغيث}: دعائو 
اللهم إين أسألك }:أو أف يتوسل إىل اهلل بعمل صاحل عملو مثل أف يقوؿ * 

وضلو  {بربي بوالدي أو بصليت لرمحي أف تغفر يل أو أف ترمحٍت أو أف ترزقٍت 
. ذلك 
أي  أنو يسأؿ  }أو يتوسل إىل اهلل بدعاء الشخص احلي الصاحل * 

 . {..الصاحلُت من الناس األحياء أف يدعوا لو
ىو التوسل إىل اهلل تعاىل دبا مل يرد يف الشرع :    والتوسل البػدعي  

. كالتوسل بذوات األنبياء والصاحلُت أو جاىهم أو حقهم أو ضلو ذلك
أسألك جباه النيب زلمد ، أو أسألك حبق وليك فالف أف  }: مثل أف يقوؿ 

.  {تغفر يل أو أف ترمحٍت أو أف تكشف كربيت 
ىو أف غلعل األموات وسائط بينو وبُت اهلل سبحانو يف : والتوسل الشركي

.  ّٔم وضلو ذلك االستعانةالعبادة ودعاؤىم وطلب احلوائج منهم أو 
ال غلوز القطع لشخص معُت من ادلسلمُت باجلنة أو بالنار إالّ من ثبت * 

. النص يف حقو من الكتاب أو السنة بأنو يف اجلنة أو يف النار
مرتكب الكبَتة من كبائر الذنوب اليت دوف الكفر والشرؾ ال زبرج العبد * 

من اإلؽلاف ، ولكنو يكوف ناقص اإلؽلاف بفعلو ذلا يف  الدنيا وربت مشيئة 
. اهلل يف اآلخرة ، إف شاء غفر لو وإف شاء عّذبو 
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 كلهم عدوؿ وىم من أفضل ىذه األمة بعد نبيها  وصحابة رسوؿ اهلل * 
 ، وزلبتهم دين وإؽلاف فال نذكرىم إالّ دبا يستحقونو من  الثناء اجلميل 

.  بكر ُث عمر ُث عثماف ُث علي  وأفضلهم أبو
 وأىل بيتو وىم زوجاتو وأقاربو ادلؤمنوف ومن الدين زلبة آؿ رسوؿ اهلل * 

 . كأعمامو وبنيهم
.  أو سبَّ اهلل ورسولو كفرومن استهزأ بشيء شلا جاء بو النيب * 

. والسحر والعمل بو وتعاطيو كفر 
 وىو ما يقرأ على ادلريض أو ادلصروع فقد أمجع العلماء على :الرقى * 

: جوازىا بثالثة شروط
. أف تكوف بكالـ اهلل أو بأمساء اهلل وصفاتو- 1
  .أف تكوف باللساف العريب وما يعرؼ معناه- 2

 .أف يعتقد أف الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بتقدير اهلل تعاىل- 3

 وىو ما يعلق بأعناؽ الصبياف أو النساء أو الرجاؿ أواف يعلقها :التمائم * 
اإلنساف على سيارتو أ وعلى باب بيتو أو زللو لدفع العُت كاخلرز،أوالعظاـ، 
واخليوط، والنعاؿ، وادلسامَت، وأمساء الشياطُت، والطالسم، فهذا زلـر وىو 

من الشرؾ ألنو تعلق بغَت اهلل  
وأما إذا كانت من القرآف أو من أمساء اهلل وصفاتو يكتبها ويعلقها 

. لالستشفاء فقد جوزىا بعض أىل العلم ومنعها البعض اآلخر
ما أحدث يف الدين شلا ال أصل : واالبتداع يف الدين حراـ وادلراد بو * 

لو يف الشريعة ، فكل من أحدث شيئاً ونسبو إىل الدين ومل يكن لو 
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أصل يف الدين يرجع إليو فهو ضاللو ، سواء كاف يف مسائل 
االعتقادات أو األعماؿ أو األقواؿ الظاىرة والباطنة قاؿ رسوؿ اهلل 

إياكم وزلدثات األمور فإف كل زلدثة بدعة : " صلى اهلل عليو وسلم 
. رواه أبو داود والًتمذي..." وكل بدعة ضاللة 
:   أمثلة في البدع 

 يف أصل العبادة ، بأف ػلدث عبادة ليس ذلا أصل يف الشرع فما يكو: أوال 
كأف ػلدث صالة غَت مشروعة أو صياـ غَت مشروع أو أذكار غَت مشروعة 

. أو أعياد غَت مشروعة كأعياد ادلوالد وضلوىا 
 يف صفة أداء العبادة دلشرعة ، بأف يؤديها على صفة غَت فما يكو: ثانيا 

 . مشروعة كأداء األذكار ادلشروعة بأصوات مجاعية

 بتخصيص وقت للعبادة ادلشروعة مل ؼلصصو الشرع فما يكو: ثالثا 
 رجب 27كتخصيص يـو النصف من شعباف وليلو بصياـ وقياـ ، أو ليلة 

، فإف أصل الصياـ والقياـ مشروع ولكن زبصيصو بوقت من األوقات ػلتاج 
 . إىل دليل 

 االبتداع  يف زمن العبادة فلو أف أحداً ضحى يف أوؿ أياـ فأف يكو: رابعا 
ذي احلجة مل تقبل أضحيتو دلخالفة الشرع يف الزماف  وىي أياـ التشريق 

 من ذي احلجة  (11-12-13- 10)
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ما يكوف يف مكاف العبادة فمن أعتكف يف غَت ادلسجد مل يصح : خامسا 
. مل يصح منو الطواؼ  (الكعبة  )منو االعتكاؼ ، ومن طاؼ بغَت البيت 

وصحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كلهم  * 
كما قاؿ تعاىل يف وصف ادلؤمنُت يف سالمة قلؤّم  ألصحاب النيب صلى 

ْخَوانَِنا }"  عليو وسلم  َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف َربػََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
ؽلَاِف َواَل ذَبَْعْل يف قُػُلوبَِنا ِغالِّ لّْلَِّذيَن آَمُنوا َربػََّنا ِإنََّك َرُؤوٌؼ  الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِاإْلِ

 10سورة احلشر {رَِّحيمٌ 
 

ومن الدين زلبة آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأىل بيتو وىم زوجاتو 
ػلبوهنم ويتولوهنم وػلفظوف فيهم .. وبناتو وأقاربو ادلؤمنُت كأعمامو وبنيهم 

:  وصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حيث قاؿ يـو غديرخم 
رواه مسلم  " اذكركم اهلل يف أىل بييت " 

والذي نفسي بيده ال يؤمنوف حىت ػلبونكم هلل : وقاؿ عليو الصالة والسالـ 
رواه أمحد  " ولقرابيت 

َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعنُكُم الرّْْجَس أَْىَل اْلبَػْيِت  } : قاؿ اهلل تعاىل  ِإظلَّ
 33األحزاب{َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهَتاً 

: قاؿ الشافعي رمحو اهلل 
ياأىل بيت رسوؿ اهلل حبكم     فرض من اهلل يف القرآف أنزلو  
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يكفيكم من عظيم الفخر أنكم  من مل يصل عليكم ال صالة لو  
                                                                          

: بعض مبطالت األسالم ونواقضة * 
:   من قاؿ ال إلو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل ومل يعمل دبقتضاىا ال تنفعو 

فمن سب الدين أو سب اهلل أو سب رسولو أو أستهزء بشئ من الدين - 
َا ُكنَّا طَلُوُض َونَػْلَعُب ُقْل أَبِالّلِو َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو } كفر َولَِئن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلنَّ ِإظلَّ

اَل تَػْعَتِذُرواْ َقْد َكَفْرمُت بَػْعَد ِإؽلَاِنُكْم ِإف نػَّْعُف > 65ٍالتوبة{ُكنُتْم َتْستَػْهزُِئوَف 
 66ةالتوب{ مّْنُكْم نُػَعذّْْب َطآئَِفًة بِأَنػَُّهْم َكانُواْ رُلْرِِمَُت ةَعن َطآِئفَ 

ومن جحد شيًئا ثابتاً ومعلوماً من الدين بالضرورة كالصالة أو الصياـ أو - 
.  الزكاة أو احلج كفر

ومن قاؿ عن شئ ثبتت حرمتو يف الشرع بأنو حالؿ كفر ألنو مكذب - 
أف اخلمر حالؿ أو الزنا حالؿ أو الربا حالؿ يكفر : اهلل ورسولو كأف يقوؿ 

َوَمْن َأْظَلُم شلَِّن }: وإف صلى وصاـ وقاؿ الإلو إال اهلل ،  قاؿ اهلل تعاىل 
افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذباً أَْو َكذََّب بِاحلَْقّْ َلمَّا َجاءُه أَلَْيَس يف َجَهنََّم َمثْػًوى 

 68العنكبوت{لّْْلَكاِفرِيَن 
من أنكر اليـو األخر أوقاؿ ليس ىناؾ جنة وال نار وال حساب فاءنو - 

يكفر وإف صلى وصاـ وقاؿ ال إلو إال اهلل  ألنو مكذب هلل ورسولو الذي 
أثبت ذلك يف كتابو وثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم   قاؿ تعاىل 
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 َيْكُفْر بِالّلِو َوَمالَِئَكِتِو وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر فَػَقْد َضلَّ َضاَلاًل منوَ  }: 
 136النساء{بَِعيداً 
ومن جعل بينو وبُت اهلل وسائط يدعوىم ويسأذلم الشفاعة ويتوكل عليهم - 

َوَمْن َأَضلُّ شلَّن يَْدُعو ِمن ُدوِف اللَِّو َمن الَّ َيْسَتِجيُب } فقد كفر  قاؿ تعاىل 
 5األحقاؼ{َلُو ِإىَل يَوـِ اْلِقَياَمِة َوُىْم َعن ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَف 

من مل يكفر ادلشركُت والكافرين أو شك يف كفرىم أو صحح الذاىب - 
. الكفرية فقد كفر

من اعتقد أف ىدي غَت النيب أكمل من ىدي النيب أو أف حكم غَت - 
.  اإلسالـ أحسن من حكم ا إلسالـ فقد كفر

َوَما يُػَعلَّْماِف  }:  السحر ، من فعلو أورضي بو كفر والدليل قولو تعاىل- 
َنٌة َفاَل َتْكُفْر   َا ضَلُْن ِفتػْ  102 البقرة{ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يَػُقواَل ِإظلَّ

 وادلقصود أف الدخوؿ يف اإلسالـ والنطق بالشهادتُت ال يكفي يف عصمة 
الدـ وادلاؿ إذا أتى فاعلها دبا ينقض اإلسالـ وال فرؽ يف مجيع ىذه النواقض 

. بُت اذلازؿ واجلاد فمن أتى بشيء من ىذه النواقض ىازاًل أو جاداً كفر
: واعلم أن الكفر نوعان 

 ؼلرج من ادللة وػلبط  العمل ويبيح الدـ وادلاؿ ويوجب كفر اكرب: أواًل 
العداوة اخلالصة بُت صاحبو وادلؤمنُت  

:  وىو مخسة أقساـ 
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َوَمْن َأْظَلُم شلَِّن افْػتَػَرى َعَلى الّلِو }: كفر التكذيب والدليل قولو تعاىل - 1
 21األنعاـ{َكِذباً أَْو َكذََّب ِبآيَاتِِو ِإنَُّو اَل يُػْفِلُح الظَّاِلُموَف 

َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمالَِئَكِة } :كفر اإلستكبار مع التصديق والدليل قولو تعاىل- 2
ـَ َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس َأََب َواْسَتْكبَػَر وََكاَف ِمَن اْلَكاِفرِيَن  اْسُجُدواْ آلَد

 34البقرة{
َوَدَخَل َجنََّتُو َوُىَو }: كفر الشك وىو كفر الظن والدليل قولو تعاىل - 3

 35الكهف{ظَامِلٌ لّْنَػْفِسِو قَاَؿ َما َأُظنُّ َأف تَِبيَد َىِذِه أَبَداً 
َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُنِذُروا } :كفراألعراض والدليل قولو تعاىل- 4

 3األحقاؼ{ُمْعِرُضوَف 
َذِلَك بِأَنػَُّهْم آَمُنوا ُُثَّ َكَفُروا َفطُِبَع } :كفر النفاؽ والدليل قولو تعاىل- 5

 3ادلنافقوف{َعَلى قُػُلؤِِّْم فَػُهْم اَل يَػْفَقُهوَف 

 ال ؼلرج من ادللة وال ػلبط العمل ولكن ينقص األجور كفر أصغر: ثانياً 
ويعرض صاحبو للوعيد وإذا دخل النار ال ؼللد فيها ، وقد يتوب اهلل عليو 

بل ػلب ويوايل .. فال يدخلها وال يباح دمو وال مالو وال ؽلنع ادلواالة مطلقاً 
ويبغض بقدر ارتكابو للمعاصي 

 ويطلق عليو الكفرالعملي ، وىو الذنوب اليت وردت تسميتها يف القرآف ويف 
: األحاديث كفراً ولكنها التصل إىل حد الكفرادلخرج من ادللة مثل
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َوَضَرَب الّلُو َمَثاًل قَػْريًَة َكاَنْت آِمَنًة } :كفر النعمة قاؿ اهلل تعاىل- 
مُّْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقُػَها َرَغداً مّْن ُكلّْ َمَكاٍف َفَكَفَرْت بِأَنْػُعِم الّلِو َفَأَذاقَػَها 

 112النحل{الّلُو لَِباَس اجلُْوِع َواخْلَْوِؼ دبَا َكانُواْ َيْصنَػُعوَف 
سباب ادلسلم :" قتاؿ ادلسلم ادلذكور يف قولو صلى اهلل عليو وسلم- 

 ".فسوؽ وقتالو كفر

من حلف بغَت اهلل كفر " احللف بغَت اهلل لقولو صلى اهلل عليو وسلم- 
" أو أشرؾ

: العبادات : ثانياً 
 

:  الطهارة  - 1
: والطهارة تشمل 

 فيجب أف يكوف بدف ادلصلي وادلكاف الذي الطهارة من النجاسات- أ
تؤدى بو الصالة والثوب الذي يلبسو على بدنو كلها طاىرة من النجاسات 

 . (مثل البوؿ أو الغائط أو الدـ  )
: والطهارة من احلدث - ب

ما ينتقض بو  )احلدث األصغر وادلقصود باحلدث األصغر : أواًل 
 . (الوضوء  كالبوؿ أو الغائط أو خروج الريح وضلوىا 

 خروج ادلٍت ، اجلماع ولو بدوف – مثل اجلنابة )احلدث األكرب : ثانياً 
  .االغتساؿوىو ما يوجب  ( واحليض والنفاس  وضلوىا -انزاؿ 
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: النجاسات ثالث أنواع 
ومن النجاسات اليت تدخل ربت ىذه األنواع  

: صلاسة مغلظة: أواًل 
وال ترتفع إال بعد غسل ادلوضع ادلوضع الذي ولغ فيو : صلاسة الكلب 

سبع مرات أوالىن بالًتاب  
: صلاسة عادية : ثانياُ 
بوؿ اآلدمي وغائطو وما خرج منو السبيلُت من دـ وضلوه    -
بوؿ وغائط احليواف غَت ادلأكوؿ   -
 (الذي ؼلرج من الذبيحة حاؿ ذحبها  )الدـ ادلسفوح  -
ميتة احليوانات   -
  (زلل خالؼ )القئ  -
 (زلل اخلالؼ )الدـ اخلارج من جسم اإلنساف  -
: النجاسة ادلخففة : ثالثاٌ 
" بوؿ الغالـ الذي مل يأكل بعد  قاؿ صلى اهلل عليو وسلم  -

"  يغسل من بوؿ اجلارية ويرش من بوؿ الغالـ 
وىو   (الذي ؼلرج من الفرج حاؿ الشهوة بدوف دفق  )ادلذي  -

 (ابيض خفيف 
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كالبوؿ والغائط  )طهارة واجبٌة من احلدث األصغر وىو : الوضوء - 2
. (والريح والنـو العميق وأكل حلم اإلبل وضلوىا 

: كيفية الوضوء 
. ينوي بقلبو الوضوء بدوف نطق النية - 
.  ُث يغسل كفيو ثالثا  (بسم اهلل  )يقوؿ - 
. ُث يتمضمض ويستنشق ثالثا - 
من األذف إىل األذف عرضاً ومن  )ُث يغسل وجهو ثالثا وحدود الوجو - 

  (طوالً  {اللحية}منابت شعر الرأس إىل أسفل الذقن 
يبدأ باليمٌت ُث  (من رؤوس األصابع إىل ادلرفقُت    )ُث يغسل يديو ثالثاً - 

. اليسرى 
ُث ؽلسح رأسو مرة واحدة يبل يديو ُث ؽلرعلا من مقدـ  رأسو إىل مؤخره ُث - 

. يعود ّٔما إىل مقدمو 
. ُث ؽلسح أُذنيو مرة واحدة - 
ُث يغسل رجليو من رؤوس األصابع إىل الكعبُت يبدأ  باليمٌت ُث الرجل - 

 .اليسرى 

: نواقض الوضوء
ما خرج من السبيلُت سواًء كاف غائطاً أو بواًل أورػلاً أو قيحاً - 1

ولقوؿ النيب  (أو جاء أحدكم من الغائط ):أودماً أو غَته  لقولو تعاىل
"  ال وضوء إال من صوت أوريح " صلى اهلل عليو وسلم 

ألنو قد ؼلرج من اإلنساف ما ينقض الوضوء وىو ال : النـو العميق - 2
 . يدري
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بغَت النـو كاإلغماء واجلنوف والكفر، لنفس العلة : زواؿ العقل - 3
 قد ؼلرج منو شئ وىو ال يدري .. السابقة

مس الفرج من القبل أو الدبر من غَت حائل ينقض الوضوء لقوؿ - 4
أؽلا رجل مس فرجو فليتوضأ وأؽلا امرأة : " النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 " مست فرجها فلتتوضأ 

فقد سئل النيب صلى اهلل عليو وسلم  (اإلبل  )أكل حلم اجلزور- 5
 " نعم توضأ من حلـو اإلبل   : " أنتوضأ من حلـو اإلبل ؟ قاؿ 

عن الدين فمن كفر بعد إسالمو بقوؿ أو عمل أو اعتقاد : الردة - 6
:    انتقض وضوءه لقولو تعاىل

 65الزمر{لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن  }
 

  :الغسل- 3
 (كاجلنابة واحليض والنفاس)وىو طهارة واجبة من احلدث األكرب

:   كيفية الغسل 
. ينوي الغسل بقلبو بدوف تلفظ النية - 
. ُث يقوؿ بسم اهلل ويتوضأ وضوًء كاماًل - 
. يصب ادلاء على رأسو ثالث مرات حىت يرويو - 
. ُث يغسل سائر بدنو - 
 :التيمم * 
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وىي طهارة واجبة بالًتاب بداًل عن الوضوِء أو الغسِل دلن مل غلد ادلاء أو 
 . يتضرر باستعماؿ ادلاء 

 :كيفية التيمم 
 ُث يضرب بكفيو (كالوضوٍء أو الغسلٍ  )أف ينوي الطهارة بقلبو 

 األرض أو ما يتصل ّٔا من اجلدراف وضلوىا ضربة واحدة وؽلسح
 .وجهو بكفيو ُث ؽلسح كفيو إحداعلا على األخرى

: نواقض التيمم * 
وينقض التيمم ، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم ألنو بدال عنو 

. أيضا وجود ادلاء أو القدرة على استعمالو
إذا حبس اإلنساف يف مكاف او مرض فلم يستطع استخداـ ادلاء ومل * 

غلد ما يتيمم بو صلى على حسب حالو بدوف وضوء وال تيمم وال 
  16التغابن{..فَاتػَُّقوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم } :إعادة عليو لقولو تعاىل 
: المسح على الخفين
بدؿ - وعلا ما يلبس على الرجلُت من اجلوارب وضلوىا- ؽلسح على اخلفُت

: غسل الرجلُت عند الوضوء بشرط أف يكوف اجلوربُت
. ساتر للرجلُت- 1
 .طاىرين- 2

 .يلبسهما على طهارة من احلدث األصغر واألكرب- 3
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يستمر ادلسح  دلدة يـو وليلة للمقيم وثالث أياـ بلياليها للمسافر - 4
كلما أراد الوضوء ويبدأ حساب مدة ادلسح على اخلفُت من أوؿ مسح 

 .  مسح عليهما

: ويبطل المسح على الخفين 
يـو وليلة للمقيم وثالثة أياـ بلياليها  ).بانقضاء مدة ادلسح- 

 (للمسافر
 .نزع اخلف- 

 .اجلنابة- 

: صفة ادلسح 
يبلل يديو بادلاء ُث ؽلسح على ظاىر قدميو مرة واحدة من رؤوس األصابع 

. إىل هناية ظهر القدمُت
: طهارة المريض وصالتو 

يتطهر ادلريض حسب استطاعتو بادلاء فإف مل يستطع أو كاف يضره - 
استخداـ ادلاء ، يتيمم فإف مل يستطع التيمم ، صلى على حسب 

حالو  
وغلب عليو أف يطهر ثوبو وبدنو من النجاسات فإف عجز صلى - 

 .على حسب حالو وال شيء عليو
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غلب على ادلريض أف يصلى على شيء طاىر فإف عجز صلى على - 
 .ما ىو عليو وصالتو صحيحة

يلـز ادلريض أف يصلي قائماً فإف عجز صلى قاعداً فإف عجز صلى - 
على جنبو فإف عجز أف يصلي على جنبو صلي مستلقياً على قفاه 

فإف عجز . يومئ برأسو للسجود والركوع إف مل يستطع الركوع والسجود
فبعينو يغمض قلياًل للركوع ويغمض أكثر للسجود فإف عجز نوى بقلبو 

القياـ والركوع والسجود وصالتو 
 .صحيحة

غلب عليو أف يتجو بصالتو إىل القبلة فإف عجز صلى إىل أي - 
 .جهة

وال غلوز للمريض أف يًتؾ الصالة أو يؤخرىا عن وقتها فإف شق - 
 اعليو مجع بُت الظهر والعصر وبُت ادلغرب والعشاء يف وقت احداىم

األيسر عليو 
.  دـ يرخيو رحم ادلرأة إذا بلغت يعتادىا يف أوقات معلومة:الحيض*
. وىو الدـ اخلارج من فرج ادلرأة عقب الوالدة : النفاس * 

:  ما ؽلنعو احليض والنفاس 
 .فال غلوز للرجل أف غلامع زوجتو وىي حائض أو نفساء:اجلماع- 
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الصالة والصياـ والطواؼ، غَت أف الصياـ يقضى بعد الطهر والصالة ال - 
احلائض والنفساء ال غلوز ذلا أف تصلي أو تصـو أو تطوؼ وىي  )تقضى 
 . (حائض 

. مس ادلصحف والقراءة فيو - 
 . (فاحلائض ال غلوز ذلا أف تدخل ادلسجد  )دخوؿ ادلسجد - 
. (ال غلوز للرجل أف يطلق زوجتو وىي حائض أو نفساء)الطالؽ- 
 

 : الصالة - 2
وىي أعظم أركاف اإلسالـ بعد الشهادتُت فهي الركن الثاين يف اإلسالـ ، 
ومن تركها بالكلية كفر وال تصح من ادلسلم إذا أراد أف يؤديها إالّ إذا 
كاف مستوفياً جلميع شروطها وأركاهنا وواجباهتا ، متجنباً مبطالهتا ، وال 

 . تكوف كذلك إالّ أف يصليها كما صاّلىا رسوؿ اهلل 
 وىي ما ُيستعد بو ألداء الصالة ، وال تصح الصالة :شروط الصالة  

: بدوهنا من غَت عذر شرعي وىي 
. بالوضوء(.كالبوؿ والغائط والريح ،)الطهارة من احلدث األصغر  -ٔ
. بالغسل (اجلنابة ،واحليض ،والنفاس)الطهارة من احلدث األكرب  -ٕ
فال تصح الصالة قبل دخوؿ وقتها ، فال يصلي .. دخوؿ الوقت  -ٖ

.. الظهر مثاًل قبل دخوؿ وقت الظهر وىكذا 
وىي  )فال تصح الصالة بالتوجو إىل غَت القبلة   .. إستقباؿ القبلة  -ٗ

 . (الكعبة 
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 )فال تصح الصالة مع انكشاؼ شيء من العورة .. سًت العورة   -٘
وىي من السرِّة إىل الركبة بالنسبة للرجل وكل جسم ادلرأة ماعدا الوجو 

 .(والكفُت 

: عورة اإلنساف يف الصالة 
وعورتو مابُت السره والركبة وكذلك األنثى غَت البالغة  : الرجل 
وكلها عورة إال وجهها وتغطيو إذا كاف حوذلا رجاؿ أجانب  : ادلرأة 
الفرجاف فقط  :  الصيب 

 
. وىي إرادة أداء الصالة اليت قاـ من أجلها وزللها القلب..النية  -ٙ
 
 

: كيفية أداء الصالة 
  يتوجو ادلصلي إىل القبلة أينما كاف ، قاصداً بقلبو فعل الصالة اليت يريدىا

فالقياـ مع القدرة  }، قائماً         (..صالة الظهر أو صالة العصر أو )
.  {ركن من أركاف الصالة 

  وتكبَتة اإلحراـ ركن  } . (اهللُ َأكرب  )يكرب تكبَتة اإلحراـ وىي أف يقوؿ
من أركاف الصالة ، أّما بقية التكبَتات اآليت ذكرىا يف الصالة فهي 

  {. واجب من واجباهتا 
  ُث يضع يده اليمٌت على اليسرى ويضعهما على صدره  .
  يقرأ سورة الفاربة وىي ركن ، ُث يقرأ ما تيسر من القرآف .
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  ظهره حاؿ الركوع ، واضعاً يديو ()جاعاًل رأسو حياؿ )يكرب ويركع 
ويطمئن يف ركوعو ويقوؿ سبحاف ريب العظيم ، واألفضل أف  (على ركبتيو 
. { والركوع ركن ، وقوؿ سبحاف ريب العظيم واجب }  . (يقوذلا ثالثاً 

  ًرافعاً يديو خالؿ  {وىذا ركن  }يرفع رأسو من الركوع ويستوي قائما
إف كاف إماماً أو  (مسع اهلل دلن محده  ) منكبيو قائاًل ()ذلك إىل حذو

وقوؿ مسع اهلل دلن محده ،  }(ربنا ولك احلمد)منفرداً ، ويقوؿ حاؿ قيامو 
 .  (){ربنا ولك احلمد واجب 

  الكفاف : واألعضاء السبعة ىي )ُث يسجد على أعضائو السبعة وىو ركن
اهلل :أي قائاًل ) مكرباً   (، واجلبهة مع األنف ، والركبتاف ، والقدماف 

واألفضل أف يقوذلا ثالثاً ( سبحاف ريب األعلى)ويقوؿ يف سجوده  (أكرب
 . (وقوؿ سبحاف ريب األعلى واجب }.
  ُث يرفع رأسو من السجود مكرباً وغللس ، والرفع واجللوس  ركن ، ويقوؿ

ويطمئن يف جلوسو وىي  (ربّْ اغفر يل وىذا القوؿ واجب  )يف جلوسو 
. ركن 

  ُث يسجد السجدة الثانية مكرباً ويفعل فيها كما فعل يف السجود األوؿ( 
 . (فتكوف ىذه ركعة كاملة

  يرفع رأسو مكرباً ُث ينهض قائماً إىل الركعة الثانية وىو ركن،ويفعل كما
. فعل يف الركعة األوىل 

                                                           
. يكون ظهره ورأسو باستقامة واحدة ومستوى واحد : حيال  - 
. تكوف األكف دبستوى الكتفُت : حذو  - 
 ( . ربنا ولك احلمد ): وإظلا يرفع إذا مسعها من اإلماـ ويقوؿ (مسع اهلل دلن محده  )ال يقوؿ : وادلأمـو  - 
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  إذا كانت الصالة ثنائية أي ركعتُت فقط ، كصالة الفجر واجلمعة والعيد
جلس بعد رفعو من السجدة الثانية يف الركعة الثانية ويقرأ التشهد يف ىذا 

التحيات هلل والصلوات والطيبات ، السالـ عليك أيها  }: اجللوس وىو 
النيب ورمحة اهلل وبركاتو السالـ علينا وعلى عباد اهلل الصاحلُت ، أشهد أف 

اللهم صلّْ } : ُث يقوؿ  {ال إلو إالّ اهلل وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو 
على زلمٍد وعلى آِؿ زلمد كما صليت على إبراىيم  وعلى آؿ إبراىيم  
إنك محيد رليد ، وبارؾ على زلمد وعلى آِؿ زلمد كما باركت على 

وقراءة التشهد يف آخر }  . (إبراىيم وعلى آِؿ إبراىيم إنك محيد رليد 
. {الصالة مع الصالة اإلبراىيمية ركن من أركاف الصالة 

  ًؽلينا  (السالـ عليكم ورمحة اهلل)ُث يسلم عن ؽلينو وعن  الو قائال
 . (والتسليمتاف ركن ).و اال

  وإف كانت الصالة ثالثية أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء قرأ التشهد
وقراءة التشهد ىنا مع اجللوس لو واجب من واجبات  }السابق جالساً 

ويأيت بركعة كاملة إذا ( اهلل أكرب ) ُث ينهض قائماً وىو يقوؿ  {. الصالة 
كانت ثالثية ُث يقرأ التشهد بعد الثالثة ، ويأيت بركعتُت إذا كانت رباعية 

.  ُث يقرأ التشهد  بعد الرابعة ويسلم عن ؽلينو و الو كما تقدـ 
  وىي أف ال يقدـ  )الًتتيب بُت األركاف كما ىي يف صفة الصالة ركن

.  (ركن على ركن 
  وىي التأين وعدـ  )والطمأنينة يف مجيع األركاف ركن من أركاف الصالة

 . (االستعجاؿ يف أدائها 
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: ( ) وأركاف الصالة الوارد ذكرىا يف صفة الصالة
: ال تصح الصالة بدوهنا  فمن تركها عمداً أو سهواً بطلت صالتو 

  وأما واجبات الصالة الوارد ذكرىا يف صفة الصالة ،فمن تركها عمداً 
بطلت صالتو ، ومن تركها سهواً جربىا بسجدتُت يسجدعلا يف هناية 

. الصالة علا سجدتا السهو 
 

: مبطالت الصالة 
األكل -     ترؾ ركن من أركاف الصالة أو واجٌب من واجباهتا عمداً 

خروج الريح أو ما -الكالـ عمداً بغَت ما ورد ألداء الصالة -والشرب عمداً 
اإلضلراؼ -  احلركة الكثَتة ادلتتالية من غَت ضرورة  -  ()يوجب الوضوء

زيادة ركوع أو سجود أو -  الضحك يف الصالة -عن القبلة جبميع البدف
 . (بالنسبة للمأمـو  )مسابقة اإلماـ -قياـ أو قعود عمداً 

 
جدول يبين أوقات الصالة المفروضة وعدد ركعاتها 

أوقاهتا 
عدد 
الركعا
ت 

الصال
ة 

من طلوع الفجر الصادؽ إىل طلوع الشمس  الفجر  2
من زواؿ الشمس إىل أف يصَت ظل كل شيء مثلو  الظهر  4

                                                           
السجود على . 6الرفع منو واإلستواء قائماً . 5الركوع . 4قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة . 3تكبيرة اإلحرام . 2القيام مع القدرة . 1- 

. 9التشهد األخير   . 8الجلوس بين السجدتين   . 7  (الكفان ، والجبهة مع األنف ، والركبتان ، والقدمان  ): األعضاء السبعة  وىي 
. الطمأنينة في جميع األركان . 13الترتيب بين األركان . 12التسليمتان . 11الصالة اإلبراىيمية . 10الجلوس للتشهد األخير 

. مثل نواقض الوضوء ونواقض الغسل واتصاؿ النجاسات بادلصلي  - 
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من أف يصَت ظل كل شيء مثلو إىل أف يصَت ظل 
كل شيء مثليو  العصر  4

من غروب الشمس إىل غياب الشفق األمحر  ادلغرب  3
من غياب الشفق األمحر إىل منتصف الليل 

والضرورة إىل الفجر  العشاء  4

 
 
 

:  أمور متعلقة بالصالة  
. صالة اجلماعة واجبة على الرجاؿ ، دوف النساء - أ
 .األذاف واإلقامة واجباف على الرجاؿ دوف النساء - ب
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: صيغة األذان ىي * 
اهلل أكػػرب اهلل أكػػػػرب  اهلل أكػػرب اهلل أكػػػػرب 

أشػػهػد أف ال إلو أالّ اهلل أشػػهػد أف ال إلو أالّ اهلل 
أشػهد أف زلمداً رسوؿ اهلل أشػهد أف زلمداً رسوؿ اهلل 

حػػي عػلػى الػػصالة  حػػي عػلػى الػػصالة 
حػػي عػلػى الػػفالح حػػي عػلػى الػفػالح 
اهلل أكػػرب اهلل أكػػػػرب  ال إلػػػػػػػو إالّ اهلل 

الصالة خَت من النـو  مرتُت  )ويف أذاف صالة الفجر يقوؿ  : مالحظة * 
.  ( بعد حي على الفالح وقبل اهلل أكرب  اهلل أكرب

اإلقامة لكل صالة ، فريضة على الرجاؿ عند القياـ ألداء الصالة - ج
: وصيغتها 

اهلل أكػػرب اهلل أكػػػػرب 
أشػػهػد أف ال إلو أالّ اهلل أشػهد أف زلمداً رسوؿ اهلل 

حػػي عػلػى الػػصالة  حػػي عػلػى الػػفالح 
قػػد قػامػت الػػصالة قػػد قػامػت الػػصالة 

 اهلل أكػػرب اهلل أكػػػػرب ال إلػػػػػػػػو إالّ اهلل
:  وجوب صالة الجماعة 
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" وأقيموا الصالة وأتوا الزكاة وركعوا مع الراكعُت : قاؿ تعاىل 

قاؿ أىل العلم ىذه األية الكرؽلة نص يف وجوب صالة اجلماعة ومشاركة 

ادلصلُت يف صالهتم  

"  00وإذا كانت فيهم فأقمت ذلم الصالة "  قاؿ تعاىل 

 فأوجب سبحانو أداء الصالة يف اجلماعة يف حاؿ احلرب فكيف يف حاؿ 

السلم ولو كاف أحد يسامح يف ترؾ صالة اجلماعة لكاف ادلصافوف للعدو 

ادلهددوف باذلجـو عليهم يف أي وقت  

لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة : وقاؿ عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو 
(  00وما يتخلف عن الصالة إال منافق علم نفاقو أومريض 

ولقد كاف الرجل يؤتى بو يهادى بُت " وقاؿ 

"  الرجلُت حىت يقاـ يف الصف

إنو ليس يل :وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم لرجل أعمى دلا سألو فقاؿ لو 
قائد يقودين إىل ادلسجد فهل يل رخصة أف أصلي يف بييت ؟ قاؿ النيب صلى 

اهلل عليو ةسلم أتسمع النداء بالصالة ؟ قاؿ نعم  
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قاؿ فأجب  
ال صالة جلار ادلسجد إال : وقاؿ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو 
من مسع ادلنادي  : بادلسجد قيل ومن جار ادلسجد قاؿ 
من مسع النداء فلم يأتو مل ذباوز : وقاؿ احلسن بن علي رضي اهلل عنو 
صالتو رأسو إال من عذر        

  ولو حبس اإلنساف يف مكاف أو مرض فلم يستطيع استخداـ ادلاء
ومل غلد ما يتيمم بو وعجز عن ذلك صلى على حسب حالو 

فَاتػَُّقوا اللََّو }: بدوف وضوء وال يتيمم وال إعادة عليو لقولو تعاىل 
{. َما اْسَتَطْعُتمْ 

 :قضاء الفوائت 

وىي الصالة اليت من تركها لعذر شرعي وغلب عليو قضائها ، سواء كاف 
.. عن نـو أو نسياف أو إغماء  أو
من نسي صالة أو ناـ عنها فكفارهتا أف "  لقولو صلى اهلل عليو وسلم 

البخاري " يصليها إذا ذكرىا 
وجوب الًتتيب بُت الفوائت لفعل النيب صلى اهلل عليو : والقوؿ الراجح ىو

 وسلم

أف ادلشركُت شغلوا رسوؿ : " فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ 
اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن أربع صلوات يـو اخلندؽ حىت ذىب من الليل 
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ما شاء اهلل فأمر بالال فأذف ُث أقاـ فصلى الظهر ُث أقاـ فصلى العصر ُث 
. أقاـ فصلى ادلغرب ُث أقاـ فصلى العشاء

 

: سجود السهو

سجدتاف يسجدعلا ادلصلي يف اخر الصالة اذا سها يف صالتو  

:        ولسجود السهو ثالث اسباب 

الزيادة  - 

 النقص - 

 الشك- 

 00أف يزيد ادلصلي يف صالتو سهواً ركوعاً أو: مثاؿ الزيادة 

  فإنو يسجد بعد السالـ سجدتُت  
أف يقـو عن التشهد األوؿ فيًتكو ناسياً أو أف ينسى أف : مثاؿ النقص 

سبحاف ريب األعلى يف السجود أو أف ينسى أف يقوؿ سبحاف : يقوؿ 
ريب العظيم يف الركوع فهنا يسجد قبل أف يسلم وبعد الفراغ من 

التحيات  
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يشك وىو يف الصالة ىل صلى أربعاً أو ثالثاً : مثاؿ الشك - 
فهذا لو حالتاف 

أف يغلب على ظنو أحد األمرين فيبٍت على غالب ظنو : األوىل 
 ويسجد للسهو بعد السالـ 

يشك لكن ال يًتجع عند شئ فإنو يبٍت على اليقُت وىو : الثانية 
 األمل ويف ىذه احلالة يسجد للسهو قبل أف يسلم 

ىكذا جاءت السنة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم  
 

: نوافل الصالة- د 
من رمحة اهلل بعباه أف شرع لكل عبادة واجبة تطوعاً من جنسها ليكوف جرباً 

: دلا قد يقع يف الفرائض من نقص ومنها
وىي آكد سنن الصالة والصحيح أف الرواتب اثنتا عشرة : الرواتب 
: ركعة 

. أربع ركعات قبل الظهر- 1
 .ركعتاف بعد الظهر- 2

 .ركعتاف بعد ادلغرب- 3

 .ركعتاف بعد العشاء- 4

 .ركعتاف قبل الفجر-5
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وىذه الرواتب من النوافل ادلؤكدة اليت كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ػلافظ 
عليها وأكدىا نافلة الفجر فقد كاف النيب صلى اهلل عليو وسلم ال يًتكها يف 

ما من عبد مسلم يصلي هلل كل :"حضر وال سفر قاؿ صلى اهلل عليو وسلم
. رواه مسلم" يـو وليلة اثنيت عشرة ركعة تطوعاً إال بٌت اهلل لو بيتاً يف اجلنة

: الوتر
وىو من آكد النوافل وزبتم بو صالة الليل وأفضل أوقاتو آخر الليل  

" اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً " قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 أقلو ركعة واحدة وأكثره إحدى عشر ركعة ، يصلي اثنتُت اثنتُت يسلم بعد 

. كل ركعتُت ُث يصلي واحدة توتر لو ما صلى
 

:  صالة الجمعة 
يَأَيّػَها اّلِذيَن آَمنُػَواْ ِإَذا نُوِدَي  :واجبة على البالغُت من الرجاؿ لقولو تعاىل

وىي   () لِلّصاَلِة ِمن يَػْوـِ اجلُُْمَعِة فَاْسَعْواْ ِإىَلَ ِذْكِر الّلِو َوَذُرواْ اْلبَػْيَع  
ركعتاف يصليها اخلطيب باجلماعة بدؿ صالة الظهر من يـو اجلمعة  ،  
يستحب ذلا االغتساؿ ولبس النظيف من الثياب والتطيب والتبكَت يف 

وال غلوز الكالـ إذا شرع اخلطيب . الذىاب إىل ادلسجد قبل دخوؿ وقتها
 .وػلـر البيع والشراء  عند النداء الثاين ذلا . باخلطبة

فإف مل يصلي اجلمعة لعذر كمرض أو سفر يصليها ظهراً أربع ركعات إف 
كاف مقيماً وركعتُت قصراً إف كاف مسافراً 
                                                           

 ( 9 ) الجمعة 
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 بعض أحكام السفر

 .يرخص للمسافر قصر الصالة الرباعية إىل ركعتُت -   

غلوزللمسافر أف غلمع بُت الظهر والعصر وبُت ادلغرب والعشاء مجع  -   
تقدمي أو تأخَت حاؿ سَته يف سفره  ولكن يفضل أف الغلمع بُت الصلوات 

.  إال إذا احتاج إىل اجلمع (يف مكاف سفره الذي قصده )وىو نازؿ
يرخص للمسافر أف يفطر يف هنار رمضاف ماداـ مسافراً ُث يقضي ما - 

افطره  بعد رمضاف  
لقولو   (إذا فارؽ بنياهنا)يبدأ العمل برخص السفر من حُت ؼلرج مدينتو 

 َوِإَذا َضَربْػُتْم يف اأَلْرِض فَػَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأف تَػْقُصُرواْ ِمَن الصَّاَلةِ }:تعاىل 
 101النساء{ ...
  

 :  (عيد الفطر وعيد األضحى  )صالة العيدين 
 سنة مؤكدة وقاؿ بعض العلماء أهنا واجبة ، على الرجاؿ واألفضل خروج 

. النساء ذلا 
   ويستحب ذلا االغتساؿ ولبس اجلميل من الثياب والتطيب  والتكبَت 

إىل أف ؼلرج اإلماـ لصالة العيد  ()ليليت العيدين، ويستمر يف التكبَت ادلطلق
،ويستمر التكبَت ادلقيد يف عيد األضحى فقط إىل ()ُث يكوف التكبَت ادلقيد

                                                           
. ىو ليس لو وقت أو زمان معيَّن:  التكبير المطلق 
. ىو الذي يكون أدبار الصلوات:  التكبير المقيَّد   
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اهلل أكرب ):غروب  س اليـو الرابع من العيد بعد كل صالة  وصيغة التكبَت
 .(اهلل أكرب  ال إلو إالّ اهلل،واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد

: صالة الكسوف 
وىي سنة مؤكدة يف حق الرجاؿ والنساء تصلى عند كسوؼ الشمس أو 

. خسوؼ القمر مع الدعاء واالستغفار والصدقة وغَت ذلك
 ف وسجدتاف وركوعافويف كل ركعة قياما، وىي ركعتاف غلهر فيهما  بالقراءة 

 ،
: صفتها

ًً ُث يرفع  يقرأ يف الركعة األوىل الفاربة وسورة طويلة ُث يركع ركوعاً طوياًل
ُث يقرأ ، بعد اعتدالو " مسع اهلل دلن محده ربنا ولك احلمد" رأسو ويقوؿ 

ُث يركع فيطيل الركوع ، وسورة طويلة اقصر من األوىل  (مرة ثانية)الفاربة 
مسع اهلل دلن محده ربنا ولك " ُث يرفع رأسو ويقوؿ ، ولكن اقصر من األوؿ 

ُث يصلى ، ُث يسجد سجدتُت طويلتُت وال يطيل اجللسة بينهما "  احلمد 
.  الركعة الثانية مثل األوىل ُث يتشهد ويسلم 

: صالة االستسقاء 
وىي سنة مؤكدة ثابتة من فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم تشرع صالهتا 

عندما ينقطع ادلطر وذبدب األرض وصفتها ووقتها وأحكامها كصفة صالة 
.  العيد
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:     أحكام الجنائز 

من نيح عليو فإنو  } :   ػلـر النوح والصراخ على ادليت إذا مات ، قاؿ 
. أما البكاء فال بأس .  {يعذب دبا نيح عليو يـو القيامة 

وربد ادلرأة على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشرة أياـ وال ربد على غَت 
. زوجها أكثر من ثالثة أياـ 

. ىو عدـ خروج ادلرأة من بيتها إالّ لضرورة :  واإلحداد 
.  وعدـ تزينها بلباٍس أو كحٍل أو طيٍب أو ضلوه 

و ال  تُنكح ادلرأة  وال زُبطب  وال يُتعرض ذلا باخلطبة أثناء  فًتة  
. إحدادىا على زوجها 

: الغسل للميت 
 وغلب غسل ادليت سواء كاف رجاًل أو إمرأة صغَتاً كاف أو كبَتاً  

:  صفة الغسل آّزئة 
.  إفراغ ادلاء على جسد ادليت،وذلك حىت يعم بو سائر اجلسد -ٔ
. ويستحب أف يُػَوضَّئ ادليت وضوء الصالة ، ُث يغسلو ثالثاً  -ٕ
فإف عجز عن غسلو ألي سبب من األسباب بادلاء ؽَلََّمُو  بالًتاب  -ٖ

. كما يُتيمم للصالة 
الرجل يغسل الرجل وغلوز أف يغسل زوجتو  ،  وادلرأة تغسل ادلرأة  -ٗ

. وغلوز أف تغسل زوجها 
 :التكفُت
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 (دبا يف ذلك الرأس والرجالف  )وغلب تكفُت ادليت، وىو سًت سائر جسده 
بالقماش أو بالثياب وضلوه  ، يُلف بو ادليت لفاً ويستحب أف يكوف الكفن 

. ثالث لفائف للرجل ومخسة للمرأة 
ذبب الصالة على ادليت ويكفي أف يصلي عليو بعض : الصالة على ادليت 

(. )ادلسلمُت ، ويشًتط للصالة على اجلنازة ما يشًتط للصالة ادلفروضة 
 :صفة صالة الميت 

عند رأس ادليت إف كاف رجاًل ) توضع اجلنازة يف جهة القبلة ويقف اإلماـ 
والناس وراءه ثالثة صفوؼ فأكثر ، فإف مل يوجد إالّ  (وعند وسط ادلرأة 

. شخٌص واحٌد صّلى عليو وحده 
ُث يكرب أربع تكبَتات ، يقرأ بالفاربة بعد التكبَتة األوىل سراً 

 
مكان وقوف اإلمام أو المنفرد 

 
بعد التكبَتة الثانية وبالدعاء للميت بعد ()يف نفسو وبالصالة اإلبراىيمية 

التكبَتة الثالثة ، ُث التكبَتة الرابعة وال يقرأ بعدىا شيئاً ُث التسليم عن جهة 
. اليمُت فقط تسليمة واحدة 

 :الدفن 

                                                           
. راجع شروط الصالة - 
. راجع صيغة الصالة اإلبراىيمية في صفة الصالة -  

الرأس 

 

 امرأة

الرأس 

 

 رجل
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فيما ُيسمى  ) واجب ، وىو مواراة جسده كاماًل  بالًتاب ودفن الميت 
بعد توجيو ادليت يف قربه إىل جهة  القبلة ووضعو على جنبو  (بالقرب 
. األؽلن 

: وينبغي مالحظة اآليت يف الدفن 
 بتسوية القبور باألرض غَت أف  رفع تسوية القرب باألرض ألمره  -ٔ

. القرب قدر شرٍب إستحبو مجهور العلماء 
.  عن ذلك ػلـر ذبصيص القرب والبناء عليو لنهي النيب    -ٕ
. ربرمي بناء ادلساجد على القبور  -ٖ
. ربرمي نبش القبور  -ٗ
 .حرمة اجللوس على القبور  -٘

: التعزية
ما من مؤمن :" يستحب تعزية أىل ادليت لقولو صلى اهلل عليو وسلم- 

" يعزي أخاه دبصيبتو إال كساه اهلل عز وجل من حلل الكرامة يـو القيامة
. وتكوف التعزية بأي لفظ  يواسى ّٔا أىل ادليت من الدعاء والتصبَت وضلوىا

 ومن اذلدي النبوي صنع الطعاـ ألىل ادليت كما قاؿ النيب صلى اهلل عليو  -
اصنعوا آلؿ جعفر : " وسلم دلا مات جعفر بن أيب طالب رضي اهلل عنو 

فمن البدع أف  يشتغل أىل ادليت بصنع ، " طعاماً فقد أتاىم ما شغلهم
 .الطعاـ وػلتمع الناس عندىم ليأكلونو
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مل يكن من ىدي النيب صلى اهلل عليو وسلم أف غلتمع وغللس للعزاء وال - 
يقرأ للميت القرآف ال عند قربه  وال غَته بل اذلدي النبوي أف يكثر للميت 

 : قاؿ صلى اهلل عليو وسلم دلا فرغ من دفن ميت ، الدعاء

 إذا :"وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم" استغفروا ألخيكم واسألوا لو التثبيت  " 
أو علم ينتفع بو أو من ثالث صدقة جارية  مات اإلنساف انقطع عملو إال

  " ولد صاحل يدعو لو
 
 
 

: الصيام - 3
 (اجلماع أو إنزاؿ ادلٍت  )  وىو اإلمساؾ عن الطعاـ والشراب والشهوة 

وسائر ادلفطرات بنية العبادة ، من طلوع الفجر إىل  غروب الشمس ، يف 
  :لقولو تعاىل . شهر رمضاف من كل عاـ فرضاً ويف سائر أياـ العاـ نفاًل 

 َشْهُر َرَمَضاَف اّلِذَي أُْنزَِؿ ِفيِو اْلُقْرآُف ُىًدى لّلّناِس َوبَػيّػَناٍت ّمَن اذْلَُدَى
َواْلُفْرقَاِف َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الّشْهَر فَػْلَيُصْمُو َوَمن َكاَف َمرِيضاً أَْو َعَلَى َسَفٍر 

َفِعّدٌة ّمْن أَيّاـٍ ُأَخَر يُرِيُد الّلُو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلواْ اْلِعّدَة 
بٍت  } : ، ولقولو ()َولُِتَكبّػُرواْ   الّلَو َعَلَى َما َىَداُكْم َوَلَعّلُكْم َتْشُكُروفَ 

شهادة أف ال إلو إالّ اهلل وأف زلمداً رسوؿ اهلل ، وإقاـ : اإلسالـ على مخٍس 
. متفق عليو  {الصالة ، وإيتاء الزكاة ،وصـو رمضاف ،وحج البيت 

                                                           
 ( . 185 )البقرة - 
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، أف يكوف  (رجاًل كاف أو إمرأة  ) ويشًتط يف وجوب الصـو على ادلسلم 
. عاقاًل بالغاً ، وادلرأة يشًتط ذلا أف تكوف طاىرًة من دـ احليض والنفاس 

:  (المفطرات  ) ويفسد الصوم 
أّما من احتلم وىو صائم فال  )باألكل والشرب واجلماع وخروج ادلٍت  -ٔ

ووصوؿ ادلائع  (يفسد صومو ، واإلحتالـ ىو خروج ادلٍت وىو نائم 
. أو غَته إىل اجلوؼ ، وخروج الدـ باحليض أو النفاس يفسد الصـو 

ومن نوى الفطر أفطر ولو مل يتعاط شيئاً من ادلفطرات السابقة  -ٕ
. ومن تعاطى شيئاً من ادلفطرات ناسياً ال يفسد صومو  -ٖ
أف  يفطر  (وىي مسَتة يـو وليلة  )وغلوز للمسافر مسافة قصر  -ٗ

ويقضي صومو بعد رمضاف ، كما غلوز للمريض الذي ال يقدر على 
الصـو أو يضره الصـو أف يفطر ، ويقضي صومو بعد رمضاف وكذا 
احلامل أو ادلرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدىا أفطرت 

. وقضت صومها بعد رمضاف 
والشيخ الكبَت وادلرأة إذا بلغت سناً من الكرب ال يقوى  معو على الصـو  -٘

: وادلد  )      ، أفطر وتصدؽ عن كل يـو يفطره مداً من الطعاـ  
  .(كيلو إالّ ربعاً تقريباً 

: آداب الصيام المستحبة
"  تسحروا فإف يف السحور بركة:" السحور لقولو صلى اهلل عليو وسلم- 
 .ويستحب تأخَت السحور إىل قريب الفجر- 
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ال يزاؿ :" تعجيل الفطور عند ربقق الغروب لقولو صلى اهلل عليو وسم- 
"  الناس خبَت ما عجلوا الفطر

ويستحب أف يفطر على رطباً فإف مل غلد فعلى سبر فإف مل غلد فعلى - 
 .ماء

 .كثرة قراءة القرآف والذكر والدعاء والصدقة- 

. صالة الًتاويح مع مجاعة ادلسلمُت - 
: اإلعتكاف
َواَل تُػَباِشُروُىنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَف يف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد الّلِو   } :قاؿ تعاىل 

ُ الّلُو آيَاتِِو لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوَف   187البقرة{َفاَل تَػْقَربُوَىا َكَذِلَك يُػبَػُتّْ
واالعتكاؼ من العبادات ادلسنونة ، فعلها النيب صلى اهلل عليو وسلم يف 

رمضاف ترقباً لليلة القدر  
قراءة القرآف  )وىو أف يلـز ادلعتكف مسجداً من ادلساجد لغرض العبادة - 
  ( الدعاء – الذكر – الصالة –
الؼلرج من ادلسجد خالؿ فًته اعتكافو ال ألمر دنيوي وال ديٍت اللهم -  

 . إال صالة اجلمعة إذا مل يكن يف مسجده مجعو

العشر األواخر من رمضاف يعتكفها ، وأكمل االعتكاؼ زمناً ومدة - 
كاملة وأقل اإلعتكاؼ يـو وليلة  

:  صالة التراويح
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من قاـ رمضاف : " وىي من قياـ رمضاف قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم - 
أؽلانا واحتساباًغفر لو ماتقدـ من ذنبو 

ادلستحبة يف شهر رمضاف الينبغي للمرء أف ؼلل ّٔا دلا فيها  وىي من النوافل
 من األجرالعظيم 

تصلي مجاعة مع اإلماـ فمن صلى مع إمامو حىت ينصرؼ أي حىت يفرغ - 
 " منها كتب لو قياـ ليلو 

 كلو  ؿوغلوز لو أف  يصليها وحده لكن يفوتو أجر اجلماعة وأجر قياـ اللي- 
وأفضل عدد تصلي بو إحدى عشرة ركعة الف النيب صلى اهلل عليو وسلم - 
"   عشر ركعة إحدىمن كاف يزيد يف رمضاف والغَته على " 
صالة :"وغلوز بأقل وأكثر من ذلك دلا ثبت عنو صلى اهلل عليو وسلم- 

الليل مثٌت مثٌت فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لو ما 
". صلى
 

:  الزكاة -  4
 الركن الثالث من أركاف اإلسالـ وقرينة الصالة يف كتاب اهلل  

وىي حق واجب يف ماؿ معُت لطائفة معينة يف وقت زلدد حلكم عظيمة * 
( .  ) ُخْذ ِمْن أَْمَواذلِِْم َصَدَقًة ُتَطّهُرُىْم َوتُػزَّكيِهْم َِّٔا :قاؿ اهلل تعاىل . 

شهادة أف ال إلو إالّ اهلل : بٍت اإلسالـ على مخٍس  } : وقاؿ الرسوؿ 
                                                           

 ( . 103 )التوبة - 
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وأف زلمداً رسوؿ اهلل ، وإقاـ الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصـو رمضاف ، وحج 
. متفق عليو {البيت 
وىي ليست تربعاً يتفضل ّٔا من يعطيها ، وإظلا ىي حٌق واجب وعبادة * 

مالية أوجبها اهلل للفقراء لقضاء حوائجهم وتفريج كرّٔم ، تكفر اخلطايا ، 
. وتدفع البالء ، ومصدر قوي إلشاعة الطمأنينة 

: واألمواؿ اليت ذبب فيها الزكاة أربعة أصناؼ وىي * 
أما الفواكو و  (احلبوب ، الثمار ، وادلعادف )اخلارج من األرض  -

.  اخلضروات فال زكاة فيها 
 . (اإلبل والبقر والغنم )بػهيمة األنعاـ  -
.  الذىب والفضة ،أما غَتعلا من اجلواىر النفيسة فال زكاة فيها  -
وأما ما أُعد لإلستعماؿ  (كل ما أُعد للتجارة  )عروض التجارة  -

. كالفرش واألثاث وادلسكن  والسيارة وضلوىا فال زكاة فيها 
وال ذبب الزكاة يف األمواؿ السابقة إالّ إذا بلغت النصاب الذي حدده   * 

. الشارع 
القدر الذي إذا بلغو ادلاؿ ذبب فيو الزكاة ، وإالّ فال ، وىو : والنصاب ىو

 ؼلتلف باختالؼ األمواؿ 
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:         أُنظر اجلدوؿ اآليت 
: الخارج من األرض : أواًل 

مقدار ما ؼلرج منو  النصاب  الصنف األوؿ 
 (نوع ادلاؿ )

إذا كانت تسقى بواسطة 
بدوف  )األهنار واألمطار 

فإف فيها العشر ،  (كلفة 
وأما إذا كانت تسقى 

 بواسطة ادلكائن والرافعات
فإف فيها نصف  (بكلفة  )

. العشر 

 ( 5 )إذا بلغت 
. أوسق فأكثر

صاع 60=والوسق
 ( 4 )= الصاع 

حفنات شللوءة بيدي 
 كيلو 3 )الرجل 
 (تقريباً 

احلبوب والثمار 
إذا بدا صالح  )

الثمرة واشتد 
(  احلب

ربع العشر 
إذا بلغ نصابو نصاب 
الذىب والفضة أو 

. أكثر

ادلعدف  
اخلارج من  )

 (األرض 
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:  بهيمة األنعام : ثانياً 
مقدار ما ؼلرج منو  النصاب  الصنف األوؿ 

 (نوع ادلاؿ  ) 
شاة  5 – 9 

شاتاف اإلبل  10 – 14 
ثالث شياه  15 – 19 
أربع شياه  20 – 24 
عجل لو سنة  30 – 39 

البقر 
ما مت لو سنتاف  )مسنة 

 ) 40 – 59 

تبيعاف  60 – 69 
مسنة وتبيع  70 – 79 
شاة  40 – 120 

شاتاف الغنم  121 –200 
ثالث شياه  201 – 399 

 
 
 
 
 



 -50 - 
 

: النقدان : ثالثاً 
مقدار ما 
ؼلرج منو  النصاب  نوع )الصنف األوؿ 

 (ادلاؿ 
ربع العشر  غراماً فأكثر  ( 85 )إذا بلغ   الذىب 
ربع العشر  غراماً  ( 595 )إذا بلغت  الفضة 
ربع العشر  نصأّا نصاب الذىب والفضة  األوراؽ النقدية 

: عروض التجارة : رابعاً 
مقدار ما 
ؼلرج منو  النصاب  الصنف األوؿ 

 (نوع ادلاؿ)
ربع العشر  نصأّا نصاب الذىب والفضة  عروض التجارة 

 
 (سنة  كاملة  ) وال زكاة في األموال السابقة إالّ إذا حال عليها الحول 

: بعد ملكو إياىا ما عدا 
احلبوب والثمار ، فإف موعد إخراج الزكاة إذا بدا صالح الثمرة واشتد  -ٔ

. احلب 
أرباح عروض التجارة ، زبرج زكاهتا مع أصلها وإف مل ػلل عليها  -ٕ

. احلوؿ 
 نتاج ّٔيمة األنعاـ زبرج زكاهتا مع أصلها وإف مل ػلل عليها احلوؿ  -ٖ
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   :(أىل الزكاة  )مصارف الزكاة * 
: وال تعطى الزكاة إالّ  لثمانية أصناؼ ، وىم 

. الفقراء - 1
الساعي يف ):العاملُت عليها - 3

مجعها وتوزيعها وإدارهتا أليتاـ 
 . (ادلسلمُت 

 
ادلسلم العبد ):ويف الرقاب - 5

 (ُيشًتى بالزكاة ليعتق
الغازي يف ): ويف سبيل اهلل - 7

سبيل اهلل إلعداد الرجاؿ 
والسالح والزاد وسائر 

 . (متطلبات اجلهاد

. ادلساكُت -2
الرجل ادلسلم ):ادلؤلفة قلؤّم- 4

يكوف ضعيف اإلسالـ فُيعطى 
من الزكاة تأليفاً لقلبو أو لرجل 
كافر ترغيباً يف إسالمو أو كف 

. (شره 
وىم ادلدينوف :  الغارمُت - 6

الذين تعّذر عليهم سداد دينهم 
فيعطوف من الزكاة لسداد ديوهنم  

ادلسافر ادلنقطع ): وابن السبيل-8
عن بلده وأصابتو احلاجة ، 

فُيعطى من الزكاة وإف كاف غنياً يف 
 (بلده
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: زكاة الفطر
   وىي الزكاة اليت ؼلرجها ادلسلم ليلة عيد الفطر أو يـو العيد قبل صالة 
العيد ومقدارىا صاع من الطعاـ ، وتعطى للفقراء وادلساكُت من أىل البلد 

 .ومقدار الصاع ثالث كيلوات تقريباً . طهرة للصائم وطعمة للمساكُت 
 

 :صدقة التطوع

مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَف أَْمَواذَلُْم يف َسِبيِل الّلِو َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَبَتْت } :قاؿ تعاىل- 
َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلّْ ُسنبُػَلٍة مَّْئُة َحبٍَّة َوالّلُو ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء َوالّلُو َواِسٌع 

. 261البقرة{َعِليٌم 
إف الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة :" وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم- 

 .رواه الًتمذي وحسنو" السوء

يا ابن آدـ أنفق : قاؿ اهلل تبارؾ و تعاىل:" وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم- 
 .رواه البخاري"أُنفق عليك

 (أي يـو القيامة)كل امرؤ يف ظل صدقتو:" وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم-  
 .صحيح الًتغيب"حىت يقضى بُت الناس

سادات الناس يف الدنيا األسخياء ويف : "وقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو- 
 ".اآلخرة األنقياء

من ختم لو بإطعاـ مسكُت زلتسباً على : "وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم - 
 (.1645)سلسلة الصحيح": اهلل عز وجل دخل اجلنة
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يا أبا : وعن علي بن احلسن قاؿ مسعت ابن ادلبارؾ سألو رجل قاؿ لو- 
عبد الرمحن، قرحة خرجت من ركبيت من سيع سنُت وقد عاجلتها بأنواع  

اذىب فانظر موضعاً ػلتاج : قاؿ! العالج وسألت األطباء فلم انتفع بو
الناس فيو إىل ادلاء فاحفر ىناؾ بئراً فإين أرجوا أف ينبع ىناؾ عُت وؽلسك 

 "عنك الدـ ففعل الرجل فربئ

وليست الصدقة قاصرة على شيء معُت من أعماؿ الرب فكل معروؼ - 
 :صدقة ومن امثلتها

 .إطعاـ الفقراء- 

 .حفر اآلبار وماء السبيل- 

 .بناء ادلساجد- 

 .بناء دور للمساكُت- 

 .كفالة األيتاـ واألرامل- 

 وقف األوقاؼ من بيوت أو دكاكُت أو بساتُت - 

الساعي على األرملة وادلسكُت كآّاىد يف :" قاؿ صلى اهلل عليو وسلم
 رواه البخاري" سبيل اهلل أو القائم الليل والصائم النهار
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 : (الذبح  ) الذكاة 
 (رلرى النفس  )ذبح احليواف أو ضلره ، بقطع حلقومو :    ادلقصود ّٔا 

 )مع ذكر اسم اهلل عند الذبح أي أف يقوؿ  (وىي عروؽ الرقبة  )وأوداجو 
فإف احليواف الذي ػلل أكلو ال غلوز أكل شيء منو إالّ بتذكيتو  (بسم اهلل 

َواَل تَْأُكُلواْ شلّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم الّلِو َعَلْيِو َوِإنُّو : لقولو تعاىل  (السابقة الذكر)
ما  {ما أهنر الدـ وذكر أسم اهلل عليو فكلوا} : ،ولقولو   ()َلِفْسقٌ 

 .عدا السمك واجلراد فال يشًتط التذكية 
: األضحية 

أياـ األضحى تقرباً إىل  (اإلبل، البقر، الغنم) وىو ما يذبح من ّٔيمة األنعاـ
. 2الكوثر{َفَصلّْ ِلَربَّْك َواضْلَْر } :اهلل عز وجل قاؿ تعاىل

أولو بعد صالة عيد األضحى وآخره إىل غروب  س اليـو : وقت الذبح - 
 .الثالث عشر من ذي احلجة

. وال غلزأ الذبح قبل صالة العيد وال يف غَت أياـ التشريق-  
 وال غلزأ الذبح بغَت ّٔيمة األنعاـ- 

 سنة 5 )( سنة للبقر2( )سنة للماعز )( أشهر للغنم6): اقل سن رلزأة - 
 .(لإلبل

 .يصح أف يشًتؾ السبعة يف البقرة الواحدة أو اجلمل الواحد- 

                                                           
 ( . 121 )األنعام  -  
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 يضحي الرجل عن نفسو وعن أىل بيتو األحياء واألموات أضحيتو  -
 .واحدة

َلن } :قاؿ اهلل تعاىل .ال غلزأ إخراجها حلماً يشًتى بل ال بد من الذبح- 
يَػَناَؿ اللََّو حلُُوُمَها َواَل ِدَماُؤَىا َوَلِكن يَػَناُلُو التػَّْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَىا َلُكْم 

 37احلج{لُِتَكبػُّْروا اللََّو َعَلى َما َىَداُكْم َوَبشِّْر اْلُمْحِسِنَُت 
 

: الحج - 5
 (الباِلغ العاِقل)وىو ركن من أركاف اإلسالـ وفريضة على كل مسلٍم ومسلمٍة 

َولّلِو َعَلى  : لقولو تعاىل . يف العمر مرة واحدة دلن استطاع إليو سبيال
بٍت  } :وقوؿ رسوؿ اهلل . ()الّناِس ِحّج اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيالً 

شهادة أف ال إلو إالّ اهلل وأف زلمداً رسوؿ اهلل،وإقاـ : اإلسالـ على مخٍس 
. متفق عليو  {الصالة،وإيتاء الزكاة ، وصـو رمضاف ، وحج البيت 

: وللحج أربعة أكاف وىي 
. اإلحراـ  -ٔ
. والطواؼ  -ٕ
. والسعي  -ٖ
. فإذا سقط منها ركن ومل يؤده احلاج بطل حجو والوقوؼ بعرفة -ٗ

:  ومعٌت اإلحراـ 

                                                           
 ( . 97 )آل عمران - 
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   أي أنو ينوي الدخوؿ بالنسك عند مروره على ادليقات ويقوؿ لبيك حجاً 
اإلزار  )     ويف ىذا ادلوضع يتجرد الرجل من ادلخيط ويلبس  اإلحراـ ،

. وادلرأة ربـر دبالبسها  (والرداء 
: وأما الطواؼ 

سبعة أشواط بنية طواؼ احلج يف  (يدور حوؿ البيت  )  وىو أف يطوؼ 
 ( 13 ، 12، 11 )يـو العاشر من ذي احلجة أو خالؿ أياـ التشريق وىي

من ذي احلجة ، ويكوف على طهارة من احلدث األصغر واألكرب وساتراً 
للعورة ، وأف يوايل بُت األشواط  أي أنو ال يفصل بُت األشواط وإظلا يواصل 
. حىت ينتهي ، ويبدأ الطواؼ من احلجر األسود جاعاًل الكعبة عن يساره 

: وأما السعي 
   وىو أف يسعى بُت الصفا وادلروة سبعة أشواط بنية سعي احلج ، مبتدأً 

بالصفػا ومنتهياً بادلروة ويُعد الذىاب من الصفا إىل  ادلروة شوطاً والعودة من 
. ادلروة إىل الصفا شوطاً 
  :وأما الوقوؼ يف عرفة 

احلضور بادلكاف ادلسمى عرفات بنية الوقوؼ فيو ، وبداية : فادلقصود بو 
الوقوؼ من بعد ظهر اليـو التاسع من ذي احلجة إىل فجر اليـو العاشر منو  
والوقوؼ آّزي أف يقف وقتاً ولو يسَتاً والوقوؼ ادلسنوف أف يقف من بعد 

. زواؿ  س اليـو التاسع وحىت غروب الشمس من اليـو نفسو
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 :   () (التمتع  )صفة الحج 
شواؿ وذو القعدة وعشرة )أف ػلـر من ادليقات خالؿ أشهر احلج وىي -ٔ

. ويقوؿ لبيك اللهم عمرًة متمتعاً ّٔا إىل احلج  (أياـ من ذي احلجة
. ُث يذىب إىل البيت احلراـ فيطوؼ سبعة أشواط حوؿ الكعبة  -ٕ
ُث يذىب إىل ادلسعى فيطوؼ سبعة أشواط بُت الصفا وادلروة  -ٖ
ُث يقصر شعره و يتحلل ويلبس مالبسو ، فتكوف لو بذلك عمرة  -ٗ

. فيحل لو كل شيء من زلظورات اإلحراـ 
فإذا كاف اليـو الثامن من ذي احلجة أحـر باحلج قائاًل لبيك اللهم  -٘

. حجاً ، ويف اليـو التاسع يذىب ويقف بعرفة 
. وعند غروب الشمس من اليـو التاسع يذىب إىل مزدلفة  -ٙ
. يف مزدلفة إىل الفجر ُث يتحرؾ إىل مٌت  ()يبيت -ٚ
. فإذا وصل مٌت يرمي مجرة العقبة  -ٛ
. ُث ػللق شعره وادلرأة تقصر شعرىا ، ُث ؼللع إحرامو  -ٜ
. ولو تأخَت الذبح  إىل آخر أياـ التشريق . ُث ينحر ىديو -ٓٔ
. ُث يطوؼ ويسعى للحج  -ٔٔ
. ُث يبيت دبٌت أياـ التشريق  -ٕٔ
. ويرمي اجلمرات الثالث كل يـو بعد الزواؿ  -ٖٔ
. وقبل أف يغادر مكة يطوؼ طواؼ الوداع  -ٗٔ

                                                           
وارد ذكره في الرسالة      : التمتع . 1. تمتع وقران وإفراد ، لو فعل أيّاً منها أجزأ عنو : علماً بأن أنساك الحج ثالثة - 

ويختلف عن التمتع بأن ليس على القارن إاّل سعٌي واحد وطواف ويبقى الحاج على إحرامو إلى يوم العيد : القران . 2
ويختلف عن التمتع بأن ليس على الحاج إاّل سعي واحد وطواف واحد : اإلفراد . 3بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق 

. ويبقى الحاج على إحرامو إلى يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق وليس عليو ىدي 
. وادلقصود أف ؽلكث يف مزدلفة إىل الفجر  - 
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: وأما واجبات احلج فهي 

 .فمن أحـر بعد ادليقات يكوف قد ترؾ واجباً :اإلحراـ من ادليقات -ٔ
الوقوؼ بعرفة إىل غروب الشمس دلن ابتدأَ وقوفو فيها  هناراً  أّما من  -ٕ

. جاء إليها لياًل فيجزئو أف يقف فيها ولو وقتاً يسَتاً 
ليلة العاشر من ذي احلجة بعد خروجو من عرفة  :ادلبيت دبزدلفة  -ٖ
ورمي . يرميها يف اليـو العاشر من ذي احلجة : رمي مجرة العقبة  -ٗ

. اجلمرات الثالث يف أياـ التشريق بعد الزواؿ
. بعد رمي مجرة العقبة من اليـو العاشر : احللق أو التقصَت  -٘
وىي لياِؿ احلادي عشر والثاين عشر : ادلبيت دبٌت لياِؿ التشريق  -ٙ

والثالث عشر ، أو ليلتُت دلن تعجل وعلا ليلتا احلادي عشر والثاين 
. عشر 

وىو الطواؼ بالبيت سبعة أشواط قبل أف يغادر : طواؼ الوداع  -ٚ
. احلاج مكة 

ومن ترؾ واجباً من الواجبات ادلذكورة فعليو دـ يذحبو يف منطقة : مالحظة 
. احلـر ، ويوزعو على الفقراء 
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  : زلظورات اإلحراـ
وعلى احملـر زلظورات تسعة ، حاؿ إحرامو باحلج أو العمرة ال غلوز فعلها 

: وىي 
على الرجاؿ فقط وأما  )لبس ما ىو مفصل على اجلسد من ادلالبس - 1

 . (ادلرأة فتلبس ما تشاء من ادلالبس 
. التطيب - 3. (على الرجاؿ فقط)تغطية الرأس - 2
. تقليم األظافر - 5. أخذ شيء من شعر الرأس واجلسد -4
. قتل صيد الرب - 7. مقدمات اجلماع من قبلة وضلوىا - 6
. اجلماع - 9. عقد النكاح أو اخلطبة - 8
 
 

 .وادلرأة ال تنتقب وال تلبس القفازين : مالحظة 
 

العمرة إىل :" لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف فضل العمرة: العمرة 
يف كل وقت،وىي اإلحراـ وتؤدى تُفعل وىي ، "العمرة كفارة دلا بينهما

بُت الصفا وادلروة  الطواؼ من ادليقات ُث الطواؼ بالبيت ُث السعي بعد
 .ُث احللق أو التقصَت 
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: وللعمرة ثالث أركاف
. اإلحراـ -
 .الطواؼ -

 .السعي -

: صفة العمرة
ػلـر من ادليقات بعد أف يتجرد الرجل من مالبسو ويلبس ثياب  -

. وربـر ادلرأة دبالبسها ويقوؿ لبيك عمرة )اإلحراـ
انظر زلظورات اإلحراـ يف  )ؽلسك عن مجيع زلظورات اإلحراـ -

 (احلج

. يطوؼ سبعة أشواط حوؿ الكعبة- 
. يسعى سبعة أشواط بُت الصفا وادلروة- 
ػللق الرجل شعره أو يقصره كاماًل واحللق أفضل وادلرأة تقصر من - 

  (مفصل اإلصبع األعلى)شعرىا بقدر األظللة 
. يتحلل ويلبس مالبسو- 
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: المعامالت : ثالثاً 
 
: وىاىنا بعض صور ادلعامالت احملرمة - أ

  فال غلوز للمسلم أف يشًتي سلعة ُث يبيعها قبل : بيع السلعة قبل قبضها
. أف يقبضها شلن اشًتاىا منو 

  وال غلوز للمسلم إذا إشًتى أخوه ادلسلم سلعة أف يقوؿ لو ردىا إىل
أو يقوؿ للبائع افسخ البيع وأنا أشًتيها . صاحبها وأنا أبيعها لك بأقل  

.  منك بأكثر 
  ًوال غلوز للمسلم أف يبيع أو يؤجر الشيء احملـر وال النجس وال شيئا

يساعد أو يؤدي أو يعُت على حراـ فال غلوز     بيع اخلمر وال اخلنزير 
. وال عنب دلن يتخذه مخراً وضلو ذلك 

  فال غلوز بيع السمك يف  (تغرير ألخيو ادلسلم  )وال غلوز بيع ما فيو غرر
ادلاء أو الطَت يف اذلواء وال جنُت يف بطن حيواف وال لنب يف ضرع وىكذا 

 .
  وال غلوز للمسلم أف يبيع ما ليس عنده وال أف يبيع شيئاً  قبل أف ؽللكو

. دلا يف ذلك من ادلشكالت ادلتوقعة
  ومثالو أف يكوف لك على  رجل شاة إىل .. وال غلوز بيع الدين بالدين

أجل ، فإذا حل األجل يعجز ادلدين عن أدائها لك فيقوؿ لك بعنيها 
. فهذا بيع دين بدين وىو ال غلوز .  لاير إىل أجل 300بػ
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  وال غلوز للمسلم أف يبيع شيئاً على آخر إىل أجل ُث يرجع فيشًتيو منو
. أي شلن باعو لو بثمن أقل نقداً 

  وال غلوز الغش يف البيع بأي صورة كانت .
  يف واالستثماروالربا حراـ ومنو ما يسمى بالفوائد البنكية وكذا ادلساعلة 

. ىذه اجلهات 
  والتأمُت التجاري الذي يقـو على ادلغامرة حراـ كالتأمُت على السيارات

. أو احملالت أو احلياة 
  وال غلوز للمسلم أف يبيع شيئاً أو يشًتي شيئاً وقد نودي لصالة اجلمعة

. النداء األخَت 
  ال بد أف  (بالصرافة  )وعند ربويل عملة إىل عملة ُأخرى وىو ما يسمى

يتقابض الطرفاف يف رللسهما يداً بيد فإذا افًتؽ ادلتصارفاف قبل 
. التقابض بطل الصرؼ فيما مل يقبض

 
 :  (الزواج  )النكاح - ب

   ىو واجب يف اإلسالـ على من قدر على تكاليفو وخاؼ على نفسو 
. وإالّ فأنو مستحب ومن سنن ادلرسلُت . الوقوع يف احلراـ 

: ويلـز لصحة النكاح توفر أربعة أركاف وىي 
. وىو أبو الزوجة أو الوصي عليها أو األقرب فاألقرب من عصبتها :  الويل 

ػلضراف العقد ويشهدانو أو أكثر من الرجاؿ العدوؿ من :  الشاىداف 
. ادلسلمُت 



 -63 - 
 

وىي ما يتعارؼ عليو الناس من عبارات يكوف فيها الرضا :  صيغة العقد 
والقبوؿ بإنشاء الصلة الزوجية بُت ويل ادلرأة والزوج ، كأف يقوؿ ويل ادلرأة 

. ويقوؿ الزوج قبلت  (زوجتك مولّييت ):
 

 وآتوا : لقولو تعاىل .  وىو ما تأخذه ادلرأة عند زواجها من الزوج :ادلهر
. ، وىو حٌق ذلا ال لغَتىا()النساء صدقاهتن ضللة 

  وال غلوز إكراه ادلرأة بالزواج شلن ال تريده وال بد من استئذاهنا يف ذلك
 .

   وال غلوز أف ؼلطب الرجل على خطبة أخيو إالّ إذا ترؾ اخلطبة
  وال غلوز أف ؼللو الرجل  دبخطوبتو أو أف ؼلرج معها وحده حىت يتم

. العقد 
  وال غلوز خطبة ادلرأة ادلعتدة من وفاة زوجها أو من طالقو حىت تنتهي

. عدهتا 
 
 

: ومدة العّدة 
 ( أياـ 10 أشهر و 4 )عدة ادلتوىف عنها زوجها - 
وإذا كانت ال ربيض فثالثة أشهر   (ثالث حيضات)عدة ادلطلقة -  
  وال غلوز للمسلم أف يتزوج بأكثر من أربع نساء  .
  وغلب على الزوج النفقة على زوجتو وأوالده الُقصَّر  .
   وال غلوز بأي حاؿ من األحواؿ أف يتزوج غَت ادلسلم من ادلسلمة 

                                                           
 ( . 4 )النساء -  
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  واألفضل أف  (اليهودية والنصرانية) وغلوز زواج ادلسلم من الكتابية فقط
 .ال يتزوج إالّ من مسلمة 

: الطالؽ - ج
 للزوج إذا تعذر استمرار بقائو مع زوجتو ومل يتمكن من ادلعيشة معها -   

. بقولو ذلا أنت طالق   (يفارقها  )أف يطلقها 
وللزوج ثالث طلقات على زوجتو،فإذا طلقها طلقة واحدة ُث راجعها -    

فإذا ،   ،وىو الذي يسمى بالطالؽ الرجعيفلو أف يطلقها ثانية ُث ثالثة
فارقها الزوج اآلخر يطلقها الثالثة فال ربل لو إالّ إذا تزوجت بزوج آخر ُث 

 ، وىو الذي يسمى بالطالؽ البائن (أي بعد اجلماع)بعد ادلسيس
وال غلوز تطليق ادلرأة حاؿ احليض أو النفاس أو تكوف يف طهر قد - 

. جامعها فيو
   وللمرأة أف تطلب الطالؽ من زوجها إذا تعذرت معيشتها معو -

  (أي من ال غلوز الزواج ّٔن ): احملرمات من النساء 
األـ ، األخت ، البنت ، بنت األخت ، : احملرمات بنسب وىن سبع - 1

. بنت األخ ، العمة ، اخلالة 
  ()احملرمات بسبب الرضاعة- 2

األـ من الرضاعة ، األخت من الرضاعة،بنت األخت من :وىن سبع 
الرضاعة،البنت من الرضاعة بنت األخ من الرضاعة،العمة من 

الرضاعة ، اخلالة من  الرضاعة  
بنت الزوجة اليت دخل  ّٔا : احملرمات بسبب ادلصاىرة وىن أربع - 3

زوجة اإلبن -  زوجة األب  -  وبنات بناهتا وبنات أبنائها وإف نزلن 
                                                           

 صار إبناً لها أو بنتاً لها يحرم عليها كما يحرم حدود السنتين خمس رضعات أو أكثرإذا رضعت المرأة صبياً أو بنتاً وعمرىما في :الرضاعة - 
النسب  
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أـ الزوجة وأـ أمها وأـ أبيها وإف -  وابن اإلبن وابن البنت وإف نزؿ 
.  علت 

  وػلـر اجلمع يف الزواج بُت ادلرأة وأختها وادلرأة وعمتها وادلرأة وخالتها   .
 وػلـر الزواج من زوجة الغَت إذا مل يفارقها زوجها بطالؽ أو وفاة   .
 

: النذر
 من نذر أف يطيع اهلل فليطعو :" قاؿ صلى اهلل عليو وسلم -

". ومن نذر أف يعصيو فال يعصيو
 وىو أف يلـز اإلنساف نفسو بطاعة معينة فيجعلها واجبة- 

 .عليو

نذرت أف أصـو ثالثة أياـ إذا شفى اهلل مريضي أو عاد : كأف يقوؿ
. غائباً 
 يكره أف يلـز اإلنساف نفسو بطاعات غَت واجبة عليو لتكوف- 

ال تنذروا فإف النذر ال يغٍت من القدر :"واجبة قاؿ صلى اهلل عليو وسلم
. رواه مسلم" شيئاً وإظلا يستخرج بو من البخيل

 من نذر أف يعصي اهلل فال غلوز لو أف يفي بنذره ألنو حراـ- 

 .كمن نذر أف يذبح لغَت اهلل أو شرب حراماً أو غَته

 من نذر نذراً ال يطيقو كمن نذر أف يصـو الدىر كلو أو- 
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اطعاـ عشرة مساكُت، " أف يتصدؽ دباؿ ال يستطيعو فعليو كفارة ؽلُت
 "أو كسوهتن، أو ربرير رقبة، فإف مل غلد فصياـ ثالثة أياـ

 
: المطعومات 

    األصل يف ادلطعومات وادلشروبات احلل  ،  إالّ ما ورد الشرع بتحرمي 
: أكلو أو شربو فمما جاء بتحرؽلو 

. النجاسات - 2. ادلسكرات وادلخدرات - 1
. أكل حلم احلمَت األىلية والبغاؿ-4. أكل حلم اخلنزير - 3
كل ذي ناب من السباع -5

. وكل ذي سللب من الطيور
. أكل ادليتة - 6

 
:  من الذنوبرالكبائر والصغائ

ما ترتب على فعلها حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة أو غضب أو : الكبائر
. لعن صاحبها أو نفي اإلؽلاف عنو

ال حد ذلا ، واألعماؿ الصاحلة من الصالة والوضوء تكفرىا بإذف : الصغائر
. اهلل 

:  بعض كبائر الذنوب 
.           - السرقة والرشوة- قتل ادلسلم                             -

. الكذب على اهلل ورسولو
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.                 - مقارفة الزنا- القمار وادليسر                        -
 .األكل والشرب يف آنية الذىب والفضة

.                         الغش- اللواط                                   -
 . ترؾ إخراج الزكاة–

.           تعاطي ادلسكرات- التربج                                  -
 . الفطر يف رمضاف عمداً –

.                      أكل الربا- قطيعة األرحاـ                        -
 . أكل حلم اخلنزير–

.               أكل ماؿ اليتيم- عقوؽ الوالدين                        -
 . اتياف الزوجة يف دبرىا–

 .اخليانة يف األمانة- النميمة                                 -

. ادلكر واخلديعة-                                              - 
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: بعض المحرمات في الشريعة اإلسالمية : رابعاً 

 
. اللواط - 2. الزنا - 1
 على الغَت بغَت حق االعتداء-3

أوالتسبب يف أذية أحد 
ادلسلمُت 

قتل النفس اليت حـر اهلل إالّ - 4
سواًء قتل نفسو أو قتل )باحلق
. (غَته

إظهار زينة ادلرأة  )التربج - 5
. (ومن أعظم الزينة إبداء الوجو

إهتاـ العفيفات  من  )القذؼ - 6
 . (النساء بالفاحشة 

. الربا - 8. عقوؽ الوالدين - 7
واحلرير  لبس الذىب - 9

. للرجاؿ 
األكل والشرب يف   آنية - 10

. الذىب والفضة 
. اخليانة - 12القمار  - 11
. السرقة والرشوة - 14. الكذب - 13
 . قطيعة األرحاـ - 15
 
 
 

                               انتهـــى
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