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  المراجعة اللغوية

  عبد اهللا عبد الرحمن

  

  

  

  

  ك٢٧١٦          م ٢٠١٦         هـ ١٤٣٨                        الطبعة األولى            
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  تمهيد:

  الذي بين ألمته أساليب العبادة.--الحمد هللا الذي أمر الناس بعبادته,وصلى اهللا وسلم على نبيه(محمد)

اهللا تعالى,ولها فوائد دينية وتربوية الصالة أعظم فروض األسالم بعد الشهادتين,وقد شرعت شكرا لنعم 

  ,فمن الفوائد الدينية عقد الصلة بين العبد وربه بما فيها من متعة العبادة للخالق,واظهارالعبودية له.

آما أن الصالة تنهى عن الفحشاء النظام واحترام الوقت واستثماره ,  ففي الصالة تدريب على تعلم

  والمنكر.

يرة منها: اظهار التآلف والوحدة في المشاعر والعقيدة  وتقوية روح التعارف وفي صالة الجماعة فوائد آث

  والتعاون.

فالمسلم مطالب باقامة الصالة والمرض،  وهي من العبادات التي التسقط بحال في الحضروفي السفر

 ا,ولم يصل الى حال غيبوبة أوفقدالوعي.وهو دليل على عظمة هذا الرآن منبحسب القدرة مادام حيًّ

  أرآان اال سالم.
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ِإنَّ الصََّلاَة َآاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِآَتاًبا َمْوُقوًتا  

  )١٠٣النساء (
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  الفصل األول
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َوَأِقيُموا الصََّلاَة َوَآُتوا الزََّآاَة َواْرَآُعوا َمَع الرَّاِآِعيَن  

  )٤٣البقرة(
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  الدرس األول

 (الصالة)

  والكالم في العبادات يشمل مايأتي:الصَّالة،والزَّآاة،والصَّوم،والحج.

  : معنى الصالة

والمعنى   )١٠٣:التوبة))(َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلاَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم((:الّدعاء بخيرالصالة لغة:

  :أدُع لهم بالمغفرة.

: هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير،مختتمة باّلتسليم .سميت في اصطالح الفقهاءالصالة 

  ألنها تشمل على الّدعاء.الصالة صالًة

  :مشروعية الصالة

  الصالة واجبة  على آل مسلم بالغ عاقل ذآر أو أنثي . ثبتت مشروعيتها بالقران الكريم والسنة.

 : دليلها من الكتاب ، قوله تعالى

 ).٧٨الحج:)).(َفَأِقيُموا الصََّلاَة َوَآُتوا الزََّآاَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوَلاُآْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصيُر((

  :) أنه قالبن عمر (رضي اهللا عنهما) عن النبي(اودليلها من الحديث :حديث 

يتاءالزآاة إقام الصالة ، و,وإ ا رسول اهللاوأن محمًد : شهادة أن ال اله إال اهللا,((بني اإلسالم على خمس

  متفق عليه . .،وصوم رمضان , وحج البيت من استطاع إليه سبيال))

 :وهي رياضة بدنية وروحية،روحها التقوى،واالخالص والخشوع ،وحضورالقلب

  ).٢- ١المؤمنون: )).()٢) الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَلاِتِهْم َخاِشُعوَن (١َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن (((

  األسئلة:

  .واالصطالح/عرف الصالة في اللغة ١س

  الصالة؟ عليه/ َمن الذي تجب ٢س

  ن الكريم على مشروعية الصالة ودليًال من السنة عليها؟القرآ/أذآر الدليل من ٣س

  /امال الفراغات اآلتية:٤س

  . الصالة رياضة__________و________- ١

  )الذي هم في صالتهم ________)(قد أفلح المؤمنون ( - ٢
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  الدرس الثاني

  سترالعورة في الصالة واستقبال القبلة فيها

  بيان العورة وسترها: - أوًال

  معنى العورة في اللغة و المصطلح: - ١

  م آشفه والنظر إليه.حُروَي:تعني الخلل أونقص في الشيء،وشرعا:مايجب ستره، العورة لغة

  والمصطلح:معنى الستر في اللغة  - ٢

وان لم يكن مالصقًا لك ,مثل الحائط والجبل وشرعا: ستر العورة , :مايسترك عن غيرك السترلغة

  بشيءالصق للبدن آالثياب.

  :حدود العورة

: مابين السُّرة والرُّآبة للرجل. و بالنسبة للمرأة:فهي جميع بدنها إّال الوجه  حدود العورة في الصالة

  .أيًضاا فهو مطلب فطري لالنسان ا شرًععورة مطلًبوالكفين , وإذا آان ستر ال

  القبلة: -  اثانًي

  يتوجه المسلم في الصالة إلى القبلة،لذا ال بد من معرفة معناها،وعلى النحو اآلتي:

  القبلة لغة: الجهة التي يقابلها االنسان. - ١

ا: هي التي ُيصلى نحوها،وهي الكعبة في مكة،والمشاهد لها يتوجه إلى عينها،وغير القبلة شرًع - ٢

  إلى جهتها، إّال في حالتين: يتوجهالمشاهدلها 

  : في شدة الخوف. الحالة االولى

  : في صالة النافلة للمسافر على الراحلة، أو الطائرة أوالسفينة.الحالة الثانية

  األسئلة:

  رة والستر في اللغة واالصطالح؟/ بين معنى آل من العو١س

  / ما حدود العورة في الصالة للرجل والمرأة؟٢س

  خر؟آ / ستر العورة أهو مطلب شرعي فقط أم هوشيء ٣س

  / ما المكان (الجهة) التي يتوجه إليها المسلم في الصالة؟٤س

  ماهما؟,  / ثمة حالتان للمصلي ان ال يتوجه فيهما أثناء الصالة إلى الكعبة٥س
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  الدرس الثالث

  )الصلوات المفروضة وأوقاتها(

آما  عنه، خرتأوُأالصلوات المفروضة خمس في اليوم والّليلة، لكل منها وقت محدد، التجوز إن ُقّدمت عليه
  ).  ١٠٣النساء: ()).ِإنَّ الصََّلاَة َآاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِآَتاًبا َمْوُقوًتافي قوله تعالى:((

  تي:اآلوبيان عدد رآعاتها و أوقاتها على النحو 
  ، بقيامين وتشهد أخير.تان (الفجر): رآع - ١

 :يدخل وقته بظهور الفجر الصادق،ويمتد إلى طلوع الشمس ،لقول النبي  
  ].٦١٢رواه مسلم:[.((وقت صالةالصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس))

  خر الصالة.آ(الظهر):أربع رآعات بتشهدين،أولهما على رأس رآعتين، والثاني في  - ٢
يبدأ وقته بانحراف الشمس عن منتصف السماء نحو الغروب (ويسمونه الزوال)ويمتد وقته إلى أن يصير  

, الرجل آطوله  وآان ظلُّ , ((وقت الظهر أذا زالت الشمس: ––طول  ظل الشيئ مثله والدليل قوله 
  ].٦١٢رواه مسلم:[.لم يحضر العصر))ما

  (العصر): أربع رآعات آصالة الظهر: - ٣
 ):دل على ذلك قوله (يبتدئ وقته بنهاية وقت الظهر ويستمر حتى تغرب الشمس ،

  ]. ٥٥٤رواه البخاري [.((ومن أدرك رآعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))
  ثالث رآعات بتشهُّدين أولهماعلى رأس رآعتين والثاني في آخر الصالة. : (المغرب ) - ٤

الشمس  هو بقايا من آثار ضوِءيبتدئ وقته بغروب الشمس ويمتد حتي يغيب الشفق األحمر والمراد به :
 : )(وينتهي وقته بزوال الشفق األحمر ،بدليل قوله 

  ].٦١٢رواه مسلم[.((وقت المغرب مالم يغب الشفق))
  أربع رآعات مثل الظهر والعصر.:  (العشاء) - ٥

بالفجر الصادق:هو ضياء يدخل وقته بانتهاء وقت المغرب، ويستمر ٍالى ظهور الفجر الّصادق،والمراد 
  دًا مع األفق الشرقي.ينتشر ممت

  دليل مشروعية الصلوات الخمس:
) َوَلُه ١٧َفُسْبَحاَن اللَِّه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُتْصِبُحوَن (قوله تعالى:((،ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسُّنة ،فِمن القرآن

 . )١٨-  ١٧(الروم: )).اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَعِشيًّا َوِحيَن ُتْظِهُروَن
) وَنُتْظِهُر)صالة العصر و(َوَعِشيًّا)صالةالصبح،و(ُتْصِبُحوَن):صالةالمغربوالعشاء،و(ُتْمُسوَن(ـوالمرادب

  .صالة الظهر. هذا وأتفق الفقهاء على أّن الوقت األفضل هو أول وقِت آِل صالة
  األسئلة:

  /آم عدد الصلوات المفروضة على المسلم؟١س
  / ما هي أسماء الصلوات المكتوبة؟ ٢س
  /أذآر الدليل من القرآن الكريم على مشروعية الصلوات الخمس؟٣س
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  الدرس الرابع 

  ( أرآان الصالة)

  سّيًا منه ،آالجدار من الغرفة.آان جزءًا أساجمع، مفرده رآن ،ورآن الشيء ما :األرآان

  :رآان الصالة مايأتيوأ

  (القيام) في الصالة الواجبة للقادر عليه . :األول

  وهكذا. ...(النّية)،آأن يقول :نويُت أصّلي فرض الصُّبح: الثاني

  أول رآعة ، مع استحضارالنّية حال التكبيرة.(تكبيرة اإلحرام):وهي اهللا أآبر، في :  الثالث

  (قراءة سورةالفاتحة)، وهي في قيام آّل رآعة.:  الرابع

  (الرآوع في آل رآعة)،بأن َيْنَحِنَي حتى َتِصَل راحتاه رآبتيه.:  الخامس

  ا فيه.(االعتدال في آل رآعة)،بأن يعود إلى القيام ُمطمئنًّ:  السادس

  األرض. على (السُّجود مرتين)،في آل رآعة،أن َيَضَع َجْبهَتُهوُرآبتيه،وبطون أصابعرجليه : السابع 

  (الجلوس)، أن يجلس .بين السَّجدتين في آلَّ رآعة.: الثامن

  ا.مالصبح وثالثة المغرب ورابعة غيره لوس في الرآعة األخيرة) ، وهي ثانية(الج: التاسع

  ه آما يأتي:(التشّهد) قي الجلوس ،ولفظ :العاشر

التحيات هللا ، السالم عيك أيُّها النبي ورحمة اهللا وبرآاته، الّسالم علينا وعلى عباد اِهللا الصالحين، (
  ).أن محمدًا رسول اهللاأشهُد لِله واأشهد أن ال إله إّال 

آل محمٍد وعلى (الصالة على النبي) وذلك بعد الفراغ من التَشّهد ، وهي:اللهم صل على  :الحادي عشر
  .محمٍد آما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إّنك حميد مجيد

  (التسليم)،بأن يقول: (الّسالم عليكم) ،مرة واحدة.: الثاني عشر

  (الترتيب)، ُتؤّدى هذه األرآان بالترتيب المذآور.: الثالث عشر

  :األ سئلة

  /ما المراد بالرآن؟١س

  / ما أرآان الصالة ؟عّددها؟٢س

  /ما صيغة التشّهد؟٣س

  ؟الّصالة  أرآانلى المصلي أن يلتزم بترتيب /هل ع٤س
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  الدرس الخامس

  ( شروط صحة الصالة)   

  بقي اآلن أن تعرف شروط صحتها وعلى النحو اآلتي:, علمت فيما تقدم أرآان الصالة 

 معنى الشرط:

  وهذا هو فرق بين الرآن والشرط.زءًا منه ،، وهو ليس ج شرط الشيِء ما يتوقف عليه وجود ذلك الشيء

المطر ليس جزءًا من النبات ،  :النبات،البد لوجوده على  وجه األرض من المطر،مع العلم بأن مثاله
  .  لوجود النبات شرط نلمطر إذفا

  ؟ماهي شروط صحة الصالة 

  تتلخص شروطها في األمور األربعة اآلتية:

  :الطهارة -األول 

مرحلة دراسيَة سابقة ،وهي تتلخص في طهارة الجسم من الحدث وطهارة  وقد عرفت معنى الطهارة في 
  ا.البدن والثياب من النجاسة ونظافة المكان أيًض

  :م بدخول وقت الصالةالعل -الثاني 

  ا لدى المصلي قبل المباشرة بالصالة.البد ان يكون وقت الصالة معلوًم

  :ستر العورة -الثالث 

  لم يسترعورته في الصالة فال تصح صالته.سبق بيان العورة والستر فمن 

  :استقبال القبلة -الرابع 

َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ...قوله تعالى :((،ودليل هذا الشرط 
  ).١٤٤البقرة:())....ُآْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه

  األ سئلة

  لصحة الصالة شروط ،فما هي؟ /١س 

  ميز الصحيح من الخطأ فيما يأتي: /٢س

  .عدم اشراط ستر العورة فيالصالة-أ

  .يتجه المصلي في الصالة الى مسجد النبي في المدينة- ب

      .من شروط صحة الصالة نظافة مكان الصالة (الُمصّلى)،وثياب الُمصلَّي وبدنه من الحدث-ج
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  الدرس السادس

  )اَألذان(

  اَألذان ذو صلة بالصالة ،بواسطته يكون دعوة الناس إليها ، وفيما يأتي بيانه :

  .:اإلعالن ,وفي الشرع : اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ مخصوصة اَألذان لغة: تعريف اَألذان

) مرتان, ٢(، أشهُد أن محمدا رسول اهللا ) مرتان٢(، أشهُد أن ال إله إّال اهللا )مرات  ٤(:اهللا أآبر  ألفاظه
  ،ال إله إّال اهللا. ) مرتان٢(، اهللا أآبراهللا أآبر) مرتان٢(حّي على الفالح ) مرتان, ٢(حّي على الصالة 

  ).) مرتان٢(الفالح وهي:(الصالة خير من النومحي على وفي صالة الفجرزيادة بعد 

ا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصََّلاِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا (َي: ودليله في القرآن قوله تعالى:( دليل تشريعه
(إذا (:)(]،ومن السنة قوله ٩[الجمعة:))ِإَلى ِذْآِر اللَِّه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآْنُتْم َتْعَلُموَن

  ].٦٠٢[رواه البخاري: .)ن أحدآم)حضرت الصالة فليؤذِّ

  آل مسجد للصلوات الخمس والجمعة  اَألذان سنة مؤآّدة،على الكفا ية في حق الجماعة للرجال في حكمه:

  .اوالترتيب بين الكلمات ورفع الصوت به ، والتمييز ,: اإلسالم ، والذآورةشروط صحته

  : ُيسّن له مايأتي: سنن اَألذان

  .أن يتوجه المؤذن إلى القبلة  - ١

  أن يكون طاهرًا من الحدث.- ٢

  أن يؤذن قائمًا.- ٣

  لخلق والعدالة.أن يكون معروفًا با- ٤

وُيسن لسامع اَألذان اإلنصات ،وأن يقول آما يقول سن الصوت ، وصيَّتًا (عالي الصوت) , أن يكون ح- ٥
  ) لكن يقول في الحيعلتين : الحول وال قوة إّال بالّله.٥٨٦المؤذن.(رواه البخاري :

  سئلة: األ

  رَّف األ ذان في اللغة و المصطلح./ ع١س 

  لكريم على األذان اسم (النداء) اآتب اآلية  الدالة على ذلك./أطلق القرآن ا٢س

  / لألذان ألفاظ معلومة.فما هي؟٣س

  / مالذي يزيده المؤذن في أذان صالة الفجر؟٤س

  الفراغات اآلتية: /امأل٥س

يسُن أن يتوجه المؤذن الى  ________ وأن يكون طاهرًا من__________وأن  -  
  .يؤذن__________ وأن يكون حسن _____________ 



١٣ 
 

  الدرس السابع

  (اإلقامة)

بعد أن اطلعت على مفهوم األذان بقي أن تعلم أنه يوجد أذان آخر ُأطلق عليه أسم اإلقامة ،وهي على 
  النحو اآلتي :

  اإلقامة في اللغة والمصطلح:تعريف  -أوًال 

  :مصدر الفعل (أقام)،يقال:أقام بالمكان،أي ثبت.اإلقامة لغة

  :فهي سنة مؤآدة في الفرائض على المنفرد والجماعة،للرجال والنساء.أما في االصطالح

  آلمات االقامة:ثانًيا 

ا رسول اهللا ،حّي على ًد:اهللا أآبر اهللا أآبر،أشهد أن الإله إّال اهللا، أشهد أن محمقامة هيألفاظ اإل
  الصالة،حّي على الفالح، قد قامت الصالة قد قامت الصالة، اهللا أآبراهللا أآبر،الإله إال اهللا.

  ُسنن اإلقامة: -ثالًثا 

ُيسّن لها آما في األذان أن ُيقيم المؤذن قائمًا متطّهرًا ، مستقبًال القبلة، واليمشي في أثناء إقامته ،واليتكّلم ، 
  رط لها أن الُيفصل بين اإلقامة والصالة بفاصل طويل.آما وُيشت

  اإلقامة: و من الفوارق بين األذان - رابًعا 

األذان مثنى ،واإلقامة فرادى، إال التكبيرة (اهللا أآبر)،وإّال اإلقامة ،أي لفظ (قد قامت الصالة )فإنها - ١
  ُتكّرر مرتين.

ا شروط وسنن ويظهر أن شروطها وسننها هي أيًض .، واإلسراع في اإلقامةالترسل والتمّهل في األذان- ٢
  .،ويزاد على ذالك أن يكون المؤذن هو المقيُم ، وُيسن للسامع أن يقول:(أقامها اهللا وادامها)األذان

  :اإلقامة لغير الصالة

فعل ) ( ومما ُيندب له األذان في ُأُذن المولود اليمنى عند والدته ، آما تندب اإلقامة في اليسرى،ألنه
  ذلك في أذن الحسن حين ولدته فاطمة.

  :األ سئلة

  ا.ف اإلقامة لغة وأصطالًحرِّع/١س

  ؟لالقامة آلماتها المخصوصة.فما هي/٢س

  /بين سنن اإلقامة.٣س

  ختلف اإلقامة عن األذان في بعض األمور.فما هي؟ت/٤س



١٤ 
 

  الدرس الثامن

  بيان سنن الصالة (األبعاض)

  معنى مفردات الموضوع:  -أوًال    

  الّسنة:- ١

  :الطريقة المسلوآة من غيرافتراض.شرعًاو . : الطريقةالسنة لغة

، وهي :األقوال واألفعال التي يثاب فاعلها واليعاقب تارآها ،بل ُيعاتب وُيالم وسنن الصالةهي
  :أبعاض وهيئات.نوعان

  األبعاض:- ٢

  وهوجمع بعض ، والبعض الجزء من الشيء.

  ترآها بسجود الّسهو.والسنن األبعاض :هي التَي ُيجبر 

  سنن الصالة (األبعاض) : -اثانًي

  األبعاض خمسة أشياء وهي على النحو اآلتي :

  ثية والرباعية.الرآعة الثانية من الصالة الثال :التشّهد في األول

  ).:الصالة على النبي ( الثاني

  بعد الصالة عليه في التشهُّد األخير.)(: الصالة على النبي الثالث 

االخيرة من وترالنصف  القنوت في اعتدال الرآعة الثانيةمن صبح آل يوم وفي اعتدال الرآعة: الرابع
  .الثاني من شهر رمضان

  ) وآله بعد القنوت : : الصالة على النبي ( الخامس

  :وأفضل الدعاء هوأصله الطاعة،: لغة والقنوت

َعاَفْيَت، َوَتَولَِّني ِفيَمْن َتَولَّْيَت، َوَباِرْك ِلي ِفيَما َأْعَطْيَت، َوِقِني (اللَُّهمَّ اْهِدِني ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْن  
من عاديت، َتَباَرْآَت َربََّنا  نك تقضي وال يقضى عليك ,وِإنَُّه ال َيِذلُّ َمْن َواَلْيَت واليعزُّفإَشرََّما ْقَضْيَت،

  .)كَوَتَعاَلْيت فلك الحمد على ماقضيت ،استغفرك وأتوب إلي

  ثم تقول:وصل اهللا على سيدنا محمد  وآله وصحبه وسلَّم.

  :األسئلة 

  /بين معنى السنة لغة وشرعًا؟١س

  /متى ُيقرأ دعاء القنوت ؟ وماهو؟٢س



١٥ 
 

  الدرس التاسع

  سنن الصالة (الهيئات)

  الهيئات:

  وهي جمع الهيئة ، ومعناها في اللغة:الشارة،يقال :فالن حسن الهيئة .

  التي يكون عليها المصلي أثناء الصالة.ا:هي األحوال وشرًع

  وهيئات الصالة آثيرة منها مايأتي:

  رفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام،وعند آلَّ رآوع واعتدال ،وعند القيام من التشهُّداألول. - األول

  وضع بطن الكفَّ اليمنى على ظهر الكفَّ اليسرى تحت صدره وفوق ُسرته في القيام.- الثاني

  س لالستراحة بعد آلَّ سجدة ثانية.الجلو -الثالث

  النظر إلى موضع السجود. -الرابع

  وضع اليدين على أول الفخذين في جلستي التشهُّد. -الخامس

  التورك في الجلسة األخيرة ،واالفتراش في غيرها. -السادس

سهو في ومن ترك شيئًا من األبعاض المذآورة فالشيء عليه ،وصالته صحيحة،ولكن ُيَسنَّ له سجوُد ال

  أخر صالته قبل السالم،وهو سجدتان.(سيأتي بيانها).

  .،واليسجد للسهو عنها ًا منها فصالته صحيحةاهيئات الصالة إذا ترك المصلي شيئأّم

  :األسئلة

  / سنن الصالة نوعان .ماهما؟١س

/ نوع من نوعي سنن الصالة إن ترآه المصلي ُيسن أن يسجد سجود السهو له.ماهو؟ ومتى يسجد ٢س

  لذلك؟

  أن يسجد السهو له.ماهو؟ / نوع من سنن الصالة لو ترآه المصلي فال ُيسّن٣س

  



١٦ 
 

  العاشرالدرس 

 ( سنن عقب الصالة)

تؤدى عقب آل صالة ،وهي آما لقد ُذ آر فيما سبق السنن التي تؤدى أثناء الصالة ،وتوجد سنن أخرى 

         يأتي:

 اال ستغفار والذآر والدعاء: - ١

إذا أنصرف من صالة استغفراهللا ثالثًا،وقال :((الّلُهم أنت السالم ومنك السالم )(فقد آان النبي 

].والمنع  من رفع الصوت بذلك لإلمام إذا أراد تعليم ٥٩١[صحيح مسلم.تبارآت يا ذا الجالل واإلآرام))

 الناس بها، فإذا تعلموا خفض من صوته.

 االنتقال للنفل من موضع الفرض: - ٢

وهو أن يغير المصلي مكانه الذي أدى فيه صالة الفريضة إلى مكان آخر يصلي فيه صالة 

((فإّن أفضل ) :(النافلة.واألفضل له إن صلى في المسجد أن ينتقل إلى بيته فيصلي فيه، لقول النبي 

النافلة في اللغة النوافل ،جمع النافلة ،وو .]٧٨١[البخاري : )).الصالة صالة المرء في بيته إّال المكتوبة

 :طاعة غير واجبة .وهي في الشرع:الزيادة ،

  إذا صّلى الرجال في المسجد وآان وراءهم نساء ،فإنه ُيسن لهم البقاء في أماآنهم حتى ينصرفن.- ٣

 األسئلة:

 / من سنن مابعد الصالة ، االستغفار.فكم مرة أستغفرالنبي؟١س

 ه ؟بعد أن انصرف من صالت)(/ ماهو دعاء النبي ٢س

 ا؟وشرًع / من السنة االنتقال للنفل من موضع الفرض. فما هو النفل لغًة٣س

  

  

  

  



١٧ 
 

  الدرس الحادي عشر

  )بيان مبطالت الصالة(

  ، يقال: َبَطَل الشُيء،إذا آان على غير صواب.)َبَطل(جمع: اُلمبطِل،وأصله من  المبطالت

  ومبطالت الصالت مايأتي:

  األول:الكالم العمد:

  م ،اوغير ُمفهوم،من غير ذآر ودعاء.وفي الصالة بكالم ُمفهويقصد به النطق 

  الثاني:حصول عمل آثير:

  والمقصود به الفعل المخالف ألفعال الصالة ، آثالث خطوات بالرجل أو ثالث  حرآات بها أو باليد .

  الثالث:األآل أو الشرب:

أسنانه بقايا طعام فبلعها مع  مما يبطل به الصالة :األآل والشرب ،أوإدخال عود في أذنه ،فلوآان بين
  الريق دون قصد لم تبطل.

  آبر:الرابع: الحدث األصغر أو األ

  وذلك قبل التسليمة األولى، وال فرق بين أن يكون ذلك عمدًا أو سهوًا .

  الخامس: حصول نجاسة: 

  وهو أن تحصل نجاسة ببدن المصلي أو ثوبه أو مكانه.

  السادس:انكشاف شيء من عورته:

  حّد العورة بالنسبة لكل من المرأة والرجل في الصالة . وقد عرفت

  السابع:االنحراف عن القبلة:

  ستدبر المصلي القبلة بطلت صالته ،ألن استقبالها شرطلوا

  الثامن:تغيير النّية:

  وهو ان يعزم على الخروج من الصالة ، فإنَّ صالته تبطل بمجرد أن يطرأ هذا القصد عليه.

  .ي ،أوترآه له.(راجع موضوع أرآان الصالة):زيادة رآن فعلالتاسع

  األسئلة :

  / ما معنى(المبطالت)؟١س

  / عدد مبطالت الصالة؟٢س

  /ما المقصود ببطالن الصالة بحصول النجاسة؟٣س



١٨ 
 

  الدرس الثاني عشر

  ( بيان مكروهات الصالة)

  ا:وشرًع معنى المكروهات لغًة -أوًال 

  المكروه،وهوضدالمستحب،يقا ل :آرهت الشي ء أي ما أحببته.المكروهات فى اللغة:جمع 

  . واليعاقب على فعلهوالمكروه شرعًا :آّل ما ُيثاب المصلي على ترآه ،

  مكروهات الصالة: - ثانيًا 

  توجد تصّرفات ُيسنُّ اجتنابها، ويكره للمصلي أن يتلبّس بها ،نذآر منها مايأتي:

  االلتفات في الصالة:- ١

من المصلي بعنقه إّال لحاجة ، ولو آان االلتفات بصدره فحّوله عن القبلة فإنه تبطل صالته  يكره االلتفات
  لترآه رآن االستقبال.

  رفع بصره إلى السَّماء:- ٢

  والمستحب هو أن ينظر إلى مكان سجوده الإلى السماء.

  آّف الشعر و تشمير أطراف ثوبه :- ٣

  إزاره أي رفعه عن ساقه. رشّموالّشمر في اللغة :االختيال في المشي ويقال:

  الصالة عند حضرة الطعام.- ٤

  الصالة عند حصر البول أوالغائط.- ٥

  الصالة في األماآن اآلتية:الحّمام، الطريق, المقبرة ,والمجزرة ،والمزبلة.- ٦

  وُيستحب عند الفقهاء لمن أتى بالصالة على وجه مكروه إعادتها مادام الوقت باقيًا.

  األسئلة:

  معنى المكروه في اللغة و المصطلح؟/ بين ١س

  / ماهي مكروهات الصالة .عّددها؟٢س

  /ثّمة أماآن يكره الصالة فيها . فماهي؟٣س

  / امال الفراغات اآلتية:٤س

  يكره االلتفات من المصلي ب _________ ولو آان االلتفات ب__________

  فحوّله عن القبلة ،فإنه__________صالته.

  



١٩ 
 

  الدرس الثالث عشر

  شياء مخصوصة بالمرأة في الصالة)(أ

  ثّمة أمور في الصالة تخالف فيها المرأة الرجل وهي مايأتي:

َتُضمُّ المرأة في الصالة بعضها إلى بعض في أثناء السجود ، بخالف الرجل فإنه ُيسنُّ له أن ُيباعد  -أوًال

  مرفقيه ويرفع بطنه عن فخذيه. 

  تخفيض المرأة صوتها في حضرة الرجال األجانب ، فال تجهر بالصالة الجهرية . - ثانيًا 

شيء في أثناء صالتها لمن حولها،فإنها ُتصّفق بأن تضرب  ادت المرأة المصلية أن ُتنّبه علىإذا أر - ثالًثا 

بصوت  ء في الصالةأن ُيسّبحبيدها اليمنى على ظهر آّف اليسرى ،أما الرجل فيسنُّ له إذا نابه شي

  ،قائًال:(سبحان اهللا).مرتفع

...َوَلا ُيْبِديَن آما في قوله تعالى:((،جميع بدن المرأة عورة ماعدا وجهها وآّفيها،(وقدمّربيانه)-رابعًا 

  .)٣١النور: )).(ِزيَنَتُهنَّ ِإلَّا َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ...

اليسنُّ األذان للمرأة ،وُيسّن  لها اإلقامة (وقدمّر بيان آلماتها) وذلك بخالف صالة الرجل فاألذان  - خامسًا 

  مكتوبة.سنة له عند القيام إلى آّل صالة 

  األسئلة:

الرجل في ماذا تفعل المرأة مخالفة /ُيسّن للرجل أن يباعد مرفقيه ويرفع بطنه عن فخذيه في الصالة ,١س 

  ؟ذلك

  هل ُيسن األذان للمرأة ؟ وماذا يُسنَّ لها؟ /٢س

  /امأل الفراغات التالية:٣س

به شيء في _______أما الرجل فيسن له إذا ناإذا أرادت المرأة التنبيه على شيء في الصالة فإنها - ١

  .الصالة أن _________ 

  .جميع البدن المرأة _________ ماعدا _________و______- ٢

  



٢٠ 
 

  الدرس الرابع العشر

  (بيان صالة الجماعة)

  ع اإلسالم عددًا من لقاءات جماعية وعبادية بين المسلمين للتعاون والتعارف.شرَّ

  واصطالحًا: معنى الجماعة لغًة

  الجماعة لغة :عكس االنفراد ،والجمع ضدُّ الُمتفّرق .

  أفضلية صالة الجماعة:

تفضل صالة  صالة الجماعة(( ) :درجة،لقول النبي() ٢٧(ـ وهي أفضُل من صالة المنفرد ب

  ].٦١٨[البخاري : )).الفذ(الفرد) بسبع وعشرين درجة

  حكم صالةالجماعة:

  وهي فرض آفاية ،ومعنى آونها فرض آفاية : أنه إن فعلهاالبعض سقط عن الباقين.

أووحل شديد،أو واالعذرار المقبولة في التخلف عنها هي :المرض ،والخوف ،والمطر،أوريح عاصفة ،

  حّر أو برد شديدين ،أو جوع وعطش ظاهرين ،أومدافعة االخبثين وهما:البول والغائط.

  شروط الجماعة: 

إلمام ،آأن يقول :نويت أصلي الظهر مقتديًا، أو االنية، وهي :أن ينوي المأموم االقتداء ب- األول

  .مأمومًا،مثًال

  أو سماع صوته. ,  رؤية من خلفهأو علم المأموم بانتقاالت إمامه ،برؤيته، - لثانيا

  .إمكان وصوله إليه بالسير المعتاد-الثالث

  عدم تقدمه عليه في المكان.-الرابع

  األسئلة:

  وشرعًا؟ /مامعنى الجماعة لغًة١س

  ماالفرق بين أداء الصالة جماعة أو أدائها منفردًامن حيث األفضلية؟ ولماذا؟./ ٢س

  صالة الجماعة .فما هي؟ ./ثّمة أعذار أو رخص تبيح ترك ٣س



٢١ 
 

  الدرس الخامس عشر

  ( بيان صالة الجمعة)

  .)(صالة الجمعة من الفضائل التي اختص اهللا بها أمة سيدنا محمد 

  :حكم صالة الجمعة

  هي فرض عين على آل ُمكّلف ، ذآر،مقيم،غير معذور بنحو مرض أو غيره من األعذار.

  دليل مشروعيتها :

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصََّلاِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة قوله تعالى :((،ووجوبهادّل على مشروعية  الجمعة 
 ).٩ الجمعة:(.))َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْآِر اللَِّه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآْنُتْم َتْعَلُموَن

  شروط صالة الجمعة:

جماعة بأربعين ُمصّليًا من الذآور المكلفين المقيمين ،وأن يتقدم عليها خطبتان يشترط  لها أن تقع 
  بأرآانها وشروطها.

  أرآان الخطبة هي خمسة:

  ية والدعاء للمؤمنين., وقرآءة آ)،والوّصيُةحمُد هللا تعالى ،والصالة على نّبيه محمد(

  شروط الخطبتين مايأتي:

  الثاني: آونها في وقت الظهر.         األول :آونها بالعربية للعرب.         

  الرابع: القيام فيها.             .الثالث :إسماعهما ألربعين مصليا

  الخامس :الجلوس بينهما.                       السادس: المواالت بينهما.

  ُسنن الجمعة:

  آثار من الذآر. ة الكهف واإلُيَسنُّ لها الُغْسُل والتزيُُّن ،وقراءة سور

  األسئلة:

  / ماحكم صالة الجمعة ؟ومن هو المكّلف بها ؟.١س

  / ماهي أرآان خطبة الجمعة؟. ٢س

  / لخطبة الجمعة شروط .ماهي؟٣س

  /امأل الفراغات اآلتية:٤س

  -------------  مصليًا من---------- يشترط لصالة الجمعة أن تقع جماعة ب- ١

  ).  -------------  فاسعوا إلى(- ٢



٢٢ 
 

  الدرس السادس عشر

  (بيان صالة المسافر)

  مشقة، لذا خّفف اهللا عن المسافرالصالة في السفر. رففي الّس

  معنى السفر:

  لها .ج على قصد مسيرة ثالثة أيام ولياا :الخرو.وشرًعقطع المسافة: السفر لغة

  رخَّص اهللا للمسافر في صالته رخصتين: صالة المسافر:

  ا).ويسمى(قصًراألولى :اختصار في عدد رآعات الصالة ، 

  ا).الثانية :ضّم إحداهما إلى األخرى، ويسمى (جمًع

  :القصر -أوًال 

 يجوز له أن يصلي الظهر، والعصر ،والعشاءرآعتين، بدًال من أربع ، واألصل في مشروعية القصر

  ).١٠١(النساء:)).ِمَن الصََّلاِةَوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اْلَأْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْقُصُروا قوله تعالى:((

  ومعنى(ضربتم) أي سافرتم ،ويصح القصر بالشروط اآلتية:

  ا قبل السفرأو بعده.: دوام السفر في جميع صالته ، فاليجوزأن يصلي قصًراألول

  فرمنه (حدود البلدية).الذي يسا: أن يتجاوز سور البلدالثاني

سافر إليه ،فإذانوى الدخول والرجوع في المكان الذي ييومي )أيام غير ٤:أن الينوي المسافر إقامة (الثالث

ذلك أصبح المكان الذي سافر إليه في حكم موطنه ،فلم يعد يجوز له القصر فيه ،ويبقى له حق القصر في 

  الطريق فقط.

يقصر أن أما إذا آان ناويًا أن يقيم أقل من أربعة أيام فله القصر.وإن آان اليعلم مدة بقائه في السفر فله 

  إلى ثمانية عشر يومًا غير يومي دخوله وخروجه.

  مسافر المقيمين.ل: أن اليقتدى ُبمقيم ،ويصح أن يؤم االرابع

  ينقسم جمع الصالة الى قسمين:   : الجمع - ثانيًا 

  جمع تقديم ،بأن ُيقّدم المتأخرة إلى وقت األولى.- ١



٢٣ 
 

  خرَّ المتقدمة إلى وقت الثانية.بأن يؤجمع تأخير ، - ٢

  والصلوات التي ُيجمع بينها:الظهر مع العصر.والمغرب مع العشاء.

  :وشروط جمع التقديم مايأتي

  الترتيب بينهما ،بأن يقدم الصالة األولى صاحبة الوقت.- ١

  أن ينوي بداية جمع الثانية مع األولى.- ٢

  ويشترط لجمع التأخير مايأتي:   

  أن ينوي جمع األولى تأخيرًا خالل وقتها األصلي. - ١

  ان يدوم سفره إلى أن يفرغ من الصالتين معًا. - ٢

ا,ويبلغ مسافة ا بينهما،بل يبدأ بما شاء منهما.ويشترط في السفرأن يكون مباًحوشرط الترتيب ليس وارًد

  ا. )آم فصاعًد٨١(

  

  األسئلة:

  /ما معنى السفر لغة؟١س

  / رخص اهللا للمسافر في صالته رخصتين .ماهما؟٢س

  القصر للمسافر من القرأن الكريم؟/ مالدليل على جواز ٣س

  / يصح قصر الصالة بشروط .ماهي؟٤س

  /ينقسم جمع الصالة إلى قسمين.ماهما؟ ٥س

  

  

  

  



٢٤ 
 

  الدرس السابع عشر

  (بيان صالة الجنازة )

  .الجنازة صالةوآالمنا في من حق الميت على األحياء ،غسله وتكفينه،والصالة عليه ،ودفنه.

  (الجنازة)و(الميت):معنى  -أوًال 

  :جمعها :الجنازات ،والجنازة: سرير الميت .والّميت:من فارق الحياة.  الجنازة

  صالة الجنازة: -ثانيًا  

  وهي صالة المسلمين على الميت قبل دفنه، وآيفيتها على النحو اآلتي:

تقول: نويت أصلي أربع  ا من الحدث ،جاعًال الميت أمامك ،ثمًرمتطّها للعورة،أن تقف مستقبل القبلة،ساتًر

تكبيرات فرض آفاية على هذا الميت،ثم تقول:اهللا أآبر،مستحضرًا النية ،ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقول :اهللا 

أآبر،وتصلي على النبي ثم تقول :اهللا أآبر ،وتدعو للميت ،ثم تقول :اهللا أآبر ،وتسلُم عن يميِنَك وعن 

  يسارك.

  صيغة الدعاء للميت: -ثالثًا 

نيا هي تحصل بأّي دعاء , والدعاء المشهورهو:(الّلِهم هذا عبُدك وابن َعْبَدْيك، خرج من روح الدو     

ه فيها إلى ظلمة القبر، آان يشهد أن ال إله إال أنت وحدك الشريك لك وأن سيدنا وَسَعِتها ومحبوبها وأحّباؤ

ل به، وأصبح فقيًرا إلى رحمتك محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم؛ إنه نزل بك وأنت خير منزو

وأنت غنّي عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم؛ إن آان محسًنا فزد في إحسانه، وان آان 

مسيًئا .. فتجاوز عنه ...).وتقول في الصغير:(الّلهمَّ اجعله فرطًا ألبويه، وثقَّل به موازينهما، وأفرغ 

  .)الصبر على قلوبهما

  األسئلة:

  بّين معنى الجنازة والميت؟ /١س

  لى المسلمين أربعة أشياء . ماهي؟/ من حق الميت ع ٢س

  ؟/وضح آيفية صالة  الجنازة  ٣س

  للدعاء للميت صيغة مشهورة.ماهي؟ / ٤س



٢٥ 
 

  الدرس الثامن عشر

  (صالة النفل أو التطوع)

  معنى النفل و التطوع في اللغة والمصطلح: -أوًال 

عرفت النفل في موضوع (سنن عقب الصالة) ،فراجعه .أما التطوع:فهو فعل الطاعة واصطالحًا: طاعة 

  .آما هوالنفلغير واجبة 

  حكم صالة النفل (التطوع): - ثانيا 

  حكمها أنه ُيثاب المصلي على فعلها واليعاقب على ترآها.

  النفل التابع للفرئض: -ثالثَا 

مؤآدَّ، والمؤآدَّ عبارة عن رآعتين قبل الصبح ، ورآعتين قبل الظهر  هذا النفل قسمان : مؤآدَّ وغير

ورآعتين بعده ، ورآعتين بعد المغرب ،ورآعتين بعد العشاء ،والمراد بالسنن المؤآدة : هي ماواظب 

  نادرًا. على أدائها ، ولم يترآها إال )النبي (

بل فريضة العصر ، ورآعتان قبل صالة ق، وأربع رآعات أما غير المؤآّد: فرآعتان أخريان قبل الظهر

  المغرب ورآعتين قبل العشاء.

  وغيرها .،النفل الذي اليتبع الفرائض هي:صالة االستخارة  - ا رابًع

والعيدين والكسوف والخسوف واال ستسقاء ،والنوافل التي تستحب فيها الجماعة هي:صالة التراوح 

  منها بعون اهللا تعالى. أمكن  ذآره...وسنذآر ما

  األسئلة:

  ا؟واصطالًح /عرف التطوع لغًة١س

  ن صلوات النفل المؤآّدة مما تتبع الفرائض وغير المؤآدة؟/بّي٣س

  

  

  



٢٦ 
 

  الدرس التاسع عشر

  (صالة التراويح أوقيام رمضان) 

  التراويح سنة  مؤآّدة للرجال والنساء ، ويّسّن فيها الجماعة وتصح فرادى.

  يتروحون عقب آل أربع رآعات ، أي يستريحون. اوسّميت بهذ االسم ألنهم آانو

  األصل في مشروعيتها:

 :)واألصل في  مشروعيتها قول النبي (

  ).٣٧.(البخاري:له ماتقدم من ذنبه))ا واحتسابًا غفر(( من قام رمضان إيماًن

  نية التراويح:

  ينوي المصلي في آل رآعتين فيقول :نويت أصلي رآعتين من التراويح.

  رآعاتها:عدد 

  للعلماء في عدد التراويح ثالثة أقوال:

  إنها ثماني رآعات ثم الوتر. :الثالثرآعًة .        إنها ست وثالثونالثاني :إنها عشرون رآعة.  األول:

  :وقت صالة التراويح

  ووقتها بعد صالة العشاء وبعد سنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر.

  :فعلها في المسجد

) صالها مرة ثالث ليال متوالية ، ومرة ثالث ليال  متفرقة ، وفعلها في المسجد أفضل ،ألن النبي ( 

) أن رأى عمر بن الخطاب (رضي اهللا عنهوآان أصحابه يفعلونها في المسجد في جماعات متفرقة ، ثم 

  ).)البدعة هذه نعمت:((يصلون  بصالة قارئهم جماعة فقال يجمعهم على قاريء واحد َفَفعل ، فرآهم

  :األسئلة

  يت صالة التراويح بهذه التسمية؟لماذا سّم/١س

  ا دليل  مشروعيتها؟م/٢س

  آم عدد رآعاتها ؟ ومتى وقتها؟ /٣س



٢٧ 
 

  الدرس العشرون

  (صالة العيدين )

  معنى العيد :

  دوا تعيدًا , أي شهدوا العيد واحتفلوا به. :أعياد , يقال عّي العيد جمعه

  الفطر الذي يعقب شهر رمضان ،وبعيد األضحى ..يحتفل المسلمون بعيد 

  حكم صالة العيدين:

  ) منذ ُشرعت في السنة الثانية للهجرة  ..لم يترآها النبي ( هي َسنًة مؤآدة , ألنه

  وقت صالة العيدين:

  وقتها مابين طلوع الشمس وزوالها،ويسن فعلها بعد ارتفاع الشمس.

  آيفيتها :

ُيكًبر في الرآعة االولي سبعًا سوى تكبيرة اإلحرام،بعد االفتتاح وقبل صالة العيد رآعتان ُيسُن أن 

  التعوُّذ،وفي  الثانية خمسًا بعد تكبيرة القيام وقبل التعّوذ..

وُيَسّن فعلها جماعة ، وتصحُّ ُفرادى ،واالتيان بخطبتين آخطبتي الجمعة ,و ُيَسنُّ للخطيب أن ُيكّبر في 

  الفطر أحكام زآاة الفطر ،وفي عيد األضحى أحكام األضحية. ا ، ويعلمهم في عيداألولى تسًع

  وُيَسنُّ الغسُل في العيد ،والتطيُُّب ، والتزيُّن بأحسن الثياب. 

  التكبيرفي العيد:

  و االضحى.ُيَسنُّ التكبير بغروب الشمس ليلتي عيد الفطر

  :التكبير عقب الصلوات , هي

  أآبر،الإله إال اهللا، اهللا أآبر، وهللا الحمد)).((اهللا أآبر، اهللا أآبر، اهللا أآبر، اهللا 

  االسئلة :

  مامعنى العيد؟ /١س

  / عيدان يحتفل بهما المسلمون في آل عام .ماهما ؟٢س  

  / ماحكم صالة العيدين ؟ وما آيفيتها؟.  ٣س   



٢٨ 
 

  رس الحادي والعشرين الد

 ( صالة االستسقاء)

 :مفهوم االستسقاء في اللغة والمصطلح:أوًال

 ا:صالة تشرع عند احتباس مطر أوجفاف نبع أونهر.:طلب السقي.وشرًعاالستسقاءلغة

  حكمها: وهي صالة مسنونة عند ظهور الجفاف واحتباس المطر.      ا:ثانًي

  ا: آيفيتها:ثالًث

  لالستسقاء المندوب ثالث آيفيات:

    مطلق الدعاء في أي األوقات شاء المسلم ،وهي أدناها..  : الكيفية األولى

مكتوبة ،وخلف الصلوات  وهي وع الرآعة األخيرة من الصلوات الالدعاء بعد رآ الكيفية الثانية :

  أوسطها .

  وهي أآملها ، وتتم آاآلتي :الكيفية الثالثة :

  :مام فيأمر الناس بما يأتيأ اإليبد -١ 

  أ/التوبة الصادقة.

  صالح ذات البين..وإالصد قة على الفقراء ،ب/

  أيام متتابعة..صيام أربعة ج/

يخرج اإلمام بهم في اليوم الرابع وهم صائمون،في ثياب َبْذلة وخشوع إلى الفالة،فيصلي بهم رآعتين - ٢

  آرعتيى صالة العيد تمامًا.

ا  في الستغفار تسًعايخطب اإلمام فيهم خطبتين، آخطبتي العيد ،غير أنه ينبغي أن يفتتحهما ب - ٣

 قوله تعالى: ودليل ذلك. التكبيرن األولى،وسبعًا في الثانية، بدًال ع

  ). ١٠نوح: ()).َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َآاَن َغفَّاًرا((

  االسئلة:

 ا؟واصطالًح / عّرف االستسقاء لغًة١س
  /  ما حكم صالة االستسقاء؟٢س
 / لصالة االستسقاء آيفيات عدة. بيّنها. ٣س
 



٢٩ 
 

  الدرس الثاني والعشرون

 والخسوف)(صالة الكسوف 

 معنى الكسوف والخسوف: -أوًال 

 :احتجاب نور القمر. حتجاب ضوء الشمس ، أما الخسوف فهو: االكسوف لغة

وصالة الكسوف و الخسوف من الصلوات المشروعة، يلتجئ فيهما المسلم إلى اهللا  لكشف البالء واعادة 

 الضياء.

 حكمها: - ثانيًا 

والقمر آيتان من آيات اهللا الينكسفان لموت أحد وال لحياته،  إّن الشمس():(وهي سنة مؤآدة ، لقوله ( 

].وتسّن فيها الجماعة ، وُينادى ٩٠٤[مسلم : .فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف مابكم))

 لها:الصالة جماعة.

 آيفيتها:  -ثالًثا 

اءتان ،ورآوعان الكيفية التي تتحقق بها أدنى درجات الصحة هي :رآعتان ،في آل رآعة قيامان،وقر

 ،آالعادة بدون تطويل ويصح أن يصليهما آصالة الجمعة.

أماالكيفية الكاملة فهي :أن يكون في آل رآعة منهما قيامان يطيل القراءة في آل منها ،ثم إذا رآع أطال 

ا ،فإذارآع الرآوع الثاني أطاله بمقدار ثمانين آية.. فإذا أتمو الصالة الرآوع بما يساوي مائة أية تقريًب

  خطب اإلمام خطبتين آخطبتي الجمعة. 

 :االسئلة

 /بين معنى آل من الكسوف والخسوف؟ ١س

 /ماحكم صالة الخسوف والكسوف؟٢س

 حول الشمس والقمر؟ ) (/ماذا قال النبي٣س

 /بين آيفية صالة الكسوف والخسوف؟ ٤س

  



٣٠ 
 

  الدرس الثالث العشرون   

  (تحية المسجد) 

  .معنى التحية والمساجد -أوًال

ا:رآعتان يصّليهما وشرًع ، أي اُلمْلك هللا.:الُمْلك ، يقال: حّياك اهللا ، أي ملَّكَك، والتحيات ِلّلهالتحية لغة

  والجمع :مَساجد.أما المسجد فهو مأخوذ من الفعل (َسَجد) بمعنى َخَضَع ,  المكلف الداخل إلى المسجد

  دليلها :  - ثانيًا 

  ].٤٣٣) :((فإذا د خل أحدآم المسجد ، فال يجلْس حتى يصّلَي رآعتين)) [البخاري:حديث النبي (

  آيفيتها :  -ثالثًا 

التحية بالفرض ، أو بأي نفل  قبل الجلوس لكل داخل إلى المسجد ، وتحصل ةصالة رآعتين بعد الطهار

ادر االنسان الجلوس في المسجد بغير صالة, ومن دخل المسجد واإلمام في ،ألن المقصود أن اليبآخر

  وتحية المسجد الحرام الطواف .ي اإلقامة فال يصلي تحية المسجد.صالة مكتوبة ،أو بعد الشروع ف

  الحكمة من تحية المسجد : - رابعًا 

 المقصود منها القربة الىجد , الن تؤدى تحية المسجد اآرامًا للمسجد , وعبر بعضهم بتحية رب المس

  .طيب المسجد اذا دخل لخطبة الجمعةالملك ال البيت , ويستثنى من هذا خ الن داخل بيت الملك  يحيىاهللا,

  :االسئلة 

  / بين معنى آل من التحية والمسجد ؟ ١س

  / بين آيفية تحية المسجد ؟٢س

  / امال الفراغات االتية :٣س

  __________المسجد جمعه-أ

  ة المسجد اآرامًا______________تحي تؤدى- ب

  تحصل تحية المسجد ب ________________أو  بأي ____________-ج



٣١ 
 

  الدرس الرابع والعشرون

  (صالة الضحى)   

دليل مشروعيتها , )وإليك بيان معناها وآفيتها  و(من الصلوات النوافل التي واظب عليها النبي 

  وفضلها ووقتها وذلك على النحو االتي :

  الضحى : معنى -اوًال 

) واَلضحى: وقت ارتفاع النهار , واسم من سور القران الكريم , وهي السورة رقم ىوهو من الفعل (ضح

  ) في ترتيب المصحف الشريف .٩٣(

  آفيتها : - ثانيَا 

  رآعتان وأآملها ثماني رآعات .

  دليل مشروعيتها : -ثالثَا 

أوصاني خليلي بثالث : صيام  ثالثة أيام من آل شهر ,  :(( حديث ابي هريرة رضي اهللا عنه , قال

  .)(.(خليلي) يقصد به النبي))ورآعتي الضحى , وأن أو تر قبل ان أرقد

  فضلها : - رابعَا 

  .أواب ,وهو الراجع الى اهللا تعالى وهي صالة األوابين , وهو جمع

  وقتها :  - خامسَا 

  ووقتها من ارتفاع الشمس حتى الزوال .

  :االسئلة

  / ما معنى الضّحى؟.١س

  فية  هذه  الصالة ؟.ي/ بين آ٢س

  / اذآر الدليل على مشروعيتها ؟مع بيان وقتها؟.٣س

  



٣٢ 
 

  الدرس الخامس العشرون

  (صالة الِوتر) 

  وشرعًا: معنى الوتر لغًة -أوًال 

محكم آتاب  : الفرد ، وهو ضدالشّفع الذي معناه لغة:الزوج من العدد. وأقسم اهللا تعالى بهما في الوتر لغة

  ، وقد يراد بالشفع الرآعتان اللتان تسبقان الوتر فقط.) ٣الفجر: ()).َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر, بقوله:((

: فهي سنة مؤآدة، وانما سّميت بذلك ألنها تختم برآعة واحدة ، على خالف الصلوات اشرًع رأما الوت

  األخرى.

  دليل مشروعيتها:  - ثانيًا 

  ).٤٥٢أهل القرآن أوتروا، فإنَّ اَهللا وتريحب الوتر ) (الترمذي : :(يا)(وهو قول النبي 

  وقت الوتر: -ثالثًا 

  ووقتها ما بين صالة العشاء وطلوع الفجر .

  آيفيتها: - رابعًا 

ومنتهى الكمال فيها تان متصلتان ، ثم رآعة منفردة , وأقل الوتر رآعة ، وأقل الكمال ثالث رآعات رآع

  على رأس آل رآعتين،ثم يختم بواحدة. إحدى عشرة رآعة، ُيسلم

  

  األسئلة:

  / بين معنى الوتر وضده؟١س

  / أذآر دليل مشروعية الوتروعدد رآعاتها؟٢س

  / ما هو وقت أداء صالة الوتر؟٣س

  

  



٣٣ 
 

  

  

 

 

 

  

  

  الفصل الثاني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّْد ِبِه َناِفَلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا  

  )٧٩اإلسراء(

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



٣٥ 
 

  الدرس السادس والعشرون

  هجد)(معني الّت 

ا,صالة ُتقام وهو من الفعل (َهَجَد),يقال:(َهَجَد) ,و(تهجد)أي سهر ومنه قيل لصالة الليل:( التهجد) وشرًع

  آخره.في ليًالخصوصًا 

  :دليل مشروعيتها

َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا  قوله تعالى:(( هايات من القرأن الكريم , منهو آ

  ].١٦[السجدة:  )).َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن

  فيتها :يآ

ثمانية .ويندب احياء ليالي العيدين (الفطر واْالضحى) ,  اتها من رآعتين الىوعدد رآعيندب فعلها ليًال, 

  ذي الحجة.من عشر الحياء ليلة القدر , وليالي ة من رمضان الليالي العشر اْالخيرالو

يلة من هذه الليالي في المساجد احياء ل باْالسحار .أما اجتماع الناس على ويندب االآثار من االستغفار

  ) وال الصحابة .غيرها فغير مستحب  :ْالنة لم يفعله النبي (و

بكثرة السجود يكثر ن القراءة تكثر بطول القيام , و الوطول  القيام أفضل من آثرة السجود ,

  ,والقراءة أفضل .التسبيح

  

  اْالسئلة :

  س/ مامعني التهجد لغة و شرعَا؟

  صالة التهجد (الليل) . / اذآر آية تدل على٢س

 آم عدد رآعات صالة التهجد ؟/ ٣س

 

  

  



٣٦ 
 

  الدرس السابع والعشرون

  )صالة االستخارة(

  معني االستخارة :

الفعل (َخيَر) , والخير . أصله من يخر لك يقال : استِخراَهللا –: طلب الِخَيَرِة في الشيء  االستخارة لغة

  .ضد  الشر

  .الُيعرف وجه الصواب فيهاحة التي :طلب ما فيه الخير, وتكون في االشياء المباوشرعًا

  : دليل مشروعيتها

  ) ُيعّلمنا االستخارة في اْالمور آِلها  .هو حديث جابر قال : آان النبي (

  :آيفية  صالة  االستخارة 

  تتوضْا وضؤك للصالة .- ١

  النية , البد من النية  قبل الشروع فيها . - ٢

) وفي الرآعة  الثانية (الكافروند الفاتحة سورة :تصلي رآعتين , والسنة أن تقرأ بالرآعة اْالولى بع - ٣

  االخالص) .(بعد الفاتحة سورة 

  في آخر الصالة تسلم . - ٤

  بعد السالم تدعو بالدعاء اْالتي :- ٥

(اللهم اني استخيرك , واستقدرك بقدرتك , وأسألك من فضلك ,فانك تقدر وال أقدر, وتعلم وال أعلم , وانت 

يني و معاشي  فاقدره لي , ويسره لي  , ثم  ا لي في دعلم إن آان هذا اْالمر خيًرعالم الغيوب ,اللهم إنك ت

لمستخير  يسمي حاجته عند قوله بارك لي فيه, وإن آان فيه شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه )وا

  هذا اْالمر).:(

  : اْالسئلة

  / مااالستخارة في اللغة و المصطلح ؟.١س

  ؟. / ما دليل مشروعية  االستخارة٢س

  /  بين آيفية  صالة االستخارة ؟.٣س



٣٧ 
 

  الدرس الثامن والعشرون

  (صالة الخوف)

 , قال تعالى: االمن ْالوطانهم اطلبو –عليهم السالم  –نبياء المن االخوف ضد اال

  ].١٢٦[البقرة:)).َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا َآِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت((

  : تعريف صالة الخوف

لمسلمين أقلهم ثالثة , والخوف وتكون في طائفة من ا لتي سببها الخوف من قتال أو غيره ,هي الصالةا
  قسمين : على

ا , واقًف الة , فهذا يصلي على حسب حاله  سواء صلىاالنسان من الص : خوف شديد ال يتمكن فيه اْالول

  جهة القبلة او غيرها . آان  الى, سواء ما شيًا, او راآبًا

  .: خوف يتمكن معه  االنسان من إداء صالة الخوف الثاني

  مشروعيتها :

مة داعش آوردستان ضد منظعن دفاعهم االبطال و  : قتال  الثيشمةرطة ُتشرع في آل قتال مباح , مثاله

ِإْن َآاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُآْنُتْم َمْرَضى َوَلا ُجَناَح َعَلْيُكْم , قوله تعالى:((. و دليل مشروعيتهااالرهابية

  ].١٠٢[النساء: )).َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُآْم ِإنَّ اللََّه َأَعدَّ ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا

  آيفيتها :

رآعتين  سلموا  ام ,فاذا صلوالثانية تصلي  مع االمايقسمون إلى مجموعين ,االولى تقف أمام العدو , و

عتان  االخيرتان االمام . تكون الرآ ن مع الثانية  فيصلون  خلففتأتي المجموعة االولي فيتبادلون االماآ

  .لالمام نفًال له

, النه المسلم أداء  الصالة في اوقاتها , ويأثم بتأخيرها  بغير عذر , و من العذر  خوف  العدووواجب 

)الخندق ) أخر الصالة  يوم.  

  لة :االسئ

  الخوف ؟ / ما معنى١س

  /عرف صالة الخوف ؟٢س

  قسمين ما هما ؟ /ينقسم الخوف المتعلق بالصالة الى٣س

  /بين آيفية  صالة الخوف ؟٤س



٣٨ 
 

  تاسع والعشرونالالدرس 

  (سجود السهو)

  .بالسهو هنا سهو المصلي في صالته : نسيان شْيء . والمقصود السهو لغة

  حكم سجود السهو :

  .يسجد لم تبطل صالته سنة عند حدوث سبب من أسبابه ,فان لم هو

  :دليل مشروعيتها

 ) الظهر أو العصر , فسّلم ,فقال له ذو اليدين : دليله حديث أبي هريرة قال : صلى بنا النبي (

  ؟)حق مايقول) َأال,) :((الصالة يا رسول اهللا , أنقصت ؟ فقال النبي (

  ).١١٦٩.(البخاري:سجدتين سجد ثم ,يينُأخر ى رآعتينفصل نعم,:قالوا

  أسباب سجود  السهو :

  ا من أبعاض الصالة  آالتشهد األول أوالقنوت .أن يترك المصلي بعًض- ١

ا , و هو ال يزال في أو  أربًع ت , فلو شك هل هو صلى الظهر ثالًثابه من الرآعا الشك في عدد ما أتى - ٢

  .ضيف  رآعة  أخرى , ثم يسجد للسهوالصالة , فيفرض أنه صلى ثالثًا, وي

, ثم  تنبه  إلى  تى برآعة  زائدة  سهوًاأ ارتكاب فعل منهي عنه سهوا ,  آما إذا تكلم  بكلمات قليلة  أو - ٣

  لك  وهو في صالته فيسجد للسهو .ذ

قرأ القنوت لتشهد , أو ا ,مثاله: قرأ الفاتحة  في جلوس اا آان أو بعًضنقل  شيء من أفعال الصالة , رآًن- ٤

  .في الرآوع

  : محلهآيفية السجود و 

  سجودالسهو سجدتان, ينوي بهما المصلي سجودالسهو,ومحله آخرصالته قبل السالم.

  : االسئلة

  ف السهو لغة , وبين سجود السهو ؟/ عر١س

  لم يسجد للسهو ؟/ ما حكم سجود السهو ؟ وهل تبطل صالته لو٢س

  ؟ مشروعيته/ما دليل ٣س

  السهو أسباب . فما هي ؟/ لسجود ٤س



٣٩ 
 

  الزآاة  

  تمهيد:

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

  وبعد...

تكريم , جاء لفقد عني االسالم بالمجتمح االنساني وعالج مشكالته وأدوائه, وذلك ألنه دين انساني

  االنسان, ففيه تتعانق المعاني الروحية واالنسانية.

يتأثر به و يؤثر فيه,ويعطيه   يتصور االنسان منقطعا ومنعزًال, بل يتصوره دائمَا في مجتمعواالسالم ال

ا, فانه عني عناية خاصة بالفئات الضعيفة فيه اذا آان االسالم قد عني بالمجتمح عموًموآما يأخذ منه,

لرقاب, وذلك ألن آل واحد من هذه بتكرار الدعوة الى االحسان باليتامى, والمساآين, وابن السبيل , وفي ا

ا في ناحية, فاليتيم ضعفه من فقدان األب , والمسكين ضعفه من فقدان المال, وابن االصناف يشكو ضعًف

السبيل ضعفه من فقد الوطن , والرقيق ضعفه من فقد الحرية. ولذلك فرض االسالم للفقراء وذوي الحاجة 

الفريضة االسالمية العظيمة التي اهتم بها القرآن  الزآاةالحق هو ا في أموال األغنياء, آان ذلك ثابًت احًق

  والسنة , وجعلها ثالثة دعائم االسالم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٠ 
 

  الدرس  الثالثون

  ( معنى الزآاة والصدقة)

  , أي نما وزاَد.:الزيادة , يقال: زآا الزرع زآاًء الزآاة لغة

تطهر منه ,آانت لفظة الزآاة تدل على الطهارة و و اال اذا خلص مما يفسد الزرع لما آان الزرع ال ينمو

  ا.أيًض

  : تطلق على الحصة المقدرة من مال في مال مخصوص لمالك مخصوص.الزآاة شرعَا

سميت هذه الحصة المخرجة زآاة , ألنها تزيد في المال الذي أخرجت منه وتطهره, وتطهر نفس و

  معنى النماء والطهارة.المزآي من البخل. فعلم من ذلك أن الزآاة تدل على 

  :الفرق بين الزآاة والصدقة

النصوص الشرعية عبرت عن الزآاة بالصدقة,فالزآاة قد تسمى في لغة القرآن والسنة: (صدقة) آما في 

َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه َسِميٌع ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزآِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلاَتَك قوله تعالى:((

 ].١٠٣[التوبة: )).َعِليٌم

؛ ضة الزآاة يوقد يتصدق المسلم ولكن ليس باسم فربتغي بها المثوبة من اهللا تعالى.: هي العطية تالصدقةو

  . طوعفريضة فهي زآاة , واذا آانت غيرها فهي ت تفالصدقة اذا آانألن في المال حقَا سوى الزآاة , 

  

  

  االسئلة: 

  ؟وشرعَا/  عرف الزآاة لغة ١س

  /  بين الفرق بين الزآاة والصدقة ؟٢س

  /  لو آانت الصدقة من غير الفريضة .فماذا تسمى؟٣س

  

  



٤١ 
 

  الثالثونو يداحالدرس  ال

  ( وجوب الزآاة )

رفق قبل بيان وجوب الزآاة ومنزلتها في االسالم يحسن أن نذآر أَن األديان السماوية آانت دعوتها الى ال

من آل فلسفة بشرية, أو ديانة وضعية, أو شريعة أرضية, أثرَا بالفقراء والضعفاء أجهر صوتا, وأعمق 

  فلم تخل دعوة نبي من األ نبياء ( عليهم السالم) من هذا الجانب االنساني الذي سماه القرآن الكريم (زآاة).

  علمت معنى الزآاة بقي أن تعلم معنى الواجب:

َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه َلُكْم ِفيَها َخْيٌر آما فی قوله تعالی:((عن السقوط , فالواجب لغة:عبارة

َسخَّْرَناَها رَّ َآَذِلَك َفاْذُآُروا اْسَم اللَِّه َعَلْيَها َصَوافَّ َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَت

أما الواجب في اصطالح الفقهاء فهو, مايثاب بفعله , أي سقطت ، ].٣٦[الحج: )).َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن

  ويستحق بترآه عقوبة , مالم يوجد عذر.

) الى المدينة , قبيل أوجب االسالم الزآاة على المسلمين في السنة الثانية من هجرة النبي ( وجوب الزآاة:
  صوم رمضان. فرض

 قوله تعالی:،فدليلها من القرآن،  ودليل مشروعيتها القرآن الكريم والسنة النبوية دليل مشروعيتها:

  ].٤٣[البقرة: )).َوَأِقيُموا الصََّلاَة َوَآُتوا الزََّآاَة َواْرَآُعوا َمَع الرَّاِآِعيَن ((

 محمدَا((بني االسالم على خمس : شهادة أَن ال اله اال اهللا وأَن :)أما دليلها من السنة فهو قول النبي (

  يتاء الزآاة, والحج, وصوم رمضان))., وإقام الصالةرسول اهللا , وإ

: أن تعود االنسان على البذل والعطاء, وتقوي آصرة األخوة والمحبة, وتحافظ على مستوى ومن فوائدها

  البطالة, وتطهَر القلوب من الحسد واالحقاد. الكفاية ألفراد المجتمح , وتقضي على عوامل

  االسئلة:

  ؟/ عرف الواجب لغة وشرعَا١س

  / ما الدليل من القرآن على وجوب الزآاة؟٢س

  / اذآر حديثا دَل على وجوب الزآاة على المسلمين؟٣س

  / امأل الفراغات اآلتية: ٤س

  ـــــــــــــــــــــــــ .األديان السماوية آانت دعوتها الى ــــــــــــــــــــ و ــ- ١

  أوجب االسالم الزآاة في السنة ـــــــــــــــــــــــ من ــــــــــــــــــــــــــــــ .- ٢

  من فوائدها أن تعود االنسان على ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــ.- ٣



٤٢ 
 

  لثاني والثالثونالدرس  ا

  الزآاة)( َمن تجب عليِه 

  تجب الزآاة على من توفرت فية الشروط اآلتية:

    االسالم:- ١

لك قول أبي بكر ((رضي اهللا والدليل على ذمطالبة في الدنيا على غير المسلم ، فال تجب الزآاة وجوب 

  )١٣٨٦(البخاري:  على المسلمين )الصدقة التي فرضها رسول اهللا (ي )) ، أهذه فريضة((: عنة))

  النصاب:ملكية - ٢

  وهو حد أدنى من المال بحسب نوع األموال التي تجب فيها الزآاة.

بل مال , فاالوالمال: مفرد, جمعه: األموال وهي آل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتالآه من األشياء ,

ة يسمى (النصاب) في لغ محددَا واذا بلغ المال مقدارَا, والغنم مال والذهب والفضة مال ,  والبقر مال 

  الفقهاء.

مرور حول قمري آامل على ملكية النصاب , فال زآاة في المال مهما بلغ اَال بعد مرور عام آامل - ٣

(أبو  .: ((ليس في مال زآاة حتى يحول عليه الحول)) )(عليه, والدليل على ذلك قول النبي 

  ).١٥٧٣داود:

  .والحول: هو اثناء عشر شهرَا قمريَا

ط َحَوالن الَحول): الزروع والثمار والدفائن, فال يشترط الحول في وجوب وسيتثنى من هذا الشرط (شر

ِان شاء  –بل تجب الزآاة فيها , فور الحصول عليها , وسيأتي تفصيل الكالم في ذلك  ؛زآاة هذه األموال 

  اهللا تعالى.

  األسئلة:

  / ثمة شروط يلزم توفرها على من تجب عليه الزآاة . ما هي؟١س

  بالمال الذي تجب فيه الزآاة؟/ ما المراد ٢س

  



٤٣ 
 

  الدرس  الثالث  والثالثون

  ( الزآاة في مال الَصبي والمجنون)

  معنى الَصبي والمجنون:

  الصبي: الغالم, والجمع: ِصبَية, والجارية , َصبية , والجمع, الَصبايا.

  , أي فقد عقله . معروف , يقال: جَن الرجل جنونَا والمجنون:

تي سبق ذآرها تبين أنه ال يشترط لوجوب الزآاة في المال بلوغ صاحبه وال من خالل بيان الشروط ال

  عقله.

  معنى وجوب الزآاة في مال الصبي والمجنون :

يؤدها آل منهما عوقب يوم  بحيث لولم مالهماخراج الزآاة من وليس المعنى أنهما مكلفان شرعَا بإ

ا أن ممنه ذا تكاملت فيِه شرائطه. فيجب على ولي آلٍّا ام,وانما المعنى أَن حق الزآاة متعلق بأموالهالقيامة

  يؤدي هذا الحق ألصاحبه.

  دليل وجوب الزآاة في مال الصبي والمجنون:

َواللَُّه ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزآِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلاَتَك َسَكٌن َلُهْم :((قوله تعالى:أوًال

 ].١٠٣[التوبة: )).َسِميٌع َعِليٌم

) أن لمن حرم منه, وأمر نبيه ( ملك عباده المال , وجعل فيه حقَا فقد دلت األية الكريمة على أن اهللا

  يأخذ هذا الحق من المال له , ولم يفرق اهللا بين مالك وآخر.

الصدقة التي  ))((هذه فريضة :الحديث السابق الذي رواه البخاري عن أبي بكر (رضي اهللا عنه) :ثانيَا

  . فالمسلمون آلمة عامة.) على المسلمينفرضها رسول اهللا (

  األسئلة:

  / بين معنى آل من الصبي والمجنون؟١س

  / ما معنى وجوب الزآاة في مال الصبي والمجنون؟٢س

  اة من مالها؟/ من يقوم باءخراج الزآ٣س

  / ما الدليل من القرآن والسنة على وجوب الزآاة في مالهما؟٤س



٤٤ 
 

  لرابع والثالثونالدرس ا

  ( صفة المال الذي تجب فيه الزآاة)

آما لم يفصل المقادير ؟لم يحدد القرآن الكريم األموال التي تجب فيها الزآاة . ما هي؟ وما شروطها

) هو المكلف ببيان ما أنزل اهللا من وذلك ألن الرسول (الواجبة في آل منها, وترك ذلك للسنة , 

  القرآن , وهو أعلم الناس بمراد اهللا.

  صفة مال الزآاة:

هو صفة الَنماء, وهو مال قابل للنمو والزيادة يتعلق به  لان األساس الذي تتعلق بموجبه الزآاة باألموا

  امدة ال يتعلق به حق الزآاة.حق الزآاة , وآل ماال يقبل النمو والزيادة من األموال الج

أدوات فالبيت الذي يسكنه االنسان مال, والثياب التي يلبسها مال, والكتب التي في مكتبته للقراءة مال,و

  يه مال, فهل تجب في آل ذلك الزآاة؟الحرفة التي يعمل فيها بيد

كلفين, وأن ايجاب الزآاة العدل الذي جاء به االسالم , واليسر التي جاءت به شريعته, يمنعان ارهاق الم

  , عند تكرر السنين.ي الى أن يصير صاحبه فقيرَافي المال الذي ال نماء فيه يؤد

  المال الحرام ال زآاة فيه:

ير والرشوة, والربا واالحتكار والغش حرام, فلو آان , والتزوالغصب والسرقةالمال المكتسب عن طريق 

لى فإال تفريغ ذمته برده الى أربابه , وإ ألن الواجب عليهالخبيث من المال نصابا ال يلزمه الزآاة , 

  الفقراء , ويجب التصدق به آله.

  األسئلة:

  / ما المقصود بالَنماء ؟١س

  / هل في المال الحرام زآاة ؟ وماذا يفعل به من اآتسبه؟٢س

  

  

  



٤٥ 
 

  والثالثونالخامس  الدرس

  ( النقدان)

ى مفرده : النقد , والمراد بهما: نوالنقدان: مثنها النقدان , ها القرآن الكريم, مهناك أنواع من المال , ذآر 

دخل تحت الملك حقيقة أو ما راهم بمعنى: أعطاه اياها. آما أن المقصود بهاالذهب والفضة, يقال: نقده الد

  , أي سواء آان التعامل الفعلي بها أو بأوراق تقوم مقامها.مجاًزا

  الدليل على وجوب الزآاة في النقدين:

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَلا ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب ((،قوله تعالى :الدليل هو

ما يتعلق به من الزآاة .والمال المكنوز: هو المال الذي لم  حبسوالمقصود بالكنز : ]٣٤[التوبة:  )).َأِليٍم

  تؤَد زآاته.

  الذهب والفضة التي تتعلق بها الزآاة:أنواع 

  الدراهم الفضية والدنانير الذ هبية, وما هو في حكم آل منهما من الذهب أو الفضة المسكوآين للتعامل.- ١

  والسبائك جمع السبيكة , يقال : سبك الفضة , بمعنى : أذابها.السبائك من آل من الذهب والفضة , - ٢

  ة المعدة لالستعمال أو الزنية.األواني والقطع الفضية والذهبي- ٣

  ال زآاة في الحلي :

من الكثرة الى حد السرف في عرف الناس , وآذلك  باِلغَااذا آان للمرأة حلي من ذهب أو فضة , ولم يكن 

ونصاب الذهب هو عشرون فيه. ألنه مال جامد ال نمو فيه ,  خاتم الفضة للرجل , فال تجب عليهما الزآاة

  عند حوالن الحول. درهمَا) ٢٠٠ضة (, ونصاب الفمثقاَال

  األسئلة:

  / ما المراد بالنقدين؟١س

  / ما الدليل على وجوب الزآاة في النقدين؟٢س

 / ما أنواع الذهب والفضة التي تتعلق بها الزآاة؟٣س

  



٤٦ 
 

  سادس والثالثونال الدرس

  ( األنعام)

  , ويلحق بها المعز. معنى األنعام : األنعام جمع نعم . والنعم: االبل , والبقر , والغنم

كر (رضي دَل على ذلك حديث أنس بن مالك (رضي اهللا عنه): أن أبا ب :دليل وجوب الزآاة في هذه األجناس
وفي أو له بعد ذآر (البسملة ), ((هذه فريضة الصدقة التي فرضها اهللا عنه) آتب له آتابَا وبعثه الى البحرين,

  ) على المسلمين)).رسول اهللا (

  ), فيه ذآر هذه األجناس .١٣٨٦طويل رواه البخاري (وهو حديث 

  :نصاب األنعام ومقدار ما يجب فيها

 أدنى درجات نصابه ثالثون , فال زآاة فيما دون ذلك: ّن: فإقرالب

  القدر الواجب  النصاب  ت

  تبيع أو تبيعة (وهو ماله من العمر سنة).  ٣٩الى  ٣٠من   ١

  ماله سنتان).مِسنة (وهي من البقر   ٥٩الى  ٤٠من   ٢

  تبيعان.  ٦٩الى  ٦٠من   ٣

  مِسنة وتبيع.  ٧٩الى  ٧٠من   ٤

  مِسنتان.  ٨٩الى  ٨٠من   ٥

  ثالثة أتبعة.  ٩٩الى  ٩٠من   ٦

  مسنة وتبيعان.  ١٠٩الى  ١٠٠من   ٧

  مسنتان وتبيع.  ١١٩الى  ١١٠من   ٨

 

وجب فيها واحدة منها , ثم ان القدر  زآاة فيها حتى تبلغ أربعين رأسَا, فإذا بلغت أربعين رأسا:   فال منغال
 ضابط معين نوضحه في الجدول اآلتي:الالواجب فيها , يزداد آلما ازدادت االغنام طبًق

  القدر الواجب  النصاب ت

  شاة واحدة, ذات عام واحد من الضأن, وعامين ان آانت من المعز.  ١٢٠الى  ٤٠من   ١

  شاتان.  ٢٠٠الى  ١٢٠من   ٢

  ثالث شياه.  ٣٠٠الى  ٢٠١من   ٣

  

  ويشترط في األنعام أن تكون سائمة: أي ترعى الكأل المباح أآثر السنة, وأن ال تتخذ للعمل آالحراثة والتحميل.



٤٧ 
 

  رس السابع والثالثونالد

  (الزروع والثمار)

  :معنى الزروع والثمار

َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم ((تعالى :الزروع جمع الزرع, والزرع: االنبات , يقال زرعه اهللا أي أنبته , ومنه قوله 

مفرده : الثمر , يقال : أثمر الشجر أي طلع , جمع أما الثمار فهو].٦٤الواقعة: [)).َنْحُن الزَّاِرُعوَن

  ثمره.فتجب الزآاة فيها اذا آانت مما يقتاته الناس , ويمكن ادخاره.

, والَذرة,  , والعدس , والحمصز: اَلرطب والعنب , ومن الزروع: الحنطة , والشعير واألرومن الثمار

  .....الخ.

  : دليل وجوب الزآاة فيها

َن َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْخَتِلًفا ُأُآُلُه َوالزَّْيُتو((تعالى:قوالهللا 

ُآُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َوَلا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيِحبُّ َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه 

  .]١٤١[األنعام: )).اْلُمْسِرِفيَن

  والنصاب الذي يشترط أن يتوفر في الزروع والثمار:ما ال يقل عن خمسة أوسق آيال.

  لوين وأربعين جراما.ا, والصاع يساوي آيوالوسق الواحد ستون صاًع

  واذا آان سقي الثمار والزروع بآلة وآلفة ففيها نصف العشر.

  االسئلة:

  / بين معنى الزروع والثمار؟١س

  / ما دليل وجوب الزآاة في الزروع والثمار؟٢س

  / ما مقدار الزآاة في الزروع والثمار ؟ ومتى يكون نصف العشر؟٣س

  

  

  



٤٨ 
 

  من والثالثونالدرس الثا

  والِرآاز)( المعدن 

  معنى المعدن والرآاز:

  المعدن هو: ما يستخرج من مكان خلقه اهللا فيه, والجمع : المعادن .

  .د في االرض من دفائن أهل الجاهليةوأما الرآاز فهو: ما يوج

  والمقصود بها الذهب والفضة المستخرجان من باطن االرض.

تحت االرض, اال أن المعدن هو ما يستخرج فالمعدن والرآاز أو الكنز بمعنى واحد وهو آل مال مدفون 

من مكان خلقه اهللا في االرض يوم خلق االرض , والرآاز أو الكنز هو الماَل المدفون بفعل الناس . هذا 

  هو الفرق بينهما.

  : دليل وجوب الزآاة في المعدن

  ) أخذ من المعادن القبلية الصدقة.ما رواه البيهقي أنه(

  والمدينة.والقبلية: قرية بين مكة 

  :دليل وجوب الزآاة في الرآاز

((وفي الرآاز ) قال : هو ما رواه البخاري عن أبي هريرة (رضي اهللا عنه). عن رسول اهللا (

  ).١٤٢٨الخمس)). (البخاري : 

, أو أن آثيرَاأو قليَال النصاب , أنه يجب الخمس فيما وجد من الكنوز سواء آان عدِّ ظاهر الحديث عدم و

  الى رأي ولي أمر المسلمين يضعه حيث تقتضيه مصلحة الدولة. مصرفه يرجع

  األسئلة:

  / بين معنى المعدن والرآاز؟١س

  / اذآر الدليل على وجوب الزآاة في المعدن والرآاز؟٢س

  / هل حِدد نصاب الزآاة في المعدن والرآاز؟٣س



٤٩ 
 

  ثالثونالدرس التاسع وال

  ( زآاة الخليطين)

  معنى الخليطين:

  مفرده الخليط, أصله من الفعل(خلط).والخلطة بضم الخاء معناه:الشرآة. الخليطان مثنى

  القصد من الخليطين في باب الزآاة:

  يقصد بالخليطين في باب الزآاة: ماالن زآويان لشخصين.

  أقسام الخليطين:

  يقسم هذا المال الى قسمين:

  اآلخر. : خلطة شيوع. أي ان ما يملكه آل شخص غير مميز عما يملكه الشخصاالول

  بل هما منفصالِن مميزان. ،: خلطة مجاورة: ويقصد به أن المالين غير ممَتَزَجينالثاني

  آيفية أداء زآاة الخليطين:

ا, ذا بلغ مجموع الخليطين نصاًبفإ ،امفي تعلق الزآاة به ،ماَالواحدَا –من أي القسمين آانا -الخليطان  يعدُّ

  وحال عليه الحول وجبت الزآاة فيها.

  :ماَالواحدَاشروط اعتبار الخليطين 

  فال شرآة. بقرَاواآلخر  غنمَافلو آان أحدهما  ،أن يكون الماالن من جنس واحد- ١

  ا فأآثر.آون مجموع المالين نصاًب- ٢

  دوام الخلطة سنة ان آان المال مما يجب فيه الحول.- ٣

  األسئلة:

  / بين معنى الخليطين لغة؟١س

  في موضوع الزآاة؟/ ما المقصود من الخليطين ٢س

  / ما هي آيفية أداء زآاة الخليطين؟٣س



٥٠ 
 

  الدرس األربعون

  ( عروض التجارة  )

  معنى العروض والتجارة:

  العروض جمع العرِض, يقال : عرض السيارة للبيع .

  والتجارة: معروفة في البيع والشراء .

  ال تختص بنوع معين من المال.وهي  ،والمقصود بها في االصطالح : تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح

  أما العروض فهي : السلع التي تقلب في األيدي بغرض الربح .

  دليل وجوب الزآاة في أموال التجارة:

َيمَُّموا َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َآَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْلَأْرِض َوَلا َتتعالى:((قوله 

  ].٢٦٧[البقرة: )).اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبَآِخِذيِه ِإلَّا َأْن ُتْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد

  من شروط وجوب الزآاة في العروض:

  ال تصير السلع المملوآة عروض تجارة تجب فيها الزآاة إال بشرطين:

فلو ملكها بإرث أو وصية  أو هبة  فال تصير عروضا  ،آالبيع واالجارة ،بعقد فيه عوض أن يملكها- ١

  تجارية.

  وأن تستمر هذه النية. ،أن ينوي عند تملكها المتاجرة بها- ٢

  : القدر الواجب إخراجه في زآاة التجارة

بلغت نصاب الذهب أو فإذا  ،مت العروض بالنقد الغالب المتعامل بهقِو ،إذا حال الحول على التجارة

  الفضة وجبت فيها الزآاة بنسبة إثنين ونصف بالمائة.

  :األسئلة

  / ما المقصود بالتجارة والعروض؟١س

  / أذآر الشرطين لوجوب الزآاة في العروض؟٢س

  في أموال التجارة؟ لواجب إخراجه زآاًة/ ما هو القدر ا٣س



٥١ 
 

  الدرس الحادي واألربعون

  (آيفية أداء الزآاة)

  خير عن وقت االستحقاق :عدم التأ

فما فوقه , وحال الحول عليه, فقد وجبت فيه الزآاة وثبتت لمستحقيها, ووجب على  إذا بلغ المال نصابَا

  .المالك إخراج القدر الواجب فورَا

  إذا توفر شرطان اثنان:

  عنده. ها , وذلك بأن يكون المال حاضرَا: أن يتمكن المالك من إخراجاألول

  األصناف المستحقين لها . (سيأتي بيانهم) إن شاء اهللا .: حضور الثاني

  عقوبة التأخير:

  إذا أخر المالك إخراج الزآاة يترتب على ذلك شيئان:

  : اإلثم , ألن حبس مال الفقراء حرام.األول

  : الضمان,أي يتعلق حق الفقراء من التعلق بالمال إلى التعلق بذمة المالك .الثاني

  اة للمستحقين : (وسيأتي موضوع : التوآيل بالزآاة).تأخير الوآيل صرف الزآ

  .أخر الوآيل صرفه أثم وآان ضامنَاإذا وآل المالك غيره بصرف زآاة ماله , و

  تعجيل الزآاة قبل وقتها:

  إذا أخرج المالك الزآاة بعد أن امتلك النصاب وقبل أن يحول الحول , فهو صحيح.

) في تعجيل صدقته قبل أن تحل, نه) سأل رسول اهللا (والدليل على ذلك: أن العباس (رضي اهللا ع

  ).١٧٩٥فرخص له في ذلك. (إبن ماجه : 

  األسئلة:

  عند وجود شرطين. ماهما؟ َافوًر/ على المالك اخراج الزآاة ١س

  / ما عقوبة تأخير أداء الزآاة؟٢س

  / ما حكم تأخير الوآيل الزآاة لمستحقيها؟٣س





٥٣ 
 

  الدرس الثالث واألربعون

  ( مصارف الزآاة )

  مصارف الزآاة هي: الجهات التي تصرف إليها الزآاة, وهم المستحقون لها.

ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِآيِن َواْلَعاِمِليَن  ِإنََّما الصََّدَقاُت((بقول تعالى:لقد ذآر اهللا تعالى الذين تصرف إليهم الزآاة 

َن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َوِاْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِم

 ].٦٠[التوبة:  )).َحِكيٌم

  وبيانهم على النحو اآلتي:

  جمع فقير وهو من ال مال له. فقراء:ال- ١

  جمع مسكين , وهو من له شئ, ولكنه ال يكفيه. المساآين:- ٢

  هم العمال الموظفون الذين يستعان بهم لجمع الزآاة. العاملون عليها:- ٣

  وهم مسلمون حديثو عهد باإلسالم. المؤلفة قلوبهم:- ٤

  أي في تحرير رقاب العبيد من الِرق. وفي الرقاب:- ٥

  وهم الذين أثقلتهم الديون وعجزوا عن وفائها. الغارمون:- ٦

  .م من الصحابةعن اإلسال راد هنا من تطوعوا للجهاد دفاعَاالم في سبيل اهللا:- ٧

  .هو المسافر سفرَا مباحَا ابن السبيل:- ٨

 الزآاة محصورة في هؤالء , ودَل على هذا الحصر قوله تعالى : ((إنما الصدقات........)). والمراد

  .))ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ...((... بالصدقات هي: الزآاة المفروضة , بدليل قوله تعالى :

  األسئلة:

  / ما المراد بمصارف الزآاة؟١س

  / اذآر االصناف المستحقة للزآاة؟٢س

  / ما المراد بالصدقات في اآلية؟٣س





٥٥ 
 

  الفهرست

  الموضوع
الصفح

  ة
  الموضوع

الصفح

  ة

  ٣٣  الفصل الثاني  ٣  تمهيد

  ٥  الفصل األول
الدرس السادس والعشرون معني 

  الّتهجد
٣٥  

  ٧  األول(الصالة)الدرس 
الدرس السابع والعشرون صالة 

  االستخارة
٣٦  

سترالعورة في  - الدرس الثاني 

  الصالة...
٨  

الدرس الثامن والعشرون صالة 

  الخوف
٣٧  

الدرس الثالث(الصلوات 

  المفروضة و...
٩  

الدرس التاسع والعشرون سجود 

  السهو
٣٨  

  ٣٩  الزآاة ... تمهيد  ١٠  الدرس الرابع ( أرآان الصالة)

الدرس الخامس شروط صحة 

  الصالة
١١  

الدرس الثالثون معنى الزآاة 

  والصدقة
٤٠  

  ١٢  الدرس السادس (اَألذان)
الدرس الحادي والثالثون وجوب 

  الزآاة
٤١  

  ١٣  الدرس السابع :         (اإلقامة)
الدرس الثاني والثالثون َمن 

  تجب عليِه الزآاة
٤٢  

الدرس الثامنبيان سنن الصالة 

  األبعاض
١٤  

الدرس الثالث والثالثون الزآاة 

  في مال الَصبي والمجنون
٤٣  

الدرس التاسع :سنن الصالة 

  (الهيئات)
١٥  

الدرس الرابع والثالثون صفة 

  المال الذي تجب فيه الزآاة
٤٤  

  ٤٥  الدرس الخامس والثالثونالنقدان  ١٦  الدرس العاشرسنن عقب الصالة

الدرس الحادي عشر بيان مبطالت 

  الصالة
  ٤٦  الدرس السادس والثالثوناألنعام  ١٧

  ٤٧الدرس السابع والثالثون الزروع   ١٨الدرس الثاني عشر بيان 



٥٦ 
 

  والثمار  مكروهات الصالة

الدرس الثالث عشرأشياء 

  مخصوصة بالمرأة في الصالة
١٩  

الدرس الثامن والثالثون المعدن 

  والِرآاز
٤٨  

الدرس الرابع عشر بيان صالة 

  الجماعة
٢٠  

الدرس التاسع والثالثون زآاة 

  الخليطين
٤٩  

الدرس الخامس عشر بيان صالة 

  الجمعة
٢١  

الدرس األربعون  عروض 

  التجارة
٥٠  

الدرس السادس عشر بيان صالة 

  المسافر
٢٢  

الدرس الحادي واألربعون آيفية 

  أداء الزآاة
٥١  

الدرس السابع عشربيان صالة 

  الجنازة
٢٤  

الدرس الثاني واألربعون 

  التوآيل بالزآاة
٥٢  

الدرس الثامن عشر صالة النفل أو 

  التطوع
٢٥  

الدرس الثالث واألربعون 

  مصارف الزآاة
٥٣  

الدرس التاسع عشر صالة 

  التراويح أوقيام رمضان
٢٦  

الدرس الرابع واألربعون زآاة 

  الَدين
٥٤  

  ٥٥  الفهرست  ٢٧  الدرس العشرونصالة العيدين

الدرس الحادي والعشرون صالة 

  االستسقاء
٢٨      

الدرس الثاني والعشرون صالة 

  الكسوف والخسوف
٢٩      

الدرس الثالث والعشرون تحية 

  المسجد
٣٠      

الدرس الرابع والعشرون صالة 

  الضحى
٣١      

الدرس الخامس والعشرونصالة 

  الِوتر
٣٢      

  




