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  بسم ا الرمحن الرحيم
ـ ده،  زي م فئكاويه،  عميوايف ن  داًمحعاملني،  الب  رهللا  د  ماحل هللا  ا لىوص

ـ   اهللا ولرسل  قالم،  وسحبه  وصله   آ لىوعا حممد   دنعلى سي  لى اهللا   ص
ـ ). لعلم فريضة على كل مسلم ومـسلمة  ا لبط: (عليه وسلم   الوق

 اهللا به   ريقاً يلتمس فيها علماً سلك     ط كلس نم: ( عليه وسلم  اهللاى  صل
  ).طريقاً إىل اجلنة

 كتب حجة اإلسـالم الغـزايل       عضسائل خمتصرة من ب    م ذهفه: عدوب 
ون من أهل العلـم     يكن   أ رجو له من اهللا    ن ، ا ملوعها  رف ع منغالباً،  

  . التوفيقاهللاوبظاهراً وباطناً 
  

מ א
ء تـا إية، و لـصال  ا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام         ة  ادشه

 مـع يت من استطاع إليـه سـبيالً،        لب ا حجضان، و رمم  صوالزكاة، و 
 يكن خملصاً فهو منافق، ومـن مل يكـن          ملن  فمخالص والتصديق،   إلا

  . مصدقاً بقلبه فهو كافر
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ك ري ش التعاىل واحد،   ه  أنوإلميان أن تعتقد أن اهللا تعاىل موجود         ا صلوأ
). يع البصري سمالو   شيء وه  مثله ك يسل(ثل له، وال ِشبه له،      ِم  والله،  
ـ لطواملوت واحلياة    ا لقوخض،  رسماوات و األ  الق  خل ة واملعـصية   اع
 قـدر و،  اهلماخللق وأعم  خلقو الكون وما فيه،     عمجيو والسقم   حةلصوا

دث حادث إال بقـضائه     حيال  ود وال تنقص،    زي ت الأرزاقهم وآجاهلم،   
م علي (يع بصري تعاىل حي عامل مريد قادر متكلم مس       أنهو. وقدره وإرادته 

كـل  ق  الخ()  السر وأخفى  لميع(و )صدورختفي ال ا   م و نيعاألخائنة  
ـ تعاىل بعث سـيدنا حممـداً        أنهو) لواحد القهار  ا هوو) (شيء ده عب

ورسوله إىل مجيع اخللق هلدايتهم، ولتكميل معاشهم ومعادهم، وأيـده          
 ع ما أخرب  ي مج  يف عليه الصالة والسالم صادق    أنهوباملعجزات الظاهرة،   

 تعاىل من الصراط، وامليزان، واحلوض، وغري ذلك من أمـور           هللان ا عبه  
 وأن، ونعيمـه  القـرب  وعذابل امللكني، اؤسمن واآلخرة، والربزخ، 

 والنار، حق واجلنة، حق واملالئكة زلة حقـومجيع كتب اهللا املن القرآن
  . جاءنا به سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم حق ما ومجيع، حق
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 א:
  ، النية: ألولا

منابت شعر الرأس إىل منتهى اللحـيني        من وحده الوجه غسل: الثاين
  ، األذن إىل األذن من وعرضاً والذقن طوالً

  ،  املرفقنيإىل اليدين غسل :الثالث
  ، شعر يف حدهأو من بشرة الرأس  شيء مسح: الرابع
  ، مع الكعبني الرجلني غسل: اخلامس
عليه جنابة من جمامعة أو  كانإن و هذه الكيفية على تيبالتر: السادس

   .مجيع بدنه مع نية رفع اجلنابة غسل لزمه خروج مين بنوم أو غريه
  

  : فصل
، أحد السبيلني القبل أو الدبر على ما كان من اخلارج الوضوءينقض و
ممكن مقعدتـه مـن    نوم إال غريه أو بنوم زوال العقل ءالوضوينقض و

مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غريه بـبطن   الوضوء ينقضو ،األرض
، صغرياً و لو ولده و لـو ميتـاً   وأالكف وبطون األصابع كبرياً كان 

التقاء بشريت رجل و امرأة كبريين أجنبيني بال حائل إال  الوضوءينقض و
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الصالة معرفة  لصحةيشترط و ،فال ينقض الوضوء سناًظفراً أو شعراً أو 
 تصح مل مع الشك صلى فإن أو اجتهاد أو غلبة ظن دخول الوقت بيقني

 ،العورة بساتر طاهر مباح سترجيب  و ،القبلة معرفةيشترط  و ،صالته
القـادر   علىجيب  و ،املكانالنجاسة من الثوب و البدن و رفعجيب  و

   .أن يصلي الفرض قائماً
  

א
لبسملة والتـشديدات  با الفاحتةقراءة و، اإلحرام مع النية وتكبرية، النية 

 مث ،ظـاء  وليس يف الفاحتـة  ، وإخراج الضاد من الظاء،األربع عشرة
ـ و ،الركوع  فيـه ئن جيب أن ينحين، حبيث تنال راحتاه ركبتيه ويطم

 مث ،وجوبـاً  فيـه يطمـئن  واالعتدال  مث، وجوباً حىت تسكن أعضاؤه
، يف الكـل  وجوبـاً يطمئن و ،السجدتني بنياجللوس  و مرتنيالسجود 

التـشهد  و،  ، والتشهد األول وقعوده سنة    كذلكعل باقي الركعات    يفو
اهللا عليه وسـلم   صلى و اجللوس فيه فرض، والصالة على النيب األخري
  ،الصالة فرض منالسالم  و ،فرضالتشهد و قبل السالم  بعد
  .السالم عليكم :السالمأقل و
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   :أقل التشهد الواجبو 
 و بركاته سـالم علينـا       رمحة اهللا سالم عليك أيها النيب و       هللا التحيات

عبـده   حممـداً  أشهد أن ال إله إال اهللا و أن ،الصاحلني اهللاعلى عباد و
   .ورسوله

   . اللهم صل على حممد:اهللا عليه وسلم صلى على النيب الصالةأقل و
 االعتنـاء ينبغـي   و ، مجيعها وهي كثرية جـداً     بالسننينبغي أن يأيت    و

 وهو أن يعلم مبـا  ،احلضور وينبغي ،هوحدهللا  العملهو  وباإلخالص 
تدبر و،  خلشوع وهو سكون األعضاء و حضور القلب      او ،يقول ويفعل 

 الرياءحيرم و،  بقدر احلضورالصالة يتقبل اهللا من فإمنا ،و تفهمها القراءة
الكـالم   الـصالة  يبطلو ،يف الصالة و غريها و هو العمل ألجل الناس

 كـثالث الكـثري   العمليبطلها و ،رعمداً و لو حبرفني و ناسياً إن كثُ
، إن مل تـستر حـاالً   العورةانكشاف و ،الشربو ،األكلو ،خطوات

اإلمـام   سـبق يبطلها و، إن مل تلق حاالً من غري محل النجاسةوقوع و
الصالة خلف  تصحال و ،ما بغري عذر التخلفكذا و ،بركنني فعليني

ذكـر حـر   عني على كل مسلم  فرضاجلمعة و .كافر وامرأة وخنثى
   .حاضر بال عذر شرعي كاملرض و املطر
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א  :א
 ،النيب صلى اهللا عليه وسـلم  علىالصالة و ،تعاىل اهللا محد  وأركاهنما
 للمؤمنني والدعاء ،من القرآن يف إحدامها آية وقراءة ،بالتقوى والوصية
جيـب   و ،العـورة  مستورً متطهراخيطب قائماً  أن وجيب ،يف األخرية
   .املواالة، وبينهما فوق طمأنينة الصالة اجللوس

 والكـسوفان  والعيدان . فرض كفاية، وصالة اجلنازة،اجلماعة صالةو
 سـنن   والتراويح رواتب الصالة والضحى     وكذا . سنن مؤكدات  الوترو

  .هلا فضل وثواب عظيم
 

מ :א
معـروف علـى وجـه       إمساكوهو الثالث من أركان اإلسالم، فهو        
ـ  واإلمـساك ، النية لكل يوم و تبييتها مـن الليـل    صوص، منه   خم  نع

 ةاالستقاءو باشرةمب واالستمناء واجلماعاملفطرات من الطعام و الشراب      
   .باالختيار
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كف اجلوارح عما يكرهه اهللا تعاىل مـن األعـضاء           :الصوم متام ومن
 ، الكـذب :مخس يفطرن الصائم: "ثدياحل ففي. السبعة اآليت ذكرها

 متـام  ومـن  ". والنظر بشهوة،واليمني الكاذبة، النميمة و،يبةوالغ
 وينبغي ،من األكل  االستكثار وعدم ، حتري اإلفطار على حالل    :الصوم

و  أعلـم اهللا  و ،الشرع يفمن الصوم ال سيما األيام الفاضلة  االستكثار
   .باهللا التوفيق

  
:א

معرفة األموال الواجبـة  املسلم  على فتجب ،هي رابع أركان اإلسالمو 
-املعشرات  و،  واملعدن،  والركاز،  والتجارة،  النقدانوهي النعم، و   ،فيها
فال زكاة فيما سوى النعم السائمة، ويـشترط         -هي احلبوب والثمار  و

: احلول هلا، وكذلك يشترط للنقود والتجارة، ويشترط يف هذه األنواع         
 احلبوب واجبلعشر، والتجارة ربع اوالنصاب أيضاً، وواجب النقدين، 

  .و الثمار اليت سقيت مبؤنة نصف العشر و بغري مؤنة العشر
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:א
عن قوته وقوت من يقوته يوم العيد  فضلت إذا مسلمعلى كل  واجبة 

جتـب النيـة يف   و ،اهللا عليه وسـلم  صلىمبد النيب  أمداد أربعة ،وليلته
إىل حر مسلم متصف    ال جيوز أن يصرف الزكاة والفطرة إال        و،  اجلميع

بصفة أحد األصناف الثمانية كالفقري واملسكني وكونه غري هامشي وال          
  .مطليب وال موىل هلما وجيب استيعاب املوجودين منهم

  
:א

 ،هو فرض على كل مسلم مكلف حـر       و ،فهو خامس أركان اإلسالم    
ج ميلك ما حيتا أنهي و، بشرط االستطاعة ،مرةوكذا العمرة يف العمر 

 .رجوعه إىل ونفقة من تلزمه نفقته ،إليه يف سفره إىل احلج ذهاباً و إياباً
  .وسنن وواجبات ،أركان: أشياء أعمال احلج ثالثة و
  
   : مخسةفاألركان 

يستحب أن يقول مـع     و .هو نية الدخول يف احلج أو العمرة      و ،اإلحرام
ام اإلحـر  يـصح ال  وبه هللا تعاىل     أحرمتذلك نويت احلج أو العمرة و     
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 ،شوال، وذو القعـدة وعـشر ذي احلجـة         وهيباحلج إال يف أشهره     
 وطواف،  بعرفة الوقوف: وباقي األركان فجر ليلة النحر    لوع  طآخرها  و

   .والتقصري واحللق ،السعيو ،اإلفاضة
  

:א
 ،ستر العـورة   للطوافجيب  و ،هي أركان احلج إال الوقوف فليس منها      

سـبع طوفـات يف    يكونأن و ، النجاسة ومن،احلدثني من الطهارةو
يكون الـسعي   أنجيب و ، وهو خارج عنه،املسجد والبيت عن يساره

   .وأن يبدأ بالصفا و خيتم باملروة ،الطوافبعد و ،سبعاً
  

، ليلـة النحـر    مبزدلفة واملبيت ،امليقات من اإلحرام :احلج وواجبات
   .الوداع وطواف ،والرميليايل التشريق مبىن،  واملبيت

  
ركنـاً مل   ترك فمن ،فكل ما سوى األركان والواجبات :السننأما و

 ،غـريه  جيربه دم وال     وال ، وال حيل من إحرامه حىت يأيت به       ،يصح حجه 
 ، والـسعي  ،الطـواف :  وهي حياًثالثة من األركان ال تفوته ما دام        و
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 وعليه إمث   ، ولزمه دم  ، من الواجبات صح حجه    شيئاً ومن ترك    ،واحللق
 ولكـن تفوتـه   ، فال شيء عليه، من السنن شيئاًمن ترك   و ،إن مل يعذر  
 .الفضيلة

إزالـة  و ، أو بعـضهما ،احملِرمني املرأةوجه و ،رأس الرجل سترحيرم و
حيرم و .البدن مجيعتطيب و ،الرأس واللحية شعردهن و ،والشعر ،الظفر
حيوان بـري وحـشي    كلإتالف و ،مقدماتهواجلماع والنكاح  عقد

   .يف احملرمات كالرجلاملرأة و .مأكول
  

אא :א
 فرض عني علـى كـل       ة على كل مسلم وكذا حفظ األعضاء السبع      

 ،مكر اهللا مناألمن و ،اهللا تعاىل يف الشك :معاصي القلب فمن .مسلم
 ،الريـاء  و ،عباد اهللا تعـاىل  علىالتكرب و ،رمحة اهللا تعاىل منالقنوط و
واحلقد على عبيـد اهللا، ومعـىن        ،احلسدو ،العجب بطاعة اهللا تعاىل   و

علـى   اإلصرار :منهاو ، و استثقاهلا،كراهية النعمة على املسلم: احلسد
 ،باهللا وخبلـق اهللا  الظنسوء و ،أوجب اهللا تعاىل مباالبخل و ،معصية اهللا

 ، أو جنة، أو علم، أو قرآن،أو معصية ،طاعة منعظم اهللا  ملا التصغريو
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ملعاصي واخلبائث املهلكات، بل بعض ذلك مما       من ا  ذلككل  و ،أو نار 
   .من ذلك تعاىليدخل يف الكفر والعياذ باهللا 

:א 
 ،النصيحة للمـسلمني  و ،التواضعو ،اإلخالصو ،اليقنيو ، اإلميان باهللا 

 ،نعـم اهللا  علىالشكر و ،اهللا شعائرتعظيم و ،الظنحسن و ،السخاءو
 مثل األمـراض  ،البالء علىالصرب و ، وسائر النعم،الطاعةو ،كاإلسالم

 الطاعـة، الصرب على و واحملن وموت األحبة وفقد املال وتسلط الناس،
ـ  و ،والصرب عن املعاصي، والثقة بالرزق من اهللا، وبغض الـدنيا          داوة ع

  وصـحابته   صلى اهللا عليه وسلم    بة اهللا ورسوله  حمو،  والشيطان ،النفس
غري و يه،علالتوكل و ،اهللا عن والرضا ،والصاحلني، والتابعنيوأهل بيته، 

 . املنجيةالقلبيةذلك من الواجبات 
א :א

وأكل مال اليتيم،  ،مسكر كلشرب و ،مثل أكل الربا البطن فمعاصي
اهللا  لعـن قـد   ووكل ما حرم اهللا عليه من املأكوالت واملـشروبات،          

ـ   ورسوله آكل الربا، وكل من أعان على أكله، ولعن            ،رشـارب اخلم
  . وكل من أعان على شربه حىت البائع له
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:א 
 ، و إن كنت صـادقاً     ، أخاك املسلم مبا يكره    ك ذكر : وهي ،مثل الغيبة 

  .، وغريهااللعن والسب و،الشتم و،الكذب و،النميمةو
 :א

 رباالستحقاالنظر  و،العوراتنظِر  و،مثل النظر إىل النساء األجنبيات 
  .بيت الغري بغري إذنه يفالنظر  و،سلماملإىل 

 :א
   .من احملرمات ذلكغري  و،كاالستماع إىل الغيبة 

:א
 املعـامالت سائر  و،السرقة و،اخليانة و، والوزن، كالتطفيف يف الكيل

   .حق بغريالضرب  و كالقتل،احملرمة
:א

 غري ذلك من     و ، أو ما يضره بغري حق     ،هعاية مبسلم أو قتل    س املشي يف  
  . املشي إليه حرمكل ما 
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 :א
 ،معاصـي الفـرج   مـن   وغريها،باليداالستمناء  و،اللواط و،كالزىن 

 وهو من ،الزحف منالفرار  و،بكل البدن كالعقوق للوالدين واملعصية
  .الناسظلم  و،ذكر مثل قطيعة الرحم ماغري  و،الكبائر

  
  

   ملا حيب ويرضىاملعنيوفق واهللا املو
 .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

  

  

  
  

  
  


