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لاي اٌشافؼ١ح ٚاٌحٕاتٍح ) ػٍٝ سأٞ اٌظاحث١ٓ ( : ٠ثرذب ٚلد اٌّغشب ِٓ ِغ١ة 

 اٌمشص ، ٠ٕٚرٟٙ تّغ١ة اٌشفك األحّش ِٓ جٙح اٌّغشب .

ي اٌّغشب تّمذاس ِا  ّٚ ّْ ٚلد اٌّغشب ِؼ١ّك ، ٠ٚخرض ِٓ أ ٚلاي اٌّاٌى١ح : ئ

ِٓ اٌطٙاسج ٚاألراْ ، ٚال ٠جٛص ذأخ١ش٘ا اخر١اساً ػٓ  ٠رسغ ٌٙا ٌّٚمذِاذٙا ٚششائطٙا

ا ِغ االػطشاس ف١ّرذ ٚلد اٌّغشب ئٌٝ ؽٍٛع اٌفجش ، ٚػذَ جٛاص  َِ ٘زا اٌٛلد ، أ

ا أفشدخ تٗ اٌّاٌى١ح . ّّ ي ٚلرٙا ِ ّٚ  ذأخ١ش اٌّغشب ػٓ أ

ي ٚلد اٌغشٚب ) ّٚ  ( تّمذاس1ٚلاي اإلِا١ِح : ذخرض طالج اٌّغشب ِٓ أ

ي ِٓ ا١ًٌٍ تّمذاس أدائٙا ، ِٚا ت١ٓ أدائٙا ، ٚذخرض ا ّٚ ٌؼشاء ِٓ آخش إٌظف األ

٘ز٠ٓ ٚلٌد ِشرشن ت١ٓ اٌّغشب ٚاٌؼشاء ، ٌٚزا أجاصٚا اٌجّغ فٟ ٘زا اٌٛلد 

 اٌّشرشن ت١ٓ اٌفش٠ؼر١ٓ .

ا اٌّؼطش ٌَٕٛ أٚ ٔس١اْ ف١ّرذ ٚلد اٌظالذ١ٓ ئٌٝ  ِّ ٘زا تإٌسثح ئٌٝ اٌّخراس ، أ

ِٓ آخش ا١ًٌٍ تّمذاس أدائٙا ، ٚذخرض اٌّغشب اٌفجش ػٍٝ أْ ذخرض طالج اٌؼشاء 

ي ِٓ ٔظف ا١ًٌٍ اٌثأٟ تّمذاس أدائٙا أ٠ؼاً . ّٚ  ِٓ اٌجضء األ

 وقت الصبح

ٚلد اٌظثح ِٓ ؽٍٛع اٌفجش اٌظادق ئٌٝ ؽٍٛع اٌشّس تاالذفاق ، ئالّ اٌّاٌى١ح 

لاٌٛا : ٌٍظثح ٚلراْ : اخر١اسٞ ، ٚ٘ٛ ِٓ ؽٍٛع اٌفجش ئٌٝ ذؼاسف اٌٛجٖٛ . 

  سٞ ، ٚ٘ٛ ِٓ ذؼاسف اٌٛجٖٛ ئٌٝ ؽٍٛع اٌشّس .ٚاػطشا

 

 القبلت

ّْ اٌىؼثح لثٍح اٌمش٠ة اٌزٞ ٠ثظش٘ا ، ٚاخرٍفٛا فٟ اٌثؼ١ذ اٌزٞ ٠رؼزس  اذفمٛا ػٍٝ أ

 ػ١ٍٗ سؤ٠رٙا .

ّْ لثٍح اٌثؼ١ذ ٟ٘ اٌجٙح  فماي اٌحٕف١ح ٚاٌحٕاتٍح ٚاٌّاٌى١ح ٚجّاػح ِٓ اإلِا١ِح : ئ

 اٌرٟ ذمغ ف١ٙا اٌىؼثح ال ػ١ٕٙا .

اي اٌشافؼ١ح ٚوث١ش ِٓ اإلِا١ِح : ٠جة اسرمثاي ػ١ٓ اٌىؼثح ٌٍمش٠ة ٚاٌثؼ١ذ ٚل

ػٍٝ اٌسٛاء ، فاْ أِىٓ حظٛي اٌؼٍُ تاسرمثاي ػ١ٓ اٌىؼثح ذؼ١ّٓ ، ٚئالّ ف١ىفٟ اٌظٓ . 

ّْ اٌثؼ١ذ ال ٠سرط١غ أْ ٠حمك ٘زا اٌمٛي تحاي ؛ ألّٔٗ ذى١ٍف تاٌّحاي ِا داِد  ٚتذ٠ٙح أ



 أْ ذىْٛ لثٍح اٌثؼ١ذ اٌجٙح ال ػ١ٓ اٌىؼثح .األسع وش٠ٚح ، ئرْ ٠رؼ١ّٓ 

 الجاهل بالقبلت 

ٓ ذؼزس ػ١ٍٗ ِؼشفح اٌمثٍح ، ٠جة ػ١ٍٗ أْ ٠رحّشٜ ٠ٚجرٙذ حرٝ ٠ؼٍُ أٚ ٠ظٓ  َِ
أّٔٙا فٟ جٙح خاطح ، ٚئرا ٌَُ ٠حظً ٌٗ اٌؼٍُ ٚال اٌظٓ ، لاي األستؼح ٚجّاػح ِٓ 

 اإلػادج ئالّ ػٕذ اٌشافؼ١ح .  اإلِا١ِح : ٠ظٍٟ أل٠ّح جٙح شاء ، ٚذظّح طالذٗ ٚال ذجة

 ٚلاي وث١ش ِٓ اإلِا١ِح : ٠ظٍٟ ئٌٝ أستغ جٙاخ اِرثاالً ٌألِش تاٌظالج ،

ٚذحظ١الً ٌٍٛالغ ، ٚئرا ٌَُ ٠رسغ اٌٛلد ٌرىشاس اٌظالج أستغ ِشاخ ، أٚ ػجض ػٓ 

 ( .1اٌظالج ئٌٝ اٌجٙاخ األستغ اورفٝ تاٌظالج ئٌٝ تؼغ اٌجٙاخ اٌرٟ ٠مذس ػ١ٍٙا )

ُّ ذث١ّٓ خطإٖ ، لاي اإلِا١ِح : ئرا ظٙش اٌخطأ فٟ أثٕاء  ئرا طٍّٝ ئٌٝ غ١ش اٌمثٍح ث

اٌظالج ٚواْ ِٕحشفاً ػٓ اٌمثٍح ئٌٝ ِا ت١ٓ ا١ّ١ٌٓ ٚا١ٌساس ، ِؼٝ ػٍٝ ِا ذمّذَ ِٓ 

اٌظالج ٚاسرماَ فٟ اٌثالٟ ، ٚئرا ذث١ّٓ أّٔٗ طٍّٝ ئٌٝ اٌّششق أٚ ئٌٝ اٌّغشب أٚ 

تطً اٌظالج ٚاسرأٔفٙا ِٓ جذ٠ذ ، ٚئرا ذث١ّٓ اٌخطأ تَؼذ اٌشّاي ـ أٞ ِسرذتشاً اٌمثٍح ـ أ

اٌفشاؽ أػاد فٟ اٌٛلد دْٚ خاسجٗ . ٚلاي تؼغ اإلِا١ِح : ال ٠ؼ١ذ فٟ اٌٛلد ٚال فٟ 

اٌخاسج ئرا أحشف ٠س١شاً ػٓ اٌمثٍح ، ٠ٚؼ١ذ فٟ اٌٛلد دْٚ خاسجٗ ئرا واْ لذ طٍٝ 

 ظٙش أّٔٗ واْ ِسرذتشاً . ئٌٝ اٌّششق أٚ اٌّغشب ، ٠ٚؼ١ذ داخً اٌٛلد ٚخاسجٗ ئرا

ٚلاي اٌحٕف١ح ٚاٌحٕاتٍح : ئرا ذحّشٜ ٚاجرٙذ تحثاً ػٓ اٌمثٍح ، ٌَُٚ ٠رشجح ٌذ٠ٗ جٙح 

ي ئٌٝ  ّٛ ُّ ظٙش خطإٖ ، فاْ واْ فٟ األثٕاء ذح ِٓ اٌجٙاخ فظٍٝ ئٌٝ جٙح ِا ، ث

اٌجٙح اٌّر١مٕح أٚ اٌشاجحح ػٕذٖ ، ٚئرا ذث١ٓ تَؼذ اٌفشاؽ طّحد طالذٗ ٚال شٟء ػ١ٍٗ 

. 

ٚلاي اٌشافؼ١ح : ئرا ذث١ّٓ اٌخطأ تطش٠ك اٌجضَ ٚا١ٌم١ٓ ٚجة ئػادج اٌظالج ، ٚئرا 

ذث١ّٓ تطش٠ك اٌظٓ فاٌظالج طح١حح ِٓ غ١ش فشق ت١ٓ أْ ٠ىْٛ رٌه فٟ األثٕاء أٚ 

 تَؼذ اٌفشاؽ .

ُّ ذث١ّٓ أّٔٗ لذ أطاب اٌمثٍح فظالذٗ تاؽٍح ػٕذ  ٓ ذشن اٌرحّشٞ ٚاالجرٙاد ، ث َِ ا  ِّ أ

حٕاتٍح . ٚطح١حح ػٕذ اٌحٕف١ح ٚاإلِا١ِح ئرا طٍٝ دْٚ أْ ٠شه ، تح١ث اٌّاٌى١ح ٚاٌ

واْ جاصِاً تاٌمثٍح ح١ٓ اٌششٚع تاٌظالج ، ألّٔٗ ـ ٚاٌحاٌح ٘زٖ ـ ذرأذٝ ، ٚذظّح ِٕٗ ١ٔح 

  اٌمشتح ، وّا لاي اإلِا١ِح .

 


