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ُورةالعُ ختصرهُ 

 

 ُ:ُ(11)شىً الحرمُالوكي 

ٓ ٌُٙ  ألٌٕاض ا ػٍٝ، ٚذ١ع١ًسا )أ٠اَ ظ١دٔا إتسا١ُ٘( ِٕر أْ فسض هللا حط اٌث١د اٌحساَ   - ِن  اداهٗ ، أ

 )ذٚ اٌمؼدج ، ذٚ اٌحعح ، ِحسَ ، زظة(األشٙس اٌُحُسَ ← . اٌصِاْ          

  ذاخ أحىاَ ِخصٛصح ، ػٍّٙا ظثس٠ً ٌع١دٔا  إتسا١ُ٘ ح١ٓ فُسض اٌحط (حدٚاد ِخصٛصح تؼالِاخ ِخصٛصح " أٔصاب اٌحسَ اٌّىٟ"  )ِىح ِٚا حٌٛٙا = اٌحسَ اٌّىٟ← . اٌّىاْ          

 أً٘ اٌَحَسَ = ِٓ ٠عىٓ اداخً اٌحسَ ، أً٘ اٌحً = ِٓ ٠عىٓ خازض اٌَحسَ ، أً٘ ا٢فاق = ِٓ ٠عىٓ خازض اٌّٛال١د اٌّىا١ٔح -      

 أزض حً + أزض َحسَ  ٚ اٌؼّسج( )اٌحط أإٌُُعه  -     
 حساِٗ ت١ٓ أزض حً ٚأزض َحسَ (إ)= التد ٌٍحاض ٚاٌّؼرّسأْ ٠عّغ فٟ             

 شُ ٠دخٍْٛ ِىح  )أزض حً(ِٓ اٌّٛال١د اٌّىا١ٔح ٌٍحط ٚاٌؼّسج ٠ُحسَ أً٘ ِصس -     

 ُعهاداء إٌُ أل )أزض َحسَ(           

 ِٓ اٌحعاض ٚاٌّؼرّس٠ٓ   ، ٚاٌّم١ّْٛ تٙا٠ُحسَ أً٘ ِىح  -     

 )أادٔٝ اٌحً = ألسب اٌحً(ِٓ اٌرٕؼ١ُ  . ٌٍؼّسج           

 )ػسفح فٟ اٌحً(ٓ تٙا ، أٚ اٌفٕاادق اٌّم١ّ١)ِٕاشٌُٙ( ِٓ اُد٠ٚسج أٍُ٘ٙ  . ٌٍحط           

 

 ُ:ُاالستعذادُللعورة 

    ظثػ أزتؼح 

 دػاءاٌ –اٌروس  –اٌمسآْ  –اٌصالج  ←اٌؼثااداخ  -              

 ذعٕة  -ظؼً ِؼظّٗ ذوًسا  – آفاذٗذعٕة  –١ً اٌىالَ ٍذم  ←  اٌٍعاْ  -              

 ) اٌد٠ٓ، اٌع١اظح ، اٌطة، اٌصٚاض، اٌطالق ( فٟ خّط اٌفرٜٛ                               
 ، اٌٛظٛء(اٌصّد ، االظرؼاذج ، ذغ١١س اٌحاي  )وظُ اٌغ١ع   ←  إٌفط -  
 ػٓ اٌؼٛزاخ = ِا٠عة ظرسٖ ٠ٚحسَ إٌظس إ١ٌٗ( )اٌثصستغط  ←اٌثصس  -  
 ّسج ٚش٠ازج اٌّد٠ٕحاإلوصاز ِٓ األادػ١ح اٌّأشٛزج فٟ اٌؼ 
 

 ُُُواجباثُ،ُسنيُ )شسٚغ صحح(ُ:ُأركاىللعورة، 
 فعد اٌؼّسج أٚ اٌحط٠ُ   ←  ذسن زوٓ 0                           

 تإزالح ادَس عثَ ٠ُ   ← ذسن ٚاظة 0                          
 ػ١ٍٗ ٟءال ش ←    ٕحذسن ظُ  0                          



 ُ:ُاخرالف(أركاىُالعورة(

 اٌرسذ١ة - )حٍك أٚ ذمص١س(ذحًٍ  -ظؼٟ    -غٛاف    -إحساَ   ←ػٕد اٌشافؼ١ح        
:(ُاإلحرام1ُ
       ]ِحٍٙا اٌمٍة ، ٠عٓ ) أٚ ال ٠شرسغ( اٌرٍفع تٙا  ، ٌرفس٠ك اٌؼاادج ػٓ اٌؼثاادج ← ا١ٌٕح [   ث١ه...() ٌث١ه اٌٍُٙ ٌ٘ٛ ١ٔح اٌدخٛي فٟ اٌؼّسج أٚ اٌحط ، ِمرسٔح تاٌرٍث١ح  -  
   ..إٌخ (٠عرساْ األػماب(  + ٔؼ١ٍٓ ال إشاز حٛي اٌٛظػ )زاداء ػٍٝ اٌىرف١ٓ +ٌثط ِال٠ط اإلحساَ  ٌٍسظاي  -)ظٕح(اغرعاي  -) ٔظافح ػاِح ٌٗ اظرؼدااداخ ِخصٛصح  -  

َّ  -لص األظافس -ِط اٌط١ة -)فُحش اٌمٛيِحظٛزاخ ِخصٛصح  ٌٗ -   ُّح١ػ ٌٍسظاي ٌثط اٌ  ِٓ أذٝ تّحظٛز ِٕٙا ، ظرس اٌٛظٗ ٚاٌىف١ٓ ٌٍّسآج ..إٌخ( -خ١ػ اٌ
 )إزالح ادَ(ِعاو١ٓ أٚ ُُٔعه 6ٚ إغؼاَ أ٠اَ أ3ص١اَ    إِا  )= فد٠ح(ػ١ٍٗ وفازج ػٍٝ اٌرخ١١س ←ا . ػاِدً      ػ١ٍٗ   ٟءال ش ←ا ظا٘ال أٚ ٔاظ١ً  .   )ِاػدا اٌعّاع(       
ُِحسَ ػاَ اٌحد٠ث١ح ) ٔصٌد فٟ اٌصحاتٟ" وؼة تٓ ُػعسج "ح١ٓ ←ا أٚ تٗ أذٜ ِٓ زأظٗ ففد٠حٌ ِٓ ص١اَ أٚ صدلح أٚ ُٔعه" "فّٓ واْ ِٕىُ ِس٠عً               ٘ـ(  6آذذٗ ٘ٛاَ زأظٗ ٚ٘ٛ 

 ِخصٛصح   ) ِٛاظغ(ٌٗ ِٛال١د  -  
 ) = األٚلاخ اٌرٟ ٠عٛش تدء اإلحساَ ف١ٙا ٌٍؼّسج أٚ ٌٍحط (  ١ح . ِٛال١د شِأ        

 ، ال٠عٛش اإلحساَ ٌٍحط لثٍٙا  ) شٛاي ، ذٞ اٌمؼدج ، اٌرعغ األٚاهً ِٓ ذٞ اٌحعح (أشٙس اٌحط ← ٌٍحط  -     غٛاي اٌؼاَ ِاػدا اٌحاض ← ٌٍؼّسج  -             

 (11) شىًٛش ٌّٓ أزااد اٌحط أٚ اٌؼّسج أْ ٠رعاٚش٘ا تدْٚ إحساَ (   ) = األِاوٓ اٌرٟ ال ٠ع. ِٛال١د ِىا١ٔح         
 ) أت١از ػٍٟ (ذٞ اٌُح١ٍَفح ← . ألً٘ اٌّد٠ٕح        )اٌُعحفح لد٠ّا(زاتغ ← ذخرٍف ِٓ ظٙح إٌٝ أخسٜ    . ألً٘ ِصس ٚاٌشاَ   -                       

 ) اخرالف ( اٌّىا١ٔح٠عٛش اإلحساَ لثً اٌّٛال١د  -                       
 أٚ          . اٌؼٛادج إٌٝ ا١ٌّماخ ٚاإلحساَ ِٕٗ       . إزالح ادَ ِٓ ذعاٚش ا١ٌّماخ اٌّىأٟ تدْٚ إحساَ فؼ١ٍٗ إِا     -                       

    ٠الحع   * ًِ  ، وّا ٠عٛش ٌّٓ  ) = ذص١س ظدج ١ِماذا ٌٗ (ْ ِٓ غ١س أٍ٘ٙا أْ ٠ُحسَ ٌٍحط ٚاٌؼّسج  ِٕٙا حرٝ ٌٛ وا )اخرالف(ا ١ٌٍٚح أظاش اٌثؼط ٌّٓ تاخ  تعدج  ٠ٛ

                                ًِ  ١ِماذا ٌٗ(ذٞ اٌح١ٍفح  ) = ذص١س ذٞ اٌُح١ٍفح "حرٝ ٌٛ واْ ِٓ غ١س أٍ٘ٙاٚ ٌٍؼّسج ِٓ ١ِماخ أً٘ اٌّد٠ٕح " ا ١ٌٍٚح أْ ٠ُحسَ ٌٍحط أتاخ تاٌّد٠ٕح ٠ٛ

ُّ   .  اإلحصاز *                 حسَ تؼّسج أٚ حط ِٓ إوّاي إٌّاظه )ػدٚ ، ِسض ...إٌخ(٘ٛ ِٕغ اٌ
 اخرالف(ِا ِىاْ اإلحصاز أٚ فٟ اٌحسَ إتح )اٌر ()اٌفس٠عح فمػ اٌؼّسج أٚ اٌحطلعاء ( + ج)ذتح شاَ٘دٞ )تاٌحٍك أٚاٌرمص١س( +  اٌرحًٍ ِٓ اإلحساَ← . حىّٗ                                     

ُّحسَ ػٕد تدء إحساِٗ اٌرحًٍ ِٓ اإلحساَ إذا أحصس، ٠ٚىْٛ تمٛي االشرساغ فٟ اإلحساَ*                  "ٚإْ حثعٕٟ حاتط ، فّحٍٟ ح١س حثعرٕٟ"   . ٘ٛ أْ ٠شرسغ اٌ
ُّح  ←  األحٕاف ٚاٌّاٌى١ح  -    : )اخرالف( . حىّٗ                                            صاز )ذحًٍ+٘دٞ+ لعاء(س ُحىُ اإلحصَ ال ٠صح ، ٚػٍٝ اٌ

ُّشرسغ ٘دٞ أٚ لعاء  ٠صح  ←  اٌشافؼ١ح ٚاٌحٕاتٍح  -                                                                 ُّحَصس اٌ  ، ٚال ٠عة ػٍٝ اٌ
ُ:ُ(ُالطواف2
 ٘ٛ اٌدٚزاْ حٛي اٌىؼثح ظثؼح أشٛاغ -     
 اخرالف(  ← شحاَ أٚ وثس أٚ حس ادفؼا ٌٍّشمح )٠سٜ اٌثؼط ظٛاش اٌطٛاف تاٌحدز األصغسػٕد ذؼرز اٌٛظٛء ٌشدج األوثسٚ غ ف١ٗ اٌطٙازج ِٓ اٌحدش١ٓ األصغس٠شرس -     

 = ذح١رٗ ، ذىْٛ إِا تاٌرمث١ً أٚ اٌّعح ػ١ٍٗ أٚ اإلشازج إ١ٌٗ تا١ٌد٠ٓ  ٚذمث١ٍّٙا ِغ اٌروس اٌّأشٛز(  اٌحعس األظٛاد ) اظرالَتدا٠ح ٚٔٙا٠ح وً شٛغ ػٕد اٌحعس األظٛاد  -     
   )اخرالف(أمطاع اٌّٛاالج ٌؼرز ورؼة أٚ إلاِح صالج ، ٠مطغ اٌطٛاف ٠ٚثدأ تاٌشٛغ اٌرٞ ٚلف ف١ٗ ِٓ أٌٚٗ  -     
  غٛاف اإلفاظح = ٠عٛش ظّؼٗ ِغ غٛاف اٌٛاداع ٚظؼٍّٙا غٛافا ٚاحدا لثً ِغاادزج ِىح ِثاشسج(= ) غٛاف اٌؼّسج ، غٛاف اٌحط←  . زوٓ  أٔٛاػٗ    -     

 فعاء ، ٚأً٘ ِىح( ٠عمػ ػٓ   اٌحاهط ٚإٌُ  -ٕح فٟ اٌؼّسج ظُ  -) ٚاظة فٟ اٌحط غٛاف اٌٛاداع ←  . ٚاظة                    
 ، غٛاف اٌرطٛعٖ ػٕد ذىسازاٌدخٛي ٌٍّععد ٌٍصالج(  ؤد أٚي اٌدخٛي إٌٝ اٌّععد اٌحساَ أشٕاء اٌص٠ازج، ٚال٠عة أادادَٚ = ػٕاٌمُ )  غٛاف اٌرح١ح←  . ظٕح                       

 التنعين

 عرفت 

0214 أكتوبرآخر حتديث:   

 * اٌرٕؼ١ُ

 -1شىً  -
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   )ٌٍسظاي فمػ( ٠الحع   ِٓ ظٕٓ اٌطٛاف        

 اٌطٛاف فمػ !! ظطثاع = ظؼً ٚظػ اٌساداء ذحد إٌّىة األ٠ّٓ ٚغسفٗ ػٍٝ اٌىرف األ٠عس، ٠ٚىْٛ أشٕاء. اال                         

 ًَِ = اٌّشٟ تعسػح ِغ ٘ص اٌىرف١ٓ ٚذمازب اٌخطٝ ادْٚ اٌمفص فٟ األشٛاغ اٌصالشح األٌٚٝ فمػ ِٓ غٛاف اٌؼّسج ٚغٛاف اٌمدَٚ فمػ !!. اٌس                           

 اٌؼثاادج اٌٛح١دج اٌرٟ ال ٠ّىٓ أاداؤ٘ا إال فٟ اٌّععد اٌحساَ .   فعٍٗ -   
 اٌطٛاف صالج إال أْ هللا أحً ف١ٗ اٌىالَ ،  فّٓ ذىٍُ ف١ٍرىٍُ تخ١س "  " .               
 ا ٠ؼدي ػرك زلثح. اٌطٛاف حٛي اٌىؼثح ظثؼً                
 . وصسج اٌطٛاف حٛي اٌىؼثح ظث١ً ٌّحٛ اٌرٔٛب ٚذىف١س اٌخطا٠ا تشسغ اٌدػاء ٚاٌروس ٚاٌصٕاء أشٕاء اٌطٛاف               
 ثاٟ٘ تُٙ  هللا ػص ٚظً ِالهىرٗ اٌّمست١ٓ هفْٛ ٠ُ . اٌطا               

 
ُ:ُ(ُالسعي3
 ٌصفا شٛغ آخس ...إٌخ(ٝ اٌإاٌّسٚج  ِٚٓ )ِٓ اٌصفا إٌٝ اٌّسٚج شٛغ ،ت١ٓ اٌصفا ٚاٌّسٚج ظثؼح أشٛاغ  -            
 األصغس ٚاألوثس ١ٓال ٠شرسغ ف١ٗ اٌطٙازج ِٓ اٌحدش -            

 (.. ٕح ، ٌرا ٌٛ غاف فٟ ٠َٛ ٚظؼٝ فٟ آخس ظاشاٌّٛاالج ت١ٓ اٌطٛاف ٚاٌعؼٟ أٞ اذصاي اٌطٛاف تاٌعؼٟ ظُ  ) غٛاف٠شرسغ أْ ٠عثمٗ  -            
 ٠ىًّ اٌعؼٟ ِٓ ح١س ٚلف)ورؼة أٚ إلاِح صالج..(  أمطاع اٌّٛاالج ت١ٓ األشٛاغ اٌعثؼح ٌؼرز -            

 
ُ:)الحلقُأوُالتقصير((ُالتحلل4ُ

 " ( ..ٌٍّحٍم١ٓ شالشا " اٌٍُٙ ازحُ اٌّحٍم١ٓ ملسو هيلع هللا ىلص) اٌحٍك أفعً ٌدػاء إٌثٟ اٌحٍك أٚ اٌرمص١س ←  ايٌٍسظ -                

ُّ رمص١س فمػ اٌ← ٌٍٕعاء  -                  ( ثغمٍح اإلصٍح ِٓ وً ظأة = لدز ػُ )لدز أٔ
ُٙا()ِىح ِٚا حٌُٛال ٠شرسغ أْ ٠ىْٛ فٟ اٌّععد اٌحساَ ٠ٚعٛش فٟ أٞ ِىاْ تاٌحسَ اٌّىٟ -ُُُُُ

 

 اتـهـيـبـنـت
 
  ،ِٕز تذء  واٌذػاء تاٌرُغُش واٌمثىيِٓ اٌرٍثُح واٌصالج ػًٍ إٌثٍ  ش  أوث  ػٕذ اٌرىجه ئًٌ ِىح 
 اٌؼّشج افتذاَح طىَ اٌحجش األعىد واعرال حرًاإلحشاَ ٌٍؼّشج و   

   واٌذػاء تأْ َشصله هللا فٍ اٌذُٔا  (ملسو هيلع هللا ىلص)ِٓ اٌصالج ػًٍ إٌثٍ ش  ػٕذ اٌرىجه ئًٌ اٌّذَٕح، أوث  

 آُِٓاٌٍهُ  ..ِحثره، وَىَ اٌمُاِح شفاػره، وفٍ اِخشج صحثره   

   ثاس واالِترالء حرتً َثٍت  غ = اإلواٌرضٍ  [غ ششب ِاء صِضَ ػًٍ لذس اٌّغرطاع حرً ذرضٍ  ِٓ  ش  أوث

ألْ "اٌرضٍغ ِٓ ِاء صِضَ تشاءج ِٓ إٌفاق" وألٔه "خُش ِاء ػًٍ وجته األس""  ،اٌّاء أضالع اٌشاسب
 ٌٍىاٌذَٓ واألهً واإلعالَ. ٌ اٌذُٔا واِخشج واٌذػاءتخُش   واٌذػاء ]وألٔه "طؼاَ طؼُ وشفاء عمُ"

   وٍّا دخٍد أو خشجد ِٓ اٌّغجذ اٌحشاَ. ش األعىد ػٕذ سؤَح اٌىؼثحج  ًٍ اعرالَ اٌح  ػ ص  احش 
   ألٔته جتضء ِتٓ ش ئعّاػًُ ج  وفٍ ح   )ِٓ أِاوٓ اعرجاتح اٌذػاء(ػًٍ اٌصالج خٍف ِماَ ئتشاهُُ  احشص(

 وٍّا ذُغش ش األعىد وتاب اٌىؼثح(ج  )تُٓ اٌح  واٌذػاء ػٕذ اٌٍّرضَ  اٌىؼثح(

   إلصاتح تاألِشا"ًفا ِٓ اٌؼذوي وآِ اإلوثاس ِٓ اٌطؼاَ واٌششاب خى احزس 

  ٍٕذشدَذ اإلشتاػاخ  -ُثح اٌغ   -اٌمًُ واٌماي  -وثشج اٌغإاي  -احفظ ٌغأه ِٓ: اٌىالَ فُّا ال َؼ- 
ػتذَ اٌىتالَ ئال ػٕتذ اٌغتإاي ، ) و ذمًٍُ اٌىالَ ، اٌغخشَح ِٓ إٌاط -اٌىزب  -اٌجذي  -اٌغة واإلَزاء 

 اوِحاوٌح جؼً ِؼظّته روتش، ( ، فٍُمً خًُشا أو ٌُصتّدئرا ذغاوي اٌىالَ و اإلِغان ػٕه فاٌغٕح اإلِغان ػٕه 
 (.. اٌخئْ شاء هللا -عثحاْ هللا  -)اٌحّذ هلل هلل 
   َ ٌه.ح  احفظ تصشن ػٓ اٌحشاَ تغض اٌثصش ػٓ اٌؼىساخ وِا ال ً 

 ػٍُه تضثظ إٌفظ ( وظُ اٌغُظ   ذغُُش اٌحاي  - االعرؼارج تاهلل ِٓ اٌشُطاْ اٌشجُُ -اٌصّد- )اٌىضىء . 
  ضتُاع  -اإللاِح  -اٌرٕمالخ  -اٌحش  -اٌضحاَ  -اٌصثش ػًٍ إٌاط واحرّاي األري أثٕاء ئجشاءاخ اٌغفش

   )ذىفُش ٌٍزٔىب(، ورٌه تؼذَ االػرشا" أو اٌجذي  وتخاصح أثٕاء اٌغفش ،ئٌخ …اٌّراع

   ( ىف اٌشحّٓضُ َ  )أوش   طّأٔرهُ وخاصح وثاس اٌغٓ وإٌغاء واٌشفماء و ّؼرّشَٓػًٍ خذِح اٌ احشص  

  ُاٌرشىَك ٌضَاسج اٌحشُِٓ –ششاء اٌهذاَا ٌألهً واأللاسب وتخاصح األطفاي تُٕح: صٍح اٌشح 
   ػًٍ اإلوثاس ِٓ اٌؼًّ اٌصاٌح و َشًّ :  احشص 
 خرُ اٌصالج + أعرغفش  روش  –ذالوج اٌمشآْ  –سواذة ، صالج اًٌٍُ ، ذطىع    إٌىافً  طاػاخ: -  

 ا ُىُِح ، جؼً ِؼظُ اٌىالَ اٌّؼراد روشً  + اٌصالج ػًٍ إٌثٍ ، األرواس اٌئال هللاهللا + ال ئٌه     

  – (اإلوثاس ِٓ اٌصذلاخ خاصح فٍ ِىح تاٌّاي و اٌطؼاَو ء،ٌألهً و اٌشفما)ئطؼاَ اٌطؼاَ  فؼً اٌخُشاخ  -  

 و تخذِرهُ أو تطّأٔرهُتاوشاِهُ أ  ) تُٕح اٌرمشب ئًٌ هللا + ئوشاَ ضُىف اٌشحّٓ (ِغاػذج اِخشَٓ     
 أو تىف األري ػٕهُ     

 "االعرّاع ٌذسوط اٌؼٍُ دوْ جذي أو اػرشا 
  احرّاي األري..اٌخ( –طّأٔح إٌاط  –اإلَثاس  –)خذِح اٌّؼرّشَٓ اٌذػىج ئًٌ هللا تحغٓ اٌخٍك 
 ٌفضٍه ػً تأَ واٌّغٍُّٓ، و"اٌٍهُ أػض اإلعال ػاءرّرغ تشؤَح أجٕاط اٌثشش اٌّخرٍفح واٌذا  
ًٕا و اجؼً تٍذٔا تًٍذا ٌحك واٌذَٓا وٍّح     "و عائش تالد اٌّغٍُّٓ آِ


