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عبادات املسلم

الطهارة
وجوب الطهارة:
َّ
الطهارة واجبة بالكتاب والسنة ،ويه اتلطهر من اخلبث  :أي انلجاسات يف ابلدن وامللبس
●
وماكن الصالة ،واتلطهر من احلدث بالوضوء أو باتليمم  .الطهارة تكون باملاء املطلق اذلي لم خيالطه
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يشء وإن لم يوجد فبالصعيد (الرتاب) الطاهر.
● تفسد الطهارة بانلجاسات ويه :
( أ ) ما خيرج من املخرجني
(ب) بول وروث احليوان
( ج ) ادلم والقيح واليقء
( د ) امليتة وجلود احليوان  ،إال أن تدبغ.
قضاء احلاجة:
● من آداب قضاء احلاجة:
( أ ) جتنب األماكن العامة وموارد املياه

(ب) االستتار من انلاس

( ج ) ال يتحدث أثناءها

( د ) ال يصطحب ما فيه ذكر اهلل تعاىل
( ه ) ال تستقبل القبلة بقدر اإلماكن.

● االستنجاء ( من ابلول والرباز ) باملاء أفضل من غريه  ،ويسن أن يكون بايلد اليرسى وأن يدعو
بداعء مأثور بعد اخلروج من بيت اخلالء.
الوضوء
الوضوء :الوضوء رشط لصحة الصالة  ،وفيه فضل كبري.
 فرائض الوضوء:
( أ ) انلية (سنة دلى األحناف)
( ب ) غسل الوجه

( ج ) غسل ايلدين إىل املرفقني

( د ) مسح الرأس

( ه ) غسل الرجلني  ،مع مرااعة هذا الرتتيب (دلى احلنابلة والشافعية) واملواالة (دلى احلنابلة
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واملالكية).
 سنن الوضوء :
( أ ) التسمية

( ب ) غسل الكفني

( ج ) املضمضة (فرض دلى احلنابلة) والسواك

( د )االستنشاق (فرض دلى احلنابلة) واالستنثار (إخراج املاء من األنف)
( ه ) مسح األذنني ظاهرا وباطنا (فرض دلى احلنابلة)
( و ) اتليامن

(ز) تثليث الغسل

( ح ) ختليل أصابع ايلدين والرجلني

( ط ) أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه

( ى ) إطالة الغرة ،أي غسل جزء من مقدم الرأس مع الوجه ،وإطالة اتلحجيل ،أي غسل ما فوق
املرفقني و الكعبني

( ك) ختليل اللحية

( ل ) أن خيتم الوضوء بداعء مأثور.
 يكره يف الوضوء :
( أ ) اإلرساف يف املاء
( ب ) الزيادة ىلع اثلالث
(ج) ترك إحدى سننه
( د ) اتلوضؤ يف ماكن جنس.
 ينقض الوضوء :

( أ ) لك ما خيرج من السبيلني
( ب ) انلوم اثلقيل يف وضع الرقود
( ج ) غياب العقل بإغماء أو سكر أو جنون وقيت
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َّ َ
( د ) مس اذلكر أو مس املرأة؛ بشهوة أو بدونها (ىلع خالف بني املذاهب).
 يستحب الوضوء للك صالة :للمستحاضة وصاحب السلس (أي عدم انقطاع ابلول)،
ويكون ذلك بعد دخول الوقت.

االغتسال:
● جيب االغتسال:
( أ ) بعد اجلنابة  ،بسبب اجلماع أو خروج املين
( ب ) عند انقطاع دم احليض أو انلفاس
( ج ) دلى ادلخول يف اإلسالم.

● يستحب االغتسال:
( أ ) لصالة اجلمعة

( ب ) لإلحرام  ،ودلخول مكة وللوقوف بعرفة.
● االغتسال :تعميم سائر اجلسم باملاء بدلك ما يمكن دلكه ؛ وختليل األصابع والشعر وإيصال املاء
إىل الرسة وحنوها ؛ وإضافة املاء ىلع ما يتعذر دلكه  ،حىت يغلب ىلع الظن أن املاء قد عمه لكه.

● من سنن الغسل:
( أ ) التسمية يف أوهل

( ب ) غسل الكفني

( ج ) ابلدء بإزالة األذى

( د ) املضمضة واالستنشاق وغسل داخل األذنني

(ه) تقديم أعضاء الوضوء ( عدا الرجلني).
●يكره يف االغتسال:
( أ ) اإلرساف يف املاء

( ب ) االغتسال يف املاء الراكد أو املاكن انلجس  ،أو بال ساتر.
● ال جيوز للجنب:
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( أ ) قراءة القرآن أو مس املصحف
( ب) الصالة

(ج) دخول املساجد إال َ
اعبر سبيل.
التيمم :
● يرشع اتليمم – بدال من الوضوء – عند انعدام املاء؛ أو خشية رضر منه.
● اتليمم هو وضع ايلدين ىلع تراب طاهر ثم مسح الوجه والكفني بهما.
● ينقض اتليمم ما ينقض الوضوء  ،أو وجود املاء ،أو زوال العذر املانع من استخدامه.
املسح:
● جيوز املسح ىلع اخلفني أو ما يف معناهما اكجلوربني برشوط :
( أ ) أن يلبسهما ىلع طهارة
(ب) ال ينـزعهما إال لغسل الرجلني
(ج) أن يغطيا اكمل الرجلني وال يشفان.
● يرشع املسح ىلع اجلبرية مطلقا.

الصالة
شروط وأركان الصالة
● الصالة صلة مكررة بني العبد وربه :تنهاه عن الفحشاء واملنكر ،وجتدد تقوى اهلل ومراقبته،
وتريب املسلم ىلع روح اجلماعة واألخوة واملساواة وانلظام ،ويه نموذج مثايل ألمة املسلمني اليت

يؤمها أفضلهم علما وفقها وخلقا.
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● الصالة فرض ىلع لك مسلم يف أوقاتها املحددة اخلمس :الفجر ،والظهر ،والعرص ،واملغرب،
والعشاء.

● الصالة أفضل العبادات ،ويه عماد ادلين ،والركن األول من اإلسالم بعد الشهادتني.
● سن الرسول صىل اهلل عليه وسلم صلوات  :بعضها سنن مؤكدة  ،وللمسلم أن يصيل فوق ذلك ما
شاء من نوافل.

● جتب الصالة املفروضة ىلع لك مسلم اعقل بالغ  ،وال جتب ىلع احلائض وانلفساء.
● يشرتط لصحة الصالة:
( أ ) الطهارة  :من احلدث األصغر (نواقض الوضوء ) بالوضوء  ،ومن احلدث األكرب (اجلنابة) بالغسل

(ب) سرت العورة :بني الرسة والركبة للرجل ،وما عدا الوجه والكفني للمرأة
(ج) استقبال القبلة
( د ) طهارة اثلوب

( ه ) العلم بدخول الوقت
فروض الصالة :
( أ ) انلية
( ب ) القيام يف الفرض إال ملن عجز
(ج) تكبرية اإلحرام
( د) قراءة الفاحتة يف لك ركعة ( إال للمأموم يف الركعات اجلهرية )
( ه ) الركوع والرفع منه
( و ) السجود سجدتني واجللسة بينهما
( ز ) االطمئنان يف الركوع والسجود والقيام
( ح ) اجللوس للتشهد األخري (واجب دون الفرض عند احلنفية وسنة عند املالكية) ثم السالم
(ط) الرتتيب بني األراكن.
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سنن الصالة
● سنن الصالة :مؤكدة ( اكلواجب ) أو غري مؤكدة ( اكملستحب ) ،ىلع خالف بني املذاهب يف بعض
أحاكمها ،ولكها خري.

● السنن املؤكدة يف الصالة :
( أ ) قراءة سورة أو يشء من القرآن بعد الفاحتة يف ركعيت الفجر ؛ وأولىي الظهر والعرص واملغرب
والعشاء

( ب ) قول " :سمع اهلل ملن محده  ،ربنا لك احلمد" ( لإلمام واملنفرد )؛ و " ربنا لك احلمد" (للمأموم)،

عند الرفع من الركوع

( ج ) قول " :سبحان ريب العظيم " يف الركوع ثالثا ؛ و"سبحان ريب األىلع " يف السجود ثالثا
( د ) تكبرية االنتقال من وضع إىل وضع – عدا القيام من الركوع
( ه ) التشهد األول (واثلاين دلى املالكية ) جلوسا
( و ) اجلهر يف ركعيت الفجر والركعتني األويلني من املغرب والعشاء  ،والرس فيما عدا ذلك ( ز )
الصالة ىلع انليب يف التشهد األخري بالصيغة املأثورة.

●السنن غري املؤكدة يف الصالة :
( أ ) داعء االستفتاح

(ب) االستعاذة يف الركعة األوىل قبل القراءة ،والبسملة رسا قبل لك تالوة

( ج ) رفع ايلدين حبذاء املنكبني عند تكبرية اإلحرام؛ وعند الركوع والرفع منه؛ والقيام من ركعتني
( د ) قول آمني بعد الفاحتة

( ه) تطويل القراءة يف الفجر وتقصريها يف العرص واملغرب واتلوسط يف الظهر والعشاء

(و) ادلاعء بني السجدتني

(ز) داعء القنوت يف الركعة اثلانية من الفجر أو يف ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع أو بعد اتلالوة
(ح) هيئة اجللوس املأثورة

(ط) وضع ايلدين ىلع الصدر :ايلمىن فوق اليرسى
(ى) ادلاعء يف السجود ويف التشهد األخري
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(ك) التسليم عن ايلمني  ،وكذلك التسليمة اثلانية عن اليسار
(ل) اذلكر وادلاعء بعد السالم.

املباح واملكروه ومبطالت الصالة
● يباح يف الصالة:
(أ) دفع املارين بني يديه
( ب ) إصالح الصف

(ج) اجلهر بالتسبيح لإلمام إن سها
(د) اإلشارة بالكف ملن سلم عليه

(ه) اتلنحنح واتلثاؤب وحك اجلدل وإصالح اثلوب ما لم يكرث ( و ) قتل العقرب أو احلية إن

تعرضت هل.

● يكره يف الصالة:
( أ ) االتلفات بالرأس أو العني ،ورفع ابلرص إىل أىلع

( ب ) التشاغل والعبث بايلدين أو الشعر أو اثلياب أو غري ذلك (ج) اتلخرص ،أى وضع ايلدين ىلع
اخلرص

(د) مدافعة ابلول أو الغائط

(ه) الصالة حبرضة الطعام

(و) اجللوس ىلع العقبني وافرتاش اذلراعني
(ز) قراءة القرآن يف الركوع أو السجود.

● تبطل الصالة بأي من األفعال اآلتية:
(أ) ترك ركن من أراكنها
(ب) الالكم؛ إال إلصالحها
(ج) األكل والرشب
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(د) القهقهة

(ه) احلركة الكثرية  ،ويف بعض املذاهب أيضا
(و) ذكر فرض نسيه قبلها

(ز) السهو الكبري بزيادة مثل عدد الركعات أو أكرث.
● من سها يف صالته بالزيادة أو ترك سنة مؤكدة سجد سجدتني قبل التسليم  ،ومن سلم قبل إتمام
صالته اعد إلتمامها ىلع الفور وسجد بعد السالم.

صالة اجلماعة
● صالة اجلماعة سنة واجبة ملن ال عذر هل ،وفضلها كبري ،وصالة املرأة يف بيتها أفضل ،وال تمنع من
حضور اجلماعة إذا أرادت.

● يسن لصالة اجلماعة امليش إيلها بسكينة  ،وأن يصىل حتية املسجد.
● يؤم القوم :أقرؤهم للقرآن ثم أتقاهم ثم أكربهم ،وصاحب ادلار أوىل من ضيوفه ،وال تؤم املرأة إال
نساء  ،وتقف وسطهن ال تتقدم عليهن.

● يقف املأموم الفرد ىلع يمني اإلمام ،ويقف املأمومون يف صفوف مستقيمة خلفه :الرجال ثم
الصبيان ثم النساء ،وال جيوز أن يقف املأموم يف صف منفرد ،وعليه االجتهاد يف الوقوف يف الصف

األول فاألول ،وىلع املأموم متابعة اإلمام وأن ال يسبقه ،وىلع اإلمام أن خيفف وال يطيل ؛ رأفة

باملأمومني ،وأن جيلس مستقبال انلاس عن يمينه بعد السالم.

● من أدرك الصالة تابع مع اجلماعة ،وحتسب هل الركعة إن أدرك الركوع ،ثم يقيض ما فاته عقب
تسليم اإلمام.

● يسن للمأموم أن ينصت للقراءة يف الركعات اجلهرية ،وأن يقرأ فيما عدا ذلك  ،ويستحب قراءة
الفاحتة حني سكوت اإلمام يف الركعات اجلهرية ،إن ترك اإلمام وقتا ذللك.

األذان – اجلمع والقصر
● اجلهر باألذان يف القرى واملدن بصيغته املعروفة واجب كفاية ىلع مجاعة املسلمني.
● اجلهر باإلقامة بصيغتها املعروفة سنة واجبة.
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● يستحب أن يكون املؤذن أمينا صيتا  ،وأن يتمهل يف األذان ويرسع يف اإلقامة  ،ويستحب ملن
يسمع األذان واإلقامة ترديد ما يسمعه رسا  ،ثم يصيل ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم ويدعو بما شاء
من خري.

● قرص الصالة الرباعية إىل اثنني بالفاحتة والسورة مرشوع يف السفر وهو سنة مؤكدة .
● حدد بعض الفقهاء أدىن مسافة للقرص ثمانني كيلو مرتا.
● يبدأ القرص منذ مغادرة ابلدل إىل أن يعود  :إال أن ينوى اإلقامة أربعة أيام فأكرث يف ابلدل املسافر
إيله.

● يرخص اجلمع للمسافر تقديما أو تأخريا لصاليت الظهر مع العرص ؛ كذلك املغرب مع العشاء  ،كما
جيوز اجلمع ألهل بدل يف اجلو الشديد السوء ،وكذلك للمريض عند مشقة أداء لك صالة يف وقتها،
وعند اخلوف.
صالة املريض:
● إن لم يستطع املريض القيام  :يصيل قاعدا وجيعل سجوده أخفض من ركوعه  ،وإن لم يستطع صىل
ىلع جنبه  ،وإال مستلقيا ويومئ إيماء.

صالة اخلوف :
● صالة اخلوف مرشوعة حني القتال :
( أ ) يف السفر ( صالة القرص )  :يقسم املحاربون قسمني ؛ قسم يواجه العدو وقسم يصيل ركعة

خلف اإلمام ثم يصيل ركعة منفردة  ،ويثبت اإلمام حىت يتبادل القسمان املواقع والصالة

( ب ) يف احلرض  :كما يف السفر إال أن الصالة للك فريق ركعتان مع اإلمام وركعتان منفردا

(ج ) عند اشتداد القتال أو مطاردة عدو أو اهلروب منه تكون الصالة ىلع أي حال مشيا أو ركوبا.
صالة اجلمعة:
● صالة اجلمعة واجبة الجتماع املسلمني واالستفادة من درس اخلطبة ،ويه ركعتان بدال من الظهر.
● جتب اجلمعة ىلع الرجال ابلالغني األصحاء املقيمني يف قرية أو مدينة  ،وللنساء والصبيان
حضورها ،ويشرتط فيها إلقاء خطبة اجلمعة؛ ويسن أن تكون خطبتني بينهما جلسة خفيفة.
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● من أدرك اإلمام يف الركعة اثلانية أتم بركعة ثانية بعد تسليم اإلمام  ،وإن لم يدرك اثلانية أتمها
صالة ظهر أربع ركعات.

● يسن للجمعة :
(أ) االغتسال ونظافة اثلياب واتلطيب
(ب) اتلبكري إيلها قبل حضور اإلمام
(ج) اتلنفل بالصالة قبلها

(د) عدم التشاغل عن اإلمام بالالكم أو العبث
(ه) ال يتخطى رقاب اجلالسني وال يفرق بينهم

(و) اإلكثار من الصالة والسالم ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وادلاعء هلل تعاىل
(ز) أن يقرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أو يللته .

● حيرم ابليع والرشاء ساعة انلداء لصالة اجلمعة ،وحىت تنتىه الصالة .
صلوات السنن املؤكدة
●الصلوات السنن املؤكدة:
(أ) ركعتا سنة الفجر (الرغيبة) قبل صالة الفجر

(ب) ركعتان قبل الظهر(أربع دلى احلنفية) وركعتان بعدها
(ج) ركعتان بعد املغرب
(د) ركعتان بعد العشاء

(ه) ركعة الوتر آخر ما يصيل بعد العشاء
(و) صالة العيدين

(ز) صالة الكسوف.

● صالة العيدين تصىل عند ارتفاع الشمس (ظاهريا) بضعة أمتار أي بعد رشوق الشمس بنحو
ربع ساعة؛ بال أذان أو إقامة ،ركعتني :بسبع تكبريات بعد تكبرية اإلحرام يف األوىل؛ وست بتكبرية

اإلحرام ىف اثلانية ،ثم خيطب اإلمام خطبتني بعد السالم.
● يسن لصالة العيدين:
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(أ) الغسل والطيب ومجيل اثلياب
(ب) الصالة يف اخلالء

( ج ) اتلكبري من يلليت العيدين وخاصة عند اخلروج إىل املصىل ؛ وبعد صلوات الفرائض أيام

الترشيق اثلالثة

( د ) اخلروج إىل املصىل من طريق والرجوع من أخرى .

● صالة الكسوف (لكسوف الشمس وخسوف القمر) :ركعتان؛ للك منهما قيامان وركواعن
وسجودان.

● صالة االستسقاء :تؤدى مثل صالة العيد ويف مثل وقتها وخبطبة بعد الصالة وداعء مأثور.
الصلوات النوافل
● السنن الرواتب (غري املؤكدة):
(أ) ركعتان قبل صالة الظهر وبعدها زيادة ىلع السنة املؤكد
(ب) ركعتان أو أربع قبل العرص
(ج) ركعتان قبل املغرب

(د) ركعتان بعد العشاء زيادة ىلع السنة املؤكدة (قبل الوتر).
● من السنن انلوافل أيضا:
(أ) حتية املسجد ركعتني

(ب) تراويح رمضان ثمان أو عرشين ركعة

(ج) سجود اتلالوة عند قراءة أو سماع آيات السجود بالقرآن
(د) صالة الضىح أربع ركعات إىل ثمان
(ه) صالة ركعتني بعد الوضوء

(و) ركعتا االستخارة بداعئها املأثور
(ز) ركعتا اتلوبة

(ح) سجدة الشكر

(ط) ركعتا القدوم من السفر.
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● يستحب اتلنفل بما عدا ذلك يف أي وقت؛ عدا أوقات الكراهة وىه :من بعد صالة الفجر حىت
ترتفع الشمس(ظاهريا) عدة أمتار أي بعد الرشوق حبوايل عرش دقائق ،وعند تعامد الشمس يف كبد
السماء ،ومن العرص إىل غروب الشمس .

● صالة اجلنازة فرض كفاية ،ويشرتط هلا ما يشرتط للصالة ،وتؤدى قياما بال ركوع وال سجود ،ويه
أربع تكبريات :الفاحتة بعد اتلكبرية األوىل ،والصالة والسالم ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم بعد
اثلانية بصيغة التشهد ،ثم ادلاعء للميت بعد اثلاثلة بالصيغة املأثورة أو غريها ،وبعد الرابعة بما شاء

من داعء ثم السالم.

الزكاة
أموال الزكاة
الزاكة فريضة ويه الركن اثلاين من أراكن اإلسالم بعد الشهادتني ويه فرض ىلع لك مسلم يملك
ُ َ
ُ
ً
وإال قوتِل عليها.
نِصابا من مال  ،ومن جحدها كفر ومن منعها أ ِخذت منه بالقوة ِ
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َّ ُ
اتلاكفل بني املسلمني ،وتطهري انلفس من ابلخل والطمع ،وحسن توزيع الرثوة ،
● حكمة الزاكة:
وتنشيط االقتصاد.
أموال الزكاة:
● األموال اخلاضعة للزاكة يه:

(أ) اذلهب والفضة وما يعادهلما من نقود أو ُع ُروض جتارة  ،وما يلحق بهما من معادن أو ِراكز ( الرثوة
املدفونة )

(ب) اثلمار واحلبوب

( ج ) األنعام ويه اإلبل وابلقر والغنم.
انلق َدين وما يعادهلما من نقودُ :ربع ُ
● زاكة َّ
العرش (  ) % 7.2برشط أن يمر عليها اعم وأن تتجاوز
انلِّصاب اذلي يعادل  52جراما من اذلهب اخلالص أو  477جراما من الفضة.
● زاكة عروض اتلجارة :كزاكة ما يعادهلا من انلقود.

َّ
وإال فزاكته
● زاكة ادلينِ :إن اكن قابال لالسرتجاع يف أي وقت؛ حتسب مع زاكة انلقدين والعروضِ ،

تستحق عند اسرتداده عن اعم واحد فحسب.

● زاكة ِّ
الراكز :اخلُمس.

● زاكة املعادن :اخلُمس قياسا ىلع الراكز  ،أما اذلهب والفضة املستخرجني من األرض فزاكتهما ىلع
رأيني ِ :إما اكلراكز أو اكنلقدين.

● زاكة اثلمار واحلبوب جتب حني نضوجها وحصادها  :العرش إن سقيت بال تكلفة ونصف العرش
إن سقيت باستخدام آالت وأدوات  ،ونصابها مخسون كيلة (حوايل  599لرتا) أو ما يعادهلا بالوزن.

● زاكة اإلنتاج الصنايع واعئد العقارات واألرايض كزاكة عروض اتلجارة ( ،) %7.2أو تقاس ىلع
العرش ىلع ما اكن استثماره بغري مشقة أو نصف ُ
اثلمار واحلبوب  :باحتساب ُ
العرش ملا اكن بمشقة.
● زاكة األنعام برشط أن تكون سائِ َمة (ما ترىع يف لكأ مباح ،أي ال ترىع بنفقة):
َ
اإلبل
اإلبل مخس وزاكتها شاة للك مخس إِىل مخس وعرشين؛ فتصبح الزاكة واحدة من ِ
(أ) نصاب ِ
اإلبل ىلع حنو ما فصلته السنة
أتمت اعما؛ ثم تتغري الزاكة مع زيادة ِ
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(ب) نصاب ابلقر ثالثون رأسا وزاكته عجل أتم اعما؛ ِإىل أربعني رأسا فتصبح الزاكة بقرة أتمت
فإذا زادت عن ذلك فيف لك ثالثني  :عجل؛ ويف لك أربعني :بقرة أتمت اعمني
اعمني؛ ِ
َ
(ج) الغنم أي الضأن واملاعز نصابها أربعون رأسا وزاكتها شاة َجذعة (ما بلغت ثمانية أشهر أو تسعا)؛

حىت تتجاوز املائة والعرشين فتصبح الزاكة شاتني؛ حىت تتجاوز املائتني فتصبح الزاكة ثالث ِشيَاه؛
وبعد اثلالثمائة تستحق شاة عن لك مائة.

● وهناك تفاصيل يف كتب الفقه بشأن العدد اذلي يمثل انلصاب ومقدار الزاكة الواجب إخراجها،
وذلك يف لك من أصناف األنعام فلرتاجع هناك عند احلاجة.

مصارف الزكاة:
● مصارف الزاكة ثمانية:
وإن جتاوز انلصاب ـ الوفاء باحلاجات األساسية هل وملن
(أ) الفقراء  :اذلين ال يكيف مال أحدهم ـ ِ

يعول

(ب) املساكني اذلين ال جيدون أي مصدر لدلخل

(ج) العاملون عليها أي ىلع مجعها وتسجيلها وتوزيعها
ُ َّ َ
المؤلفة قلوبهم :وهم حديثو العهد باإلسالم أمال أن حيسن إِسالمهم ،وبعض من ليسوا ىلع
( د)
ً
اإلسالم أمال يف حسن اجلوار ودرءا لرشهم
ُ َ
َ
(ه) يف ِّ
الرقاب أي للمساهمة يف حترير الرقيق؛ واكن ذلك إِما برشائهم ثم إِعتاقهم أو بنظام الماكتبة؛
اذلي يسدد فيه الرقيق مبلغا مقابل ِعت ِقه (وانتىه الرق تدرجييا من ديار املسلمني بفضل هذا
الترشيع)

(و) الغارمون :املدينون اذلين عجزوا عن السداد ،برشط أال يكون َّ
ادلين يف معصية لم يتب عنها

اإلسالم ونرصة املسلمني ،ولك ما فيه صالح املسلمني من
(ز) يف سبيل اهلل ،وأعاله اجلهاد لنرش دعوة ِ

بنية أساسية ومرافق وخدمات

(ح) ابن السبيل  :املسافر املحتاج اذلي انقطع عنه ماهل.

● الرضائب اليت حتصلها احلكومات يف العرص احلارض ال تغىن املسلم عن دفع الزاكة املفروضة ،
الختالفهما يف أصل الترشيع ويف انلظام ويف املصارف املستهدفة.

● انلفقة الواجبة :ىلع الوادلين واألبناء والزوجة ال تعد من الزاكة.
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● زاكة الفطر:
(أ) واجبة ىلع لك مسلم بانتهاء صوم رمضان  ،عن نفسه وعن لك من جتب عليه نفقته
(ب) وجيوز ِإخراجها قبل ذلك يف رمضان حىت صالة العيد
(ج) ال تسقط ِإال عمن ال يملك قوت يوم العيد ويللته

(د) مقدارها عن الفرد الواحد ثالثة كيلوجرامات من اغلب قوت أهل ابلدل اكلقمح أو األرز أو
الشعري أو اتلمر أو الزبيب أو ما ِإىل ذلك ،أو ما يعادل ذلك يف بعض املذاهب.

الصوم
أحكام الصوم
● الصوم :االمتناع عن الطعام والرشاب والشهوة ؛ من طلوع الفجر حىت غروب الشمس؛ مع انلية.
● صوم رمضان من أراكن اإلسالم  ،وهو واجب ىلع لك مسلم اعقل بالغ.
● للصيام فضل كبري عند اهلل تعاىل  ،إىل جانب فوائده الروحية واالجتماعية والصحية.
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َ ُ
● يف ُضل رمضان غريه من الشهور يف جزاء لك عمل صالح مثل:
(أ) قيام الليل (ب) تالوة القرآن (ج) الصدقات (د) االعتاكف يف العرش األواخر
َ َ ِّ
وإحيائها (و) العمرة فيه.
(ه) حترى يللة القدر ِ
● تَث ُب ُ
ت بداية رمضان برؤية هالهل؛ أو بتمام شهر شعبان ثالثني يوما؛ وكذلك تثبت نهاية الصوم.
● يرخص يف اإلفطار للمسافر واملريض واحلامل واملرضع  ،ثم قضاء ما فاتهم من أيام.
ُ
َ
● يرخص يف اإلفطار للشيخ الكبري العاجز عن الصوم وللمريض اذلي ال يُرج بُرؤه ،وعليه ِإطعام
مسكني عن لك يوم بدال من الصيام.

ُّ َ
وانلفساء.
اإلفطار ثم القضاء  :ىلع احلائض
● جيب ِ
● من مات من املسلمني وعليه صيام قضاه عنه ويله.
● يستحب للصائم :

َ
َّ ُ
َُ
اإلفطار بادلاعء
واإلفطار عيل رطب أو تمر أو ماء (ج) ادلاعء عند ِ
(أ) تعجيل الفطر (ب) السحور ِ
املأثور (د) َّ
السحور وتأخريه.

●يباح للصائم :

(أ) اتلداوي بدواء ال يصل ِإىل اجلوف من املنفذ املعتاد (احللق)
وإتيان الشهوة احلالل من املغرب إِىل الفجر.
(ب) الطعام والرشاب ِ

● يصح الصيام مع:

(أ) األكل والرشاب خطأ أو نسيانا (ب) االحتالم أثناء انلوم؛ واجلَنابة من الليل.

● يكره يف الصيام:

الم َ
(أ) قول الزور والعمل به (ب) ُ
شاحنة (ج) املبالغة يف املضمضة أو االستنشاق
(د) لك ما يثري الشهوة.

● يبطل الصوم:
اإلفطار
(أ) لك ما وصل اجلوف من طعام أو رشاب من املنفذ املعتاد ولو لم يتعمد ِ
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(ب) خروج املين بشهوة دون مجاع ،والكهما( :أ) و (ب) توجب قضاء ايلوم بال كفارة
( ج ) اجلماع أو األكل أو الرشب عمدا ،وهذا يوجب الكفارة عن ايلوم الواحد بعتق رقبة (رقيق) أو

صوم شهرين متتابعني أو ِإطعام ستني مسكينا  ،مع قضاء ايلوم اذلي أفطره .
الصوم املستحب واملكروه
● يستحب صوم أيام ىلع مدار العام منها:
(أ) يوم عرفة (لغري احلاج)

(ب) يوم اعشوراء ويوم قبله
(ج) ستة أيام من شوال

(د) ما يشاء خالل انلصف األول من شعبان
(ه) التسعة األوائل من ذي احلجة
(و) من شهر املحرم

(ز) اثلالث عرش ِإىل اخلامس عرش من لك شهر (األيام ابليض) (ح) أيام االثنني واخلميس
(ط) ِإفطار يوم وصيام يوم

اإلكثار من الصوم لألعزب اذلي ال يتيرس هل الزواج.
(ى) ِ
● يكره تزنيها صيام أيام:
(أ) للحاج  :يوم عرفة

ً

(ب) يوم اجلمعة منفردا أو يوم السبت منفردا

ً

(ج) انلصف اثلاين من شعبان.

● تكره كراهة حتريم صوم أيام:
(أ) يوم الشك (اثلالثني من شعبان)
(ب) صوم ادلهر (أي طوال العام)
الوصال (مواصلة يومني أو أكرث بال ِإفطار)
(ج) ِ

(د) صوم املرأة يف غري رمضان بغري رضا زوجها.

- 09 -

● حيرم صيام:
(أ) يويم عيد الفطر وعيد األضىح

(ب) أيام الترشيق اثلالثة (ثاين ِإىل رابع أيام األضىح)
(ج) صوم املريض اذلي خيىش ىلع نفسه اهلالك
(د) صوم احلائض وانلفساء

احلج والعمرة
● احلج فريضة وركن من األراكن اخلمسة لإلسالم يفرض أداؤها مرة يف العمر.
اإلسالم والعقل وابللوغ واالستطاعة ( انلفقات ووسيلة االنتقال
● يشرتط لوجوب احلج أو العمرة ِ :
وأمن الطريق).

●العمرة سنة واجبة.
َ
ور َّه َ
● َر َّغ َ
ب الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف احلج والعمرةَ ،
ب من تر ِك ِهما.
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● جيوز احلج عن الغري؛ ممن عجز عن احلج ملرض أو شيخوخة أو موت  ،ىلع أن يكون احلاج قد حج
َّ ً
أوال.
عن نفسه
● للحج والعمرة  :أراكن وواجبات وحمظورات وسنن.
● األراكن  :يبطل احلج أو العمرة برتك أي منها.
● الواجبات يأثم تاركها وجيب ىلع تارك لك منها حكم حدده الشارع.
● املحظورات يه لك ما نىه الشارع عن إِتيانه  ،وللك منها أحاكم.
َّ
● السنن يه لك فعل سنه الرسول صىل اهلل عليه وسلم عدا األراكن والواجبات؛ ويستحب فعلها وال
يأثم تاركها.

● أراكن احلج أربعة:
اإلحرام ( ب ) الطواف بالكعبة ( ج ) السيع بني الصفا واملروة ( واجب دلى احلنفية )
(أ) ِ
( د ) الوقوف بعرفة.

اإلحرام والطواف والسيع.
● أراكن العمرة ثالثةِ :
اإلِحرام:
اإلحرام:
● واجبات ِ
اإلحرام من املواقيت ( املواضع اليت حددها الشارع )
(أ) ِ

(ب) عدم ارتداء املخيط من اثلياب للرجال  ،وىلع تارك أي منها دم (ذبيحة) أو صوم عرشة أيام
اإلحرام:
●حمظورات ِ

( أ ) تغطية الرأس ( ب ) حلق الشعر أو قصه ( ج ) تقليم األظافر ( د ) مس ِّ
الطيب( ه) لبس املخيط
وىلع مرتكب أي منها فدية من  :صيام ثالثة أيام أو ِإطعام ستة مساكني أو ذبح شاة.

● كما حيظر:

َ
( و ) اجلماع وهو يبطل احلج مع رضورة إِتمام مناسك احلج وذبح بَ َدنة ( ناقة أو بقرة ) أو صيام عرشة

أيام
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( ز ) مقدمات اجلماع وعقوبته ذبح شاة
( ح ) قتل صيد الرب وعقوبته ذبح مثله

(ط) اخلطبة أو عقد الزواج؛ وال كفارة عليه سوى اتلوبة واالستغفار.
واإلحرام عقب صالة ،وأداء سنن
واإلحرام يف رداء أبيض نظيفِ ،
اإلحرام :االغتسال هلِ ،
● سنن ِ
اإلبط وحلق العانة) ،وتكرار اتللبية وادلاعء والصالة
الفطرة ( تقليم األظافر وقص الشارب ونتف ِ
اإلحرام عند املالكية).
ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم (اتللبية من واجبات ِ
الطواف :
اإلفاضة وهو الركن ،وطواف القدوم وطواف الوداع وهما واجبان.
● يف احلج ثالثة أطوفة :طواف ِ
● يشرتط للطواف ما يشرتط للصالة من  :انلية  ،والطهارة من احلدث األصغر واألكرب ،وسرت
باإلضافة إِىل :
العورة ِ ،

(أ) أدائه داخل املسجد احلرام

(ب) أن تكون الكعبة ىلع اليسار (ادلوران عكس عقارب الساعة)
(ج) إِكماهل " سبعة " أشواط " متوايلة".

● سنن الطواف:

اإلشارة ِإيله
وإال اكتىف بلمسه أو ِ
(أ) تقبيل احلجر األسودعند بدء الطواف ِإن أمكن؛ ِ
(ب) ادلاعء :يف بدايته ويف ختام لك شوط بداعء مأثور؛ وأثناء الطواف بأي داعء
(ج) استالم الركن ايلماين بايلد وتقبيل احلجر األسود لكما مر بهما ِإن أمكن

(د) صالة ركعتني بعد الطواف خلف مقام ِإبراهيم
(ه) الرشب من ماء زمزم.
َّ َ
اإلرساع يف امليش خبطى متقاربة) يف األشواط اثلالثة األوىل من
● كما يسن للرجال :الرمل (أي ِ
طواف القدوم  ،واالضطباع ـ أي كشف الكتف األيمن ـ ً
أيضا يف طواف القدوم.
ِ
● من آداب الطواف :اخلشوع وعدم الالكم إِال لرضورة.
السعي:
● يشرتط يف السيع:
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(أ) انلية

(ب) أن يقع " بعد " طواف صحيح (سواء اكن طواف ركن أو واجب)
(ج) ِإكماهل " سبعة " أشواط " متوايلة "
( د) أن يبدأ من الصفا.

● سنن السيع:

(أ) الوقوف ىلع الصفا واملروة واتلكبري وادلاعء فوقهما يف لك شوط بداعء مأثور

(ب) املواالة بني السيع والطواف بال فاصل
َ َ
ََ
الميلني األخرضين ـ للرجال القادرين.
اإلرساع يف امليش) بني
(ج) اخلبب ( ِ
● من آداب السيع:
(أ) اتلطهر (ب) االشتغال باذلكر وادلاعء.
الوقوف بعرفة:

● يشرتط للوقوف بعرفة أن يكون يف يوم اتلاسع من ذي احلجة ،بنية احلج ،يف أي وقت من بعد
الزوال إىل فجر ايلوم اتلايل (يوم انلحر) .

● من واجبات احلج:

ُ َ َ
بمزد ِلفة يللة العارش
(أ) أن يكون الوقوف بعرفة من بعد الزوال حىت غروب الشمس (ب) املبيت
من ذي احلجة
َ ََ
َ
(ج) رىم مجرة العقبة يوم انلحر

َ
(د) احللق أو اتلقصري بعد ريم مجرة العقبة.
(ه) املبيت بِ ِم ًىن يللتني للمتعجل؛ أو ثالث (سنة عند احلنفية)
(و) ريم اجل َ َمرات اثلالث بعد زوال لك يوم من أيام الترشيق (اثنني أو ثالث)
(ز) طواف الوداع (عدا املالكية).
● من سنن احلج:

( أ ) اخلروج إِىل ِم ًىن يوم اثلامن من ذي احلجة ( يوم الرتوية ) ،واملبيت يللة اتلاسع ألداء مخس

فرائض
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َ
ً
ً
اإلمام بن ِم َرة قبل الوقوف بعرفة
( ب) صالة الظهر والعرص قرصا ومجعا مع ِ

(ج) تأخري صالة املغرب ِإىل حني أدائها مع العشاء مجع تأخري بمزدلفة
َ َ
َُ
اإلسفار ( ه) الرتتيب يف أداء ريم مجرة
(د) استقبال القبلة عند المشعر احلرام (جبل قزح ) حىت ِ
اإلفاضة
العقبة ثم انلحر ثم احللق ثم طواف ِ
اإلفاضة قبل الغروب يوم انلحر.
(و ) طواف ِ

● يستحب للحاج زيارة املسجد انلبوي والسالم ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،وزيارة
َ َ
المشا ِهد باملدينة املنورة.
أماكن
ُ
● من أحرم ثم أح ِرص (أي منعه مانع قاهر من دخول مكة أو الوقوف بعرفة) عليه أن يذبح ما
يستطيع من َ
الهدي أو يرسله إِىل احلرم ويتحلل من إِحرامه.
● للحاج أن جيمع بني احلج والعمرة ىلع صورتني:
اإلحرام
(أ) ال ِقران؛ حيث حيرم حبج وعمرة ويؤدي أعمال لك منهما قبل اتلحلل من ِ
َّ َ ُّ
اإلحرام ِإىل أن حيرم باحلج ويؤديه.
(ب) اتلمتع؛ حيث يؤدي العمرة ثم يتحلل من ِ
● يف احلالني عليه أن يذبح هديًا  ،أو يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة عند رجوعه إِىل بدله.
ُ
ً
● يسن لغري احلاج ذبح شاة أض ِحيَة؛ ِإحياء لسنة سيدنا ِإبراهيم اخلليل ،صباح يوم عيد األضىح بعد
ً
الصالة ،ويه سنة واجبة ملن يستطيع ،وتقسم األضحية ثالثا  :ثلث للتصدق ،وثلث لإلهداء ،وثلث
ألهل ابليت ،وجيوز اتلصدق بها لكها.
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