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ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

á`eó`≤`ª`dG
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ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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األوساخ. من  النظافة  لغًة:  هارة  الطَّ

وحصولها،  بثبوتهـا  العقل  يحكـم  صفة  وشـرًعا: 

واف ومسِّ المصحف،  الة والطَّ ُيستباح بها فعل كالصَّ

األكبر  أو  (الوضـوء)  األصغـر  الحـدث  منعـه  الـذي 

النجاسة. عين  هو  الذي  الخبث  حكم  أو  (الغسل)، 

:IQÉ¡ s£dG  ΩÉ°ùbCG •

قسمين: إلى  هارة  الطَّ تنقسم 

الطهارة أحكام  5من 
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إزالة  وهي  الخبث،  من  هارة  الطَّ األول:  القسـم  ـ 

ومكانه. وبدنه  المصلِّي  ثوب  عن  النجاسة 

وتشـمل  الحدث،  من  هارة  الطَّ الثانـي:  القسـم  ـ 

م. التيمُّ وكذا  والغسل  الوضوء 

:åÑîdGh  çóëdG  ™aôj  Ée •

الطاهر  المطلق  بالماء  والخبث  الحدث  يزول 

البحر  مـاء  فيشـمل  لغيره،  ـر  المطهِّ نفسـه،  فـي 

كالَبَرِد  الجمود  من  ذاب  مـا  أو  واآلبار،  والمطر 

ريًحا  أو  طعًما  أو  لوًنا  يتغيَّر  لـم  دام  ما  والجليـد 

غالًبا. يفارقه  بشيء 

من  المتغيِّر  بالماء  الغسـل  أو  الوضوء  ويجوز 

يتولَّد  ما  أو  والتُّراب،  كالكبريت  األرض  أجـزاء 



الطهارة أحكام  7من 

الماء  تغير  أو  ْحُلب،  والطُّ والـدود  كالسـمك  منه 

لو. والدَّ كالحبل  قي  السَّ آلة  أو  الشجر  بورق 

:IôgÉ£dG  ¿É«YC’G •

ـ ١ روح.  ذي  حيٍّ  كلُّ 

ـ ٢ حالة   عـن  ـْر  يتغيَّ لـم  إن  والقـيء  البلغـم، 

المعدة  تقذفـه  ما  وهـو  والقلـس  الطعـام، 

االمتالء. عند 

ـ ٣ المعدة.  من  يخرج  الذي  األصفر  الماء 

ـ ٤ جميع   من  له  دم  ال  ما  وميتة   ، اآلدميِّ ميتة 

والجنـدب  كالعقـرب  األرض  َخَشـاش 

من  البحري  وميتة  والبرغـوث،  والخنفس 

السمك.



8

ـ ٥ من   صيد  أو  عقر  أو  نحر  أو  بذبح  ي  ُذكِّ ما 

األكل. م  محرَّ غير 

ـ ٦ وزغـب   ـوف،  والصُّ الوبـر  ومنـه  الشـعر 

طاهر. هو  كذلك  الريش 

ـ ٧ األرض.  من  ينبت  ما  كلُّ  وهو  النبات، 

ـ ٨ األكل.  م  محرَّ غير  ولبن   ، اآلدميِّ لبن 

ـ ٩ والحمـام   الدجـاج  وزبـل  وبـول  روث 

تتغـذَّ  لـم  إن  المباحـة  الطيـور  وجميـع 

بالنجاسة.

ـ ١٠ ودخانه.  النجس  رماد 

ـ ١١ من   يرشـح  ما  وهو  المسـفوح؛  غير  الـدم 

ى. للُمَذكَّ بالنسبة  اللَّحم 



الطهارة أحكام  9من 

:á°ù pésædG  ¿É«YC’G •

ـ ١ من   منهـا  خـرج  ومـا   ، اآلدمـيِّ غيـر  ميتـة 

والعظم  واللَّحـم  وبيض...  ومخـاط  بـول 

والقرن... والعصب 

ـ ٢ أو   ذبح  مـن  يسـيل  الذي  المسـفوح  الـدم 

غيره.

ـ ٣ الخالص.  كالدم  المعدة  من  يخرج  ما 

ـ ٤ وفضلة   وغائـط،  بـول  من  اآلدمـيِّ  فضلـة 

كالحمار. األكل  م  محرَّ

ـ ٥ أو   لوًنا  الطعـام  حالة  عـن  المتغيِّـر  القـيء 

ريًحا. أو  طعًما 

ـ ٦ ديد.  والصَّ والقيح  والودي  والمذي  المني 
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ـ ١ أو   الدم  مـن  الصغيـر  األصبـع  رأس  قـدر 

أو  آدميٍّ  من  كان  سواء  الصديد،  أو  القيح 

بدًنا. أو  مكاًنا  أو  ثوًبا  أصاب  حيوان 

ـ ٢ ولو   يـوم  كلَّ  يأتيـه  كان  إذا  البـول  سـلس 

مرة.

ـ ٣ الثوب   أو  البدن  يصيب  الذي  البواسير  بلل 

مرة. ولو  يوم  كلَّ 

ـ ٤ جسـدها   أو  ثوبها  في  المرضعة  يصيب  ما 

أن  بشـرط  الطفل  مـن  غائط  أو  بـول  مـن 

أمكن. ما  عنها  النجاسة  درء  تحاول 

ـ ٥ والزبَّـال   والكنَّـاف  ار  الجـزَّ يصيـب  مـا 

النجاسة. من  ظ  التحفُّ بعد  والكنَّاس 



الطهارة أحكام  11من 

ـ ٦ تصيب   روث  أو  بـول  من  الـدواب  فضلـة 

وَعْلفها  َرْعيها  يباشر  لمن  الثوب،  أو  البدن 

وَرْبطها.

ـ ٧ تمَّ   فـإن  ُتعصر،  لـم  دامت  مـا  ـل  مَّ الدُّ أثـر 

رأس  قدر  على  زاد  عما  ُيْعَف  لم  عصُرهـا 

ا للعصر  غير إال إذا كان مضطرًّ األصبع الصَّ

الزائد. عن  كذلك  فُيعفى 

ـ ٨ األرض   يصيب  الذي  الطويل  المرأة  ثوب 

للسـتر  إطالته  دامت  ما  الغبـار  به  ـق  ويتعلَّ

الفخر. أو  للزينة  وليس 

*  *  *
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ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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:á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh áë°üdGh

تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *




