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J

احلمُد هلِل، والصالُة والسالُم ىلع رسوِل اهلِل، وىلع آهل وَصحبِه 
ومن واالُه، وبعُد:

فهذا خمترٌص ملا ينبِغ أن يتعلََّمه ُكُّ مسلٍم، من مهماِت أراكِن 
اهلَل  فأسأُل  جامعٍة،  وعباراٍت  ميرسٍة،  بلغٍة  واإلسالِم،  اإليماِن 

تعاىل أن يتقبَّلَه، وينفَع بِه.
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أواًل: اإلمياُن

هو اتلصديُق واإلقراُر باهللِ تعاىل، وبما أخرَب عنُه، والعمُل بمقتضاهُ.

ساِن، وعمَل اجلوارِح.
ّ
 ويشمُل اعتقاَد القلِب، وقوَل الل

أركانه:
ستٌة، ويه: اإليماُن باهللِ تعاىل، ومالئكتِِه، وكتبِه، ورسلِه، 

وايلوِم اآلخِر، والقدرِ خريهِ ورشهِ.

 الركُن األوُل: اإلمياُن باهلِل تعاىل

تدركه  ال  سبحانَُه  وأنه  تعاىل،  اهلِل  بوجوِد  اإليماُن  هو   ³

وجوِده  آثاَر  وأّن  علماً،  اخللُق  بِه  حييُط  وال  ادلنيا،  يف  األبصاُر 
فطريٌة، يتفُق عليها العقالُء حىت َمن جحَده فهو مقرُّ به يف نفِسه.

وهو  وخالُقُه،  هو ربُّ كِّ يشٍء  تعاىل  اهلَل  بأنَّ  واإليماُن   ³

هل:  يقوُل  فإنّما  شيئاً  أراد  وإذا  األرزاِق،  ومقسُم  األموِر،  ُر  مقدِّ
ُكْن، فيكوُن.
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³ واإليماُن بأنّه سبحانَُه موصوٌف بصفاِت الكماِل، وليس 
ُر يف كيفيَِّتِه، وال يُوَصُف إال بما وصَف بِه  َكِمثِله يشٌء، وال ُيتَفكَّ

ّنِة.  H يف السُّ
ُ

نفَسُه يف القرآِن، ووصَفُه رسوهل
³ واإليماُن بأنّه مستحٌق للعبادِة وحَدُه دوَن َمْن ِسواُه، َسواٌء 
ِ واخلشيِة والرجاِء واملحبِة، أو قويلًة: 

اكنت العبادُة قلبيًة: اكتّلوكُّ
اكذلكِر وادلاعِء، أو فعليًة: اكلصالِة واحلجِّ واذلبِح.

الركُن الثاني: اإلمياُن باملالئكِة

ما  اهلَل  يعصوَن  ال  تعاىل،  هلِل  خلٌق  بأنّهم  اإليماُن  وهو   ³

أمَرهم ويفعلوُن ما يُؤمروَن.
³ ُخِلقوا ِمن نوٍر، وليُسوا إناثاً، وهلم خصائُص عظيمٌة، وال 

حُيِصيهم إال اهلُل تعاىل.
بالويِح،  موٌك  فجربيُل  بها؛  مولكوَن  وظائُف  وهلم   ³

ومياكئيُل موٌك باملطِر، وإرسافيُل موٌك بانلفِخ يف الصوِر، ومالٌك 
خاِزُن انلاِر، وهناك خاِزُن اجلّنِة، وملُك املوِت، واملنكُر وانلكرُي 
ؤاِل يف القرِب، واحلفظُة الاكتبوَن، ومحلُة العرِش، واملتفرغوَن  للسُّ
 H ِّللعبادِة منُذ خلقهم اهلُل، ومنهم من قاتلوا مع انليب

يف غزواتِه، ومنهم َمن رآهم يف اإلرساِء واملعراِج.
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الركُن الثالُث: اإلمياُن بالكتِب الّسماوّيِة

³ وهو اإليماُن بأنَّ اهلَل تعاىل أنزَل ُكتُبَُه ىلع رُسِلِه؛ إلقامِة 

فأغوتهم  الفطرِة،  َخلَقُهم حنفاَء ىلع  أْن  بعَد  احلُّجِة ىلع خلِقِه 
الشياطنُي، ففيها تذكرٌي للّناِس، وتعليٌم هلم، وإصالٌح ألحوالِهم.

³ ومنها: الصحُف إلبراهيَم، والزبوُر دلاوَد، واتلوراُة ملوىس، 

الكريِم  للنيبِّ  العظيِم  القرآِن  بهذا  وُخِتمْت  لعيىس،  واإلجنيُل 
 .H

³ فالقرآُن كالُم اهلِل تعاىل، ناسٌخ للُكتِب السابقِة، وحاكٌم 

وهو  فيها،  حتريٍف  من  َوقَع  لِما  ومبنٌي  بإنزاهلا،  ومصدٌق  عليها، 
حمفوٌظ إىل يوِم القيامِة، حتّدى اهلُل اخللَق أْن يأتوا بمثِلِه، أو بعِضِه.

الركُن الرابُع: اإلمياُن بالرسِل

³ وهو اإليماُن بأّن اهلَل تعاىل اصطَف رُساًل ِمَن البرِش؛ بلياِن 

ىلع  بعَضهم  وفَّضَل  ُحّجتِه،  وإقامِة  عبوديّتِه،  وحتقيِق  الُهدى، 
رّبهم، وهلم معجزاٌت  يبلغوَن عن  فيما  بعٍض، وهم معصوموَن 

تُؤّيُد رساتَلهم. 
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ِمَن  الّرسالِة،  صوِل 
ُ
أ يف  بعضاً  بعُضهم  يُصّدُق  ³ومجيُعهم 

اتّلوِحيِد والعبادِة، وإِن اختلفْت بعُض رشائِعِهْم.

وإبراهيُم  نوٌح  وُهم:  الّرُسِل،  ِمَن  العزِم  ولو 
ُ
أ ³وأفضلُهم 

وموىس وعيىس وحممٌد صّل اهلُل عليِهم أمجعنَي. 

أو  قَبلَه،  من  برشيعِة  نيبٌّ  إيلهم  رِسَل 
ُ
أ إال  قوٍم  ِمْن  ³وما 

برّش  وقد   ،H حممٌد  وخاَتُمهم  جديدٍة،  برشيعٍة  رسوٌل 
بِه األنبياُء قبلَُه.

فهو  تعِرفَُه،  أْن   H اهلِل  برسوِل  اإليماِن  ³وِمَن   
، ُودِلَ يف مكَة،  حممُد بُن عبِداهلِل بِن عبِداملطلِب اهلاشيمِّ القريشِّ
يف اعِم الفيِل، يف يوِم االثننِي، يتيماً؛ ماَت أبوُه ولم يَرُه، ثّم ماتت 

ه أبوطالٍب. ه، ثّم عمُّ ُه يف ِصَغِرهِ، ورّباه جدُّ أمُّ

بالّصدِق  واشتهَر  باتلجارِة،  ثّم  الغنِم،  بريِع  ³واشتغَل   
واألمانِة، فزتوَج خدجيَة وعمُره )25( اعماً.

نِزَل عليِه الويُح يف اغِر حراَء وعمُره )40( اعماً، فداع 
ُ
³ثّم أ

انلاَس إىل عبادِة اهلِل تعاىل وحَده، فأّوُل من آمَن بِه من النساِء 
خدجيُة، ومن الرجاِل أبوبكٍر الصديُق، ومن الصبيان يلعُّ بُن أيب 

طالٍب M أمجعنَي.
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 ³وَبذَل نفَسُه هلِل تعاىل، وادلعوِة إيلِه، وابتُيَل يف ذاتِه، وأيَدُه 
اهلُل تعاىل باملعجزاِت، وأرسى بِه يلاًل إىل املسجِد األقىص، ثّم إىل 

السمواِت الُعل، فرأى ِمْن آياِت ربِه الُكربى. 

³ثّم هاجَر بعدها إىل املدينِة فبىن مسجَد قُباء ثّم بىَن املسجَد 
 ِجهاَدُه يف اهلِل بغزوِة بدٍر سنَة 

َ
ُ، وبدأ

َ
، ومجَع الصحابَة حوهل انلبويَّ

ُحٍد سنَة )3ه(، وابتُيَل 
ُ
أ )2ه(، وانترَص فيها املسلموَن، ثّم غزوِة 

 ،H اهلِل  رسوِل  ألمِر  بعِضهم  ملخالفِة  الصحابُة  فيها 
ثّم غزوِة اخلندِق سنَة )5ه(، ثّم غزوِة بين الُمصَطِلِق، واكَن فيها 
حادثُة اإلفِك سنَة )6ه(، حيُث وقَع املنافقوَن يف ِعرِض اعئشِة 
ها اهلُل تعاىل ِمن فَوِق َسبِع سماواٍت، وبعدها اكنْت 

َ
J، فرّبأ

الّرضواِن  بيعُة  وفيه  احلَُديبيِة،  ُصلُح  وقَع  ثّم  قريظَة،  بين  غزوُة 
سنَة )6ه(، ثم اكنت غزوُة َخيرَب سنَة )7ه(، وبعدها غزوُة مؤتَة 
فتُح مكَة، وظهوُر  ِمن سنِة )8ه( اكن  سنَة )8ه(، ويف رمضاَن 
، وزهوُق ابلاطِل، وبعَده يف السنِة نفِسها اكنْت غزوُة ُحننٍي،  احلقِّ
ثّم يف سنِة )9ه( اكنت غزوُة تبوَك، وبعدها توافدِت الوفوُد ىلع 

فواجاً.
َ
انليبِّ H، ودخلِت القبائُل يف ديِن اهلِل أ
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³وبعَد ذلك اكنْت أواِخُر األحداِث الِعظاِم مع حجِة الوداِع 
بعَد   H انليبُّ  تُويف  شُهٍر 

َ
أ بثالثِة  وبعدها  )10ه(،  سنَة 

أدائِه لألمانِة، وتبليِغه للرِّسالِة، والزالْت رشيعتُُه وسنّتُُه باقيًة يف 
ّمِتِه إىل قياِم الساعِة، َمن اتبَعها دخَل اجلّنَة، وَمن تَنّكَرها َدخَل 

ُ
أ

انّلاَر. 

الركُن اخلامُس: اإلمياُن باليوِم اآلخِر

القياَمِة،  يوَم  وهو اإليماُن بأنَّ اهلَل تعاىل جَيمُع اخلَلَق مجيعاً 
ومما يتعلُق بِِه:

³اإليماُن بُمقّدماتِِه: ِمَن املوِت وسكراتِِه، ومشّقِتِه، ِبَسِب 
ما  ثّم  السماِء،  إىل  ابلدِن، وُصعوِدها  ِمن  الروِح  العمِل، وخروِج 
ُسؤاِل امللكنِي: َعن ربِِّه، ودينِه، ونبيِِّه، وما  القرِب ِمن  حيصُل يف 

يكوُن بعَدُه ِمَن انلَّعيِم، أو العذاِب يف قَربهِ إىل قيام الساعِة.

 ِ
، وتَغريُّ غَرى: كظهوِر الِفَتِ ³واإليماُن بأرشاِط الساعِة الصُّ

األحواِل، واألرشاِط الُكربى: اكملالحِم، وُخروِج ادّلجاِل، وادلابِة، 
ونُزوِل عيىس، وطلوِع الّشمِس ِمن َمغِربِها.

يف  َمن  فيَصَعُق  الصوِر  يف  وىل 
ُ
األ بانّلفَخِة  ³واإليماُن 



االنحراف الفكري .. مفهومه - أسبابه - عالجه

11

11
هله

 ج
لم

ملس
ع ا

يس
ال 

ما 

انلفخُة  ثّم تكوُن  اهلُل،  َمن شاَء  إال  األرِض  وَمن يف  السمواِت 
اثلّانيُة فيُبَعُث انّلاُس، وحُيرشوَن إىل رّبِهم.

³واإليماُن باملوقِف العظيِم مخسنَي ألَف سنٍة تَدنُو الّشمُس 
عمالِهم.

َ
ِمن ُرؤوِسِهم، ويكوُن عرقُهم ِبَسِب أ

ومنها  َمُمُهم، 
ُ
أ منه  ترَشُب  األنبياِء  بأحواِض  ³واإليماُن 

 بعَدُه.
ْ
حوُض انّليبِّ H، َمن رَشَِب ِمنُه لم يظمأ

³واإليماُن باحِلساِب ىلع األعماِل، ونرَْشِ ادّلواِويِن، ووَْضِع 
يمرُّ  ثَم   ، َخرِسَ َخّفْت  وَمْن  فاَز،  َموازينُه  َثُقلْت  َفَمْن  املوازيِن، 
عمالِهم، فَمْن َصلََح عَملُه جاوزَه إىل 

َ
انّلاُس ىلع الرّصاِط بَقدِر أ
اجلنِة، وإال َسقَط يف جهّنَم.

³واإليماُن باجلّنِة ونَعيِمها اذلي ال َيْفىن، وانلاِر وَجحيِمها، 
وَن فيها، وأّما الُعصاُة ِمَن املؤمننَي َفيُعّذبوَن 

ّ
فأّما الكفاُر فيُخل

إذا شاَء اهلُل، ثّم ُيرجوَن ِمنها، وُدخوُل اجلّنِة برمحِة اهلِل وفضِلِه، 
 . ودخوُل انّلاِر ِبكمِة اهلِل وَعدهِلِ
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الركُن الّسادُس: اإلمياُن بالقدِر

تعاىل  اهلِل  بِِعلِم  ُهو  الكوِن  يف  يقُع  ما  ُكَّ  بأنَّ  اإليماُن  هَو 
وتقديِرهِ ومشيئَِتِه وخلِقِه، فال يقُع إال ما شاَء وقَىض، وقد َكتََب 
ألَف  خبمسنَي  واألرِض  الّسماواِت  ِق 

ْ
َخل َقبَْل  اخلالئِق  مقاديَر 

سنٍة.

 وُكُّ إنساٍن هُل مشيئٌة واختياٌر يف أفعاهِلِ، بعد أْن هداُه اهلُل 
تعاىل السبيلنِي، وبنّي هل الطريقنِي، وَمَع ذلك ال َيُرُج عّما قّدرَُه 
لكّنه ال  بِه،  تعاىل، وَيرىض  اهلِل  لقدِر  فيُسلُّم  تعاىل وعلُّمه،  اهلُل 

حيتجُّ بالقدِر ىلع املعِصيَِة.

زيادُة اإلمياِن
وِمْن  باملعصيِة،  ويَضُعُف  بالطاعِة،  ويَقَوى  يزيُد  اإليماُن 

أسباِب تَقِويَتِه:

1-كرثُة ادلاعِء باثلباِت ىلع اإليماِن.  

2– اإلقباُل ىلع القرآِن تالوًة وتدبراً وعماًل.

3- طلُب العلِم، وسماُع اذلكرى واملوعظِة.   

فقِة الّصاحلِة انّلاِصَحِة. 4–  اختياُر الرُّ
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5- املحافظُة ىلع صالِة اجلماعِة ولزوُم املسجِد.      

6– اإلكثاُر من نوافِل العباداِت.

كِر. 7-لزوُم اتلوبِة واالستغفاِر واذلِّ

8– عيادُة املرىض وشهوُد اجلنائِز.

ِر املوِت.     وغرُيها. 9- زيارُة الُقبوِر وتَذكُّ
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ثانيًا: اإلسالُم

بالّطاَعِة،  هلُ  واالنقياُد  باتلّوحيِد،  تَعاىل  هللِ  االْستِسالُم  هو   ³

ِك وأهلِِه. والرباءةُ من الشِّ

³ وهو ديُن اهللِ تعاىل اخلادِل اذلي ارتضاهُ للّناِس، وهل إطالقاِن:

: بمعىن عبادةِ اهللِ تَعاىل وحَدهُ دوَن َمن ِسواهُ، وهو ديُن  إطالٌق اعمٌّ

مجيِع األنبياءِ.

انليبُّ  بها  اليت جاَء  القرآِن  بَشيعِة  اتلّعبُِّد  بمعىن   : وإطالٌق خاصٌّ

ُه. 
َ
بل

َ
َم، وهو ناسٌخ لِما ق

ّ
صّل اهلُل عليِه وسل

أركاُنُه:
مخسٌة، ويه: الشهادتاِن، وإقاُم الّصالةِ، وإيتاُء الّزاكةِ، وصوُم 

رمضاَن، وحجُّ ابليِت. 

مخسٌة، ويه: الشهادتاِن، وإقاُم الّصالِة، وإيتاُء الّزاكِة، وصوُم 
رمضاَن، وحجُّ ابليِت. 
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الركُن األوُل: الّشهادتاِن

.-H–
ُ

 اهلُل، وأّن حممداً عبُده ورسوهل
ّ

 هلإَ إال
ّ

ْن يَشهَد أال
َ
أ

، وأنَّ  املعبوُد بقٍّ اهلَل تعاىل وحَده هو  بأّن  اإلقراُر  ومعناها: 
كَّ ما يُعبُد ُدونَه هو ابلاطُل، واإلقراُر بأنَّ انليبَّ H هو 
َمَر، 

َ
أ فيما  فيطاُع  الرشيعِة،  هذه  يف  املتبوُع  وهو  انّلبّينَي،  خاَتُم 

. ْخرَبَ
َ
ُق يف كِّ ما أ وُينتَىه َعّما نىَه عنه َوزَجَر، وُيصدَّ

الركُن الثاني: الصالُة
ورشُطها الطهارةُ

احلدِث  وِمن  بالوُضوِء،  األصغِر  احلَدِث  من  وتكوُن   ³

ِها.
َ

كرِب بالغسِل، وِمن انلجاساِت بإزاتل
َ
األ

ويُسّم  الوضوُء،  هل  جيُب  ما  فُهو  األصغُر:  احلدُث  أما   ³

حُد األمورِ اآلتيِة:
َ
بنواقِض الُوضوءِ، ويه أ

 1-ابَلوُل والغائُِط والّريُح.

2- ُخروُج املْذِي: وهو ما َيُرُج عنَد الّشهَوِة، والوَْدِي: وُهَو ما 
َيُرُج بعَد ابَلوِل.
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3- َمسُّ الَفْرِج بَِشْهَوٍة بال حائٍل.

4- انّلوُم الُمستَغِرُق اذلي ال يَبَق َمعُه ُشعوٌر.

5- زواُل العقِل لُسكٍر أو إغماٍء.

كُل حلِم اإلبِل عنَد احلنابلِة.
َ
6- أ

أحُد  الُغسُل، وهَو  فهَو ما جيُب هلُ  ³ وأما احلدُث األكرُب: 

األمورِ اآلتيِة:

1- اجِلماُع، ولو بال إنزاٍل.

2-نزوُل الَمينِّ يف ايلََقظِة أو انلَّوِم. 

3- احليُض وانلِّفاُس. 

4-إسالُم الاكفِر.

³ وأّما انلّجاساُت: فِه ما ييَل:

غرِي  احليواناِت  مجيِع  وِمن  اإلنساِن،  ِمن  والغائُِط  1-ابَلوُل 
املأكولِة، أّما ما يُؤُك حلُمُه ففضالتُه طاهرٌة.

2-الَمْذُي والوَْدُي.

3-ادّلُم الَمسُفوُح.   

4-دُم احليِض وانلِّفاِس. 
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5-لُعاُب الَكِب والّسباِع.  

اكحلَمرِي  احليواناِت  من  حلُمُه  يُؤَكُ  ال  وما  اخِلزنيِر،  6-حلُم 
باِع.  والسِّ

واحلرشاِت،  واجلراِد،  ابلحِر،  ميتُة  منها  ويُستَثىن  7-امليتُة، 
باِب وانّلحِل وانّلمِل. اكذلُّ

َر بَدنَُه، وثَوَبُه، وحَملَّ صالتِه ِمن  ن يُطهِّ
َ
³جيُب ىلع املصيّل أ

هذهِ انّلجاساِت، ويَستنِجَ ِمن كِّ خارٍج ِمن الّسبيلنِي، إال ِمن 
الّريِح، وكذلك يُزيُل عن نفِسِه وثوبِِه الروائَح الكريهَة، وإن صّل 

ُمنفرِداً؛ فاملالئكُة تتأّذى مما يتأّذى ِمنه ابُن آدَم. 

ال  أنّه  كما  انلجاساِت،  بُمالَمسِة  وُضوُؤُه  يَنتِقُض  ³وال 
تَبُطُل الصالُة إذا صّل دوَن أن يَعلَم بِها.

³ فإْن َعِلَم بانّلجاسِة أثناَء صالتِه أزاهلا إِن استطاَع، وتابَع 
صالتَُه. 
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³ صفُة الُوضوِء
1- أْن يَنوَي الوضوَء بقلِبِه.

2 -ويُستحبُّ أن يَستاَك قبَل وُضوئِِه، ثّم يقوُل: )بسِم اللهـ(.
يِْه ثاَلَث مّراٍت إىل الرُّسَغنِي. 3 - ثّم يَغسُل كفَّ

نِفِه -بَغرفٍَة واحدٍة- 
َ
ِه وجيعلُه يف فَِمِه وأ 4 – ثّم يَأخُذ املاَء بكفِّ

فيَتَمْضَمُض، ويَْستنِشُق، ثالَث مّراٍت. 
ُذِن َعرضاً، 

ُ
ُذِن إىل األ

ُ
5 - ثّم يَغسُل وَجَهُه ثالَث َمّراٍت، ِمن األ

للرُّجِل  ويُسنُّ  ُطواًل،  اذّلقِن  أسفِل  إىل  الرأِس  َشعِر  منابِت  وِمْن 
ختليُل حِليِتِه.

فوَق  ما  إىل  أصابِعِه  ِمن  مّراٍت،  ثالَث  يَديِه  يَغسُل  ثّم   -6
 بايلُمىن ثّم اليرُسى.

ُ
الِمرفقنِي، يبدأ

ِم رأِسِه إىل  7- ثّم يمسُح رأَسُه مرًة واحدًة، يُِمرُّ يَديِه ِمن ُمقَدّ
ِمِه. ِرهِ، ثّم يعوُد إىل ُمقدَّ ُمؤخَّ

ويمَسُح  سّبابَتَيِْه،  يُدِخُل  واِحدًة،  َمرًة  ُذنَيِه 
ُ
أ يمسُح  ثّم   -8

بإبهاَميِْه ظاِهَرُهما.

صابَِع 
َ
، وُيلُِّل أ 9- ثّم يَغِسُل رِجلَيِه ثالَث مّراٍت َمَع الَكعبَنْيِ

 بايلَُمىن ثّم اليرُْسَى.
ُ
قََدَميِْه، يَبدأ
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هُل،  اهلُل وحَده ال رشيَك   
ّ

إال ْن ال هلإَ 
َ
أ يقوُل: )أشهُد  ثّم   -10

اتّلوابنَي،  من  اجَعلين  اللّهّم   ،
ُ

ورسوهل عبُده  حممداً  أنَّ  وأشهُد 
واجَعلين من املتطّهريَن(.

أعضائِه  َغسِل  يَزيُد يف  ِعماَمِته، وال  يَمسَح ىلع  أْن  ³وهُل 
عن ثالِث مّراٍت إال القدمنِي، فيَجوُز َغسلُُهما إىل إنقائِِهما، وال 

يرُسُف يف املاِء.
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³ َصفُة الُغسِل

للُغسِل َطريقتاِن: 

أ-طريقٌة واجبٌة ال يصحُّ الُغسُل دونَها: ويَه أْن يَنوَي الُغسَل 
َم املاَء ىلع مجيِع بَدنِه، بِصبِِّه َعليه، أو باالنغماِس  يف قلِبه، ثّم يُعمِّ

يف حوٍض، أو نهٍر أو بٍر، وحنوِه.

ب-طريقٌة مستحبٌة اكملٌة: وتكوُن كما ييل:

1-يَنوي الُغسَل بِقلِبه دوَن انلُّطِق بلسانِه، ويُسيمِّ اهلَل تَعاىل.

2-يَغِسُل فرَجُه وما أصابَه ِمن األَذى بِشماهِل.

نهايِة  إىل  الَقدمنِي  َر  يُؤخِّ أْن  وهُل  وُضوًء اكماًل،   
ُ
يَتوضأ 3-ثّم 

ُغسِلِه.

4- –ثّم يَغِسُل ِشّقُه األيْمَن، ثّم ِشّقُه األيرَْس.

5 - ثّم يَغسُل سائَر بَدنِِه، يصبُّ املاَء ىلع رأِسِه، ثّم ىلع بَدنِِه 
ثالَث مّراٍت.

أنها  إال  َسبَق،  كما  ونِفاِسها  َحيِضها  من  املرأِة  ³وُغسُل 
تَنُقُض َضفائَِرها هنا خبالِف ُغسِل اجلنابَِة.
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³ التيمم
أو  لَمَرٍض،  استعماهِل  ىلع  الُقدرِة  َعدِم  أو  املاِء،  َعدِم  وِعند 

َم.  ن يَتيَمَّ
َ
ُر بِه: جيوُز هل أ حلاَجٍة إىل املاِء، أو ِشّدِة بَرٍد قد يَتَضَّ

ُم: هو الطهارُة بالرتاِب بَداًل عِن الوُضوِء والُغسِل،  ³فاتلَّيمُّ
. َر باستعماهِلِ مِلْن لْم جيِد املاَء، أو تَضَّ

ِم: ³ِصفُة اتلَّيمُّ

1- يَنِويِه بَِقلِبِه.   

دراِن.     
ُ
2- ثّم يَضُب األرَض أو ما َيّتصُل بها من اجل

يِْه. 3- وَيمسُح وَجَهُه، وظاِهَر كَفّ

ُرُه،  يُطهِّ َمن  جَيْد  ولم  ِم،  واتّليمُّ الوُضوِء  عن  َعَجَز  ³وَمن 
وخاَف ُخروَج وقِت الّصالِة: فإنّه يُصيّل ىلع حاتِله للّضورِة.
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³ املسُح على اخُلّفنِي

وحنوِه،  ِجٍل  ِمن  الرِّْجِل  ىلع  يُلبَُس  ما   : باخلُفِّ ³املقصوُد 
وُيلحُق بِه احِلذاُء وحنُوه. 

³ َفَمن اكن البِساً لُهما: َمَسَح أعالُهما دوَن أسفِلِهما.

ْيِ أربعُة رُشوٍط:
³ويُشَتُط للَمسِح ىلع اخلُفَّ

1- أْن يكوَن البِساً هلما ىلع َطهارٍة.

2- أْن يكوَن اخلفاِن أو اجلورباِن طاهريِن، فإْن اكنْت جنسًة 
فال جَيوُز املسُح عليها.

3- أْن يكوَن َمسُحُهما يف احلَدِث األصغِر، ال يف اجلَنابِة، أو 
ما يوجُب الُغسَل.

، وهو يوٌم ويللٌة 
ً
ِد رَشاع 4- أْن يكوَن املسُح يف الوقِت املحدَّ

للمقيِم، أي: )24 ساعًة(، وثالثُة أياٍم بليايِلها للُمسافِر، أي: )72 
ساعًة(، من أّوِل َمسحٍة.

³فإذا انتهِت املدُة: َصّل ما شاَء، ما داَم ىلع طهارتِِه؛ فانتهاُء 
الُمدِة ليَس ِمن نَواقِض الوُضوِء، وإنّما ُهو ِمن موانِع الَمسِح. 
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³ َشرُط َسْتِ الَعورِة

ثّم يَسرُت عوَرتَُه، ويأخُذ زينَتُه للصالِة، فيُغّطي الرَُّجُل ما بنَي 
كبِة، كما يُغّطي اعتَِقيِْه، حىّت املحرُم ال يَكِشُف  ِة إىل الرُّ الرسُّ

الِة. َكِتَفُه يف الصَّ

اليت  يَِّقَة  الضَّ أو  ّفافََة،  الشَّ املالبَس  يَلبََس  أن  وال جيوُز   ³
جوِد. تَنَكِشُف معها العورُة يف الركوِع والسُّ

وال  والكفنِي،  الوْجَه  إال  بَدنِها  ي مجيَع  فتُغطِّ املرأُة:  ³وأّما 
أْن يكوَن  يَكِف  بل  اجلَوَربنِي يف صالتِها،  لبُس  جيُب عليها 

ثوُبها طوياًل يُغّطي ُظهوَر القدمنِي.  
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الِة ³ ِصَفُة الصَّ

1 - إذا قُمَت إىل الّصالِة: فاستَْقِبِل الكعبَة حيثُما كنَت ِبَميِع 
بََدنَِك.

2-– وهناك أعذاٌر جتوُز َمعها الصالُة إىل غرِي الِقبلِة، ويه:

فينَِة،  يَّارِة أو السَّ فِر ىلع الطائرِة أو السَّ ³صالُة انلافلِة يف السَّ
َن - أْن يَستَقِبَل القبلَة عنَد تكبريِة  وحنوِها، ويُستَحبُّ - إذا تمكَّ

اإلحراِم، ثّم يّتِجُه حيُث توجهْت بِِه.

فينَِة، وحنوِها،  يَّارِة أو السَّ ³ صالُة الَفرِض ىلع الطائرِة أو السَّ
إذا َعَجَز عِن االستقباِل، وخاَف ُخروَج الوقِت.

³ صالُة اخلوِف يف القتاِل الّشديِد.

³العاجُز عن االستقباِل اكملريِض، أْو َمن اكَن يف ماكٍن لم 
يَعلْم فيه الِقبلَة.

3- وإْن صّل إىل غرِي الِقبلِة بعَد االجتهاِد واتلَّحرِّي: َصّحْت 
صالتُه، وال إاعدَة عليِه، فإْن عِلمها أثناَء الصالِة: فعليه أْن يُباِدَر 

إىل استقبالِها، وصالتُه صحيحٌة ِفيما َمىَض.

فيها  وُز 
ُ

جت  يف حاالٍت 
ّ

إال قائماً،   َ يُصيلِّ أْن  َعليه  - وجيُب   4
الصالُة قاعداً، ويَه:



االنحراف الفكري .. مفهومه - أسبابه - عالجه

25

25
هله

 ج
لم

ملس
ع ا

يس
ال 

ما 

 ³املريُض العاجُز عن القياِم، فيُصيلِّ جالِساً إِن استَطاَع، 
خفَض ِمن ركوِعِه، وال يَسجُد 

َ
 َفَعل َجنٍْب، وجَيعُل ُسجوَدُه أ

ّ
وإال

ىلع وسادٍة وحنوِها.

 َ ْن يُصيلِّ
َ
ُ أ

َ
 ³املصيلِّ صالَة اخلَوِف والقتاِل الّشديِد، فيَجوز هل

راِكباً.

أو سفينٍة وحنوِها،  الِقياِم يف طائرٍة  ِمن  ْن  يتمكَّ لم  َمْن   ³
وخيَش خروَج الوقِت.

إْن شاَء،  أو قاعداً  َ انلوافَل راكباً،  أْن يُصيلِّ فلَُه  ُل،  ³املتنفِّ
باِل ُعذٍر.

5- َومن صّل قاعداً َجلَس ُمرتبِّعاً، أو كُجلوِس الصالِة، أو 
أيِّ ِجلَسٍة يَستِطيُعها.

َ ُمنتِعاًل،  َ حاِفياً، كما جيوُز هُل أْن يُصيلِّ 6 - وجيوُز هل أْن يُصيلِّ
أو البِساً ِحذاَءه إذا اكن طاِهراً.

كرُث من ِشرٍب، 
َ
7 - وُيصيلِّ إىل ُسرتٍة، ويه كُّ ما هل ارتفاٌع، أ

كعموٍد أو جداٍر أو عصا، أو أيِّ َشخٍص أَماَمه، يَدنو منها مقداَر 
ثالثِة أذرٍع، ويكوُن بينَها وبنَي َموضِع ُسجوِده ِمقداَر مَمرِّ َشاٍة، 

وهو ِشرٌب تقريباً.
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سواٌء  فوقَها،  وال  ُمطلقاً،  القبوِر  إىل  الّصالُة  وُز 
َ

جت وال   -  8
اكنت قبوراً لألنبياِء أو غريِهم.

9 - وال جيوُز املروُر بني يََدْي الُمصيلِّ يف موضِع ُسجوِدهِ، وال 
ورِة. فرَق يف ذلك بنَي املسجِد احلراِم وغرِيه من املساجِد إال للضَّ

10 - وال جيوُز للمصيلِّ إىل ُسرتٍة أن يَدَع أحداً يمرُّ بنَي يََديِْه.

ٍظ بها؛  ِبه دوَن تَلفُّ
ْ
11 - ثّم ينوي الّصالَة اليت قاَم إيلها، بَقل

نَِّة. ِلعدِم وُروِدهِ يف السُّ

12 - ثّم يَستفِتُح الّصالَة بقوهِلِ: )اهلُل أكرُب(، وال يَرفُع َصوتَُه 
ُ املأموُم   إذا اكَن إماماً، وال يُكربِّ

ّ
يَِّة إال باتلكبرِي يف الّصلواِت الرسِّ

إال َعِقَب انتهاِء اإلماِم ِمن اتلَّْكبرِي.

13 - وَيرَفُع يََديِْه َمَع اتلَّكبرِي أو قَبلَُه أو بَعَدُه، َيُمدُّ أصابَِعُه، 
وأحياناً  َمنِْكبَيِْه،  َحْذَو  يِْه  َكفَّ وجَيَعُل  الِقبلِة،  إىل  يِْه  َكفَّ ُه  وُيوجِّ

ُذَنيِْه.
ُ
يَرَفُعُهما َحىّت حُياِذي بهما أطراَف أ

اِعَد  14 - ثّم يََضُع يََدُه ايلُمىن ىلع اليرُسى ىلع َصْدرِه، أو السَّ
اِعِد، أو يَقِبُض بايلُمىن ىلع اليرُسى، وال جَيوُز أْن يََضَع  ىلع السَّ

تِِه. يََدُه ايلُمىن ىلع خاِصَ
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15 - وَعليِه أْن َيَشَع يف صالتِِه، وأْن َيتَجنََّب ُكَّ ما قَد يُلِهيِه 
وُهو  وال  يَشتَهيِه،  طعاٍم  ِة  ِبْضَ يُصيّل  وال  ورُسوٍم،  زَخارَِف  ِمن 

يُدافُِعُه ابلوُل والغائُط.

يَميناً  يَلتَِفُت  إىل موضِع ُسجوِدهِ، وال  قياِمِه  وَينظُر يف   -  16
من  يُكرِثُ  وال  الّسماِء،  إىل  برََصُه  يَرفَع  أْن  جَيوُز  وال  وِشمااًل، 

احلَراَكِت لغرِي حاجٍة.

انّليبِّ  اثلّابِتَِة عن  األدِعيِة  بِبعِض  القراءَة  يَستفِتُح  ثّم   -  17
H، ويَه كثريٌة، منها:

َك، وال  )ُسبحانَك امهللَّ وبمِدك، وتبارَك اسُمك، وتعاىل جدُّ
هلإ غرُيك(.

من  باهلِل  )أعوُذ  اً:  رِسّ فيقوُل  تعاىل،  باهلِل  يَستعيُذ  ثّم   -  18
الشيطاِن الرجيِم(، أو غريَها مما ورَد.  

سورَة   
ُ
يقرأ و  الرّحيِم(،  الرمّحِن  اهلِل  )بسِم  يقوُل:  ثّم   -  19

)الفاحتِة(، يف كِّ ركعٍة.

ّنُة يف قراءتِها أن يُقّطَعها آيًة آيًة، يَقُف ىلع رأِس كِّ  20 - والسُّ
َْمُد 

ْ
َِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم(، ثم يقُف، ثم يقوُل: )احل آيٍة، فيقوُل: )ِمْسِب اهلل

َعالَِمنَي( ثم يقُف، وهكذا إىل آِخِرها.
ْ
َِّ رَبِّ ال هلِل
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لَم يَستَطْع القراَءَة كَمن أسلََم حِديثاً، أو َصُعبْت  21 - فَمْن 
ُه أْن يَقوَل: )ُسبحاَن اهلِل، واحلمُد هلِل، وال هلإَ 

َ
جزأ

َ
عليه؛ ِلُعجَمِتِه: أ

إال اهلُل، واهلُل أكرُب، وال حوَل وال قوَة إال باللهـ(، لكّنُه جيتهُد يف 
تعلُِّمها.

يف  وُينصُت  يِة،  الرّسّ يف  اإلماِم  وراَء  املأموُم  ها 
ُ
ويقرأ  –  22

 يف سكتاِت اإلماِم.
ُ
اجلهرّيِة، لكْن يقرأ

خرى، أو بعَض اآلياِت 
ُ
 بعَد الفاحتِة سورًة أ

َ
23 - ويُسنُّ أْن يقرأ

خريتنِي أيضاً.
َ
ويلنِي، وأحياناً يف الركعتنِي األ

ُ
يف الركعتنِي األ

وىل أكرَث ِمن اثلّانيِة، 
ُ
24 - والسنُة إطالُة القراءِة يف الركعِة األ

ويلني قَدَر انّلصِف.
ُ
خريتنِي أقرَص ِمن األ

َ
وأْن جَيعَل القراءَة يف األ

الّصبِح، واجلمعِة، والعيديِن،  25 - وجَيهُر بالقراءِة يف صالِة 
ويلنِي ِمن صالِة املغرِب والعشاِء، 

ُ
واالستسقاِء، والُكسوِف، واأل

ويرُِسُّ بها يف َصالِة الّظهِر والعرِص، ويف اثلاثلِة ِمن صالِة املغرِب، 
خريتنِي ِمن صالِة الِعشاِء.

َ
واأل

26 - وأّما الِوتُر، وصالُة الليِل: فيَجهُر بها، وَيتوّسُط يف َرفِع 
صوتِِه.
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سكتًة  َسكَت  والسورِة:  الفاحتِة  قراءِة  من   
َ
فَرغ فإذا   -  27

لطيفًة، بمقداِر ما يَرجُع إيلِه َنَفُسُه.

ُذنَيِه، كما يف تكبريِة 
ُ
28 - ثّم يرفُع يَديِه حذَو َمنِكبَيِْه، أو أ

اإلحراِم، وُيكرّبُ للركوِع.

29 - ثّم يَركُع، ويطمنئُّ راِكعاً، بقدِر ما تَستِقرُّ أعضاُؤه.

30 - وَيَضُع يَديِْه ىلع ُركبتَيِْه، وُيمّكنُهما ِمن ُركبتَيِْه، وُيفّرُج 
بني أصابِِعه كأنُّه قابٌض ىلع ُركبتَيِْه، وَيُمدُّ َظهَرُه، وَيبُسُطُه، حىّت 
، وال َيِفُض رأَسُه، وال يرَفُعه، ولكْن  لَو ُصبَّ عليه املاُء الستَقرَّ
ُهما  ِلَظهِرهِ، وُيباِعُد َمرفَِقيِه عن َجنْبَيِه، وال يَُضمُّ جَيعلُه ُمساِوياً 

إيلِه.

31 - ويقوُل يف ُركوِعه: )سبحاَن ربَّ العظيِم( ثالَث مّراٍت 
أْو أكرَث، أو غرَيه مما ورََد يف الّسّنِة.

 القرآَن يف الركوِع، وال يف الّسجوِد.
َ
32 - وال جَيُوُز أْن يَقرأ

33 - ثّم يَرفُع ُصلبَُه من الركوِع، ويقوُل يف أثناِء االعتداِل: 
َده(. )َسمَع اهلُل ملن مَحِ

ُذَنيِْه، وال 
ُ
أ 34-وَيرفُع يََديِْه عنَد االعتداِل حذَو َمنِكبَيِْه أو 
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يرفُعُهما ىلع هيئِة ادّلاعِء.

35 - ثّم يقوُم ُمعتِداًل ُمطمئناً، حىّت يأخَذ كُّ َعظٍم َمأخَذُه.

36 - ويقوُل يف قياِمِه: )ربَّنا ولَك احلمُد(، أو: )امهللَّ ربَّنا لك 
كُر بعَده بما َورَد.    احلمُد(، ويَُسنُّ اذلِّ

قبَل  يَضُعُهما  يَديِْه،  ىلع  جوِد  السُّ إىل  َوِيرُّ   ، ُ يُكربِّ ثّم   –  37
ُركبتَيِْه، وهل أن يََضَع ُركبتَيِْه قبَل يَديِْه، ِبَسِب األيرِس هل.

يِْه وبَسَطُهما، وَيُضمُّ أصابَِعُه،  38 - فإذا َسَجَد اعتَمَد ىلع َكفَّ
ُن  ُذَنيِْه، وُيمكِّ

ُ
ُهها إىل القبلِة، وجيعُل َكّفيِْه َحذَو َمنِْكبَيِْه أو أ وُيوجِّ

أنَفُه وجبَهتَه ِمن األرِض.

هما، ويَستقبُل بأصابِِعهما  39- وَينِصُب أطراَف قَدَميِه، وَيضمُّ
الِقبلَة، وال يرَفُعُهما عن األرِض.

40 - وَيرفُع ِذراَعيِه عن األرِض، وال يبَُسُطهما بَْسَط الَكِب.

ىلع(، ثالَث مراٍت أو أكرَث، 
َ
41 - وَيقوُل فيه: )سبحاَن ربَّ األ

وَيدعو بِما شاَء.

42 - ثّم يَرفُع رأَسه ُمكرّباً ، ثم جَيلُس ُمطَمئِناً، حىّت يَرجَع كُّ 
َعظٍم إىل َموِضِعِه.
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رِجلَه  وَينِصُب  َعليها،  فيقُعُد  اليرُسى  رِجلَه  وَيفرُِش   -  43
ايلُمىن، ويَستقبُل بأصابِِعها الِقبلَة.

44 - وجيوُز اإلقعاُء بنَي الّسجَدتنِي أْحياناً: وهو أن يَنتَِصَب 
ىلع َعِقبَيِْه، وُصدوِر قََدَميِْه.

45 - وَيقوُل يف هذهِ اجِللسِة: )ربِّ اغِفْر يل، ربِّ اغِفْر يل(، 
أو غرَيه مما ورََد.

، ويَسجُد السجدَة اثلانيَة، ويفعُل كما فَعَل يف  ُ 46 - ثم يُكرِبّ
وىل.

ُ
الّسجدِة األ

إىل  القياَم  وأراَد  اثلانيِة،  السجدِة  من  رأَسُه  رَفَع  فإذا   -  47
، وَجلَس ِجلسًة َخفيَفًة قَبَل القياِم، ويه اليت  َ الّركعِة اثلّانيِة، كربَّ

جوِد. تُسّم ِبلسِة االسرتاَحِة، ويه ُسّنٌة يف كِّ قياٍم ِمن السُّ

48 - ثّم يَقوُم من اجِللسِة ُمعتِمداً ىلع األرِض بِيَديِْه.

 
ّ

وىل، إال
ُ
49 - وَيصنُع يف الركعِة اثلانيِة ما َصنَع يف الّركعِة األ

 داعَء االستفتاِح.
ُ
أنُّه ال يقرأ

وَجلَس  ِد،  للتّشهُّ قَعَد  اثلّانيِة  الّركعِة  من   
َ
فَرغ فإذا   -  50

ُمفرَتِشاً، أْي ىلع اليرَُسى، ناِصباً ايلُمىن، كما َسبَق بنَي الّسجدتنِي.
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ونهايَة  ايلُمىن،  وركبَِته  فَِخِذه  ىلع  ايلُمىن  ُه  َكفَّ وَيضُع   -  51
ه اليرُسى ىلع فَِخِذه وركبَِتِه  ِمرفَِقه األيمِن ىلع فَِخِذه، وَيبسُط َكفَّ

اليرُسى.

ِه ايلُمىن، ويضُع إبهاَمه ىلع إِصبَِعِه  52 - وَيقِبُض أصابَع َكفِّ
الوُْسطى أحياناً، وأحياناً حُيلُِّق باإلبهاِم والوُسطى َحلقًة.

53 - ويُِشرُي بإصبَِعه الّسّبابَِة إىل الِقبلِة، وَينظُر إيلها، وهُل أْن 
ِدهِ. حُيّرَكها أحياناً يف مجيِع تَشهُّ

ِد متعددٌة، ِمنها: )اتلحياُت هلِل، والّصلواُت  54 – وصيُغ التّشهُّ
والطيباُت، الّسالُم عليك أيّها انليبُّ ورمحُة اهلِل وبراكتُه، السالُم 
 اهلُل، وأشهُد 

ّ
شهُد أْن ال هلإَ إال

َ
علينا وىلع عباِد اهلِل الصاحلنَي، أ

.)
ُ

أنَّ حممداً عبُدُه ورسوهل

55 - وُيصيّل بعَده ىلع انليبِّ H، وهلا ِصيٌغ، ِمنها: 
)امهللّ صلِّ ىلع حُممٍد، وىلع آِل حُممٍد، كما صلّيَت ىلع إبراهيَم، 
حُممٍد، وىلع  بارِك ىلع  امهللَّ  إنَّك محيٌد جميٌد،  إبراهيَم،  آِل  وىلع 
آِل حُممٍد، كما باركَت ىلع إبراهيَم، وىلع آِل إبراهيَم، إنّك محيٌد 

جميٌد(.
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، وَيرفُع يََديِْه أحياناً، وَيقوُم إىل الركعِة اثلاثلِة،  56 - ثّم يُكرّبُ
ثم الركعِة الرابعِة، ويفعُل ما َسبَق.

ِد  ِد األخرِي، وَيصنُع فيه ما َصنَع يف التّشهُّ 57- ثّم يَقعُد للتّشهُّ
األوِل.

ىلع  اليرُسى  ِورَكُه  جَيعُل   ،
ً
ُمتورِّاك فيه  جَيلُس  أنُّه  إال   -58

األرِض، وُيِرُج قََدَميِْه من ناحيٍة واحدٍة، وجيعُل قَدَمُه اليرُسى 
حتَت ساقِه ايلُمىن، وَينِصُب قَدَمُه ايلُمىن، وجَيوُز فرُشها أحياناً.

ه اليرُسى ُركبَتَه يَعتِمُد َعليها. 59- وَيقِبُض بِكفِّ

ثم  َسبَق،  بما   H انليبِّ  ىلع  وُيصيّل  ُد،  وَيتشَهّ  –  60
نيا واآلخرِة.   يَدُعو نِلَفسِه بما َورَد، أو بما شاَء ِمن َخرَيِي ادلُّ

ه األيمِن ِمن  61 - ثّم يُسلُِّم عن يميِنِه، حىّت يُرى بَياُض َخدِّ
َخلِفِه، وعن يَسارِهِ كذلك، ويقوُل: 

أْن  وهل  ويسارِهِ،  يميِنه  عن  اهلل(،  ورمحُة  عليكم  )السالُم 
وَجِهِه،  تِلقاَء  واحدًة  تَسليمًة  يُسلَِّم  أن  وهُل  )وبراكتُه(،  يُضيَف: 

يميُل إىل يميِنه قَلياًل.
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³ ُسجوُد الّسهِو

 :  إذا َسها يف صالِة الفرِض أو انّلفِل، فَزاَد، أو نَقَص، أو َشكَّ
ُصها كما ييَل: فَعليِه أْن يَسُجَد َسجدتنِي، وهلا حاالٌت كثريٌة، نُلخِّ

ها ثم يُسلُّم، وبعَد الّسالِم  1-إذا َسلََّم قَبَل إتماِم الّصالِة: فيُتمُّ
يَسُجُد َسجدتنِي ويُسلُّم.

َصالتِِه  من  انتىه  فإذا  ُسجوٍد:  أو  كركوٍع  ُركناً،  َزاد  2-إذا 
يَسُجُد َسجدتنِي ويُسلُّم.

ُد  ر، ويتشهَّ 3-إذا قاَم لركعٍة زائدٍة: َقَطَعها، وَجلََس، مىت تَذكَّ
ويُسلُِّم، ثّم يَسُجُد َسجدتنِي ويُسلُِّم.

يَرجُع،  فال  قائِماً  اعتََدَل  فإن  األوَسَط:  َد  التَّشهُّ نَِسَ  4-إذا 
َر قبَل أن  ِد وقبَل الّسالِم، فإن تَذكَّ ويَسُجُد سجدتنِي بعَد التّشهُّ

يَستوَي قائِماً فلرَيِْجْع، وال سجوَد َعليه.

 : نِّ الظَّ وتَغِليُب  اتّلحّري،  وأمَكنَُه  صالتِِه،  يف  شكَّ  5-إذا 
َسَجَد َسجدتنِي بعَد الّسالِم، ثّم يُسلُّم.

، ثّم يَسُجُد  ، ولم يُمكنْه اتلَّحرِّي: يَبيِن ىلع األقلِّ 6-إذا شكَّ
َسجدتنِي قَبَل الّسالِم.
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، أو ُسجوداً، أو أيَّ ركٍن: فإْن تَذّكَرُه يف حَمَلِِّه 
ً
7-إذا نَِسَ ركواع

وأَت  وىل، 
ُ
األ الركَعَة  بَطَل 

َ
أ اثلّانيِة  الركعِة  تَذّكَرُه يف  وإْن  تَدارَكُه، 

بِركعٍة َماكنَها، ويَسُجُد يف احلاتلنِي سجدتنِي قبَل السالِم.

فإْن تَذّكَرُه بعَد الّصالِة: قَام وأَت بركعٍة اكملٍة، ثّم يُسلُّم، ثّم 
يَسُجُد َسجدتنِي ويُسلُّم.

8- إذا نَِس اإلماُم يُسّبُح هل املصلُّوَن، وُيتابعونَُه، إال يف زيادِة 
ركعٍة: فيَنتظرونَُه حىّت يُسلِّموا َمعُه.

ل  9-إذا َسها املأموُم َخلَف اإلماِم: فال ُسجوَد َعليه، وَيتحمَّ
عنُه إماُمه.

10-إذا نَِسَ تكبريَة اإلحراِم: أاعَد صالتَه، وال سجوَد َعليِه.

11- وإذا نَِسَ التّسليَم: سلَّم، ثّم َسجَد وسلَّم.

ٌ يف موِضعها، فإْن  12-وهكذا يف كِّ سهٍو سجدتاِن، وهو خمريَّ
َسجَد بعد الّسالِم للزيادِة، وقبَل الّسالِم للّنقِص: فََحسٌن. 
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الِة ³ ما ال َينبِغي ِفعُله يف الصَّ

1-وضُع ايلِد ىلع اخلَاَصِة. 

2-تشبيُك األصابِع، وفَرقعتُها.

 3-االتلفاُت لغرِي حاجٍة.      

4-رفُع ابلرِص إىل السماِء.

 5-اتلثاؤُب، فعليه أن حياوَل َكْظَمُه.  

6-كرثُة احلركِة والَعبِث.

7-قراءُة القرآِن يف الركوِع والّسجوِد.  

8-االتلحاُف باثلوِب دوَن أْن ُيِرَج يََديِْه فيكوُن اكلُمقيَِّد.

9-ابلُّصاُق جهَة القبلِة أو َعن ايلمنِي. 

10-ُحضوُر الّصالِة بِثياٍب ُملّوثٍَة وبروائَح َكريهٍة.

11-بسُط اذّلراعنِي ىلع األرِض يف الّسجوِد.

12-اجللوُس بوضِع املقعدِة ىلع األرِض بنَي رجليِْه.

13-اإلشارُة برفِع ايلديِن عنَد التسليمتنِي. 

14-الصالُة ِبضِة َطعاٍم، أو ُمدافعِة ابَلول والغائِط.

15-سجوُد املريِض ىلع يشٍء مرتَِفٍع اكلوِساَدِة وحنوِها.             
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16-اتلَّمّطي يف الّصالِة.     

17- اتّللثُُّم وتغطيُة الَفِم يف الصالِة.  

18-عدُم حتريِك اللّساِن عنَد القراءِة.  

19-إسباُل اثلّياِب للرّجاِل، وإطاتُلها حتَت الكعبنِي. 

20- اإلرساُع واجلرُي إلدراِك الّصالِة.

َوِر، أو بِثياٍب فيها تَصاويُر.     21-الصالُة إىل الصُّ

22- الصالُة ىلع الُقبوِر أو إِيلها.

23-الصالُة يف َمبارِك اإِلبِل.    

24-ختصيُص ماكٍن معنٍي يف املسجِد لغرِي اإِلماِم.

ُر عن متابَعِتِه كأْن يُطيَل ُسجوَده  25-مسابقُة اإلماِم، أو اتّلأخُّ
واإلماُم قائٌم.
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³ مبطالُت الّصالِة

وَجَب  الّصالِة  بعَد  َعِلَم  فإْن  الّطهاَرِة،  عدِم  ِمن  ُن  اتّليقُّ  -1
َعليه أن يُعيَدها. 

باِل  أراكنِها،  ركٍن من  أو  الّصالِة،  ترُك رشٍط من رُشوِط   -2
ُعذٍر. 

3- األُك والرّشُب َعْمداً.    

4-الضحُك بصوٍت َعمداً.

5-احلراكُت الكثريُة الُمغرّيٌة هليئَِة الّصالِة، بال ُعذٍر.

6- الكالُم لغرِي َمصلحِة الّصالِة َعمداً.
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³ صالُة اجُلمعِة والعيديِن
مقيٍم،  قادٍر،  ٍر، 

َ
َذك ٍف، 

ّ
ُملك لكِّ  ىلع  ُب 

َ
ت اجُلمعِة  صالةُ   )1

ها. 
َ
بل

َ
يها يف مجاعٍة، مَع اخلُطبِة ق

ِّ
يُصل

ملُها فيما ييَل:
ُ

وهلا آداٌب، جن

يف  ُر  وُيبكِّ ثيابِه،  أحسَن  وَيلبُس  وَيتطيُب،  هلا،  ³يَغتسُل 
اذّلهاِب إيلها، واألفضُل أن يَذهَب ماِشياً.

يُفّرُق بني  فوَف، وال  الصُّ يَتَخّطى  اإلماِم، وال  يَدنُو من   ³
يَة املسجِد، ثّم ما شاَء ِمن الرَكَعاِت ما لم يَدُخْل 

َ
اثننِي، وُيصيّل حت

وال  للخطبِة،  يُنصُت  ثّم  قَبليٌة،  راتبٌة  هلا  وليَس  انّليِه،  وقُت 
يَتكَُّم، وال يَنَشغُل َعنها. 

يف  والغاشيِة  وىل، 
ُ
األ يف  ىلع 

َ
األ ُسورِة  قراءُة  ³وتُستَحبُّ 

وىل، واملنافقوَن يف اثلانيِة، وُيصيّل بعَدها 
ُ
اثلّانيِة، أو اجلُمعِة يف األ

ركعتنِي أو أربعاً، يَفصُل بينَها وبني صالِة اجلُمعِة بقياٍم أو َكالٍم.

³ويُستحبُّ يف يوِم اجلُمعِة: اإلكثاُر من الّصالِة ىلع انليبِّ 
قبَل  ساعٍة  آخَر  وادلاعُء  الَكهِف،  سورِة  وقراءُة   ،H

املغرِب.
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يف  مجاعًة  تُصّل  املسلمَي،  شعائِر  ِمن  العيديِن  2(صالةُ 
املصّل، وهلا آداٌب كما ييل:

³يَغتسُل، وَيتطيُب، وَيلبَُس أحسَن ِثيابِِه، ثّم يذهُب إيلها 
ِمن طريٍق، وَيرجُع ِمن َطريٍق آخَر.

ويف  الّصالِة،  قبَل  غرِيهِ  أو  بتمٍر  يُفطُر  الِفطِر:  عيِد  ³يف 
ضِحيَِتِه.

ُ
األضىح: يأكُل بعَد الّصالِة ِمن أ

ووقتُها  طريقِه،  يف   ُ وُيكربِّ والنّساُء،  الرجاُل  هلا  ³وَيُرُج 
بعَد ُطلوِع الّشمِس، وارتفاُعها ِقيَد ُرمٍح.

سبَع  وىل 
ُ
األ الركعِة  يف   ُ يُكربِّ إقامَة،  وال  هلا  أذاَن  وال   ³

تكبرياٍت، ويف اثلانيِة مخَس تكبرياٍت.

³تُستحبُّ القراءُة َجهراً يف األوىل بعَد الفاحتِة بسورِة )ق(، 
ويف اثلانيِة: بسورِة الَقمِر، أو يف األوىل: سورُة األىلع، ويف اثلانية: 

الغاشيُة، وُينصُت بعَدها إىل اخلطبِة.

³فإْن فاَتتُْه اجلماعُة صالها وحَدُه، وإن َعِلموا بالعيِد بعَد 
هِر صلَّوا يف ايلوِم اثلاين يف وقِتها. الظُّ
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قٌة ³ صلواٌت ُمتفرِّ

1- صالةُ حتّيِة املسجِد: يَنبغ أن تُصيّل ركعتنِي عنَد ُدخوِل 
 
ُ
املساجِد، ومنها املسجُد احلراُم، إال إذا ِجئَت حلجٍّ أو ُعمرٍة، فتبدأ

بالطواِف.

أشواٍط  َسبعِة  ُكِّ  بعَد  تُصيّلَ  أن  عليك  الّطواِف:  صالةُ   -2
اثلانية:  ويف  الاكفروَن،  الفاحتِة:  بعَد  األوىل  يف  تقرأ  ركعتنِي، 
لم  فإْن  إبراهيَم،  مقاِم  خلَف  تكوَن  أن  واألفضُل  اإلخالَص، 

ْ فف أيِّ ماكٍن، ولو خارَج املسجِد. يَتيرسَّ

3-صالةُ االستخارةِ: َمن َهمَّ بأمٍر ُمباٍح صلَّ أيَّ ركعتنِي ِمن 
غرِي الفريضِة، ثّم يَدعو بطلِب اخلرِي فيِه، عْن جابِر بِن عبِد اهلِل 
االستخارَة  يُعلُمنا   H اهلِل  رسوُل  اكَن  قاَل:  L؛ 
َهمَّ  )إَِذا  يَقوُل:  القرآِن؛  يُعلُّمنا السورَة من  يف األموِر لكِّها، كما 
يِلَُقْل:  ُثمَّ  الَفِريَضِة،  َغرْيِ  ِمْن  َعتَنْيِ 

ْ
َرك َكْع  رَيْ

ْ
فَل ْمِر، 

َ
بِاأل َحُدُكْم 

َ
أ

ِمْن  لَُك 
َ
ْسأ

َ
َوأ بُِقْدَرتَِك،  ْستَْقِدرَُك 

َ
َوأ ِمَك، 

ْ
بِِعل ْستَِخرُيَك 

َ
أ إِينِّ  اللَُّهمَّ 

نَْت 
َ
َوأ ْعلَُم، 

َ
أ َواَل  َوَتْعلَُم  قِْدُر، 

َ
أ َواَل  َتْقِدُر  إِنََّك 

فَ الَعِظيِم،  فَْضِلَك 
يهـ(  )ويَُسمِّ ْمَر 

َ
األ َهَذا  نَّ 

َ
أ َتْعلَُم  ُكنَْت  إِْن  اللَُّهمَّ  الُغيُوِب،  ُم 

َّ
َعال

ْمِري 
َ
أ قَاَل: اَعِجِل  ْو 

َ
ْمِري -أ

َ
أ َوَمَعايِش، واََعقِبَِة  ِدييِن،  يِف  يِل  َخرْيٌ 
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َتْعلَُم  ُكنَْت  َوإِْن  ِفيِه،  يِل  بَارِْك  ُثمَّ  يِل،  ُه  ْ َويرَسِّ يِل،  فَاقُْدرُْه  َوآِجِلِه- 
ْو قَاَل: يِف 

َ
ْمِري -أ

َ
ْمَر رَشٌّ يِل يِف ِدييِن، َوَمَعايِش، واََعقِبَِة أ

َ
نَّ َهَذا األ

َ
أ

فيِْن َعنُْه، َواقُْدْر يِل اخلرَْيَ  فُْه َعينِّ َواْصِ ْمِري َوآِجِلِه- فَاْصِ
َ
اَعِجِل أ

رِْضيِن(]رواه ابلخاري[.
َ
َحيُْث اَكَن، ُثمَّ أ

وال  ُرؤيا  ينتظُر  وال  األمِر،  يف  يَميض  االستخارِة  ³وبعَد 
اإلجابِة،  أوقاَت  وَيتحرَّى  مراٍت،  رَها عدَة  يُكرِّ أْن  غريَها، وهل 

اكثلّلِث األخرِي ِمن اللّيِل.

- وتُصّل يف وقِت انّليِه إذا اكنْت ألمٍر يَفوُت، أّما إذا اكنْت 
ألمٍر ال يفوُت فال تُصَلّ يف وقِت انّليِه. 

مِس أو القمِر،  4-صالةُ اخلُسوِف: وتَكوُن عنَد ُخسوِف الشَّ
وينُادى هلا بِقوِل: )الصالُة جامعٌة(. 

 ُ –وتُصّل يف املسجِد، ويه ركعتاِن، يف كِّ ركعٍة ركواعِن، يُكربِّ
مرًة   

ُ
وَيقرأ يَرفُع،  ثّم  يركُع،  ثّم  وسورًة،  الفاحتَة   

ُ
ويقرأ لإلحراِم، 

خَرى، ثّم يركُع، ثَمّ يرفُع، ثّم يسجُد، يَفعُل ذلك يف الركعتنِي. 
ُ
أ

ينَكِشَف  حىّت  القراءِة،  يف  واإلطالُة  اجلهُر،  ³والّسنُة: 
اخلُسوُف، ويكوُن كُّ قياٍم أطوَل من اذلي بعَده.
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³وتُسنُّ اخلُطبُة بَعَدها.

وال  اخلُسوِف،  عنَد  وحَده  ها 
ّ

صال اجلماعُة:  فاتتُْه  ³وَمْن 
تُقىض بعَد اخلُسوِف.

5-صالةُ االستسقاءِ: تُسُن عنَد َطلِب املطِر يف الُمصّل، ويه 
ركعتاِن جيهُر فيهما اكلعيديِن.

قبَل  تكوَن  أْن  واألفضُل  بعَدها،  أو  قَبلَها  خطبٌة  وهلا   ³
ِع وادّلاعِء. الّصالِة مع اتّلضُّ

وَيرفُع  يِْه،  كفَّ وُيقلُِّب  اعِء،  ادلُّ بعَد  رداَءه  اإلماُم  ُل  وحيوِّ  ³
نوَن. املصلّوَن أيديَهم وُيؤمِّ

أربُع  6-صالةُ اجلنازةِ: ال ركوَع فيها وال ُسجوَد، وإنما يه 
 ُ  الفاحتَة وسورًة، ثّم يُكربِّ

ُ
وىل، ثّم يقرأ

ُ
تكبرياٍت يَرفُع يَديِه يف األ

ِد،  يَِغ الواردِة يف التّشهُّ اثلانيَة، وُيصيّل ىلع انليّب H بالصِّ
ُ الرابعَة وَيدعو كذلك،  ُ اثلاثلَة وَيدعو للميِِّت، ثّم يُكربِّ ثّم يُكربِّ

كُّ ذلك رِساً، وهل أْن يزيَد ىلع األربِع. 

³ثّم يُسلُّم رِساً تَسليمًة واحدًة عن يميِنه، أو يُسلُّم تسليمتنِي 
مثَل تسليِم الّصالِة.
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رأِس  عنَد  فيقُف  وحَده،  ها 
ّ

صال اجلماعُة:  فاَتتُْه  ³وإن 
القرِب  َغريِها ىلع  دوَن  الصالُة  وُز هذه 

َ
وجت امليتِة،  ووسِط  امليِِّت، 

وُز الصالُة ىلع الغائِب اذلي لم يُصلَّ عليه.
َ

بعَد ادلفِن، كما جت

الظهِر  الّرباّعيِة:  الّصالِة  قَرُص  هل  ويرُشُع  املسافِِر:  7-صالةُ 
والعرِص والعشاِء، فيُصلِّيها ركعتنِي، إذا َسافَر، كما هُل اجلمُع بنَي 
هِر والَعرِص، وبنَي املغرِب والعشاِء؛ للّسفِر، أو للمطِر الّشديِد،  الظُّ

أو للَمرِض، أو ِلعموم ِاحلَرِج.

³ الّسَنُن قبَل الّصالِة وبعَدها

 بعَد الفاحتِة يف 
ُ
1- يُصيلِّ قبَل الفجِر ركعتنِي َخفيفتنِي، يَقرأ

األوىل: الاكفروَن، ويف اثلانيِة: اإلخالَص.

2- ثّم يُصيّل ركعتنِي قبَل الّظهِر، وركعتنِي بعَدها، أو أربعاً، 
يُوِصلَها  أو  بتسليٍم،  بينَها  يَفِصَل  أْن  وهل  بعَدها،  وأربعاً  قبلَها 

اكلفريضِة.      

3-ثّم يُصيّل أربَع ركعاٍت قبَل العرِص.

4-ثّم يُصيّل قبَل املغرِب ركعتنِي، وبعَدها ركعتنِي.      

5- وبعَد الِعشاِء ركعتنِي.
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³ صلواُت الّتطوُِّع

1- ِقياُم اللّيِل مَع الِوتِر، بعَد صالِة العشاِء إىل ما قبَل الفجِر، 
وأفضلُها  ركعٌة،  وأقلُّها  اللّيِل،  من  األخرُي  اثللُث  وقِتها  وأفضُل 
كيفياٌت  وهلا  ركعتنِي،  ركعتنِي  يُصلِّيها  ركعًة،  عرشَة  إحدى 
متنوعٌة، وال يُوتُر مرتنِي يف يللٍة، ويَُسنُّ أن يَقنَُت يف آخِر ركعٍة 

ِمن الِوتِر.

 
ُ
ويبدأ ركعتاِن، وال حدَّ ألكرثِها،  وأقلُّها  ىح،  الضُّ 2- صالُة 
، إىل ما  وِق، ثّم يُصيلِّ ما تَيرسَّ عنَد اشتداِد احلرِّ وقتُها بعد الرشُّ

هِر.  قبَل الزواِل عنَد الظُّ

 صّل ركعتنِي.
َ
3- صالُة الوُضوِء، لكّما تَوضأ

4-صالُة ادّلخوِل واخلروِج من املزنِل.  

5-صالُة القدوِم من الّسفِر.  

6-الصالُة بني األذاِن واإلقامِة.

7- الصالُة يف مسجِد قُباَء؛ فإنَّها تَعدُل ُعمرًة.
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الّركُن الثالُث: الزكاُة

، وهناَك رشوٌط لوُجوبِها، ويَه كَما  الزاكةُ ركُن اإلسالِم املايلِّ
ييَل:

1ـ اإلسالُم: فال تُقبُل َمن الاكفِر.

ُب ىلع الَعبِد.
َ

2 ـ احلريُة: فال جت

 لصاِحبِه ُمستِقّراً 
ً
: ومعناُه أن يَكوَن املاُل مملواك 3ـ امللُك اتلامُّ

عنَده.  

أو يكوَن  بالفعِل،  ويزداُد  املاُل  يَنمَو  أْن  ومعناُه  انلَّماُء:  4ـ 
تُثِمُر،  اليت  والّزروِع  تتوادُل،  اليت  اكألنعاِم  وذلك  للزيادِة،  قاباًل 

واتلجاراِت اليت تَزداُد، وانلقوِد اليت تَقبُل الزيادَة.  

الّطعاِم،  ِمن   
ِّ

الُمزك حوائِج  عن  زائداً  املاُل  يكوَن  أْن  5ـ 
والرّشاِب، والّملبَِس، والَمسَكِن، وانّلفقِة ىلع الزوجِة واألوالِد، 

وَمن تَلزُمُه نَفقتُُهم.  

َب فيه الزاكُة، 
َ

6 ـ يُشرتُط يف املاِل أْن يبلَغ قَدراً ُمعّيناً حىّت جت
ويُسّم انّلصاَب.  

 ، 7 ـ احلَوُل: ومعناُه أْن يَمرَّ ىلع امتالِك انّلصاِب اعٌم ِهجريٌّ
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وهذا يف بعِض األمواِل كما َسيأيت.  

ْوُم: وهو الّريُع بال َعلٍَف وال ُمْؤنٍَة، وهو خاٌص بِبهيَمِة  8ـ  السَّ
األنعاِم، فإذا اكنت معلوفًة أكرَث العاِم، وَيتكُّف يف رَعِيها: فليَس 

فيها الزاكُة عنَد اجلمهوِر.  

³ أصناُف األمواِل اليت َتُب فيها الزكاُة
العمالُت  بها  وتُلَحُق  والفضُة،  اذلهُب  وهما  انلّقداِن:   -1
املعاصُة، ونصاُب اذّلهِب: )85 جراماً(، ونصاُب الفضِة: )595 
فوُق  فما  املقداَر  بَلغْت هذا  فإذا  بها،  ُم  تُقوَّ والعمالُت  جراماً(، 

. فيُخَرُج من اجلميِع )2,5٪( يف كِّ اعٍم ِهجريٍّ

: يه اذّلهُب أو الفضُة املستعمالِن يف الّزينِة وحنوِها،  2-احُليِلُّ
فاألحَوُط الزاكُة منها بالطريقِة الّسابقِة.

ورِشاًء،  بيعاً  للّتجارِة  املعّدُة  السلُع  اتلّجارةِ: يه  3-ُعروُض 
 

ّ
ُمها سنوياً، وُيزك من األطعَمِة واألمِتَعِة والعقاراِت وحنوِها، فيُقِوّ

منها اكنلقديِن.

تَشَمُل:  والغنُم  والغنُم،  وابلقُر  اإلبُل  يه  األنعاِم:  4-بَهيمُة 
وِمن  رؤوٍس،  مخسَة  بلغْت  إذا  اإِلبِِل  من   

ِّ
فُيك والَمعَز،  الضأَن 
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ابَلقِر إذا بلغْت: )30( رأساً، ومن الَغنِم إذا بلغْت: )40( رأساً.

واكنت  كجم(،   650( َعن:  زادْت  فإذا  واثلماُر:  5-احلبوُب   
تُسَق باألمطاِر واألنهاِر دوَن تَكلفٍة فَفيها: )10٪( ، وإن اكنْت 

تُسق باآلالِت وغريِها فَفيها: )٪5(. 

للّتجاَرِة  يكْن  ولم  كجم(،   40( َعن:  زاَد  فإذا  6-الَعسُل: 
ففيِه الُعرُش.

اكُز: وُهو ما وُِجَد َمدفوناً ِمن َكزِن اجلاهلّيِة وجموهراتِهم  7-الرِّ
وأموالِهم، وفيه اخلُمُس.

هل  مما  األرِض  باطِن  من  يُستخرُج  ما  كُّ  ويَه  8-املعاِدُن: 
قيمٌة، وتُعامُل معاملَة انلقديِن.

رُج زاكتُها 
ُ

سهُم: هو مساهمٌة بزٍء من رشكٍة كبريٍة، وخت
َ
9-األ

من  فُيّكوَن  صوِل: 
ُ
األ أصحاَب  إال  اتّلجارِة،  كُعروِض  َسنوّياً 

األرباِح َسنوّياً.



االنحراف الفكري .. مفهومه - أسبابه - عالجه

49

49
هله

 ج
لم

ملس
ع ا

يس
ال 

ما 

³ امُلستحقوَن للّزكاِة
وهم: )الفقراُء -واملساكنُي –والعاملوَن عليها-واملؤلفُة قلوُبهم 
–ويف ِعتِق  ِمن املسلمنَي اجلُُدِد، أو الكّفاِر اذلين يُرَج إسالُمهم 
الّسداِد  يَعجزوَن عن  اذليَن  الَمدينوَن  وهم  –والغارموَن:  قاِب  الرِّ
–ويف سبيِل اهلِل ِمن اجلهاِد والِعلم وادلعوِة واحلجِّ ىلع األرجِح –وابِن 

الّسبيِل: وهو املسافُِر اذلي انقطعْت به انّلفَقُة(.

وال تُعطى: )لألغنياِء األقوياِء-وال للكفاِر إال ما َسبَق من 
ُب 

َ
املؤلَّفِة قُلوُبهم-وال آلِل بيِت انّليبِّ H -وال لَِمْن جت

عليك نفقتُه من األقارِب(.

³ زكاُة الِفطِر

ُب ىلع كِّ ُمسلٍم وُمسلمٍة، صغرٍي أو َكبرٍي، ُحرٍّ أو َعبٍد، 
َ

جت
 يف يوِم الِعيِد، ويه 

ُ
َملَك ما يَزيُد عن حاَجِتِه، وحاجِة َمن يعوهل

صاٌع َعن ُكِّ ُمسلٍم، والصاُع = ) 2,176 كجم(، من اغلِب َطعاِم 
ابَلِل.
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الركُن الرابُع: الصياُم

والُمسافِر،  املريِض،  غريِ  ٍف، 
َّ
ُملك ُمسلٍم  لكِّ  ىلع  ركٌن  هو 

والعاِجِز، واحلامِل، والُمرضِع.

فيُمسُك من ُطلوِع الَفجِر إىل ُغروِب الّشمِس عن الُمفطراِت.

 ويَبطُل الّصياُم بما ييَل:  

1-األُك والرّشُب َعمداً. 

2- اجِلماُع َعْمداً.

3- إِنزاُل الَمينِّ َعمداً. 

ُد الَقِء.   4- تَعمُّ

 5- احليُض وانلِّفاُس يف أيِّ ُجزٍء ِمن انّلهاِر. 

6-احلَُقُن الُمَغّذيَُة. 

7-عدُم تَبييِت انّليِة يف ِصياِم الَفرِض.  

اتلوبَة  الَمعذوِر-  تُوِجُب-لغرِي  الُمبطالِت  هِذه  ³فَجميُع 
انّلصوَح، والَقضاَء، وُيضاُف إىل ذلك الَكفارُة املغلّظُة يف اجِلماِع، 
لم  فَِصياُم شهريِن متتابعنِي، فإْن  َرقبٍة، فإْن لم جيْد:  ِعتُق  ويه: 

جيْد: فإطعاُم ِستنَي ِمسِكيناً.
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وال يبطُل الّصوُم بما ييَل:

ُب ناِسياً، أو خُمطئاً، أو ُمكَرهاً.    1-األُك والرشُّ

ُب من اإلناِء إن اكَن يف يَِدهِ عنَد َسماِع األذاِن.  2-األُك والرشُّ

 3-إذا أصبَح الصائُم ُجنُباً.  

واُك.   4-السِّ

5-املضمضُة واالستنشاُق من غرِي ُمبالغٍة.

6-الُمبارشُة والُقبلُة ملن يملُك نَفَسُه.  

عاِم دوَن ُدخوِل يَشٍء إىل اجلَوِف. 7-ذوُق الطَّ

8-الُكحُل والَقطرُة واملراِهُم اليت ال تَِصُل إىل اجلَوِف.    

9-اتلَّربُُّد باملاِء ىلع الرأِس والَفِم.

وِهِ.
َ

ِم وحن ليُل ادلَّ
َ

خُذ اإِلبَِر َغرِي الُمغّذيِة وحت
َ
10-أ

 11-احِلجامُة ملن ال تُضِعُفه، عنَد اجلُمهوِر ِخالفاً للحنابلِة.  

ُز ِمنه، اكلُغباِر وابَلخوِر وحنوِه. يِق وانلُّخاَمِة وما ال يُتحرَّ 12- بَلُع الرِّ

ُم إىل اجلوِف.  نِّ إْن لم يَصْل ادلَّ ُع السِّ
ْ
13- َخل

يَرْد  لم  مما  وحنُوه  واالّدهاُن  َرمضاَن،  نَهاِر  يف  اتّلطيُُّب   -14
ادّليلُل بانّليِه َعنه. 
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³ آداُب الّصوِم
الفجِر  ُدخوِل  قبَل  ما  َوقِته:  وآخُر  وتأخريُه،  حوُر،  السَّ  -1

الّصادِق، أي قَبَل انّلداِء اثلّايِن.   

2- تَعجيُل الِفطِر.

3-الِفطُر ىلع تَمٍر، فإْن لْم جَيْد فَعل املاِء.

اعُء عنَد فِطِره، وَبعَده.  4-  ادلُّ

5-كرثُة قراءِة القرآِن.   

6- كرثُة الّصدقاِت.

وِر  والزُّ والّرفِث  اكللّغِو  آفاتِه،  ِمن  اللّساِن  وجوُب حفِظ   -7
والَكذِب، فيَه حُمّرماٌت ىلع الُمسلِم.

8-ِقياُم رمضاَن وصالُة الرتاويِح مجاعًة.  

رِّي يللَة الَقدِر يف الَعرِش األواخِر، واالعتاكُف فيها.
َ

9-حت

³ أياٌم ُيستحبُّ ِصياُمها
1-ِصياُم ستِة أياٍم ِمن َشواٍل.  

2-ِصياُم يوِم اعشوراَء: )العارُش ِمن حُمّرٍم(، وَيصوُم َمعُه ايلوَم 
اتلاِسَع.  
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3-ِصياُم أكرِث َشعباَن.     

ِم. 4-ِصياُم أكرِث الُمحرِّ
5-ِصياُم االثننِي واخلميِس.

6-ِصياُم أياِم ابِليِض ِمن كِّ َشهٍر، ويَه: )13،14،15(.
. 7-ِصياُم يوِم عرفَة لغرِي احلاجِّ

8-ِصياُم يوٍم وفِطُر يوٍم، وهو صياُم داوَد.

³ أياٌم ال ُيشرُع ِصياُمها
1-ِصياُم العيديِن.       

، ويَه: )11،12،13(   2-ِصياُم أيّاِم الترّشيِق لغرِي احلاجِّ
3-ِصياُم اجلُمعِة ُمفَردًة.              

4-ِصياُم الّسبِت ذِلاتِه.                              
5-ِصياُم يوِم الشـكِّ يف ُدخوِل َرمضاَن.

َصوَمُه،  اعتاَد  ما  إال  َشعباَن  من  اثلاين  انلِّصِف  ِصياُم   -6
اكالثننِي واخلميِس، أو ِصياِم داوَد، وحنَوه.

هِر.  7- ِصياُم ادلَّ

ِع دوَن إذِن َزوِجها.  8-ِصياُم املرأِة للتطوُّ

9-ِصياُم يوِم َعرفَة للحاجِّ الواقِف بِها.
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الركُن اخلامُس: احَلجُّ

ٍف ُمسَتطيٍع
ّ
جيُب احلجُّ ىلع لكِّ مسلٍم ُملك

³ أركاُن احلجِّ
1-نّيُة اإلحراِم.  

2-الُوقوُف بعَرفَة.  

3-طواُف اإلفاضِة.   

4-الّسيُع بني الصفا واملروِة.

³ واجباُت احلجِّ

1-اإلحراُم من امليقاِت.   

2-استمراُر الوقوِف بعرفََة إىل جزٍء من الليِْل. 

3-الَمبيُت بُمزدِلفَة يللَة انّلْحِر. 

4-ريُم اجلمراِت مرتّبًة يف يوِم العيِد، وأيّاِم الترشيِق.  

5-املبيُت بِمىن يلايَل الترشيِق.  

6-احلَلُق أو اتلقصرُي.  

7-طواُف الوَداِع  لَِمن سيَخُرُج من مكَة.  
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³ ِصفُة احلجِّ

ورداًء  إزاراً  بَُس 
ْ
ويل ويتطيَُّب،  َيْغتسُل  امليقاِت:-  يف   )1(

بعَد  وُيهلُّ  نِي،  والَكفَّ الوْجَه  إال  بَدنَها  املرأُة  وتَسرُتُ  وَنْعلنَِي، 
فريضٍة، ويف ذي احلليفِة يُصيّل ركعتَنِي؛ لفضيلِة الواِدي، ثم يقوُل 
ُسْمعَة(،  فيها وال  رياَء  ُعْمرًة، ال  )بّليَْك امهللّ  الِقبلَة:  مستقباًل 
هذا للُمتَمّتع، وهل أن حَيُجَّ قارناً، أو ُمفرِداً، وإن َخيِشَ اإلتماَم فلَُه 

أن يَشرِتَط، فيقوُل: )اللّهمَّ حَمِيلِّ حيُث َحبستيَن(.

عِر  الشَّ من  )األخُذ  ويِه:  الَمحظوراِت،  عن  ³ويمتنُع   
واألظافِر-اتّلطيُُّب-َعقُدانّلاكِح-اجِلماُع-الُمبارَشُة-الصيُد(
للرُّجِل()ولُبُس  واخلُّفنِي،  الَمِخيِط،  ولُبُس  الرأِس،  )وتغطيُة 

انّلقاِب، والقفازيِن، للمرأِة(.

بيِة بِرفِع الّصوِت، مع اتّلهليِل، واتّلكبرِي 
ْ
³ويداوُم ىلع اتلل

يف الُمرتَفعاِت، والتّسبيِح يف األوِديِة.

خوِل مّكَة إن تمّكَن، ويأيت ِمَن ِجهِة  )2(يف مكَة:- يغتَِسُل دِلُ
ايلُمىن،  بالرِّجِل  َشيْبََة،  بين  باِب  ِمن  املسجَد  ويدخُل  احلُجوِن، 
ويقوُل: )بسِم اهلِل، والّصالُة والّسالُم ىلع رسوِل اهلِل، امهللَّ افتْح 
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يل أبواَب رمحِتَك(، ُثّم يرفُع يَده عند رؤيِة الكعبِة، ويقوُل: )امهللَّ 
أنَت الّسالُم، ومنك الّسالُم، فَحيِّنا ربَّنا بالّسالِم(.

 الطواَف باحلجِر األسوِد، فيَُقّبلُه، أو يَستِلُمه بيِده 
ُ
³ ُثّم يبدأ

وُيقّبلُها، أو يستِلُمه بيشٍء وُيقّبُل اليشَء، أْو يُشرُي إيلِه بال تقبيٍل، 
ويكرّبُ يف كِّ ذلك.

³ ويْضَطِبُع الرَّجُل؛ أي يكشُف كتَفه األيمَن، وَيرمُل: أي 
ُع يف األشواط اثلالثة األوىل. يرُْسِ

، وال يُشرُي وال يُقبُِّل، ويقوُل بنْي  ³ ويَستلُم الّركَن ايلَماينَّ
نيا حَسنًة، ويف اآلخرِة حسنًة،  الرُّكِن واحلَجِر: )ربَّنا آتِنا يف ادلُّ
يُصيّل  ُثّم  كتَفُه،  يُغّطي  أشواٍط  سبعِة  وبعَد  انّلاِر(،  وقِنا عذاَب 
الاكفروَن،  الفاحتِة: سورَة  بعد  فيهما   

ُ
يَقرأ عتنِي، 

ْ
رك املقاِم  َف 

ْ
خل

ثم  وَيدعو،  زمزَم  ِمن  يرَشُب  ثّم  اإلخالِص،  سورَة  اثلانيِة:  ويف 
  . يرِجُع إىل احلَجِر، فيُشرُي وُيكرّبُ

َمْرَوَة 
ْ
َفا َوال : )إِنَّ الصَّ ³ ثم يذهُب إىل الصفا، ويقوُل إذا َرِقَ

 اهلُل بهـ(، ُثّم يستقبُل القبلَة ىلع 
َ
 بما بدأ

ُ
ِمْن َشَعائِِر اللَّهـ(، )أبدأ

الصفا، ويقوُل: )اهلُل أكرُب اهلُل أكرُب اهلُل أكرُب، ال هلإَ إال اهلُل وْحَده 



االنحراف الفكري .. مفهومه - أسبابه - عالجه

57

57
هله

 ج
لم

ملس
ع ا

يس
ال 

ما 

ُك وهل احلْمُد، حُييْي وُيميُت، وهَو ىلع كِّ يشٍء 
ْ
ال رشيَك هل، هل الُمل

َز وْعَده، ونرَص عبَده، 
ْ

قديٍر، ال هلإَ إال اهلُل وحَده ال رشيَك هل، أجن
وهَزم األحزاَب وُحَده(، ويرَفُع يديْه وَيدعو، وُيعيُد ذلك ثالثاً، 
ُثّم يزَِنُل إىل املروِة، ويرُِسُع بني العلََمنِي األخضيِن، وَيذكُر ىلع 

املروِة ما سبََق، مع التّسبيِح واتّلحميِد.

³وبعَد َسبعِة أشواٍط: يُقرّصُ َشعَرُه، وتَتمُّ ُعمرتُه، وَيتحلَُّل.

)3(يف ِمىن )ايلوُم اثلامُن(:- حُيِرُم باحلجِّ ِمن َماكنِه، فيقوُل: 
)بليَك اللّهمَّ َحجًة، ال ِرياَء فيها وال ُسمعَة(،  

أوقاتِها  يف  الصلواِت  فيُصيّل  الّظهِر،  قبَل  ِمىن  إىل  ويذهُب 
قرَصاً، وَيبيُت فيها، وُيصيل الفجَر.

الّشمِس،  ُطلوِع  بعد  يرُج  اتلاسُع(:-  )ايلوُم  َة 
َ
َعرف )4(يف 

هِر والعرِص، بأذاٍن وإقامتنِي  فيَزِنُل يف نَِمرَة، للخطبِة وصالِة الظُّ
الرمّحِة، أو يف أيِّ ماكٍن  أْسفَل جبِل  ُثّم يَذهُب إىل عرفَة  قرصاً، 
من َعرفََة، فيَدعو ُمستِقباًل القبلَة، رافعاً يديِْه، وُيهلُِّل وُيليّب إىل 

غروِب الّشمِس.
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)5(يف مزدلفَة: يُصيّل املغرَب والِعشاَء بأذاٍن وإقامتني قَرْصاً، 
وبعد صالِة الفجَر: يقُف عند الَمْشَعِر احلراِم، أو يف أيِّ َموضٍع، 
مِس. ويستقبُل القبلَة، ويْذُكُر اهلَل تعاىل إىل اإلْسفاِر َقبَْل ُطلوِع الشَّ

(: يأيت اجلمرَة الُكربى بعد طلوِع  )6(يف ِمىن )ايلوُم العارِشُ
الّشمِس، وجَيعُل القبلَة َعن يسارِه، وَيْرميها بَسبٍع، يُكرّبُ مَع ُكِّ 
 ُ ُثّم حيِلُق شْعَره، وتُقرصِّ يْذبَُح هْديَه،  ثُم  َحصاٍة، ويقطُع اتللبيَة، 

نملٍة، وحيّل هل كُّ يشٍء إال النّساِء.
ُ
املرأُة قَْدَر أ

)7(يف مكَة:- يطوُف لإلفاضِة باِل اْضِطباٍع وال َرَمٍل، وُيصيّل 
ركَعيَت الّطواف، ويَْسىع بني الصفا واملروِة، اكلسابِق.

 ،)13  ،12  ،11( الترشيِق:  أيّاَم  بها  يلَبَق  يَرجُع  ِمىن:-  )8(يف 
غرى بَسبٍْع، يُكرّبُ  وَيريم اجلَمراِت كَّ يوٍم بعَد الزواِل، فرَييم الصُّ
مَع كِّ َحصاٍة، ثُم يأخُذ يمينَه وَيدعو، ثم يَريم الوُْسطى، ثم  يأخُذ 
 ويدعو، ثم يريم الُكربى، وجيعُل الِقبلَة عن يَسارِه، ومىَن 

َ
ِشماهل

اعِء. عن يميِنه، وال يقُف للُّ

اًل: رىم يف يومني فقط، لكّنه َيُرُج قبَل  ³ وإن اكن ُمتعجِّ
ُغروِب الشمِس إن تيرّسَ ذلك.
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)9( يف مكَة:- أخرياً، عند اخلُروِج من مّكَة، يَطوُف الوَداَع 
مع ركعيَت الّطواِف.

ُص يف ِفعِله ما ُيَرخَّ
يََّد احلجُّ باالستطاعِة، ثم ُخّفَف عن احُلّجاِج يف كثرٍي مَن 

ُ
ق

األعماِل، وِمن ذلك:

منه  تَساَقَط  ولو  َشعِرهِ،  ِك 
ْ
وَدل للُمحِرِم،  االغتساِل  1-إباحُة 

يَشٌء. 

عِر، وَدهِنه بغرِي الُمَطيَِّب. 2-إباحُة َمْشِط الشَّ

3-إباحُة تبديِل ثياِب اإلحراِم بِمثِلها.

4-إباحُة لُبِس سائِر أنواِع انلِّعاِل، ولُبِس الساعِة، واخلاتَِم، 
وانّلظارِة، وشدِّ احِلزاِم، والُمجوهراِت للنّساِء.

 . 5-إباحُة االستظالِل باخلَيْمِة، والِمظلِّة، واثلوِب دوَن شدٍّ

6-إباحُة لُبِس اخلُّفنِي، واحلذاِء لَِمن لم جيِد انّلعلنِي.  

7-الرُّخصُة للمعذوِر يف أْن يَبيَت بمّكَة يلايَل ِمىن.  

8-الرُّْخصُة يف مجِْع ريْمِ يَومنِي يف يوٍم واحٍد.  
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9-الرُّخصُة يف الّريِم يلاًل أيّاَم الترشيِق ملِن انْشغَل عِن الريِم 
نهاراً.

وُخروِجِهم  بمزدلفَة،  الَمبيِت  َعَدِم  يف  َعَفِة  للضَّ 10-الرُّخصُة 
يلاًل، والّريْمِ قبْلَهم. 

11-اتلوكيُل يف الريِم للَضَعفِة وأصحاِب األعذاِر.

12-اتلخفيُف عِن احلائِض، وَعدُم إلزامها بطواِف الوَداِع.  

13-ترخيُص بعِض العلماِء يف طواِف اإلفاضِة للحائِض عند 
الضورِة.

يُع جالساً ىلع َعَربٍة وحنوِها عند احلاجِة.   14-الطواُف والسَّ

15-اتلقديُم واتلأخرُي بني أعماِل ايلوِم العارِش، ويه: الريُم، 
ُق، والطواُف، والسيُع.

ْ
واذلبُح، واحلل

16-جواُز احِلجامِة للُمحِرِم، ولو بأْخِذ يشٍء ِمن الّشعِر.

17-جواُز قتِل ما يؤذيِه من احلرَشاِت وحنوِها من احليواناِت.

اِء للُمحِرِم. 18-جواُز ابليِع والرشِّ
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³ الفديُة يف احلجِّ 
أياٍم،  َعرشِة  فصياُم  جيْد  لم  فَمن  والِقراِن،  اتلمتُِّع  1-هْدُي 

. ثالثٌة منها يف احلجِّ

بَهيمِة  من  يُماثِله  ما  فيذبَُح  َصيْداً،  قَتَل  إذا  اجلزاِء،  2-دُم 
األنعاِم، أو َصدقٌة، أو ِصياٌم.

3-دُم الِفديِة، لَِمن أخَذ من َشعِر رأسِه، أو َصدقٌة، أو ِصياٌم.    

4-دُم الَفواِت أو اإلحصاِر، إذا لْم يُكْن قد اشرَتَط يف امليقاِت.

 5-ادلُم لرتِك واجٍب. 

6-دُم الكّفارِة ، إذا جامَع قبَل اتلَحلُِّل.

³ مبطالُت احلجِّ

يبُطل احلجُّ بأحِد أمرين، وجيُب َعليه أْن حَيُجَّ من اعٍم  قابٍل:- 

األّول: اجِلماُع قبَل اتلحلُِّل األصغِر.

اثلاين: ترُك ُركٍن ِمن أراكِن احلجِّ السابقِة.

وباهلل اتلوفيق، وهو اهلادي إىل صاطه املستقيم
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