


. هذه الصورة بها أرض زراعية خصبة

هذه الصورة بها أرض صحراء جرداء ال زرع 

.فيها وال ماء

ألن الصورة األولى أرض خصبة وبطبيعة الحال إذا وجدت 

.المياه وجد الزرع والشجر وعندما ال توجد مياه ال يوجد زرع

.أن المياه سبب إلخراج الثمرات من األرض

.يجوز التطهر بماء المطر

.من الماء شراب للناس ولرعي البهائم

.أن الماء هو أساس الحياة



.ال أسرف في الماء أثناء استعماله وأنصح من يفعل ذلك

.  كان يحافظ على المياه، حتى وهو يتوضأ ال يكثر في استخدامهاصلى هللا عليه وسلم أن الرسول •

.عدم اإلسراف في المياه حتى في االغتسال•

.سينفذ الماء الذي هو أساس الحياة



.استخدام الصنبور الخاص التي ترشد ضخ الماء•

.عدم فتح المياه بدون استخدام•

.تصليح أي تسريب للمياه•

.استخدامها في عملية الري

.ترشيد استهالك المياه هو االقتصاد في استخدامها•

.وسائل ذلك عدم اإلسراف في استخدام المياه واستخدامه للضرورات•



.استخدام الصنبور الخاص التي ترشد ضخ الماء•

.عدم فتح المياه بدون استخدام•

.تصليح أي تسريب للمياه•

.استخدامها في عملية الري

ال خالف أن خير ماء على وجه األرض ماء زمزم، فماء زمزم هو طعام طعم، 

ـ وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم هو معجزة لنبي من أنبياء هللا

كه أبوه تعالى ـ ، إسماعيل عليه السالم؛ حيث تفجر الماء من تحت قدميه بعد أن تر

وعن عائشة رضي هللا. الخليل عليه السالم هو وأمه هاجر في القصة المعروفة

يحمل ماء زمزم في األداوي صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا : ))عنها قالت

((.والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم

ا وعدم ال يعجبني تصرفه؛ ألن الماء نعمة من نعم هللا يجب المحافظة عليه

.اإلسراف في استخدامها

. المحافظة عليه، ترشيد استخدامه•

.استخدامه في االستعماالت المباحة•



األمطار

البحاراألنهار



الوضوء                       االستحمام                  غسيل المالبس



يصح التطهر به

يصح التطهر به

يصح التطهر به

يصح التطهر به

ال يصح التطهر به

.ماء طهور اختلط به قليل من الشاي ولم يتغير



يصح التطهر به

يصح التطهر به

يصح التطهر به

يصح التطهر به

ال يصح التطهر به

.ماء طهور اختلط به حبر حتى تغير الماء وصار حبرا  

.خطأ؛ ألنه يمكن التطهر به

.يصح التطهر به



الماء الطهور

.إناء به ماء اختلط به بول فغير لونه ورائحته•

.إناء به ماء سقط فيه فأر ميت فغير لونه ورائحته•



.مياه اآلبار

.مياه العيون

:بعض المضار

.أذية الناس•

.انتشار األمراض•

.نقص مصادر المياه•



.هو الماء الذي لم يتغير بالنجاسة

هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، سواء 

ا .أكان الماء قليال  أو كثير 



الماء النجسالماء الطهور

هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو .ةهو الماء الذي لم يتغير بالنجاسالتعريف

ال  ريحه بنجاسة، سواء أكان الماء قلي

ا .أو كثير 

.هيحرم استعماله، وال يصح التطهر ب.طاهر ويصح التطهر بهالحكم

، مياه البحار، مياه اآلبار، واألنهارالمثال

.مياه األمطار

مياه المجاري والبيارات، وماء 

سقطت فيه دجاجة فماتت فتغيرت

.رائحته

.أن الماء الدائم الذي ال يجري إذا وقع فيه نجاسة يكون غير طاهر





المتطهرون

ا ال يعد متطهر 

ا ال يعد متطهر 

ا يعد متطهر 







.لكي نحترم شعائر هللا

.ألن اليد اليمنى تستخدم في المكرمات

.ألن هذا يؤذي الناس ويضرهم



.إزالة الكتابة على جدرانها وأبوابها

قضاء الحاجة في غير المكان

المخصص لذلك
.تطهير المكان من النجاسة

.غلق صنابير المياهترك صنابير المياه مفتوحة

إهمال نظافة المكان بعد 

قضاء الحاجة

.تنظيف المكان بعد قضاء الحاجة



.تعالىال أدخل الخالء ومعي شيء فيه ذكر هللا 1.

.ال أتكلم أثناء قضاء الحاجة2.

.ال أطيل المكث عند قضاء الحاجة3.

".الطهور شطر اإليمان: "صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا 

ِرينَ : "قال هللا تعالى هِّ ُ ُيِحبُّ اْلُمطه [.108: التوبة" ]َوهللاه

.الوضوء-.            إزالة النجاسة-:   تحصل الطهارة بأمرين



الوضوء



العجين                      طالء األظافر                األلوان والدهانات







َفاْغِسلُوْا ُوُجوَهُكمْ 



َوأَْيِدَيُكْم إِلَى اْلَمَرافِقِ 

َواْمَسُحوْا بُِرُؤوِسُكمْ 

َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَبْينِ 



اليدين                               المرفقين

رأسي  مع أذني

الرجلين                         الكعبين



.غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم الرجلين

.سنن الوضوء

. هو مراعاة الغسل كل عضو بعد اآلخر حسب موضعه:الترتيب

، بل أغسل العضو ثم أغسل الذي بعده مباشرة:المواالة . أالا أفصل بين غسل األعضاء فصال  طويال 

.، غسل اليدين، غسل الرجلين مع الكعبين(المضمضة، االستنشاق)الوجه ومنه :الذي يجب غسله

(.الرأس كله ومنه األذن:الذي يجب مسحه

قدم ، الترتيب؛ ألنه(الترتيب، المواالة)أخطأ صالح في وضوءه 

له مسح الرأس على غسل المرفقين، المواالة؛ حيث أنه كلم زمي

.فترة طويلة، لذلك يجب على صالح إعادة الوضوء



اليمنى                       اليسرى

اليمنى                        اليسرى



غسل الوجه، وغسل :فروض الوضوء ستة، أربعة من القرآن، وهي

نية اليدين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين، واثنان من السنة، وهما ال

.أوصلها بعضهم إلى سبعينسنن الوضوء كثيرة.والترتيب

ثالث



ثالث                     اليسرىوجهي

رأسي

ثالث

اليسرى            الكعبين

.أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا  عبد هللا ورسوله



.عدم قول النميمة، وذكر هللا دائما  

.عدم سماع ما يغضب هللا تعالىسماع القرآن

.عدم النظر إلى ما حرمه هللا علينا

.عدم الحقد والحسد



.مسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين:أمران يبطل الوضوء بتركهما•

ا، التسوك:أمران ال يبطل الوضوء بتركهما• .غسل األعضاء ثالث 

طهورية الماء

غسل الوجهالنية

الترتيب

التيامن

التسمية

السواك



.الشرب، الكالم، اللعب، أكل لحم الغنم







الشرابالبوت



(.فإني أدخلتهما طاهرتين)

دون الجورب القصير الذي ال يستر الكعبين، الحذاء الذي

.الكعبين

.جوارب به نجاسة، حذاء به غائط



.أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة•

.أن يكونا ساترين للرجلين مع الكعبين•

.أن يكونا طاهرين•

.أن يكون المسح في الوضوء دون الغسل•

.أن يكون في أثناء المدة المحددة•

.صالته باطلة

.على غير طهارةىالصالة؛ ألنه صلالوضوء وعليه أن يعيد 

الجوربالخف

ليه يجوز المسح عليه، وتنطبق عأوجه الشبه

.شروط المسح

ليه يجوز المسح عليه، وتنطبق ع

.شروط المسح

ما يلبس على الرجل من الجلد أوجه االختالف

.ونحوه

ما يلبس على الرجل من الصوف

.والقطن ونحوهما



االثنين الرابعة فجرا  األحد الرابعة فجرا  

الخميس الرابعة فجرا  االثنين الرابعة فجرا  



.الخف هو ما يلبس على القدمين من جلد

من لبس الجورب على غير 

.طهارة ال يجوز له المسح عليه

.مدة المسح للمسافر ثالثة أيام بلياليها



اء وكذلك للتيسير على المصلين، وأن المصلين يحتاجون للدفء في برد الشت

.نالمسافر فكان المسح يسرا  وليس عسرا  من هللا تعالى على المسلمي



.ال تصح؛ ألن من مبطالت المسح انتهاء مدة المسح

.أن يعيد الصلوات التي تجاوز فيها مدة المسح مرة أخرى

.ال يجوز له أن يمسح عليهما؛ ألنه لبس جوربيه على غير طهارة لذا ال يجوز المسح على جوربيه

مين، إذا انتعل فليبدأ بالي

.الوإذا نزع فليبدأ بالشم

، ال يمش في نعل واحدة

ا، أو  لينعلهما جميع 

ا .ليخلعهما جميع 

الحرص على لبس النعال





هو ضرب التراب باليدين ضربة واحدة ثم مسح الوجه بهما مرة واحدة ثم مسح

.ظاهر الكفين، ويشرع عند فقد الماء



(.َفلَْم َتِجُدوا َماء  )

.على سفر ولم يوجد الماء؛ يشرع لنا التيمم

ا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكمْ ) ب  ا َطيِّ ُموا َصِعيد  (.ِمْنهُ َفَتَيمه



جائز

جائز

ال يجوز

ال يجوز

.أتيمم للصالة

صفة التيمم

يمسح وجهه بهما

يمسح ظاهر كفيه براحتيه

.النية•

.عدم القدرة على استعمال الماء•

.طهارة التراب•



مرض علي ولكنه قدر على استعمال 

.الماء ولم يستعملها

ل توضأ حسن ولكنه أخرج ريحا  فبط

.الوضوء

الذي أعاد الوضوء والصالة هو المصيب ألنه إذا وجد الماء بطل التيمم



         

angel
Typewriter
في حالة عدم وجود الماء يشرع التيمم 
للمحافظ على الصلاة لانها واجبة  





.وجوُد الماِء، وحصول ناقٌض من نواقِض الوضوءِ : مبطالت التيمم

.إذا لم يجد الماء•

أو كان عنده ماء ال •

:هيستطيع أن يتوضأ ب

.لكونه مريضا  -

.أو به جرح-

أو كان هناك برد -

شديد، ولم يجد ما 

.يسخن به الماء

.النية•

عدم •

القدرة 

على 

استعما

ل 

.الماء

طهارة •

.التراب

.وجود الماء

إذا كان مريضا ،

ىوقدر عل

استعمال 

.الماء

إذا حصل ناقض 

من 

نواقض 

.الوضوء




