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 لة بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة طشتييةكان ذمارةى سثياردنى )( ساَلى ثَيدراوة 
  مافى لةضاثدانةوةى بؤ 

 .ثةرتوكى حةج لة شةريعةتى ئيسالمدا :نــــــاوى كـتَيـــب
 .مةال مةمحود حممد: نــــــــــــووسينى 

 .مهاجر حممدنةخشةسازيي ناوةوة: 
 : ــــــةرطبـــــــــ

 نـــؤرة و ساَلى ضاث: 
 تـــــــــــــيـــراذ:
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 ثةزتوكى حــــةج
 [ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ]

ٌٔطتعني بْ، ٌٔطرتغدٓ، ٌٔعٕذ بْ وَ غسٔز أٌفطٍا ٔضٗئات أعىالٍا،  حنىدٓ ،احلىد هلل
من فمَ جتد لْ ٔلّٗا وسغدّا، ٔأغّد أُ ال إلْ إال اهلل وَ ّٖدٓ اهلل فال ُوضن لْ، ٔوَ ٖض

ٔسدٓ ال غسٖك لْ،  ٔأغّد أُ ضٗدٌا حمىدّا صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي زضٕه اهلل، ضٗد اخلمل 
ْ، ٔعمٜ ذزٖتْ ٔعمٜ آلْ ٔأصشاب حمىد ٔ البػس، المّي صنٓ  ٔضمي، ٔبازك عمٜ ضٗدٌا

  .ٔوَ ٔاالٓ، ٔوَ تبعّي إىل ًٖٕ الدَٖ
ضتوكى ذةد هة اظةيةكى ثوختى ئاغاُة بؤ ثةضِ َيعاْ ئةًةى بةضزةغتبةِض    

 .(ؾتح اهكطيب)( ُاغطاو بة الػاٖٛ ٔالتكسٖبًةتِى )
 : اُة كطاوةضاوى ئةَ خاَههةَ ُاًيولة ِضة

 .زةئاغاْ و ظًاُى ثاضاو و غا -1

 .وزةة قوضئاْ و ؾةضًوطة هبةَه ططُطيساْ بة -2

 .غةضضاوةكاُى ًةظٓةب اى بةَٓيعى ًةظٓةبى ؾاؾعي هةضِ ثؿت بةغنت بة -3

 .ةًةُس كطزُى بابةتةكةبؤ زةوَه ,اى جياواظضِ بةكطاوة كةًَيم ئاًاشة  -4

زووض هة بابةتى ُاًؤ و ُا واقعي كة  ,وُلطزُةوةثوختى هة ِض كوضتى و -5
 ؤ ظؤض كاضًاْ ثَيِيية.غةضزةًى ئةًِط هة

http://www.forum.topmaxtech.net/t219455.html
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 يَصةكىث  
( حاعبٕ غأثَيـ ئةوةى بطيِة غةض ؾةضذى ًةتِةكةى ) :َيعاْبةِض

باضةى ئةَ  بسةيّ هةوُلطزُةوة ثَيويػتة ٓةُسَيم ِض ,ةمحةتى خواى هَيبَيتِض
 .وكِةكاُى ئاييِى ئيػالَوكَِيلة هة ِضكة ِض ,يةخوزا ثةضغتي

 وةبةضيت خودا بة ،ي خوداية لة كاتي ديازي كساوحةج ضةزداٌي والَ/ 1
 .بة جيَبةجيَكسدٌي كازةكاٌي حةج ،ثةزضيت

يعي وة ئةوة الى شاٌاياٌي شاف ،ش كساوةكؤضى فةزِ (ى6)ي حةج لة ضالَ/ 2
 .ش كساوة(ى كؤضي فةز9ِالي ِةٌديَ لة شاٌاياُ لة ضالَي ) وة ،فةزووودةى بة ِيَصة

وةكو لة فةزووودةى  ،اُ تةٌّا جازيَك واجبةملَوحةج لة واوةى تةوةٌي ووض/ 3
: فَكَاهَ ملسو هيلع هللا ىلص ،اهلل: خَطَبٍََا زَضُٕهُ اهَقَ زَضَِ٘ اهللُ عٍَِـُْ عََِ أبِـ٘ ُِسَِٖـسََٚ :خيح ِاتووةظ
ا"أ  ،فَكَاهَ زَجُنٌ: أكُنَّ عَاًٍ؟ َٖا زَضُٕهَ "،ُّٖـَّا الٍَّاعُ! قَدِ فَسَضَ اهللُ عَمَـِٗكُيُ احلَخَّ فَحُحُّٕ

ا لَـىَٔ لََٕجَبَتِ، ٌَعَيِ،: قُِمتُ "لَِٕ: ملسو هيلع هللا ىلص اهللزَضُٕهُ تَّـٜ قَالَـَّا ثَالثاّ، فَكَاهَ حَ فَطَكَتَ،
 .(7331)أخسجْ وطمي:  ."اضِتَطَعِتُـيِ

واتة: ئةبو ٓوِضةيِطة ِضةظاى خواى هَيبَيت ؾةضًووى: ثَيػةًبةضى خوزا 
ووتاضى بؤ زايّ, ؾةضًووى: ئةى خةَهليِة! خوزا ذةجى هةغةض ؾةِضظ 

َيم ؾةضًووى: ئةى ثَيػةًبةضى خوا, كطزيِة, زةغا ئَيوةف ذةد بلةْ, ثياو
ئايا ٓةًوو غاَهَيم ذةد بلةيّ؟ ثَيػةًبةضى خوا بَيسةُط بوو, كابطا غَى 
جاض ئةًةى زووباضة كطزةوة, ئيِحا ثَيػةًبةضى خوا ؾةضًووى: ئةطةض بَوَيٍ: 
بةَهَى, ئةوا واجب زةبَيت هةغةضتاْ ٓةًوو غاَهَيم ذةد بلةْ, زياضة ئةو 

 َيت.كاتةف ثَيتاْ ُاكط
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ٔأبٕ دأد ٔالٍطائ٘ ٔابَ واجْ بإضٍاد صحٗح عَ ابَ عباع ـ زض٘ اهلل عٍّىا ـ 
ٖا أّٖا الٍاع كتب عمٗكي "قاه : خطبٍا زضٕه اهلل ـ صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي ـ فكاه : 

لٕ : "فكاً األقسع بَ حابظ فكاه: أيف كن عاً ٖا زضٕه اهلل، فكاه :قاه"، احلخ 
ُ تعىمٕا بّا احلخ وسٚ أ ،مٕا بّا ٔمل تطتطٗعٕألٕ ٔجبت مل تعى ،قمتّا لٕجبت

 ."فىَ شاد فّٕ تطٕع

واتة: ئينب عةبباؽ ِضةظاى خواى هَيبَيت ؾةضًووى: ثَيػةًبةضى خوزا 
ووتاضى بؤ زايّ, ؾةضًووى: ئةى خةَهليِة! ذةجتاْ هةغةض ؾةِضظ  ملسو هيلع هللا ىلص

كطاوة, ئينب عةبباؽ زةؾةضًووَيت: ئةقِطةعى كوِضى ذابيؼ ٓةغتا و 
ئةى ثَيػةًبةضى خواى, ئايا هة ٓةًوو غاَهَيلسا هةغةضًاْ  ؾةضًووى:

ؾةِضظكطاوة, ثَيػةًبةضى خوزاف ؾةضًووى: ئةطةض بَوَيٍ: بةَهَى, ئةوا 
هةغةضتاْ واجب زةبَيت, خؤ ئةطةض ٓةًوو غاَهَيـ واجب بَيت ُايلةْ و 

ض ؾةِضظة هةغةضتاْ, ُاؾتواُّ بيلةْ, كةواتة هة تةًةُتاْ ذةد يةن جا
 اتطيؿتاْ كطز ئةوة غوُِةتة.ئةطةض ظي
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 ُ:خيَس و ثاداشيت حةج كسد
 بازةى خيَس و ثاداشيت حةج فةزووودةى شؤز لة ثيَغةوبةزى خودا ِاتووة: لة

ٌْـَزةَ َرضِ َعْي  ٌْـَُ قَ أبِـً َُُز ًَّ الَ ًَ هللاُ َع  َهيْ ": ٌَقُْلُ  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِوْعُت الٌَّبِـ

، لَـنْ  ٌَـْزفُثْ  فَلَـنْ  َحجَّ مِ  َجعَ رَ  ٌَْفُسْق، َّ ْْ لََذْتـَُ  َكٍَ َّ "َُ أخزجَ )، أُهُّ

 (.1521:ّهسلنّاللفظ لَ، ، 1251:البخاري

واتة: ئةبو ٓوِضةيِطة ِضةظاى خواى هَيبَيت ؾةضًووى: طوَيٍ هة ثَيػةًبةضى 
, زةيؿةضًوو: ٓةض كةغَيم ذةجى كطز, قػةى ُاؾرييّ و ملسو هيلع هللا ىلصخوزا بوو 

وةن ئةوة واية تاظة هة  كطزاضى ُا ؾةضعى ُةكطز, زةطةِضَيتةوة هة ذةجةكةى
 زايلى هة زايم بووبَى, هة طوُاذةكاُى ثان زةبَيتةوة.

َنـُهـَما، َوالَحجُّ الَمْبُروُر لَـٌْ " ٌْ َس لَـُه َجَزاٌء الُعْمَرةُ إِلَـى الُعْمَرِة َكفَّاَرةٌ لِـَما َبـ
 (.1531 :ّهسلن ،1775 :أخزجَ البخاري) ،"إاِل الَجنَّةُ 

ة كةؾاِضةتى َُيواُياُة, ذةجى ضان و وةضطرياويـ واتة: عوًِطة بؤ عوًِط
 ٓيض ثازاؾتَيلى ُيية جطة هة بةٓةؾت.

الي حةٌةفيةكاُ و  بة ،ي شافعيةكاُ و حةٌبةليةكاُ واجبةال ة كسدُ بةعووسِ
 .ضوٌٍةتي ووئةكةدةواليكيةكاُ 

وةكو لة فةزووودةى ظةحيح   ،ةى كسدووةوة ثيَغةوبةزواُ تةٌّا ضواز عووسِ
ي ضالَ ةى قةشا لةوة عووسِ ،(ى كؤضي6)ي ضالَ ةى حودةيبية  لةعووسِ" :ِاتووة

ةي ضوازةً عووسِكؤضى، وة  (ى8)ي عساٌة لة ضالَوة عووسةى جي ،(ى كؤضي7)
 :أخزجَ البخاري) ،(ى كؤضي"10)ي ئاوايي ئةجناودا لة ضالَلَحةجي وا لةطةهَ

 (.1525: ّهسلنّاللفظ لَ، ، 1771



 لة شةريعةتى ئيسالمدا ثةرتوكى حــــــــــــــةج 9 

 :سدُة كخيَس و ثاداشيت عووسِ
  :ودة شؤزة لة ثيَغةوبةزي خودا وةكفةزوو بازةوة ً لة

ًة َمِعًَفإِنَّ ُعْمَرًة ِفـً َرَمَضاَن تَ " ًة أْو َحجَّ  :أخزجَ البخاري) ،"ْقِضً َحجَّ

 (.1528: ّهسلنّاللفظ لَ، ، 1185

وةن ئةوة واية ثازاؾتى ةًةظاُسا واتة: هة ِضاغتيسا عوًِطةكطزْ هة ِض
 جى هةطةَي ًّ كطزبَى.ذةجى كطزبَى, ياْ ذة

ٌْـُِـوا َعبَّاٍس  اْبيِ َعْي  ًَ هللاُ َع ٍَْي ": ملسو هيلع هللا ىلص ،َرُسُْل ا : قَالَ قَالَ َرِض تَابُعْا بَـ

ٌْفِـً الِكٍُز َخبَث الَحِذٌذِ  الذًَُْب َكَوا ٌَ َّ ٌْفِـٍَاِى الفَْقَز  ُِـَوا ٌَ الُعْوَزِة فَإًَِـّ َّ  ،"الَحجِّ 

 .(5851:أخزجَ الٌسائً)

باؽ ِضةظاى خواى هَيبَيت ؾةضًووى: ثَيػةًبةضى خوزا واتة: ئينب عةب
ؾةضًووى: ٓةوَهبسةْ ذةد و عوًِطة هة زواى يةكرت بلةْ, ضوُلة  ملسو هيلع هللا ىلص

ٓةشاضى و تاواْ زةغِطُةوة, ٓةض وةن ضؤْ كوضةى ئاطط شةُط و شاَهى ئاغّ 
 ُايةَهَيت و الى زةبات.

ٌْـِا َعْي َعائَِشتَ  ًَ هللاُ َع  ؟َعلَـى الٌَِّساِء ِجَِاد   ،هللاُسَْل قُْلُت ٌَا رَ  :قَالَتْ َرِض

الُعْوَزةُ " :قَالَ  َّ َِ الَحجُّ  ِِيَّ ِجَِاد  الَ قِتَاَل فِـٍ ٍْـ أحوذ: أخزجَ  ،صحٌح) ،"ًََعْن َعلَـ

 .(ُّذا لفظَ ،5111ّأخزجَ ابي هاجَ:، 52555

واتة: عائيؿةى زايلى باوةِضزاضاْ ِضةظاى خواى هَيبَيت ؾةضًووى: طومت 
ئايا جةُط و جئاز هةغةض ئاؾطةتاْ واجبة؟  ملسو هيلع هللا ىلصةضى خوزا ئةى ثَيػةًب

ذةظضةتيـ ؾةضًووى: بةَهَى جئازياْ هةغةضة بةَهاَ بَى جةُط و كوؾتاض, 
 ئةويـ بطيتيية هة: ذةد و عوًِطة.

بةٌدي ئةً پاة بة كوزتي داشتة طةوزاٌاپلة ثيٍَاو بة دةضتّيٍَاٌي ئةو  كةواتة
 :خاالٌة بة

 .ئةجناً بدة حةالهو زشقي  حةج بة ثازة/ 1
ي فةزواٌي ٌيةتت ضاف بكة تةٌّا وةبةضتت خودا ثةزضيت و جيَبةجيَكسدٌ/ 2
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 .خودا و ثيَغةوبةز بيَت
 .صواُ و جرياُ و ...ِتد ئاشاد بكةثيَض ضةفةز كسدُ طةزدةٌت بة دؤضت و خ/ 3
 .ة بكةثيَض ضةفةز خؤت فيَسي ئاداب و ئةحكاوةكاٌي حةج و عووس/ 4
ة لة وةككةى وة يا لة وةديٍةى دةزفةتي شيَسيين تةوةٌة ِيض ئةو واوةيةى ك/ 5

 ،ة لة طوٌاِاُ، بةزش بووٌةوةى ثمةضاتيَكي ليَ بةفريؤ وةدة ضوٌكة ثاك بووٌةو
ليَصوةى  وة ثاداشيت خواثةزضيت  وةك ،ووٌى دوعا و تةوبة وطؤطةزةقةبوه ب

 .بازاُ زةمحةت دةبازيَين
بدة بة جةواعةت لة حةزةوي وةككة و  طسيٍطي تةواو بة ٌويَرة فةزشةكاٌت/ 6

َعْي أَبِـً  :وٌكة ثيَغةوبةزي خودا فةزووويةتيضوٌٍةتةكاٌيض فةزاوؤط وةكة ض

 ًَّ ًَ هللاُ َعٌَُ أَىَّ الٌَّبِـ ٌْـَزةَ َرِض فِـً َهْسِجِذي ََُذا  َصالَة  »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَُُز

اٍُ، إِالَّ الَوْسِجذَ  َْ ٍْـز  ِهْي أَْلِف َصالٍَة فِـٍَوا ِس  :أخزجَ البخاري) .«الَحَزامَ  َخ

  (.1513: ّهسلنّاللفظ لَ، ، 1111
واتة: ئةبو ٓوِضةيِطة ِضةظاى خواى هَيبَيت ؾةضًووى: ثَيػةًبةضى خوزا 

, ؾةضًووى: ُوَيصَيم ئا هةو ًعطةوتةى ًّ خَيطتطة هة ٓةظاض ُوَيص هة ملسو هيلع هللا ىلص
 ًعطةوتةكاُى تط, جطة هة ًعطةوتى ذةِضاَ.

أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصالٍَة ِفـٌَما ِسَواهُ إاِلَّ الَمْسِجَد الَحَراَم َصالَةٌ ِفـً َمْسِجِدي »
 ،«َوَصالَةٌ ِفـً الَمْسِجِد الَحَراِم أَْفَضُل ِمْن ِماَئِة أَْلِف َصالٍَة ِفـٌَما ِسَواهُ

 .(ُّذا لفظَ، 1318ّأخزجَ ابي هاجَ: ، 13721أحوذ: أخزجَ )
طتطة هة ٓةظاض ُوَيص هة واتة: ُوَيصَيم ئا هةو ًعطةوتةى ًّ خَي

ًعطةوتةكاُى تط, جطة هة ًعطةوتى ذةِضاَ, ضوُلة ُوَيصَيم هة ًعطةوتى 
 ذةِضاَ خَيطتطة هة غةز ٓةظاض ُوَيص هة ًعطةوتةكاُى تط.

، وة لة اً لة وةككة بة ضةد ِةشاز ٌويَرةيةك ٌويَر لة وصطةوتي حةزِ :بةلَيَ
 .و ثاداشتة بة فريؤ وةدةئةً ِةوو ،طةوتي ثيَغةوبةز بة ِةشاز ٌويَرةوص
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 :(ٔجٕب احلخ غسٔط) وةزجةكاٌى واجب بووٌى حةج 
 ,َاذترِٕ ,َايعكٌ ,َايبًُغ ,شبعٕ أظّا٘: اإلشالم اذتر َدُِب َظراُٙط)

  (.َإمهاى املصري َختًّٕ ايطرِل ,ََدُد ايساد َايراسًٕ
ئيػالًةتى, باهؼ : ضجةكاُى واجب بووُى ذةد ذةوت ؾنتًةواتة: 

خواضزْ و بووُى تَيطوو و ًةغطةيف  ,ئاظازى )كؤيوة ُةبَيت( ,بووْ, ئةقى
 .وة تواُيِى ضووْ و ٓاتّ بةغةالًةتى ,َيطاضِ غواضى, غةالًةتى

 :(احلخ أزكاُ) وكٍةكاٌى حةجزِ
, َايطُاف بايبّت ,َايُقُف بعرفٕ ,اإلسرام مع ايهّٕٕ: َأرناى اذتر أربع)

   (.َاملرَٔ َايصعْ بني ايصفا
 اوةغتاْ هةُيةت َٓيِاْ, ِض اَ هةطةَي: ئيرِطُى ذةد ضواضْوكِةكاضِ واتة:

 . وة, ٓاتوو و ضؤ هة َُيواْ غةؾا و ًةِضى خوزا, تةواؾلطزُى ًاَهعةضةؾات
حساً ِٕ اإل: )زةبواية بطوتطاية ,(ٛاإلحساً وع الٍٗةتى )هة عيباِض تَيبيِى:

 .و ُيةت يةن ؾنتاَ , ضوُلة ئيرِطاَ ُيةت َٓيِاُةًةبةغت هة ئيرِط , واتة:(الٍٗٛ

 :(العىسٚ أزكاُ)ة وكٍةكاٌى عووسِزِ
 ٔاحلمل أٔ التكصري يف أحد ،ٔالطع٘ ،ٕافطٔال ،: اإلحساًٚ أزبعٛٔأزكاُ العىس)

  .(الكٕلني
ٓات و اَ بةغنت, تةواف كطزْ, : ئيرِطة ضواضْعوًِط وكِةكاُىضِ واتة:

هة كوضتلطزُةوةى غةضتاؾني ياْ وة, و ًةِض ضؤى َُيواْ غةؾا
 .وزةيةكى ًةظٓةبي ؾاؾعيًوؾةض
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 :(واجبات احلج) واجبةكاٌى حةج
ٔزو٘ اجلىاز  ،كاُ ثالثٛ أغٗاء: اإلحساً وَ املٗكاتاألز ٔٔاجبات احلخ غري)

   .(ٔاحلمل، الجالث
اَ هة : بةغتى ئيرِطوكِةكاْ غَي ؾنتواجبةكاُى ذةد بَيحطة هة ِض واتة:

ةجٍ كطزُى ؿتِةكاْ )ِض, وة ٓةضغَي  بةضز ٓاوَيًيكات )ؾوَيِى زياضيلطاو(
 , وة غةضتاؾني.ٓةضغَي ؾةيتاُةكاْ(

 (:احلج ضٍَ) ضوٌٍةتةكاٌى حةج 

ٔطٕاف  ،ٔالتمبٗٛ ،اإلفساد ِٕٔ تكدٖي احلخ عمٜ العىسٚ ضبع:ٔضٍَ احلخ )
 .(ٔطٕاف الٕداع ،ٔاملبٗت مبٍٜ ،الطٕاف ٔزكعتا ،ٔاملبٗت مبصدلفٛ ،الكدًٔ

 ,تةُٔا كطزْ بة از:: ئيؿطؾتة ةتةكاُى ذةد ذةؾتِغوُواتة: 
 ة,غةضةتا ذةد زةكةيت ثاؾاْ عوًِط ,جياكطزُةوةى ذةد هة عوًِطة

 ُة ُاو بةيت كةوتةوايف ضو ,"هبيم اهؤٍ هبيم..." : طوتِى:تةهبيةكطزْ
ًاُةوةى ؾةو هة ًوظزةهيؿة )ًاُةوة  اَ,ة ُاو ًعطةوتى ذةِضتيغةضةتا زةطة

زوو  ,(ةبي ؾاؾعي واجبة( ًةظٓصحأزةى بةَٓيعي )وهة ًوظزةهيؿة هة ؾةضًو
ًاُةوةى ؾةو  ى زةزةيت,كة زواى تةواف ئةجناً ,ةت ُوَيصى تةوافاعكِض

زةى و)ًاُةوةى ؾةواْ هة ًيِا هة ؾةضًو ةمجى ؾةيتاُةكاْ,بؤ ِض هة ًيِا,
 كةئاوايي تةوايف ًاَه ثَيلطاوي )املعتٌس( ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة,باوةِض

ثَيلطاوي زةى باوةِضو)هة ؾةضًو ت,َ زةزضَيثَيـ بةجَئَيؿتِى ًةكلة ئةجنا
 .)املعتٌس( ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة(
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 ْبةضَيعا : 
, هَيطة هة باغي ةمحةتى خوزاى هَيبَيتوجاع ِضاغتى ؾَيذ ئةبو ؾضِ بة

وكِة ؾت ٓةية ِض ,اويةكى كطزووةتَيلةَه ,ئةضكاْ و واجيبات و غوُِةتةكاْ
اى بة ضِ ة هةطةَيك ةت,, ؾت ٓةية واجبة كطزوتية غوُِكطزويةتية واجب

ةكاُى ًةظٓةب َٓيعى ًةظٓةبي ؾاؾعي ُاطوجنَيت كة هة ثةضتوكة ًةؾٔوض
ي ًةظٓةب ضؤُة ئاوا ؾةضذي , بؤية بابةتةكة هة ئةغَوياضى هةغةض زضاوةبِط

 زةكةَ بؤ ظاُني.
  :غةضةتا 

 : ٌاُى بةضَيعهَوًوغ
 ؤشوو و ظةكات و ثةضغتؿةكاْ وهة ٓةًوو بابةتةكاُى ُوَيص و ِض

يةن  بة (وكّظ و ِضهة ًةظٓةبي ؾاؾعي )واجب  و ؾةِض ,ةكاُى تطيـةتباب
ياْ  ,ظةكاُى ُوَيص, ئةطةض طومتاْ ؾةِضًاُا و ًةبةغت بةكاض زَيت

, تةُٔا هة بابةتى ذةد وضيابة وكِةكاُى ئةوة يةن ؾنتياْ ِض ,واجبةكاُى
 ,وكِت هة زةغت زاذةد ِض : ئةطةض هةوكّ و واجب جياواظياْ ٓةيةِض

و ؾةوتاُسُى ُةكطزْ  , وة بةزةبتةوة ض زةبيت و ذةجةكةت بةتاَيطوُآبا
وة زةبَيت ؾسية  ,ُابيتةوة اَ ذةجةكةت بةتاَيبةَه ,واجب طوُآباض زةبيت

ةوةى كاتى خوَيِسُ , كة زوايي هةبةضاًبةض ؾةوتاُسُى واجبةكة بسةيت هة
 . بابةتةكة ظياتط ئاؾِا زةبيت
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 وةزجةكاٌى واجب بووٌى حةج
, يةن جاض هة ٌاْ )ثياو و ئاؾطةت( واجبةهَوى خوزا هةغةض ًوغَهذةجى ًا

 م ئةو ثَيِخ ًةضجةى هَي ٓاتة زى:, ٓةضكاتَيشياُيسا
يبازةتة هة ضوُلة ع ,ذةد هةغةض كاؾط واجب ُية ٌاُيةتى:هَوًوغ/ 1

 .بَيباوةِض وةضُاطريَيت
 .واجب ُيية ذةد هةغةض ًِساَي باهؼ بووْ:/ 2
 ةغةض ؾَيت واجب ُيية.ذةد ه :شيطى و عةقَى/ 3
ثَيـ باهؼ  ئةطةض ًِساَي ذةد هةغةض كؤيوة واجب ُيية, ئاظازى:/ 4

ـ ضان بووُةوةى , ياْ ؾَيت ثَيياْ كؤيوة ثَيـ ئاظازبووُى ,بووْ
 : ًِساَيكةواتة ,ذةجى ؾةضظياْ هةغةض ال ُاكةوَيت , ئةواذةجياْ ثَيلطابوو
ة ؾَيت زواى ضان و ,وة كؤيوة زواى ئاظازبووُى ,زواى باهؼ بووُى

ظ زةبَيت ذةجى ؾةِض ,وةى, ئةطةض تواُاى ٓةبوو بؤ ذةجلطزْبووُة
  :وزاُة ٓاتووة, ٓةضوةن هةَ ؾةضًوجَيبةجَي بلات

ثي أعتل  فعمْٗ أُ حير سذٛ أخسٝ، ٔأميا عبد سر أُٖٓىا صيب سر ثي بمغ احلٍح" *
ات إال أٌْ اختمف آ ابَ أب٘ غٗبٛ ٔالبّٗك٘، ٔزدالْ ثكزٔ ،"فعمْٗ أُ حير سذٛ أخسٝ

 .يف زفعْ، ٔاحملفٕظ أٌْ وٕقٕف

 ,كة باهؼ بوو زةبَيت ذةد بلاتةوة َيم ذةجى كطز ثاؾاًِْساَه واتة: ٓةض
ٓةضضةُسة  ,بوو زةبَيت ذةد بلاتةوةزٓةض كؤيوةيةن ذةجى كطز كة ئاظا

 ,اى جياواظ ٓةية هةغةض ئةوة كة ًةضؾوعة )وتةى ثَيػةًبةضة(كة ِضوزةؾةضًو
ًٔوضى ظاُاياْ كاضياْ واَ جبةَه ,)وتةى ئينب عةباغة(ياْ ًةقوؾة 

 ثَيلطزووة.
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ى : تواُاى غةؾةكطزُى بؤ ًةكلةى ًاَهواتة ات:تواُا و زةغةَه/ 5
اى ُةبوو ذةد واجب ُابَيت هةغةضى, , كةواتة ئةطةض تواُخوزا ٓةبَيت

 : وةتواُاف ضواض ًةضجي ٓةية
ئةو و  ضووْ و ٓاتِةوة َيطاى ٓةبَيت بؤتَيطوو و ًةغطةؾى تةواوى  ِض أ/

و ًةغطةيف ئةو كةغاُةى  بووُى ُةؾةقة , هةطةَيَِيتةوةًاوةى هةوَي زةًَي
و زايم  شْ و ًِساَي :كة ئةو بةخَيوياْ زةكات و ُةؾةقةياْ هةغةض ئةوة وةن

 . وباون

ؤشى ِض( 25), غةؾةضةكةى ئةطةض ثياوَيم ُياظى ذةجى ٓةبوو منووُة:
و  , وة ًةغطةيف ًاَيةقةوةِض (40)زةيلطزة  , وة تَيطووى ٓةًووىزةخاياُس

و  ةقةوةِض (50)ئةطةض  ,ةقةوةِض (10)يؿى بؤ ئةو ًاوةية زةيلطزة ًِساَه
ًرتى ٓةبوو ةقة كةثةجنا وةِض ئةطةض هة ,ظياتطى ٓةبوو ذةد هةغةضى واجبة

 .ذةد هةغةضى واجب ُيية
 بووُى ٓؤيةكاُى طواغتِةوة, جا ض ٓي خؤى بَيت, ياْ ٓةبَيت و ب/

ُسةؾةض و ؾطؤكة وةن: ئؤتؤًبيى و ؾةًة ,ثاضةؾى ٓةبَيت بة كطَي غواض بيت
 .. و كةؾتى زةضيا.

ى غةالًةتى طياْ و ًاَه ,ُىوٓاتّ وضو : واتة: هةغةالًةتى ِضَيطا د/
 ...ثاضَيعضاو بَيت, هة زظ و ضَيطط و جةُط

: واتة: ئةوكاتةى ًةضجةكاُى هَي إًلاْ اهػري(ًةظةُسةى طةيؿنت ) ز/
, بؤ كاتى طوجناو بطاتة ًةكلة لات و هةتة زى بتواَُي غةؾةض بزَي

ثياوَيم ًةضجةكاُى ُة: ومنو , بؤوكِةكاْ و واجيباتةكاْجَيبةجَيلطزُى ِض
كوضزغتاُى خؤًاْ بَيطوًاْ  هة ,(ى ظوحلةجة بوو8)ؤشى بةالَ ِض ,ٓاتة جَي

 .عةِضةؾة ُاطاتة ذةد و
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ياْ  ,ى بَيتطةَه زى هةئاؾطةت زةبَيت ياْ ًَيط وة غةباضةت بة ٓـ/
 , ياْ هةطةَيو ًاَ و خاَي و كوِض بطا باون و :ةًى وةنثياوةكى ًةذِط

ئةوةف بؤ ذةجى  ,ثَيلطاوى خاوةْ ًتٌاُة بَيتَيم ئاؾطةتى باوةِضكؤًةَه
ةَ ة بةبَي ًَيطز ياْ ثياوى ًةذِطاَ بؤ ذةجى غوُِةت و عوًِطبةَه ,ظؾةِض

ٕٚ الَٖٔشٗن" زا ؾةضًوويةتى:ٓةضوةن ثَيػةًبةضى خو ,اًةغةؾةض ذةِض َُ ٔلاِوَسَأ  ُتِؤٔو
ْٔ ً  بالمَّ ُِ اآلٔخس  ٔالَٕٗ َٚ ُتطأفَس أ ًٍ َؤطرَي َٕٖ ٕٛ َِٗم  :ٙبخازأخسدْ ال)  ،"ا حمسوٛوعّ لَٗظ َٔل

1088) . 

 كة ,ؤشي زوايي ٓةبَيتو ِض ى بة خوزاة بؤ ئاؾطةتَيم باوةِضيُي اَيواتة: ذةَه
 .ُةبَيت ةًى هةطةَيلات و كةغى ًةذِطؤشَيم بغةؾةضي ًاوةى ؾةو و ِض

ُٚ إ ال َوَع ٔذٙ َو" ٓةضوةٓا ؾةضًوويةتى: َّاِشـال ُتَطأفس  امَلِسأ َٔال َِٖدُخُن َعَمـِٗـ  ،ًٍ  َس

َّا َو ََٔوَع ًْـَزُدْن إ ال  ُِ أِخُسَز ٔفـ٘ َدِٗؼ  ، إ ٌِّـ٘هللَفكاه َزُدْن: َٖا َزُضَٕه ا ،ِشَس  أز ُٖد أ

َٔاِوَس ََٔكَرا،  َّاأٔتـ٘ ُتـس ُٖد احَلٖر؟ َفكاه: َكَرا   . (1862أخسدْ البخازٙ: ) ."اِخُسِز َوَع

وة  ,ُةبَيت ةًى خؤىًةذِط : ئاؾطةت غةؾةض ُاكات تةُٔا هةطةَيواتة
ةًى خؤى كاتةى ئاؾطةتةكة ًةذِطو ثياوَيم بطَيتة شووضةوة تةُٔا ئةُابَيت 
هةطةي ًةوَيت ئةى ثَيػةًبةضى خوزا ًّ زة :بَيت, ثياوَيم طوتى هةطةَي

 ,وة ٓاوغةضةكةؾٍ زةيةوَيت بطَيت بؤ ذةد ,ئةوا و ئةوا بطؤَهةؾلطَيلى 
 .ٓاوغةضةكةت بطؤ بؤ ذةد : هةطةَيثَيى ؾةضًوو يـثَيػةًبةض
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ٓةًوو ئةو ثياواُةى  ًى ئاؾطةت بطيتيية هة ًَيطزى وةًةذِط بةضَيعاْ:
 ,اًةى ذةِضَهغتِوَيصياْ هَيي ُاؾلَيت تا ٓةتاية ٓاوغةضطريياْ هةطةكة زة

 ,ى بطاكوِض ,ى كضكوِض ,ى كوِضكوِض ,خاَي ,ًاَ ,كوِض ,باثري ,وةن: )باون, بطا
ةَ ذةجى كطز ذةجةكةى وةن واجب ئةطةض بةبَي ًةذِط , وةى خوؾم(كوِض

 .اَ طوُآباضةبةَه ,هةغةضى الزةكةوَيتو  زضوغتة

ى م ئاؾطةتَيكؤًةَه طة هةغةض زضوغتى غةؾةضى ئاؾطةت هةطةَيوة بةَه 
ى عةؾؿاْ عومساُى كوِض ى خةتتاب وَيطا زاُى عوًةضى كوِضضِ ,خاوةْ ًتٌاُة

 .عاُةكاُى ثَيػةًبةض كة ذةد بلةْى عةوف بة خَيعبساهطمحاُى كوِض و
زةضةوةى ؾاضى ًةكلة  ئةو ًةضجاُة بؤ ئةو كةغاُةية كة هة :بةضَيعاْ

ياْ لة ًاَهضوُ لى ًةكلة ثَيويػتياْ بةو ًةضجاُة ُيية,اَ خةَهبةَه ,زةشيّ
 .كاض و كةغابةتياْ هة وَيية و كةؽ و

طة , بةَهٌاْهَوًةضد ططتِى تواُا بؤ واجب بووُى ذةد هةغةض ًوغ وة بة
ْٔطقوضئاْ و ؾةضًووزة وةضطرياوة وةن:  هة ِٗٔت ٔسٗر الٍٖاع  َعَمٜ َٔٔلمَّ َ  اِلَب  اِضَتَطاَع َو

ْٔ ِٗ َِ َضٔبّٗما إ َل ُٖ َكَفَس ََٔو َْ َفإ  َ  ٌَّ٘غٍٔ المَّ   .(97 :اُآه عىس) صاِلَعاَلٔىنَي َع
زا واجبة ٓةضكةغَي تواُاى ى خولاْ ذةجي ًاَهخوزا هةغةض خةَه بؤ واتة:
  .ُياظة اغتى خوزا هة ٓةًوو جئاُياْ بَيوة ٓةضكةغَيم كوؾط بلات بةِض ,ٓةبَيت

 وُلطزُةوةى تواُا ؾةضًووى:هة ِض هةتةؾػريى ئةَ ئايةتة ثَيػةًبةض 
 . ٔافكْ الرِيبزٔآ احلاكي ٔصششْ، ٔ، "لساسمٛالصاد ٔا"

 خؤضان و ٓؤى طواغتِةوة. :واتة
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 :تواُاى ذةد كطزْ زوو جؤضة
ى واجب بووُى ذةجى هَي ٌاْ ًةضجةكاُهَوئةوةية ًوغ :ِضاغتةوخؤ/ 1

 ئةوة واجبة هةغةضى بة ,تةُسضوغتى و جةغتةى غةالًةت بَيت بَيتةزى و
 .جياتى بلات َيلى تط ذةجى هة, ُابَيت كةغخؤى ذةد ئةجناَ بسات

ٌاْ ًةضجةكاُى واجب بووُى ذةجي هَي هَوًوغ اغتةوخؤ:ضِ ُا/ 2
لى كةَه ياْ ُةخؤؾى بة ى و ثةكلةوتةيىاَ هةبةض ثريٓاتبَيتةزى بةَه

ى هة جياتى بلات و , ئةوة زضوغتة كةغَيلى تط ذةجغةؾةضةكة ُةيَيت
َقاَلِت: َٖا ": ٓاتووة  زةى ثَيػةًبةضوٓةضوةن هة ؾةضًو ,ببَيتة وةكيوى

َٛ اهلٔل َعَمٜ ٔع ُٖ َفس َٖض ٓٔ ٔف٘ اِلَشرِّ، َأِدَزَكَزُضَٕه اهلٔل، إ  ُِ  َبأد َأٔب٘ َغِّٗخا َكٔبرّيا َلا َِٖطَتٔطُٗع َأ
ٛٔ، َأَف ُْ؟ َقاَه: ٌََعِيَِٖجُبَت َعَمٜ الٖسأسَم ََٕداع َأُسٗر َعٍِ ٛٔ اِل ََٔذٔلَك ٔف٘ َسٖذ  :أخسدْ البخازٙ ."، 

(1513). 

خوزا ظى اغتى ؾةِض, بةِضئاؾطةتَيم طوتى: ئةى ثَيػةًبةضى خوزا :واتة
ئيػتاف باوكٍ ظؤض ثرية  ُاتواَُي هة غةض  ,هةغةض بةُسةكاُى هة ذةجساية

ئايا ذةجى هة جياتى لى غةؾةض ُايةت(, اؽ جَيطري بَيت )بة كةَهثؿتى وَه
ئاوايي ذةجى ًاَه )ئةَ ضوزاوة هة كاتى : بةهَي.بلةَ؟ ثَيػةًبةض ؾةضًووى

  .ثَيػةًبةضًاْ بوو(
ةض ذةجى هةغةض بَيت و , ئةوةى ًطز ئةطذةد بؤ ًطزوو :تَيبيِى

اَ , زةبَيت هة ًرياتةكةى ذةجى بؤ بلطَيت )بةزةي ذةد(, بةَهُةيلطزبَيت
ئةوة واجب ُية هة غةض  ,َيت و ذةجى هةغةض واجب ُةبووبَيتئةطةض ٓةشاض ب

اَ ئةطةض ذةجياْ بؤ كطز بةَه ,اضةى خؤياْاُى ذةجى بؤ بلةْ بة ثًرياتطط
َ  " زة ٓاتووة:ووةن هةَ ؾةضًو ,خَيطةكة زةطات بة ًطزووةكة َِ َعِبٔد اهلٔل ِب َفَع

 ْٔ ِٗ ٍَِٗا َأٌَا َدألْظ ٔعٍَِد َزُضٕه  اهلٔل َصمَّٜ اهلُل َعَم ُْ، َقاَه: َب َ٘ اهلُل َعٍِ ْٔ َزٔض َِ َأٔبٗ َٚ، َع ُبَسَِٖد
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َٔإ ٌََٖٔضمََّي، إ ِذ َأَتِت  ،ٕٛ ْٚ، َفَكاَلِت: إ ٌِّ٘ َتَصٖدِقُت َعَمٜ ُأوِّ٘ ٔبَذاز َٖ َّا َواَتِت، َقاَه: َفَكاَه: ُْ اِوَسَأ
َِا َعَمِٗٔك اِلٔىرَياُخ ََٔزٖد ٍِّس ،ََٔدَب َأِدُسٔك،  ًُ َغ ِٕ َّا َص ِٗ َُ َعَم ُْ َكا ، َقاَلِت: َٖا َزُضَٕه اهلٔل، إ ٌٖ

َّا؟ َقاَه: ُصٕٔو ًُ َعٍِ َّاَأَفَأُصٕ َّا َلِي َتُشٖر َقطُّ ،٘ َعٍِ َّا؟ َقاَه: َقاَلِت: إ ٌٖ ُسذِّ٘ ، َأَفَأُسٗر َعٍِ
َّا   .(1149) :أخسدْ وطمي ".َعٍِ

كاتَيم  :َيتزةَه ,وةباوكى زةطَيطَيتة يسة هةةى بوِضاى كوِضَوعةبسوَهواتة: 
 :ُاكاو ئاؾطةتَيم ٓاتة الى طوتى هة ,ةالى ثَيػةًبةضى خوزا زاُيؿتبووَه

 :ثَيػةًبةض ؾةضًووى ,ة زايلٍ ئيػتاف زايلٍ ًطزووةوًّ كةُيعةيةكٍ زابو
َيتةوة, طوتى: ئةى َيطةى ًريات بؤت زةطةِضهة ِضثازاؾتى تؤ ُوغطاو 

ئايا هة  ,لى هة غةض بووؤشووى ًاُطَياغتى ئةو ِضبةِض ,ثَيػةًبةضى خوزا
 ,ؤشوو ببةهة جياتى ئةو بة ِض :ؤشوومب؟ ثَيػةًبةض ؾةضًووىضِ جياتى ئةو بة

: ؟ ؾةضًووىذةجى هة جياتى بلةَ ئةو ٓيض ذةجى ُةكطزووة, :طوتى
 . ذةجى هة جياتى بلة

فمو مات يف ذمتٌ سر ) ؾةضًوويةتى: (مهًاز ايطايبني)ُةوةوى هة  ىئيٌاً
 .1/468مػين احملتاز:  ,سذاز عهٌ مو ترنتٌ(َدب اإل

ظ ياْ بوو )ض ذةجى ؾةِضٓةضكةغَيم ًطز ذةجى هةغةض واجب ب :واتة
 . جبة هة ًرياتةكةى ذةجى بؤ بلطَيتوا ,ذةجى ُةظض(

و  جا ًرياتططاْ  زةبَيت وضيابّ هة جَيبةجَيلطزُى قةضظةكاُى خوزا
 ., ثاؾاْ ئةوةى ًاوة ًرياتةم و وةغيةتىقةضظةكاُى خةَه
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 كازةكاٌى حةج 
 :كاضةكاُى ذةد غَي بةؾّ

  :يةكةَ/ ِضوكِةكاُى ذةد
 ,وكِت هة زةغت زاذةد ِض , ئةطةض هةجّذةّ كاضة غةضةكياُى وكِض

اَ بؿلَيِى تا , ُابَيت ئيرِطزةبتةوة طوُآباض زةبيت و ذةجةكةت بةتاَي
ِحّ: وكِةكاُى ذةد هة ًةظٓةبي ؾاؾعي ثَيوة ِض جَي بةجَيي زةكةيت,

ةؾة اوةغتاْ هة عةِضِضوة و ضؤى َُيواْ غةؾاو ًةِض ٓات و اَ و تةواف وئيرِط
 كطزُةوةى. و غةضتاؾني ياْ كوضت 

الى  غةضتاؾني بةالى ًةظٓةبةكاُى ًاهيلى وذةُبةىل ضواضْ,  بة وة
 ايةْ.وة ذةُةؾيةكاُيـ هةغةض ئةَ ِض ,وكّ ُيةضِ ,ئةواْ واجبة

  :زووةَ/ واجيباتى ذةد
و ؾةوتاُسُى واجب طوُآباض ُةكطزْ  كاضة غةضةكيةكاُى ذةجة وة بة هة

بةضاًبةض  زةبَيت ؾسية بسةيت هة ُابيتةوة وة اَ ذةجةكةت بةتاَيبةَه ,زةبيت
 .ؾةوتاُسُى واجبةكة

 ,اَ هة ًيكاتى زيايلطاوذةد هة ًةظٓةبي ؾاؾعي  ثَيِحّ: ئيرِطواجيباتى 
 ًاُةوةى ؾةوى ,ةجٍ كطزُى ؾةيتاْ(اوَيؿتِةكاْ )ِضٓةض غَي بةضز ٓ

ةواُى بةضز ٓاوَيؿتِةكاْ هة ًيِا, وة , ًاُةوةى ؾجةشْ هة ًعزةهيؿة
 .ييتةواؾى ًاَهئاوا

 ,وكِةكاْ و واجبةكاْجطة هة ِض :غَييةَ/ غوُِةتةكاُى ذةد
ُة طوُآباض  ,هة ُةكطزْ و ؾةوتاُياْ ,كاضةكاُى تط ٓةًووى غوُِةتّ

ى ظوحلةجة (7)وا غوُِةتة ضؤشى  .ُييةوة ٓيض ؾسيةت هةغةض  ,زةبيت
ؤ وتاضَيم بسات كاضةكاُى ذةد و ئيٌاَ ياْ جَيططةكةى زواى ُوَيصى ُيوةِض
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ئاطازاضياْ بلاتةوة كة كاضةكاُى  ,بلاتةوة وْوم ِضٌى ذةد بؤ خةَهًةضاغي
: ضؤشي كة ثَيي زةطوتطَي ,ى ظوحلةجة زةغت ثَي زةكات(8)ضؤشى  ذةد هة

وة ئيٌاَ ظةٓةبي بة  ,ةن طَيطاويتةوةن ذاكٍ هة ًوغتةزِض, ٓةضوة)تةضويية(
اهلل عمْٗ كاُ زضٕه اهلل صمٜ ": ى عوًةضاى كوِضَوغةذيرى زاُاوة هة عةبسوَه

 .فاخربِي مبٍاضكّي" ،كاُ قبن الرتٖٔٛ بًٕٗ، خطب الٍاعٔضمي اذا 
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 باضى كازةكاٌى حةج بة دزيَرى
 : زِوكٍةكاٌى حةج

  اً:ئيخسِ وكين يةكةً/زِ
ة بؤ ئةجناَ زاُى خوزاثةضغتى : ُيةتَٔيِاْ بؤ غةؾةضى ؾاضى ًةكلواتة
 , ذةد عيبازةتة بةَييتوة غوُِةتة  ُيةت بة ظًاُيـ بَو ,ةياْ عوًِط ,ذةد

 :كة ؾةضًوويةتىطةف ؾةضًووزةى ثَيػةًبةضًاُة بةَه ,ةبَي ُيةت بةتاَه
  .(1أخسدْ البخازٙ: ) ،..."ٔبالٍَٔٓٗٓأت اأَلِعَىاُه إ ٌََٓىا"

. وة ؾةضعيةكاْ بة ُيتةكاُياُةوةيةُى كطزةوبو قةبوَي زضوغتى و :واتة
 ةظاًةُسى تؤ بلةَ.ةد بؤ ِضُيةمتة ذخوزاية  :َيو ظًاْ بَو زَي وةن ئةوة بة

لٖبَِٗك " :ةتَٔيِاُةكة زةغت بة تةهبية بلات و بَوَىوة غوُِةتة زواى ُي
ُّٖي لٖب َٛ لك ٔامُلِمك، ال غسَٖك لك َٗك، لٖبٗك ال غسَٖك لك لٖبٗكالم ُٖ احلِىَد ٔالٍِّعى   ."إ

اَ ئاؾطةت بةَه ,كاتى تةهبية وة غوُِةتة ثياو زةُطى بةضظكاتةوة هة
ةى  زوًةظٓةبة بة ؾةضًو اى ٓةض ضواضئةًةف ِض ُطى بةضظ ُاكاتةوة,زة

 .قةذيح هة ثَيػةًبةضًاْ ٓاتووة
ت : مسَيَوغوُِةتة ,ثَيـ ُيةت َٓيِاُةكة كة ئيرِطاًة تَيبيِى:

َيم غوغَو ,و بةضت بلةى ى بّ باَيوًو ,َيم خبةىو قصت ِض غةض ,كوضتبلةيتةوة
اَ جا جوى ئيرِط ,ت بؤْ خؤف بلةيتَ و تةُٔا جةغتةابلةى بة ُيةتى ئيرِط

 .اَ بلةعةت ُوَيصى غوُِةتى ئيرِطكا)زوو خاوهيةكة(و زوو ِض هةبةض بلة
  :لةعةزةفة اوةضتاُزِِِ دووةً /زوكٍى  

 ،(891)أخسدْ الرتورٙ:  /صشٗض ،"احلر عسفٛ" وةكو ثَيػةًبةضًاْ ؾةضًوويةتى:
اتى ؾاضى ًةكلة ضؤشٓةَهيايةى ياْ ظوضطةى زةكةوَيتة عةضِِِِِِِةؾة بطيتيية هةو ض

ذةوا  ضوُلة ئازةَ ووة بؤية ئةو ُاوةؾى هَيِطاوة  ,( كوٍ زووضة20)ُعيلةى 
 .ةؾات يةكرتياْ ُاغيةوةبةٓةؾت هة عةضِِِِ زواى زةضضووُياْ هة
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 :ةؾات زوو ؾتةضوغتى وةغتاْ هة عةِضًةضجةكاُى ز
ٓةض بةؾَيم هة  هة غِوضى زةغت ُيؿاُلطاوى عةضةؾة بَيت, هة /1

، "عسفٛ كمّا وٕقف": وزةى ثَيػةًبةض ٓاتووةٓةض وةن هة ؾةضًو ,وبةضةكةىوِض
 . (1218) :وطمي أخسدْ
ؤشى ؤ هة ِضهة زواى باُطى ُيوةِض: )كاتى زياضى كطاو ئاًازة بَيت هة/ 2

 ى ظيورةجة.(10)ؤشى جةشْ ى ظيورةجة تا باُطى بةياُى ِض(9عةضةؾة )
ةُة و بةؾى ثَيؿةوةى وِضآيٍ و ًعطةوتى عًعطةوتى ئيرِب ئاطازاضى:

ؾات زازاُطَيت هة زةضةوةى غِوضْ, ئةوةف بة كؤ ةة بة عةِضًعطةوتى ُةًرِي
 .ضواض ًةظٓةب و بووُى ؾةضًووزةى قةذيرى ثَيػةًبةض زةُطى ٓةض

 :ةؾاتةؾة هة عةِضؤشى عةِضغوُِةتةكاُى ِض
ؤ هة واضاكة زواى ُيوةِض ,ؤباُطى بةياُيةوة تا باُطى ُيوةِض لطزْ هةغوغَو /1

 . ةؾاتْ هة عةِضوى ئاًازةبوةكة بلات بة ُيةتى غوغَوة غوغَوُةًرِي
 . ةؾاتؤ )ظواي( بطَيتة خاكى عةِضزواى ُيوةِض /2
, واتة و ؾةو بططَيتةوة ؤشوبةؾَيم هة ِض ,ةؾاتئاًازة بووُةكةى هة عةِض /3

ةؾات بة ؤش هة عةضةؾات ئاًازة بوو زواى ُوَيصى ًةغطيب عةِضكة بة ِض
ًةغطيب و عيؿا  , وة ُوَيصىاجياواظى ظاُاياْ(بؤ زةضضووْ هة )ِض َيجَيبَٔيَو

 . هة ًوظزةهيؿة بلات (تأخرياهمجع )بة 
تايبةت غوضةتةكاُى )ؾاتيرة  , ظؤض قوضئاْ خوَيِسْ بةظؤض زوعا كطزْ /4

ال إلْ إال اهلل ٔسدٓ ال غسٖك ", وة ظؤض كطزُى ظيلطى و ئيدَواص و ذةؾط (
 . "ىد، ِٕٔ عمٜ كن غ٘ٞ قدٖسلْ، لْ املمك ٔلْ احل

 ضوُلة ية,(دبن السمحٛةؾات خواض )اوةغتاْ هة عةِضباؾرتيّ ؾوَيّ بؤ ِض /5
 .اوةغتاوةةؾاتة وة ثَيػةًبةضًاْ هةوَي ِضغتى عةِضُاوةِضا
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ةتةكاُى ِ, وة غوُبلات (تكسيٍاهمجع )ؤ و عةغط بة ُوَيصى ُيوةِض /6
 ضواض يةن زةُطى ٓةض ةف بة, ئةًبى ثَيـ ُوَيص و ثاف ُوَيص ُةكاتةواتِض

 .ًةظٓةبة
 .م خبوَيِتةوةةؾة بؤ خةَهوة ئيٌاَ ياْ جَيططةكةى خوتبةى عةِض /7
ضوُلة ثَيػةًبةضًاْ هة غةؾةضى  ,ؤشةؤشوو ُةبّ هةَ ِضذاجياْ بة ِض /8

 .ةؾات بة ضؤشوو ُةبووذةد هة عةِض
  :ٓةضوةن هة قوضئاُى ثريؤظ ٓاتووة :تةوايف ئيفاشة /وكٍى ضيَيةًزِ

با ذاجياْ تةواف  :, واتة( ٩٢الحج: ) چۓ  ڭ  ڭ ...چ
 . ى ئاظازكطاوبلةْ هة ًاَه

 ,ُى قوضباْ كاتةكةى زةغت ثَيسةكاتؾةوى ؾةوى جةش هة زواى ُيوة
ؤشى جةشْ زواى ؾةيتاْ ضِ اَ واباؾةبةَه ,وة كاتى ئةجناًساُى كؤتايي ُيية

 .جٍ كطزْ و غةضتاؾني ئةجناًى بساتةِض
 :تةوافًةضجةكاُى زضوغتى 

ضاوى ئةَ كةت ؾةضعى و زضوغت بَيت زةبَيت ِضةبؤ ئةوةى تةواؾة
 :اُةى تَيسا بلةيتخاَه
 .زةوضى كةعبة بػوضَييتةوة زةبَيت ذةوت جاض بة /1
واتة غوضاُةوةكةت بة  ,زةبَيت كةعبة هة زةغتة ضةثت بَيت /2

 هة زةضةوةى ذيحطى ئيػٌاعيى. ,ط بَيتثَيطةواُةى ًيوى كاتصًَي
 ةؾةكة زةغت ثَيبلات,زةغتجَيلى ذةوت جاضةكة هة بةضزة ِض زةبَيت /3

, ئةطةض الى زابوو ئةو ةؾةكة كؤتايي زَيتهة طةيؿتِةوة بة بةضزة ِض
 .كةضةتةى تةواؾةكةى ذيػاب ُاكطَيت

 .يةُعيلى ئاغاي زوضى و ,زةبَيت هة ُاو غِوضى ًعطةوت بَيتتةواؾةكة  /4
 .ةتةيةتى تةواف بَيِى ضوُلة عيباززةبَيت ُ /5
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خوزا قػةكطزُى تةواف ُوَيصة  زةبَيت زةغتِوَيصت ٓةبَيت, ضوُلة /6
ةبَيت ز ,ض هة كاتى تةواف زةغت ُوَيصى ؾلا, وة ئةطةوخػةت زاوةتَيسا ِض

ؾلا هةوَي وة هة كؤَي زةغت ُوَيصى  ,بطَيت زةغت ُوَيص بططيتةوة
 .وباضة كطزُةوةُةن زو ,تةواؾةكةى تةواو زةكات

ةتى بة زياض بلةوَيت تةواؾةكة ٓةضكات عةوِض ,تةزاثؤؾيِى عةوِض /7
 .وضيابّ هة زةضكةوتِى قصى غةضتاْ جا بةتايبةت خوؾلاْ ,زةبتةوة بةتاَي

 غوُةتةكاُى تةواف كطزْ
 .ضوغتيؿة بةغواضى عةضةباُة بلطَيتوة ز ,واتتةواؾلطزْ بة ثَيياْ بِط /1
, اهلل ٍ اهللبػ" :َيتبَو هة غةضةتاى تةواف وةف زةغتساْ هة بةضزة ِض /2

 .ماَ بَي ئاظاضزاُى خةَهبةَه ,ةفوة ًاض كطزُى بةضزة ِض ,"كربأ
ثاف  ,وكِى يةًاُى و زوعا كطزْ, ًاضى ُاكةيتزةغت زاْ هة ِض /3

 .زوعا زةغتى خؤت ًاض زةكةيت
ةتى غةضةتا ثاؾاْ )ضةًةي( بطيتيية هة ضؤيؿتِى خَيطا هة غَي كةِض /4

 ةتلةى تط ئاغايي بطوات.ضواض كةِض
اغتى و وتلطزُى ؾاُى ِضية هة ِضيبطيت ,ئيعتباع( بؤ ثياواْ غوُِةتة) /5

اغتةى و ى ِضاغتى خاوهيةكةى خباتة شَيط باَهزاثؤؾيِى ؾاُى ضةث )ُاوةِض
 . الضلةكةى خباتة غةض ؾاُى ضةث(

تى عةكاضِ هة ,آيٍهةالى ًةقاًى ئيرِب ,ت ُوَيص زواى تةوافعةكائةجناَ زاُى زوو ِض /6
 .ةتى ئيدَواصوة هة زووةَ غوِض ,وَيِىوْ خبريةتى كاؾرة غوِضيؾاتيةكةَ زواى 

و  زوعا كطزْ هة الى )ًوهتةظةَ( كة زةكةوَيتة َُيواْ زةضطاى كةعبة /7
ة َُيواْ ذيحط و ًةقاًى ٓةضوةٓا هة الى )ذةتيٍ( كة زةكةوَيت ,ذيحط

 . هة كاتى زوعا زةغتى بةضظ بلاتةوة, وة ئيربآيٍ
 .َيصى ُةكةوييَتةتةكة ؾاغيوةى زِضذةوت كةِضَُيواُى  :ًواالت /8
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 ئاطازاضيةكى ططُط:  
 .ُايةت ٓةضكاتَيم بؤى كطا زضوغتة تةواف كاتةكةى كؤتايى /1
 ,وَيص زضا بابطَيت ُوَيصةكةى بلاتكاتى تةواؾلطزْ باُطى ُ ئةطةض هة /2

اوةغتا بوو ئا ةتى ضةُس ِضهة كوَي و كةِض ,بلات ثاؾاْ تةواؾةكةى تةواو
ةتةكةى تةواو بلات ُةن بة ُيوةيي , تا بلطَيت كةِضزةغت ثَيبلاتةوة هةوَي

 .َىبة جَييبَٔيَو
ةكػةض بطَيت زةغت ئةوة ي ,ض هة كاتى تةواف زةغت ُوَيصى ؾلائةطة /3

ةتةى زةغت ُوَيص اَ ئةو كةِضبةَه ,ُوَيص بططيتةوة, تةواؾةكةى تةواو بلات
ى ضواضةًى ةتكةغَيم هة كةِضُة وبؤ  منو ,وويسا ذيػاب ُاكطَيتلاُى تَيسا ِضؾ

تةوة و هة غةضةتاى َيزةضَيت زةغت ُوَيص زةطِط ,تةواف زةغت ُوَيصى ؾلا
  .ةتى ضواضةَ زةغت ثَي زةكاتكةِض
ضوةن خوزاى ٓة :وةو وةزِ ِاتوو ضؤ لة ٌيَواُ ضةفا /وكٍى ضوازةًزِ

 .)٨٬١البقرة: ) چ...ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ چ : ثةضةضزطاض ؾةضًوويةتى
سا هة ةو هة ذةجو ًةِض اغتى ٓاتوو ضؤ هة َُيواْ غةؾا: بةِضةوات

 .وة زوو ضياى بطوكّغةؾا و ًةِض زضومشةكاُى خوزا ثةضغتى ية,
 :وةًةضجةكاُى  زضوغتى ٓاتوو ضؤ هة َُيواْ غةؾا و ًةِض

وة كؤتايي ثَي غةؾا زةغت ثَيبلات هة ًةِض , هةزةبَي ذةوت جاض بَيت /1
 .بَيتَيت

وة, زواى تةواؾَيلى زضوغت ضؤ هة َُيواْ غةؾا و ًةِض ٓاتوو زةبَيت /2
 .وزوَ ياْ تةوايف ئيؿاظةتةوايف ق :بَيت وةن
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 :وةًةِض و غةؾا َُيواْ هة ضؤ ٓاتوو غوُِةتةكاُى
 .ةياْ ُةكةوَيتة َُيوآْاتوو ضؤيةكاْ هة زواى يةن بّ ؾاغيَو -1
 .بة زةغت ُوَيصةوة بيت -2
 .بلات حلٌس هلل"اكرب و أ"اهللهة ٓةضزوو ضيا كةًَيم غةضكةوَيت و  -3
 .وةو ًةِض زواى تةواف ظوو بطَيت بؤ غةؾا هة -4
 .كطزُى ظيلط و زوعا ظؤض -5
ئةوةى تط  ,ة غةوظةكة بؤ ثياواْواْ زوو َٓيَوؤيؿنت هة َُيخَيطا ِض -6

 .ضؤيؿتِى ئاضاَ و ئاغايي
 .  تةواف بامساْ كطز ( وةكو هةاالضطباع) -7

زةى بة َٓيعى وهةؾةضًو :ةضةزتاشني ياُ كوزت كسدٌةو زِوكٍى ثيٍَجةً/
اَ هة ًةظٓةبةكاُى تط بةَه ةزا,وكِة هة ذةد و عوًِطًةظٓةبى ؾاؾعي ِض

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ...چ  :واجبة, وةن هة قوضئاُى ثريؤظ ٓاتووة

  .(٩2الفتح: ) چ ...ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉې
اَ هة ًةكلة و ذةد زةكةْ طةض اغتى زةضِة ُاو ًعطةوتى ذةِضواتة: بةِض

قص كوضتلطزُةوة ٓيض  و غةالًةتى بةغةض تطاؾاوى ذةظبلات بة خوا
 .كةؽ ُاتطغّ هة ,تطغتاْ ُابيت

َْ اهلُل عهًما ُٖ زضَٕه اهلل صمَّٜ اهلُل عمْٗ ٔضمَّي سَمَل " :عو عبِد اهلل بِو ُعَمَر َرِض أ
ٛٔ الٕداع   .(4410) :بخازٙأخسدْ ال ،"زأَضْ يف َسٖذ

 ئاوايي غةضى خؤى تطاؾى.ًاَهتة: ثَيػةًبةضى خوزا هة ذةجى وا
ضوُلة  ,اَ بؤ ثياواْ غةضتطاؾني خَيطتطةبةَه ,غةضتطاؾني ياْ كوضتلطزُةوة

جاض بؤ  يةن ,ثَيػةًبةض غَي جاض زوعاى بؤ ئةواُة كطز غةضياْ تطاؾيبوو
اًة تةُٔا اَ بؤ ئاؾطةت تطاؾني ذةِضبةَه ,ئةواُةى كوضتياْ كطزبؤوة
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قصى غةض  واجبة كة زَيتة  زاوة ًوو هة يِى غَيوة بة بِط كوضتلطزُةوةية,
و  ةؾةاوةغتاْ هة عةِضوة غةضتاؾني زةبَيت هة زواى جَيبةجَيلطزُى ِض زى,

 . ةوة بؤ ًوظزةهيؿة زواى ُيوةى ؾةو, ظووتط زضوغت ُييةطةضاُ
 :ىغوُِةتةكاُى غةضتاؾني ياْ كوضتلطزُةوة

ةجٍ كطزْ و ؤشى يةكةًى جةشُى قوضباْ زواى ؾةيتاْ ِضضِ -1
 .بَيت يِى ئاشةَيِطغةضب

 .ةكاض هة ًةكلةو عةًِط ذاجى هة ًيِا غةضى برتاؾَى -2
 ٓةبَيت. وو هة قيبوة زابِيؿى, زةغت ُوَيصىضِ -3
غةض زةغت ثَيبلات ثاؾاْ الى ضةث, ثاؾاْ  اغتى الى ِض هة -4

 .ي غةضثاؾاْ تةثَو ,ثؿتة غةض
 . زوعا كطزْ -5

   :كٍةكاُوتةزتيبى شؤزبةى زِ زِوكٍى شةشةً/ 
  .ئيرِطاَ -1
 .ةؾاتاوةغتاْ هة عةِضضِ -2
 .تةواؾى ئيؿاظة  -3
  ٓاتوو ضؤى َُيواْ غةؾا و ًةِضوة. -4
 غةضتاؾني ياْ كوضتلطزُةوةى. -4
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 ةوكٍةكاٌى عووسِزِ
, وة هة ؾةضيعةتى ة هة ظًاُى عةضةبى واتة: غةضزاْ و ظياضةتعوًِط

 .يبةتى خوزاية بة ؾَيواظَيلى تائيػالَ غةضزاُى ًاَه
ياُيسا ئةطةض ًةضجةكاْ ٌاْ هة شهَوظة هةغةض ًوغاض ؾةِضة يةن جعوًِط

ۓ  چ  :ة ئةَ ئايةتةى قوضئاُةطةف هةغةض واجبى عوًِطبةَه , وةٓاتِة جَي

 . ..ة بؤ خوا تةواو بلةْواتة: ذةد و عوًِط ,(٭٨٢البقرة: ) چ...ڭ  ڭ  ڭڭ   
  زة هة ثَيػةًبةضًاْوة ظؤض ؾةضًووة هةباضةى خَيط و طةوضةيى عوًِط

  .(1773زٔآ البخازٙ: )، "العىسٚ اىل العىسٚ كفازٚ ملا بٍّٗىا" اتووة:ٓ
 .ةؾلةضةوةى طوُآةكاُى َُيواُياُةةت و ِضة كةؾاِضة هة زواى عوًِطعوًِطواتة: 
, هة ٓةًوو ًاُط و ئةجناَ زةزضَيت ى غاَيايكطزْ بة زضَيص عوًِطة

وةن هة  ,تطةةًةظاْ هة ٓةًوو كاتَيلى تط خَيطاَ هة ِضبةَه ,ؤشةكاِْض
ّٛ َؤع٘ فاُ"ٓاتووة:   ثَيػةًبةضًاْ ِٔ َسٖذ ّٛ أ َُ َتِكٔض٘ َسٖذ ّٚ ٔفـ٘ َزَوَضا ، "ُعِىَس

ةًةظاْ وةن ذةجَيم واية ةيةن هة ِضاغتى عوًِطواتة: بةِض .(1863): أخسدْ البخازٙ
 .َيػةًبةض ئةجناًسضا بَيتث ياْ وةكو ذةجَيلة هةطةَي ,ثازاؾت هة
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 :ثيٍَجَة وكٍةكاٌى عووسِزِ
 ٓةض ,ًيكات )ؾوَيِى زياضيلطاو وةن ذةد(ُيةت َٓيِاْ: هة  :ئيخسِاً/ 1

غِوضى ًيكاتى زياضيلطاو تَيجةضَيت ئةوة خوَيِى  اَ  هةكةغَي بة بَي ئيرِط
 , ُيةت َٓيِاُيـئةطةض ُةطةضَيتةوة )كة غةض بِطيِى ًةِضَيلة( زةكةوَيتةض غةض

بؤ  خؤَ  ة بلةَ بؤ: ُيةمتة عوًِطتيََ, وةن بَوبة ظًاُيـ غوُِةتة ,ةبة زَه
ئةطةض بؤ  ,اُة كةؽة بلة هة جياتى ؾَوياْ ُيةمتة عوًِط ,ِضةظاًةُسى خوزا
 .ةى زةكطزكةغاُى تط عوًِط

 واجبة بة ,اُةوة هة زةوضى كةعبة ذةوت جاضغوِض :تةوافكسدُ/ 2
 وكِةكاُى ذةد بامساْ كطز.وةكو هة ِض ,زةغت ُوَيصةوة

غوُِةتة بة زةغت  وة حةوت جازو وةزِ ضةفاِاتوو ضؤ لة ٌيَواُ / 3
 ُوَيص بَيت.

هة وتةى  ,غَي زاُة ًووة ىكة كةًةكة ضةزتاشني ياُ كوزتكسدٌةوة:/ 4
 .وكِةثَيلطاوى ًةظٓةبي ؾاؾعي ِضباوةِض بةَٓيع و

 .وكِاُة ئاوا هة زواى يةن بلاتئةَ ِض تةزتيب:/ 5



 لة شةريعةتى ئيسالمدا ثةرتوكى حــــــــــــــةج 30 

 ةواجبةكاٌى عووسِ
, هة ًيكاتى زياضيلطاو ئةجناَ بساتُيةت َٓيِاْ  :زةبَيت ئيرِطاَ/ 1

َيت ئةوة خوَيِى غِوضى ًيكاتى زياضيلطاو تَيجةِض اَ  هةٓةضكةغَي بة بَي ئيرِط
 َيتةوة.ئةطةض ُةطةِض)كة غةض بِطيِى ًةِضَيلة( غةض  زةكةوَيتة

 ,ئةطةض زةضووُة ًةزيِة ,ةئةطةض ضوويت بؤ غةؾةضى عوًِط ئاطازاضى:
)ظوحلوهةيؿة( هة  ,لى ًةزيِةكاتتاْ وةكو خةَهئةوا ًي ُة ًةكلة,وئةوجا زةضو

 .اًى هةوَي بةغتاوة(  ثَيػةًبةضًاْ ئيرِط٘باز عمآية كة ُاغطاوة بة )
 ,زة ًيكات ُييةزةة( جؤكةخاُةى ؾاضى )جّسُة ؾِطواَ ئةطةض زةضوبةَه

 اَ جَي بةجَي بلةيت,ؤكة ثَيـ ئةوةى بطةية ًيكات ئيرِطزةبَيت هة ُاو ؾِط
بؤ  :ٓةضوةٓا اَ ببةغتى ئاغايية.ؤكةخاُةوة ئيرِطهة ؾِط ٓةض وة زةتواَُي

بؤ  ,لى تطياْ خةَه ,لى ًةكلة بَيتئةوةى هة ُاو ؾاضى ًةكلةية جا خةَه
ئةَ غَي ؾوَيِةْ: , زةبَيت بطَيت بؤ ُعيلرتيّ )ذيى( كة ةَٓيِاُةوةى عوًِط

ة ببةغتى اًى عوًِط( هة كاًةياْ ئيرِطتةُعيٍ ,عطاُة, ذوزةيبية)جي
اَ هة ٓةضوةن ثَيػةًبةضى خوزا ئةًطى بة عائيؿة كطزووة ئيرِط ,ةزضوغت

 اْ ُعيلرتة.ووة هة ٓةًو ,ى بوخاضى ٓاتووةةذيرتةُعيٍ ببةغيَت وة هة ق
اَ وةكو هة ذةد اًّ هة كاتى ئيرِطؾتاُةى كة ذةِض وكةوتِةوة هةزووض /2

 .باغلطاوة
 .وَيصى ٓةبَيتة زةغت ُ, وة غوُِةتوةو ًةِض ٓاتوو ضؤ هة َُيواْ غةؾا /3
كطزُةوة بة وة كةًرتيّ كوضت  ,ضتاؾني ياْ كوضتلطزُةوةى قصغة /4
َٓيعي ًةظٓةبي  زةى بةووكِة هة ؾةضًو, وة ئةوةف ِضيين غَي ًوو زةبَيتبِط

 .ؾاؾعي
 .تةضتيب وةكو بامساْ كطز /5
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 ة ئةجناً داُ بةشيَوةيةكي كوزت و ثوختباضي عووسِ
ؾى بؤئةطةض  اَ بةغنت,ي  ئيرِطي غوُِةتئةجناًساُي غوغَو يةكةَ:

 , ثاؾاْ ئةَ كاضاُة ئةجناَ بسات:ُةكطا زةتواَُي تةيةمموَ بلات
تةُٔا ئةو زوو  ضضي جولي زوضاو ٓةية زايبلةَُي,واجبة ثياو  ٓة /1

ويؿى ُابَيت , وة ثَيالاَ زاُطاوة هةبةضبلاتةى بؤ ئيرِطثةؾتةًاَه
اَ ئاؾطةت ٓةض بة جى بةَه ,ثَي زةكةْ , بؤية ُةعى هةطؤظيِةطةكاُي زاثؤؾى

عةت كائيِحا زوو ِض ت,وة زةغت و زةَ وضاوي زاُاثؤؾَي  بةضطي خؤي و
رة غوضةتى يتي يةكةَ زواي غوضةتي ؾاتعةكاهة ِض ,ُوَيصي غوُِةت بلات

يرة غوضةتى تي زووةَ  هة زواي غوضةتى ؾاتعةكاهة ِض ,ريوْ خبوَييَنكاؾ
 . تاص خبوَيَِيئيدَو
, ثاؾاْ  يكاتى خؤيوكِة  هة ًاَ  ِضِاْ و ئيرِطئيِحا ُيةت َٓي /2

, تا زةطاتة ..." لبٗك المّي لبٗك"غوُِةتة بةضزةواَ زةبَيت هة تةهبية طوتِى 
 .بةضاًبةض كةعبة

ذةوت جاض تةواف بة زةوضي كةعبة بة زةغت ُوَيصةوة  كة هة بةضزة  /3
ةتيؿة زةغت هة ِ, غوُئةوةف ِضوكِة ,ةؾةكةوة زةغت ثَي زةكاتِض
 .لاتوكين يةًاُي بسات و زوعا بِض

هة  ُوَيص هة ثؿت ًةقاًي ئيربآيٍ, تعةكاغوُِةتة ئةجناَ زاُي زوو ِض /4
هة  ,ريوْ خبوَييَنرة غوضةتى كاؾيتي يةكةَ زواي غوضةتي ؾاتعةكاِض
اص يرة غوضةتى ئيدَوهة زواي غوضةتى ؾات  يـتي زووةًعةكاِض

 . تخبوَيَِي
 .وكِةوة ئةًةف ِضًةِض و ٓاتوو ضؤ هة َُيواْ غةؾا /5
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ة بيلات ياْ هة ٓةض وغةضتاؾني ياْ كوضت كطزُةوةى جا هة ًةِض /6
, ةكاضكة ئةَ كاضاُةى ئةجناَ زا عوًِط, وكِةئةًةف ِض ,ؾوَيَِيلي تط

 .اَ زةؾلَيينةكةى تةواو بوو بةضطي ئاغايي خؤي هةبةض زةكات و ئيرِطعوًِط
ض بلات بؤ زوُيا و وةغوُِةتة ئاوى ظةًعةَ خبواتةوة و زوعاي ظؤ

ضوةن ثَيػةًبةضي ٓة ,كة تَيِووى بَيت ئةوجا بيدواتةوةقياًةت, وة واضا
  .(14849: )زٔآ امحد "واٞ شوصً ملا غسب لْ" :خوزا ؾةضًوويةتي

 . بؤت زَيتة جَي ,ٓةض ًةبةغتَيم خبؤيتةوة : ئاوى ظةًعةَ  بةواتة
ظاُاياْ ): ةضًوويةتى( ؾاألذكازوزاي هَيبَيت هة كيتابي )ُةوةوى ضةمحةتى خ

ا ضياْ ًةبةغت بوو ثَيياُي ضاكاْ بة ُيةتى جيا جيا خواضزياُةوة خوزاوثيو
 .(ؾيت ظؤض بة غووز باغلطاوة هةَ باضةوة وة ,بةخؿي

 : ئاطازاضي
 ,ةجناَ بسات بؤ خؤي ياْ كةغاُي تطتط ئ ةىئةطةض كةغَيم ويػيت عوًِط /1

اُة و عطتةُعيٍ و جي) بةغتاْ, كة اَلي ًةكلة بؤ ئيرِطواجبة بطَيتة ًيكاتى خةَه
 .اَ تةُعيٍ ُعيلرتيّ ًيكاتةْ بةَهذوزةيبية(

"هبيم اهؤٍ  :طوتينكاتي تةهبية  كطزُةوة هةغوُِةتة زةُط بةضظ /2
 ."...هبيم
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 واجبةكاٌي حةج
َرمْ  ,األرناى ثالثٕ أظّا٘: اإلسرام مو املّكات ََادبات اذتر غري)

 .(َاذتًل ,ادتمار ايجالخ
اَ هة وكِةكاْ غَي ؾنت: بةغتى ئيرِطواجبةكاُى ذةد بَيحطة هة ِض واتة:

ةجٍ كطزُى )ِض, وة ٓةضغَي  بةضز ٓاوَيؿتِةكاْ ًيكات )ؾوَيِى زياضيلطاو(
 , وة غةضتاؾني.ٓةضغَي ؾةيتاُةكاْ(

 :واجباتى ذةد ثَيِحّ  َٓيع زةى بةوًةظٓةبي ؾاؾعي هة ؾةضًو اَ هةبةَه
  ئيرِطاَ هة ًيكاتى زيايلطاو. -1

  ًاُةوةى ؾةوى جةشْ هة ًوظزةهيؿة. -2

  ةجٍ كطزُى ؾةيتاْ(.اوَيؿتِةكاْ )ِضٓةض غَي بةضز ٓ -3

 واُى بةضز ٓاوَيؿتِةكاْ هة ًيِا. ًاُةوةى ؾة -4

 .ئاواييتةواؾى ًاَه -5

ثَيؿرت  ,ني كة خاوةُي ًةتّ َٓيِاويةتيةوةوة غةضتاؾ :ئاطازاضي
عي ًةظٓةب  ُةن َٓي زةى بةووكِةكاُى ذةجة هة ؾةضًوضِ كطز كة هةبامساْ 

 واجب بَيت.
 اً لة ويكاتى ديايكساو:ئيخسِ/ 1
 جؤضةكاُي ًيكات: 
ةي اَ بة ذةد و عوًِطبطيتيية هةو كاتةى كة ئيرِط :ًيكاتي ظةًاُيأ/ 

كةعسة + زة ظوه كاتي ذةد  ًاُطةكاُي ذةجة )ؾةواي + ,تَيسا زضوغتة
ضوغتة تةُٔا ز ة بة زضَيصايةتى غاَياَ عوًِطبةَه ضؤشي غةضةتاي ظوحلةجة(,

 كات زضوغت ُيية: هة زوو
 .تا كاضةكاُي ذةد تةواو زةكات *
 .وو ُاكطَيت ُيةتى عوًِطةف بَيَِيتذةد بةغتاب اًي بةئةطةض ئيرِط *
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ئةوةية ئةو كةغةى كة بة  ,ًةبةغت هة ًيكاتي ؾوَيّ ًيكاتي ؾوَيّ:ب/ 
ة ضةُس ؾوَيَِيم ه ,ة غةضزاُي ؾاضي ًةكلة زةكاتُيةتى ذةد ياْ عوًِط

 ,اَ بةغنتبَي ئيرِط زةضةوةى ؾاضي ًةكلة زياضكطاوة ُابَيت هَيياْ تَيجةض بَيت  بة
وة واجبة هة غةضي بطةضَيتةوة ًيكات ياْ ؾيسيةى بسات  ضوُلة طوُآباض زةبَيت 

 .َيلة زةيساتة ٓةشاضاْيِى ًةِضكة غةضبِط
 ًِّيكاتةكاْ ثَيِخ ؾوَي : 

( وة ثَيػةًبةضًاْ آباز عم٘) بريةكاُي عةىل ًةؾٔوضةبة  ظوحلوهةيؿة: /1
وؤًةتط هة باؾووضي ؾاضي كي (13)زووضي  , هةاوةاًي بةغتهةوَي ئيرِط

 ية.هة باكوضي ًةكلة كيوؤًةتط (428) ,ًةزيِةية
 (120)يَطاي يةوةٌة دؤليَكة لة ضةز زِ: لي يةًةُةبؤ خةَه :يةهةًوةَ /2

 .اً دةبةضنت( ئيخسِزة خةلَك ئيَطتا لة ٌاوضةى )ضةعديةلة وةككة دووكيمؤوةتس 
 ،، ئيَطتا ويَساٌةيةكيمؤوةتس لة دةزياي ضووز دووزة (10)طوٌديَكة  :جوذؿة /3
، كيمؤوةتس لة وةككةوة دووزة (186)اً دةبةضنت كة ك ئيَطتا لة )زابغ( ئيخسِخةلَ

و  و ًيػط و هيبياؾةهةغتني  غوضيا و ئوضزوْ و هوبِاْ ولي ؾاَ بؤ خةَه
 جةظائري و ًةغطيبة.

س لة كيمؤوةت (100)( ي دةطوتسيَت )شزيبةثيَ, لي عَيطاقةبؤ خةَه :ات عريقظ /4
 .وةككة دووزة وة ئيَطتا ضؤلة

اَ بؤ بةَه ,د ؾوَيين ُيؿتةجَيى خؤياُةلي ًةكلة بؤ ذةًيكاتي خةَه /5
ة كة ئةًاُةْ:)تةُعيٍ و جوعطاُة  و ة زةبَيت بطِة ًيكاتي عوًِطعوًِط

 . لرتيّ ًيكاتةاَ تةُعيٍ ُعيبةَه ,ْذوزةيبية(
 .اَ زةبةغنتخؤياْ ئيرِط ىؾوَيِ هة لي جةززةًيكاتي خةَه /6
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 واٌةوةى شةوى جةذُ لة ووشدةليفة:/ 2
 ,ًةغطيب زةطةضَيِةوة بؤ ًوظزةهيؿةةؾات هة زواي زواي ئةوةى ذاجي هة عةِض

, َيِتةوة بؤ ًاوةيةكي كةًيـ بَيتواجبة تا زواي ُيوةى ؾةو هة ًوظزةهيؿة مب
ٓةضوةٓا غوُِةتة وَي مبَيَِيتةوة,  يؿة تا ُوَيصي بةياُي زةكات هةوة غوُِةت

ةمجي ة( ِضوَي ذةوت بةضز هةطةي خؤي بَٔييَن بؤ بةضز ٓاوَيؿتين )عةقةب ٓةض هة
(ى فدٖٛةهيؿة ُةًَيِيتةوة خوَيين )وة ئةوةى ؾةو هة ًوظز ؾةيتاُي طةوضة,

 .زةكةوَيتة غةض
 سدٌى شةيتاُ(:ةجي كِةز ضيَ بةزد ِاويَصتٍةكاُ )زِ/ 3

 هة ؾوَيين زياضي كطاو: بةضزٓاوَيؿنت  
 ْتين عةقةبةٓاويؿ بةضز :يةكةًيا: 

هة زواي ُيوةى ؾةوى جةشُي قوضباْ زةغت ثَي زةكات وة  كاتةكةي:
 .واضةًي جةشُي قوضباْ كؤتايي زَيتؤشي ضًةغطييب ِض هة طةَي

 :ةجٍ كطزُي عةقةبةجةكاُي ؾةيتاْ ِضًةض
, ئةطةض يةن هة زواي يةن بيأُاوَيصى ,زةبَيت ذةوت بةضز بَيت - أ

 جاضَيم ٓاوَيؿت ٓةض بةيةن بةضز بؤى ذيػابة. ٓةًووى بة
 .و زاض ُابَيت زضوغت ُيية زةبَيت بةضز بَيت بة ئاغّ و ثالغتيم و قوِض  - ب
 .ٓاوَيؿتِةكة زةبَيت بة زةغت بَيت - ت
 .ؾوَيِةكة زايَِيي , ُاكطَي هةزةبَيت بة ٓاوَيؿنت بَيت - ث

 .ةوظةى بؤ ئةو ًةبةغتة زضوغتلطاوةتة ُاو ئةو ذزةبَيت بلةوَي - د
 بة ُيةتي واجيب ذةد بةضزةكاْ بٔاوَي. - ح
 . تهة ثَيـ ًةغطييب ضؤشي ضواضةًي جةشُي قوضباْ بَي - ر

, ةزةكطا جا هةبةض ثريي ياْ ُةخؤؾيكةغَي بؤى ُ ٓةض بيين:َيت
ة اَ زةبَيت غةضةتا وةكيوةكبةَه ,َيت كةغَيلي تط بلاتة وةكيوي خؤيزةتواُ
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وة  ,لي تط بٔاوَيت, ئيِحا بؤ خةَهبةضز ٓاوَيؿتين خؤي تةواو بلات
 .زضوغتة وةكيى بة كطَيـ بططيت
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 :ةبةةجٍ كطزُي عةقغوُِةتةكاُي ؾةيتاْ ِض
 .ةيةن بَيتبة ئةُساظةى زةُلة ثاقَوبةضزةكاْ  - أ

بةضز ٓاوَيؿتِةكة  يين ئاشةَيثَيـ غةضتاؾني و تةواف و غةض بِط - ب
 .ئةجناَ بسات

 .(كرباهلل أتين ٓةض بةضزَيم طوُتى: )َيؿٓاو هةطةَي - ت
 .اغتةٓاوَيؿنت بة زةغيت ِض - ث
ًَيم ٔاتين خؤض بةقةزةض ِضكاتي ٓاوَيؿتين بةضزةكاْ هة زواي ٓةَه - د

 .ببَيتةوة وة ثَيـ باُطي ُيوةِضؤبةضظ 
ياْ )بّ باَهياْ( زياض وة بؤ ثياواْ زةغت بةضظ كطزُةوة تا بّ ٓةُطَو - ح

 .زةكةوَيت
 . بةضزةكاْ ثان بّ - ر
 َةجٍ كطزُي ٓةض غَي ؾةيتاُةكاْضِ :بةؾى زووة : 

, ؤ زةغت ثَي زةكاتواتة ُوَيصى زواى ُيوةِض ,هة زواى ظةواي كاتةكةى:
ذٗ (ى )13ؤشي جةشُى قوضباْ  كة زةكاتة ضؤشى )وة تا ًةغطييب كؤتا ِض

 .( زضوغتةاذتذٕ
ظةواي كاتي ُوَيصى  هةطةَيكاتى ظؤضباؾى ) كاتي بةضز ٓاوَيؿتِةكة:

وة كاتي باؾي ثَيـ خؤضئاوابووُة )ًةغطيب(, وةكاتي زضوغيت  ,ؤ(ُيوةض
(ى 13ؤشي جةشُى قوضباْ  كة زةكاتة ضؤشى )و جائعي تا ًةغطييب كؤتا ِض

 .( زضوغتةاذتذٕ ذٗ)
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 :ةجٍ كطزُي غَي ؾةيتاُةكةجةكاُي ِضًةض
ةمجي ؾةيتاُي طةوضة بَيت كة هة زةبَيت هة زواي ئةجناًساُي ِض - أ

 .واجب زةبَيتؤشي جةشْ يةكةَ ِض
, واتة ثَيويػيت ةجٍ بلاتزةبَيت ٓةض ؾةيتاُةن بة ذةوت بةضز ِض  - ب

 .ؤشَيمبةضز زةبَيت بؤ ٓةض ِض (21) ةب

, وكةوة زةغت ثَيبلاتهة ؾةيتاُي بطوةجٍ كطزُةكة زةبَيت ِض  - ت
 (.مجرٔ ايعكبٕ) :طةوضة كة ثَيى زةهَيّ ثاؾاْ ,اغتثاؾاْ ُاوةِض

ؤ ثَيـ ُيوةِض ,ؤ بَيتيوةِضٓاوَيؿتِةكة زةبَيت ثاف ظةواي ُ  - ث
 .زضوغت ُيية

 .ؾوَيِةكة زايَِيي , ُاكطَي هةزةبَيت بة ٓاوَيؿنت بَيت - د

 .وظةى بؤ ئةو ًةبةغتة زضوغتلطاوةزةبَيت بلةوَيتة ُاو ئةو ذة - ح

 بة ُيةتي واجيب ذةد بةضزةكاْ بٔاوَي. - ر
كةغَي بؤى ُةزةكطا جا هةبةض ثريي ياْ ُةخؤؾي ياْ  ٓةض بيين:َيت

اَ زةبَيت بةَه ,َيت كةغَيلي تط بلاتة وةكيوي خؤيط, زةتواُئاؾطةتي غلج
لي تط , ئيِحا بؤ خةَهة بةضز ٓاوَيؿتين خؤي تةواو بلاتغةضةتا وةكيوةك

 .وة زضوغتة وةكيى بة كطَيـ بططيت ,بٔاوَيت
ةجٍ كطزُى ٓةضغَى ت بؤ ِض( زَيذٗ اذتذٕ(ى  )11ضؤشى ) ثوختةكةى:

هة ( زةَهَييتةوة, كربأاهلل َي ٓةض بةضزَيم )( بةضز و هةطة7ٓةضيةن بة ) ؾةيتاْ,
, غوُِةت واية كة اغت ثاؾاْ طةوضةبطوكةوة زةغت ثَيسةكات ثاؾاْ ُاوةِض

ثاؾاْ زةغت  ,ةجٍ كطز ًاوةيةن زوعا و ظيلط بلاتؾةيتاُى بطووكى ِض
ووباضة ًاوةيةن زوعا و ظيلط ز  ,اغتةجٍ كطزُى ؾةيتاُى ُاوةِضبلات بة ِض

 .واتاُاوةغتَى و يةكػةض زةِضةجٍ كطز ِضةيتاُى طةوضةى ِضَ كة ؾابةَه ,بلات
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و بةياُيةكةى زواى  ( هة )ًيِا( زةًيَِيتةوةذٗ اذتذٕ(ى )12ؾةوى )
ٓةضغَى  ( كاضةكاُى زووباضة زةكاتةوة و11ؤشى )ظةواي زووباضة وةكو ِض

 .ةجٍ زةكاتةوةؾةيتاُةكة ِض
َيتةوة و ئةطةض ُا ف زةًَيِ(ذٗ اذتذٕ(ى )13ؤشى )ثاؾاْ ئةطةض بيةوَى ِض

 بَٔيوَى و بطةضَيتةوة بؤ )ًةكلة(.واو )ًيِا( بة جَيزةتواَُى بِط
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 واٌةوةى شةواٌى بةزد ِاويَصتٍةكاُ لة ويٍا:

 واتة ًاُةوةى  ظؤضبةى ؾةوةكة هة ًيِا )تا ُيوةى ؾةو تَيسةثةضي(,
ؤشى غَييةَ هة ًيِا وخػةت زضاوة ِضوة ِض ,غَييةًي جةشْ ؾةواُي زووةَ و

ؤشئاوابووْ )باُطي ( بة ًةضجَيم ثَيـ ِضَِيتةوة )ؾةوى ضواضةًي جةشُْةًَي
ئةطةض ُا زةبَيت زيػاْ ؾةو  ,تة زةضةوةبَيًةغطيب( هة ًيِا زةضضوو

ًيِا بة جَيبَٔيوي ةجٍ بلات ئةوجا مبَيِتةوة و بةياُي ؾةيتاُةكاْ ِض
 .بَيتةوة ًةكلة

وة ئةوةى ثةهةى  ,اؾةو زةًَيِتةوة هة ًيِ ئةوةى ثةهة بلات زوو كةواتة:
 .ُةكات غَي ؾةو زةًَيِةوة هة ًيِا

ًاُةوةى ؾةواْ هة ًيِا ؾسيةى  غةضثَيطى كطزْ هة هة ئاطازاضي:
 .بلاتة خَيط( واجب زةبَيت هةغةض ئةو كةغةَيم )ًةِض
 ئاوايي:تةوافى والَ/ 4

, زواي كؤتايي اغتيسازاخيوي ذةد ُية هة ِض ,واجبَيلي غةضبةخؤية
 اُةوة ووة ُيةتي طةِض ,و واجباتةكاُي ذةجةوكِةكاْ ٓاتين ِض

ئاوايي كطز ئةوةى تةوايف ًاَه , وةبةجَئَيؿتين ؾاضي ًةكلةى ثريؤظ
ةبَيت , ضوُلة ئةطةضُا زَيت خؤى تاخري بلات بةبَي عوظضُاب ,واتزةبَيت بِط

 .تةواؾةكةى زووباضة بلاتةوة
 : تَيبيين    

ئاوايياْ ؿيِّ تةوايف ًاَهوَي جَيِ كةغاُةى هة ئةو لى ًةكلة وخةَهأ/ 
 هةغةض ُيية.

, ئاؾطةت هة ذةيع ياْ ُيؿاؽ زابوو اُةوةٓةضوةٓا ئةطةض هة كاتي طةِضب/ 
 .طاتَي و ؾسيةى هة غةض ُييةتةواف ُاكات و طوُآى ُا
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 :جؤزةكاٌي ئيخسِاً بةضنت
ذةد كطزْ خبةيتة  ,ذةد ببةغيت اَ تةُٔا بةئةوةى ئيرِط ؾطاز:اإل/ 1

, "يبّو ايًًم حبر" :َيتكاتي ُيةت َٓيِاْ زةَه , هةزْة كطثَيـ عوًِط
ةى , ثاؾاْ بؤ خؤي عوًِطتَيت بة تةواوكطزُي كاضةكاُي ذةدسةغٓةَه

جؤضة هة زوو جؤضةكةى  بةالى ؾاؾعي ئةَ ,ةغةض ُييةٓيض ؾسيةى ه ,زةكات
 . تط خَيطتطة

ة اَ هة ًيكات بة عوًِطغةضةتا ئيرِط ,ة ثَيـ ذةد بلاتعوًِط متتع:/ 2
اَ زةؾلَيين تا كاتي ة تةواو زةكات و ئيرِطكاضةكاُي عوًِطةبةغتَيت و ز

اَ زةبةغتى بة ذةد و كاضةكاُي , زيػاْ هة ؾوَيِى خؤى ئيرِطذةد زَيت
 .َيم بلاتة خَيطًةِض ,ؾسية بسات اَ زةبَيتبةَه ,او زةكاتذةد تةو

يةكةوة  ة بةاًي بةغتا ُيةتى ذةد و عةًِطئةوةية كة ئيرِط قرياْ:/ 3
واجباتةكاُي ذةد  تةُٔا ,"يبّو ايًًم سذا َعمرٔ"زةهَيت:  ,زَيَِيت

اَ ؾسيةى بةَه ة,, ٓةضزووكي بؤ ذيػابة ذةد و عوًِطجَيبةجَي زةكات
 .َيم بلاتة خَيط, زةبَيت ًةِضزةكةوَيتة غةض
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 (احلج ضٍَ) ضوٌٍةتةكاٌى حةج
 ,َايتًبّٕ ,اإلفراد َيُ تكدِم اذتر عًٖ ايعمرٔ: اذتر شبعوغِّ )

 ,َاملبّت مبهٖ ,ايطُاف َرنعتا ,َاملبّت مبسديفٕ ,َطُاف ايكدَم
  .(َطُاف ايُداع

 ةتةكاُى ذةد ذةؾت ؾتة:ِغوُواتة: 
ة ,غةضةتا ذةد جياكطزُةوةى ذةد هة عوًِط بةتةُٔا كطزْ, ئيؿطاز:/ 1

 ة.زةكةيت ثاؾاْ عوًِط

ياواْ بة غوُِةتة ث, "هبيم اهؤٍ هبيم ...." :طوتِى تةهبيةكطزْ: /2
وٓة ًةكِط ُاكاتةوة, اَ ئاؾطةت زةُطي بةضظ, بةَهزةُطي بةضظ تةهبية بلةْ
 .بؤي زةُط بةضظ كطزُةوة

 ةوات زاْ هةغةض ثَيػةًبةض و زوعا كطزْ.ةتة هة زواي تةهبية غةَهِغوُ بيين:تَي
وُِةتة تا زةطاتة ة بةغتاوة تةهبية غاًي بة عوًِطكةغةى ئيرِط ئةو بؤ

ذةد بةغتاوة بةضزةواَ  اًي بةةى ئيرِطكةغ , وة ئةوبةضاًبةض كةعبة
كاتى  هة ,ةجٍ زةكاتؤشي جةشْ ِضضِ زةبَيت هة تةهبية تا ؾةيتاُى طةوضة هة

 .( زةكات ُةن تةهبيةكرب)اهلل أةجٍ ِض
غةضةتا زةطةية ُاو ًعطةوتى  كة :(تةوايف ضووُة ُاو بةيت )اهكسوَ /3

اَ ئةطةض ُةيلطزبوو تا بةَه ,ةؾة بَيتاوةغتاْ هة عةِض, واضاكة ثَيـ ِضذةِضاَ
 ,وكّ زَيتةؾة ثَيويػت ُاكات ضوُلة كاتي تةوايف ِضاوةغتاْ هة عةِضزواي ِض

 . تةوايف ئيؿاظة :كة ثَيي زةطوتطَي

يػت ةي كطز ثَيوةزاية ئةطةض تةوايف عوًِطكةغةى هة عوًِط ٓةضوةٓا ئةو
 .ُاكات تةوايف قسوَ بلات

وزةى ظزةهيؿة هة ؾةضًوًاُةوة هة ًو :ًاُةوةى ؾةو هة ًوظزةهيؿة /4
 .ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة (بةَٓيعي )أقح
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هةالى ت, َيكة زواى تةواف ئةجناَ زةزض اعةت ُوَيصى تةواف:كزوو ِض /5
ريوْ رة غوضةتى كاؾيتى يةكةَ زواى ؾاتعةكاض هة ,آيًٍةقاًى ئيرِب

 .اعةتي زووةَ غوضةتى ئيدالصكهة ِض و خبوَيَِى
ًاُةوةى ؾةواْ هة  مجى ؾةيتاُةكاْ:ةًاُةوةى ؾةو هة ًيِا بؤ ِض /6

 ثَيلطاوي )املعتٌس( ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة.زةى باوةِضوًيِا هة ؾةضًو
هة َٔيؿتِى ًةكلة ئةجناَ زةزضَيت, ثَيـ بةجَي كة تةوايف ًاَهئاوايي: /7

 .ثَيلطاوي )املعتٌس( ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبةزةى باوةِضوؾةضًو

 (حساًة اإلكيفيضؤٌيةتى ئيخسِاً )
ً٘ اإلسرام مو املدّط ًَِبض إزارًا تذرد ايردٌ عهدَِ)  .(أبّضني َردا

ٓةًوو جوَيلى  ,اَ ببةغيَتثؤؾاكى ئيرِط  ثياو هة كاتى ُيةتَٔيِاْ واجبة
, يةكياْ هة ةًاي(ى غجي بجؤؾَيتزوضاو زابلةَُيت و زوو خاوىل )ثةؾت

غةض تطياْ هة ئةوةى ثَيي زةطوتطَي )ئيعاض( زةضثَي,ُاوقةزى بؤ خواضةوة 
بة جوي  اَ ئاؾطةت ٓةضبةَه, ( كطاؽثَيي زةطوتطَي )ضيسا ,ؾاُيةوة بؤ ُاوقةزى

 .وة غوُِةتة جوى غجي بجؤؾى ,ةُٔا زةغت و زةَ و ضاوى زاُاثؤؾىئاغايي ت
 ,اوي هةغةض كطزياْ كَو ,ةطةض ثياو جوي زوضاوى ثؤؾىئ ئاطازاضي:

َٓيِاُى اَ بةكاضَه, بةبةكاض َٓيِا ؾسيةى زةكةوَيتة غةضٓةتا ئةطةض بةتاُي 
 .غةيواْ و ضاويولة زضوغتة
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 :(حساًحمظٕزات اإل-وات احلخحمسّ)اً حةزِاوَ كاتى ئيخسِ ئةو شتاٌةى لة
 :اًساية ذةضاًةكةغةى هة شَيط ئيرِط زة ؾت هةو :(ععرٔ أظّا٘ َحيرم عًٖ احملرم)

 .بةضطى زوضاو بؤ ثياو هةبةضكطزُى جى و :يبض املدّط /1
غةض زاثؤؾيِى  :َايُدٌ َايهفني مو املرأٔ ايردٌ  َتػطّٕ ايرأط مو/ 2

 .بؤ ثياواْ و زةغت و زةَ و ضاو بؤ ئاؾطةت
 .قصزآَيِاْ  و ؾاُةكطزُى :ايععر َتردٌّ/ 3
 .غةضتاؾني :َسًكٌ /4
 .ُيِؤن كطزْ :َتكًّم األظفار /5
 .بؤْ خؤؾلطزْ خؤ :َايطّب/ 6
 .كوؾتِى َُيطري اوكطزْ وضِ :َقتٌ ايصّد /7
 .شْ ًاضةكطزْ :ايههاحَعكد  /8
 .ئاؾطةت جيٌاع كطزْ هةطةَي :َايُط٘ /9

)زةغتباظى و  زةغت زاْ هة ئاؾطةت بة ئاضةظوو :َاملباظرٔ بعًُٔ /10
 .ًاض و خؤ ثَيوةُاْ(

َال ِفصدٍ إال ايُط٘ , إال عكد ايههاح فإنٌ ال ِهعكد َيف مجّع ذيو ايفدِٕ)    
ؾتة هة ٓةًوواْ ؾسية  ى ئةَ زةهة كطزُ (.َال خيرز مهٌ بايفصاد, يف ايفرز

 .ةضوُلة ًاضةكطزُةكة  بةتاَه ,, تةُٔا هة شْ ًاضةكطزْ ؾسيةى ُاوَيواجبة
 زةبتةوة, ئاؾطةت بةتاَي اَ تةُٔا بة جيٌاع كطزْ هةطةَيوة ئيرِط    

اَ بةضزةواًيـ زةبَيت هة جَيبةجَيلطزُى ( بةَهزةبتةوة )ذةجةكةؾى بةتاَي
 .لى تط ذةجةكةى بلاتةوةيََزةبَيت غاَه ظُآَيَِيت,كوتايى وا كاضةكاُى ذةد تا
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 :(املرتٔك يف احلخساوةكاٌى حةج  )كتةزك

َمو  ,ٌ بعمٌ عمرٔ َعًٌّ ايكضا٘ َاهلدٓبعرفٕ حتً َمو فاتٌ ايُقُف)
َمو  ,يسمٌ ايدم َمو ترى َادبًا ,بٌ مل حيٌ مو إسرامٌ ستٖ ِأتْ ترى رنهًا

  .(ظْ٘ ترى شهٕ مل ًِسمٌ برتنًا
ئةوة   ,اُةطةيؿت  و ؾةوتاُسىةؾة ِضاوةغتاْ هة عةِضكةغَيم بةِض ٓةض

 ,ف ذةجةكةى قةظا بلاتةوةى زآاتووغاَه ,ةزةبَيت ذةجةكةى بلاتة عوًِط
 .لةيَََيِى ئاشةَهوة )ٓةزيؿى( هةغةضة كة غةض بِط

اَ بؿلَيِى تا جَيبةجَيي وكَِيلى ُةكطزبوو ُابَيت ئيرِطوة ئةوةى ِض
, وة ئةوةى َيلى ُةكطز خوَيِى زةكةوَيتة غةضجبزةكات, وة ئةوةى  وا

 .تَيلى تةضن كطز  ٓيطى هةغةض ُييةغوُِة
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 (الفدٖٛداُ ) تىبسيَ

 .(اإلسرام مخصٕ أظّا٘ َايدما٘ ايُادبٕ يف)
 : سا ثَيِخ جؤضْاًواجب زةبَيت هة كاتي ئيرِط ئةو خوَيِاُةى )ؾسياُةى(واتة: 
 فإى مل جيد ,ٖ ايرتتّب ظأَيُ عً :ايدم ايُادب برتى نصو /أسديا    

  .فصّام ععرٔ أِام ثالثٕ يف اذتر َشبعا إذا ردع إىل أيًٌ
ةكطزُي واجبَيم هة ةى ُخوَيِةية كة واجب زةبَيت هة تؤَه ئةو :يةكةًياْ

َيم غةضةتا زةبَيت ًةِض ,ب بَيتئةوةف زةبَيت بة تةضتي ,واجبةكاُي ذةد
ئةطةض ُةيبوو  تَيسابَيت(, )كة ًةضجةكاُي قوضباُي َيياْ بعَُيم غةضبرِب

ؤش هة كاتي ذةجةكةى وة ذةوت غَي ِض ,ؤشوو بَيتؤشاْ بة ِضزةبَيت زة ِض
 اتي خؤي.وَه ؤشيـ كة طةضايةوة ؾوَيّ وِض

َيُ عًٖ ايتدّري ظأ أَ صُم  :باذتًل َايرتفٌ : ايدم ايُادب/َْايجان
  شتٕ مصانني.  ثالثٕ أِام أَ ايتصدم بجالثٕ آصع عًٖ

ئةو خوَيِةية كة واجب زةبَيت بة ٓؤي غةضتاؾني و خؤؾي  :زووةًياْ
كوضتلطزُةوةى قصي غةضى( ئةوا خؤي  كطزْ )هة بؤْ بةكاضَٓيِاْ و

ؤش بة , ياْ غَي ِضَيم بلاتة خَيطياْ ًةِض غةضثؿلة هة زاُي كاَ هة ؾسيةكاْ,
 .ؾةف ٓةشاض بسات بة بة خواضزْ, ياْ غَي ِضؤشوو بَيتِض

 فّتشًٌ ًَِدٓ ظأ. :إسصارايدم ايُادب ب /َايجايح
 َيططيلطزْ هة ضووُة ؾاضيٓؤي ِض بة ,ئةو خوَيِةى واجب زةبَيت غَييةَ:

 .َيم غةض زةبِطَيتاًةكةى زةؾلَييَن و ًةِضئةوا ئيرِط ,ًةكلة
إى ناى ايصّد مما  ,َيُ عًٖ ايتدّري :بكتٌ ايصّد ايدم ايُادب /واهطابع

 ,ظرتٗ بكّمتٌ طعاما َتصدم بٌَا, أَ قُمٌ ,أخرز املجٌ مو ايهعم ,يٌ مجٌ
أخرز بكّمتٌ  ,َإى ناى ايصّد مما ال مجٌ يٌ ,أَ صام عو نٌ مد ُِما

 .(طعاما أَ صام عو نٌ مد ُِمًا
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ئةوا هة  :اوكطزْ(و بة ٓؤي كوؾتين َُيطري )ِضخوَيين واجب بو ضواضةَ:
 :ى تاواُةكةي يةكَيم هةًاُة زةكاتةتؤَه
ووُةكةى ئةوا من ,ُةى ٓةبوووي منوًاَه يهةُاو ئاشةَه ئةطةض َُيطريةكة أ/

 زةكطَيت و زةيلاتة خَيط.

 .ةكة خواضزْ زةكطَيت و زةيساتة ٓةشاضاُْطخي ئاشةَه ياْ بةقةزةض قيٌةت و ب/

 .ؤشوو بَيتؤشَيم بة ِضياْ هة بةضاًبةض ٓةض ًؿتَيم خواضزْ ِض د/
ا فإى مل جيدي ,ايرتتّب بدنٕ َيُ عًٖ :ايدم ايُادب بايُط٘ /َارتامض

قُم ايبدنٕ َاظرتٗ  فإى مل جيديا ,فإى مل جيديا فصبع مو ايػهم, فبكرٔ
 .فإى مل جيد صام عو نٌ مد ُِما, َتصدم بٌ طعامابكّمتًا

ئةوةف زةبَيت بة  ,خوَيين واجب بوو بة ٓؤي جيٌاع كطزْ :ثَيِحةَ
 ,ئةطةض زةغيت ُةكةوت ,غةضةتا ذوؾرتَيم بلاتة خَيط ,ب بَيتتةضتي

بلاتة  ئةطةض زةغيت ُةكةوت ئةوا ذةوت غةض ًةِض ,خَيط ًاُطايةن بلاتة
, ئةطةض ئةواُيؿى زةغت ُةكةوت بة ُطخي ذوؾرتَيم خواضزْ خَيط
ئةطةض زةغيت ُةكةوت هة بةضاًبةض  ,ت زابةؾى غةض ٓةشاضاُي زةكاتَيزةكِط

 .ؤشوو زةبَيتؤشَيم بة ِضٓةض ًؿتَيم خواضزْ ِض
َال  .َجيسٌٙ أى ِصُم سّح ظا٘, م َال جيسٌٙ اهلدٓ َال اإلطعام إال باذتر

  .اذترم َال قطع ظذرٍ َاحملٌ َاحملرم يف ذيو شُا٘ جيُز قتٌ صّد
خواضزُةكاْ و زابةؾلطزُياْ زةبَيت  ةكاُى ؾسية ويين ئاشةَهغةضبِطواتة: 

ؤشوو بووُةكاْ هة ٓةض كوَي ضِ اَ بةبةَه ةًي ؾاضي ًةكلة بَيت,تةُٔا هة ذةِض
كطزْ و كوؾتين ٓيض ضةؾَِيم  زضوغت ُية ِضاو بةؤشوو بَيت زضوغتة, ضِ بة

, وة ئةو يِى زاض و زضةختةكاُيٓةضوةٓا بِطةًي ًةكلة, َُيطريي ذةِض
 .اًسا ُية وةن يةكّاًة ئةو كةغةى هة ئيرِطكةغةى هة ئيرِط
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ياُة غَي وَيت زةبَيت يةن هةكةغَي زاضَيلى طةوضة برِب ٓةض: ئاطازاضي
ئةُساظةى ُطخةكةي خواضزْ بسات بة  ْ بةيا ,بلات: ًاُطايةن بلاتة خَيط

 .ؤشوو بَيتؤشَيم بة ِضضاًةبةض ٓةض ًؿتَيم خواضزْ ِضةب ياْ هة ٓةشاضاْ,
َيم بلاتة ئةوا زةبَيت ًةِض ,ي ياْ ؾلاُسيكي بِطوئةطةض زاضَيلي بطوبةَهاَ 

بةضاًبةض  ياْ هة ,ات بة ٓةشاضاْئةُساظةى ُطخةكةي خواضزْ بس خَيط, ياْ بة
 .ؤشوو بَيتؤشَيم بة ِضخواضزْ ِض ٓةض ًؿتَيم
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 ضةزداٌي شازي وةديٍة و وصطةوتي ثيَغةوبةز
 ،ةج ِةوووى لة شازي وةككةى ثريؤشةِةزضى ِةية لة كازةكاٌي ح بةزيَصاُ:

اً ، بةلَةئةوةى ضةزداٌي شازي وةديٍةط ٌةكات حةجةكةى تةواو و قةبوولَ
ٌاي يَس و بةزةكةت و وايَك خ، كؤوةلَي وةديٍة و وصطةوتي ثيَغةوبةزواُضةزداٌ

ئيَىةط ليَسةدا ثوختةيةكي شؤز كوزتى ئةً  ،ئيىاُ و خؤشةويطيت دةبةخصيَت
 بؤ ئاضاٌي و ئاشٍا بووُ: بابةتة باس دةكةيَ بة خاهَ

 .كسدُ بؤ ضووٌة ٌاو شازي وةديٍة ضوٌٍةتة غوضنَ /1
ٌكة ضو ،(تي ثيَغةوبةز لةويَ ٌويَر بكات )حتية املطجدثاشاُ بضيَتة وصطةو /2

ش و ضوٌٍةت ثاداشتةكةى يةك ٌويَر باشرتة لة  ِةشاز ٌويَر لة ٌويَر كسدُ فةزِ
،  وةكو لة فةزووودةى اً لة وةككةى ثريؤششويٍَةكاٌي تس جطة لة وصطةوتي حةزِ

صَالَْٚ فِـ٘ وَطِحِدِٙ َِرَا خَِٗـسٌ وَِِ أَِلفِ صَالٍَٚ فِـٗىَا ضَِٕآُ، إاِلَّ " :ةحيح ِاتووة ظ
  (.7311: ٔوطمئالمفظ لْ،  ،7711 :أخسجْ البخازٙ) ،"احلَسَاًَ املَطِحِدَ

طةكة لة ويَسطةكاٌي ثيَغةوبةزواُ و ويٍبةزةكةى ويَس ةكةيوة ٌيَواُ والَ
، اٌةوة بكة ضيَر و تاوي بةِةشت وةزبطسةو ثازِ لةويَدا ٌويَر و دوعا ،بةِةشت

بَسِٙ زَِٔضَْٛ وَِِ زَِٖاضِ اجلٍََِّٛ، وَا بَـََِٗ بَـِٗتِـ٘ َٔوٍِِ" :وةكو لةً فةزووودة ِاتووة
 (.7317: ٔوطمي ،7711: أخسجْ البخازٙ) ،"َٔوٍِِبَسِٙ عَمَـٜ حَِٕضِ٘

الطالً عمٗك : )اوى ليَبكات و بميَثاشاُ بضيَتة خصوةت ثيَغةوبةزي خودا و ضمَ
 وةك ئةوة ،ابوةضيتيَصةوة زِوة شؤز بة ئةدةب و زِ(، أّٖا الٍيب ٔزمحٛ اهلل ٔبسكاتْ

ةواتى شؤز بدات و دوعاي ضاك بؤ خؤي و ضةلَ ،كة بة شيٍدوويي لة خصوةتي دابيَت
ضت ضةالً لة ئيىاوي اجا كةويَك بؤ دةضتة زِ اٌاُ بكات،ملَوكازي و ووض كةس و

، اضت ضةالً لة ئيىاوي عووةز بكةجا كةويَكي تس بؤ دةضتة زِ ،ئةبوبكس بكات
 ةواتي لةضةز بدة.ضةلَثاشاُ وةزةوة خصوةت ثيَغةوبةز تا دةكسيَت 
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اٌي طؤزةكةى ضةزوةزواُ و تةواف كسدُ لة دةوزي و قةبس ليَد دةضت ئاطادازي:
 .صت ٌاُ بة طؤزةكةى ِةوووى حةزاوةواض كسدُ ياُ شط و ث

قيع )شةويةكي ٌةزوي ، واٌاي بة/ ضوٌٍةتة ضةزداٌي طؤزضتاٌي )بةقيع( بكةى3
، بووة لة ضةزدةوي ثيَغةوبةزواُ ةىكي وةديٍ، كة طؤزضتاٌي خةلَبة تاهَ لة بةزد(

 . ة بؤ طؤزضتاُبرازدوووة ثيَغةوبةز خؤي ئةو شويٍَةى ِةلَ
وة  ،ةازِويَ تةزوةكةى ٌيَرزا لة ئةٌطازياُ ضةعدى كوزي شوزِ يةكةً كةس لة وة

 .ةشاى خوداياُ ليَبيَتلة ووِاجريةكاُ عومساٌي كوزي وةشعؤُ بوو زِ
خيَصاٌةكاٌي تةٌّا )خةدجية و  ةزواُ وةكاُ و كضةكاٌي ثيَغةوبِةزوةِا كوزِ

ِةشازاُ لة يازاٌي  وة لةطةهَ، وةميوٌة( ٌةبيَت ِةوووياُ لةويَ ٌيَرزاوُ
 .ِةوووياُ بيَت ةشاى خودا لةضةزوةزواُ زِ

ةقيعي كسدووة و جاز دواى ٌويَري بةياٌي و عةضس ضةزداٌي ب ثيَغةوبةزواُ شؤزِ/ 4
 . )زواة وطمي( كٗع الػسقد""المّي اغفس ألِن ب :دوعاي بؤ كسدووٌة

الى ِةزوةك لة فةزووودةى عةبدولَ ،صطةوتي قوبا وة ٌويَر كسدُ لةويَضةزداٌي و
ثيادة دةضووة وصطةوتي ةشاي خوداياُ ليَبيَت بة ضوازي و بة ي عووةز ِاتووة زِكوزِ

كَاَُ ": اهَقَزَضَِ٘ اهللُ عٍَِـُّـىَا  عََِ ابَِِ عُىَسَ :ت ٌويَري لةويَ دةكسدعةكاقوبا دوو زِ
)أخسجْ  ،"تِـ٘ وَطِحِدَ قُبَاءٍ، زَاكِباّ َٔوَاغِٗاّ، فَـُٗصَمِّـ٘ فِـِْٗ زَِكعَتَـََِِِٖٗأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللزَضُٕهُ 
 (.7311وطمي: 
ةوة دةضتٍويَر والَ كةضيَك لة ِةز :وةِا ثيَغةوبةزي خودا فةزووويةتيِةز

ا وةك ثاداشيت بطسيت ثاشاُ بيَتة وصطةوتي قوبا ٌويَريَكي تيَدا بكات ئةو
 .ةيةكي ِةيةعووسِ

وََِ تَطََّّسَ فِـ٘ بَـِٗتِـِْ ثيَّ أَتَـٜ وَطِحِدَ قُبَاءَ فَصَمَّـٜ فِـِْٗ صَالَّٚ كَاَُ لَـُْ كَأَجِسِ "
 (.ِٔرا لفظْ، 7371ٔأخسجْ ابَ واجْ: ، 111: ٘ئاٍطأخسجْ ال) ،"عُىِسٍَٚ
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ت ٌويَر لة وصطةوت عةكاباشة دوو زِ كاتي بة جيَّيَصتين شازي وةديٍة وا وة لة
بكس و عووةز بكةى وةك  ئةبو اٌي ثيَغةوبةزواُ و ِةزدوو ئيىاً:بكةى و ضةزد

 .ئاواييوالَ
لةً بابةتاٌة ِاتووة  ()وٕضٕعاٌي بةزيَص شؤز فةزووودةى الواش و داٌساو ملَوووض
لة ثابةٌد وة خؤشةويطيت ثيَغةوبةز  ضوٌكة ثيَويطت ٌاكات، ،ي ٌةكسدووٌُةقمَ

 .ضةزخطنت و شيٍدووكسدٌةوةيةتى  ة ضوٌٍةتةكةية وبووُ ب
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 كازةكاٌى حةج بة ئاضاٌرتيَ شيَوة لة ضةٌد خالَيَكدا

غةؾةض بةضةو ًاَهى خوزا يةكَيلة هة  :َيعَ خوؾلى غةُطيٍِبطاى بةِض/ 1
ضةزا ًاَي و غاًاْ خةضد  هةَ غةؾة ,وكِةكاُى ئايِى ثريؤظى ئيػالَِض

بة ًةبةغتى  بة ,ىجَى زةَٓيَو ْ بةًاَي و ًِساَي و زؤغتا زةكةيت,
( ٓةضوةن ثَيػةًبةضى خؤؾةويػت )ةظاًةُسى خوزا, ِضزةغتَٔيِاُى 

 .(1773) أخسجْ البخازٙ:   ،"احلر املربٔز لٗظ لْ دصاٞ  اال اجلٍٛ"يةتى وؾةضًو
  .ثازاؾتَيلى ُية بَيحطة هة بةٓةؾتوض ٓيض ذةجى ًةبِطواتة: 

 ,"كًٕٗ ٔلدتْ أوْ ٖسفح ٔمل ٖفطل زدعوَ سر فمي ": ويةتىٓةضوةٓا ؾةضًو
  .(1521: )أخسجْ البخازٙ

ئةوا هة  ,ى كطزو بَى ؾةضعى و طوُآى ُةكطزٓةض كةغَى ذةج واتة:
 .زايلى بووة ؤشةى كة هةطوُآةكاُى ثان زةبَيتةوة وةكو ئةو ِض

بؤ ئةوةى ئةو ثازاؾتةى كة هة ثَيؿةوة بامساْ كطز كة ثان  /2
ّ ْ هة كيؼ ُةزةيّ و بةٓةؾت ًػؤطةض بلةيبووُةوةية هة طوُآةكا

 :ثَيويػتة زوو ًةضد بَيِيِة جَى
 .َيلى بَيطةضز و ًاَهَيلى ذةالَيُيةت أ/

لطزُى ئةضن و واجبةكاُى كة ةت بة ؾَيوةيةن بَيت هة جَيبةجَيذةجةك ب/
 قوضئاْ و ؾةضًووزة باغياْ كطزووة .

خاَي و تةضتيب  لطزُى ذةد بةطةزا ؾَيواظى ؾةضعى هة جَيبةجَيهَي /3
او بَيت  ًةضجى يةكةَ جا بؤ ئةوةى  ًةضجى زووةًت تةو ,باؽ زةكةيّ
 .ئةضكى خؤتة
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ؾَيواظى باغةكةًاْ هة جؤضى )متتع( زةبَيت ضوُلة ئاغاُة و  تَيبيِى:    
 ظؤضبةى خةَهم ثيازةى زةكات

كة طةيؿتة ًيكاتى خؤى غوُِةتة هةغةض ثياو و ئاؾطةت غوغى بلةْ  /1
وة ثياو غوُِةتة خؤى بؤخنؤف بلات و بةضطى  جةُابةت, وةن غوغوى

, "لبٗك المّي عىسٚ": ة بَٔيَِى و بَوَىًِطواَ هةبةض خؤى بلات و ُيةتى عئيرِط
ةيػاُى ئةوا غوغوةكة ٓةض بؤ ئاؾطةتيـ ئةطةض هة بَى ُوَيصى زابوو ياْ ظ

احلىد  إُ ،المّي لبٗك، لبٗك ال غسٖك لك لبٗكلبٗك " ثاؾاْ بَوَيت: ,غوُِةتة
ة هةغةض تا زةطاتة ؾاضى ًةكلة غوُِةت ،"الغسٖك لك ،ٔالٍعىٛ لك ٔاملمك

ٓةض هة  بَيت ئةوا ةطةض غةؾةضةكةت بة ؾِطؤكةوة ئ ,بةضزةواَ بَيتئةَ ظيلطة 
 .ت بَٔيِىؤكةف ُيةُاو ؾِط ذطاَ( ببةغتى و هةُاو ؾطؤكةخاُة زةتواُى )إ

اغت هة ًعطةوت ثَيى ِض بة و بؤ ضووُة ُاو ًةكلة غوُِةتة غوغى بلةى /2
سىل المّي اغف ،بطي اهلل ٔالصالٚ ٔالطالً عمٜ زضٕه اهلل" :َىبطيتة شووضةوة  بَو

 .ذٌٕبٜ ٔافتض ىل ابٕاب زمحتك"
( و ًاضلطزُى غوُِةتة شُداذتذر األةف )ضِ ثاؾاْ زةغتساْ هة بةضزة /3

: َىو بَو زةغت بةضظكطزُةوة ئةطةض ُا هة زووضةوة غةالَ بلة بة ,ئةطةض كطا
ٔاتباعا لطٍٛ  ،ٔٔفاٞ بعّدك ،بكتابك تصدٖكّاالمّي إمياٌا بك ٔ ،، ٔاهلل اكرببطي اهلل"

 ."ٌبٗك
( 7( زةكات و )طُاف) ثاؾاْ )بةيت( زةخاتة زةغتة ضةثى و زةغت بة /4

 .كات و ٓةض هةوَيـ كؤتايى ثَيسَيتةؾةوة زةغت ثَيسةبةضزة ِض جاض هة
اُةوةى يةكةَ ةتى غوِض( كةِض3) ( هةطُافكاتى ) غوُِةتة بؤ ثياواْ هة

( 4ووت بلةُةوة هة )اغتياْ ِضو بطون بلةُةوة و ؾاُى ِضخَيطا بطؤْ و ؾةقا
َى: )اهلل ةف بَوضِ ؤْ و ٓةض كاتَيليـ طةيؿتة بةضزةةتى تط ئاغايى بِطكةِض
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بٍا أتٍا فٜ الدٌٗا سطٍٛ " :َىوكِى يةًاُى بَوةف و ِضضِ َُيواْ بةضزة كرب( و هةأ
 .سطٍٛ ٔقٍا عراب الٍاز"ٔفٜ آلخسٚ 

, بَيحطة هةوةى كة طومتاْ ( زةغت ُوَيصت ٓةبَيتطُافكاتى ) زةبَيت هة /5
 .زوعايةكى تايبةت ُية بؤ ئاطازاضىٓيض 

صى غوُِةت  بلةيت هة ت ُوَيعةكا( غوُِةتة زوو ِضطُافهة زواى ) /6
ٓةض  ئةطةض ُا هة ,آيٍ ئةطةض بة ئاغاُى بؤت كطارِبثؿت ًةقاًى ئي

 .طةوت بيلةى خَيطت زةغت زةكةوَيـتَِيلى ًعؾوَي
ڌ     چثاؾاْ زةضيت بؤ )قؿا( كة ُعيم بويتةوة ئةَ ئايةتة خبوَيِة  /7

  .(٨٬١البقرة: ) چ...ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   
و  وو بلة قيبوة و زةغت بةضظكةوةو ِض ثاؾاْ هة )قؿا ( بةغةضكةوة /8
دٓ، أجنص ٔعدٓ، ٌٔصس عبدٓ، ِٔصً هلل ٔسالالْ اال ا ،احلىد اهلل أكرب ٔهلل" :َىبَو

 .اآلسصاب ٔسدٓ"
( زةكةيت وة هة عةهةًى وسٔٚوو هة )و ِض زَييتة خواضةوة (ثاؾاْ هة )قؿا /9
ؤيت تا ( كةًَيم خَيطا زةِضِسٔلٛةوظ تا عةًووزى زووةَ ئةطةض تواُيت )غ

وو زةكاتة قيبوة و زةغت ( هةوَيـ غةضزةكةوَى و ِضوسٔٚزةطاتة )
( جاض زةبَيت 1ئةًة ) ,ةًاْ ظيلطى غةض )قؿا( زةخوَيِىٓبةضظزةكاتةوة 

 .( جاض ئةًة بلات7)
و وا ضاكة  (ى تةواو كطز قصى غةضى كوضت زةكاتةوةصفا َ مرَٔكة ) /10

ثةجنةيةن ٓةًوو و ئاؾطةتيـ بة قةزةض غةضة  ٓةًوو غةضى كوضت بلاتةوة
 .قصى كوضت بلاتةوة

ؤشى اَ زةؾلَيِى تا ِضيرِط( تةواو زةبَيت و ئعمرٔبةَ ضةؾِة هة ) /11
 (  ٓيض كاضَيلى ذةد هة ئاضازا ُيية.ذٗ اذتذٕٓةؾتةًى  )
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 :كوزتة و ثوختةى ئةوةى طومتاُ
اَ ( غوغى بلات و بؤُى خؤف بةكاض بَٔيِى و بةضطى ئيرِطهة )ًيكات /1

 .هةبةض بلات
 .( زةكاتطٕاف)توبية( بلات تا  ) /2
ةف ضِ بةضزة هة ,( بلاتوافطزةغت ُوَيصةوة  ) ( ذةوت جاض بة7) /3

 .و ٓةض هةوَيـ كؤتايى ثَى بَيَِيتزةغت ثَيسةكات 
 .عةت ُوَيص هة ثؿت ًةقاًى ئيرِبآيٍ بلاتكا( زوو ِض2) /4
 .( ٓاتوضؤ بلةيتصفا َ مرَٔ( ذةوت جاض هة َُيواْ )7) /5
 .قصى كوضت بلاتةوة /6

هةغةض  يِى يةن ذيواْئةَ ؾَيواظة ذةد كطزُة )ؾسية(ى غةضبِط :تيَبيٍى
 .كات)ذاجى( واجب زة

 كازةكاٌى حةج
 ( وة زةغت ثَيسةكات.ذٗ اذتذٕٓةؾتةًى )كاضةكاُى ذةد هة ِضؤشى 

( هة ؾوَيِى ُيؿتةجَى بوُت هة ُاو ؾاضى ذٗ اذتذٕ) ى(8ؤشى )ضِ /1
اَ ببةغتة بة ذةد بَوَى و ئيرِط خؤف بلة )ًةكلة( غوغى بلة و خؤت بؤْ

 ال ،، لك ٔاملمكالٍعىٛك لبٗك، إُ احلىد ٔلبٗك ال غسٖك ل ،لبٗك المّي لبٗك"
ؤ و عةغط و  ؤ بؤ )ًيِا( و هةوَى ُوَيصى ُيوةِضثاؾاْ بِط ,"غسٖك لك

بة )قكط( و ٓةض يةن  اَ )مجع( زضوغت ُية تةُٔابةَهًةغطيب و عيؿا بلة, 
 .هة كاتى خؤى

( كة ُوَيصى بةياُيت كطز هة )ًيِا(  هة ذٗ اذتذٕى )(9ؤشى )ضِ /2
َيطا الزةية غوُِةتة هة ِض وة بةضَى بلةوة بؤ خاكى )عطؾات(,ؤشٓةالتةِض

كة  ,اًةوةغتة تا زةطةيتة )عطؾات(ئةطةض ُا ِض ,( ئةطةض كطاًٚعطةوتى )منط
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مجع تكسيٍ( بلة و ؤ و عةغط بة )قكط وؤ زآات ُوَيصى ُيوةِضُيوةِض
ظؤضبةى ظيلطى  ,اوات زاْ بةو قةَه خةضيلى قوضئاْ خوَيِسْ و ظيلط

، لْ المىك ٔلْ احلىد ِٕٔ الغسٖك لْال اهلل ٔسدٓ "( هةو ضؤشة ةض )ثَيػةًب
ضوُلة زوعاى ئةَ  ,ة تا ثَيت زةكطَيت زوعاى ضان بلةو, "عمٜ كن غئ قدٖس

( ؤشَيلى تط ُيـة و ظؤض ذةزيػى ثَيػةًبةضى )ؤشة وةكو زوعاى ٓيض ِضِض
 .ؤش ئاوا زةبَيت و ًةغطيب زازَيتتا ِض هةغةض ٓاتووة,

ُوَيصى ًةغطيب و  و هةوَى ( بةضَى بلةوةمسديفٕغطيب زآات بؤ )كة ًة /3
 مجح تأخري( بلة.عيؿا بة )قكط و

 ة تا ُوَيصى بةياُيـ هةوَى بلةى,غوُِةتة ؾةو هة )ًعزهؿة( مبَيِيةو /4
( 49ةمجى ؾةيتاْ بةًةضجَى هة )وة ٓةُسَى بةضزى بطون كؤبلةيتةوة بؤ ِض

وخػةت زضاوة بؤ اَ ِض)ًيِا( بةَه بةضز كةًرت ُةبَيت ثاؾاْ بَييةوة بؤ
ُوَيصى بةياُى و بة ؾةو هة ئةواُةى بَى َٓيعْ هة ثري و ئاؾطةت ثَيـ 

 .َى بلةوْ( وة بؤ )ًيِا( بةِضوصدلفٛ)
كة طةيؿتة )ًيِا( وا ضاكة يةكػةض بة ذةوت بةضزى بطون وةن زةُلة  /5
ضزَيم كة ٓةض بة هةطةَي(, مجرٔ ايعكبٕواتة ) ,ةجٍ بلاتة ؾةيتاْ ِضثاقَو

ةطةض هةغةضى كرب( ثاؾاْ ئاشةَهى خؤى غةض بربَيت ئ: )اهلل أَىزةئاوَى بَو
 ,غةضى بتاؾَى و ياْ كوضتى بلاتةوة, ثاؾاْ قصى بوو ياْ هةطةَهى بوو

َي زةبَيت تةُٔا ظطاضى زةبَيت و ٓةًوو ؾتَيلى بؤ ذةالاَ ِضبةًة هة ئيرِط
 .ئاؾطةت ُةبَيت

ات و جولى ئاغايى خؤى هةبةض خؤف زةك زواى ئةًة خؤى بؤْ /6
جاض ( 7)ثاؾاْ  ,( جاض زةكات7( )فاضٕإزةكات و زَيتة )ًةكلة( و تةواؾى )

 .( بامساْ كطزعىسٚازةكات وةن هة )( ِضوسٔٚهةَُيواْ )قؿا و
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( ؾتى 4ؤشى ضةشْ ئةجناًى زةزات )ضِ ئةوةى ذاجى هة :تيَبيٍى    
 .(ٚوسٔٔف اإلفاضٕ, صفا طُا, ةجٍ كطزْ, غةضتاؾنيغةضةكني كة )ؾةيتاْ ِض

ئةطةض ُا ثاف و  ,امساْ كطز بيلات ئةوا باؾةئةطةض بةَ ؾَيوةيةى ب    
وةن  ,ثَيـ كاًياْ بلات ٓيض ظياُى ُيـةثَيـ كطزْ  زضوغتة و كاًياْ هة 

ؤشى ضةشْ ٓةضضياْ ىَل هة ؾةضًووزةى بوخاضى و ًوغويٍ زا ٓاتووة كة هة ِض
 ". ...سزافعن ٔال س..."ثطغيوة ؾةضًوويةتى 

 12و 11ُةوةى ؾةواُى )ثاؾاْ ئةوةى هة كاضةكاُى ذةد زةًَيَِيتةوة ًا
هةبةض ئةَ  ةجٍ كطزُى ؾةيتاُةكاُة,( هة )ًيِا( و ِضذٗ اذتذٕ) (ى13و

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ   چ :ئايةتة

 . (٪٩٠البقرة: ) چٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

ضبةى ٓةضوةٓا زضوغتة ئةطةض ظؤ ,( ًايةوة تةواوة12و 11ةطةض ؾةوى )ئ    
 .ؾةوةكة هةوَى بيت ُةن ٓةًوو ؾةوةكة

( زواى ظةواي واتة ُوَيصى ُيوةضؤ زَيت بؤ ذٗ اذتذٕ(ى  )11ؤشى )ضِ /1
ةضز و هةطةَي ٓةض بةضزَيم ( ب7ٓةضيةن بة ) ةجٍ كطزُى ٓةضغَى ؾةيتاْ,ِض

اغت ثاؾاْ بطوكةوة زةغت ثَيسةكات ثاؾاْ ُاوةِض هة)اهلل أكرب( زةَهَييتةوة, 
ةجٍ كطز ًاوةيةن زوعا و , غوُِةت واية كة ؾةيتاُى بطووكى ِضضةطةو

ةجٍ كطزُى ؾةيتاُى ُاوةضاغت  ِضظيلط بلات ثاؾاْ زةغت بلات بة 
ةجٍ كطز َ كة ؾةيتاُى طةوضةى ِضبةَها ,ووباضة ًاوةيةن زوعا و ظيلط بلاتز
 زةضوات.اُاوةغتَى و يةكػةض ِض

( هة )ًيِا( زةًيَِيتةوةو بةياُيةكةى زواى ذٗ اذتذٕ(ى )12ؾةوى ) /2
( كاضةكاُى زووباضة زةكاتةوة و ٓةضغَى 11ؤشى )ظةواي زووباضة وةكو ِض

  .ةجٍ زةكاتةوةؾةيتاُةكة ِض
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ف زةًَيَِيتةوة و ئةطةض ُا ذٗ اذتذٕ((ى )13ثاؾاْ ئةطةض بيةوَى ضؤشى )
 َيتةوة بؤ )ًةكلة(.َى و بطةِضجَى بَٔيَو و )ًيِا( بة وازةتواَُى بِط

ؤوة بَيت  و ةجٍ كطزُى ؾةيتاُةكاْ زةبَيـت هة زواى ُيوةِضضِ :تيَبيٍى
ؤش تطغا و ُةيتواُى بة ِض ىةباَهػئةطةض هة قةِض ,ؤ زضوغت ُيـةثَيـ ُيوةِض

, ٓةضوةٓا زضوغت وا زةتواَُى بة ؾةو ئةجناًى بساتئة ,تةمجةكة بلاِض
ياْ ثريَيلى  ياْ ئاؾطةتى غلجِط  ,ت ًةطةض ُةخؤف بَيتُيـة وةكيى بططَي

, ٓةضوةٓا ئةوةى ئةبَيتة وةكيويـ ئةبَى ثَيؿرت بؤ خؤى بَى َٓيع بَيت
ئاوايى زواى ئةًة ئةطةض ويػتت غةؾةض بلةى و ًاَه ةمجةكةى كطزبَيت,ِض

بةو ؾَيوةية  ؤْ ٓاتية ُاو )ًةكلة( و ًعطةوتى ذةِضاَغةضةتا ض ,بلةيت
ئاوايى بلة ئةَ تةواؾةف وةكو (  تةواؾى ًاَهايُداع طُافبطوو )

و ٓيض جياواظيَيلياْ ُية, تةُٔا ئةًةياْ بؤ خوزا  تةواؾةكاُى تط واية
 .ذاؾيعية

ة( مبَيِيةوة و زةبَى غةؾةض (ت كطز ُابَى هة )ًةكلطُاف ايُداعكة ) /3
 .بلةيت



  
 شةريعةتى ئيسالمدا ثةرتوكى حـــــــــــةج لة 61

 :ثوختةى كازةكاٌى حةج
اَ ت زواى غوغى كطزْ ئيرِط( هة ؾوَيِى خؤذٗ اذتذٕ(ى )8ؤشى )ضِ /1

إُ  ،غسٖك لك لبٗك لبٗك ال ،لبٗك المّي لبٗك" :بة ذةد زةبةغتى و زةَهَيى
 ."غسٖك لك ال ،لك ٔاملمك ،الٍعىٛاحلىد، ٔ

طيب و و ًةغ ؤ و عةغطَى زةكةوى و ُوَيصةكاُى ُيوةِضوة بؤ )ًيِا( بةِض/ 2
( وغتة و )مجعاَ تةُٔا )قكط( زضبةَه ,عيؿا و بةياُى هة )ًيِا( زةكةيت

 .ض ُوَيصَيم هة كاتى خؤى زا بلةيتزضوغت ُيـة و زةبَى ٓة
ؤ بؤ ؤشٓةالت هة )ًيِا( بِط( زوايى ِضذٗ اذتذٕ(ى )9ةؾة )ؤشى عةِضضِ /4
ؤ و عةغط هةوَى بة )مجح اهتكسيٍ( بلة و تا ةؾات و ُوَيصى ُيوةِضعةِض

 .خةضيلى قوضئاْ خوَيِسْ و ظيلط و زوعا بة ًةغطيب
و ُوَيصى ًةغطيب و عيؿا بة )قكط ( مسديفٕؤ بؤ  )ةغطيب بِطزواى ً /5

 ( هةوَى بلة.خريايتأ ومجع
( بةضزى 7ؤشى ضةشْ وةضة بؤ )ًيِا( و بة )كة ُوَيصى بةياُيت كطز ِض /6

ة و قصت كوضت بلةوة ةجٍ بلة و ذةيواُى خؤت غةضبرِببطوون ؾةيتاْ ِض
ؤ بؤ ) ًةكلة( و ى بِطاَ هةبةض بلةضةوةو بة جوى ئاغايياْ بتاؾة و ئيرِط

و  ( جاض هة زةوضى كةعبة زةغوضَييتةوة7( بلة و )فاضٕإهةوَى تةواؾى )
 وكِةكاْ تةواو زةبّ.هَيطة ٓةًوو ِض( جاض بلة, 7( )وسٔٚا وثاؾاْ )قؿ
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 :ؤذى ضةذُ ثيٍَج ئةزكت ِةيةبؤ زِ
 .ةجٍ كطزْؾةيتاْ ِض -1
 يِى ذةيواْ.غةضبِط -2
 .غةضتاؾني -3
 .طُاف اإلفاضٕ -4
 .ٔوسٔٚقؿا  -5

تة و تةضتيب غوُِةتة و واجب وة كاًياْ هة ثَيـ كاًياْ بلةى زضوغ *
( زووةًى ضةشْ ؾةوةكةى هة )ًيِا( زةبى و ذٗ اذتذٕ(ى )11ؤشى )ضِ ُيـة,

ــ  بطوون) :ةجٍ زةكةيت( ؾةيتاْ ِض3( بةضز ٓةض )21ؤ زآات بة )كة ُيوةِض
 ُاوةِضاغت ــ طةوضة(

وة ؾةو هة )ًيِا( زةبيت و زواى ( بةٓةًاْ ؾَيذٗ اذتذٕ(ى )12ؤشى )ِض* 
 ,ــ ُاوةِضاغت ــ طةوضة( بطوون): ةجٍ زةكةى( ؾةيتاْ ِض3) ضؤ ٓةُيوةِض

 .يتةوة بؤ )ًةكلة(َيطةِضزةثاؾاْ 
( 7ؤ )تةكةت ئةوا بِطَييتةوة وَهائةطةض ُياظى خواذاؾيعيت ٓةبوو بطةِض *

زوعا و  ( تةواؾى ًاَهئاوايى بلة و وةن تةواؾةكاُى تططُاف ايُداعجاض )
ضوُلة زضوغت ُيـة ثاف  ,وةى ظؤض بلة ثاؾاْ غةؾةضةكةت بلةاُةثاِض

 .( هة )ًةكلة( خؤت زوا خبةىطُاف ايُداع)
 

 "خس دعٕاٌا اُ احلىدهلل زب العاملنيآٔ"
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 ُاوةِضؤن
 ٬....................................................ثةزتوكى حــــةج

 ٭...............................................................ثيَصةكى

 ١.............................................و ثاداشتى حةج كسدُخيَس 

 ٢...........................................و ثاداشتى عووسِة كسدُخيَس 

 ٨٨.......................................وةزجةكاٌى واجب بووٌى حةج

 ٨٨.....................................................وكٍةكاٌى حةجزِ

 ٨٨....................................................ةوكٍةكاٌى عووسِزِ

 ٨٩.....................................................واجبةكاٌى حةج

 ٨٩..................................................جضوٌٍةتةكاٌى حة

 ٨٫.......................................وةزجةكاٌى واجب بووٌى حةج

 ٩٠.......................................................جكازةكاٌى حة

 ٩٩.......................................باضى كازةكاٌى حةج بة دزيَرى

 ٩٩.....................................................ٍةكاٌى حةجوكزِ

 ٩٢...................................................ةوكٍةكاٌى عووسِزِ

 ٨٪...................................................ةواجبةكاٌى عووسِ

 ٩٪................شيَوةيةكي كوزت و ثوخت ة ئةجناً داُ بةباضي عووسِ

 ٫٪.....................................................واجبةكاٌي حةج

 ٫٩.............................................نتاً بةضجؤزةكاٌي ئيخسِ

 ٪٫..................................................ضوٌٍةتةكاٌى حةج

 ٫٫....................................................ضؤٌيةتى ئيخسِاً
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 ٫٬................................اً حةزِاوَكاتى ئيخسِ ئةو شتاٌةى لة

 ٭٫................................................ساوةكاٌى حةجكتةزك

 ٫2...........................................................بسٖتٜ داُ

 ٫2.........................شازى وةديٍة و وصطةوتى ثيَغةوبةزضةزداٌى 

 ٬٠.................كازةكاٌى حةج بة ئاضاٌرتيَ شيَوة لة ضةٌد خالَيَكدا

 ٭٬.......................................................كازةكاٌى حةج

 ٠٭.............................................ثوختةى كازةكاٌى حةج

 ٨٭.....................................بؤ زؤذى ضةذُ ثيٍَج ئةزكت ِةية

 ٩٭............................................................ُاوةِضؤن

 

 

 
 
 

 

 


