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ثيَِاغي كتيَب:
نــــــاوى كـتيَـــب :ثةرتوكى حةج لة شةريعةتى ئيسالمدا.
نــــــــــــووسينى  :مةال مةمحود حممد.
نةخشةسازيي ناوةوة :مهاجر حممد.
بـــــــــــــــةرط:
َى ضاث:
نـــؤرة و سال
تـــــــــــــيـــراذ:




َى ثيَدراوة
لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كتيَبخانة طشتييةكان ذمارةى سثياردنى () سال
مافى لةضاثدانةوةى بؤ
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ثةزتوكى حــــةج
الرِح ِيم]
الر ْح َم ِن َّ
[بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ

احلىد هلل ،حنىدٓ ٌٔطتعني بٌْٔ ،طرتغدٌٓٔ ،عٕذ بْ وَ غسٔز أٌفطٍا ٔضٗئات أعىالٍا،
وَ ّٖدٓ اهلل فال وُضن لْٔ ،وَ ٖضمن فمَ جتد لْ ٔلٗاّ وسغدأّ ،أغّد أُ ال إلْ إال اهلل
ٔسدٓ ال غسٖك لْٔ ،أغّد أُ ضٗدٌا حمىداّ صم ٜاهلل عمْٗ ٔضمي زضٕه اهلل ،ضٗد اخلمل
ٔ البػس ،المّي صنٓ ٔضمئ ،بازك عم ٜضٗدٌا حمىد ٔعم ٜآلْ ٔأصشابْٔ ،عم ٜذزٖتْ
ٔوَ ٔاالٓٔ ،وَ تبعّي إىل ًٖٕ الدَٖ.
بةضِيَعاْ ئةًةى بةضزةغت ضِاظةيةكى ثوختى ئاغاُة بؤ ثةضتوكى ذةد هة
ًةتِى (الػأٖ ٛالتكسٖب) ُاغطاو بة (ؾتح اهكطيب).
َاُة كطاوة:
هةَ ُاًيولة ضِةضاوى ئةَ خاه
 -1ئاغاْ و ظًاُى ثاضاو و غازة.
َطة هة قوضئاْ و ؾةضًووزة.
 -2ططُطيساْ بة بةه
 -3ثؿت بةغنت بة ِضاى بةٓيَعى ًةظٓةبى ؾاؾعي هة غةضضاوةكاُى ًةظٓةب.

َةًةُس كطزُى بابةتةكة.
 -4كةًيَم ئاًاشة كطاوة بة ضِاى جياواظ ,بؤ زةوه
 -5كوضتى و ثوختى هة ضِوُلطزُةوة ,زووض هة بابةتى ُاًؤ و ُا واقعي كة
هة غةضزةًى ئةًطِؤ ظؤض كاضًاْ ثيَِيية.
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ثيَصةكى
بةضِيَعاْ :ثيَـ ئةوةى بطيِة غةض ؾةضذى ًةتِةكةى (أبٕ غحاع)
ِضةمحةتى خواى هيَبيَت ,ثيَويػتة ٓةُسيَم ضِوُلطزُةوة بسةيّ هة باضةى ئةَ
خوزا ثةضغتيية ,كة ضِوكِيَلة هة ضِوكِةكاُى ئاييِى ئيػالَ.
 /1حةج ضةزداٌي والَي خوداية لة كاتي ديازي كساو ،بة وةبةضيت خودا
ثةزضيت ،بة جيَبةجيَكسدٌي كازةكاٌي حةج.
 /2حةج لة ضالَي ()6ى كؤضى فةزِش كساوة ،وة ئةوة الى شاٌاياٌي شافيعي
فةزووودةى بة ِيَصة ،وة الي ِةٌديَ لة شاٌاياُ لة ضالَي ()9ى كؤضي فةزِش كساوة.
 /3حةج لة واوةى تةوةٌي ووضوملَاُ تةٌّا جازيَك واجبة ،وةكو لة فةزووودةى
ظخيح ِاتووة :عََِ أبِـ٘ ُِسَِٖـسَ َٚزَضَِ٘ اهللُ عٍَِـُْ قَاهَ :خَطَبٍََا زَضُٕهُ اهلل ،ﷺ فَكَاهَ:
"أُّٖـَّا الٍَّاعُ! قَدِ فَسَضَ اهللُ عَمَـِٗكُيُ احلَخَّ فَحُحُّٕا" ،فَكَاهَ زَجُنٌ :أكُنَّ عَاًٍ؟ َٖا زَضُٕهَ،
فَطَكَتَ ،حَتَّـ ٜقَالَـَّا ثَالثاّ ،فَكَاهَ زَضُٕهُ اهلل ﷺ" :لَِٕ قُمِتٌَُ :عَيِ ،لََٕجَبَتَِٔ ،لَـىا
اضِتَطَعِتُـيِ"( .أخسجْ وطمي.)7331 :

واتة :ئةبو ٓوضِةيطِة ضِةظاى خواى هيَبيَت ؾةضًووى :ثيَػةًبةضى خوزا
َليِة! خوزا ذةجى هةغةض ؾةضِظ
ووتاضى بؤ زايّ ,ؾةضًووى :ئةى خةه
كطزيِة ,زةغا ئيَوةف ذةد بلةْ ,ثياويَم ؾةضًووى :ئةى ثيَػةًبةضى خوا,
َيَم ذةد بلةيّ؟ ثيَػةًبةضى خوا بيَسةُط بوو ,كابطا غىَ
ئايا ٓةًوو غاه
َيٍَ:
جاض ئةًةى زووباضة كطزةوة ,ئيِحا ثيَػةًبةضى خوا ؾةضًووى :ئةطةض بو
َيَم ذةد بلةْ ,زياضة ئةو
بةَهىَ ,ئةوا واجب زةبيَت هةغةضتاْ ٓةًوو غاه
كاتةف ثيَتاْ ُاكطيَت.
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ٔأبٕ دأد ٔالٍطائ٘ ٔابَ واجْ بإضٍاد صحٗح عَ ابَ عباع ـ زض٘ اهلل عٍّىا ـ
قاه  :خطبٍا زضٕه اهلل ـ صم ٜاهلل عمْٗ ٔضمي ـ فكاه ٖ" :ا أّٖا الٍاع كتب عمٗكي
احلخ " ،قاه :فكاً األقسع بَ حابظ فكاه :أيف كن عاً ٖا زضٕه اهلل ،فكاه" :لٕ
قمتّا لٕجبتٔ ،لٕ ٔجبت مل تعىمٕا بّا ٔمل تطتطٗعٕا ،أُ تعىمٕا بّا احلخ وسٚ
فىَ شاد فّٕ تطٕع".

واتة :ئينب عةبباؽ ضِةظاى خواى هيَبيَت ؾةضًووى :ثيَػةًبةضى خوزا
َليِة! ذةجتاْ هةغةض ؾةضِظ
ﷺ ووتاضى بؤ زايّ ,ؾةضًووى :ئةى خةه
كطاوة ,ئينب عةبباؽ زةؾةضًوويَت :ئةقطِةعى كوضِى ذابيؼ ٓةغتا و
َيَلسا هةغةضًاْ
ؾةضًووى :ئةى ثيَػةًبةضى خواى ,ئايا هة ٓةًوو غاه
َيٍَ :بةَهىَ ,ئةوا
ؾةضِظكطاوة ,ثيَػةًبةضى خوزاف ؾةضًووى :ئةطةض بو
َيَـ واجب بيَت ُايلةْ و
هةغةضتاْ واجب زةبيَت ,خؤ ئةطةض ٓةًوو غاه
ُاؾتواُّ بيلةْ ,كةواتة هة تةًةُتاْ ذةد يةن جاض ؾةضِظة هةغةضتاْ,
ئةطةض ظياتطيؿتاْ كطز ئةوة غوُِةتة.
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خيَس و ثاداشيت حةج كسدُ:
لة بازةى خيَس و ثاداشيت حةج فةزووودةى شؤز لة ثيَغةوبةزى خودا ِاتووة:
الَ :س ِوع ُ
ً ﷺ ٌَقُْ ُلَ " :ه ْي
ض ًَ هللاُ َع ٌْـَُ قَ َ
ع َْي أبِـً ُُ َزٌ َ
ْت الٌَّبِـ َّ
ْـزةَ َر ِ
َحجَّ ،فَلَـ ْن ٌَـزْ فُ ْ
ج َع َكٍَْْ ِم َّلَ َذ ْتـَُ أُ ُّهَُ"( ،أخزجَ
ث َّلَـ ْن ٌَ ْف ُس ْقَ ،ر َ
البخاريّ ،1251:اللفظ لَّ ،هسلن.)1521:

واتة :ئةبو ٓوضِةيطِة ضِةظاى خواى هيَبيَت ؾةضًووى :طويٍَ هة ثيَػةًبةضى
خوزا بوو ﷺ ,زةيؿةضًووٓ :ةض كةغيَم ذةجى كطز ,قػةى ُاؾرييّ و
كطزاضى ُا ؾةضعى ُةكطز ,زةطةِضيَتةوة هة ذةجةكةى وةن ئةوة واية تاظة هة
زايلى هة زايم بووبىَ ,هة طوُاذةكاُى ثان زةبيَتةوة.
س لَـ ُه َج َزا ٌء
الح ُّج ال َمبْرُورُ لَـ ٌْ َ
ارةٌ لِـ َما َبـ ٌْ َنـهُـ َماَ ،و َ
"العُمْ َرةُ إِلَـى العُمْ َر ِة َك َّف َ
الج َّن ُة"( ،أخزجَ البخاريّ ،1775 :هسلن.)1531 :
إِال َ
واتة :عوًطِة بؤ عوًطِة كةؾاضِةتى ُيَواُياُة ,ذةجى ضان و وةضطرياويـ
ٓيض ثازاؾتيَلى ُيية جطة هة بةٓةؾت.
عووسِة كسدُ بة الي شافعيةكاُ و حةٌبةليةكاُ واجبة ،بة الي حةٌةفيةكاُ و
واليكيةكاُ ضوٌٍةتي ووئةكةدة.
وة ثيَغةوبةزواُ تةٌّا ضواز عووسِةى كسدووة ،وةكو لة فةزووودةى ظةحيح
ِاتووة" :عووسِةى حودةيبية لة ضالَي ()6ى كؤضي ،وة عووسِةى قةشا لة ضالَي
()7ى كؤضي ،وة عووسةى جيعساٌة لة ضالَي ()8ى كؤضى ،وة عووسِةي ضوازةً
لةطةهَ حةجي والَئاوايي ئةجناودا لة ضالَي ()10ى كؤضي"( ،أخزجَ البخاري:
ّ ،1771اللفظ لَّ ،هسلن.)1525 :
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خيَس و ثاداشيت عووسِة كسدُ:

لةً بازةوة فةزووودة شؤزة لة ثيَغةوبةزي خودا وةك:
ان َت ْقضِ ً َحجَّ ًة ْأو َحجَّ ًة َمعًِ"( ،أخزجَ البخاري:
ض َ
" َفإِنَّ عُمْ َر ًة فِـً َر َم َ
ّ ،1185اللفظ لَّ ،هسلن.)1528 :

واتة :هة ضِاغتيسا عوًطِةكطزْ هة ضِةًةظاُسا ثازاؾتى وةن ئةوة واية
ذةجى كطزبىَ ,ياْ ذةجى هةطةيَ ًّ كطزبىَ.
ال َرسُْ ُل ا ،ﷺ" :تَابعُْا بَـ ٍْيَ
ال :قَ َ
ض ًَ هللاُ َع ٌْـُِـوا قَ َ
س َر ِ
ع َْي اب ِْي َعبَّا ٍ
الح ِذٌ ِذ"،
ْب َك َوا ٌَ ٌْفِـً ال ِكٍ ُز خَ بَث َ
اى الفَ ْق َز َّالذًُ َ
َ
الحجِّ َّال ُع ْو َز ِة فَإًَِّـُِـ َوا ٌَ ٌْفِـٍَ ِ
(أخزجَ الٌسائً.)5851:

واتة :ئينب عةبباؽ ضِةظاى خواى هيَبيَت ؾةضًووى :ثيَػةًبةضى خوزا

َبسةْ ذةد و عوًطِة هة زواى يةكرت بلةْ ,ضوُلة
ﷺ ؾةضًووىٓ :ةوه
َى ئاغّ
ٓةشاضى و تاواْ زةغطُِةوةٓ ,ةض وةن ضؤْ كوضةى ئاطط شةُط و شاه
َيَت و الى زةبات.
ُايةه
ض ًَ هللاُ َع ٌْـِا قَالَ ْ
ت :قُ ْل ُ
ُْل هللاَ ،علَـى الٌِّ َسا ِء ِجَِاد؟
ت ٌَا َرس َ
ع َْي عَائِ َشتَ َر ِ
الحجُّ َّال ُع ْو َزةُ"( ،صحٌح ،أخزجَ أحوذ:
َال فِـٍ َِ َ
الَ ًَ" :ع ْن َعلَـٍْـ ِِ َّي ِجَِاد الَ قِت َ
قَ َ
ّ ،52555أخزجَ ابي هاجَُّ ،5111:ذا لفظَ).

واتة :عائيؿةى زايلى باوةضِزاضاْ ضِةظاى خواى هيَبيَت ؾةضًووى :طومت
ئةى ثيَػةًبةضى خوزا ﷺ ئايا جةُط و جئاز هةغةض ئاؾطةتاْ واجبة؟
َاَ بىَ جةُط و كوؾتاض,
ذةظضةتيـ ؾةضًووى :بةَهىَ جئازياْ هةغةضة بةه
ئةويـ بطيتيية هة :ذةد و عوًطِة.
كةواتة لة ثيٍَاو بة دةضتّيٍَاٌي ئةو پاداشتة طةوزاٌة بة كوزتي پابةٌدي ئةً
خاالٌة بة:
 /1حةج بة ثازة و زشقي حةاله ئةجناً بدة.
ٌ /2يةتت ضاف بكة تةٌّا وةبةضتت خودا ثةزضيت و جيَبةجيَكسدٌي فةزواٌي
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خودا و ثيَغةوبةز بيَت.
 /3ثيَض ضةفةز كسدُ طةزدةٌت بة دؤضت و خصواُ و جرياُ و ِ...تد ئاشاد بكة.
 /4ثيَض ضةفةز خؤت فيَسي ئاداب و ئةحكاوةكاٌي حةج و عووسة بكة.
 /5ئةو واوةيةى كة لة وةككةى وة يا لة وةديٍةى دةزفةتي شيَسيين تةوةٌة ِيض
ضاتيَكي ليَ بةفريؤ وةدة ضوٌكة ثاك بووٌةوة لة طوٌاِاُ ،بةزش بووٌةوةى ثمة،
قةبوه بووٌى دوعا و تةوبة وطؤطةزة ،وة ثاداشيت خواثةزضيت وةك ليَصوةى
بازاُ زةمحةت دةبازيَين.
 /6طسيٍطي تةواو بة ٌويَرة فةزشةكاٌت بدة بة جةواعةت لة حةزةوي وةككة و
ضوٌٍةتةكاٌيض فةزاوؤط وةكة ضوٌكة ثيَغةوبةزي خودا فةزووويةتي :ع َْي أَ ِبـً
صالَة فِـً َهس ِْج ِذي َُ َذا
ض ًَ هللاُ عٌََُ أَ َّى الٌَّبِـ ًَّ ﷺ قَا َلَ « :
ُُ َزٌْـ َزةَ َر ِ
ح َزا َم»( .أخزجَ البخاري:
صالَ ٍة فِـٍ َوا ِس َْاٍُ ،إِالَّ ال َوس ِْج َذ ال َ
ف َ
َخٍْـز ِه ْي أَ ْل ِ
ّ ،1111اللفظ لَّ ،هسلن.)1513 :

واتة :ئةبو ٓوضِةيطِة ضِةظاى خواى هيَبيَت ؾةضًووى :ثيَػةًبةضى خوزا

ﷺ ,ؾةضًووىُ :ويَصيَم ئا هةو ًعطةوتةى ًّ خيَطتطة هة ٓةظاض ُويَص هة
ًعطةوتةكاُى تط ,جطة هة ًعطةوتى ذةضِاَ.
الح َرا َم
صالَ ٍة فِـٌ َما سِ َواهُ إِالَّ ال َمسْ ِجدَ َ
ض ُل مِنْ أَ ْلفِ َ
صالَةٌ فِـً َمسْ ِجدِي أَ ْف َ
« َ
َ
َ
ْ
ْ
صالَ ٍة فِـٌ َما سِ َواهُ»،
ض ُل مِنْ مِا َئ ِة ألفِ َ
الح َر ِام أف َ
صالَةٌ فِـً ال َمسْ ِج ِد َ
َو َ

(أخزجَ أحوذّ ،13721 :أخزجَ ابي هاجَُّ ،1318 :ذا لفظَ).

واتةُ :ويَصيَم ئا هةو ًعطةوتةى ًّ خيَطتطة هة ٓةظاض ُويَص هة
ًعطةوتةكاُى تط ,جطة هة ًعطةوتى ذةضِاَ ,ضوُلة ُويَصيَم هة ًعطةوتى
ذةضِاَ خيَطتطة هة غةز ٓةظاض ُويَص هة ًعطةوتةكاُى تط.
بةلَيَ :يةك ٌويَر لة وصطةوتي حةزِاً لة وةككة بة ضةد ِةشاز ٌويَرة ،وة لة
وصطةوتي ثيَغةوبةز بة ِةشاز ٌويَرة ،ئةً ِةووو ثاداشتة بة فريؤ وةدة.
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وةزجةكاٌى واجب بووٌى حةج (غسٔط ٔجٕب احلخ):

(َظراٙطُ َدُبِ اذتر شبعٕ أظّا٘ :اإلشالمَ ,ايبًُغَ ,ايعكٌَ ,اذترِٕ,
ََدُد ايساد َايراسًَٕ ,ختًّٕ ايطرِل َإمهاى املصري).
واتةً :ةضجةكاُى واجب بووُى ذةد ذةوت ؾنت :ئيػالًةتى ,باهؼ
بووْ ,ئةقى ,ئاظازى (كؤيوة ُةبيَت) ,بووُى تيَطوو و ًةغطةيف خواضزْ و
غواضى ,غةالًةتى ِضيَطا ,وة تواُيِى ضووْ و ٓاتّ بةغةالًةتى.

زِوكٍةكاٌى حةج (أزكاُ احلخ):

(َأرناى اذتر أربعٕ :اإلسرام مع ايهَّٕ ,ايُقُف بعرفَٕ ,ايطُاف بايبّت,
َايصعْ بني ايصفا َاملرَٔ).
واتةِ :ضوكِةكاُى ذةد ضواضْ :ئيرطِاَ هةطةيَ ُيةت ٓيَِاْ ,ضِاوةغتاْ هة
َى خوزآ ,اتوو و ضؤ هة ُيَواْ غةؾا و ًةضِوة.
عةضةؾات ,تةواؾلطزُى ًاه
تيَبيِى :هة عيباضِةتى (اإلحساً وع الٍٗ ,)ٛزةبواية بطوتطاية( :اإلحساً ِٕ

الٍٗ ,)ٛواتةً :ةبةغت هة ئيرطِاَ ُيةت ٓيَِاُة ,ضوُلة ئيرطِاَ و ُيةت يةن ؾنت.

زِوكٍةكاٌى عووسِة (أزكاُ العىس:)ٚ

(ٔأزكاُ العىس ٚأزبع :ٛاإلحسأً ،الطٕافٔ ،الطع٘ٔ ،احلمل أٔ التكصري يف أحد
الكٕلني).
واتةِ :ضوكِةكاُى عوًطِة ضواضْ :ئيرطِاَ بةغنت ,تةواف كطزْٓ ,ات و
ضؤى ُيَواْ غةؾا و ًةضِوة ,غةضتاؾني ياْ كوضتلطزُةوةى هة
ؾةضًووزةيةكى ًةظٓةبي ؾاؾعي.
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واجبةكاٌى حةج (واجبات احلج):

(ٔٔاجبات احلخ غري األزكاُ ثالث ٛأغٗاء :اإلحساً وَ املٗكاتٔ ،زو٘ اجلىاز
الجالثٔ ،احلمل).
واتة :واجبةكاُى ذةد بيَحطة هة ضِوكِةكاْ غيَ ؾنت :بةغتى ئيرطِاَ هة
ًيكات (ؾويَِى زياضيلطاو) ,وة ٓةضغيَ بةضز ٓاويَؿتِةكاْ (ضِةجٍ كطزُى
ٓةضغيَ ؾةيتاُةكاْ) ,وة غةضتاؾني.

ضوٌٍةتةكاٌى حةج (ضٍَ احلج):

(ٔضٍَ احلخ ضبع :اإلفساد ِٕٔ تكدٖي احلخ عم ٜالعىسٔ ،ٚالتمبٗٔ ،ٛطٕاف
الكدًٔٔ ،املبٗت مبصدلفٔ ،ٛزكعتا الطٕافٔ ،املبٗت مبٍٔ ،ٜطٕاف الٕداع).
واتة :غوُِةتةكاُى ذةد ذةؾت ؾتة :ئيؿطاز :بة تةُٔا كطزْ,
جياكطزُةوةى ذةد هة عوًطِة ,غةضةتا ذةد زةكةيت ثاؾاْ عوًطِة,
تةهبيةكطزْ :طوتِى" :هبيم اهؤٍ هبيم ,"...تةوايف ضووُة ُاو بةيت كة
غةضةتا زةطةيتة ُاو ًعطةوتى ذةضِاًَ ,اُةوةى ؾةو هة ًوظزةهيؿة (ًاُةوة
هة ًوظزةهيؿة هة ؾةضًووزةى بةٓيَعي (أصح) ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة) ,زوو
ِضكاعةت ُويَصى تةواف ,كة زواى تةواف ئةجناًى زةزةيتً ,اُةوةى ؾةو
هة ًيِا ,بؤ ضِةمجى ؾةيتاُةكاًْ( ,اُةوةى ؾةواْ هة ًيِا هة ؾةضًووزةى
َئاوايي كة
باوةضِثيَلطاوي (املعتٌس) ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة ,تةوايف ًاه
ثيَـ بةجئَيَؿتِى ًةكلة ئةجناَ زةزضيَت( ,هة ؾةضًووزةى باوةضِثيَلطاوي
(املعتٌس) ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة).
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 بةضيَعاْ:
بة ِضاغتى ؾيَذ ئةبو ؾوجاع ضِةمحةتى خوزاى هيَبيَت ,هيَطة هة باغي
َاويةكى كطزووة ,ؾت ٓةية ضِوكِة
ئةضكاْ و واجيبات و غوُِةتةكاْ ,تيَلةه
كطزويةتية واجب ,ؾت ٓةية واجبة كطزوتية غوُِةت ,كة هةطة َي ِضاى بة
ٓيَعى ًةظٓةبي ؾاؾعي ُاطوجنيَت كة هة ثةضتوكة ًةؾٔوضةكاُى ًةظٓةب
َي ًةظٓةب ضؤُة ئاوا ؾةضذي
بطِياضى هةغةض زضاوة ,بؤية بابةتةكة هة ئةغو
زةكةَ بؤ ظاُني.

 غةضةتا:
ٌَاُى بةضيَع:
ًوغوه
هة ٓةًوو بابةتةكاُى ُويَص و ضِؤشوو و ظةكات و ثةضغتؿةكاْ و
بابةتةكاُى تطيـ ,هة ًةظٓةبي ؾاؾعي (واجب و ؾةضِظ و ضِوكّ) بة يةن
ًاُا و ًةبةغت بةكاض زيَت ,ئةطةض طومتاْ ؾةضِظةكاُى ُويَص ,ياْ
واجبةكاُى ,ياْ ضِوكِةكاُى ئةوة يةن ؾنت ,تةُٔا هة بابةتى ذةد وضيابة
ِضوكّ و واجب جياواظياْ ٓةية :ئةطةض هة ذةد ضِوكِت هة زةغت زا,
طوُآباض زةبيت و ذةجةكةت بةتايَ زةبتةوة ,وة بة ُةكطزْ و ؾةوتاُسُى
َاَ ذةجةكةت بةتايَ ُابيتةوة ,وة زةبيَت ؾسية
واجب طوُآباض زةبيت ,بةه
بسةيت هة بةضاًبةض ؾةوتاُسُى واجبةكة ,كة زوايي هة كاتى خويَِسُةوةى
بابةتةكة ظياتط ئاؾِا زةبيت.
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وةزجةكاٌى واجب بووٌى حةج

ذةجى ًاَهى خوزا هةغةض ًوغوَهٌاْ (ثياو و ئاؾطةت) واجبة ,يةن جاض هة
شياُيسآ ,ةضكاتيَم ئةو ثيَِخ ًةضجةى هيَ ٓاتة زى:
ٌَاُيةتى :ذةد هةغةض كاؾط واجب ُية ,ضوُلة عيبازةتة هة
ً /1وغوه

بيَباوةضِ وةضُاطرييَت.

 /2باهؼ بووْ :ذةد هةغةض ًِسايَ واجب ُيية.
 /3عةقىَ و شيطى :ذةد هةغةض ؾيَت واجب ُيية.
 /4ئاظازى :ذةد هةغةض كؤيوة واجب ُيية ,ئةطةض ًِسايَ ثيَـ باهؼ

بووْ ,ياْ كؤيوة ثيَـ ئاظازبووُى ,ياْ ؾيَت ثيَـ ضان بووُةوةى
ذةجياْ ثيَلطابوو ,ئةوا ذةجى ؾةضظياْ هةغةض ال ُاكةويَت ,كةواتةًِ :سايَ
زواى باهؼ بووُى ,وة كؤيوة زواى ئاظازبووُى ,وة ؾيَت زواى ضان
بووُةوةى ,ئةطةض تواُاى ٓةبوو بؤ ذةجلطزْ ,زةبيَت ذةجى ؾةضِظ
جيَبةجيَ بلاتٓ ,ةضوةن هةَ ؾةضًووزاُة ٓاتووة:
* "أُٖٓىا صيب سر ثي بمغ احلٍح فعمْٗ أُ حير سذ ٛأخسٔ ،ٝأميا عبد سر ثي أعتل
فعمْٗ أُ حير سذ ٛأخس ،"ٝزٔآ ابَ أب٘ غٗبٔ ٛالبّٗك٘ٔ ،زدالْ ثكات إال أٌْ اختمف
يف زفعْٔ ،احملفٕظ أٌْ وٕقٕف.
َيَم ذةجى كطز ثاؾاْ كة باهؼ بوو زةبيَت ذةد بلاتةوة,
واتةٓ :ةض ًِساه
ٓةض كؤيوةيةن ذةجى كطز كة ئاظازبوو زةبيَت ذةد بلاتةوةٓ ,ةضضةُسة
ؾةضًووزةكة ضِاى جياواظ ٓةية هةغةض ئةوة كة ًةضؾوعة (وتةى ثيَػةًبةضة),
َاَ جؤًوضى ظاُاياْ كاضياْ
ياْ ًةقوؾة (وتةى ئينب عةباغة) ,بةه
ثيَلطزووة.
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َى
َات :واتة :تواُاى غةؾةكطزُى بؤ ًةكلةى ًاه
 /5تواُا و زةغةه
خوزا ٓةبيَت ,كةواتة ئةطةض تواُاى ُةبوو ذةد واجب ُابيَت هةغةضى,
وةتواُاف ضواض ًةضجي ٓةية:
أ /تيَطوو و ًةغطةؾى تةواوى ضِيَطاى ٓةبيَت بؤ ضووْ و ٓاتِةوة و ئةو

ًاوةى هةويَ زةًيَِيَتةوة ,هةطةيَ بووُى ُةؾةقة و ًةغطةيف ئةو كةغاُةى
كة ئةو بةخيَوياْ زةكات و ُةؾةقةياْ هةغةض ئةوة وةن :شْ و ًِسايَ و زايم
وباون.
منووُة :ئةطةض ثياويَم ُياظى ذةجى ٓةبوو ,غةؾةضةكةى (ِ )25ضؤشى

زةخاياُس ,وة تيَطووى ٓةًووى زةيلطزة ( )40وةضِةقة ,وة ًةغطةيف ًايَ و
َيؿى بؤ ئةو ًاوةية زةيلطزة ( )10وةضِةقة ,ئةطةض ( )50وةضِةقة و
ًِساه
ظياتطى ٓةبوو ذةد هةغةضى واجبة ,ئةطةض هة ثةجنا وةضِةقة كةًرتى ٓةبوو
ذةد هةغةضى واجب ُيية.
ب /بووُى ٓؤيةكاُى طواغتِةوة ,جا ض ٓي خؤى بيَت ,ياْ ٓةبيَت و

ثاضةؾى ٓةبيَت بة كطيَ غواض بيت ,وةن :ئؤتؤًبيى و ؾةًةُسةؾةض و ؾطؤكة
و كةؾتى زةضيا...
َى
د /غةالًةتى ِضيَطا :واتة :هة ٓاتّ وضووُى ,غةالًةتى طياْ و ًاه

ثاضيَعضاو بيَت ,هة زظ و ضيَطط و جةُط...

زً /ةظةُسةى طةيؿنت (إًلاْ اهػري) :واتة :ئةوكاتةى ًةضجةكاُى هيَ
زيَتة زى بتواُيَ غةؾةض بلات و هة كاتى طوجناو بطاتة ًةكلة ,بؤ
جيَبةجيَلطزُى ضِوكِةكاْ و واجيباتةكاْ ,بؤ منووُة :ثياويَم ًةضجةكاُى
ٓاتة جيَ ,بةالَ ضِؤشى ()8ى ظوحلةجة بوو ,هة كوضزغتاُى خؤًاْ بيَطوًاْ
ُاطاتة ذةد و عةضِةؾة.
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َى بيَت ,ياْ
ٓـ /وة غةباضةت بة ئاؾطةت زةبيَت ياْ ًيَطزى هة طةه
ثياوةكى ًةذطِةًى وةن :باون و بطا و كوضِ و ًاَ و خايَ ,ياْ هةطة َي
َيَم ئاؾطةتى باوةضِثيَلطاوى خاوةْ ًتٌاُة بيَت ,ئةوةف بؤ ذةجى
كؤًةه
َاَ بؤ ذةجى غوُِةت و عوًطِة بةبيَ ًيَطز ياْ ثياوى ًةذطِةَ
ؾةضِظ ,بةه
غةؾةض ذةضِاًةٓ ,ةضوةن ثيَػةًبةضى خوزا ؾةضًوويةتى" :الَٖشٔنٗ لٔاوِسَأَُ ٕٚتؤِؤَُ
بالمَّْٔ ٔالًَٕٗ اآلخٔس أُِ تُطا ٔفسَ َوطٔرئَ ًٍَٕٖ َٚلَِٗمَ ٕٛلٗظَ وعّا حمسو،"ٛ

(أخسدْ البخاز:ٙ

.)1088
َايَ ُيية بؤ ئاؾطةتيَم باوةضِى بة خوزا و ضِؤشي زوايي ٓةبيَت ,كة
واتة :ذةه
غةؾةضي ًاوةى ؾةو و ضِؤشيَم بلات و كةغى ًةذطِةًى هةطةيَ ُةبيَت.
شسًٍََٔ ،ال َٖ ِدخُ ُن عَمَـِٗـَّا
ٓةضوةٓا ؾةضًوويةتى" :ال تُطَافٔس ا َملسِأ ُٚإال وَ َع ذٔ ٙوَـ ِ
ز فٔـ٘ دَِٗؼ
شسًَْ ،فَكاه َزدُنَْٖ :ا َزضُٕهَ اهلل ،إٌِّـ٘ أزٖدُ أُِ أ ِخسُ َ
َزدُنْ إال َٔوَ َعَّا وَـ ِ
كَرَا َٔكَرَأَ ،ا ِوسَأتٔـ٘ تُـسٖدُ احلَرٖ؟ فَكاه :ا ِخسُزِ وَ َعَّا"( .أخسدْ البخاز.)1862 :ٙ
واتة :ئاؾطةت غةؾةض ُاكات تةُٔا هةطةيَ ًةذطِةًى خؤى ُةبيَت ,وة
ُابيَت ثياويَم بطيَتة شووضةوة تةُٔا ئةو كاتةى ئاؾطةتةكة ًةذطِةًى خؤى
هةطةيَ بيَت ,ثياويَم طوتى :ئةى ثيَػةًبةضى خوزا ًّ زةًةويَت هةطةي
هةؾلطيَلى ئةوا و ئةوا بطؤَ ,وة ٓاوغةضةكةؾٍ زةيةويَت بطيَت بؤ ذةد,
ثيَػةًبةضيـ ثيَى ؾةضًوو :هةطةيَ ٓاوغةضةكةت بطؤ بؤ ذةد.
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بةضيَعاًْ :ةذطِةًى ئاؾطةت بطيتيية هة ًيَطزى و ٓةًوو ئةو ثياواُةى
كة زةغتِويَصياْ هيَي ُاؾليَت تا ٓةتاية ٓاوغةضطريياْ هةطةَهى ذةضِاًة,
وةن( :باون ,بطا ,باثري ,كوضًِ ,اَ ,خايَ ,كوضِى كوضِ ,كوضِى كض ,كوضِى بطا,
كوضِى خوؾم) ,وة ئةطةض بةبيَ ًةذطِةَ ذةجى كطز ذةجةكةى وةن واجب
َاَ طوُآباضة.
زضوغتة و هةغةضى الزةكةويَت ,بةه
ََيم ئاؾطةتى
َطة هةغةض زضوغتى غةؾةضى ئاؾطةت هةطةيَ كؤًةه
وة بةه
خاوةْ ًتٌاُة ,ضِيَطا زاُى عوًةضى كوضِى خةتتاب و عومساُى كوضِى عةؾؿاْ

و عبساهطمحاُى كوضِى عةوف بة خيَعاُةكاُى ثيَػةًبةض كة ذةد بلةْ.
بةضيَعاْ :ئةو ًةضجاُة بؤ ئةو كةغاُةية كة هة زةضةوةى ؾاضى ًةكلة

َياْ
َلى ًةكلة ثيَويػتياْ بةو ًةضجاُة ُيية ,ضوُلة ًاه
َاَ خةه
زةشيّ ,بةه
و كةؽ و كاض و كةغابةتياْ هة ويَية.
َطة
وة بة ًةضد ططتِى تواُا بؤ واجب بووُى ذةد هةغةض ًوغوَهٌاْ ,بةه
هة قوضئاْ و ؾةضًووزة وةضطرياوة وةن :طَٔلَّٔمْٔ عَمَ ٜالٍٖاع سٔرٗ الِبَِٗتٔ وََ ا ِضتَطَاعَ
إلَِْٗٔ ضَبٔٗمّا َٔوََِ كَ َفسَ فَإُٖ المََّْ غٍَٔ ٌّ٘ عََ الِعَاَلىٔنيَص (آه عىساُ.)97 :
َى خوزا واجبة ٓةضكةغيَ تواُاى
َلاْ ذةجي ًاه
واتة :بؤ خوزا هةغةض خةه
ٓةبيَت ,وة ٓةضكةغيَم كوؾط بلات بةضِاغتى خوزا هة ٓةًوو جئاُياْ بيَ ُياظة.

هةتةؾػريى ئةَ ئايةتة ثيَػةًبةض  هة ضِوُلطزُةوةى تواُا ؾةضًووى:

"الصاد ٔالساسم ،"ٛزٔآ احلاكي ٔصششْٔٔ ،افكْ الرِيب.
واتة :خؤضان و ٓؤى طواغتِةوة.
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تواُاى ذةد كطزْ زوو جؤضة:
 /1ضِاغتةوخؤ :ئةوةية ًوغوَهٌاْ ًةضجةكاُى واجب بووُى ذةجى هيَ

بيَتةزى و تةُسضوغتى و جةغتةى غةالًةت بيَت ,ئةوة واجبة هةغةضى بة
خؤى ذةد ئةجناَ بساتُ ,ابيَت كةغيَلى تط ذةجى هة جياتى بلات.

ُ /2ا ضِاغتةوخؤً :وغوَهٌاْ ًةضجةكاُى واجب بووُى ذةجي هيَ

َلى
َاَ هةبةض ثريى و ثةكلةوتةيى ياْ ُةخؤؾى بة كةه
ٓاتبيَتةزى بةه
غةؾةضةكة ُةييَت ,ئةوة زضوغتة كةغيَلى تط ذةجى هة جياتى بلات و
ببيَتة وةكيوىٓ ,ةضوةن هة ؾةضًووزةى ثيَػةًبةض ٓ اتووة" :قَالَتَِٖ :ا
َزضُٕهَ اهللٔ ،إُٖ فَسٖضَ َٛاهللٔ عَمَ ٜعٔبَادٔٓٔ فٔ٘ الِشَرَِّ ،أدِزَكَ أَبٔ٘ غَِٗخّا كَبٔريّا لَا َٖطِتَطٔٗعُ أَُِ
َٖجِبُتَ عَمَ ٜالسٖاسٔمََ ،ٔٛأفََأسُرٗ عٍَُِْ؟ قَاهٌََ :عَئَِ ،ذَٔلكَ فٔ٘ سَذٖ ٔٛاِل َٕدَاع".

أخسدْ البخاز:ٙ

(.)1513
واتة :ئاؾطةتيَم طوتى :ئةى ثيَػةًبةضى خوزا ,بةضِاغتى ؾةضِظى خوزا
هةغةض بةُسةكاُى هة ذةجساية ,ئيػتاف باوكٍ ظؤض ثرية ُاتواُيَ هة غةض
َلى غةؾةض ُايةت) ,ئايا ذةجى هة جياتى
َاؽ جيَطري بيَت (بة كةه
ثؿتى وه
َئاوايي
بلةَ؟ ثيَػةًبةض ؾةضًووى :بةهيَ( .ئةَ ضوزاوة هة كاتى ذةجى ًاه
ثيَػةًبةضًاْ بوو).
تيَبيِى :ذةد بؤ ًطزوو ,ئةوةى ًطز ئةطةض ذةجى هةغةض بيَت و

َاَ
ُةيلطزبيَت ,زةبيَت هة ًرياتةكةى ذةجى بؤ بلطيَت (بةزةي ذةد) ,بةه
ئةطةض ٓةشاض بيَت و ذةجى هةغةض واجب ُةبووبيَت ,ئةوة واجب ُية هة غةض
َاَ ئةطةض ذةجياْ بؤ كطز
ًرياتططاُى ذةجى بؤ بلةْ بة ثاضةى خؤياْ ,بةه
خيَطةكة زةطات بة ًطزووةكة ,وةن هةَ ؾةضًووزة ٓاتووة" :فَعََِ عَبِدٔ اهللٔ بَِ
هلل عَمَِْٗٔ
ضَ٘ اهللُ عٍَُِْ ،قَاهَ :بٍََِٗا أٌََا دَألظْ عٍِٔدَ َزضُٕه اهللٔ صَمَّ ٜا ُ
ُبسَِٖدَ ،َٚعََِ أَبْٔٗٔ َز ٔ
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َٔضَمَّيَ ،إذِ أَتَتِ ُْ اوِسَأَ ،ْٚفَكَالَتِ :إٌِّ٘ تَصَ ٖدقِتُ عَمَ ٜأُوِّ٘ بٔذَازََٖٔ ،ٕٛإٌَّٖا وَاتَتِ ،قَاهَ :فَكَاهَ:
صًُِٕ َغِّسٍ،
َٔدَبَ َأ ِدسُكَٔ َٔ ،ز ٖدَِا عَمَِٗكٔ اِلىٔريَاخُ ،قَالَتَِٖ :ا َزضُٕهَ اهللٔ ،إٌُْٖ كَاَُ عَمَ َِّٗا َ
َأ َفَأصًُُٕ عَ ٍَِّا؟ قَاهَ :صُٕؤ٘ عَ ٍَِّا ،قَالَتِ :إٌَّٖا لَيِ تَشُرٖ قَطَُّ ،أ َفَأسُرٗ عَ ٍَِّا؟ قَاهَ :سُذِّ٘
عَ ٍَِّا" .أخسدْ وطمي.)1149( :
َيَت :كاتيَم
ََواى كوضِى بوضِةيسة هة باوكى زةطيَطيَتةوة ,زةه
واتة :عةبسوه
هةالى ثيَػةًبةضى خوزا زاُيؿتبووَ ,هة ُاكاو ئاؾطةتيَم ٓاتة الى طوتى:
ًّ كةُيعةيةكٍ زابووة زايلٍ ئيػتاف زايلٍ ًطزووة ,ثيَػةًبةض ؾةضًووى:
ثازاؾتى تؤ ُوغطاو هة ضِيَطةى ًريات بؤت زةطةضِيَتةوة ,طوتى :ئةى
ثيَػةًبةضى خوزا ,بةضِاغتى ئةو ضِؤشووى ًاُطيَلى هة غةض بوو ,ئايا هة
جياتى ئةو بة ِضؤشوومب؟ ثيَػةًبةض ؾةضًووى :هة جياتى ئةو بة ضِؤشوو ببة,
طوتى :ئةو ٓيض ذةجى ُةكطزووة ,ذةجى هة جياتى بلةَ؟ ؾةضًووى:
ذةجى هة جياتى بلة.
ئيٌاًى ُةوةوى هة (مهًاز ايطايبني) ؾةضًوويةتى( :فمو مات يف ذمتٌ سر
َدب اإلسذاز عهٌ مو ترنتٌ) ,مػين احملتاز.468/1 :
واتةٓ :ةضكةغيَم ًطز ذةجى هةغةض واجب ببوو (ض ذةجى ؾةضِظ ياْ
ذةجى ُةظض) ,واجبة هة ًرياتةكةى ذةجى بؤ بلطيَت.
جا ًرياتططاْ زةبيَت وضيابّ هة جيَبةجيَلطزُى قةضظةكاُى خوزا و
َم و وةغيةتى ,ثاؾاْ ئةوةى ًاوة ًرياتة.
قةضظةكاُى خةه
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كازةكاٌى حةج
كاضةكاُى ذةد غيَ بةؾّ:
يةكةَ /ضِوكِةكاُى ذةد:

ِضوكّ كاضة غةضةكياُى ذةجّ ,ئةطةض هة ذةد ضِوكِت هة زةغت زا,
طوُآباض زةبيت و ذةجةكةت بةتايَ زةبتةوةُ ,ابيَت ئيرطِاَ بؿليَِى تا
جيَ بةجيَي زةكةيت ,وة ضِوكِةكاُى ذةد هة ًةظٓةبي ؾاؾعي ثيَِحّ:
ئيرطِاَ و تةواف و ٓات و ضؤى ُيَواْ غةؾاو ًةضِوة و ِضاوةغتاْ هة عةضِةؾة
و غةضتاؾني ياْ كوضت كطزُةوةى.
وة بة الى ًةظٓةبةكاُى ًاهيلى وذةُبةىل ضواضْ ,غةضتاؾني بة الى
ئةواْ واجبةِ ,ضوكّ ُية ,وة ذةُةؾيةكاُيـ هةغةض ئةَ ضِايةْ.

زووةَ /واجيباتى ذةد:

هة كاضة غةضةكيةكاُى ذةجة وة بة ُةكطزْ و ؾةوتاُسُى واجب طوُآباض
َاَ ذةجةكةت بةتايَ ُابيتةوة وة زةبيَت ؾسية بسةيت هة بةضاًبةض
زةبيت ,بةه
ؾةوتاُسُى واجبةكة.
واجيباتى ذةد هة ًةظٓةبي ؾاؾعي ثيَِحّ :ئيرطِاَ هة ًيكاتى زيايلطاو,
ٓةض غيَ بةضز ٓاويَؿتِةكاْ (ضِةجٍ كطزُى ؾةيتاْ)ً ,اُةوةى ؾةوى
جةشْ هة ًعزةهيؿةً ,اُةوةى ؾةواُى بةضز ٓاويَؿتِةكاْ هة ًيِا ,وة
َئاوايي.
تةواؾى ًاه
غيَيةَ /غوُِةتةكاُى ذةد :جطة هة ضِوكِةكاْ و واجبةكاْ,

كاضةكاُى تط ٓةًووى غوُِةتّ ,هة ُةكطزْ و ؾةوتاُياُْ ,ة طوُآباض
زةبيت ,وة ٓيض ؾسيةت هةغةض ُيية .وا غوُِةتة ضؤشى ()7ى ظوحلةجة
ئيٌاَ ياْ جيَططةكةى زواى ُويَصى ُيوةضِؤ وتاضيَم بسات كاضةكاُى ذةد و

ثةرتوكى حــــــــــــــةج لة شةريعةتى ئيسالمدا

20

َم ضِووْ بلاتةوة ,ئاطازاضياْ بلاتةوة كة كاضةكاُى
ًةضاغيٌى ذةد بؤ خةه
ذةد هة ضؤشى ()8ى ظوحلةجة زةغت ثيَ زةكات ,كة ثيَي زةطوتطيَ :ضؤشي
(تةضويية)ٓ ,ةضوةن ذاكٍ هة ًوغتةزضِةن طيَطاويتةوة ,وة ئيٌاَ ظةٓةبي بة
ََواى كوضِى عوًةض" :كاُ زضٕه اهلل صم ٜاهلل عمْٗ
غةذيرى زاُاوة هة عةبسوه
ٔضمي اذا كاُ قبن الرتٖٔ ٛبًٕٗ ،خطب الٍاع ،فاخربِي مبٍاضكّي".
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باضى كازةكاٌى حةج بة دزيَرى
زِوكٍةكاٌى حةج:
زِوكين يةكةً /ئيخسِاً:

واتةُ :يةتٔيَِاْ بؤ غةؾةضى ؾاضى ًةكلة بؤ ئةجناَ زاُى خوزاثةضغتى
َيَيت ,ذةد عيبازةتة بة
ذةد ,ياْ عوًطِة ,وة غوُِةتة ُيةت بة ظًاُيـ بو
َطةف ؾةضًووزةى ثيَػةًبةضًاُة كة ؾةضًوويةتى:
َة ,بةه
بيَ ُيةت بةتاه
"إٌَٓىَا ا َأل ِعىَاهُ بٔالٍَٔٓٗٓاتٔ ،"...أخسدْ البخاز.)1( :ٙ
واتة :زضوغتى و قةبويَ بووُى كطزةوة ؾةضعيةكاْ بة ُيتةكاُياُةوةية.
ي :خوزاية ُيةمتة ذةد بؤ ضِةظاًةُسى تؤ بلةَ.
ََ
وةن ئةوة بة زيَ و ظًاْ بو
وة غوُِةتة زواى ُيةتٔيَِاُةكة زةغت بة تةهبية بلات و بَوىَ" :لٖبِٗكَ
المُّيٖ لبٖٗكَ ،لبٖٗك ال غسٖكَ لك لبٖٗك إُٖ احلىِ َد ٔالٍِّعى َٛلك ٔاملُمِك ،ال غسٖكَ لك".
َاَ ئاؾطةت
وة غوُِةتة ثياو زةُطى بةضظكاتةوة هة كاتى تةهبية ,بةه
زةُطى بةضظ ُاكاتةوة ,ئةًةف ضِاى ٓةض ضواض ًةظٓةبة بة ؾةضًووزةى
قةذيح هة ثيَػةًبةضًاْ ٓاتووة.
َت
تيَبيِى :ثيَـ ُيةت ٓيَِاُةكة كة ئيرطِاًة ,غوُِةتة :مسَيو

َيَم
كوضتبلةيتةوة ,غةض و قصت ضِيَم خبةىً ,ووى بّ بايَ و بةضت بلةى ,غوغو
بلةى بة ُيةتى ئيرطِاَ و تةُٔا جةغتةت بؤْ خؤف بلةيت ,جا جوى ئيرطِاَ
هةبةض بلة (زوو خاوهيةكة)و زوو ضِكاعةت ُويَصى غوُِةتى ئيرطِاَ بلة.

زوكٍى دووةً  /زِِِاوةضتاُ لةعةزةفة:
وةكو ثيَػةًبةضًاْ ؾةضًوويةتى" :احلر عسف ،"ٛصشٗض /أخسدْ الرتور،)891( :ٙ
َاتى ؾاضى ًةكلة
عةضِِِِِِِةؾة بطيتيية هةو ضيايةى ياْ ظوضطةى زةكةويَتة ضؤشٓةه
ُعيلةى ( )20كوٍ زووضة ,وة بؤية ئةو ُاوةؾى هيَِطاوة ضوُلة ئازةَ و ذةوا
زواى زةضضووُياْ هة بةٓةؾت هة عةضِِِِةؾات يةكرتياْ ُاغيةوة.
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ًةضجةكاُى زضوغتى وةغتاْ هة عةضِةؾات زوو ؾتة:
 /1هة غِوضى زةغت ُيؿاُلطاوى عةضةؾة بيَت ,هة ٓةض بةؾيَم هة
ِضووبةضةكةىٓ ,ةض وةن هة ؾةضًووزةى ثيَػةًبةض ٓاتووة" :عسف ٛكمّا وٕقف"،
أخسدْ وطمي.)1218( :
 /2هة كاتى زياضى كطاو ئاًازة بيَت( :هة زواى باُطى ُيوةضِؤ هة ضِؤشى
عةضةؾة ()9ى ظيورةجة تا باُطى بةياُى ضِؤشى جةشْ ()10ى ظيورةجة.
ئاطازاضىً :عطةوتى ئيربِآيٍ و ًعطةوتى عوضِةُة و بةؾى ثيَؿةوةى

ًعطةوتى ُةًريِة بة عةضِةؾات زازاُطيَت هة زةضةوةى غِوضْ ,ئةوةف بة كؤ
زةُطى ٓةض ضواض ًةظٓةب و بووُى ؾةضًووزةى قةذيرى ثيَػةًبةض.

غوُِةتةكاُى ضِؤشى عةضِةؾة هة عةضِةؾات:
َلطزْ هة باُطى بةياُيةوة تا باُطى ُيوةضِؤ ,واضاكة زواى ُيوةضِؤ هة
 /1غوغو
َى ئاًازةبووْ هة عةضِةؾات.
َةكة بلات بة ُيةتى غوغو
ُةًريِة غوغو

 /2زواى ُيوةضِؤ (ظواي) بطيَتة خاكى عةضِةؾات.
 /3ئاًازة بووُةكةى هة عةضِةؾات ,بةؾيَم هة ضِؤشو و ؾةو بططيَتةوة ,واتة
كة بة ضِؤش هة عةضةؾات ئاًازة بوو زواى ُويَصى ًةغطيب عةضِةؾات بة
ي بؤ زةضضووْ هة (ضِاجياواظى ظاُاياْ) ,وة ُويَصى ًةغطيب و عيؿا
ََ
جيَبَٔيو
بة (مجع اهتأخري) هة ًوظزةهيؿة بلات.
 /4ظؤض زوعا كطزْ ,ظؤض قوضئاْ خويَِسْ بة تايبةت غوضةتةكاُى (ؾاتيرة

َاص و ذةؾط ) ,وة ظؤض كطزُى ظيلطى "ال إلْ إال اهلل ٔسدٓ ال غسٖك
و ئيدو
لْ ،لْ املمك ٔلْ احلىد ِٕٔ ،عم ٜكن غ٘ ٞقدٖس".
 /5باؾرتيّ ؾويَّ بؤ ضِاوةغتاْ هة عةضِةؾات خواض (دبن السمح)ٛية ,ضوُلة
ُاوةضِاغتى عةضِةؾاتة وة ثيَػةًبةضًاْ هةويَ ضِاوةغتاوة.
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ُ /6ويَصى ُيوةضِؤ و عةغط بة (مجع اهتكسيٍ) بلات ,وة غوُِةتةكاُى
ِضةواتبى ثيَـ ُويَص و ثاف ُويَص ُةكات ,ئةًةف بة يةن زةُطى ٓةض ضواض
ًةظٓةبة.
َم خبويَِتةوة.
 /7وة ئيٌاَ ياْ جيَططةكةى خوتبةى عةضِةؾة بؤ خةه
 /8ذاجياْ بة ضِؤشوو ُةبّ هةَ ضِؤشة ,ضوُلة ثيَػةًبةضًاْ هة غةؾةضى
ذةد هة عةضِةؾات بة ضؤشوو ُةبوو.
زِوكٍى ضيَيةً /تةوايف ئيفاشةٓ :ةضوةن هة قوضئاُى ثريؤظ ٓاتووة:
ﭽ ...ﮱ ﯓ ﯔﭼ

(الحج٩٢ :

) ,واتة :با ذاجياْ تةواف

َى ئاظازكطاو.
بلةْ هة ًاه
هة زواى ُيوة ؾةوى ؾةوى جةشُى قوضباْ كاتةكةى زةغت ثيَسةكات,
َاَ واباؾة ِضؤشى جةشْ زواى ؾةيتاْ
وة كاتى ئةجناًساُى كؤتايي ُيية ,بةه
ِضةجٍ كطزْ و غةضتاؾني ئةجناًى بسات.

ًةضجةكاُى زضوغتى تةواف:

بؤ ئةوةى تةواؾةكةت ؾةضعى و زضوغت بيَت زةبيَت ضِةضاوى ئةَ
َاُةى تيَسا بلةيت:
خاه
 /1زةبيَت ذةوت جاض بة زةوضى كةعبة بػوضيَيتةوة.
 /2زةبيَت كةعبة هة زةغتة ضةثت بيَت ,واتة غوضاُةوةكةت بة
ثيَطةواُةى ًيوى كاتصًيَط بيَت ,هة زةضةوةى ذيحطى ئيػٌاعيى.
 /3زةبيَت زةغتجيَلى ذةوت جاضةكة هة بةضزة ضِةؾةكة زةغت ثيَبلات,
هة طةيؿتِةوة بة بةضزة ضِةؾةكة كؤتايي زيَت ,ئةطةض الى زابوو ئةو
كةضةتةى تةواؾةكةى ذيػاب ُاكطيَت.
 /4تةواؾةكة زةبيَت هة ُاو غِوضى ًعطةوت بيَت ,زوضى و ُعيلى ئاغايية.

 /5زةبيَت ُيةتى تةواف بيَِى ضوُلة عيبازةتة.
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 /6زةبيَت زةغتِويَصت ٓةبيَت ,ضوُلة تةواف ُويَصة خوزا قػةكطزُى
تيَسا ضِوخػةت زاوة ,وة ئةطةض هة كاتى تةواف زةغت ُويَصى ؾلا ,زةبيَت
بطيَت زةغت ُويَص بططيتةوة ,وة هة كؤيَ زةغت ُويَصى ؾلا هةويَ
تةواؾةكةى تةواو زةكاتُ ,ةن زووباضة كطزُةوة.
 /7زاثؤؾيِى عةوضِةتٓ ,ةضكات عةوضِةتى بة زياض بلةويَت تةواؾةكة
بةتايَ زةبتةوة ,جا بةتايبةت خوؾلاْ وضيابّ هة زةضكةوتِى قصى غةضتاْ.

غوُةتةكاُى تةواف كطزْ
 /1تةواؾلطزْ بة ثيَياْ بطِوات ,وة زضوغتيؿة بةغواضى عةضةباُة بلطيَت.

َيَت" :بػٍ اهلل ,اهلل
 /2زةغتساْ هة بةضزة ضِةف هة غةضةتاى تةواف و بو
َم.
َاَ بيَ ئاظاضزاُى خةه
أكرب" ,وة ًاض كطزُى بةضزة ضِةف ,بةه
 /3زةغت زاْ هة ضِوكِى يةًاُى و زوعا كطزًْ ,اضى ُاكةيت ,ثاف
زوعا زةغتى خؤت ًاض زةكةيت.
( /4ضةًةي) بطيتيية هة ضؤيؿتِى خيَطا هة غيَ كةضِةتى غةضةتا ثاؾاْ
ضواض كةضِةتلةى تط ئاغايي بطوات.
( /5ئيعتباع) بؤ ثياواْ غوُِةتة ,بطيتيية هة ضِوتلطزُى ؾاُى ضِاغتى و
َى ضِاغتةى و
زاثؤؾيِى ؾاُى ضةث (ُاوةضِاغتى خاوهيةكةى خباتة شيَط باه
الضلةكةى خباتة غةض ؾاُى ضةث).
 /6ئةجناَ زاُى زوو ضِكاعةت ُويَص زواى تةواف ,هةالى ًةقاًى ئيربِآيٍ ,هة ِضكاعةتى
َاص.
يةكةَ زواى ؾاتيرة غوضِةتى كاؾريوْ خبويَِى ,وة هة زووةَ غوضِةتى ئيدو

 /7زوعا كطزْ هة الى (ًوهتةظةَ) كة زةكةويَتة ُيَواْ زةضطاى كةعبة و
ذيحطٓ ,ةضوةٓا هة الى (ذةتيٍ) كة زةكةويَتة ُيَواْ ذيحط و ًةقاًى
ئيربآيٍ ,وة هة كاتى زوعا زةغتى بةضظ بلاتةوة.
ً /8واالتُ :يَواُى ذةوت كةضِةتةكة ؾاغيوةى زضِيَصى ُةكةوييتَ.
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 ئاطازاضيةكى ططُط:
 /1تةواف كاتةكةى كؤتايى ُايةت ٓةضكاتيَم بؤى كطا زضوغتة.
 /2ئةطةض هة كاتى تةواؾلطزْ باُطى ُويَص زضا بابطيَت ُويَصةكةى بلات,
ثاؾاْ تةواؾةكةى تةواو بلات ,هة كويَ و كةضِةتى ضةُس ضِاوةغتا بوو ئا
هةويَ زةغت ثيَبلاتةوة ,تا بلطيَت كةضِةتةكةى تةواو بلات ُةن بة ُيوةيي
ى.
ََ
بة جيَيبَٔيو
 /3ئةطةض هة كاتى تةواف زةغت ُويَصى ؾلا ,ئةوة يةكػةض بطيَت زةغت
َاَ ئةو كةضِةتةى زةغت ُويَص
ُويَص بططيتةوة ,تةواؾةكةى تةواو بلات ,بةه
ؾلاُى تيَسا ضِوويسا ذيػاب ُاكطيَت ,بؤ منووُة كةغيَم هة كةضِةتى ضواضةًى
تةواف زةغت ُويَصى ؾلا ,زةضيَت زةغت ُويَص زةططَِيتةوة و هة غةضةتاى
كةضِةتى ضواضةَ زةغت ثيَ زةكات.

زِوكٍى ضوازةًِ /اتوو ضؤ لة ٌيَواُ ضةفا و وةزِوةٓ :ةضوةن خوزاى
ثةضةضزطاض ؾةضًوويةتى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ...ﭼ (البقرة.(٨٬١ :
واتة :بةضِاغتى ٓاتوو ضؤ هة ُيَواْ غةؾا و ًةضِةو هة ذةجسا هة
زضومشةكاُى خوزا ثةضغتى ية ,غةؾا و ًةضِوة زوو ضياى بطوكّ.

ًةضجةكاُى زضوغتى ٓاتوو ضؤ هة ُيَواْ غةؾا و ًةضِوة:
 /1زةبيَ ذةوت جاض بيَت ,هة غةؾا زةغت ثيَبلات هة ًةضِوة كؤتايي ثيَ
بيَتيَت.
 /2زةبيَت ٓاتوو ضؤ هة ُيَواْ غةؾا و ًةضِوة ,زواى تةواؾيَلى زضوغت
بيَت وةن :تةوايف قوزوَ ياْ تةوايف ئيؿاظة.
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غوُِةتةكاُى ٓاتوو ضؤ هة ُيَواْ غةؾا و ًةضِوة:
َةياْ ُةكةويَتة ُيَواْ.
ٓ -1اتوو ضؤيةكاْ هة زواى يةن بّ ؾاغيو
 -2بة زةغت ُويَصةوة بيت.
 -3هة ٓةضزوو ضيا كةًيَم غةضكةويَت و "اهلل أكرب واحلٌس هلل" بلات.
 -4هة زواى تةواف ظوو بطيَت بؤ غةؾا و ًةضِوة.
 -5ظؤض كطزُى ظيلط و زوعا.
َة غةوظةكة بؤ ثياواْ ,ئةوةى تط
 -6خيَطا ضِؤيؿنت هة ُيَواْ زوو َٓيو
ضؤيؿتِى ئاضاَ و ئاغايي.
( -7االضطباع) وةكو هة تةواف بامساْ كطز.
زِوكٍى ثيٍَجةً /ضةزتاشني ياُ كوزت كسدٌةوة :هةؾةضًووزةى بة ٓيَعى

َاَ هة ًةظٓةبةكاُى تط
ًةظٓةبى ؾاؾعي ضِوكِة هة ذةد و عوًطِةزا ,بةه
واجبة ,وةن هة قوضئاُى ثريؤظ ٓاتووة :ﭽ ...ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ...ﭼ (الفتح.)٩2 :
واتة :بةضِاغتى زةضِة ُاو ًعطةوتى ذةضِاَ هة ًةكلة و ذةد زةكةْ طةض
خوا ذةظبلات بة غةالًةتى بةغةض تطاؾاوى و قص كوضتلطزُةوة ٓيض
تطغتاْ ُابيت ,هة كةؽ ُاتطغّ.
هلل عمْٗ ٔضمَّي سمَلَ
ضَْ اهللُ عهًما" :أُٖ زضٕهَ اهلل صمَّ ٜا ُ
عو عبدِ اهلل بوِ عُمَ َر َر ِ
زأضَْ يف سَذٖ ٔٛالٕداع" ،أخسدْ البخاز.)4410( :ٙ
َئاوايي غةضى خؤى تطاؾى.
واتة :ثيَػةًبةضى خوزا هة ذةجى ًاه
َاَ بؤ ثياواْ غةضتطاؾني خيَطتطة ,ضوُلة
غةضتطاؾني ياْ كوضتلطزُةوة ,بةه
ثيَػةًبةض غيَ جاض زوعاى بؤ ئةواُة كطز غةضياْ تطاؾيبوو ,يةن جاض بؤ
َاَ بؤ ئاؾطةت تطاؾني ذةضِاًة تةُٔا
ئةواُةى كوضتياْ كطزبؤوة ,بةه
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كوضتلطزُةوةية ,وة بة بطِيِى غيَ زاوة ًوو هة قصى غةض واجبة كة زيَتة
زى ,وة غةضتاؾني زةبيَت هة زواى جيَبةجيَلطزُى ضِاوةغتاْ هة عةضِةؾة و
طةضاُةوة بؤ ًوظزةهيؿة زواى ُيوةى ؾةو ,ظووتط زضوغت ُيية.

غوُِةتةكاُى غةضتاؾني ياْ كوضتلطزُةوةى:

ِ -1ضؤشى يةكةًى جةشُى قوضباْ زواى ؾةيتاْ ضِةجٍ كطزْ و
غةضبِطيِى ئاشةيَ بيَت.
 -2ذاجى هة ًيِا غةضى برتاؾىَ و عةًطِةكاض هة ًةكلة.
ِ -3ضوو هة قيبوة زابِيؿى ,زةغت ُويَصى ٓةبيَت.
 -4هة الى ضِاغتى غةض زةغت ثيَبلات ثاؾاْ الى ضةث ,ثاؾاْ
َي غةض.
ثؿتة غةض ,ثاؾاْ تةثو
 -5زوعا كطزْ.

زِوكٍى شةشةً /تةزتيبى شؤزبةى زِوكٍةكاُ:

 -1ئيرطِاَ.

ِ -2ضاوةغتاْ هة عةضِةؾات.
 -3تةواؾى ئيؿاظة.
ٓ -4اتوو ضؤى ُيَواْ غةؾا و ًةضِوة.
 -4غةضتاؾني ياْ كوضتلطزُةوةى.
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زِوكٍةكاٌى عووسِة

عوًطِة هة ظًاُى عةضةبى واتة :غةضزاْ و ظياضةت ,وة هة ؾةضيعةتى
َى خوزاية بة ؾيَواظيَلى تايبةت.
ئيػالَ غةضزاُى ًاه
عوًطِة يةن جاض ؾةضِظة هةغةض ًوغوَهٌاْ هة شياُيسا ئةطةض ًةضجةكاْ
َطةف هةغةض واجبى عوًطِة ئةَ ئايةتةى قوضئاُة :ﭽﮱ
ٓاتِة جيَ ,وة بةه
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ...ﭼ (البقرة :٭ ,)٨٢واتة :ذةد و عوًطِة بؤ خوا تةواو بلةْ...

وة هةباضةى خيَط و طةوضةيى عوًطِة ظؤض ؾةضًووزة هة ثيَػةًبةضًاْ 
ٓاتووة" :العىس ٚاىل العىس ٚكفاز ٚملا بٍّٗىا" ،زٔآ البخاز.)1773( :ٙ
واتة :عوًطِة هة زواى عوًطِة كةؾاضِةت و ضِةؾلةضةوةى طوُآةكاُى ُيَواُياُة.

عوًطِة كطزْ بة زضيَصايى غايَ ئةجناَ زةزضيَت ,هة ٓةًوو ًاُط و
َاَ هة ضِةًةظاْ هة ٓةًوو كاتيَلى تط خيَطتطة ,وةن هة
ِضؤشةكاْ ,بةه
ثيَػةًبةضًاْ ٓ اتووة" :فاُ ُع ِىسَ ّٚفٔـ٘ زَوَضَاَُ تَكِضٔ٘ سَذٖ ّٛأِٔ سَذٖ ّٛوَعٔ٘"،
أخسدْ البخاز .)1863( :ٙواتة :بةضِاغتى عوًطِةيةن هة ضِةًةظاْ وةن ذةجيَم واية
هة ثازاؾت ,ياْ وةكو ذةجيَلة هةطةيَ ثيَػةًبةض ئةجناًسضا بيَت.
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زِوكٍةكاٌى عووسِة ثيٍَجَ:
 /1ئيخسِاًُ :يةت ٓيَِاْ :هة ًيكات (ؾويَِى زياضيلطاو وةن ذةد)ٓ ,ةض
كةغيَ بة بيَ ئيرطِاَ هة غِوضى ًيكاتى زياضيلطاو تيَجةضيَت ئةوة خويَِى
زةكةويَتةض غةض (كة غةض بطِيِى ًةضِيَلة) ئةطةض ُةطةضيَتةوةُ ,يةت ٓيَِاُيـ
َ َيتُ :يةمتة عوًطِة بلةَ بؤ خؤَ بؤ
َة ,بة ظًاُيـ غوُِةتة ,وةن بو
بة زه
َاُة كةؽ ,ئةطةض بؤ
ضِةظاًةُسى خوزا ,ياْ ُيةمتة عوًطِة بلة هة جياتى ؾو
كةغاُى تط عوًطِةى زةكطز.

 /2تةوافكسدُ :غوضِاُةوة هة زةوضى كةعبة ذةوت جاض ,واجبة بة
زةغت ُويَصةوة ,وةكو هة ضِوكِةكاُى ذةد بامساْ كطز.
ِ /3اتوو ضؤ لة ٌيَواُ ضةفا و وةزِوة حةوت جاز غوُِةتة بة زةغت
ُويَص بيَت.
 /4ضةزتاشني ياُ كوزتكسدٌةوة :كة كةًةكةى غيَ زاُة ًووة ,هة وتةى
بةٓيَع و باوةضِثيَلطاوى ًةظٓةبي ؾاؾعي ضِوكِة.
 /5تةزتيب :ئةَ ضِوكِاُة ئاوا هة زواى يةن بلات.
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واجبةكاٌى عووسِة

 /1زةبيَت ئيرطِاَُ :يةت ٓيَِاْ هة ًيكاتى زياضيلطاو ئةجناَ بسات,
ٓةضكةغيَ بة بيَ ئيرطِاَ هة غِوضى ًيكاتى زياضيلطاو تيَجةضِيَت ئةوة خويَِى
زةكةويَتة غةض (كة غةض بطِيِى ًةضِيَلة) ئةطةض ُةطةضِيَتةوة.
ئاطازاضى :ئةطةض ضوويت بؤ غةؾةضى عوًطِة ,ئةطةض زةضووُة ًةزيِة,
َلى ًةزيِة ,هة (ظوحلوهةيؿة)
ئةوجا زةضووُة ًةكلة ,ئةوا ًيكاتتاْ وةكو خةه
ية كة ُاغطاوة بة (آباز عم٘) ثيَػةًبةضًاْ ئيرطِاًى هةويَ بةغتاوة.

َاَ ئةطةض زةضووُة ؾطِؤكةخاُةى ؾاضى (جسّة) جةززة ًيكات ُيية,
بةه
ي بةجيَ بلةيت,
زةبيَت هة ُاو ؾطِؤكة ثيَـ ئةوةى بطةية ًيكات ئيرطِاَ ج َ
وة زةتواُيَ ٓةض هة ؾطِؤكةخاُةوة ئيرطِاَ ببةغتى ئاغاييةٓ .ةضوةٓا :بؤ
َلى تط ,بؤ
َلى ًةكلة بيَت ,ياْ خةه
ئةوةى هة ُاو ؾاضى ًةكلةية جا خةه
ي ؾويَِةْ:
ٓيَِاُةوةى عوًطِة ,زةبيَت بطيَت بؤ ُعيلرتيّ (ذيى) كة ئةَ غ َ
(جيعطاُة ,ذوزةيبية ,تةُعيٍ) هة كاًةياْ ئيرطِاًى عوًطِة ببةغتى
زضوغتةٓ ,ةضوةن ثيَػةًبةضى خوزا ئةًطى بة عائيؿة كطزووة ئيرطِاَ هة
تةُعيٍ ببةغيتَ وة هة قةذيرى بوخاضى ٓاتووة ,وة هة ٓةًوواْ ُعيلرتة.
 /2زووضكةوتِةوة هةو ؾتاُةى كة ذةضِاًّ هة كاتى ئيرطِاَ وةكو هة ذةد
باغلطاوة.
ٓ /3اتوو ضؤ هة ُيَواْ غةؾا و ًةضِوة ,وة غوُِةتة زةغت ُويَصى ٓةبيَت.
 /4غةضتاؾني ياْ كوضتلطزُةوةى قص ,وة كةًرتيّ كوضت كطزُةوة بة
بطِيين غيَ ًوو زةبيَت ,وة ئةوةف ضِوكِة هة ؾةضًووزةى بة ٓيَعي ًةظٓةبي
ؾاؾعي.
 /5تةضتيب وةكو بامساْ كطز.
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باضي عووسِة ئةجناً داُ بةشيَوةيةكي كوزت و ثوخت
َي غوُِةتي ئيرطِاَ بةغنت ,ئةطةض بؤؾى
يةكةَ :ئةجناًساُي غوغو

ُةكطا زةتواُيَ تةيةمموَ بلات ,ثاؾاْ ئةَ كاضاُة ئةجناَ بسات:
 /1واجبة ثياو ٓةضضي جولي زوضاو ٓةية زايبلةُيَ ,تةُٔا ئةو زوو
َةى بؤ ئيرطِاَ زاُطاوة هةبةضبلات ,وة ثيَالويؿى ُابيَت
ثةؾتةًاه
َاَ ئاؾطةت ٓةض بة جى
طؤظيِةطةكاُي زاثؤؾى ,بؤية ُةعى هة ثيَ زةكةْ ,بةه
و بةضطي خؤي وة زةغت و زةَ وضاوي زاُاثؤؾيَت ,ئيِحا زوو ضِكاعةت
ُويَصي غوُِةت بلات ,هة ضِكاعةتي يةكةَ زواي غوضةتي ؾاتيرة غوضةتى
كاؾريوْ خبويَينَ ,هة ضِكاعةتي زووةَ هة زواي غوضةتى ؾاتيرة غوضةتى
َاص خبويَِيَت.
ئيدو
 /2ئيِحا ُيةت ٓيَِاْ و ئيرطِاَ ضِوكِة هة ًيكاتى خؤي ,ثاؾاْ
غوُِةتة بةضزةواَ زةبيَت هة تةهبية طوتِى "لبٗك المّي لبٗك  ,"...تا زةطاتة
بةضاًبةض كةعبة.
 /3ذةوت جاض تةواف بة زةوضي كةعبة بة زةغت ُويَصةوة كة هة بةضزة
ِضةؾةكةوة زةغت ثيَ زةكات ,ئةوةف ضِوكِة ,غوُِةتيؿة زةغت هة
ِضوكين يةًاُي بسات و زوعا بلات.
 /4غوُِةتة ئةجناَ زاُي زوو ضِكاعةت ُويَص هة ثؿت ًةقاًي ئيربآيٍ ,هة
ين ,هة
ِضكاعةتي يةكةَ زواي غوضةتي ؾاتيرة غوضةتى كاؾريوْ خبوَي َ
َاص
ِضكاعةتي زووةًيـ هة زواي غوضةتى ؾاتيرة غوضةتى ئيدو
خبويَِيَت.
ٓ /5اتوو ضؤ هة ُيَواْ غةؾا و ًةضِوة ئةًةف ضِوكِة.
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 /6غةضتاؾني ياْ كوضت كطزُةوةى جا هة ًةضِوة بيلات ياْ هة ٓةض
ؾويَِيَلي تط ,ئةًةف ضِوكِة ,كة ئةَ كاضاُةى ئةجناَ زا عوًطِةكاض,
عوًطِةكةى تةواو بوو بةضطي ئاغايي خؤي هةبةض زةكات و ئيرطِاَ زةؾليَين.

وةغوُِةتة ئاوى ظةًعةَ خبواتةوة و زوعاي ظؤض بلات بؤ زوُيا و
قياًةت ,وة واضاكة تيَِووى بيَت ئةوجا بيدواتةوةٓ ,ةضوةن ثيَػةًبةضي

خوزا ؾةضًوويةتي" :وا ٞشوصً ملا غسب لْ" زٔآ امحد.)14849( :
واتة :ئاوى ظةًعةَ بة ٓةض ًةبةغتيَم خبؤيتةوة ,بؤت زيَتة جيَ.
ُةوةوى ضةمحةتى خوزاي هيَبيَت هة كيتابي (األذكاز) ؾةضًوويةتى( :ظاُاياْ
وثياوضاكاْ بة ُيةتى جيا جيا خواضزياُةوة خوزا ضياْ ًةبةغت بوو ثيَياُي
بةخؿي ,وة ؾيت ظؤض بة غووز باغلطاوة هةَ باضةوة).

ئاطازاضي:
 /1ئةطةض كةغيَم ويػيت عوًطِةى تط ئةجناَ بسات بؤ خؤي ياْ كةغاُي تط,
َلي ًةكلة بؤ ئيرطِاَ بةغتاْ ,كة (تةُعيٍ و جيعطاُة و
واجبة بطيَتة ًيكاتى خةه
َاَ تةُعيٍ ُعيلرتيّ ًيكاتة.
ذوزةيبية)ْ بةه

 /2غوُِةتة زةُط بةضظكطزُةوة هة كاتي تةهبية طوتين" :هبيم اهؤٍ
هبيم."...

34

ثةرتوكى حـــــــــــةج لة شةريعةتى ئيسالمدا

واجبةكاٌي حةج

(ََادبات اذتر غري األرناى ثالثٕ أظّا٘ :اإلسرام مو املّكاتَ ,رمْ
ادتمار ايجالخَ ,اذتًل).
واتة :واجبةكاُى ذةد بيَحطة هة ضِوكِةكاْ غيَ ؾنت :بةغتى ئيرطِاَ هة
ًيكات (ؾويَِى زياضيلطاو) ,وة ٓةضغيَ بةضز ٓاويَؿتِةكاْ (ضِةجٍ كطزُى
ٓةضغيَ ؾةيتاُةكاْ) ,وة غةضتاؾني.
َاَ هة ًةظٓةبي ؾاؾعي هة ؾةضًووزةى بة ٓيَع واجباتى ذةد ثيَِحّ:
بةه
 -1ئيرطِاَ هة ًيكاتى زيايلطاو.
ً -2اُةوةى ؾةوى جةشْ هة ًوظزةهيؿة.
ٓ -3ةض غيَ بةضز ٓاويَؿتِةكاْ (ضِةجٍ كطزُى ؾةيتاْ).
ً -4اُةوةى ؾةواُى بةضز ٓاويَؿتِةكاْ هة ًيِا.
َئاوايي.
 -5تةواؾى ًاه
ئاطازاضي :وة غةضتاؾني كة خاوةُي ًةتّ ٓيَِاويةتيةوة ,ثيَؿرت

بامساْ كطز كة هة ضِوكِةكاُى ذةجة هة ؾةضًووزةى بة ٓيَعي ًةظٓةب ُةن
واجب بيَت.

 /1ئيخسِاً لة ويكاتى ديايكساو:
 جؤضةكاُي ًيكات:
أً /يكاتي ظةًاُي :بطيتيية هةو كاتةى كة ئيرطِاَ بة ذةد و عوًطِةي

تيَسا زضوغتة ,كاتي ذةد ًاُطةكاُي ذةجة (ؾةواي  +ظوهكةعسة  +زة
َاَ عوًطِة بة زضيَصايةتى غايَ زضوغتة تةُٔا
ضؤشي غةضةتاي ظوحلةجة) ,بةه
هة زوو كات زضوغت ُيية:
* تا كاضةكاُي ذةد تةواو زةكات.
* ئةطةض ئيرطِاًي بة ذةد بةغتابوو ُاكطيَت ُيةتى عوًطِةف بيَِيَت.
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بً /يكاتي ؾويًَّ :ةبةغت هة ًيكاتي ؾويَّ ,ئةوةية ئةو كةغةى كة بة
ُيةتى ذةد ياْ عوًطِة غةضزاُي ؾاضي ًةكلة زةكات ,ضةُس ؾويَِيَم هة
زةضةوةى ؾاضي ًةكلة زياضكطاوة ُابيَت هيَياْ تيَجةض بيَت بة بيَ ئيرطِاَ بةغنت,
ضوُلة طوُآباض زةبيَت وة واجبة هة غةضي بطةضيَتةوة ًيكات ياْ ؾيسيةى بسات
كة غةضبطِيِى ًةضِيَلة زةيساتة ٓةشاضاْ.

ً يكاتةكاْ ثيَِخ ؾويَِّ:

 /1ظوحلوهةيؿة :بة بريةكاُي عةىل ًةؾٔوضة (آباز عم٘) وة ثيَػةًبةضًاْ
هةويَ ئيرطِاًي بةغتاوة ,هة زووضي ( )13كيوؤًةتط هة باؾووضي ؾاضي
ًةزيِةية )428( ,كيوؤًةتط هة باكوضي ًةكلةية.
َلي يةًةُة :دؤليَكة لة ضةز زِيَطاي يةوةٌة ()120
 /2يةهةًوةَ :بؤ خةه
كيمؤوةتس لة وةككة دووزة خةلَك ئيَطتا لة ٌاوضةى (ضةعدية) ئيخسِاً دةبةضنت.
 /3جوذؿة :طوٌديَكة ( )10كيمؤوةتس لة دةزياي ضووز دووزة ،ئيَطتا ويَساٌةية،
خةلَك ئيَطتا لة (زابغ) ئيخسِاً دةبةضنت كة ( )186كيمؤوةتس لة وةككةوة دووزة،
َلي ؾاَ غوضيا و ئوضزوْ و هوبِاْ و ؾةهةغتني و ًيػط و هيبيا و
بؤ خةه
جةظائري و ًةغطيبة.
َلي عيَطاقة ,ثيَي دةطوتسيَت (شزيبة) ( )100كيمؤوةتس لة
 /4ظات عريق :بؤ خةه
وةككة دووزة وة ئيَطتا ضؤلة.
َاَ بؤ
َلي ًةكلة بؤ ذةد ؾويَين ُيؿتةجيَى خؤياُة ,بةه
ً /5يكاتي خةه
عوًطِة زةبيَت بطِة ًيكاتي عوًطِة كة ئةًاُةْ(:تةُعيٍ و جوعطاُة و
َاَ تةُعيٍ ُعيلرتيّ ًيكاتة.
ذوزةيبية)ْ ,بةه
َلي جةززة هة ؾويَِى خؤياْ ئيرطِاَ زةبةغنت.
ً /6يكاتي خةه

36

ثةرتوكى حـــــــــــةج لة شةريعةتى ئيسالمدا

 /2واٌةوةى شةوى جةذُ لة ووشدةليفة:
زواي ئةوةى ذاجي هة عةضِةؾات هة زواي ًةغطيب زةطةضيَِةوة بؤ ًوظزةهيؿة,
واجبة تا زواي ُيوةى ؾةو هة ًوظزةهيؿة مبيَِتةوة بؤ ًاوةيةكي كةًيـ بيَت,
وة غوُِةتيؿة تا ُويَصي بةياُي زةكات هة ويَ مبيَِيَتةوةٓ ,ةضوةٓا غوُِةتة
ٓةض هة ويَ ذةوت بةضز هةطةي خؤي بَٔيينَ بؤ بةضز ٓاويَؿتين (عةقةبة) ضِةمجي
ؾةيتاُي طةوضة ,وة ئةوةى ؾةو هة ًوظزةهيؿة ُةًيَِيتةوة خويَين (فدٖ)ٛى
زةكةويَتة غةض.

ِ /3ةز ضيَ بةزد ِاويَصتٍةكاُ (زِةجي كسدٌى شةيتاُ):
بةضزٓاويَؿنت هة ؾويَين زياضي كطاو:

 يةكةًياْ :بةضز ٓاويؿتين عةقةبة:
كاتةكةي :هة زواي ُيوةى ؾةوى جةشُي قوضباْ زةغت ثيَ زةكات وة

هة طةيَ ًةغطييب ضِؤشي ضواضةًي جةشُي قوضباْ كؤتايي زيَت.

ًةضجةكاُي ؾةيتاْ ضِةجٍ كطزُي عةقةبة:
أ -زةبيَت ذةوت بةضز بيَت ,يةن هة زواي يةن بيأُاويَصى ,ئةطةض
ٓةًووى بة جاضيَم ٓاويَؿت ٓةض بةيةن بةضز بؤى ذيػابة.
ب -زةبيَت بةضز بيَت بة ئاغّ و ثالغتيم و قوضِ و زاض ُابيَت زضوغت ُيية.

تٓ -اويَؿتِةكة زةبيَت بة زةغت بيَت.
ث -زةبيَت بة ٓاويَؿنت بيَتُ ,اكطيَ هة ؾويَِةكة زايِيَي.
د -زةبيَت بلةويَتة ُاو ئةو ذةوظةى بؤ ئةو ًةبةغتة زضوغتلطاوة.
ح -بة ُيةتي واجيب ذةد بةضزةكاْ بٔاويَ.
ر -هة ثيَـ ًةغطييب ضؤشي ضواضةًي جةشُي قوضباْ بيَت.

تيَبيينٓ :ةض كةغيَ بؤى ُةزةكطا جا هةبةض ثريي ياْ ُةخؤؾي,

َاَ زةبيَت غةضةتا وةكيوةكة
زةتواُيَت كةغيَلي تط بلاتة وةكيوي خؤي ,بةه
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َلي تط بٔاويَت ,وة
بةضز ٓاويَؿتين خؤي تةواو بلات ,ئيِحا بؤ خةه
زضوغتة وةكيى بة كطيَـ بططيت.
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غوُِةتةكاُي ؾةيتاْ ضِةجٍ كطزُي عةقةبة:
َةيةن بيَت.
أ -بةضزةكاْ بة ئةُساظةى زةُلة ثاقو
ب -ثيَـ غةضتاؾني و تةواف و غةض بطِيين ئاشة َي بةضز ٓاويَؿتِةكة
ئةجناَ بسات.
ت -هةطةيَ ٓاويَؿتين ٓةض بةضزيَم طوُتى( :اهلل أكرب).
ثٓ -اويَؿنت بة زةغيت ضِاغتة.
َٔاتين خؤض بةقةزةض ضًِيَم
د -كاتي ٓاويَؿتين بةضزةكاْ هة زواي ٓةه
بةضظ ببيَتةوة وة ثيَـ باُطي ُيوةضِؤ.
َياْ) زياض
َياْ (بّ باه
ح -وة بؤ ثياواْ زةغت بةضظ كطزُةوة تا بّ ٓةُطو
زةكةويَت.
ر -بةضزةكاْ ثان بّ.

 بةؾى زووةَ :ضِةجٍ كطزُي ٓةض غيَ ؾةيتاُةكاْ:
ي زةكات,
كاتةكةى :هة زواى ظةواي ,واتة ُويَصى زواى ُيوةضِؤ زةغت ث َ

وة تا ًةغطييب كؤتا ضِؤشي جةشُى قوضباْ كة زةكاتة ضؤشى ()13ى (ذٗ
اذتذٕ) زضوغتة.
كاتي بةضز ٓاويَؿتِةكة :كاتى ظؤضباؾى (هةطةيَ ظةواي كاتي ُويَصى

ُيوةضؤ) ,وة كاتي باؾي ثيَـ خؤضئاوابووُة (ًةغطيب) ,وةكاتي زضوغيت
و جائعي تا ًةغطييب كؤتا ضِؤشي جةشُى قوضباْ كة زةكاتة ضؤشى ()13ى
(ذٗ اذتذٕ) زضوغتة.
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ًةضجةكاُي ضِةجٍ كطزُي غيَ ؾةيتاُةكة:
أ -زةبيَت هة زواي ئةجناًساُي ضِةمجي ؾةيتاُي طةوضة بيَت كة هة
يةكةَ ضِؤشي جةشْ واجب زةبيَت.
ب -زةبيَت ٓةض ؾةيتاُةن بة ذةوت بةضز ضِةجٍ بلات ,واتة ثيَويػيت
بة ( )21بةضز زةبيَت بؤ ٓةض ضِؤشيَم.
ت -زةبيَت ضِةجٍ كطزُةكة هة ؾةيتاُي بطووكةوة زةغت ثيَبلات,
ثاؾاْ ُاوةضِاغت ,ثاؾاْ طةوضة كة ثيَى زةهيَّ( :مجرٔ ايعكبٕ).
ثٓ -اويَؿتِةكة زةبيَت ثاف ظةواي ُيوةضِؤ بيَت ,ثيَـ ُيوةضِؤ
زضوغت ُيية.
د -زةبيَت بة ٓاويَؿنت بيَتُ ,اكطيَ هة ؾويَِةكة زايِيَي.
ح -زةبيَت بلةويَتة ُاو ئةو ذةوظةى بؤ ئةو ًةبةغتة زضوغتلطاوة.
ر -بة ُيةتي واجيب ذةد بةضزةكاْ بٔاويَ.
تيَبيينٓ :ةض كةغيَ بؤى ُةزةكطا جا هةبةض ثريي ياْ ُةخؤؾي ياْ
َاَ زةبيَت
ئاؾطةتي غلجط ,زةتواُيَت كةغيَلي تط بلاتة وةكيوي خؤي ,بةه
َلي تط
غةضةتا وةكيوةكة بةضز ٓاويَؿتين خؤي تةواو بلات ,ئيِحا بؤ خةه
بٔاويَت ,وة زضوغتة وةكيى بة كطيَـ بططيت.
ثوختةكةى :ضؤشى ()11ى (ذٗ اذتذٕ) زيَت بؤ ضِةجٍ كطزُى ٓةضغىَ
َيَيتةوة ,هة
ؾةيتآْ ,ةضيةن بة ( )7بةضز و هةطةيَ ٓةض بةضزيَم (اهلل أكرب) زةه
بطوكةوة زةغت ثيَسةكات ثاؾاْ ُاوةضِاغت ثاؾاْ طةوضة ,غوُِةت واية كة
ؾةيتاُى بطووكى ضِةجٍ كطز ًاوةيةن زوعا و ظيلط بلات ,ثاؾاْ زةغت
بلات بة ضِةجٍ كطزُى ؾةيتاُى ُاوةضِاغت ,زووباضة ًاوةيةن زوعا و ظيلط
َاَ كة ؾةيتاُى طةوضةى ضِةجٍ كطز ضِاُاوةغتىَ و يةكػةض زةضِوات.
بلات ,بةه
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ؾةوى ()12ى (ذٗ اذتذٕ) هة (ًيِا) زةًيِيَتةوة و بةياُيةكةى زواى
ظةواي زووباضة وةكو ضِؤشى ( )11كاضةكاُى زووباضة زةكاتةوة و ٓةضغىَ
ؾةيتاُةكة ضِةجٍ زةكاتةوة.
ثاؾاْ ئةطةض بيةوىَ ضِؤشى ()13ى (ذٗ اذتذٕ)ف زةًيَِيَتةوة و ئةطةض ُا
زةتواُىَ بطِواو (ًيِا) بة جيَبٔيَوىَ و بطةضيَتةوة بؤ (ًةكلة).
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واٌةوةى شةواٌى بةزد ِاويَصتٍةكاُ لة ويٍا:

واتة ًاُةوةى ظؤضبةى ؾةوةكة هة ًيِا (تا ُيوةى ؾةو تيَسةثةضي),
ؾةواُي زووةَ و غيَيةًي جةشْ ,وة ضِوخػةت زضاوة ضِؤشى غيَيةَ هة ًيِا
ُةًيَِيَتةوة (ؾةوى ضواضةًي جةشْ) بة ًةضجيَم ثيَـ ضِؤشئاوابووْ (باُطي
ًةغطيب) هة ًيِا زةضضووبيَتة زةضةوة ,ئةطةض ُا زةبيَت زيػاْ ؾةو
مبيَِتةوة و بةياُي ؾةيتاُةكاْ ضِةجٍ بلات ئةوجا ًيِا بة جيَبٔيَوي
بيَتةوة ًةكلة.
كةواتة :ئةوةى ثةهة بلات زوو ؾةو زةًيَِتةوة هة ًيِا ,وة ئةوةى ثةهةى
ُةكات غيَ ؾةو زةًيَِةوة هة ًيِا.
ئاطازاضي :هة غةضثيَطى كطزْ هة ًاُةوةى ؾةواْ هة ًيِا ؾسيةى

(ًةضِيَم بلاتة خيَط) واجب زةبيَت هةغةض ئةو كةغة.

 /4تةوافى والَئاوايي:

واجبيَلي غةضبةخؤية ,زاخيوي ذةد ُية هة ضِاغتيسا ,زواي كؤتايي
ٓاتين ضِوكِةكاْ و واجباتةكاُي ذةجة ,وة ُيةتي طةضِاُةوة و
َئاوايي كطز
بةجئَيَؿتين ؾاضي ًةكلةى ثريؤظ ,وة ئةوةى تةوايف ًاه
زةبيَت بطِواتُ ,ابيَت خؤى تاخري بلات بةبيَ عوظض ,ضوُلة ئةطةضُا زةبيَت
تةواؾةكةى زووباضة بلاتةوة.

تيَبيين:

َئاوايياْ
َلى ًةكلة و ئةو كةغاُةى هة ويَ جيَِؿيِّ تةوايف ًاه
أ /خةه
هةغةض ُيية.
بٓ /ةضوةٓا ئةطةض هة كاتي طةضِاُةوة ئاؾطةت هة ذةيع ياْ ُيؿاؽ زابوو,
تةواف ُاكات و طوُآى ُاطاتيَ و ؾسيةى هة غةض ُيية.

42

ثةرتوكى حـــــــــــةج لة شةريعةتى ئيسالمدا

جؤزةكاٌي ئيخسِاً بةضنت:
 /1اإلؾطاز :ئةوةى ئيرطِاَ تةُٔا بة ذةد ببةغيت ,ذةد كطزْ خبةيتة
َيَت" :يبّو ايًًم حبر",
ثيَـ عوًطِة كطزْ ,هة كاتي ُيةت ٓيَِاْ زةه
َسةغتيَت بة تةواوكطزُي كاضةكاُي ذةد ,ثاؾاْ بؤ خؤي عوًطِةى
ٓةه
زةكاتٓ ,يض ؾسيةى هةغةض ُيية ,بةالى ؾاؾعي ئةَ جؤضة هة زوو جؤضةكةى
تط خيَطتطة.
 /2متتع :عوًطِة ثيَـ ذةد بلات ,غةضةتا ئيرطِاَ هة ًيكات بة عوًطِة
زةبةغتيَت و كاضةكاُي عوًطِة تةواو زةكات و ئيرطِاَ زةؾليَين تا كاتي
ذةد زيَت ,زيػاْ هة ؾويَِى خؤى ئيرطِاَ زةبةغتى بة ذةد و كاضةكاُي
َاَ زةبيَت ؾسية بساتً ,ةضِيَم بلاتة خيَط.
ذةد تةواو زةكات ,بةه
 /3قرياْ :ئةوةية كة ئيرطِاًي بةغتا ُيةتى ذةد و عةًطِة بة يةكةوة
زيَِيَت ,زةهيَت" :يبّو ايًًم سذا َعمرٔ" ,تةُٔا واجباتةكاُي ذةد
َاَ ؾسيةى
جيَبةجيَ زةكاتٓ ,ةضزووكي بؤ ذيػابة ذةد و عوًطِة ,بةه
زةكةويَتة غةض ,زةبيَت ًةضِيَم بلاتة خيَط.
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ضوٌٍةتةكاٌى حةج (ضٍَ احلج)

(وغِّ اذتر شبع :اإلفراد َيُ تكدِم اذتر عًٖ ايعمرَٔ ,ايتًبّٕ,
َطُاف ايكدَمَ ,املبّت مبسديفَٕ ,رنعتا ايطُافَ ,املبّت مبهٖ,
َطُاف ايُداع).
واتة :غوُِةتةكاُى ذةد ذةؾت ؾتة:
 /1ئيؿطاز :بةتةُٔا كطزْ ,جياكطزُةوةى ذةد هة عوًطِة ,غةضةتا ذةد
زةكةيت ثاؾاْ عوًطِة.
 /2تةهبيةكطزْ :طوتِى" :هبيم اهؤٍ هبيم  ,"....غوُِةتة ثياواْ بة
َاَ ئاؾطةت زةُطي بةضظ ُاكاتةوةً ,ةكطِوٓة
زةُطي بةضظ تةهبية بلةْ ,بةه
بؤي زةُط بةضظ كطزُةوة.
َةوات زاْ هةغةض ثيَػةًبةض و زوعا كطزْ.
تيَبيين :غوُِةتة هة زواي تةهبية غةه

بؤ ئةو كةغةى ئيرطِاًي بة عوًطِة بةغتاوة تةهبية غوُِةتة تا زةطاتة
بةضاًبةض كةعبة ,وة ئةو كةغةى ئيرطِاًي بة ذةد بةغتاوة بةضزةواَ
زةبيَت هة تةهبية تا ؾةيتاُى طةوضة هة ِضؤشي جةشْ ضِةجٍ زةكات ,هة كاتى
ِضةجٍ (اهلل أكرب) زةكات ُةن تةهبية.
 /3تةوايف ضووُة ُاو بةيت (اهكسوَ) :كة غةضةتا زةطةية ُاو ًعطةوتى
َاَ ئةطةض ُةيلطزبوو تا
ذةضِاَ ,واضاكة ثيَـ ضِاوةغتاْ هة عةضِةؾة بيَت ,بةه
زواي ضِاوةغتاْ هة عةضِةؾة ثيَويػت ُاكات ضوُلة كاتي تةوايف ضِوكّ زيَت,
كة ثيَي زةطوتطيَ :تةوايف ئيؿاظة.
ٓةضوةٓا ئةو كةغةى هة عوًطِةزاية ئةطةض تةوايف عوًطِةي كطز ثيَويػت
ُاكات تةوايف قسوَ بلات.
ً /4اُةوةى ؾةو هة ًوظزةهيؿةً :اُةوة هة ًوظزةهيؿة هة ؾةضًووزةى
بةٓيَعي (أقح) ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة.

44

ثةرتوكى حـــــــــــةج لة شةريعةتى ئيسالمدا

 /5زوو ضِكاعةت ُويَصى تةواف :كة زواى تةواف ئةجناَ زةزضَيت ,هةالى
ًةقاًى ئيربِآيٍ ,هة ضكاعةتى يةكةَ زواى ؾاتيرة غوضةتى كاؾريوْ
خبويَِىَ و هة ضِكاعةتي زووةَ غوضةتى ئيدالص.
ً /6اُةوةى ؾةو هة ًيِا بؤ ضِةمجى ؾةيتاُةكاًْ :اُةوةى ؾةواْ هة
ًيِا هة ؾةضًووزةى باوةضِثيَلطاوي (املعتٌس) ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة.
َئاوايي :كة ثيَـ بةجئَيَؿتِى ًةكلة ئةجناَ زةزضيَت ,هة
 /7تةوايف ًاه
ؾةضًووزةى باوةضِثيَلطاوي (املعتٌس) ًةظٓةبي ؾاؾعي واجبة.

ضؤٌيةتى ئيخسِاً (كيفية اإلحساً)

(َِتذرد ايردٌ عهد اإلسرام مو املدّط ًَِبض إزاراً َرداً٘ أبّضني).
واجبة ثياو هة كاتى ُيةتٔيَِاْ ثؤؾاكى ئيرطِاَ ببةغيتَٓ ,ةًوو جويَلى
زوضاو زابلةُيَت و زوو خاوىل (ثةؾتةًاي)ى غجي بجؤؾيَت ,يةكياْ هة
ُاوقةزى بؤ خواضةوة ثيَي زةطوتطيَ (ئيعاض) زةضثيَ ,ئةوةى تطياْ هةغةض
َاَ ئاؾطةت ٓةض بة جوي
ؾاُيةوة بؤ ُاوقةزى ,ثيَي زةطوتطيَ (ضيسا) كطاؽ ,بةه
ئاغايي تةُٔا زةغت و زةَ و ضاوى زاُاثؤؾى ,وة غوُِةتة جوى غجي بجؤؾى.

َاوي هةغةض كطز,
ئاطازاضي :ئةطةض ثياو جوي زوضاوى ثؤؾى ,ياْ كو
ٓةتا ئةطةض بةتاُي بةكاض ٓيَِا ؾسيةى زةكةويَتة غةض ,بةَهاَ بةكاضٓيَِاُى
غةيواْ و ضاويولة زضوغتة.
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ئةو شتاٌةى لة كاتى ئيخسِاً حةزِاوَ (حمسّوات احلخ-حمظٕزات اإلحساً):
(َحيرم عًٖ احملرم ععرٔ أظّا٘) :زة ؾت هةو كةغةى هة شيَط ئيرطِاًساية ذةضاًة:

 /1يبض املدّط :هةبةضكطزُى جى و بةضطى زوضاو بؤ ثياو.
َ /2تػطّٕ ايرأط مو ايردٌ َايُدٌ َايهفني مو املرأٔ :زاثؤؾيِى غةض
بؤ ثياواْ و زةغت و زةَ و ضاو بؤ ئاؾطةت.
َ /3تردٌّ ايععر :قصزآيَِاْ و ؾاُةكطزُى.
َ /4سًكٌ :غةضتاؾني.
َ /5تكًّم األظفارُ :يِؤن كطزْ.
َ /6ايطّب :خؤ بؤْ خؤؾلطزْ.
َ /7قتٌ ايصّدِ :ضاوكطزْ و كوؾتِى ُيَطري.
َ /8عكد ايههاح :شْ ًاضةكطزْ.
َ /9ايُط٘ :جيٌاع كطزْ هةطةيَ ئاؾطةت.
َ /10املباظرٔ بعًُٔ :زةغت زاْ هة ئاؾطةت بة ئاضةظوو (زةغتباظى و
ًاض و خؤ ثيَوةُاْ).
(َيف مجّع ذيو ايفدِٕ إال عكد ايههاح فإنٌ ال ِهعكدَ ,ال ِفصدٍ إال ايُط٘
يف ايفرزَ ,ال خيرز مهٌ بايفصاد) .هة كطزُى ئةَ زة ؾتة هة ٓةًوواْ ؾسية
َة.
واجبة ,تةُٔا هة شْ ًاضةكطزْ ؾسيةى ُاويَ ,ضوُلة ًاضةكطزُةكة بةتاه
وة ئيرطِاَ تةُٔا بة جيٌاع كطزْ هةطةيَ ئاؾطةت بةتايَ زةبتةوة,
َاَ بةضزةواًيـ زةبيَت هة جيَبةجيَلطزُى
(ذةجةكةؾى بةتايَ زةبتةوة) بةه
ََيلى تط ذةجةكةى بلاتةوة.
كاضةكاُى ذةد تا كوتايى واظُآيَِيَت ,زةبيَت غاه
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تةزككساوةكاٌى حةج (املرتٔك يف احلخ):

(َمو فاتٌ ايُقُف بعرفٕ حتًٌ بعمٌ عمرٔ َعًٌّ ايكضا٘ َاهلدَٓ ,مو
ترى رنهاً مل حيٌ مو إسرامٌ ستٖ ِأتْ بٌَ ,مو ترى َادباً يسمٌ ايدمَ ,مو
ترى شهٕ مل ًِسمٌ برتنًا ظْ٘).
ٓةض كةغيَم بةضِاوةغتاْ هة عةضِةؾة ضِاُةطةيؿت و ؾةوتاُسى ,ئةوة
َى زآاتووف ذةجةكةى قةظا بلاتةوة,
زةبيَت ذةجةكةى بلاتة عوًطِة ,غاه
ََيلة.
وة (ٓةزيؿى) هةغةضة كة غةض بطِيِى ئاشةه
وة ئةوةى ضِوكِيَلى ُةكطزبوو ُابيَت ئيرطِاَ بؿليَِى تا جيَبةجيَي
زةكات ,وة ئةوةى واجبيَلى ُةكطز خويَِى زةكةويَتة غةض ,وة ئةوةى
غوُِةتيَلى تةضن كطز ٓيطى هةغةض ُيية.
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بسيَتى داُ (الفدٖ)ٛ

47

(َايدما٘ ايُادبٕ يف اإلسرام مخصٕ أظّا٘).
واتة :ئةو خويَِاُةى (ؾسياُةى) واجب زةبيَت هة كاتي ئيرطِاًسا ثيَِخ جؤضْ:
أسديا /ايدم ايُادب برتى نصوَ :يُ عًٖ ايرتتّب ظأ ,فإى مل جيد
فصّام ععرٔ أِام ثالثٕ يف اذتر َشبعا إذا ردع إىل أيًٌ.
َةى ُةكطزُي واجبيَم هة
يةكةًياْ :ئةو خويَِةية كة واجب زةبيَت هة تؤه
واجبةكاُي ذةد ,ئةوةف زةبيَت بة تةضتيب بيَت ,غةضةتا زةبيَت ًةضِيَم
ي (كة ًةضجةكاُي قوضباُي تيَسابيَت) ,ئةطةض ُةيبوو
ياْ بعُيَم غةضبربِ َ
زةبيَت زة ضِؤشاْ بة ضِؤشوو بيَت ,غيَ ضِؤش هة كاتي ذةجةكةى وة ذةوت
َاتي خؤي.
ِضؤشيـ كة طةضايةوة ؾويَّ و وه
َايجانْ :/ايدم ايُادب باذتًل َايرتفٌَ :يُ عًٖ ايتدّري ظأ أَ صُم
ثالثٕ أِام أَ ايتصدم بجالثٕ آصع عًٖ شتٕ مصانني.
زووةًياْ :ئةو خويَِةية كة واجب زةبيَت بة ٓؤي غةضتاؾني و خؤؾي
كطزْ (هة بؤْ بةكاضٓيَِاْ و كوضتلطزُةوةى قصي غةضى) ئةوا خؤي
غةضثؿلة هة زاُي كاَ هة ؾسيةكاْ ,ياْ ًةضِيَم بلاتة خيَط ,ياْ غيَ ضِؤش بة
ِضؤشوو بيَت ,ياْ غيَ ضِبة خواضزْ بسات بة ؾةف ٓةشاض.
َايجايح /ايدم ايُادب بإسصار :فّتشًٌ ًَِدٓ ظأ.
غيَيةَ :ئةو خويَِةى واجب زةبيَت ,بة ٓؤي ضِيَططيلطزْ هة ضووُة ؾاضي
ًةكلة ,ئةوا ئيرطِاًةكةى زةؾلَيينَ و ًةضِيَم غةض زةبطِيَت.
واهطابع /ايدم ايُادب بكتٌ ايصّدَ :يُ عًٖ ايتدّري ,إى ناى ايصّد مما
يٌ مجٌ ,أخرز املجٌ مو ايهعم ,أَ قُمٌَ ,اظرتٗ بكّمتٌ طعاما َتصدم بٌ,
أَ صام عو نٌ مد ُِماَ ,إى ناى ايصّد مما ال مجٌ يٌ ,أخرز بكّمتٌ
طعاما أَ صام عو نٌ مد ُِماً).
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ضواضةَ :خويَين واجب بوو بة ٓؤي كوؾتين ُيَطري (ضِاوكطزْ) :ئةوا هة
َةى تاواُةكةي يةكيَم هةًاُة زةكات:
تؤه
َي منووُةى ٓةبوو ,ئةوا منووُةكةى
َي ًاه
أ /ئةطةض ُيَطريةكة هةُاو ئاشةه
زةكطيَت و زةيلاتة خيَط.
َةكة خواضزْ زةكطيَت و زةيساتة ٓةشاضاْ.
ب /ياْ بةقةزةض قيٌةت و ُطخي ئاشةه

د /ياْ هة بةضاًبةض ٓةض ًؿتيَم خواضزْ ضِؤشيَم بة ضِؤشوو بيَت.
َارتامض /ايدم ايُادب بايُطَ٘ :يُ عًٖ ايرتتّب بدنٕ ,فإى مل جيديا
فبكرٔ ,فإى مل جيديا فصبع مو ايػهم ,فإى مل جيديا قُم ايبدنٕ َاظرتٗ
بكّمتًاطعاما َتصدم بٌ ,فإى مل جيد صام عو نٌ مد ُِما.
ثيَِحةَ :خويَين واجب بوو بة ٓؤي جيٌاع كطزْ ,ئةوةف زةبيَت بة
تةضتيب بيَت ,غةضةتا ذوؾرتيَم بلاتة خيَط ,ئةطةض زةغيت ُةكةوت,
ًاُطايةن بلاتة خيَط ,ئةطةض زةغيت ُةكةوت ئةوا ذةوت غةض ًةضِ بلاتة
خيَط ,ئةطةض ئةواُيؿى زةغت ُةكةوت بة ُطخي ذوؾرتيَم خواضزْ
زةكطَِيت زابةؾى غةض ٓةشاضاُي زةكات ,ئةطةض زةغيت ُةكةوت هة بةضاًبةض
ٓةض ًؿتيَم خواضزْ ضِؤشيَم بة ضِؤشوو زةبيَت.
َال جيس ٌٙاهلدٓ َال اإلطعام إال باذترم َ ,جيس ٌٙأى ِصُم سّح ظاَ٘ .ال
جيُز قتٌ صّد اذترم َال قطع ظذرٍ َاحملٌ َاحملرم يف ذيو شُا٘.
َةكاُى ؾسية و خواضزُةكاْ و زابةؾلطزُياْ زةبيَت
واتة :غةضبطِيين ئاشةه
َاَ بة ِضؤشوو بووُةكاْ هة ٓةض كويَ
تةُٔا هة ذةضِةًي ؾاضي ًةكلة بيَت ,بةه
بة ِضؤشوو بيَت زضوغتة ,بة ٓيض ضةؾِيَم زضوغت ُية ضِاوكطزْ و كوؾتين
ُيَطريي ذةضِةًي ًةكلةٓ ,ةضوةٓا بطِيِى زاض و زضةختةكاُي ,وة ئةو
كةغةى هة ئيرطِاًة ئةو كةغةى هة ئيرطِاًسا ُية وةن يةكّ.
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ئاطازاضيٓ :ةض كةغيَ زاضيَلى طةوضة بربِيَت زةبيَت يةن هةو غيَياُة
بلاتً :اُطايةن بلاتة خيَط ,ياْ بة ئةُساظةى ُطخةكةي خواضزْ بسات بة
ٓةشاضاْ ,ياْ هة بةضاًةبةض ٓةض ًؿتيَم خواضزْ ضِؤشيَم بة ضِؤشوو بيَت.
َاَ ئةطةض زاضيَلي بطووكي بطِي ياْ ؾلاُسي ,ئةوا زةبيَت ًةضِيَم بلاتة
بةه
خيَط ,ياْ بة ئةُساظةى ُطخةكةي خواضزْ بسات بة ٓةشاضاْ ,ياْ هة بةضاًبةض
ٓةض ًؿتيَم خواضزْ ضِؤشيَم بة ضِؤشوو بيَت.
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ضةزداٌي شازي وةديٍة و وصطةوتي ثيَغةوبةز
بةزيَصاُِ :ةزضى ِةية لة كازةكاٌي حةج ِةوووى لة شازي وةككةى ثريؤشة،
ئةوةى ضةزداٌي شازي وةديٍةط ٌةكات حةجةكةى تةواو و قةبوولَة ،بةلَاً
ضةزداٌي وةديٍة و وصطةوتي ثيَغةوبةزواُ ،كؤوةلَيَك خيَس و بةزةكةت و واٌاي
ئيىاُ و خؤشةويطيت دةبةخصيَت ،ئيَىةط ليَسةدا ثوختةيةكي شؤز كوزتى ئةً
بابةتة باس دةكةيَ بة خاهَ بؤ ئاضاٌي و ئاشٍا بووُ:
 /1ضوٌٍةتة غوضنَ كسدُ بؤ ضووٌة ٌاو شازي وةديٍة.
 /2ثاشاُ بضيَتة وصطةوتي ثيَغةوبةز لةويَ ٌويَر بكات (حتية املطجد) ،ضوٌكة
ٌويَر كسدُ فةزِش و ضوٌٍةت ثاداشتةكةى يةك ٌويَر باشرتة لة ِةشاز ٌويَر لة
شويٍَةكاٌي تس جطة لة وصطةوتي حةزِاً لة وةككةى ثريؤش ،وةكو لة فةزووودةى
ظةحيح ِاتووة " :صَالَ ْٚفِـ٘ وَطِحِدَِِ ٙرَا خَِٗـسٌ وَِِ أَ ِلفِ صَالَ ٍٚفِـٗىَا ضَِٕآُ ،إِالَّ
املَطِحِدَ احلَسَاًَ"( ،أخسجْ البخازٔ ،7711 :ٙالمفظ لْٔ ،وطمي.)7311 :
وة ٌيَواُ والَةكةي ثيَغةوبةزواُ و ويٍبةزةكةى ويَسطةكة لة ويَسطةكاٌي
بةِةشت ،لةويَدا ٌويَر و دوعا و ثازِاٌةوة بكة ضيَر و تاوي بةِةشت وةزبطسة،
وةكو لةً فةزووودة ِاتووة" :وَا بَـََِٗ بَـِٗتِـ٘ َٔوٍِِبَسِ ٙزَِٔضَ ْٛوَِِ زَِٖاضِ اجلٍََّ،ِٛ
َٔوٍِِبَسِ ٙعَمَـ ٜحَِٕضِ٘"( ،أخسجْ البخازٔ ،7711 :ٙوطمي.)7317 :
ثاشاُ بضيَتة خصوةت ثيَغةوبةزي خودا و ضمَاوى ليَبكات و بميَ( :الطالً عمٗك
أّٖا الٍيب ٔزمح ٛاهلل ٔبسكاتْ) ،وة شؤز بة ئةدةب و زِيَصةوة زِابوةضيت ،وةك ئةوة
كة بة شيٍدوويي لة خصوةتي دابيَت ،ضةلَةواتى شؤز بدات و دوعاي ضاك بؤ خؤي و
كةس و كازي و ووضوملَاٌاُ بكات ،جا كةويَك بؤ دةضتة زِاضت ضةالً لة ئيىاوي
ئةبوبكس بكات ،جا كةويَكي تس بؤ دةضتة زِاضت ضةالً لة ئيىاوي عووةز بكة،
ثاشاُ وةزةوة خصوةت ثيَغةوبةز تا دةكسيَت ضةلَةواتي لةضةز بدة.
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ئاطادازي :دةضت ليَداٌي طؤزةكةى ضةزوةزواُ و تةواف كسدُ لة دةوزي و قةبس
واض كسدُ ياُ شط و ثصت ٌاُ بة طؤزةكةى ِةوووى حةزاوة.
 /3ضوٌٍةتة ضةزداٌي طؤزضتاٌي (بةقيع) بكةى ،واٌاي بةقيع (شةويةكي ٌةزوي
بة تاهَ لة بةزد) ،كة طؤزضتاٌي خةلَكي وةديٍةى بووة لة ضةزدةوي ثيَغةوبةزواُ،
وة ثيَغةوبةز خؤي ئةو شويٍَةى ِةلَبرازدووة بؤ طؤزضتاُ.
وة يةكةً كةس لة ويَ تةزوةكةى ٌيَرزا لة ئةٌطازياُ ضةعدى كوزي شوزِازِة ،وة
لة ووِاجريةكاُ عومساٌي كوزي وةشعؤُ بوو زِةشاى خوداياُ ليَبيَت.
ِةزوةِا كوزِةكاُ و كضةكاٌي ثيَغةوبةزواُ و خيَصاٌةكاٌي تةٌّا (خةدجية و
وةميوٌة) ٌةبيَت ِةوووياُ لةويَ ٌيَرزاوُ ،وة لةطةهَ ِةشازاُ لة يازاٌي
ضةزوةزواُ زِةشاى خودا لة ِةوووياُ بيَت.
 /4ثيَغةوبةزواُ شؤزِ جاز دواى ٌويَري بةياٌي و عةضس ضةزداٌي بةقيعي كسدووة و
دوعاي بؤ كسدووٌة" :المّي اغفس ألِن بكٗع الػسقد" (زواة وطمي).
ضةزداٌي وصطةوتي قوبا وة ٌويَر كسدُ لةويَِ ،ةزوةك لة فةزووودةى عةبدولَالى
كوزِي عووةز ِاتووة زِةشاي خوداياُ ليَبيَت بة ضوازي و بة ثيادة دةضووة وصطةوتي
قوبا دوو زِكاعةت ٌويَري لةويَ دةكسد :عََِ ابَِِ عُىَسَ زَضَِ٘ اهللُ عٍَِـُّـىَا قَاهَ" :كَاَُ
زَضُٕهُ اهلل ﷺ َٖأِتِـ٘ وَطِحِدَ قُبَاءٍ ،زَاكِباّ َٔوَاغِٗاّ ،فَـُٗصَمِّـ٘ فِـِْٗ زَكِعَتَـَِِٗ"( ،أخسجْ
وطمي.)7311 :

ِةزوةِا ثيَغةوبةزي خودا فةزووويةتيِ :ةز كةضيَك لة والَةوة دةضتٍويَر
بطسيت ثاشاُ بيَتة وصطةوتي قوبا ٌويَريَكي تيَدا بكات ئةوا وةك ثاداشيت
عووسِةيةكي ِةية.
"وََِ تَطََّّسَ فِـ٘ بَـِٗتِـِْ ثيَّ أَتَـ ٜوَطِحِدَ قُبَاءَ فَصَمَّـ ٜفِـِْٗ صَالَ ّٚكَاَُ لَـُْ كَأَجِسِ
عُىِسَ( ،"ٍٚأخسجْ الٍطائ٘ٔ ،111 :أخسجْ ابَ واجِْٔ ،7371 :را لفظْ).
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وة لة كاتي بة جيَّيَصتين شازي وةديٍة وا باشة دوو زِكاعةت ٌويَر لة وصطةوت
بكةى و ضةزداٌي ثيَغةوبةزواُ و ِةزدوو ئيىاً :ئةبو بكس و عووةز بكةى وةك
والَئاوايي.
ووضوملَاٌي بةزيَص شؤز فةزووودةى الواش و داٌساو (وٕضٕع) لةً بابةتاٌة ِاتووة
ٌةقمَي ٌةكسدووُ ،ضوٌكة ثيَويطت ٌاكات ،وة خؤشةويطيت ثيَغةوبةز لة ثابةٌد
بووُ بة ضوٌٍةتةكةية و ضةزخطنت و شيٍدووكسدٌةوةيةتى.
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كازةكاٌى حةج بة ئاضاٌرتيَ شيَوة لة ضةٌد خالَيَكدا

َى خوزا يةكيَلة هة
 /1بطاى بةضِيَعَ خوؾلى غةُطيٍِ :غةؾةض بةضةو ًاه
ِضوكِةكاُى ئايِى ثريؤظى ئيػالَ ,هةَ غةؾةضةزا ًا َي و غاًاْ خةضد
َى ,بة ًةبةغتى بة
زةكةيتً ,ايَ و ًِسايَ و زؤغتاْ بة جىَ زةَٓيو
زةغتٔيَِاُى ِضةظاًةُسى خوزآ ,ةضوةن ثيَػةًبةضى خؤؾةويػت ()
ؾةضًوويةتى "احلر املربٔز لٗظ لْ دصا ٞاال اجلٍ،"ٛ

أخسجْ البخاز. (1773) :ٙ

واتة :ذةجى ًةبطِوض ٓيض ثازاؾتيَلى ُية بيَحطة هة بةٓةؾت.
ٓةضوةٓا ؾةضًوويةتى" :وَ سر فمي ٖسفح ٔمل ٖفطل زدع كًٕٗ ٔلدتْ أوْ",
أخسجْ البخاز.)1521( :ٙ
واتةٓ :ةض كةغىَ ذةجى كطزو بىَ ؾةضعى و طوُآى ُةكطز ,ئةوا هة
طوُآةكاُى ثان زةبيَتةوة وةكو ئةو ضِؤشةى كة هة زايلى بووة.
 /2بؤ ئةوةى ئةو ثازاؾتةى كة هة ثيَؿةوة بامساْ كطز كة ثان
بووُةوةية هة طوُآةكاْ هة كيؼ ُةزةيّ و بةٓةؾت ًػؤطةض بلةيّ
ثيَويػتة زوو ًةضد بيَِيِة جىَ:
َيَ.
َيَلى ذةال
أُ /يةتيَلى بيَطةضز و ًاه
ب /ذةجةكةت بة ؾيَوةيةن بيَت هة جيَبةجيَلطزُى ئةضن و واجبةكاُى كة
قوضئاْ و ؾةضًووزة باغياْ كطزووة .
 /3هيَطةزا ؾيَواظى ؾةضعى هة جيَبةجيَلطزُى ذةد بة خايَ و تةضتيب
باؽ زةكةيّ ,جا بؤ ئةوةى ًةضجى زووةًت تةواو بيَت ًةضجى يةكةَ
ئةضكى خؤتة.
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تيَبيِى :ؾيَواظى باغةكةًاْ هة جؤضى (متتع) زةبيَت ضوُلة ئاغاُة و
َم ثيازةى زةكات
ظؤضبةى خةه
 /1كة طةيؿتة ًيكاتى خؤى غوُِةتة هةغةض ثياو و ئاؾطةت غوغى بلةْ
وةن غوغوى جةُابةت ,وة ثياو غوُِةتة خؤى بؤخنؤف بلات و بةضطى
ئيرطِاَ هةبةض خؤى بلات و ُيةتى عوًطِة بٔيَِىَ و بَوىَ" :لبٗك المّي عىس,"ٚ
بؤ ئاؾطةتيـ ئةطةض هة بىَ ُويَصى زابوو ياْ ظةيػاُى ئةوا غوغوةكة ٓةض
َيَت" :لبٗك المّي لبٗك ،لبٗك ال غسٖك لك لبٗك ،إُ احلىد
غوُِةتة ,ثاؾاْ بو
ٔالٍعى ٛلك ٔاملمك ،الغسٖك لك" ،تا زةطاتة ؾاضى ًةكلة غوُِةتة هةغةض
ئةَ ظيلطة بةضزةواَ بيَت ,وة ئةطةض غةؾةضةكةت بة ؾطِؤكة بيَت ئةوا ٓةض هة

ُاو ؾطؤكةخاُة زةتواُى (إذطاَ) ببةغتى و هة ُاو ؾطِؤكةف ُيةت بٔيَِى.

 /2بؤ ضووُة ُاو ًةكلة غوُِةتة غوغى بلةى و بة ثيَى ضِاغت هة ًعطةوت
ى" :بطي اهلل ٔالصالٔ ٚالطالً عم ٜزضٕه اهلل ،المّي اغفسىل
ََ
بطيتة شووضةوة بو
ذٌٕبٔ ٜافتض ىل ابٕاب زمحتك".
 /3ثاؾاْ زةغتساْ هة بةضزة ِضةف (اذتذر األشُد) و ًاضلطزُى غوُِةتة
ى:
ََ
ئةطةض كطا ,ئةطةض ُا هة زووضةوة غةالَ بلة بة زةغت بةضظكطزُةوة و بو
"بطي اهللٔ ،اهلل اكرب ،المّي إمياٌا بك ٔتصدٖكاّ بكتابكٔٔ ،فا ٞبعّدكٔ ،اتباعا لطٍٛ
ٌبٗك".
 /4ثاؾاْ (بةيت) زةخاتة زةغتة ضةثى و زةغت بة (طُاف) زةكات و ()7
جاض هة بةضزة ضِةؾةوة زةغت ثيَسةكات و ٓةض هةويَـ كؤتايى ثيَسيَت.
غوُِةتة بؤ ثياواْ هة كاتى (طُاف) هة ( )3كةضِةتى غوضِاُةوةى يةكةَ
خيَطا بطؤْ و ؾةقاو بطون بلةُةوة و ؾاُى ضِاغتياْ ضِووت بلةُةوة هة ()4
َىَ( :اهلل
كةضِةتى تط ئاغايى بطِؤْ و ٓةض كاتيَليـ طةيؿتة بةضزة ِضةف بو
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ى" :بٍا أتٍا ف ٜالدٌٗا سطٍٛ
ََ
أكرب) و هة ُيَواْ بةضزة ِضةف و ضِوكِى يةًاُى بو
ٔف ٜآلخس ٚسطٍٔ ٛقٍا عراب الٍاز".
 /5زةبيَت هة كاتى (طُاف) زةغت ُويَصت ٓةبيَت ,بيَحطة هةوةى كة طومتاْ
ٓيض زوعايةكى تايبةت ُية بؤ ئاطازاضى.
 /6هة زواى (طُاف) غوُِةتة زوو ضِكاعةت ُويَصى غوُِةت بلةيت هة
ربآيٍ ئةطةض بة ئاغاُى بؤت كطا ,ئةطةض ُا هة ٓةض
ثؿت ًةقاًى ئي ِ
ؾويَِيَلى ًعطةوت بيلةى خيَطت زةغت زةكةويَـت.
 /7ثاؾاْ زةضيت بؤ (قؿا) كة ُعيم بويتةوة ئةَ ئايةتة خبويَِة ﭽ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ...ﭼ

(البقرة.)٨٬١ :

 /8ثاؾاْ هة (قؿا ) بةغةضكةوة و ضِوو بلة قيبوة و زةغت بةضظكةوة و
ى" :اهلل أكرب ٔهلل احلىد ،الالْ اال اهلل ٔسدٓ ،أجنص ٔعدٌٓٔ ،صس عبدِٓٔ ،صً
ََ
بو
اآلسصاب ٔسدٓ".
 /9ثاؾاْ هة (قؿا) زيَيتة خواضةوة و ضِوو هة (وسٔ )ٚزةكةيت وة هة عةهةًى
غةوظ تا عةًووزى زووةَ ئةطةض تواُيت (ِسٔل )ٛكةًيَم خيَطا زةضِؤيت تا
زةطاتة (وسٔ )ٚهةويَـ غةضزةكةوىَ و ضِوو زةكاتة قيبوة و زةغت
بةضظزةكاتةوة ٓةًاْ ظيلطى غةض (قؿا) زةخويَِى ,ئةًة ( )1جاض زةبيَت
( )7جاض ئةًة بلات.
 /10كة (صفا َ مرَٔ)ى تةواو كطز قصى غةضى كوضت زةكاتةوة و وا ضاكة
ٓةًوو غةضى كوضت بلاتةوة و ئاؾطةتيـ بة قةزةض غةضة ثةجنةيةن ٓةًوو
قصى كوضت بلاتةوة.
 /11بةَ ضةؾِة هة (عمرٔ) تةواو زةبيَت و ئيرطِاَ زةؾليَِى تا ضِؤشى
ٓةؾتةًى (ذٗ اذتذٕ) ٓيض كاضيَلى ذةد هة ئاضازا ُيية.
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كوزتة و ثوختةى ئةوةى طومتاُ:

 /1هة (ًيكات) غوغى بلات و بؤُى خؤف بةكاض بٔيَِى و بةضطى ئيرطِاَ
هةبةض بلات.
( /2توبية) بلات تا (طٕاف) زةكات.
 )7( /3ذةوت جاض بة زةغت ُويَصةوة (طواف) بلات ,هة بةضزة ِضةف
زةغت ثيَسةكات و ٓةض هةويَـ كؤتايى ثىَ بيَِيَت.
 )2( /4زوو ضِكاعةت ُويَص هة ثؿت ًةقاًى ئيربِآيٍ بلات.
 )7( /5ذةوت جاض هة ُيَواْ (صفا َ مرَٔ) ٓاتوضؤ بلةيت.
 /6قصى كوضت بلاتةوة.
تيَبيٍى :ئةَ ؾيَواظة ذةد كطزُة (ؾسية)ى غةضبطِيِى يةن ذيواْ هةغةض

(ذاجى) واجب زةكات.

كازةكاٌى حةج

كاضةكاُى ذةد هة ضِؤشى ٓةؾتةًى (ذٗ اذتذٕ) وة زةغت ثيَسةكات.
ِ /1ضؤشى ()8ى (ذٗ اذتذٕ) هة ؾويَِى ُيؿتةجىَ بوُت هة ُاو ؾاضى
َىَ
(ًةكلة) غوغى بلة و خؤت بؤْ خؤف بلة و ئيرطِاَ ببةغتة بة ذةد بو
"لبٗك المّي لبٗك ،لبٗك ال غسٖك لك لبٗك ،إُ احلىد ٔالٍعى ،ٛلك ٔاملمك ،ال
غسٖك لك" ,ثاؾاْ بطِؤ بؤ (ًيِا) و هةوىَ ُويَصى ُيوةضِؤ و عةغط و
َاَ (مجع) زضوغت ُية تةُٔا بة (قكط) و ٓةض يةن
ًةغطيب و عيؿا بلة ,بةه
هة كاتى خؤى.
ِ /2ضؤشى ()9ى (ذٗ اذتذٕ) كة ُويَصى بةياُيت كطز هة (ًيِا) هة
َتةوة بةضىَ بلةوة بؤ خاكى (عطؾات) ,غوُِةتة هة ضِيَطا الزةية
ِضؤشٓةال
ًعطةوتى (منط )ٚئةطةض كطا ,ئةطةض ُا ضِاًةوةغتة تا زةطةيتة (عطؾات) ,كة

ثةرتوكى حــــــــــــــةج لة شةريعةتى ئيسالمدا

57

ُيوةضِؤ زآات ُويَصى ُيوةضِؤ و عةغط بة (قكط ومجع تكسيٍ) بلة و
َاوات زاْ بة ,ظؤضبةى ظيلطى
خةضيلى قوضئاْ خويَِسْ و ظيلط و قةه
ثيَػةًبةض ( )هةو ضؤشة "ال اهلل ٔسدٓ الغسٖك لْ ،لْ المىك ٔلْ احلىد ِٕٔ
عم ٜكن غئ قدٖس" ,وة تا ثيَت زةكطيَت زوعاى ضان بلة ,ضوُلة زوعاى ئةَ
ِضؤشة وةكو زوعاى ٓيض ضِؤشيَلى تط ُيـة و ظؤض ذةزيػى ثيَػةًبةضى ()
هةغةض ٓاتووة ,تا ضِؤش ئاوا زةبيَت و ًةغطيب زازيَت.
ى ُويَصى ًةغطيب و
 /3كة ًةغطيب زآات بؤ (مسديفٕ) بةضىَ بلةوة و هةو َ
عيؿا بة (قكط ومجح تأخري) بلة.
ى بلةى,
 /4غوُِةتة ؾةو هة (ًعزهؿة) مبيَِيةوة تا ُويَصى بةياُيـ هةو َ
ى هة ()49
وة ٓةُسىَ بةضزى بطون كؤبلةيتةوة بؤ ضِةمجى ؾةيتاْ بةًةضج َ
َاَ ضِوخػةت زضاوة بؤ
بةضز كةًرت ُةبيَت ثاؾاْ بيَيةوة بؤ (ًيِا) بةه
ئةواُةى بىَ ٓيَعْ هة ثري و ئاؾطةت ثيَـ ُويَصى بةياُى و بة ؾةو هة
(وصدلف )ٛوة بؤ (ًيِا) بةضِىَ بلةوْ.
 /5كة طةيؿتة (ًيِا) وا ضاكة يةكػةض بة ذةوت بةضزى بطون وةن زةُلة
َة ؾةيتاْ ضِةجٍ بلات ,واتة (مجرٔ ايعكبٕ) ,هةطة َي ٓةض بةضزيَم كة
ثاقو
َى خؤى غةض بربيَت ئةطةض هةغةضى
ى( :اهلل أكرب) ثاؾاْ ئاشةه
ََ
زةئاوىَ بو
َى بوو ,ثاؾاْ قصى غةضى بتاؾىَ و ياْ كوضتى بلاتةوة,
بوو ياْ هةطةه
َ َي زةبيَت تةُٔا
بةًة هة ئيرطِاَ ضِظطاضى زةبيَت و ٓةًوو ؾتيَلى بؤ ذةال
ئاؾطةت ُةبيَت.
 /6زواى ئةًة خؤى بؤْ خؤف زةكات و جولى ئاغايى خؤى هةبةض
زةكات و زيَتة (ًةكلة) و تةواؾى (إفاضٕ) ( )7جاض زةكات ,ثاؾاْ ( )7جاض
هةُيَواْ (قؿا ووسٔ )ٚضِازةكات وةن هة (عىس )ٚبامساْ كطز.
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تيَبيٍى :ئةوةى ذاجى هة ِضؤشى ضةشْ ئةجناًى زةزات ( )4ؾتى
غةضةكني كة (ؾةيتاْ ضِةجٍ كطزْ ,غةضتاؾني ,طُاف اإلفاضٕ ,صفا ٔوسٔ.)ٚ

ئةطةض بةَ ؾيَوةيةى بامساْ كطز بيلات ئةوا باؾة ,ئةطةض ُا ثاف و
ثيَـ كطزْ زضوغتة و كاًياْ هة ثيَـ كاًياْ بلات ٓيض ظياُى ُيـة ,وةن
هة ؾةضًووزةى بوخاضى و ًوغويٍ زا ٓاتووة كة هة ضِؤشى ضةشْ ٓةضضياْ ىلَ

ثطغيوة ؾةضًوويةتى "...افعن ٔال سسز."...
ثاؾاْ ئةوةى هة كاضةكاُى ذةد زةًيَِيَتةوة ًاُةوةى ؾةواُى ( 11و12
و)13ى (ذٗ اذتذٕ) هة (ًيِا) و ضِةجٍ كطزُى ؾةيتاُةكاُة ,هةبةض ئةَ
ئايةتة :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ

(البقرة.)٩٠٪ :

ئةطةض ؾةوى ( 11وً )12ايةوة تةواوةٓ ,ةضوةٓا زضوغتة ئةطةض ظؤضبةى
ؾةوةكة هةوىَ بيت ُةن ٓةًوو ؾةوةكة.
ِ /1ضؤشى ()11ى (ذٗ اذتذٕ) زواى ظةواي واتة ُويَصى ُيوةضؤ زيَت بؤ
ِضةجٍ كطزُى ٓةضغىَ ؾةيتآْ ,ةضيةن بة ( )7بةضز و هةطةيَ ٓةض بةضزيَم
َيَيتةوة ,هة بطوكةوة زةغت ثيَسةكات ثاؾاْ ُاوةضِاغت ثاؾاْ
(اهلل أكرب) زةه
طةوضة ,غوُِةت واية كة ؾةيتاُى بطووكى ضِةجٍ كطز ًاوةيةن زوعا و
ظيلط بلات ثاؾاْ زةغت بلات بة ضِةجٍ كطزُى ؾةيتاُى ُاوةضاغت
َاَ كة ؾةيتاُى طةوضةى ضِةجٍ كطز
زووباضة ًاوةيةن زوعا و ظيلط بلات ,بةه
ضِاُاوةغتىَ و يةكػةض زةضوات.
 /2ؾةوى ()12ى (ذٗ اذتذٕ) هة (ًيِا) زةًيِيَتةوةو بةياُيةكةى زواى
ظةواي زووباضة وةكو ضِؤشى ( )11كاضةكاُى زووباضة زةكاتةوة و ٓةضغىَ
ؾةيتاُةكة ضِةجٍ زةكاتةوة.
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ثاؾاْ ئةطةض بيةوىَ ضؤشى ()13ى (ذٗ اذتذٕ)ف زةًيَِيَتةوة و ئةطةض ُا
ى و بطةضِيَتةوة بؤ (ًةكلة).
ََ
زةتواُىَ بطِوا و (ًيِا) بة جىَ بَٔيو
تيَبيٍىِ :ضةجٍ كطزُى ؾةيتاُةكاْ زةبيَـت هة زواى ُيوةضِؤوة بيَت و

َػى تطغا و ُةيتواُى بة ضِؤش
ثيَـ ُيوةضِؤ زضوغت ُيـة ,ئةطةض هة قةضِةباه
ِضةمجةكة بلات ,ئةوا زةتواُىَ بة ؾةو ئةجناًى بساتٓ ,ةضوةٓا زضوغت
ُيـة وةكيى بططيَت ًةطةض ُةخؤف بيَت ,ياْ ئاؾطةتى غلجطِ ياْ ثرييَلى
ى ثيَؿرت بؤ خؤى
بىَ ٓيَع بيَتٓ ,ةضوةٓا ئةوةى ئةبيَتة وةكيويـ ئةب َ
َئاوايى
ِضةمجةكةى كطزبيَت ,زواى ئةًة ئةطةض ويػتت غةؾةض بلةى و ًاه
بلةيت ,غةضةتا ضؤْ ٓاتية ُاو (ًةكلة) و ًعطةوتى ذةضِاَ بةو ؾيَوةية
َئاوايى بلة ئةَ تةواؾةف وةكو
بطوو (طُاف ايُداع) تةواؾى ًاه
تةواؾةكاُى تط واية و ٓيض جياواظييَلياْ ُية ,تةُٔا ئةًةياْ بؤ خوزا
ذاؾيعية.
ى غةؾةض
 /3كة (طُاف ايُداع)ت كطز ُابىَ هة (ًةكلة) مبيَِيةوة و زةب َ
بلةيت.
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ثوختةى كازةكاٌى حةج:

ِ /1ضؤشى ()8ى (ذٗ اذتذٕ) هة ؾويَِى خؤت زواى غوغى كطزْ ئيرطِاَ
َيَى" :لبٗك المّي لبٗك ،لبٗك ال غسٖك لك لبٗك ،إُ
بة ذةد زةبةغتى و زةه
احلىدٔ ،الٍعى ،ٛلك ٔاملمك ،ال غسٖك لك".
 /2وة بؤ (ًيِا) بةضِىَ زةكةوى و ُويَصةكاُى ُيوةضِؤ و عةغط و ًةغطيب و
َاَ تةُٔا (قكط) زضوغتة و (مجع)
عيؿا و بةياُى هة (ًيِا) زةكةيت ,بةه
زضوغت ُيـة و زةبىَ ٓةض ُويَصيَم هة كاتى خؤى زا بلةيت.
َت هة (ًيِا) بطِؤ بؤ
ِ /4ضؤشى عةضِةؾة ()9ى (ذٗ اذتذٕ) زوايى ضِؤشٓةال
عةضِةؾات و ُويَصى ُيوةضِؤ و عةغط هةوىَ بة (مجح اهتكسيٍ) بلة و تا
ًةغطيب خةضيلى قوضئاْ خويَِسْ و ظيلط و زوعا بة.
 /5زواى ًةغطيب بطِؤ بؤ (مسديفٕ) و ُويَصى ًةغطيب و عيؿا بة (قكط
ومجع ايتأخري) هةوىَ بلة.
 /6كة ُويَصى بةياُيت كطز ضِؤشى ضةشْ وةضة بؤ (ًيِا) و بة ( )7بةضزى
بطوون ؾةيتاْ ضِةجٍ بلة و ذةيواُى خؤت غةضبربِة و قصت كوضت بلةوة
ياْ بتاؾة و ئيرطِاَ هةبةض بلةضةوةو بة جوى ئاغايى بطِؤ بؤ ( ًةكلة) و
هةوىَ تةواؾى (إفاضٕ) بلة و ( )7جاض هة زةوضى كةعبة زةغوضيَيتةوة و
ثاؾاْ (قؿا ووسٔ )7( )ٚجاض بلة ,هيَطة ٓةًوو ضِوكِةكاْ تةواو زةبّ.
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بؤ زِؤذى ضةذُ ثيٍَج ئةزكت ِةية:
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 -1ؾةيتاْ ضِةجٍ كطزْ.
 -2غةضبطِيِى ذةيواْ.
 -3غةضتاؾني.
 -4طُاف اإلفاضٕ.
 -5قؿا ٔوسٔ.ٚ
* وة كاًياْ هة ثيَـ كاًياْ بلةى زضوغتة و تةضتيب غوُِةتة و واجب
ُيـةِ ,ضؤشى ()11ى (ذٗ اذتذٕ) زووةًى ضةشْ ؾةوةكةى هة (ًيِا) زةبى و
كة ُيوةضِؤ زآات بة ( )21بةضز ٓةض ( )3ؾةيتاْ ضِةجٍ زةكةيت( :بطوون ــ
ُاوةضِاغت ــ طةوضة)
* ِضؤشى ()12ى (ذٗ اذتذٕ) بةٓةًاْ ؾيَوة ؾةو هة (ًيِا) زةبيت و زواى
ُيوةضِؤ ٓةض ( )3ؾةيتاْ ضِةجٍ زةكةى( :بطوون ــ ُاوةضِاغت ــ طةوضة),
ثاؾاْ زةطةضَِييتةوة بؤ (ًةكلة).
َاتةكةت ئةوا بطِؤ ()7
* ئةطةض ُياظى خواذاؾيعيت ٓةبوو بطةضِيَيتةوة وه
َئاوايى بلة و وةن تةواؾةكاُى تط زوعا و
جاض (طُاف ايُداع) تةواؾى ًاه
ثاضِاُةوةى ظؤض بلة ثاؾاْ غةؾةضةكةت بلة ,ضوُلة زضوغت ُيـة ثاف
(طُاف ايُداع) هة (ًةكلة) خؤت زوا خبةى.
"ٔآخس دعٕاٌا اُ احلىدهلل زب العاملني"
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تةزككساوةكاٌى حةج................................................٭٫
بسٖت ٜداُ٫2...........................................................
ضةزداٌى شازى وةديٍة و وصطةوتى ثيَغةوبةز٫2.........................
كازةكاٌى حةج بة ئاضاٌرتيَ شيَوة لة ضةٌد خالَيَكدا٬٠.................
كازةكاٌى حةج.......................................................٭٬
ثوختةى كازةكاٌى حةج٠.............................................٭
بؤ زؤذى ضةذُ ثيٍَج ئةزكت ِةية٨.....................................٭
ُاوةضِؤن٩............................................................٭



