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رََكِن اإلِسََلمِ 
َ
 نَظُم أ

َمة    ُمَقدِّ

ي بَِفْضِلهِ  ِ ِ اَّله  احَلَمُد ّلِِله

نَا  ا ِِبَرِي ُكتْ وََخصه  ِبهِ َحقًّ

يِّدُ  نهُه اإِلََلُ السه
َ
 نَشَهُد أ

 َصَّله َعلَيِه َربُّنَا َوآَِلِ 

مِّ َوَبعُد: ِذي َمنُظوَمة  
ُ
 ََكأل

 َوَما قََصدُت احلرََص َواإِللَماَما

رُجو الَمنه 
َ
َ أ  بِاإلِخََلِص َواّلِله

 

نَا بِبَعِث َخرِي رُْسِلهِ  َ  َمَّيه

 َحَّته َنُفوَز ِِف َغٍد بُِقربِهِ 

مَحدُ 
َ
نَاِم أ

َ
رَشَف األ

َ
نه أ

َ
 َوأ

 وََصحِبِه َوَمن لََعَ ِمنَواَِلِ 

نتَُها  َهمه ِِف الُمِهمِّ َضمه
َ
 األ

 بَل ُصغتَُها لِلُمبتَِدي إَِماَما 

 َخََلِص  ُدوَن َذاَك ِمنفَلَيَس 
 

َهاَدتَيِ  : كتاب الشه ًلا وه
َ
 أ

 ُ ن ًَل إََِلَ ِإًله اّلِله
َ
 بَاُب َمعََن َشَهاَدِة أ

ي: ًَل يُعبَدُ 
َ
 َشَهاَدُة اتلهوِحيِد أ

 َوإِنهَها تُبََن لََعَ ُركنَيِ 

لََع تَنِِف 
َ
 ِعبَاَدةا ِلَغرِي األ

 

 ُ يِّدُ  اًَللََع بِاحلَقِّ إًِله اّلِله  السه

 بُِدوِن َميِ نٍَِف َوإِثبَاٍت 

 تُثِبتَُها ََلُ َعََل وََجَله 
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ِ بَاُب  ا رَُسوُل اّلِله دا ن ُُمَمه
َ
ُ َعلَيِه وََسلهمَ -َمعََن َشَهاَدِة أ  -َصَّله اّلِله

دِ   َشَهاَدة  ِلـلـُمـصـَطـَفـى ُُمَمه

مِرهِ َوتَرِك َما َحَظرْ 
َ
 بِِفعِل أ

يِِّب ُذو اخلُلِْق َوالَهدِي الَكِريِم   الطه
 

دِ   تَعِِن: اتِّبَاَع رَشِعِه الُمَمجه

بَر ْ 
َ
نهُه رَُسوُل َربَِّنا األ

َ
 أِل

ِب  ِق َوًَل تَُكذِّ خـــبَـــارَُه َصدِّ
َ
 أ

 

َهاَدتَيِ  وِط الشه  بَاُب رُشُ

وْط  َهاَدِتِي َسـبـَعـة  رُشُ  َولِلشه

 ُمِبيْ ِعلم  َقبُول  ِصدق  اْخََلص  

 الَمَحبهِة: الَوًَلءُ  َوًَلِزمُ 
  

نَاِم بِاجِتَماِعَها َمنُوْط:
َ
 نَفُع األ

 َوايلَِقيْ اُد ــيَ ــقِ ــَُمَبهة  َواًِلن

ُه: الََبَاءُ  ،لُِمؤِمٍن   وَِضدُّ
 

ََلةِ  اُب تَ : كِ ثَاِنياا  الصه

ََلةِ  وِط وُُجوِب الصه  بَاُب رُشُ

ََلِة يَعلُو:  رَشُط الوُُجوِب لِلصه

َساُس ُثمه 
َ
 ابُللُوُغ ِعنَدُهم أ

 

ُل: اإلِسََلُم، ُثمه الَعقُل  وه
َ
 اأَل

 َوتَنتَِِف احلَيَضُة َوانلهَفاُس 
 

وِط  ِة بَاُب رُشُ ََلةِ ِصحه  الصه

ََلِة َما ِهيْه؟ ِة الصه وُط ِصحه  رُشُ

 وََسرُت َعوَرٍة، ُدُخوُل َوقِت 

 َطَهاَرة  ِمن َحَدٍث َوََنِْس 
 

، َوإِسََلم ،  ، ِنيَهْ َعقل   َوتَمِيَّي 

ابُِع: اسِتقبَاُل َخرِي بَيِت   َوالسه

و ِلبِْس 
َ
و بُقَعٍة أ

َ
 ِِف بََدٍن أ
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ََلةِ  رََكِن الصه
َ
 بَاُب أ

رََكُنَها: تَكِبرَيُة اإلِحَرامِ 
َ
 أ

َةا ُكوُع، ُثمه  فَاِِتَة  تُقَرا، الرُّ

فُع، اجلُلُوْس  ُجوُد، فَالره ابُِع: السُّ  َوالسه

َمأنِ   َكَذا الطُّ
َ
 نِ رَكَ ينَُة ِِف األ

 ُجلُوُسُه ََلُ َولِلتهسِليِم َعم ْ 
  

 ثَاٍن: َصََلُة الَفرِض بِالِقيَامِ 

َت 
َ
ا أ ، َواًِلعِتَداُل قَائِما  َرفع 

ُسوْس 
ُ
 َما بََي َسجَدتَِي ِذي ِمَن األ

د   اِن تََشهُّ ر  ًَل ادله  ُمؤَخه

َة تَرِتيب  يَُؤم ْ  ، ُثمه  تَسِليَمة 
 

ََلةِ بَاُب   َواِجبَاِت الصه

 َواِجبَُها: تَكِبرُي اًِلنِتَقالِ 

ُكوِع، ُثمه بَعدُ   َرفٍع ِمَن الرُّ

َ الَعِظيِم" ِإن َرَكعْ   "ُسبَحاَن َرِّبِّ

 َوَبَي َسجَدتَيَك "رَبِّ اغِفر..." قُِل 
 

ُ لَِمن..." ِِف َحالِ   َو"َسِمَع اّلِله

 يَأِِت اثلهنَا لَِربِّنَا َواحلَمدُ 

لََع" َوَقعْ َوِِف 
َ
َ األ ُجوِد "َرِّبِّ  السُّ

، ُجلُوُسُه َجِل  لٌّ
ُ
د  أ  تََشهُّ

 

كِن َوالَواِجِب   فَصل  ِِف تَرِك الرُّ

 َوتَرُك َواِجٍب َوُركٍن َعمَدا

 لَِكن إَِذا تََركَت ُركناا َساِهيَا

 َوإِن َسَها َولَم َيُقم بَِواِجِب 

 َوَما َعَدا َما َمره َفْهَو ُسنِّهْ 

جَرهُ 
َ
نه أ

َ
 فَاعلَمِ َكِبري   أِل

 

ا ََلةَ رُده  يُوِجُب اًِلثَم َوالصه

ن يَ فَ 
َ
  ِتيَاأََلِزم  ُُمَتهم  أ

هِو َمََكنَُه اجتَِب   فََسجَدتَا السه

 فَََل ُتَفرِّط ِفيِه َوافَعلَنههْ 

ا  مه
َ
 لَم تَأثَمِ إَِذا تََركتَُه أ
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ََلةِ   بَاُب ُمبِطََلِت الصه

مِ   تَــبــُطــُل بِالَعمِد ِمَن اللََكَ

ا َوُرك َوتَرِكهِ   ا ََعِمَداـــنا ـــرَشطا

 ِد ُركٍن فِعِل ، َوَزيْ وََضِحٍك 

ا مه
ُ
 ِمن َغرِي ِجـنـِسـَهـا، َكَذا َمن أ

 ُمُروِر: َحائٍِض، مِحَاٍر، ََكِْب 
 

كِل ِمن َطَعامِ 
َ
و رُشٍب اْو بِاأل

َ
 أ

اَك َواِجدَ   اَولَم يَُكن ُعذراا َِّلَ

ا، َوَمن َجا بَِكِثرِي فِعِل   َعمدا

ا ن يَُؤمه
َ
 بَِغرِي َمن يَصلُُح أ

َماِمِه 
َ
سوََد ِمن أ

َ
 يَا َصْحِب أ

 

ََكةِ   ثَاثِلاا: ِكتَاُب الزه

ََكةُ  ُب ِفيَها الزه مَواِل الهِِت ََتِ
َ
 بَاُب األ

ََكُة  ُب الزه  ِِف: َعْرِض  -قُل-َوََتِ

نَعاِم، 
َ
ثَمانِ بَـِهـيـَمـِة األ

َ
 َواأل

 

رِْض 
َ
 تِـَجـاَرٍة، وََخاِرٍج ِمن أ

ََكِز   َصحه ِِف ابَليَانِ َوِِف الرِّ
 

ََكةِ  وِط وُُجوِب الزه هِلَها بَاُب رُشُ
َ
 وَِذكِر أ

 رَشُط وُُجوبَِها ُهَو: اتلهَمامُ 

يههْ   ِملُك انلَِّصاِب، بَعَدُه: احلُرِّ

 ِربِح تِــَجــاَرٍة، ِرََكٍز، نَاتِِج 

هلَُها: الِمسِكُي، َوالَفِقرُي فَهْ 
َ
 َوأ

قَاِب، ُثمه ِِف َسِبيلِ   َوِِف الرِّ
 

 ِِف ِملِكِه، َواحلَوِل، َواإلِسََلمُ 

ِذيهْه:ًَل ترَِشطْ  َواحلَوَل  ـٰ  ُه ِِف َه

 بَِهيَمٍة، َوَما ِمَن ارٍْض َخاِرِج 

 َوالَعاِمُل، الــَغــاِرُم، َوالُمَؤلهَفهْ 

، ُثمه ََعبِ  ِ ِبيلِ اّلَِله  ُر السه
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يَامِ  ا: ِكتَاُب الصِّ  َرابِعا

َيامِ  وِط وُُجوِب الصِّ  بَاُب رُشُ

وِم ِِف وَحيَيِه:  رَشُط وُُجوِب الصه

، َكَذا إِسََلمُ  ، َعقل   إِقَاَمة 
 

 ُدُخوُل َشـــهـــٍر، ُقدَرة  َعلَيهِ 

 ُثمه ابُللُوُغ َساِدس  َتَمامُ 
 

يَامِ  ِة الصِّ وِط ِصحه  بَاُب رُشُ

يَاِم  ِة الصِّ وُط ِصحه ِت:رُشُ  ُعده

 َوبِانِقَطاِع احلَيِض َوانلَِّفاِس 
 

 ےبِالَعقِل، َواإلِسََلِم، ُثمه انلِّيهةِ 

 َوِزيَد تَمِيَّي  بََِل اتِلبَاِس 
 

ائِمِ  َراِت الصه  بَاُب ُمَفطِّ

ا: َوْطُء  ائَِم َحتما ُر الصه  ُيَفطِّ

 ِتْمنَااإلِسْ َعزم  لََعَ الِفطِر، َكَذا 

 َواحلَيُض َوانلَِّفاُس، ُثمه بَعَدهْ 
 

ءُ  اُب، ُثمه الََقْ َ كُل َوالرشه
َ
 َواأل

( َعنها شَياِء )َعمد 
َ
 َورَشُط ِذي األ

ُ احلَِفيُظ - ََعَذنَا اّلِله
َ
هْ -أ  : الرِّده

 

ا: ِكتَاُب احلَجِّ   َخاِمسا

وِط وُُجوِب احلَجِّ   َوَُمُظوَراِت اإلِحَرامِ  بَاُب رُشُ

 :-يَا ََجَاَعهْ -رَشُط وُُجوِب احلَجِّ 

يهُة، ابُللُوغُ   َوالَمحَرُم، احلُرِّ

 َُمُظورُُه: لُبُس الَمِخيِط لِلرهُجْل  

، َوإِسََلم ، َواًِلسِتَطاَعهْ   َعــقــل 

فِظ ِمثِل َهِذهِ   ابُللُوغُ ِِبِ

يُب قُْل    تَغِطيَة  لَِرأِسِه، َوالطِّ
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 تَقِليُم ُظْفٍر، قَتُل َصيٍد بَرِّي

هْ  ، ُمبَارَشَ  َعقُد انلََِّكِح، ِخطبَة 
 

 َكَذا اجِلَماُع، ُثمه َحلُق َشْعرِ 

ٍة نَِقاباا احُظَرهْ 
َ
اَز َمرأ  ُقفه

 

رََكِن َوَواِجبَاِت احلَجِّ 
َ
 بَاُب أ

رََكنُُه: انلِّيهُة لإِلِحَرامِ 
َ
 أ

َواَف لإِلِفَاَضِة ارعَ   اُثمه الطه

 ِميَقاِت َواِجبُُه: اإلِحَراُم ِمن 

 َويَللََة انلهحِر فَِبالُمزَدِلَفا

 ، َولرَْتِم اجِلَمارْ يَلَاِِلَ التهرِشيِق 
 

 بَِعَرفَاٍت الُوقُوُف َسامِ 

َفا َوَمرَوٍة فَلْتَسعَ   ابََي الصه

 إََِل الُغُروِب ِِف َعْرفَاِت  َوقِْف 

ِلَفا
ُ
 بِْت، ُثمه ِِف ِمَنا َمِبيت  أ

، ًَل  ، وََداع    ُتَماْر ُمَرتِّباا، َحلق 
 

 َخاتَِمة  

 َتمه انلَِّظاُم الُمبتَََغ بِلَيلَهْ 

 فَلَيتََنا نَعرُِف َهل َسيَقبَُل 

 لَــِكــنهــُه الَكِريُم َوالَغُفورُ 

 فَاشُكر نَلَا فَأنَت َخرُي َمن َشَكرْ 
 

 َوَربُّنَا الَموََل نَُروُم فَضلَهْ 

م ًَل  فَََل نَنرُشُ َما ًَل يُقبَُل 
َ
 أ

ُجورُ ِمنُه 
ُ
 يَُكوُن الَفوُز َواأل

 ِمن َسَقرْ  -يَا َذا اجلَََللِ -َوتْلَحِمنَا 
 


