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﷽ 

 ةــــدمـمقـال

وكعقذ باهلل مـ شرور ، وكستغػره، وكستعقـف، كحؿده تعالك، إن الحؿد هلل

 . ومـ يضؾؾ فال هادي لف،  مضؾ لفمـ يفده اهلل فال، ومـ سقئات أطؿالـا، أكػسـا

طبده  اوأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ربل ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿدً 

  ورسقلف.

 . [201 :آل طؿران] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ﴿

 .[2: ]الـساء ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﴿

  .(1)[32، 30]األحزاب:  ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعؾؿفا أصحابه وكان السؾف يػتتحون هبا خطبفم يف  ملسو هيلع هللا ىلصهذه خطبة الحاجة التي كان رسول اهلل  (2)

 دروسفم وكتبفم. 

( وأحؿد 3/201(. والـسائي )2201رواها الرتمذي رقم ) ڤطن طبداهلل ابن مسعود  «تخريجفا»

( 1-2( والطحاوي )243( والحاكم )4/12( وأبو داود )20005( وطبد الرزاق )3330) رقم

( 20040( والطرباين يف الؽبقر رقم )3/121( والبقفؼي )1124( والبغوي )334والطقالسي )
= 
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 : أما بعــــــــد

وشر إمقر محدثاهتا  ملسو هيلع هللا ىلصفنن خقر الؽالم كالم اهلل وخقر الفدي هدي محؿد 

  الـار.وكؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضاللة وكؾ ضاللة يف 

َوإِنَّ »: بؼقلف رب سقد إكبقاء فنن العؾؿاء ورثة إكبقاء، كؿا أخ: أما بعد

ُثقا ا َؿا َورَّ َٓ ِدْرَهًؿا َوإِكَّ ُثقا ِديـَاًرا َو َْكبَِقاَء لَْؿ ُيَقرِّ ْٕ َْكبَِقاِء َوإِنَّ ا ْٕ ـْ اْلُعَؾَؿاَء َوَرَثُة ا ْلِعْؾَؿ َفَؿ

  .(1)«َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ 

 : واهلل در الؼائؾ

ــــذا أ ــــل ك ــــراث الـب ـــــؿ مق  تــــكالعؾـ

 

ــــف  ـــــص والعؾؿــــاء هــــؿ وراث  فـــــل ال

ـــــف  ــــر حدي  ــــار  ق ــــػ الؿخح ــــا خؾ  م

 

ـــــــف  ـــــــذاك محاطـــــــف وأثاث ــــــــا ف  فقــــ

، يبقـقن لؾـاس ما خػل طؾقفؿ مـ ديـفؿ ويرشدوهنؿ إلك أققم الطرقفالعؾؿاء  

وهذا القاجب جعؾف اهلل ، وســ الفدايةويبصروهنؿ بؿعالؿ الرسالة ، وأوضح السبؾ

ومـ وسائؾ كشر العؾؿ بقـ الـاس طامتفؿ ، طاة والؿصؾحقـيف طقاتؼ العؾؿاء والد

مـ مـابر التقحقد  اوكتابة الرسائؾ والتقجقفات لتؽقن مـربً، وخاصتفؿ تللقػ الؽتب

إلك كشر العؾؿ هبذه  اوحديثً  اواإلرشاد لسائر الؿسؾؿقـ، وقد دأب العؾؿاء قديؿً 

إلك هذه التقجقفات أكثر  وإن حاجة طامة إمة، الطريؼة التل هل مـ أكػع القسائؾ

، غقرهؿ لشدة حاجتفؿ واكشغالفؿ طـ تعؾؿ ديـفؿ الصحقح مـ مصادره إصؾقةمـ 

، والعالؿ والؿتعؾؿ، وإن مـ العؾؿاء الذيـ كػع اهلل هبؿ وبؿملػاهتؿ الصغقر والؽبقر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 . «خطبة الحاجة»وصححفا األلباين يف رسالته 

 يف صحقح الجامع.  2153رقم: قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث  (،12321) رواه أحؿد (2)
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 والدكا العالؿ الفؿام شقخ الؿسؾؿقـ / طبدالعزيز بـ طبداهلل بـ باز، والؼاصل والداين

 والـصح ، الـقةوصدق ، وغزارة العؾؿ، فنن مملػاتف تؿتاز بقضقح العبارة

: يف حجؿف العظقؿ يف معـاه التل كػع اهلل هبا مملػف الصغقر، ومـ هذه الؿملػات، لألمة

ما يجب طؾك الؿسؾؿ تعؾؿف يف  $ فؼد أوضح فقف «الدروس الؿفؿة لعامة إمة»

ولؿا رأيت ، ع اهلل بف جؿقع مـ قرأه وحػظفأمقر ديـف وطبادتف واطتؼاده وأخالقف فـػ

 والؿؼصد الـقة يف العؾؿ والدطقة - كػعف لؾـاس أحببت أن أشارك يف هذا الباب العظقؿ

الؿقلك العؾل الؼدير أن  سائؾقـ، طسك اهلل أن يـػع بف الؿسؾؿقـ امختصرً  اشرًح  -

بـقن  ـػع ماٌل وٓيرزقـا اإلخالص والؼبقل وأن يجعؾ ذلؽ يف مقزان حسـاتـا يقم ٓ ي

 .إٓ مـ أتك اهلل بؼؾب سؾقؿ

وأخص مـفؿ ولدكا ، كؿا أسللف أن يجزي مـ ساهؿ معل يف التخريج والؽتابة

وسبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك  - بارك اهلل يف طؾؿف - الؿبارك/ طبدالسالم بـ طبده الؿعبل

 . (1)أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت وحدك ٓ شريؽ لؽ أستغػرك وأتقب إلقؽ

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشقخ األلباين:  ڤرواه الطرباين طن ابن مسعود  «دطاء كػارة الؿجؾس»هذا الدطاء األخقر هو  (2)

 يف صحقح الجامع.  0043)صحقح( اكظر حديث رقم: 
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   اإلمام ابن باز

 سطوريف 

ولد سؿاحة الشقخ طبدالعزيز بـ طبداهلل بـ طبدالرحؿـ بـ  :مقلده وكشلتف

بؿديـة الرياض يف الققم الثاين طشر مـ شفر ذي الحجة  $ محؿد بـ طبداهلل بـ باز

 صؾب العؾؿ وآشتغال بف. هـ يف أسرة غؾب طؾك الؽثقر مـ رجالفا 1331طام 

يف أول حقاتف وأصابف  امبصرً  $ خ طبدالعزيز بـ بازوكان سؿاحة الشق

هـ فضعػ بصره إلك أن كػ يف مستفؾ شفر محرم طام 1331الؿرض يف طقـقة طام 

 هـ. 1331

ويف  ملسو هيلع هللا ىلصويف ضؾ تربقة ديـقة مستؿدة مـ كتاب اهلل تعالك وسـة كبقف : صؾبف لؾعؾؿ

اهلل لف فؽان الؼرآن  كشل الشقخ طبدالعزيز بـ باز غػر، رطاية كخبة مـ أطقان إسرة

الؽريؿ هق الـقر الذي أضاء حقاتف إذ استفؾ مشقاره مع العؾؿ بحػظ كتاب اهلل طـ 

العؾقم الشرطقة  $لؿ يصؾ مرحؾة البؾقغ وتؾؼك  اضفر قؾب وهق لؿ يزل صغقرً 

طؾك طؾؿاء الرياض الؽبار كالشقخ محؿد بـ طبدالؾطقػ آل الشقخ والشقخ صالح بـ 

والشقخ سعد بـ طتقؼ والشقخ محؿد بـ فارس والشقخ سعد بـ  طبدالعزيز آل الشقخ

وقاص البخاري والشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ رحؿفؿ اهلل واستؿر يف صؾب 

 العؾؿ حتك تبقأ مؽاكة بارزة بقـ العؾؿاء. 

مع العؾؿ والعطاء يف  $تدرجت مسقرة الشقخ وقد : إطؿال الحل قام بفا

مـ الخربات التل أضافت  االؼدوة واكتسب كثقرً طدة محطات رئقسة كان فقفا 
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يف الخرج ابتداًء مـ جؿادى أخرة  اقاضقً  $أكثر شؿقلقة وطؿؾ  الشخصقتف أبعادً 

اشتغؾ بالتدريس  هـ1311هـ ويف طام 1311هـ واستؿر بف حتك هناية طام 1531طام 

ريس طؾقم هـ لتد1313يف الؿعفد العؾؿل بالرياض لؿدة سـة واحدة اكتؼؾ بعدها طام 

الػؼف والتقحقد والحديث يف كؾقة الشريعة بالرياض لقؿضل هبا سبع سـقات مـُذ 

 هـ. 1331إكشائفا وحتك طام 

لرئقس الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة وبؼل  اهـ طقـ كائبً 1331ويف طام 

هـ لقتقلك يف العام كػسف رئاسة الجامعة وحتك طام 1331يف هذا الؿـصب حتك طام 

  هـ.1333

هـ صدر أمر مؾؽل بتعققـ سؿاحتف يف مـصب الرئقس 15/11/1333ويف 

  وزير.العام إلدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد بؿرتبة 

هـ طقـ سؿاحة الشقخ طبدالعزيز بـ طبداهلل بـ باز 1515ويف محرم طام 

  ًالعؾؿاء وإدارة لفقئة كبار  الؾؿؿؾؽة العربقة السعقدية ورئقًس  اطامً  امػتق

 وأسؽـف فسقح جـاتف.  $البحقث العؾؿقة واإلفتاء بؿرتبة وزير حتك تقيف 

كؿا تقلك سؿاحتف رئاسة وطضقية كثقر مـ الؿجالس والفقئات العؾؿقة 

ورئاسة الؿجؾس التلسقسل لرابطة العالؿ ، رئاسة هقئة كبار العؾؿاء: واإلسالمقة مـفا

ورئاسة الؿجؿع الػؼفل ، عالؿل لؾؿساجدورئاسة الؿجؾس إطؾك ال، اإلسالمل

الؿجؾس إطؾك لؾجامعة اإلسالمقة يف الؿديـة اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة وطضقية 

وطضقية الفقئة العؾقا لؾدطقة اإلسالمقة وطضقية الؿجؾس آستشاري ، الؿـقرة

 وغقرها الؽثقر مـ الؿجالس والفقئات اإلسالمقة. لؾـدوة العالؿقة لؾشباب اإلسالمل 
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رئاسة العديد مـ الؿمتؿرات العالؿقة حتك طؼدت يف  $وتقلك سؿاحتف 

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية والتل يسرت أمامف سبؾ آتصال وتبادل الرأي مع الؽثقر 

  العالؿ.مـ الدطاة وطؾؿاء الؿسؾؿقـ يف شتك أكحاء 

 وداطقًة ححك أخرج اومع تعدد مسئقلقات سؿاححف وتـقطفا لؿ يـس دوره طالؿً 

 : مـفاالعديد مـ الؿملػات والؽحب 

والتحؼقؼ واإليضاح لؽثقر مـ مسائؾ  - الػقائد الجؾقة يف الؿباحث الػرضقة

ورسالتان مقجزتان طـ الزكاة  - والتحذير مـ البدع - الحج والعؿرة والزيارة

 - ملسو هيلع هللا ىلصووجقب العؿؾ بسـة الرسقل  - والعؼقدة الؿقجزة وما يضادها - والصقام

وحؽؿ  - ووجقب تحؽقؿ شرع اهلل وكبذ ما خالػف -  وأخالق الدطاةوالدطقة إلك اهلل

 - القهاب دطقتف وسقرتف والشقخ محؿد بـ طبد - السػقر والحجاب وكؽاح الشغار

 ملسو هيلع هللا ىلصوحؽؿ اإلسالم فقؿـ صعـ يف الؼرآن أو يف رسقل اهلل  - وثالث رسائؾ يف الصالة

ك حؽؿ مـ استغاث بغقر اهلل وإقامة الرباهقـ طؾ - وحاشقة مػقدة طؾك فتح الباري -

 - الدروس الؿفؿة لعامة إمة - الجفاد يف سبقؾ اهلل - أو صدق الؽفـة والعرافقـ

فتاوى تتعؾؼ بلحؽام العؿرة والزيارة ووجقب لزوم السـة والحذر مـ البدطة وغقرها 

 الؽثقر مـ الػتاوى والرسائؾ. 

ة إلك اهلل وآهتؿام كشاصات طدة يف مقدان الدطق $ولسؿاحة الشقخ ابـ باز 

دطؿف الؿمسسات والؿراكز اإلسالمقة الؿـتشرة يف كافة أكحاء : بلمقر الؿسؾؿقـ مـفا

العالؿ واهتؿامف البالغ بؼضايا التقحقد وصػاء العؼقدة وما التبس طؾك الؿسؾؿقـ مـ أمقر 

وحث الجؿعقات  اخاًص  اديـفؿ وأولك سؿاحتف تعؾقؿ الؼرآن الؽريؿ وتحػقظف اهتؿامً 

 . الخقرية لتحػقظ الؼرآن الؽريؿ طؾك مضاطػة الجفقد يف هذا الؿجال
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كؿا اهتؿ بالسعل يف أمقر الؿسؾؿقـ وحرص طؾك حؾ مشؽالهتؿ وتبـل 

  العالؿ.قضاياهؿ ووقػ مع قضايا الؿسؾؿقـ ودطؿفا يف كؾ بؼاع 

وألؼك سؿاحتف الدروس اإلسالمقة والؿحاضرات التل تغرس الؿػاهقؿ 

حة يف كػقس الؿسؾؿقـ كؿا كان لسؿاحة الشقخ طبدالعزيز بـ اإلسالمقة الصحق

وإفتاء ولف طدد كبقر  احضقر كبقر يف وسائؾ اإلطالم دطقة وإرشادً  $طبداهلل بـ باز 

 مـ الؿؼآت يف مجؾة البحقث اإلسالمقة. 

هـ مـحت ممسسة الؿؾؽ فقصؾ الخقرية سؿاحة الشقخ 1511ويف طام 

ؾؽ فقصؾ العالؿقة لخدمة اإلسالم لؿا لسؿاحتف مـ جائزة الؿ $طبدالعزيز بـ باز 

 .(1)جفقد بارزة يف هذا الؿجال

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بتصرف. 10-2/23كؼًًل من كتاب فتاوى طؾؿاء البؾد الحرام ) (2)
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 :سورة الفاحتة األول الدرس

 ( آيات7مكوة وعدد آياهتا ) سورة الفاحتة

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 ﴾ڄ ڄ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أسؿاء الػاتحة -1

  وهبا تػتتح الصالة.، أي فاتحة الؽتاب: الػاتحة -1

 : أم الؽتاب -1

 : أم الؼرآن -3

 : السبع الؿثاين -5

 : الؼرآن العظقؿ -3

ـَ اْلَؿَ اكِل َواْلُؼْرآُن »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل اهلل: قال ڤريرة فعـ أبل ه َفا َسْبٌع ِم َوإِكَّ

 . (1)«اْلَعظِقُؿ الَِّذي ُأْططِقُحفُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  3035(، قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 1431)( رقم 1/203رواه الرتمذي ) (2) 

 صحقح الجامع. 
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  ٕهنا مػتتحة بالحؿد.: الحؿد -1

ََلةَ »: طـ ربف ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف : الصالة -1   رواه مسؾؿ وغقره. (1)«...َقَسْؿُت الصَّ

 : الشػاء -3

  قرأ طؾقف الصحابة الػاتحة فشػل.لحديث الؾديغ : الرققة -3

 : الؽافقة -11

 : القاققة -11

 : أساس الؼرآن -11

 : فضؾ سقرة الػاتحة -2

َؿـََّؽ َأْطَظَؿ ُسقَرٍة »: قال لف ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ڤ سعقد بـ الؿعؾكطـ أبل *  َُطؾِّ َٕ

ـَ اْلُؼْرآِن  -فِل اْلُؼْرآِن،  ـَ اْلَؿْسجِ  -َأْو ِم ا َأَراَد «دِ َقْبَؾ َأْن َتْخُرَج ِم ، َقاَل: َفَلَخَذ بِقَِدي، َفَؾؿَّ

َُطؾَِّؿـََّؽ َأْطَظَؿ ُسقَرٍة فِل  َٕ ، إِكََّؽ ُقْؾَت: 
ِ
ـَ اْلَؿْسِجِد، ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

َأْن َيْخُرَج مِ

ْبُع اْلَؿَ اكِل، َواْلُؼْرآُن اْلَعظِقُؿ  ﴾پ پ پ پ﴿، َكَعؿْ »اْلُؼْرآِن؟ َقاَل:  ِهَل السَّ

 رواه أحؿد والبخاري.  «ي ُأوتِقُحفُ الَّذِ 

ُكـَّا فِل َمِسقٍر َلـَا َفـََزْلـَا، َفَجاَءْت َجاِرَيٌة، : قال ڤ طـ أبل سعقد الخدري* 

 َسؾِقٌؿ، َوإِنَّ َكَػَرَكا َغْقٌب، َفَفْؾ مِـُْؽْؿ َراٍق؟ َفَؼاَم َمَعَفا َرُجٌؾ َما ُكـَّا 
ِّ
َفَؼاَلْت: إِنَّ َسقَِّد الَحل

ا َرَجَع ُقْؾـَا َلفُ  َكْلُبـُفُ  ـَ َشاًة، َوَسَؼاَكا َلَبـًا، َفَؾؿَّ ق
: َأُكـَْت بُِرْقَقٍة، َفَرَقاُه َفَبَرَأ، َفَلَمَر َلُف بَِثالَثِ

ـُ ُرْقَقًة  َّٓ بُِلمِّ الؽَِتاِب، ُقْؾـَا: َٓ َقاَل:  -َأْو ُكـَْت َتْرقِل؟ -ُتْحِس ُتْحِدُثقا َشْقئًا  َٓ ، َما َرَقْقُت إِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 351( رقم )02/152رواه مسؾم  (2) 
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 َحتَّ 
َ
  -َأْو َكْسَلَل  -ك َكْلتِل

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ِّ
ا َقِدْمـَا الَؿِديـََة َذَكْرَكاُه لِؾـَّبِل َوَما َكاَن »َفَؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَؾؿَّ

َفا ُرْقَقٌة؟ اْقِسُؿقا َواْضرُِبقا لِل بَِسْفؿٍ   رواه البخاري.  «ُيْدِريِف َأكَّ

ـْ َصؾَّك َص » ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل اهلل: قال ڤ طـ أبل هريرة*  ََلًة لَْؿ َيْؼَرْأ فِقَفا بِلُمِّ َم

 رواه مسؾؿ.  َثاَلًثا َغْقُر َتَؿامٍ « اْلُؼْرآِن َفِفَل ِخَداٌج 

َقاَل اهللُ َتَعاَلك: »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل : قال ڤ طـ أبل هريرة* 

، َولَِعبِْدي َما َسلََل، َفنَِذا قَ  ـِ ـَ َطبِْدي كِْصَػْق ََلَة َبْقـِل َوَبْق پ پ ﴿ اَل اْلَعْبُد:َقَسْؿُت الصَّ

َقاَل اهللُ  ﴾ڀ ڀ﴿ َقاَل اهللُ َتَعاَلك: َحِؿَدكِل َطْبِدي، َوإَِذا َقاَل: ﴾پ پ

َدكِل َطْبِدي  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ َتَعاَلك: َأْثـَك َطَؾلَّ َطْبِدي، َوإَِذا َقاَل: َوَقاَل  -َقاَل: َمجَّ

َض إَِللَّ َطْبِدي  ًة َفقَّ ـَ قَ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿َفنَِذا َقاَل:  -َمرَّ اَل: َهَذا َبْقـِل َوَبقْ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ َطْبِدي، َولَِعبِْدي َما َسلََل، َفنَِذا َقاَل:

 .رواه مسؾؿ َقاَل: َهَذا لَِعْبِدي َولَِعبِْدي َما َسَلَل  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 : ما تضؿـحف سقرة الػاتحة -3

 : تضؿـت صقرة الػاتحة

 حؿد اهلل وتؿجقده والثـاء طؾقف. -1

 .ـ العبد وربف العفد بق -1

 الدطاء.  -3

 : آيات الػاتحة -4

: وأية السابعة تبدأ مـ ققلف تعالك، سبع آيات مـ دون البسؿؾة طؾك الصحقح

 . ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿
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 : الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ -5

أن الػاتحة تجب قراءهتا طؾك الؿلمقم يف السرية والجفرية وهق مذهب 

 . $ خـا العالمة طبدالعزيز بـ بازالشافعقة ورجحف واختاره سؿاحة شق

 : معاين أيات -6

: $ قال ابـ جرير، دون سائر ما يعبد مـ دوكف االشؽر هلل خالًص  ﴾پ﴿

 ثـاء أثـك بف طؾك كػسف ويف ضؿـف أمر لعباده أن يثـقا طؾقف.  :الحؿد هلل

 وٓ يجقز التسؿل هبذا آسؿ. ، اهلل اسؿ طؾك الرب  ﴾پ﴿

 الؿتصرف وٓ يجقز إصالق كؾؿة الرب إذا الرب هق الؿالؽ  ﴾پ﴿

كاكت معرفة )الرب( إٓ طؾك اهلل أما إذا كاكت كؽرة أو مضافة يجقز إصالقفا طؾك اهلل 

 ﴾ۆ ۆ ۈ﴿: رب الدار وقال تعالك، رب العالؿقـ: وطؾك غقره فتؼقل

 . [51: يقسػ]

 جؿع طالؿ وهق كؾ مقجقد سقى اهلل.  ﴾پ﴿

الرحؿـ رحؿة يعؿ هبا جؿقع  :اسؿان مشتؼان مـ الرحؿة ﴾ڀ ڀ﴿

. وٓ يجقز [53: أية، إحزاب] ﴾جث مث ىث﴿ مخؾققاتف والرحقؿ يختص بالؿممـقـ

 . [111: أية، اإلسراء] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک کک﴿: التسؿل بالرحؿـ قال تعالك

َْسَؿاِء إَِلك اهللِ » :ملسو هيلع هللا ىلص ومـ هـا يظفر سر ققلف ْٕ : َطْبُد اهللِ، َوَطْبُد ۵َأَحبُّ ا

ْح  ـِ الرَّ  ولؿ يمثر أحد تسؿك بالرحؿـ إٓ مسقؾؿة الؽذاب.  «َؿ

 وهل ملخقذة مـ الؿؾؽ، قركت يف قراءة صحقحة ومتقاترة مؾؽ ﴾ٺ﴿

ڑ ڑ ک کک ﴿ ،[11غافر] ﴾ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی﴿: قال تعالك
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 . [11الػرقان] ﴾ک گ گ گ گ

 افخقر وإن شرً  اإن خقرً ، يقم الؼقامة يديـ اهلل الخالئؼ بلطؿالفؿ ﴾ٺ ٺ﴿

ے ے ﴿: والديـ هق الجزاء والحساب كؿا قال تعالك، ٓ مـ طػا اهلل طـففشر إ

 . [13الـقر]﴾ۓ ۓ ﮲

أي ٓ كعبد إٓ إياك وٓ كتقكؾ إلك طؾقؽ وهذا  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

: والديـ كؾف يرجع إلك هذيـ الؿعـققـ وهذا كؿا قال بعض السؾػ، هق كؿال الطاطة

فإول تربؤ مـ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿الػاتحة سر الؼرآن وسرها هذه الؽؾؿة 

 . ۵الشرك والثاين تربؤ مـ الحقل ومـ الؼقة والتػقيض إلك اهلل 

 : دطاء اهلل بلن يقفؼف لؾفداية والفداية قسؿان ﴾ٹ﴿

ٹ ﴿: قال تعالك، وهذه يستطقع كؾ إكسان طؾقفا :هداية الدٓلة واإلرشاد -1

 . [31الشقرى] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

ک ک ک گ گ ﴿: عالكقال ت، ۵وهذه هلل : هداية تقفقؼ وإلفام -1

 . [31الؼصص] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ

أجؿعت إمة مـ أهؾ التلويؾ »: $ قال ابـ جرير ﴾ٹ ٹ﴿

ومعـك ، أن الصراط الؿستؼقؿ هق الطريؼ القاضح الذي ٓ اطقجاج فقف اجؿقعً 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالصراط هق الؿتابعة هلل والرسقل 

َ ًَل ِصَراًصا َضَرَب اهللُ مَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  ڤ طـ الـقاس بـ سؿعان

َْبَقاِب ُسُحقٌر  ْٕ َراِط ُسقَراِن، فِقِفَؿا َأْبَقاٌب ُمَػحََّحٌة، َوَطَؾك ا ُمْسَحِؼقًؿا، َوَطَؾك َجـَْبَحْل الصِّ

َٓ  ُمْرَخاٌة، َوَطَؾك َباِب  َراَط َجِؿقًعا، َو َفا الـَّاُس، اْدُخُؾقا الصِّ َراِط َداٍع َيُؼقُل: َأيُّ الصِّ
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ُجقا، َودَ  ـْ َفْقِق َتَحَعرَّ َْبَقاِب، َقاَل:  اٍع َيْدُطق ِم ْٕ ـْ ِتْؾَؽ ا َراِط، َفنَِذا َأَراَد َيْػَحُح َشْقًئا ِم الصِّ

قَراِن: ُحُدوُد اهللِ،  َراُط اإْلِْسََلُم، َوالسُّ َؽ إِْن َتْػَحْحُف َتِؾْجُف، َوالصِّ َٓ َتْػَحْحُف، َفنِكَّ َوْيَحَؽ 

َْبَقاُب اْلُؿَػحََّحُة: َمَح  ْٕ َراِط: كَِحاُب اهللِ، َوا اِطل َطَؾك َرْأِس الصِّ اِرُم اهللِ، َوَذلَِؽ الدَّ

َراِط: َواِطُظ اهللِ فِل َقْؾِب ُكؾِّ ُمْسِؾؿٍ  ـِ َفْقَق الصِّ اِطل ِم رواه أحؿد والرتمذي  «َوالدَّ

 . بنسـاد حسـ صحقح

ڃ ﴿: الذيـ أكعؿ اهلل طؾقفؿ هؿ الؿذكقرون يف ققلف ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 أكعؿ اهلل طؾقفؿ بطاطتف وطبادتف. ، [13الـساء] ﴾ڈ ژ ژ

ڦ﴿ ڦ   . غضب اهلل طؾقفؿ ٕهنؿ طؾؿقا ولؿ يعؿؾقا، هق القفقد ﴾ڦ 

 هؿ الـصارى ٕهنؿ طبدوا اهلل طـ جفؾ.  ﴾ڄ ڄ﴿

مـ فسد مـ طؾؿائـا فػقف شبف بالقفقد ومـ فسد مـ طبادكا  :$قال سػقان 

  فػقف شبف بالـصارى.

 : يسححب لؿـ يؼرأ الػاتحة يف الصَلة أن يؼقل بعدها آمقـ -7

وطـ وائؾ بـ حجر ، وهل لقست مـ آيات الػاتحة، الؾفؿ استجب :ومعـاه

ـَ »: قال ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: قرأ ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل : قال  «آِمق

 رواه أحؿد وأبق داود.  .َيُؿدُّ بَِفا َصْقَتفُ 

أن  ڤ مـ حديث أبل هريرةوقد ورد يف فضؾفا ما ثبت يف الصحقحقـ 

ـَ الَؿَلَئَِؽِة ُ ِػَر َلُف »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل ـْ َواَفَؼ َتْلِمقـُُف َتْلِمق ُف َم ـُقا، َفنِكَّ ـَ اإِلَماُم، َفَلمِّ إَِذا َأمَّ

ـْ َذْكبِفِ  َم ِم  . «َما َتَؼدَّ
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 اوتصحقحً  امـ سقرة الزلزلة إلك سقرة الـاس تؾؼقـً ، وما أمؽـ مـ قصار السقر

 لؿا يجب ففؿف. اوشرًح  الؾؼراءة وتحػقظً 

 سورة الزلزلة 

 ( آيات8مدىوة وعدد آياهتا )

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

  .﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي تحركت أسػؾفا.  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: ڤ ل ابـ طباسقا

ٿ ٿ ﴿: يعـل ألؼت ما فقفا مـ الؿقتك قال تعالك ﴾ڦ ڦ ڦ﴿

، [3الزلزلة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿وققلف تعالك  [5، 3: آكشؼاق] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 اكت ساكـة ثابتة وهق مستؼر طؾك ضفرها. أي استـؽر أمرها بعدما ك

، أي تحدث بؿا طؿؾ العامؾقن طؾك ضفرها ﴾ڃ ڃ ڃ﴿: وققلف تعالك

: قال ﴾ڃ ڃ ڃ﴿هذه أية  ملسو هيلع هللا ىلصقرأ رسقل اهلل : قال ڤ فعـ أبل هريرة

ْن َتْشَفَد َطَؾك كؾِّ َفنِنَّ َأْخَباَرَها أَ »َقاُلقا: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ. َقاَل:  «؟َأَتْدُروَن َما َأْخَباُرَها»

. َقاَل: «َطْبٍد َوَأَمٍة بَِؿا َطِؿَؾ َطَؾك َضْفرَِها َأْن َتؼقل: طِؿَؾ َطؾلَّ َكَذا َوَكَذا يقَم َكَذا َوَكَذا

 . (1)«َفَفِذِه َأْخَباُرَها»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والـسائي يف الؽربى كؿا يف  «هذا حديث حسن غريب»( وقال: 1015( رقم )0/131الرتمذي ) (2)
= 
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، ققلل: قال لفا رهبا: قال ڤ طـ ابـ طباس ﴾چ چ چ﴿: وققلف تعالك

 أي أمرها. : $ وقال مجاهد، فؼالت

، اأشتاتً أي يرجعقن طـ مققػ الحساب  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿: وققلف تعالك

 . وملمقر بف إلك الجـة وملمقر بف إلك الـار، ما بقـ شؼل وسعقد، اوأصـافً  اأي أكقاطً 

 أي لقعؾؿقا أو يجازوا بؿا طؿؾقه يف الدكقا مـ خقر أو شر.  ﴾ڌ ڌ﴿

معـك  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿: ققلف تعالك

يعـل يف كتابف ويسره ذلؽ يؽتب لؽؾ بر  ﴾ژ ڑ﴿، أصغر الـؿؾوزن  ﴾ڈ ژ﴿

وبؽؾ حسـة طشر حسـات. فنذا كان يقم الؼقامة ، وفاجر بؽؾ سقئة سقئة واحدة

 ضاطػ اهلل حسـات الؿممـقـ. 

وحذرهؿ القسقر مـ الشر فنكف ، فاهلل رغب يف الؼؾقؾ مـ الخقر يعؿؾف طباده

 يقشؽ أن يؽثر. 

ُؼقا الـَّ »: قال   وقال ، (1)«اَر َوَلْق بِِشؼِّ َتْؿَرٍة، َفنِْن َلْؿ َتِجُدوا، َفبَِؽِؾَؿٍة َصقَِّبةٍ اتَّ

َراِت »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصكان : قالت ڤ فقؿا ترويف أم الؿممـقـ طائشة َشَة إِيَّاِك َوُمَحؼَّ
َيا َطائِ

ـَ اهللِ َصالًِبا ُكقِب َفنِنَّ َلَفا ِم  .(1)«الذُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 (. 0/131حاشقة سـن الرتمذي )

 ( وغقرهؿا. 2202( رقم )1/300مسؾم )( و2013( رقم )20/110رواه البخاري ) (2)

إسـاده صحقح رجاله »( ويف الزوائد: 0103( رقم )1/2023( وابن ماجة )2/30رواه اإلمام أحؿد ) (1)

( وصححه األلباين يف السؾسة الصحقة 22/000ورواه الـسائي وابن حبان اكظر فتح الباري ) «ثؼات

 (. 123رقم )
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 سورة العاديات 

 ( آية11ا )مكوة وعدد آياهت

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮶ 

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يؼسؿ اهلل بالعاديات وهل الخقؾ إذا أجريت يف سبقؾ اهلل  ﴾گ ڳ﴿

 فعدت ضبحت وهق الصقت الذي يسؿع مـ الػرس حقـ تعدو. 

 يعـل اصطؽاك كعالفا لؾصخر فتؼدح مـف الـار.  ﴾ڳ ڳ﴿

 . ايغقر صباًح  وكان ، يعـل اإلغارة وقت الصباح ﴾ڱ ڱ﴿

 فقف أثارت بف الغبار أما يف حج أو غزو. وهل الؿؽان الذي حؾت  ﴾ں ں ڻ﴿

 يعـل جؿع الؽػار مـ العدو. ﴾ڻ ڻ ۀ﴿

الؽـقد : $ قال الحسـ، إكف بـعؿ ربف لؽػقر جحقد ﴾ہ ہ ہ ہ﴿

 الذي يعد الؿصائب ويـسك كعؿ اهلل طؾقف.

ضاهر ، لشفقد بؾسان حالف اأي اإلكسان طؾك كقكف كـقدً  ﴾ھ ھ ھ ے﴿

 ذلؽ طؾقف يف أققالف وأفعالف. 

 وهق الؿال. ﴾ۓ ۓ ﮲﴿
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 ولحريص بخقؾ مـ محبة الؿال.، أي لشديد الؿحبة لؾؿال ﴾﮳﴿

 : طؾك ما سقؽقن امـبفً ، يف أخرة ايف الدكقا ومرغبً  اقال تعالك مزهدً 

 أي أخرج ما فقفا مـ إمقات.  ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺  ﮻ ﮼﴿

 أي أبرزوا وأضفروا ما كاكقا يسرون يف كػقسفؿ.  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

 لعالؿ بجؿقع ما كاكقا يصـعقن ويعؾؿقن.  أي ﴾پ پ پ پ ڀ﴿
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 22 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

 سورة القارعة 

 ( آية11مكوة وآياهتا )

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ ڀ ٺ﴿

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمرها  امـ أسؿاء الؼقامة كالحاقة والطامة. ثؿ قال تعالك معظؿً  ﴾ٺ﴿

 ًٓ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: ثؿ فسر ذلؽ بؼقلف ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿: لشلهنا ومفق

قف كلهنؿ أي يف اكتشارهؿ وتػرقفؿ وذهاهبؿ ومجقئفؿ مـ حقرهتؿ مؿا هؿ ف ﴾ڤ

 . [1الؼؿر] ﴾پ پ پ﴿: فراش مبثقث. كؿا قال تعالك

يعـل قد صارت كلهنا الصقف  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿وققلف 

 الؿـػقش الذي قد شرع يف الذهاب والتؿزق.

 : ثؿ أخبر اهلل طؿا يمول إلقف طؿؾ العامؾقـ

 أي رجحت حسـاتف طؾك سقئاتف.  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

 يف الجـة. ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 اتف طؾك حسـاتف.أي رجحت سقئ ﴾چ چ چ ڇ﴿

 أمف التل يرجع إلقفا ويصقر يف الؿعاد إلقفا.  ﴾ڇ ڇ﴿
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 وهل اسؿ مـ أسؿاء الـار. ﴾ڇ﴿

أي حارة  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: لؾفاوية اثؿ قال تعالك مػسرً 

َكاُرُكْؿ َهِذِه »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ڤفعـ أبل هريرة ، شديدة الحر ققية الؾفب والسعقر

ـُ آَدَم  ـْ َحرِّ َجَفـَّؿَ الَّحِل ُيققُِد اْب ـَ ُجْزًءا، ِم ـْ َسْبِعق  إِْن َكاَكْت َلَؽافَِقًة، َيا « ُجْزٌء ِم
ِ
َقاُلقا: َواهلل

 َقاَل: 
ِ
َها»َرُسقَل اهلل َفا ِمْ ُؾ َحرِّ ـَ ُجْزًءا، ُكؾُّ َؾْت َطَؾْقَفا بِحِْسَعٍة َوِسحِّق َفا ُفضِّ  . (1)«َفنِكَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1403رقم ) ( ومسؾم3051رواه البخاري رقم ) (2)
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 24 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

 سورة التكاثر 

 ات( آي8مكوة وعدد آياهتا )

ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ گ ک ک ک ک ژ ڑ ڑ﴿

 .﴾ہ ھ ھ ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ں ں ڻ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشغؾؽؿ حب الدكقا وكعقؿفا  ﴾ک ک ژ ڑ ڑ ک﴿: يؼقل تعالك

وتؿادى بؽؿ ذلؽ حتك جاءكؿ الؿقت وزرتؿ ، وزهرهتا طـ صؾب أخرة وابتغائفا

 الؿؼابر وصرتؿ مـ أهؾفا. 

َأْلَفاُكُؿ »: وهق يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصاكتفقت إلك رسقل اهلل : وطـ طبداهلل بـ الشخقر قال

ـُ آَدَم: َمالِل، َمالِل»الحََّؽاُثُر، َقاَل:  َّٓ َما َيُؼقُل اْب ـْ َمالَِؽ إِ ـَ آَدَم ِم ، َقاَل: َوَهْؾ َلَؽ، َيا اْب

ْقَت َفَلْمَضْقَت؟   .(1)«َأَكْؾَت َفَلْفـَْقَت، َأْو َلبِْسَت َفلَْبَؾْقَت، َأْو َتَصدَّ

گ گ ﴿هذا وطقد بعد وطقد  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: وققلف

 أيفا الؿممـقن.  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿يعـل الؽػار  ﴾گ

أي لق طؾؿتؿ حؼ العؾؿ لؿا ألفاكؿ التؽاثر طـ  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿وققلف 

 صؾب الدار أخرة حتك صرتؿ إلك الؿؼابر. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( رقم 051، 0/050( والرتمذي )1514( رقم )0/1133( ومسؾم )0/10رواه اإلمام أحؿد ) (2)

( قال األلباين صحقح 3221( رقم )2/104والـسائي ) «هذا حديث حسن صحقح»( وقال: 1301)

 (. 3130يف الرتغقب والرتهقب رقم )
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هذا تػسقر لؾقطقد  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿: ثؿ قال اهلل تعالك

 وهق تقطدهؿ برؤية الـار وأهؾفا. ، الؿتؼدم

أي ثؿ لتسللـ يقمئٍذ طـ شؽر ما أكعؿ اهلل بف  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿: وققلف

 ٕمـ والرزق وغقر ذلؽ ما إذا قابؾتؿ بف كعؿة مـ شؽره وطبادتف. طؾقؽؿ مـ الصحة وا
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 26 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

 سورة العرص 

 ( آيات3مكوة وعدد آياهتا )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 .﴾ٺ ٺ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقسؿ اهلل بف ، الزمان الذي يؼع فقف حركات بـل آدم مـ خقر وشر ﴾ٱ﴿

 أي يف خسارة وهالك.  ﴾ٻ پ﴿طؾك أن اإلكسان 

فاستثـك اهلل مـ جـس اإلكسان طـ  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

 الخسران الذيـ آمـقا بؼؾقهبؿ وطؾؿقا الصالحات بجقارحفؿ. 

 اء الطاطات وترك الؿحرمات. وهق أد ﴾ڀ ٺ﴿

أي طؾك الؿصائب وإقدار وأذى ما يمذي مؿـ يلمروكف  ﴾ٺ ٺ﴿

 بالؿعروف ويـفقكف طـ الؿـؽر.

 .«لق تدبر الـاس هذه السقرة لقسعتفؿ»: $قال الشافعل 
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 سورة اهلمزة 

 ( آيات9مكوة وعدد آياهتا )

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ﴿

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعـل يزدري الـاس ، والؾؿاز بالػعؾ، الفؿاز بالؼقل ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 ؼص هبؿ. ويـت

جؿعة بضعف طؾك بعض وأحصك طدده وألفاه  :أي ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

 فنذا كان الؾقؾ كام كلكف جقػة مـتـة. ، هذا إلك هذا، مالف بالـفار

 يظـ أن جؿعف الؿال يخؾده يف هذه الدار. :أي ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿

 لقس إمر كؿا زطؿ وكؿا حسب. :أي ﴾ڦڄ﴿

ًٓ  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ يف الحطؿة وهل  فعدده أي لقؾؼقـ هذا الذي جؿع ما

 اسؿ مـ أسؿاء الـار ٕهنا تحطؿ مـ فقفا.

تحرقفؿ إلك ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

 إفئدة وهؿ أحقاء. 

 أي مطبؼة. ﴾ڌ ڎ ڎ﴿

 طؿد مـ حديد وطؿد مـ الـار.  ﴾ڈ ژ ژ﴿
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 28 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

 سورة الفول 

 ( آيات5مكوة وعدد آياهتا )

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿

 .﴾ۀ ہ ہڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه مـ الـعؿ التل امتـ هبا اهلل طؾك قريش فقؿا صرف طـفؿ مـ أصحاب الػقؾ 

، وأرغؿ أكقففؿ، الؽعبة ومحق آثارها مـ القجقد. فلبادهؿ اهلل الذيـ طزمقا طؾك هدم

 وردهؿ بشر خقبة.، وأضؾ طؿؾفؿ، وخقب سعقفؿ

 إبابقؾ الجؿاطات الؽثقرة الؿتتابعة.  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿: وققلف تعالك

 السجقؾ الشديد الصؾب.  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 الؼشرة التل طؾك الحبة. : وققؾ، العصػ هق التبـ ﴾ۀ ہ ہ﴿
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 29  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

 ريش سورة ق

 ( آيات4مكوة وعدد آياهتا )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

 .﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تؿاطفؿ يف بؾدهؿ آمـقـ أهؾؽـا أصحاب أي ٓئتالففؿ واج ﴾ٱ ٻ﴿

 اطجبقا إليالف قريش وكعؿتل طؾقفؿ يف ذلؽ.: والالم لؾتعجب كلكف يؼقل، الػقؾ

ويف ، أي رحالت التجارة يف الشتاء إلك القؿـ ﴾ٻ پ پ﴿

 الصقػ إلك الشام. 

 اوبقتً  اآمـً  اأي فققحدوه بالعبادة كؿا جعؾ لفؿ حرمً  ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿

 . امحرمً 

 وهق الذي أصعؿفؿ مـ جقع. ، ي هق رب البقتأ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

  أي تػضؾ طؾقفؿ بإمـ والرخص. ﴾ٿ ٿ ٿ﴿
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 31 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

 سورة اداعون 

 ( آيات7مكوة وعدد آياهتا )

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .﴾ڍ ڍ ڌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يا محؿد.  ﴾ٹ﴿

 وهق الؿعاد والجزاء والحساب.  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

أي هق الذي يؼفر القتقؿ ويظؾؿف حؼف وٓ يطعؿف  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

 وٓ يحسـ إلقف. 

 بؽػايتف.يعـل الػؼقر الذي ٓ شلء لف يؼقم  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

يعـل الؿـافؼقـ الذيـ : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

 .اوهؿ الذيـ يمخروهنا طـ وقتفا الؿؼدر لفا شرطً ، يصؾقن يف العالكقة وٓ يصؾقن يف السر

ڃ ڃ چ چ چ ﴿: هل مثؾ ققلف تعالك ﴾ڇ ڇ ڇ﴿

 . [151الـساء] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

حتك وٓ ، ك خؾؼفأي ٓ أحسـقا طبادة رهبؿ وٓ أحسـقا إل ﴾ڍ ڌ﴿

 ففمٓء لؿـع الزكاة وأكقاع الؼربات أولك وأولك. ، بنطادة ما يـتػع بف ويستعان بف

 . «وأدكاه الؿـخؾ والدلق واإلبرة، رأس الؿاطقن زكاة الؿال: »$ قال طؽرمة
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 31  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

 سورة الكوثر 

 ( آيات3مكوة وعدد آياهتا )

 .﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َأَتْقُت َطَؾك »: إلك السؿاء قال ملسو هيلع هللا ىلصلؿا طرج الـبل : قال ڤطـ أكس بـ مالؽ 

ًفا،  ْمُلِم ُمَجقَّ  . (1)«َفُؼْؾُت: َما َهَذا َيا ِجْبرِيُؾ؟ َقاَل: َهَذا الَؽْقَثرُ َكَفرٍ، َحاَفَحاُه قَِباُب الؾُّ

 إكف الخقر الؽثقر ومـف الـفر.: هنر يف الجـة وققؾ ﴾ڎ ڎ ڈ﴿

ومـ ، أي كؿا أططقـاك الخقر الؽثقر يف الدكقا وأخرة ﴾ژ ژ ڑ﴿

ذلؽ الـفر فلخؾص لربؽ صالتؽ الؿؽتقبة والـافؾة وكحرك فاطبده وحده ٓ شريؽ 

 كحر طؾك اسؿف وحده ٓ شريؽ لف.لف وا

أي مبغضؽ يا محؿد ومبغض ما جئت بف مـ الفدى  ﴾ک ک ک ک﴿

 والحؼ هق إبرت إقؾ إذل الؿـؼطع ذكره.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/211يف الؿسـد )( واإلمام أحؿد 2142( رقم )22/122رواه البخاري ) (2)
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 32 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

 سورة الكافرون 

 ( آيات6مكوة وعدد آياهتا )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف ركعتل  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿قرأ هبذه السقرة و  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤ طـ جابر

 . (1)الطقاف

 . (1)تل الػجرقرأهؿا يف ركع ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤ وطـ أبل هريرة

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿: يؼرأ يف القتر بـ ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل : وطـ أبل بـ كعب قال

 . (3)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿و ﴾ٱ ٻ ٻ﴿و

وهذه السقرة سقرة الرباءة مـ العؿؾ الذي كان يعؿؾف الؿشركقن وهل آمرة 

 باإلخالص. 

 يشؿؾ كؾ كافر طؾك وجف إرض.  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 312رواه مسؾم رقم ) (2)

 رواه مسؾم.  (1)

( وابن ماجه رقم 2315والـسائي رقم ) (2013)( وأبو داود رقم 12240رواه اإلمام أحؿد رقم ) (3)

(2232 .) 
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 33  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

 يعـل مـ إصـام وإكداد.  ﴾ٻ پ پ پ﴿

 وهق اهلل وحده ٓ شريؽ لف. ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

 وٓ أقتدي هبا.، أي وٓ أطبد طبادتؽؿ ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

أي ٓ تؼتدون بلوامر اهلل وشرطف يف طبادتف بؾ قد  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

 مـ تؾؼاء أكػسؽؿ. ااخرتطتؿ شقئً 

 الؽػر. ﴾ڤ ڤ﴿

 اإلسالم. ﴾ڦ ڦ﴿

مب ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث حج مج ﴿: كؿا قال تعالك

 . [51يقكس] ﴾جح
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 34 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

 سورة النرص 

 ( آيات3مدىوة عدد آياهتا )

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 .﴾ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـ  ڤسلل ابـ طباس  ڤأن طؿر  $ د يف الحديث الذي رواه البخاريور

 . ما أطؾؿ مـفا إٓ ما تؼقل: ڤفؼال طؿر أطؾؿف لف  ملسو هيلع هللا ىلصأجؾ رسقل اهلل : هذه السقرة فؼال

يؽثر يف ركقطف  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل : قالت ڤ وروى البخاري طـ طائشة

ُفؿَّ َربَّـَا َوبَِحْؿِدَك الؾَّ »وسجقده  ُل الُؼْرآنَ  «ُفؿَّ اْ ِػْر لِلُسْبَحاَكَؽ الؾَّ  . َيَتَلوَّ

: يؽثر يف آخر أمره مـ ققل ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل : قالت ڤوطـ طائشة 

، َما لِل َأَراَك  «ُسْبَحاَن اهللِ َوبَِحْؿِدِه َأْسَحْغِػُر اهللَ، َوَأُتقُب إَِلْقفِ »
ِ
َقاَلْت: َفُؼْؾُت َيا َرُسقَل اهلل

ـْ َقْقِل: ُسْبَحا
،ُتْؽثُِر مِ

ِ
َكاَن  ۵إِنَّ َربِّل »َوبَِحْؿِدِه َأْسَتْغِػُر اهلَل، َوَأُتقُب إَِلْقِف؟ َقاَل:  َن اهلل

حِل، َوَأَمَركِل إَِذا َرَأْيُحَفا َأْن ُأَسبَِّح بَِحْؿِدِه َوَأْسَحْغِػَرُه،  ُف َأْخَبَركِل َأكِّل َسَلَرى َطََلَمًة فِل ُأمَّ إِكَّ

اًبا، َفَؼْد َرَأْيحُ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: «َفاَكاَن َتقَّ

 .(1)﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ

 والؿراد بالػتح فتح مؽة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وغقرهؿا. 040( رقم )2/312( ومسؾم )2/110رواه اإلمام أحؿد ) (2)
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 35  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

 ادسد سورة 

 ( آيات5مكوة وعدد آياهتا )

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿

 .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرج إلك البطحاء فصعد  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ڤطـ ابـ طباس  (1)روى البخاري

َأَرَأْيُحْؿ َلْق َأْخَبْرُتُؽْؿ َأنَّ »: فاجتؿعت إلقف قريش فؼال «َيا َصَباَحاهْ »: الجبؾ فـادى

ُققكِل؟الَعُدوَّ ُيَصبُِّحؽُ  قُؽْؿ، َأَما ُكـُْحْؿ ُتَصدِّ َفنِكِّل َكِذيٌر لَُؽْؿ »: كعؿ قال: قالقا «ْؿ َأْو ُيَؿسِّ

ـَ َيَدْي َطَذاٍب َشِديدٍ  ڈ ڈ ﴿: فلكزل اهلل، لؽ األفذا جؿعتـا؟ تبً : فؼال أبق لفب «َبْق

 . ﴾ژ ژ ڑ

 تبت إولك دطاء طؾقف والثاكقة خرب طـف.  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

سؿل بلبل لفب ، الؿطؾب العزى بـ طبد واسؿف طبد ملسو هيلع هللا ىلصـبل وأبق لفب طّؿ ال

 .ملسو هيلع هللا ىلصوكان كثقر إذية لرسقل اهلل ، إلشراق وجفف

وقد تحؼؼت خسارتف ، أي خسر وخاب وضؾ طؿؾف وسعقف :ومعـك أية

 وهالكف.

 يعـل ولده. ﴾ک ک ک ک گ گ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 0531( رقم )4/513اكظر فتح الباري ) (2)
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 أي ذات شرور ولفب وإحراق شديد.  ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿

وهل ، أروى بـت حرب ابـ أمقةوهل أم جؿقؾ واسؿفا ، زوجتف ﴾ڱ﴿

 . ملسو هيلع هللا ىلصوكاكت تساطد زوجفا طؾك أذية رسقل اهلل  ڤ أخت ٕبل سػقان بـ حرب

تحؿؾ الحطب فتؾؼقف طؾك زوجفا لقزداد طؾك ما هق فقف وهل  ﴾ڱ ڱ﴿

  وققؾ إهنا تؿشل بالـؿقؿة.، مفقلة لذلؽ مستعدة لف

إكف سؾسؾة ذرطفا سبعقن : وققؾ، الؾقػ: الؿسد ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

 . اطً ذرا

 ويف هذه السقرة معجزة ضاهرة ودلقؾ واضح طؾك الـبقة.  :قال العؾؿاء
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 سورة اإلخالص 

 ( آيات4مكوة وعدد آياهتا )

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َأَيْعِجُز َأَحُدُكْؿ َأْن َيْؼَرَأ »: ٕصحابف ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل : قال ڤ طـ أبل سعقد

: أيـا يطقؼ ذلؽ يا رسقل اهلل؟ فؼال: فشؼ ذلؽ طؾقفؿ وقالقا «ُثُؾَث الُؼْرآِن فِل لَْقَؾٍة؟

َؿُد ثُ »  . (1)«ُؾُث الُؼْرآنِ اهللُ الَقاِحُد الصَّ

 يعـل القاحد إحد الذي ٓ كظقر لف وٓ كديد وٓ شبقف.  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

الذي يصؿد إلك الخالئؼ يف حقائجفؿ ومسائؾفؿ وهق السقد  ﴾پ پ﴿

 الذي كؿؾ يف سمدده.

 أي لقس لف ولد وٓ والد وٓ صاحبف. ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿

ېئ ﴿: وهق كؼقلف تعالك، يعـل ٓ صاحب لف ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خبمب ىب يب جت 

 . [111إكعام] ﴾حت

فؽقػ يؽقن لف مـ خؾؼف كظقر يسامقف أو قريب ، أي هق مالؽ كؾ شلء وخالؼف

 يداكقف؟ تعالك وتؼدس وتـزه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وغقره. 1021( رقم )5/31رواه البخاري ) (2)
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 : فضؾ سقرتل الؿعقذتقـ

قَْؾَة لَؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل اهلل: قال ڤطـ طؼبة بـ طامر   َأَلْؿ َتَر آَياٍت ُأْكِزَلِت الؾَّ

، ُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ اْلَػَؾِؼ، َوُقْؾ َأُطقُذ بَِربِّ الـَّاسِ  َـّ َقطُّ  . (1)«ُيَر ِمْ ُؾُف

  .(1)أن أقرأ بالؿعقذات يف دبر كؾ صالة ملسو هيلع هللا ىلصأمرين رسقل اهلل : وطـ طؼبة قال

كان يتعقذ مـ أطقـ الجان وأطقـ  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤوطـ أبل سعقد 

 .(3)ذ هبؿا وترك ما سقاهؿافؾؿا كزلت الؿعقذتان أخ، اإلكسان

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسؾم واإلمام أحؿد.  (2)

 رواه أحؿد وأبو داود والرتمذي والـسائي.  (1)

 رواه الرتمذي والـسائي وابن ماجه.  (3)
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 سورة الفلق 

 ( آيات5مكوة وعدد آياهتا )

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . [31إكعام] ﴾ٹ ٹ﴿: الػؾؼ الصبح قال تعالك ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 أي مـ شر جؿقع الؿخؾققات. : ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

الشؿس ففق الؾقؾ غاسؼ الؾقؾ إذا وقب غروب  (1)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .إذا أقبؾ بظالمف

 الـػاثات السقاحر. ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

والحسد ، ال كعؿة الغقرالحاسد هق الذي يتؿـك زو ﴾چ چ چ چ ڇ﴿

 وأول ذكب طصل اهلل بف يف إرض. ، أول ذكب طصل اهلل بف يف السؿاء

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقب إذا دخل يف كل شيء وأضؾم.  (2)
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 سورة الناس 

 ( آيات6مكوة وعدد آياهتا )

ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

 .﴾ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلمر ، الربقبقة والؿؾؽ واإللقهقة :۵هذه ثَلث صػات مـ صػات الرب 

 الؿستعقذ أن يتعقذ بالؿتصػ هبذه الصػات مـ شر القسقاس الخـاس. 

ا الشقطان جاثؿ طؾك قؾب ابـ آدم فنذا سف ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿

 فنذا ذكر اهلل خـس.، وغػؾ وسقس

هؾ هق يختص بالـاس أم يدخؾ الجـ  ﴾ک ک گ گ گ﴿

: أي مـ شقاصقـ الجـ واإلكس، قال تعالك ﴾ڳ ڳ ڳ﴿معفؿ؟ ققٓن 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿

 . (1)[111إكعام] ﴾ڃڃ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف.  «حاشقة الدروس الؿفؿة»طن كتاب  (2)
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 :الدرس الثاين

عاكقفا، مع بقان شروط ٓ رسقل اهلل، بشرح م اشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأن محؿًد 

  إلف إٓ اهلل.

 جؿقع ما يعبد مـ دون اهلل. اكافقً  «ٓ إلف»: ومعـاها

 العبادة هلل وحده ٓ شريؽ لف. ام بحً  «إٓ اهلل» 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأقر، أي أطرتف، وآطرتاف، ففل بؿعـك اإلقرار: أما الشفادة مـ حقث الؾغة

 وما لفذه الشفادة مـ شروط كؿا سقف يليت.

  ٓ بد لفا مـ ركـقـ أساسققـ.، شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل: أركاكفا

 إثبات ٕلقهقة  «إٓ اهلل»ٔلفة ثؿ هذا كػل لجؿقع ا «ٓ إلف»: وهؿا فقفا ققلف

يؾزم مـ ذلؽ طدم وجقد آلفة يف هذا الؽقن ، ٓ إلف، امحًض  افؾق كان كػقً ، ربـا 

فؿا اجتؿع كػل وإثبات دل ذلؽ ، وهؽذا لق كان إٓ اهلل لؿ يؿـع مـ تعدد ألفات

 . وإثبات إلقهقة الؿطؾؼة هلل ، طؾك كػل ألفة والؿعبقدات ما سقى اهلل 

وهل كؾؿة ، وهل الؽؾؿة الطقبة، هذه الؽؾؿة العظقؿة هل كؾؿة التؼقى

 اوإن قالفا العبد مؼرً ، فقفا يدخؾ العبد يف اإلسالم، وهل مػتاح الجـة، اإلخالص

ـْ َأَحٍد َيْشَفُد َأْن »: ملسو هيلع هللا ىلص كؿا قال الـبل، مـ قؾبف فنكف إلك الجـة اوصادقً  اومعرتفً   َٓ َما ِم
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َّٓ اهللُ  َمُف اهللُ َطَؾك الـَّارِ  َوَأنَّ  إَِلَف إِ َّٓ َحرَّ ـْ َقْؾبِِف، إِ ًدا َرُسقُل اهللِ، ِصْدًقا ِم وهؽذا  (1)«ُمَحؿَّ

َّٓ اهللُ َدَخَؾ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال، مـ ختؿ لف بال إلف إٓ اهلل دخؾ الجـة َٓ إَِلَف إِ ـْ َكاَن آِخُر َكََلِمِف  َم

 . فال بد مـ هذيـ الركـقـ (1)«اْلَجـَّةَ 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 15م )رواه البخاري رق (2)

( قال الشقخ األلباين: 533( والرتمذي برقم )3225( وأبو داود برقم )103رواه أحؿد رقم ) صحوح: (1)

 ( يف صحقح الجامع. 2035صحقح: اكظر حديث رقم: )
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 : وأما شروط )ٓ إلف إٓ اهلل( ففل

العؾؿ الؿـايف لؾجفؾ، والقؼقـ الؿـايف لؾشؽ، واإلخَلص الؿـايف لؾشرك، 

والصدق الؿـايف لؾؽذب، والؿحبة الؿـافقة لؾبغض، وآكؼقاد الؿـايف لؾحرك، والؼبقل 

 الؿـايف لؾرد، والؽػر بؿا يعبد مـ دون اهلل.

 : وقد جؿعت يف البقحقـ أتققـ

ــعط ــقـ وإخــَلص وصــدقؽ م ـــؿ يؼ  ؾـ

 

ــــــا  ــــــقل لف ـــــاد والؼبـ ــــــة واكؼق  محبـ

ــــا  ـــؽ بؿــ ـــران مـ ـــا الؽػ ـــد ثامـف  وزي

 

 ســـــقى اإللـــف مــــ إشـــقاء قـــد ألفـــا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : وأما شروصفا فؾفا ثؿاكقة شروط

ــع ــقـ وإخــَلص وصــدقؽ م ـــؿ يؼ  طؾـ

 

ــــــا  ــــــقل لف ـــــاد والؼبـ ــــــة واكؼق  محبـ

ــــا  ـــؽ بؿــ ـــران مـ ـــا الؽػ ـــد ثامـف  وزي

 

 ســـــقى اإللـــف مــــ إشـــقاء قـــد ألفـــا 

 : فَل بد أن يؽقن لفا 

 ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿: يؼقل ٕكف  :طؾؿ مـايف لؾجفؾ -1

 .(1)[42 الزخرف:]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمْن َماَت » ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول  ڤوروى مسؾم طن طثؿان  ﴾يب جت حت خت مت ىت ﴿ :ولؼوله تعالى (2)

 َٓ ُه  َّٓ اهللُ، َدَخَل اْلَجنَّةَ َوُهَو َيْعَلُم َأىَّ والؿراد العؾم الحؼقؼي بؿدلول الشفادتقن وما تستؾزمه كل  «إَِلَه إِ

حقث جفؾوا معـى اإلله  ،وهو الذي أوقع الؿشركقن من هذه األمة يف مخالػة معـاها ،مـفؿا من العؿل

لػه الؿشركون وفاهتم أن الؼصد من هذه الؽؾؿة معـاها وهو الذي خا ،ومدلول الـػي واإلثبات

﴾ من ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ﴿: وقالوا ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڃ  ﴿ العالؿون بؿا تدل طؾقه حقث قالوا:

 كًلم الشقخ الجربين بتصرف. 
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ٕبل : قال ملسو هيلع هللا ىلص، ٕن الـبل لؾشؽ اوالقؼقـ مـافقً : (1)وٓ بد أن يؽقن يؼقـ -1

َّٓ »: ڤهريرة  َٓ إَِلَف إِ ـْ َوَراِء َهَذا اْلَحائَِط َيْشَفُد َأْن  ـْ َلِؼقَت ِم ، َفَؿ ـِ اْذَهْب بِـَْعَؾلَّ َهاَتْق

ْرُه بِ   . (1)«اْلَجـَّةِ اهللُ ُمْسَحْقِؼـًا بَِفا َقْؾُبُف، َفبَشِّ

لعبد هبا وجف وهق أن يريد ا، ٓ بد مـ اإلخالص يف هذه الؽؾؿة: إخَلص -3

ـْ َقْؾبِِف َدَخَؾ اْلَجـَّةَ َمـ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ، كؿا قالاهلل  َّٓ اهللُ ُمْخِؾًصا ِم َٓ إَِلَف إِ  (3)«َشِفَد َأْن 

 ويـايف الـػاق. ، واإلخالص يـايف الرياء

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿ لؾؽذبالؿـايف : الصدق -5

 . [21]الحجرات:  ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾

ـْ َأَحٍد َيْشَفُد َأْن » ڤ يف حديث معاذٍ  وهؽذا ًدا  َٓ َما ِم َّٓ اهللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ إَِلَف إِ

َمُف اهللُ َطَؾك الـَّارِ  َّٓ َحرَّ ـْ َقْؾبِِف، إِ  . (5)«َرُسقُل اهللِ، ِصْدًقا ِم

وذلؽ أن ، لفذه الؽؾؿة ٕهنا كؾؿة التقحقد اأن يؽقن العبد محبً : الؿحبة -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،من أحؼقة إلفقة اهلل تعالى ،والؿعـى: أن من أتى بالشفادتقن فًلبد أن يوقن بؼؾبه ويعتؼد صحة ما يؼوله (2)

وبطًلن قول كل من ادطى الـبوة بعد  ،كوع من التلله وبطًلن إلفقة غقر اهلل بلي ،ملسو هيلع هللا ىلصوصحة كبوة محؿد 

َلا »فنن شك يف صحة معـاها أو توقف يف بطًلن طبادة غقر اهلل لم تـػعه هاتان الشفادتان  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

ـاةا  لا اْلجا ا، إَِلا داخا اكٍّ فِقِفؿا ْقرا شا ْبٌد غا ا طا ى اهللا بِِفؿا ْؾؼا  من كًلم الشقخ الجربين بتصرف.  «يا

 (. 15مسؾم رقم ) رواه (1)

( بزيادة 10/102( )23( والؾػظ له والطرباين يف الؽبقر رقم )2/015( )1100رواه ابن حبان رقم ) (3)

( قال يف 1/132( )11223( وأحؿد رقم )2/242( )325والحؿقدي رقم ) «ولم تؿسه الـار»

 . «وإسـاده صحقح طؾى شرط الشقخقن»الصحقحة، 

الدلقل طؾى أن من مات طؾى التوحقد »وأخرجه مسؾم يف اإليؿان باب ( 214رواه البخاري برقم ) (0)

 (. 31رقم ) «دخل الجـة قطعا
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فنذا أحب العبد هذه الؽؾؿة ، ويف أخرة، لؿا قالف يػقز يف الدكقا االعبد إذا قالفا معتؼدً 

يؼقل شقخ ، ٓ إلف إٓ اهلل مع محبة لؿدلقلفا: ٕكف قال، وما دلت طؾقف لزم طبادة اهلل 

الم طبد إٓ بتحؼقؼ كؾؿة ٓ إلف إٓ اهلل محؿد وٓ يستؼقؿ إس»: اإلسالم 

 .ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

وما سعد مـ سعد مـ الصحابة ، ففاتان الؽؾؿتان طؾقفؿا قطب رحا اإلسالم

كؾؿة التقحقد ، وما خاب وخسر وشؼل إٓ مـ رفض هذه الؽؾؿة، إٓ هبذه الؽؾؿة

ز ومجـة كان يتؿشك يف إسقاق يف سقق طؽاظ وذي الؿجا: ملسو هيلع هللا ىلص والـبل، العظقؿة

 : وهق يؼقل لؾـاس

َّٓ اهللُ، ُتْػِؾُحقا» َٓ إَِلَف إِ َفا الـَّاُس ُققُلقا:   هذا خطابف لؾـاس.  (1)«َيا َأيُّ

أن الـبل : كحديث، اإلكثار مـ ققل ٓ إلف إٓ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصهؽذا مؿا أثر طـ الـبل 

َّٓ اهللُ َوْحَدُه  َٓ »كان يؼقل يف دبر كؾ صالة مؽتقبة  ملسو هيلع هللا ىلص َشرِيَؽ َلُف، َلُف الُؿْؾُؽ،  َٓ إَِلَف إِ

 . (1)«َوَلُف الَحْؿُد، َوُهَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديرٌ 

ـْ َقاَل: »: هؽذا َّٓ اهللُ، َوْحَدُه  َٓ َم َشرِيَؽ َلُف، َلُف الُؿْؾُؽ َوَلُف الَحْؿُد، َوُهَق  َٓ إَِلَف إِ

ٍة، َكاَكْت َلُف َطْدَل َطْشرِ ِرَقاٍب، َوُكحَِبْت َلُف ِماَئُة  َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر، فِل َيْقٍم ِماَئَة َمرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من 0114( رقم )22( والطرباين )2/22( )35( والحاكم رقم )3/22( )22022رواه أحؿد رقم ) (2)

( من حديث صارق الؿحاربي، 32121( رقم )3/331حديث ربقعة ابن طباد ورواه ابن أبي شقبة )

 /( من حديث صارق كذلك أيًضا، وصححه العًلمة 20435( رقم )2/10والبقفؼي يف السـن )

 (. 2/203األلباين، يف صحقح السقرة الـبوية )

استحباب »الؿساجد ومواضع الصًلة، باب  /( وأخرجه مسؾم يف404بخاري برقم )رواه ال صحوح: (1)

 (. 153رقم ) «الذكر بعد الصًلة وبقان صػته
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ْقَطاِن َيْقَمُف َذلَِؽ َححَّك ُيْؿِسَل،  ـَ الشَّ َحَسـٍَة، َوُمِحَقْت َطـُْف ِماَئُة َسقَِّئٍة، َوَكاَكْت َلُف ِحْرًزا ِم

َّٓ َأَحٌد َطِؿَؾ أَ  ا َجاَء بِِف، إِ ـْ َذلَِؽ َوَلْؿ َيْلِت َأَحٌد بَِلْفَضَؾ ِمؿَّ  . (1)«ْكَ َر ِم

ففذا ، هبذه الؽؾؿة الطقبة وهق أن تذكر اهلل ، أحاديث كثقرة يف هذا الباب

، لفذه الؽؾؿة امحبً ، فقؿا طـد اهلل اوهق أن يؽقن العبد راغبً ، االشرط مفؿ جدً 

 بالعبادة.  فنهنا تدل طؾك إفراد اهلل ، ولؿدلقل هذه الؽؾؿة

قال ، أي ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل وإن طبد غقره فبباصؾ «ٓ إلف إٓ اهلل»ٕن معـك 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿: سبحاكف

 . [21الحج: ] ﴾﮸

، بالتقحقد هذه الؽؾؿة تدطقك إلك أن تـؼاد ٕمر اهلل  :آكؼقاد -1

 وٓ بد أن يؽقن لفا محاًل ، والـظقر، والؿثقؾ، وأن تـػل طـف الشريؽ، واإلخالص

 . إلك ربف  ان يؽقن العبد مـؼادً ٕ، قاباًل 

ڄ ڃ ﴿: حتك قال قائؾفؿ، طؾك بعض الؿشركقـ اشاقً  اوقد كان هذا أمرً 

 .[1ص: ] ﴾ڃ ڃڃ چ چ چ چ

وإكداد الذيـ ، هؽذا كان طـدهؿ تصقر أكف ٓ يؿؽـ أن كجعؾ هذه إصـام

 كؾفا.  أن تؽقن هذه الؽؾؿة مجفزة طؾك هذه إصـام، هؿ يتؼربقن إلقفا مـ دون اهلل

فاكؼادوا لفا ، طرفقا معـك هذه الؽؾؿة لؽـ أهؾ التقحقد الذيـ وفؼفؿ اهلل 

ـْ ُدوِن »: ملسو هيلع هللا ىلص قال، فؽػروا بؿا يعبد مـ دون اهلل َّٓ اهللُ، َوَكَػَر بَِؿا ُيْعَبُد َم َٓ إَِلَف إِ ـْ َقاَل:  َم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن أبي 0/1032( )11252( ومسؾم رقم )3/22543( )3225رواه البخاري رقم ) :صحوح (2)

 . ڤهريرة 
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 . (1)«اهللِ، َحُرَم َماُلُف، َوَدُمُف، َوِحَساُبُف َطَؾك اهللِ 

، وكػرت بؿا يعبد مـ دون اهلل، لؿا تؼقلف آ إلف إٓ اهلل معتؼدً : قؾتفنذا 

وٓ ، وٓ تتقكؾ إٓ طؾقف، وٓ تستغقث إٓ باهلل، وٓ تدطق إٓ اهلل، وإكداد، بإصـام

يب جت حت خت مت ىت يت ﴿: قال ، فلكت طؾك خقر، ترجق إٓ إياه

 .[112البؼرة: ] ﴾جث مث ىث يث حجمج جح مح جخ

 . ٓ إلف إٓ اهلل :ثؼكوالؿراد بالعروة الق

لفذه الؽؾؿة ولؿا دلت طؾقف هذه الؽؾؿة  قؾبف قاباًل أن يجعؾ العبد  :الؼبقل -1

: قال ، والؽػم، والـد، مـ الخقر، فنهنا تدل طؾك تقحقد اهلل وطؾك إبطال الشريؽ

 . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

ٓ مثقؾ خؾؼ اهلل »: قال ابـ الؼقؿ ، ففذه الؽؾؿة العظقؿة

، ووقعت القاقعة، وٕجؾفا حؼت الحاقة، والدكقا وأخرة، السؿاوات وإرض

 [3الشورى: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ ،واكؼسؿ الـاس إلك فريؼقـ، وتؼام الساطة

 . االؿسللة مسللة طظقؿة جدً 

وربؿا الشخص ما يشعر بعذوبة  «ٓ إلف إٓ اهلل»يرتتب طؾك ققلؽ لؽؾؿة 

لؽـ طؾقف أن ، قلفا كالم أهؾ العؾؿأو أكف ما قرأ ح، وحالوة هذه الؽؾؿة لعدم ففؿف

ففل خقر مـ ٓمفا  «ٓ إلف إٓ اهلل»أن فالحف وسالمتف بؽؾؿة التقحقد كؾؿة  ايعؾؿ جقدً 

 إلك هائفا. 

وكذلؽ تتضؿـ جؿقع إحؽام ، وهؽذا تتضؿـ سعادة مـ أولفا إلك آخرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(13رواه مسؾم ) صحوح: (2)
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 باب وتتضؿـ الخقر كؾف لؾؿسؾؿقـ سقاء يف، والتشريعات السؿاوية لؾبشرية كؾفا

أو الحؽؿ يف ، أو السقاسة، أو آقتصاد، أو السؾقك، أو يف العبادة، والتقحقد، العؼقدة

، وهؽذا لـػفؿ هذه الشروط التل ذكرت، فؾـؽثر مـ ققل هذه الؽؾؿة، كؾ شلء

وكعظؿف مـ ، وكعؿؾ بؿؼتضاها، أي أن كطقع اهلل وكػرده بالعبادة وحده ٓ شريؽ لف

 ؿة التقحقد. خالل قراءتـا وتالوتـا لؽؾ

 : الشرط ال امـ

ـــا ـــؽ بؿ ـــران مـ ـــا الؽػ ــــد ثامـف  وزيــ

 

ـــف  ـــد أل ــــ إشـــقاء ق ـــف م ــــقى اإلل  سـ

 مـ الطقاغقت وغقرها. : الؽػر بؿا يعبد مـ دون اهلل -3 

 : كقاقض ٓ إلف إٓ اهلل

 وكذا إسالمف. ، فنن إيؿاكف يـتؼض، مـ هذه الـقاقض امـ جاء كاقًض 

 : أهؿفا طشرة وهل كالحاللهذه الـقاقض هل ك قرة ومـ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ﴿ :اإلشراك باهلل -1

 .[31الؿائدة: ] ﴾ڎ ڈ ڈ

 كالذيـ يدطقن الؼبقر وإصـام إكداد.  :مـ جعؾ بقـف وبقـ اهلل وسائط -1

مـ لؿ يؽػر الؿشركقـ أو شؽ بؽػرهؿ أو صحح مذهبفؿ أو دافع طـ  -3

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: يؼقل يف كتابف الؽريؿ تعالك هللٕن ا اهذا يعترب كافرً  :معحؼداتفؿ

 [12الؿائدة: ] ﴾ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: ويؼقل تعالك

 .[41آل طؿران: ] ﴾چ
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فجؿقع إديان التل قبؾ اإلسالم ففل مـسقخة والذيـ يتشبثقن بديـ مقسك أو 

فال  ملسو هيلع هللا ىلصبرسقل اهلل  وإن كـتؿ طؾك إصؾ إول فقؾزمؽؿ أن تممـقا: طقسك كؼقل لفؿ

 بد وإٓ كـتؿ مـ الؽافريـ. 

كالذيـ يػضؾقن  :أكؿؾ مـ هديف ملسو هيلع هللا ىلصمـ اطحؼد أن هدي  قر محؿد  -5

ٕن الخقر والفداية إكؿا  االطقاغقت والؽفـة والسحرة وما إلك ذلؽ ففذا يعترب كافرً 

 ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: قال سبحاكف ملسو هيلع هللا ىلصهل يف متابعة الـبل 

 [10الـور: ]

ٕن اهلل  افقعترب كافرً  :ولق طؿؾ بف ملسو هيلع هللا ىلصمؿا جاء بف الـبل  ابغض شقئً مـ أ -3

 [5محؿد: ] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: يؼقل

أو بثقاب ، أو بؽتاب اهلل، وبرسقل اهلل، باهلل، السخرية بديـ اهلل :آسحفزاء -1

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: قال سبحاكف، اهلل أو طؼابف

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڑ ک ک ک ک

 .[22 -21التوبة: ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

بالصالة وحركاهتا هذا  استفزأ بسـة مـ الســ بإذان مثاًل  مثاًل  الق أن شخًص 

 مع التؼقد بعد استقػاء الشروط واكتػاء الؿقاكع.  ايعترب كافرً 

 : اسحقػاء الشروط

 إقامة الحجة طؾقف.  - طدم الجفؾ - العؾؿ

 . اجـقكً وٓ م - اأن ٓ يؽقن مؽرهً : والؿقاكع

ڤ ڤ ڤ ﴿: ، قال يف الؼرآن الؽريؿ  فالساحر كػره اهلل: السحر -7
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 .[201البؼرة: ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

وذلؽ أكف ، إن كان سحره فقف استعاكة بالجـ، فالؼرآن يدل طؾك أن الساحر كافر

بالجـ  آستعاكةوتصقراتف مـ خالل يصؾ إلك فؽر الرجؾ أو الؿرأة و إخالل فؽره 

كان سحرة طبارة طـ أدوية وطؼاققر وما إلك ذلؽ ففق طؾك خطر وٓ كستطقع أما إن 

كان سحره لؼقل  اأن كؼقل هق كافر لؽـ وقع إجؿاع الصحابة طؾك أن الساحر يؼتؾ أيً 

ْقِػ »: بعض الصحابة اِحرِ َضْرُبُف بِالسَّ  . (1)«َحدُّ السَّ

مـ كقاقض  هذا :طؾك الؿسؾؿقـ ومساطدتفؿ طؾك ذلؽ مظاهرة الؿشركقـ -8

 [12الؿائدة: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: اإلسالم لؼقلف تعالك

خقاكة الؿسؾؿقـ مـ ، الرضا طؾك ما هؿ طؾقف، مآكستفؿ، والؿراد بالتقلل حبفؿ

أما شخص يبقع طؾك الؽػار أو يستقرد مـفؿ بضاطة أو ذهب إلك بالدهؿ ، أجؾفؿ

 مـ الؿظاهرة. أو الدطقة إلك اهلل ففذا ٓ يعترب ، لغرض العالج

 . قع الضرر بالؿسؾؿقـ لصالح الؽػارأن يؽقن لفؿ مضرة ويؽقن قد أو: فالؿظاهرة

هذا يعترب  :ملسو هيلع هللا ىلصمـ اطحؼد أن بعض الـاس يسعف الخروج طـ شريعة الرسقل  -3

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: ٕن اهلل تعالك يؼقل، مـ الؽػر الصريح

 [41آل طؿران: ] ﴾ڃ چ چ

ٓ يتعؾؿ وٓ يريد أن يتعؾؿ وٓ يعؿؾ وقد أققؿت  :اإلطراض طـ ديـ اهلل -11

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: طؾقف الحجة هذا يؽػر ٕن اهلل يؼقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وغقرهم، وضعػه األلباين، اكظر: 4033( والحاكم برقم )2010رواه الرتمذي برقم ) ضعوف: (2)

 ( 3112(، الؿشؽاة رقم )2002سؾسؾة األحاديث الضعقػة رقم )

 (، تعؾقق الذهبي يف التؾخقص: صحقح غريب. 1255ضعقف الجامع الصغقر رقم ) »الثاين التحؼقق 
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گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 [13الؽفف: ] ﴾ہ ہ ہ

فؾقحذر الؿسؾؿ مـ ، وٓ فرق بقـ الجاد والفازل يف هذه الـقاقض :قال الشقخ

 ذلؽ أشد الحذر. 

 فؽؿا تؼدم يف تعريػ الشفادة أن : ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل اة أن محؿدً أما شفاد

بؾساكف  اوالـطؼ بذلؽ ضاهرً ، يف قؾبف ابرسالتف واطتؼادها باصـً  آطرتاف: الؿراد هبا

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالؿتابعة لف 

قد طؾؼ  واهلل ، وآكتفاء طؿا هنك طـف وزجر، صاطتف فقؿا أمر: وبعضفؿ قال

 «ٓ إلف إٓ اهلل محؿد رسقل اهلل»بؽؾؿة ، قا وأخرةوالسعادة يف الدك، والػقز، الػالح

َـّ فِقِف َوَجَد َحَلََوَة اإِليَؿاِن: َأْن َيُؽقَن اهللُ َوَرُسقُلُف َأَحبَّ إَِلْقِف »: ملسو هيلع هللا ىلص قال كبقـا ـْ ُك َثَلٌَث َم

ا ِسَقاُهَؿا، َوَأْن ُيِحبَّ الَؿْرَء  ِف، َوَأْن َيْؽَرهَ  َٓ ِمؿَّ َّٓ لِؾَّ َأْن َيُعقَد فِل الُؽْػرِ َكَؿا َيْؽَرُه  ُيِحبُُّف إِ

 .(1)«َأْن ُيْؼَذَف فِل الـَّارِ 

، وأوٓدكا، ٓ بد أن تؽقن أكثر مـ محبتـا ٕمقالـا ملسو هيلع هللا ىلصفؿحبتـا لرسقل اهلل 

، حتك ٕكػسـا ٓ بد أن تؽقن أطظؿ مـ ذلؽ ٕن الخقر، وٕكػسـا، ولزوجاتـا

ٕن الؿراد ، تؽقن هذه الؿحبة ادطاء وٓ كريد أن، لرسقل اهلل يف محبتؽ، والػالح

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: اإلتباع قال تعالك: بالؿحبة

 واهلل الؿقفؼ.  [32:آل طؿران] ﴾ڃڃ چ چ چ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأخرجه مسؾم يف اإليؿان: باب بقان خصال من اتصف 2/20( )22رواه البخاري رقم ) صحوح: (2)

 (. 23هبن وجد حًلوة اإليؿان رقم )
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 أركان اإليامن: الدرس الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .$ بـ باز طبد العزيزاإلمام يؼقل 

 أركان اإليؿان. : الدرس ال الث

 جاكب الشلء إققى. : الركـ يف الؾغة

 هق جزء الؿاهقة أي ما ٓ تؼقم الحؼقؼة إٓ بف. : اواصطَلًح 

 بؿعـك التصديؼ. : اإليؿان يف الؾغة

هق كطؼ بالؾسان واطتؼاد بالجـان وطؿؾ بالجقارح وإركان : َلحويف آصط

 يزيد بالطاطة ويـؼص بالؿعصقة.

 : إدلة طؾك اإليؿان مـ الؼرآن الؽريؿ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: ققلف تعالك

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[233:البؼرة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: وهؽذا ققل اهلل

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

  .[141: البؼرة] ﴾﮳ ﮴
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  ،أن تممـ باهلل: وهل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أركان اإليؿان وهل: ويؼقل الشقخ

 : أن تممـ باهلل -1

 : واإليؿان باهلل يحضؿـ أربعة أمقر

 وألقهقتف وبلسؿائف وصػاتف.  - واإليؿان بربقبقتف - اإليؿان بقجقده

فؼد دل طؾقف العؼؾ والػطرة وإدلة السؿعقة : أما اإليؿان بقجقد اهلل -1

 : ؾ طؾك وجقد الخالؼ كؾفا دلق وكذلؽ الـظرية

ــــــف آيـــــة ـــــلء لـــ ـــــؾ ش ــــــل ك  وفـــ

 

 تـــــــــــــدل طؾـــــــك أكـــــــف واحــــــــد  

 فـــقا طجًبـــا كقــــػ يعصـــــــك اإللـــــف 

 

 أم كقـــــــػ يجحـــــــده الجـــــــــــــاحد 

البعرة تدل طؾك البعقر، وإثر يدل طؾك »: وسئؾ أطرابل طـ وجقد اهلل فؼال 

وهذا  (1)«راج، أفال تدل طؾك الصاكع الخبقرالؿسقر، لقؾ داج، وهنار ساج، وسؿاء ذات أب

الؽقن الذي كراه وكسؿع ما فقف مـ إصقات وما فقف مـ الؽؿآت ٓ بد أن يؽقن لف 

وهذه تؼر وتعرتف هبا الػطر السؾقؿة وإن حصؾ شلء مـ  صاكع ومقجد وهق اهلل 

د لفذا الؽقن الؿؽابرة طـد مـ سقلت لفؿ أكػسفؿ وشقاصقـفؿ وإٓ ففؿ يممـقن بلكف ٓ ب

يعـل طؾك الػطرة  .(1)«ُكؾُّ َمْقُلقٍد ُيقَلُد َطَؾك الِػْطَرةِ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـبل مـ صاكع وهق اهلل 

 الصحقح.  الـاس طؾقفا وذلؽ طؾك التقحقد وطؾك الديـ ۵التل فطر اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لؾجاحظ ، والبقان والتبققن1/25من خطبة لؼس بن ساطده. اكظر: جوهر األدب ألحؿد الفاشؿي (2)

2/223 . 

  .(0/1003( )1214( ومسؾم بؿعـاه رقم )2/021( )2325رواه البخاري رقم ) صحوح: (1)
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وهذا ما يعرب طـف  أي ٓ خالؼ وٓ رازق إٓ اهلل  :اإليؿان بربقبقة اهلل -1

  يف أفعالف.بتقحقد اهلل

وهق إفراد اهلل يف أفعال العباد وذلؽ أن يخؾص العباد  :تقحقد بللقهقحف -1

قال  امـ صالة وصقام وذكر وأطؿال بر يجعؾقهنا هلل ٓ يشركقن بف شقئً  طبادهتؿ هلل 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿: تعالك

  .[21الزمر: ] ﴾﮺ ﮻ ﮼

ٓ يسؿك سبحاكف إٓ بؿا أن ٓ يقصػ و :اإليؿان بلسؿاء اهلل وصػاتف -3

مـ غقر تلويؾ وٓ تعطقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوصػ كػسف أو سؿك كػسف أو وصػف أو سؿاه رسقلف 

وٓ تؽققػ وٓ تؿثقؾ هؽذا درج أهؾ السـة طؾك هذا الؿعتؼد الصايف السؾقؿ 

فلخذوه مـ غقر جدل مـ غقر رد وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالؿستخؾص مـ أمر اهلل وأمر الرسقل 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ﴿: اطرتاض كؿا قال سبحاكف

  .[32األحزاب: ] ﴾ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
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 ،ومَلئؽحف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ومَلئؽحف: الركـ ال اين

وجعؾ لفؿ وضائػ ، خؾؼفؿ اهلل وهق أن تعتؼد يف قرارة قؾبؽ أن هلل مالئؽة 

مـ  وهمٓء الؿالئؽة خؾؼفؿ اهلل ، آ يشركقن بف شقئً  وهؿ طباد لف ، يؼقمقن هبا

ـْ ُكقرٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص كؿا قال كبقـا، كقر   .(1)«ُخِؾَؼِت اْلَؿََلئَِؽُة ِم

وذلؽ أهنؿ ، عـك الرسالةجؿع مؾؽ وهق ملخقذ مـ إلقكة بؿ :والؿَلئؽة

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: كؿا قال سبحاكف، سؾف مـ البشرور، رسؾ اهلل إلك أكبقائف

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 .[2فاصر: ]

فنذا أيؼـت بقجقد الؿالئؽة اكعؽس طؾك ذلؽ دروس مسؾؽقة كلخذها 

 وكستػقدها مـ خالل ذلؽ. 

: كؿا قال سبحاكف، وجعؾ مـفؿ حػظة، ؿفالؿالئؽة جعؾ اهلل مـفؿ خزكة لجفـ

﮳  ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

 .[22الرطد: ] ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

ََحِدِهَؿا اْلُؿـَْؽُر »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ِٕ إَِذا ُقبَِر اْلَؿقُِّت َأَتاُه َمَؾَؽاِن َأْسَقَداِن َأْزَرَقاِن ُيَؼاُل 

َخُر الـَّؽِقرُ  ْٔ   .«....َوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1320أخرجه مسؾم: يف الزهد والرقائق. برقم ) صحوح: (2)
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وذلؽ ، لؽ وذلؽ أكؽ تؽقن أشد مراقبة هلل  امسؾؽقً  ااكعؽس طؾك ذلؽ أمرً 

 .[22، 20اَلكػطار: ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿أن همٓء الؿالئؽة يؽتبقن 

، أو يغضب اهلل  افال تػعؾ شقئً ، وهؿ معؽ يف كؾ لحظة وحقـ، ففؿ يؽتبقن

 سقئات. وطؾقؽ ال، يغضب همٓء الؿالئؽة الذيـ يسجؾقن لؽ الحسـات
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 ،وكحبف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وكحبف: الركـ ال الث

مـ أجؾ هداية ، السؿاء مـ اأكزل كتبً  أن تممـ وتعتؼد وتؼر يف قرارة قؾبؽ أن اهلل 

ڇ ڇ ڇ ﴿: قال تعالك، هلل طؾك أمر ا، ومـ أجؾ استؼامة الـاس، الـاس

 .[221الـساء: ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ

 .[11الحديد: ] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴿: وقال تعالك

 .[21الشورى: ] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئی﴿: وقال سبحاكف

 : فؿا ذكر لـا هلل والؽحب الحل أكزلت ٓ يعؾؿ بفا إٓ ا

 . ڠالتل أكزلت طؾك مقسك : الحقراة

 الذي أكزل طؾك طقسك بـ مريؿ.: اإلكجقؾ

 الذي آتاه اهلل داود. : والزبقر

 وصحػ إبراهقؿ ومقسك. 

قع إديان السابؼة قال لجؿ اوكاسخً  االذي جاء مفقؿـً : وخاتؿفا الؼرآن الؽريؿ

  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: سبحاكف

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: وقال تعالك [41طؿران:  آل]

 .[04الؿائدة: ] ﴾ڈ ڈ ژژ

طؾقؽ  اإذا تبقـ لؽ هذا كان واجبً  ،طؾك ما سبؼف مـ الؽتب السؿاوية اأي حاكؿً 

أجؾ كػسف، وإكؿا مـ  ما فعؾ هذا مـ أكف ، والـعؿة، بالػضؾ أن تعرتف هلل 
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 فاهلل ، رةطؾك بصق بد اهلل فتع، مـ أجؾ إقامة الحجة طؾقؽ، أجؾؽ يا طبد اهلل

 .[21: اإلسراء] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: يؼقل

بعد إرسال ، واكتػاء الؿقاكع، ٓ يعذب الخؾؼ إٓ بعد استقػاء الشروط فاهلل 

 وإقامة الحجة البالغة القاضحة. ، وإكزال الؽتب، الرسؾ
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 ،رســؾفو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ورسؾف: الركـ الرابع

ًٓ  االرسؾ هؿ كثر ذكر لـا يف الؼرآن خؿسة وطشريـ كبقً  ، جاء يف حديث رسق

. َقاَل: ُقْؾُت َيا «آَدمُ »: ل اهلل فلي إكبقاء كان أول قالقؾت يا كب: أكف قال ڤأبل ذر 

: أَ 
ِ
 اهلل

َّ
 َكاَن آَدُم َقاَل: َكبِل

ٌّ
ٌؿ َخَؾَؼُف اهللُ بِقَِدِه، ُثؿَّ َكَػَخ فِقِف ُروَحُف، ُثؿَّ َقاَل »َو كَبِل َكَعْؿ. َكبِلٌّ ُمَؽؾَّ

، َكْؿ َوفَّك طِ «َلُف: َيا آَدُم ُقْبًَل 
ِ
َْكبِقَ . َقاَل: ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل ْٕ ُة ا ِماَئُة َأْلٍػ »اِء؟ َقاَل: دَّ

ا َ ِػقًرا ـْ َذلَِؽ َثََلُث ِماَئٍة َوَخْؿَسَة َطَشَر َجؿًّ ُسُؾ ِم  . (1)«َوَأْرَبَعٌة َوِطْشُروَن َأْلًػا الرُّ

لؿا سئؾ ، امؽؾؿً  اأما أبقكا آدم فؽان كبقً ، ملسو هيلع هللا ىلصوآخرهؿ محؿد ، ڠأولفؿ كقح 

وهق ، قـا أن كممـ هبمٓء الرسؾفقجب طؾ، فلفتك بلكف كان مـ إكبقاء ملسو هيلع هللا ىلصبذلؽ الـبل 

أي الرسقل إكسان رجؾ مـ بـل آدم أوحك اهلل إلقف بقاسطة الرسقل الؿؾؽل وأمره 

، طؾك خالف بقـ أهؾ العؾؿ، اأو أوحل إلقف ولؿ يممر بتبؾقغف فقؽقن كبقً ، بتبؾقغف

فؽؾ مـ أوحل إلقف بشرع جديد وأمره بتبؾقغف ففق ، بقـفؿا اوالصحقح أن هـاك فرقً 

لشرع مـ قبؾف  افنذا لؿ يقح إلقف بشرع جديد ولؿ يلمره بالتبؾقغ بلن كان مؼررً ، قلرس

 ففق يؽقن مـ إكبقاء. 

 - ومقسك - وإبراهقؿ - كقح: وأفضؾ همٓء إكبقاء هؿ أولق العزم وهؿ

 ومحؿد صؾك اهلل وسؾؿ طؾقفؿ أجؿعقـ.  - وطقسك

 قُِّد َوَلِد آَدَم َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ َأَكا َس »: ملسو هيلع هللا ىلص كؿا قال، ملسو هيلع هللا ىلصوأشرف همٓء وأفضؾفؿ محؿد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وصححه العًلمة األلباين يف مشؽاة223( وأبو كعقم يف الحؾقة )11301رواه أحؿد برقم ) صحوح: (2)

 (. 1333الؿصابقح برقم )
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َٓ َفْخرَ ] ـْ  َٓ »: الحديث وأما حديث .(1)«....[َو  َيـَْبِغل لَِعْبٍد َأْن َيُؼقَل: َأَكا َخْقٌر ِم

ـِ َمحَّك  . ملسو هيلع هللا ىلصففذا تقاضع مـف  (1)«ُيقُكَس ْب

 . ر إكبقاء والؿرسؾقـهذا قبؾ أن يخرب أكف خق: أو قال بعض العؾؿاء

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وما بقن قوسقن يف السـن ولقس يف الصحقحقن. 1134(، ومسؾم رقم )0031رواه البخاري رقم ) (2)

(، وغقرهم، طن أبي 0304(، وابن ماجة رقم )3204(، والرتمذي رقم )0233وأبو داود رقم )

 . ڤهريرة، وأبي سعقد 

 . ڤمن حديث أبي هريرة  (6732(، ومسؾم رقم )3022رواه البخاري رقم ) (1)
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  ،قم أخروبالق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :والققم أخر: الركـ الخامس

ك فريؼقـ إلك بؾ يـؼسؿ الـاس إل، وهق آخر يقم مـ هذه الدكقا فؾقس بعده يقم

 جـة أو كار. 

فنكف ٓ يؽقن إٓ بعالمات ، وما يؽقن مع الققم أخر، فـممـ بالققم أخر

ومـفا ٓ ، ، فالعالمات الصغرى مـفا ما قد تحؼؼ ومضكت كربىصغرى، وطالما

كالحديث الذي يف صحقح ، ففل كسؾؽ اكؼطع كظامف، وطالمات كربى، زال يف تحؼؼ

اَطَة »: وهؿ يتذاكرون ققام الساطة فؼال، ؾك أصحابفخرج ط ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل ، مسؾؿ إِنَّ السَّ

َٓ َتُؽقُن َححَّك َتُؽقَن َطْشُر آَياٍت: َخْسٌػ بِاْلَؿْشرِِق، َوَخْسٌػ بِاْلَؿْغرِِب، َوَخْسٌػ فِل 

َْرِض، َوَيْلُجقُج َوَمْلُجقُج،  ْٕ اُل، َوَدابَُّة ا جَّ َخاُن َوالدَّ ْؿِس َجِزيَرِة اْلَعَرِب َوالدُّ َوُصُؾقُع الشَّ

ـْ ُقْعَرةِ َطَدٍن َتْرَحُؾ الـَّاَس  ـْ َمْغرِبَِفا، َوَكاٌر َتْخُرُج ِم ففذه هل العالمات الؽربى  (1)«ِم

ې ې ې ې ﴿: ساطة طؾك إثرها مباشرة قال تعالكالتل إن حصؾت كاكت ال

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .[25-23الؿزمل ] ﴾ی ی

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: فويؼقل سبحاك

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[1، 2الحج: ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن حذيػة بن أسقد 1092رواه مسؾم برقم ) صحوح: (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 62 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

قال ، ؼ وصدق ٓ مرية فقف، وأكف حفالققم أخر يجب طؾك الؿسؾؿ أن يممـ ب

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﴿: سبحاكف

 .[3التغابن: ] ﴾﯁

 .[22الؿممـون: ] ﴾ۉ ۉ ې ې ې﴿: ويؼقل 

 .[12، 11الغاشقة: ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿: ل تعالكويؼق

مـ العالمات الصغرى ، يشؿؾ اإليؿان بؿؼدمات الققم أخر: فالققم أخر

ودكق ، والبعث، والـشر، وما يؽقن يف ذلؽ الققم مـ الحشر، وإهقال، والؽربى

وكزول ، وكزول العرق حتك يؽقن كلمثال السققل، الشؿس مـ الخالئؼ قدر مقؾ

 . ملسو هيلع هللا ىلصالشػاطة العظؿك لـبقـا ، وما يؽقن يف ذلؽ الققم مـ الشػاطات، ب الر

والشػاطة يف تخػقػ العذاب طـ ، والشػاطة يف أهؾ الجـة حتك يدخؾقا الجـة

والشػاطة ، وهؽذا الشػاطة لؿـ استحؼ الـار أن ٓ يدخؾفا، أبل صالب ملسو هيلع هللا ىلصطؿ الـبل 

ذ الـاس ذات الشؿال طـ ـ أخ، وموما هق حاصؾ يف ذلؽ الققم، رجاتيف رفع الد

ـْ »: كؿا قال ملسو هيلع هللا ىلص، وهؿ الذيـ ابتدطقا يف ديـ الرسقل الحقض ُف َسُقَجاُء بِرَِجاٍل ِم َوإِكَّ

َؿاِل، َفَلُققُل: َيا َربِّ َأْصَحابِل، َفَقُؼقُل: إِكََّؽ  حِل َفُقْمَخُذ بِِفْؿ َذاَت الشِّ َتْدِري َما  َٓ ُأمَّ

الُِح َأْحَدُثقا َبْعَدَك، َفَلُققُل َكؿَ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ﴿ :ا َقاَل الَعبُْد الصَّ

ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 . (1)﴾ىئ ىئ

وهق جسر ، والؿقزان الذي سقؽقن يف ذلؽ الققم، وهؽذا كممـ بالصراط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1420( ومسؾم برقم )0305أخرجه البخاري برقم ) صحوح: (2)
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وطؾك هذا الصراط خطاصقػ ، مـ جاوزه يؽقن يف الجـة، مؿدود طؾك جسر جفـؿ

ومـفؿ ، ومـفؿ كالجقاد الؿضؿر السريع، لخاصػفؿـفؿ مـ يؿر كالربق ا، وكاللقب

 (1)«ومـفؿ مـ تلخذه الؽاللقب والحسؽة فتؾؼقف يف جفـؿ، اطاديً  امـ يؿشل مشقً 

 والعقاذ باهلل. 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: كؿا قال سبحاكف، كذلؽ ما يتعؾؼ بالحساب

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ

 .[03األكبقاء]

،  والققم أخر يؾزم طؾقف أن يممـ بؽؾ ما ذكرأكا أؤمـ باهلل: فنذا قال العبد

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ ،وهؽذا فقؿا يتعؾؼ بنططاء الصحػ بإيؿان وبالشؿال

 .[23اإلسراء] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

وهؽذا ما  [25الحاقة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: وقال سبحاكف

 اهلل  فقتؼدمان بالشػاطة إلك، الصقام والؼرآن وبؿجلء، يتعؾؼ بالجـة والـار

 فقشػعان ٕهؾفؿا.

وفقف وما ، يف كؾ ما يحصؾ قبؾف شاماًل  افالققم أخر ٓبد أن يؽقن اإليؿان بف طامً 

وهذا أمر اتػؼت طؾقف الشرائع ، يتحؼؼ بعده مـ اكصراف الـاس إلك الجـة أو الـار

ٹ ﴿يف يقم مـ الدهر سقف يبعث مـ يف الؼبقر واتػؼقا طؾك أن اهلل ، السؿاوية كؾفا

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برقم  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺتعالى ﴿أخرجه البخاري يف كتاب: التوحقد. باب: قول اهلل  صحوح: (2)

 (. 243ة صريق الرؤية برقم )( وأخرجه مسؾم يف: اإليؿان باب: معرف3002)
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 .[3-2الزلزلة ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[3الواقعة] ﴾ۀ ہ ہ﴿: ويؼقل 

ففق يقم فقف ، وأصحاب الشؿال، وأصحاب القؿقـ، الؿؼربقن :ثَلثة اأي أصـافً 

 . الؾفؿ سؾؿ سؾؿ: ل ودطقى إكبقاء يف ذلؽ الققمأهقا
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 ه وشره.بالؼدر خقر وتممـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ اهلل تعالك. ، اإليؿان بالؼضاء والؼدر خقره وشره :الركـ السادس

مـ آمـ هبا وجد سعادة يف الدكقا وأخرة ، ف الستةأي أركاك :هذه أصقل اإليؿان

 يف طؿك يتخبط يف دياجقر الظؾؿات.  لؿ يممـ هبا ففق واهلل يعقش مـو

 إذا اإليؿــــــان ضــــــاع فــــــَل أمــــــان 

 

 وٓ دكقـــــا لِؿــــــ لـــــؿ ُيحقـــــل ديــــــا  

ـٍ    ومــــــ رضـــــل الحقـــــاة بغقـــــرِ ديـــــ

 

ـــــا   ـــــا قريـ ـــــاء لف ـــــؾ الػـ ـــــْد جع  فؼ

فؿا شاءه كان وما ، مـ بلن اهلل قدر كؾ شلء وقضاهأن كممعـاه  :اإليؿان بالؼدر 

 : مؿا ققؾ، لؿ يشل لؿ يؽـ

ــــدر ـــــاء والؼ ــــؾ شــــلء بالؼضـــــ   وك

 

 وكــــــــــــؾ مؼــــدور فؿــــا مـــــف مػــــر  

  فؽـــــــ مسؾؿـــــــــــــًا كــــــل تســــــؾؿا 

 

ـــاء   ـــؽقـ العؾؿ ـــبقؾ الـاس ــــع س  واتبـــ

ىت حت خت مت ﴿: كؿا قال سبحاكف، مـ صؿقؿ قؾبؽوجب اإليؿان بذلؽ  

ففق ، فؿا شاءه كان [34الرطد: ] ﴾ۓ ۓ ﮲﴿: وقال تعالك [05الؼؿر: ] ﴾يت

، وأحؽامف، وهق الذي يؼفرهؿ بقطده ووطقده، الؿفقؿـ وهق يسقطر طؾك جؿقع خؾؼف

 . ك العباد كؾفؿ أن يرضخقا لتؼادير اهلل الشرطقة والؽقكقةفقجب طؾ

 : الؼدر لف أربعة أركان

 : قال الـاضؿ - ئةالؿشق - الخؾؼ - الؽتابة - العؾؿ

ـــــقئحف ـــــا مش ـــــة مقٓك ــــــؿ كحاب  طؾــــــ

 

ــــقيـ  ــــاد وتؽ ــــق إيج ـــــف وه  وخؾؼـــــ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﴿: فاهلل يعؾؿ قال تعالك 

 .[11الحديد: ] ﴾﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁   
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 .[11صه: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: وقال تعالك

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے ﴿: وقال سبحاكف

 .[30الحج: ] ﴾﮲ ﮳ ﮴ۓ ۓ 

ُل َما َخَؾَؼ اهللُ اْلَؼَؾُؿ، ُثؿَّ َقاَل َلُف: »: وهؽذا،  يعؾؿ ما كان وما سقؽقنفاهلل َأوَّ

ـٌ إَِلك َأْن َتُؼقَم 
اْكُحْب. َقاَل: َوَما َأْكُحُب؟ َقاَل: اْلَؼَدُر َقاَل: َفَؽحََب َما َيُؽقُن َوَما ُهَق َكائِ

اَطةُ   .(1)«السَّ

إِنَّ اهللَ َكَحَب كِحَاًبا َقْبَؾ َأْن َيْخُؾَؼ »: ريرة يف صحقح البخاريديث أبل ههؽذا ح

 .(1)«الَخْؾَؼ: إِنَّ َرْحَؿحِل َسَبَؼْت َ َضبِل، َفُفَق َمْؽُحقٌب ِطـَْدُه َفْقَق الَعْرشِ 

 : الؽحابة: الركـ ال اين

اس ما إكػ أجال،، كتب كؾ ما قدره طؾك العباد كتب اهلل إرزاق أن اهلل 

 كان وما سقؽقن. 

 : الخؾؼ: الركـ ال الث

 هق الذي قدرها.  مـ الذي قدر هذه الؿخؾققات؟ اهلل 

 : الؿشقئة: الركـ الرابع

تؿت مشقئة وكػذت مشقئتف رغؿ أكقف كثقر مـ  اأن اهلل سبحاكف إذا شاء شقئً 

 شل لؿ يؽـ. فؿا شاء كان وما لؿ يهق العالؿ وهق الخالؼ وهق الؼادر  فخؾؼف ٕكف سبحاك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طبادة ابن الصامت 1211(، والرتمذي رقم )32215رواه أحؿد رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 3221رواه البخاري رقم )( 1)
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  دع الؿؼـــــــــادير تجــــــري يف أطـحفــــــا

 

 وٓ تبقـــــــحـ إٓ خالـــــــــــل البـــــــال  

 مـــا بـــقـ  ؿضـــة طـــقـ واكحباهحفـــــا   

 

ــــال   ــــك ح ــــال إل ـــــ ح ـــــر اهلل م  يغقــ

 .[34 يس:] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: وقال سبحاكف 

 : مراتب الؼدر أربعة

 : الؿراتب إربعة ها هذهذا الؼدر لف أربع مراتب وجب طؾك العباد أن يعؾؿق

الذي كان قبؾ أن يخؾؼ اهلل السؿاوات وإرض هذا يسؿك  :الحؼدير إزلل

َكَحَب اهللُ َمَؼاِديَر اْلَخََلئِِؼ َقْبَؾ َأْن »: قال ملسو هيلع هللا ىلصتؼدير أزلل كؿا جاء يف صحقح مسؾؿ أكف 

ـَ َأْلَػ َسـٍَة، َقاَل: َوطَ  َْرَض بَِخْؿِسق ْٕ َؿاَواِت َوا  .(1)«ْرُشُف َطَؾك اْلَؿاءِ َيْخُؾَؼ السَّ

وهذا خاص بحقاة العباد ابتداء واكتفاء كؿا يف الصحقحقـ مـ  :الحؼدير العؿري

ُثؿَّ َيْبَعُث اهللُ َمَؾًؽا َفُقْمَمُر بَِلْرَبِع َكِؾَؿاٍت، َوُيَؼاُل َلُف: اْكُحْب َطَؿَؾُف، »: حديث ابـ مسعقد

 الحديث.  (1)«ِعقٌد َوِرْزَقُف، َوَأَجَؾُف، َوَشِؼلٌّ َأْو َس 

 وهؽذا ما جاء يف مسـد أحؿد مـ حديث أبل الدرداء واسؿف طقيؿر بـ زيد قال

ـْ َأَجِؾِف َوِرْزقِِف َوَأَثرِِه َوَشِؼلٍّ َأْم َسِعقدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َخْؿٍس: ِم  .(3)«َفَرَغ اهللُ إَِلك ُكؾِّ َطْبٍد ِم

يَؿاِن َححَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال ـْ لُِقْخطَِئُف، َوَما َبَؾَغ َطْبٌد َحِؼقَؼَة اإْلِ ك َيْعَؾَؿ َأنَّ َما َأَصاَبُف َلْؿ َيُؽ

ـْ لُِقِصقَبفُ  ُكؾُّ َشْلٍء بَِؼَدٍر، َححَّك اْلَعْجِز َواْلَؽْقِس، َأِو »: ملسو هيلع هللا ىلص وقال (5)«َوَما َأْخَطَلُه َلْؿ َيُؽ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طبداهلل ابن طؿرو 1213رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ( طن ابن مسعود 203(، ومسؾم رقم )3032رواه البخاري رقم )( 1)

 (. 22413(، والفقثؿي رقم )2210(، وابن حبان رقم )12332رواه أحؿد رقم )( 3)

 (. 1032)اكظر السؾسؾة الصحقحة رقم  ڤ( طن أبي الدرداء 121(، والبقفؼي رقم )13130رواه أحؿد رقم )( 0)
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وٓ يجقز لؾعبد أن يحتج بالؼدر طؾك فعؾ الؿعاصل هذه دطقى  (1)«اْلَؽْقِس َواْلَعْجزِ 

قز ادطاؤها ٕهنا باصؾة لؽـ بعد التقبة مـ الذكب إن طقرت بف لؽ أن تحتج بف ٓ يج

َرُه اهللُ َطَؾلَّ َقْبَؾ َأْن أ»: فؼال ڠكؿا احتج آدم طؾك سقدكا مقسك   ََتُؾقُمـِل َطَؾك َأْمرٍ َقدَّ

ـَ َسـًَة؟ َفَحجَّ آَدُم ُمقَسك، َفَحجَّ آَدُم ُمقَسك ذا كان بعد التقبة فال فن (1)«َيْخُؾَؼـِل بَِلْربَِعق

ٱ حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴿: بلس لذلؽ قال فرطقن لؿقسك

 .[10، 25الشعراء ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ

لؽـ وأكت تباشر الؿعصقة وتحتج بإقدار هذه دطقى الؿشركقـ مـ 

 .[10الزخرف: ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ﴿قبؾ

وقال ، [0الدخان: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿: قال سبحاكف :الحؼدير السـقي

 .[2الؼدر: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: سبحاكف

 أي لقؾة ذات قدر وشرف ورفعة.  :قال أهؾ العؾؿ

 لقؾة الؼدر مـ التؼدير.  :وبعضفؿ قال

 إحقاء وإماتة تؼدير لسـة كامؾة. ، آجال، فقفا كتابة أرزاق :قال بعض الؿػسريـ

 .[15ن: الرحؿ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: هذا يف كؾ يقم كؿا قال ربـا :الحؼدير الققمل

َّٓ َمَؾَؽاِن َيـِْزَِٓن، َفَقُؼقُل َأَحُدُهَؿا: »: وحديث أبل هريرة قِف، إِ
ـْ َيْقٍم ُيْصبُِح الِعَباُد فِ َما ِم

ُفؿَّ َأْطِط ُمْؿِسًؽا َتَؾًػا ُفؿَّ َأْطِط ُمـِْػًؼا َخَؾًػا، َوَيُؼقُل أَخُر: الؾَّ  . قملففذا تؼدير ي (3)«الؾَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طبداهلل بن طؿر 1211رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 1211م رقم )(، ومسؾ2/1035( )2100رواه البخاري رقم )( 1)

(، أخرجه مسؾم يف 2330﴾ رقم ) ہ ہ ہ ھ ﴿: رواه البخاري يف الزكاة. باب  قول اهلل تعالى( 3)
= 
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 التوحود أقسام : الدرس الرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقسام الحقحقد : الدرس الرابع: $قال 

: إلكػراد قال سبحاكفد تدل طؾك إن مادة وحمشتؼ مـ اإلكػراد : التقحقد لغة

 . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

، ٓختصاص يف الربقبقةفقؿا يجب لف مـ ا إفراد اهلل  :آصطَلحوالحقحقد يف 

 . وإسؿاء والصػات وإلقهقة،

وأطظؿ ما هنك اهلل طـف اإلشراك ٕن بالتقحقد يؽقن ، التقحقد أطظؿ ما أمر اهلل بف

ن وبـؼص التقحقد يـؼص اإليؿان وبالتقحقد الػالح والـجاح العبد كامؾ اإليؿا

ٱ ﴿: والدلقؾ طؾك ذلؽ ققل ربـا سبحاكفوالسعادة يف الداريـ والفداية وإمـ 

 .[41األكعام: ] ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿ أي بشرك ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ

وأما الذيـ خؾطقا مع إيؿاهنؿ الشرك ففمٓء ، وهداية فقفؿا، أمـ يف الدكقا وأخرة

: قال سبحاكف،  الدكقا وأخرةوشؼاوة يف، وضالل، ومخاصر، يعقشقن يف مخاوفالذيـ 

 .[210صه: ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 (. 2020الزكاة باب يف الؿـػق والؿؿسك رقم )
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 ،إلقهقة: وهل ثَلثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تقحقد إلقهقة: * الؼسؿ إول

ومعـاه إفراد اهلل بلفعال العباد أن تؽقن أفعال العبادة خالصة هلل ٕكف هق الذي 

 اهق الذي يستحؼ هذه العبادة لق أن مخؾققً ، خؾؼ وهق الذي رزق وهق الذي أططك

صاريػ يذهب يشتغؾ أو قطع لف فقزة ثؿ مـ الخؾؼ ربك ابـف تربقة حسـة ثؿ أططاه الؿ

استؿر يف تؾؽ الدولة ٓ يعطل والده مصاريػ وإكؿا يرسؾ هبذه الؿصاريػ إلك رجؾ 

إب يغضب وإٓ ما يغضب؟ مع أن إب ما خؾؼ وٓ رزق وٓ شلء فنذا كان ، آخر

مت ىت يت جث مث ىث ﴿: الضعقػ فؿا بالؽ بحؼ اهلل  هذا يف حؼ الؿخؾقق

 .[10صه: ] ﴾يث حج مج

الذي مـحؽ السؿع والبصر والػماد الذي أخرجؽ مـ الظؾؿات إلك الـقر 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: قاة وأمدك بجؿقع الـعؿ قال تعالكووهب لؽ الح

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ففذا الؼسؿ مـ التقحقد حصؾ الخالف بقـ  [31-10طبس ] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

بقاء بعثفؿ اهلل داطقـ الـاس إلك التقحقد وكان بعض إك، إكبقاء وأققامفؿ بسببف

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: طباداهتؿ لغقر اهلل قال سبحاكفالـاس يصرفقن بعض 

ففـاك مـ الؿشركقـ مـ كان يدطق  [32الـحل: ] ﴾چ چ چ چ ڇڇ

هبؾ والشعرى ومـاة يدطق كثقر مـ إصـام مثؾ كثقر مـ الؿسؾؿقـ الققم الذيـ 

والشقخ سعدان والعقدروس ؿسة أصحاب الؽساء أبا صقر يدطقن ابـ طؾقان والخ

 اوٓ ضرً  آ كػعً  اهمٓء مخؾقققـ ٓ يغقرون مـ حؼقؼة إمر شقئً  ،يدطقهنؿ مـ دوهنؿ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 71  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

ٕهنؿ بشر لفؿ ققة محدودة وسؿع محدود بؾ لق أن العبد يدطق  اوٓ إيجابً  آ سؾبً 

: لق قال ادون اهلل لؽان مشركً مـ  ملسو هيلع هللا ىلص اولق دطا محؿدً  اجربيؾ مـ دون اهلل لؽان مشركً 

الشرك يا محؿد يا رسقل اهلل اططـل ارزقـل امـحـل أو افعؾ كذا أو يا جربيؾ هذا مـ 

 .[24الجن: ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿: باهلل قال تعالك

فنذا دطقت ، اصالحً  اوٓ ولقً  مرساًل  اوٓ كبقً  امؼربً  آ تدطق مؾؽً  :قال ابـ ك قر

فؿا بالؽ إذا دطقت ابـ طؾقان فؿـ باب أولك  اكـت مشركً رسقل اهلل مـ دون اهلل 

چ چ ﴿: يقصؾ صاحبف إلك سؼر قال سبحاكفوذلؽ أكف  اففذا الشرك باب خطقر جدً 

 .[31الؿائدة: ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
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 ،وتقحقد الربقبقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويسؿك تقحقد الرب. : * تقحقد الربقبقة

قل الؿؿقت، الؿحلف، أن تعتؼد أن اهلل هق الخالؼ، الرازق،إفراد اهلل يف أفعا :ومعـاه

ۉ ۉ ې ﴿: قال تعالك وٓ معقـ،، مـ غقر شريؽ الذي أوجدك مـ العدم إلك وجقد

 .[43-42الؿممـون ] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: وقال سبحاكف

 .[12البؼرة] ﴾ہ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: وقال سبحاكف

 .[4-2اَلكػطار ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

هذا تقحقد الربقبقة الذي كؾ العباد مػطقرون طؾقف كؿا قال سبحاكف يف الحديث 

ـْ ِديـِِفْؿ » :الؼدسل ـُ َفاْجَحاَلحُْفْؿ َط َقاصِق ُف َأَتحُْفُؿ الشَّ وإيِن خؾؼت طَبادي حـَػاء كؾفؿ َوإكَّ

َمْت َطَؾْقِفْؿ َما َأْحَؾْؾُت َلُفْؿ َوَأَمَرْتُفْؿ َأْن ُيْشرُِكقا بِل َما َلْؿ ُأْكِزْل بِِف ُسْؾَطاًكا   .(1)«َوَحرَّ

ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ﴿: وقال سبحاكف

  .[30الروم: ] ﴾ى ى ائ ائ ەئ

بؾ أخذ اهلل العفد والؿقثاق طؾك ، فالـاس كؾفؿ مػطقرون طؾك هذا التقحقد

 امسح اهلل طؾك ضفر آدم فلخرجـا جؿقعً ، بـل آدم وهؿ ٓ زالقا يف ضفر أبقفؿ آدم

ثؿ أشفد اهلل الخؾؼ أجؿعقـ طؾك تقحقد ربقبقتف وألقهقتف ، كالـسؿة مـ الذر تسعك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1421أخرجه مسؾم برقم ) صحوح:( 2)
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: سبحاكفقال ، فلقر الخؾؼ كؾفؿ بذلؽ، صػاتفوأسؿائف و

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

  .[231األطراف: ] ﴾ڇ ڇ ڍ

 -أرأيـت: يؼقل اهلل تعالك لؾؿشرك يقم الؼقامة»: يؼقل يف الحديث الؼدسل واهلل 

ـْ َشْلٍء ُكـَْت َتْػَحـِدي بِـفِ  ؟ َقـاَل: َكَعـْؿ، َقـاَل: َفَؼـْد َسـَلْلُحَؽ َمـا ُهـَق َلْق َأنَّ َلَؽ َما فِل إَْرِض ِم

ـْ َهَذا َوَأْكَت فِل ُصْؾِب آَدَم، َأْن  ْركَ  َٓ َأْهَقُن ِم َّٓ الشِّ  . (1)«ُتْشرَِك بِل، َفَلَبْقَت إِ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قن وأحؽامفم باب: صؾب ( وأخرجه مسؾم يف صػات الؿـافؼ3212رواه البخاري برقم ) صحوح:( 2)

 (. 1401الؽافر الػداء بؿلء األرض ذهبا رقم )
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 . تقحقد إسؿاء والصػات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تقحقد إسؿاء والصػات :الؼسؿ ال الث* 

أو وصػف بف ، أن ٓ كسؿل اهلل وٓ كصػف إٓ بؿا وصػ كػسف: وهق باختصار

طؾك حد ، فوٓ تشبق، وٓ تؿثقؾ، وٓ تؽققػ، مـ غقر تلويؾ، وٓ تعطقؾ، ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

  .[22الشورى: ] ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ققلف سبحاكف

 .التقحقد يضاده الشرك

أو ، وهق خؾؼؽ سقاء كان هذا الـد يف الربقبقة اأن تجعؾ هلل كدً  :والشرك معـاه

 أو يف إسؿاء والصػات. ، إلقهقة

شر هق الخالؼ فلكت تؿـح هذه الصػة لغقر اهلل مـ الباهلل  :يف باب الربقبقة م ًَل 

اهلل هق الرزاق فلكت تصرف صػة ، يخؾؼ مثؾ اهلل اهـا أشركت كلن يعتؼد أن فالكً 

 ففذا شرك بالربقبقة. ، أو مثؾ اهلل، الرزق لغقر اهلل فتثؼ بغقر اهلل أكثر مـف

مـ العبادة  مـ العبادات لغقر اهلل مثاًل  اأن تصرف شقئً  :أما يف إلقهقة فؿعـاه

رجؾ صام الصقم طبادة لؽـ  ،قر اهلل يف هذه الصالةالصالة فشخص صؾك هلل وراءى غ

 . الخ …ما صام هلل وإكؿا طؾك أساس يؼال زاهد ورع متؼشػ خائػ مـ اهلل 

لقس لف دلقؾ مـ الؽتاب وٓ مـ  افنذا أثبت هلل اسؿً  :ؿاء والصػاتأما يف إس

ت اهلل مـ أسؿاء اهلل صػة مـ صػا اأبطؾ اسؿً  االسـة هذا يسؿك خدش، أو أن إكساكً 

 . قد أشرك يف باب إسؿاء والصػات أولفا أبطؾفا هذا يؽقن، جحدها
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 : وأقسام الشرك ثَلثة

 شرك خػل. ، شرك أصغر، شرك أكبر

ۓ ﴿: فالشرك إكبر يقجب حبقط العؿؾ والخؾقد يف الـار كؿا قال تعالك

 . [33إكعام] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ﴿: وقال سبحان

 . [11التقبة] ﴾گ گ ڳ ڳ ک گ گ

ڻ ڻ ۀ ﴿: ۵وإن مـ مات طؾقف فؾـ يغػر لف والجـة طؾقف حرام كؿا قال اهلل 

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 . [53الـساء]

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ﴿: وقال سبحاكف

 . [11الؿائدة] ﴾ڎ ڈ ڈ

لفؿ والذبح لفؿ دطاء إمقات وإصـام واإلسحغاثة بفؿ والـذر : ومـ أكقاطف

 وكحق ذلؽ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ژ ژ ڑ ڑ ﴿: يؼقل واهلل  اشريؽً يخرج مـ الؿؾة جعؾ مع اهلل  :فالشرك إكبر

  .[44 الؼصص:] ﴾کک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ںک 

 . أو يستغقث بغقر اهلل، غقر اهلل كلن يدطق

وبعضفؿ يستعقـ بالؿؼبقريـ ، والجـ، مـ الـاس مـ يستغقث بغقر اهلل بزوبعة

، وصاحبف حالل الـػس والدم، ويحبط جؿقع العؿؾ، هذا شرك أكرب مخرج مـ الؿؾة
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، وضرب طـؼف، الحجة يف أن يسؾؿ وإٓ سؾب أمقالففإلمام الؿسؾؿقـ أن يؼقؿ طؾقف 

َؾ الـَّاَس َححَّك َيْشَفُدوا َأْن »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل 
ًدا  َٓ ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتِ َّٓ اهللُ، َوَأنَّ ُمَحؿَّ إَِلَف إِ

َكاَة، َفنَِذا َفَعُؾقا َذلَِؽ طَ  َلََة، َوُيْمُتقا الزَّ َصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ َرُسقُل اهللِ، َوُيِؼقُؿقا الصَّ

َّٓ بَِحؼِّ اإِلْسَلَِم، َوِحَساُبُفْؿ َطَؾك اهللِ    .(1)«َوَأْمَقاَلُفْؿ إِ

 - وأن يدخؾ الـار ويخؾد فقفا - أن تحبط جؿقع أطؿالف :فقحرتب طؾك الؿشرك

 وهق حالل الـػس والؿال.  - وٓ يغػر لف ذكبف

غاثة هبؿ والـذر لفؿ والذبح لفؿ دطاء إمقات وإصـام واإلست :ومـ أكقاطف

 وكحق ذلؽ. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وأخرجه مسؾم يف اإليؿان باب األمر بؼتال الـاس حتى يؼولوا َل إله إَل اهلل 11رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن ابن طؿر 11رقم )
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، اففق ما ثبت بالـصـقص مــ الؽحـاب أو الســة تسـؿقحف شـركً : أما الشرك إصغر

، بغقـر اهلل والحؾـػ، كالريـاء يف بعـض إطؿـال، ولؽـف لقس مـ جـس الشـرك إكبـر

 َأَخـاُف َطَؾـْقُؽؿْ َأْخـَقُف َمـا »: ملسو هيلع هللا ىلص لؼقل الـبل، وكحق ذلؽ، ما شاء اهلل وشاء فَلن: وققل

طـ ، والبقفؼل، والطبراين، رواه اإلمام أحؿد «الرياء»: فؼال، فسئؾ طـف «الشرك إصغر

طـــ ، ورواه الطبــراين بلســاكقد جقــدة، بنســـاد جقــد ڤمحؿــقد بـــ لبقــد إكصــاري 

 . ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل ، طـ رافع بـ خديج، محؿقد بـ لبقد

ــف ــْلٍء ُدوَن اهللِ »: ملسو هيلع هللا ىلص وققل ــَػ بَِش ـْ َحَؾ ــ ــَركَ َم ــْد َأْش ــام أحؿــد بنســـاد  «، َفَؼ رواه اإلم

مــ ، والحرمـذي بنســاد صـحقح، ورواه أبق داود، ڤطـ طؿر بـ الخطاب ، صحقح

ـْ َحَؾَػ بَِغْقرِ اهللِ، َفَؼْد »: ملسو هيلع هللا ىلص طـ الـبل، ڤحديث ابـ طؿر   ، وققلـف«َأْشـَركَ  كػـر أو َم

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص أخرجف أبـق  «ُققُلقا: َما َشاَء اهللُ ُثؿَّ َشاَء ُفََلنٌ  َٓ َتُؼقُلقا َما َشاَء اهللُ َوَشاَء ُفََلٌن، َوَلؽِ

 . ڤطـ حذيػة بـ القؿان ، داود بنسـاد صحقح

ولؽـف يـايف كؿال ، وٓ يقجب الخؾقد يف الـار، وهذا الـقع ٓ يقجب الردة

 الحقحقد القاجب. 

َٓ ُأْخبِـُركُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ققل الـبل فدلقؾف، وهق الشرك الخػل: أما الـقع ال الث ْؿ بَِؿـا ُهـَق َأ

الِ  جَّ ـَ اْلَؿِسقِح الدَّ ، َأْن »َقاَل: ُقْؾـَا: َبَؾـك، َفَؼـاَل: « ؟َأْخَقُف َطَؾْقُؽْؿ ِطـِْدي ِم ـْرُك اْلَخِػـلُّ الشِّ

ـْ َكَظرِ َرُجؾٍ  ـُ َصََلَتُف، لَِؿا َيَرى ِم ُجُؾ ُيَصؾِّل، َفُقَزيِّ  ،رواه اإلمام أحؿـد يف مســده «َيُؼقَم الرَّ

 . ڤأبل سعقد الخدري طـ  وابـ ماجف

 : ويجقز أن يؼسؿ الشرك إلك كقطقـ فؼط

 أما الشرك الخػل فنكف يعؿفؿا. ، أكبر وأصغر
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ويحظاهرون ، ٕكفؿ يخػقن طؼائدهؿ الباصؾة، كشرك الؿـافؼقـ، فقؼع يف إكبر

 طؾك أكػسفؿ.  اوخقفً ، باإلسَلم رياءً 

ـ لبقد إكصاري كؿا يف حديث محؿقد ب، كالرياء، ويؽقن يف الشرك إصغر

 الؿحؼدم، وحديث أبل سعقد الؿذكقر. واهلل ولل الحقفقؼ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت يف الـصقص مـ الؽتاب أو السـة تسؿقتف ففق ما  :الشرك إصغر: ال اين

ل والحؾػ بغقر اهلل ولؽـف لقس مـ جـس الشرك إكرب كالرياء يف بعض إطؿا اشركً 

إِنَّ َأْخَقَف َما َأَخاُف َطَؾْقُؽُؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص وشاء فالن وكحق ذلؽ لؼقل الـبلشاء اهلل  وققل ما

َْصَغرُ  ْٕ ْرُك ا َ  «الشِّ ْٕ ْرُك ا ؟ َقاَل: َقاُلقا: َوَما الشِّ
ِ
َياءُ »ْصَغُر َيا َرُسقَل اهلل  . (1)«الرِّ

ـْ ُيَرائِل ُيَرائِل اهللُ بِفِ »: ويف الحديث ِع اهللُ بِِف، َوَم ْع ُيَسؿِّ ـْ ُيَسؿِّ  مـ طؿؾ طؿاًل  (1)«َم

 هـذالقسـؿع طــف الــاس فقؼـال طــف  القراه الـاس هذا طؾـك خطـر وهؽـذا مــ قـال شـقئً 

َع »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصأو خطقب أو مػقه فالـبل أو جريء أو شجاع  فصقح مثاًل  َع َسـؿَّ ـْ َسـؿَّ َم

ـْ ُيَرائِـل ُيَرائِـل اهللُ بِـفِ  لفـمٓء  سـؿع اهلل بػضـقحتف يـقم الؼقامـة يؼـقل اهلل  «اهللُ بِِف، َوَم

ـَ ُكـْـُحْؿ َيُؼقُل اهللُ َلُفْؿ َيْقَم ُيَجاِزي اْلِعَباَد بَِلْطَؿالِِفْؿ: اْذَهُبقا إِ »: الؿرائقـ يقم الؼقامة َلك الَّـِذي

ْكَقا َفاْكُظُروا َهْؾ َتِجُدوَن ِطـَْدُهْؿ َجَزاًء َوَخْقًرا؟ أكت كـت ترائل مديرك ، (3)«ُتَراُؤوَن فِل الدُّ

أو الـاس مـ أجؾ يؼال طـؽ طالؿ شجاع جقاد إذهب إلقف فؾــ تجـد طــده جـزاء هـذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحقح الجامع برقم:  أخرجه أحؿد وغقره طن محؿود بن لبقد وصححه العًلمة األلباين يف صحوح:( 2)

250. 

   .ڤ( طن جـدب 0/1145( )1543( ومسؾم رقم )1/1343( )2230رواه البخاري رقم ) صحوح:( 1)

( وصححه األلباين يف 2123( والبـقفؼي يف شعب اإليؿان رقم )11114رواه أحؿد رقم ) صحوح:( 3)

 (. 2111صحقح الجامع رقم )
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خالص وركعتـقـ دخـؾ ركعتـقـ بـن يحبط العؿؾ الذي صاحبف صؾك الظفر مـثاًل الـقع 

الصـالة ٓ : فقفؿا الرياء فعــده ركعتـان صـحقحتان وركعتـان باصؾتـان وبعضـفؿ يؼـقل

تتجزأ مرتبط أولفا بآخرها إذن باصؾة ويؿثؾ يف الصدقات أخرج خؿسقـ ريال تصـدق 

هبا هلل صحقحة وأخرج خؿسقـ راءي فقفا هـا باصؾة ٕكـف لـؿ يؽــ هـذا اإلكػـاق لقجـف 

 ء وسؿعة فؼد حصؾ الؿؼصقد أن قال الـاس جقاد كريؿ..الخ.اهلل وإكؿا كان ريا

بنسـاد  ڤرواه أحؿد والطرباين والبقفؼل طـ محؿقد بـ لبقد إكصاري : قال

جقد ورواه الطرباين بلساكقد جقدة طـ محؿقد بـ لبقد إكصاري طـ رافع بـ خديج 

ـْ َحَؾَػ بَِشْلٍء ُدوَن اهللِ، َفَؼْد أَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  أصغر  اوهذا يؽقن شركً  «ْشَركَ َم

رواه اإلمام أحؿد بنسـاد صحقح طـ طؿر بـ الخطاب ورواه أبق داود والرتمذي 

ـْ َحَؾَػ بَِغْقرِ اهللِ َفَؼْد »: قال ملسو هيلع هللا ىلصبل طـ الـ ڤبنسـاد صحقح مـ حديث ابـ طؿر  َم

، َوَشاَء ُفََلٌن، َٓ َتُؼقُلقا َما َشاَء اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلص وهذا مـ الشرك إصغر وققلف «َكَػَر َوَأْشَركَ 

ٕن القاو تؼتضل الؿساواة والؿؿاثؾة بخالف ثؿ فنهنا « ُققُلقا َما َشاَء اهللُ، ُثؿَّ َشاَء ُفََلنٌ 

 .ڤـ حذيػة تغاير بقـ الؾػظقـ أخرجف أبق داود بنسـاد صحقح ط

وهذا الـقع يعـل إصغر ٓ يقجب الردة ٓ يقجب الخؾقد يف الـار ولؽـف : قال

 التقحقد القاجب.  يـايف كؿا

َٓ ُأْخبُِرُكْؿ بَِؿا ُهَق َأْخـَقُف َطَؾـْقُؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلص ودلقؾف ققلف :الشرك الخػل: الـقع ال الث َأ

اِل؟ جَّ ـَ اْلَؿِسقِح الـدَّ ُجـُؾ »َقـاَل: ُقْؾـَـا: َبَؾـك، َفَؼـاَل: « ِطـِْدي ِم ، َأْن َيُؼـقَم الرَّ ـْرُك اْلَخِػـلُّ الشِّ

ـُ َصََلتَ  ـْ َكَظرِ َرُجؾٍ ُيَصؾِّل، َفُقَزيِّ  وابــ ماجـف رواه اإلمام أحؿد يف مســده،« ُف، لَِؿا َيَرى ِم

  .ڤطـ أبل سعقد الخدري 

 : ويجقز أن يؼسؿ الشرك إلك كقطقـ فؼط: قال
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أكرب وأصغر أما الخػل فنكف يعؿفؿا فقؼع يف إكرب كشرك الؿـافؼقـ ٕهنؿ 

طؾك أكػسفؿ ويؽقن يف  ايخػقن طؼائدهؿ الباصـة ويتظاهرون باإلسالم رياء وخقفً 

 كؿا يف حديث محؿقد بـ لبقد إكصاري الؿتؼدم.  الشرك إصغر كالرياء
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 : أركان اإلسَلم: الركـ الخامس

 : وهل خؿسة

 رسقل اهلل.  اشفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿًد  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يؼقل اإلمام بـ باز 

 : أركان اإلسالم :الدرس الخامس

والخضقع والرباءة ، والخضقع هلل بالتقحقد والطاطة، هق آستسالم :اإلسَلم

 مـ الشرك والبدع والؿعاصل. 

ا ورد يف حديث ابـ طؿر الثابت يف الصحقحقـ أن طؾك حسب م: وهل خؿسة

ًدا َرُسقُل  َٓ ُبـَِل اإِلْسَلَُم َطَؾك َخْؿٍس: َشَفاَدِة َأْن »: قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  َّٓ اهللُ َوَأنَّ ُمَحؿَّ إَِلَف إِ

، َوَصْقِم َرَمَضانَ  َكاِة، َوالَحجِّ َلَِة، َوإِيَحاِء الزَّ  . (1)«اهللِ، َوإَِقاِم الصَّ

  :ن ٓ إلف إٓ اهللشفادة أ

طـ طؾؿ ويؼقـ كؿا قال  وآطرتافهل اإلقرار : قد تؼدم لـا معـك الشفادة

  .[42الزخرف: ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿: الؿقلك سبحاكف

هبا قؾبف  اأي كؾؿة ٓ إلف إٓ اهلل يعتؼدها مستقؼـً  :شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل: ققلف

ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل : م لـا معـاها وهقويتؾػظ هبا لساكف وتـؼاد لفا جقارحف وقد تؼد

 : وإن طبد غقره فبباصؾ وتؼدم لـا شروصفا السبعة وهل مجؿؾة يف ققل الـاضؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن 2/01( الجزء والصػحة )22( ومسؾم رقم )2/21)( الجزء والصػحة 4رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤابن طؿر 
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ـــؿ يؼــقـ وإخــَلص وصــدقؽ مــع  طؾــ

 

 محبــــــــة واكؼقـــــاد والؼبـــــقل لفـــــــا 

 ٓ إلف إٓ اهلل.  - واإلثبات - الـػل :ولفا ركـان أساسقان 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص لق لؿ يؽـ مـفا إٓ ققل الـبل، شامؾة ايًض وفضائؾفا أ: ولفا أسؿاء كثقرة َم

َّٓ اهللُ َدَخـَؾ اْلَجـَّـةَ  َٓ إَِلـَف إِ ُت »وحـديث البطاقـة  (1)«َكاَن آِخـُر َكََلِمـِف  ـِجَلَّ َفَطاَشـِت السِّ

 . (1)«َوَثُؼَؾِت اْلبَِطاَقُة َفََل َيْ ُؼُؾ َمَع اْسِؿ اهلل َشْلء

 بـ هاشؿ بـ طبد طبد الؿطؾبـ طبداهلل بـ محؿد هق اب :رسقل اهلل اوأن محؿًد 

، وخصال الخقر، والشفامة، والؽرم، والعػة، وإماكة، بالصدق اكان معروفً  مـاف

، معروف بشرفف ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ أكف ، حاصاًل  آتػاققبؾ البعثة فؾؿا كاكت البعثة كان 

 . اوكسبف أيًض ، ومروءتف

وأن يـتفل طؿا هنك طـف أن يطاع فقؿا أمر  :ومعـك شفادة أن محؿد رسقل اهلل

 . ملسو هيلع هللا ىلصٓ متبقع بحؼ إٓ رسقل اهلل : وزجر أو أكف

ڻ ڻ ڻ ﴿: البشرية صاطتف كؿا قال سبحاكف ٕن اهلل أوجب طؾك

: وقال سبحاكف [3الحشر: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

 .[10الـور: ] ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿

 . يةهداية وأيؿا هدا ملسو هيلع هللا ىلصوصاطة الـبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال الشقخ 2155( والحاكم برقم )11240( وأحؿد برقم )3222رواه أبو داود برقم ) صحوح:( 2)

 يف صحقح الجامع.  2035األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 

( 111( وابن حبان رقم )2550)( وأحؿد رقم 0300( وابن ماجة رقم )1235رواه الرتمذي رقم )( 1)

 . يف صحقح الجامع 2332( قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 5والحاكم يف الؿستدرك رقم )
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 ،وإقام الصَلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :إقام الصَلة: الركـ ال اين

 وواجباهتا. ، وأركاهنا، ومعـك ذلؽ أن تليت هبا تامة وافقة كامؾة بشروصفا

أي ادع  [203التوبـة: ] ﴾ڻ ڻڻ﴿: ؿعــك الـدطاء كؿـا قـال سـبحاكفب :الصَلة لغـة

، َوإِْن َكاَن ُمْػطِـًرا، »: لفؿ ومـ حديث إَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ، َفْؾُقِجْب، َفنِْن َكاَن َصائًِؿا، َفْؾُقَصؾِّ

 . (1)فؾقدع: بؿعـك (1)«َفْؾَقْطَعؿْ 

ٓ  [21الؾقل: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: مشتؼة مـ الؿالزمة قال سبحاكف هل

 .يالزمفا

 .هل أققال وأفعال مخصقصة مػتتحة بالتؽبقر مختتؿة بالتسؾقؿ :آصطَلحيف و

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿: أجؿؾ أمرها فؼال  اهلل

  .[03البؼرة: ] ﴾ڻ

فؼـد روى البخـاري يف صـحقحف مــ حـديث أبـل  فصؾ مجؿـؾ الؼـرآن ملسو هيلع هللا ىلص وكبقـا

بة متؼاربقن فلقؿـا وكحـ شب ملسو هيلع هللا ىلصأتقـا إلك الـبل : قال ڤسؾقؿان مالؽ بـ الحقيرث 

فؾؿا ضـ أكا قد اشتفقـا أهؾــا  ارفقؼً  ارحقؿً  ملسو هيلع هللا ىلصولقؾة وكان رسقل اهلل  اطـده طشريـ يقمً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وغقره. 2032رواه مسؾم برقم ) صحوح:( 2)

هل اختؾػوا يف معـى فؾقصل قال الجؿفور معـاه فؾقدع أل»قال اإلمام الـووي ـ رحؿة اهلل تعالى ـ  :فائدة( 1)

الطعام بالؿغػرة والربكة وكحو ذلك وأصل الصًلة يف الؾغة الدطاء ومـه قوله تعالى: وصل طؾقفم. 

وققل الؿراد الصًلة الشرطقة بالركوع والسجود أي يشتغل بالصًلة لقحصل له فضؾفا وثواهبا 

 ولؾحاضرين بركتفا. 
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اْرِجُعقا إَِلـك َأْهِؾـقُؽْؿ، َفـَلقِقُؿقا فِـقِفْؿ »: ركـا بعدكا فلخربكاه قالت طؿـأو قد اشتؼـا سللـا 

َوَصـؾُّقا َكَؿـا َرَأْيُحُؿـقكِل » -َأْحَػُظَفـا  َٓ ُظَفـا َأْو َوَذَكـَر َأْشـَقاَء َأْحػَ  - «َوَطؾُِّؿقُهْؿ َوُمـُروُهؿْ 

ُؽْؿ َأْكَبُرُكؿْ  ْن َلُؽْؿ َأَحُدُكْؿ، َوْلَقُممَّ َلَُة َفْؾُقَمذِّ  . (1)«ُأَصؾِّل، َفنَِذا َحَضَرِت الصَّ

، مـ طـد القضقء إلك الخروج مـفا، شاماًل  اطامً ، مػصؾة تػصقاًل  ملسو هيلع هللا ىلصصالة الـبل 

العظقؿة التل كسخت الشرائع السابؼة ، لفذه الشريعة العالؿقة ظ اهلل وهذا دلقؾ طؾك حػ

گ﴿: قال تعالك، كؾفا   .[203األكبقاء: ] ﴾ک ک گ گ 

قـال ، وهـل واجبـة طؾـك الؿسـؾؿ البـالغ العاقـؾ، الصالة ركـ مـ أركـان اإلسـالم

ـِ الـَّائِِؿ َححَّك َيْسَحقْ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ـْ َثََلَثٍة: َط ـِ ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط ِغقرِ َححَّك َيْؽَبـَر، َوَطـ ـِ الصَّ ِؼَظ، َوَط

: ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل، أو أكثك وجب طؾقف أن يصؾل افنذا بؾغ العبد ذكرً  (1)«اْلَؿْجـُقِن َححَّك َيْعِؼؾ

ُقـقا َبْقــَُفْؿ فِـ» ، َوَفرِّ ـَ ، َواْضرُِبقُهْؿ َطَؾْقَفا لَِعْشـرِ ِســِق ـَ ََلِة لَِسْبِع ِسـِق ل ُمُروا َأْبـَاَءُكْؿ بِالصَّ

ْســـََلُم َوَطُؿـــقُدُه »: والصـــالة طؿـــقد الـــديـ لحـــديث (3)«اْلَؿَضـــاِجعِ  َْمـــرِ اإْلِ ْٕ ْأُس ا

ََلةُ   .  (5)«....الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2425أخرجه البخاري برقم ) صحوح:( 2)

، وأخرجه طـه البخاري موقوًفا ڤ( طن طؾي 2013(، والرتمذي رقم )0003رواه أبو داود رقم )( 1)

(، وابن ماجة رقم 2243(، وأحؿد رقم )3031رقم ) ڤمعؾؼا بصقغة الجزم، والـسائي طن طائشة 

 (. 1411( وصححه األلباين يف صحقح الجامع رقم )1002)

( طن طؿرو ابن شعقب 1طـي رقم )(، والدار ق051(، وأبو داود رقم )051: رواه أحؿد رقم )حسن( 3)

 . يف صحقح الجامع. 1424طن أبقه طن جده، قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم: 

 ڤ( طن معاذ ابن جبل 3533(، وابن ماجة رقم )22350رواه الـسائي يف السـن الؽربى رقم )( 0)

 (. 1232مع رقم )(، وصححه األلباين يف صحقح الجا221وطبده ابن حؿقد يف مسـده رقم )
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الصالة يعاقب طؾك تركفا ٕهنـا صـؾة بـقـ العبـد وربـف وهـل الػـارق بـقـ الؿسـؾؿ 

ْرِك َواْلُؽْػرِ َترْ »: ملسو هيلع هللا ىلص والؽافر كؿا قال ـَ الشِّ ُجِؾ َوَبْق ـَ الرَّ ََلةِ إِنَّ َبْق  . (1)«َك الصَّ

ـْ َتَرَكَفا َفَؼْد َكَػرَ » ََلُة، َفَؿ  .(1)«اْلَعْفُد الَِّذي َبْقـَـَا َوَبْقـَُفُؿ الصَّ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ  ﴿: وقال سبحاكف

 .[15مريم] ﴾﮲

 فإمر جد خطقر.  اهالك وخسارً : بؿعـك اغقً 

بـاد اهلل يْضـرب فِـل َأمر بَِعْبـد مــ ط»: قـالملسو هيلع هللا ىلص روى مـ حديث ابـ مسعقد أن الـبل

ـا  َقبره ماَئة جؾَدة َفؾؿ يزل يْسَلل َوَيْدُطق َححَّك َصاَرت جؾَدة َواِحَدة َفاْمَحََلَ َقبره َطَؾْقِف َكـارا َفَؾؿَّ

اْرَتػع َطـُف وأفاق َقاَل طَلم جؾدتؿقين َقاَل إِكَّـؽ صـؾقت َصـََلة بَِغْقـر صُفـقر ومـررت طؾـك 

 .(3)«مظؾقم َفؾؿ تـصره

كان أصحاب »: لتابعل وإثر طـد الرتمذي قالبداهلل بـ شؼقؼ اوهؽذا قال ط

 . (5)«مـ إطؿال تركف كػر غقر الصالة آ يرون شقئً ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن جابر 41رواه مسؾم رقم )( 2)

( طن 11543(، وأحؿد )2035(، وابن ماجة رقم )023(، والـسائي رقم )1212رواه الرتمذي رقم )( 1)

 (. 0203صحقح الجامع رقم ) ڤبريدة ابن الحصقب 

ب والرتهقب رقم وحسـه األلباين يف صحقح الرتغق ڤرواه أبو الشقخ يف التوبقخ طن ابن مسود ( 3)

 (. 1330( والصحقحة رقم )1130)

( طن أبي هريرة 21والحاكم رقم ) ڤ( طن طبداهلل ابن شؼقق العؼقل 1211رواه الرتمذي رقم )( 0)

 ، وقال الذهبي إسـاده صحقح. ڤ
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 : ومـ فضائؾ الصَلة

ٱ ٻ ﴿: قال ، قا وأخرةوالؽرامة يف الدك، والػالح، أهنا سبب لؾػقز

 .[1 - 2الؿممـون: ] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث  جب حب خب﴿: قال سبحاكف

  ،فأية لفا مـطقق [03-34الؿدثر ] ﴾يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس

 ولفا مػفقم. 

 أن همٓء الؽػار يف جفـؿ. :مـطققفا

أن الذيـ يصؾقن لقسقا يف سؼر وإكؿا هؿ يف جـات تجري مـ تحتفـا  :مػفقم أية

ـَ فِل الظَُّؾؿِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل، إهنار ائِق رِ اْلَؿشَّ  (1)«إَِلك اْلَؿَساِجِد، بِالـُّقِر الحَّامِّ َيْقَم اْلِؼَقاَمـةِ  َبشِّ

ْؿِس، َوَقْبَؾ ُ ُروبَِفا»: وقال ـْ َصؾَّك َقْبَؾ ُصُؾقِع الشَّ ُؽْؿ َسَحَرْوَن »: وقال (1)«َٓ َيِؾُج الـَّاَر َم إِكَّ

ُتْغَؾُبـقا َطَؾـك َصـَلٍَة َقْبـَؾ  َٓ َحَطْعُحْؿ َأْن ُتَضاُمقَن فِل ُرْؤَيحِِف، َفنِِن اْس  َٓ َربَُّؽْؿ َكَؿا َتَرْوَن َهَذا 

ـْؿِس َوَقْبـَؾ ُ ُروبَِفــا، َفـاْفَعُؾقا َأَرَأْيـُحْؿ َلــْق َأنَّ َكَفـًرا بَِبـاِب َأَحــِدُكْؿ »: وقـال (3)«ُصُؾـقِع الشَّ

ـْ َدَركِفِ  ـْ َدَركِـِف َشـْقًئا،  َٓ َقاُلقا:  «َيْغَحِسُؾ فِقِف ُكؾَّ َيْقٍم َخْؿًسا، َما َتُؼقُل: َذلَِؽ ُيْبِؼل ِم ُيْبِؼل ِم

َؾَقاِت الَخْؿِس، َيْؿُحق اهللُ بِِف الَخَطاَيا»َقاَل:   .  (5)«َفَذلَِؽ ِمْ ُؾ الصَّ

وذلؽ ٕهؿقتفا بؾ ما فرضت الشرائع كؾفا إٓ يف  اوفضائؾ الصالة كثقرة جدً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن ماجة  ڤ( طن بريدة 2/031( )113( والرتمذي رقم )2/105( )122رواه أبو داود رقم )( 2)

 (. 1413( اكظر صحقح الجامع )2/031( )342رقم )

 . ڤ( طن ابن طؿارة ابن رؤيبة 230رواه مسؾم رقم )( 1)

 . ڤ( طن جرير ابن طبد اهلل البجؾي 233، ومسؾم رقم )ڤ( طن جرير 115رواه البخاري رقم )( 3)

   .ڤ(، طن أبي هريرة 2/021( )223( ومسؾم والؾػظ له رقم )2/253( )101رواه البخاري رقم )( 0)
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 إرض ما طدا الصالة فػرضت لقؾة اإلسراء والؿعراج. 

يراجع ربـا حتك خػػت  ملسو هيلع هللا ىلص ضفا خؿسقـ صالة فؿا زال الـبلقد فر كان اهلل 

 إلك الخؿس. 

ويجب أن تؽقن هذه الصالة يف جؿاطة ٕن الجؿاطة واجبة طؾك الرجال طؾك 

، [220البؼرة: ] ﴾ڱ ڱ﴿: الؼقل الراجح مـ أققال أهؾ العؾؿ لؼقلف سبحاكف

: ملسو هيلع هللا ىلص وققلف [03البؼرة] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: وققلف

َل بِالـَّاِس، ُثؿَّ َأْكَطِؾَؼ َمِعل  َوَلَؼْد َهَؿْؿُت » ََلِة، َفُحَؼاَم، ُثؿَّ آُمَر َرُجًَل َفقَُصؾِّ َأْن آُمَر بِالصَّ

َق َطَؾْقِفْؿ ُبُققَتُفْؿ  ََلَة، َفُلَحرِّ َٓ َيْشَفُدوَن الصَّ ـْ َحطٍَب إَِلك َقْقٍم  بِرَِجاٍل َمَعُفْؿ ُحَزٌم ِم

يستلذن أن  ملسو هيلع هللا ىلصؾ إطؿك الذي أتك الـبل وأصرح مـ هذا حديث الرج (1)«بِالـَّارِ 

يصؾل يف بقتف فؼال يا رسقل اهلل إكف لقس لل قائد يؼقدين إلك الؿسجد فسلل رسقل اهلل 

َهْؾ َتْسَؿُع الـَِّداَء » :أن يرخص لف فقصؾل يف بقتف فرخص لف فؾؿا ولك دطاه فؼال ملسو هيلع هللا ىلص

ََلِة؟  اذلؽ صالة الجؿعة واجبة أيًض  ويدخؾ يف (1)«َفَلِجْب »َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: « بِالصَّ

، َأْو َمرِيٍض، َأْو َطبٍْد، »: ملسو هيلع هللا ىلص يؼقل، طؾك الؿؼقؿ َّٓ َطَؾك اْمَرَأٍة، َأْو َصبِلٍّ اْلُجُؿَعُة َواِجَبٌة، إِ

وسقى ذلؽ مـ الؿستقصـقـ وجب طؾقفؿ أن يلتقا لصالة  (3)«َأْو ُمَسافِرٍ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ﴿الجؿعة

 .[5الجؿعة: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .ڤ( والؾػظ له، طن أبي هريرة 2/021( )223( ومسؾم رقم )2/253( )101رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 410( والـسائي رقم )2/011( )213رواه مسؾم رقم )( 1)

يف  3223(، قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر الحديث رقم: 2113رواه الطرباين برقم ) صحوح:( 3)

 . ڤع. ما بقن قوسقن ضعقف طـد األلباين. طن تؿقم الداري صحقح الجام
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ٕهنا مـ شعائر اإلسالم صالة العقديـ تجب طؾك الؿسؾؿقـ، اوهؽذا أيًض 

 اوكذا أيًض ، مـ الصالة ايخرج إلك الصحراء ففل أيًض  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الـبل ، الخالدة

َفنَِذا َرَأْيُحْؿ َذلَِؽ، َفاْدُطقا اهللَ، َوَكبُِّروا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، صالة الؽسقف وهل سـة

ُققاَوَصؾُّ  وهؽذا صالة آستسؼاء إذا حصؾ الجدب هل سـة يـدب  (1)«قا َوَتَصدَّ

لؾؿسؾؿقـ أن يخرجقا إلك خارج البؾد فقصؾقن ركعتقـ ويخطب اإلمام خطبة يرهب 

مـ أجؾ أن يرحؿفؿ  الـاس يف ترك الؿـؽرات وفعؾ الطاطات ويتضرطقن إلك اهلل 

ضة هل الخؿس الصؾقات كؿا قال وهؽذا مع الصالة الؿؽتقبة الـقافؾ وإٓ فالػري

َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا َلَؽ ب، َفَلْخبِْرُهْؿ َأنَّ اهللَ َقْد َفَرَض َطَؾْقِفْؿ »: لؿعاذ بـ جبؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

طام شامؾ يشؿؾ  «وإقام الصَلة»: ملسو هيلع هللا ىلص لؽـ ققلف (1)«َخْؿَس َصَؾَقاٍت فِل ُكؾِّ َيْقٍم َوَلْقَؾةٍ 

 .إقامتفا فريضة وكافؾة

قبؾ الظفر واثـتقـ بعده واثـتان بعد  ااثـتان قبؾ الػجر وأربعً  :ةوكقافؾ الصَل

الؿغرب واثـتان بعد العشاء وٓ بلس أن يؽقن قبؾ الؿغرب ركعتقـ وقبؾ العشاء 

مـ  (3)«َرِحَؿ اهللُ اْمَرًأ َصؾَّك َقْبَؾ اْلَعْصرِ َأْرَبًعا»: لحديث اركعتقـ وقبؾ العصر أربعً 

  حديث ابـ طؿر طـد الرتمذي.

ـْ َطْبٍد ُمْسِؾٍؿ ُيَصؾِّل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصوحديث أم حبقبة يف صحقح مسؾؿ أن الـبل  َما ِم

َّٓ َبـَك اهللُ َلُف َبْقًحا فِل اْلَجـَِّة، ًطا، َ ْقَر َفرِيَضٍة، إِ ِف ُكؾَّ َيْقٍم ثِـَْحْل َطْشَرَة َرْكَعًة َتَطقُّ َّٓ  لِؾَّ َأْو إِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طائشة 502( ومسؾم رقم )553رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن ابن طباس 25( ومسؾم رقم )2011رواه البخاري رقم )( 1)

يث ( قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حد030( والرتمذي رقم )2132رواه أبو داود رقم ) صحوح:( 3)

 . ڤيف صحقح الجامع، طن طبداهلل ابن طؿر  3053رقم: 
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يعـل يحػظ اهلل مـ  وهذه الـقافؾ تؽسب العبد وٓية اهلل  (1)«ُبـَِل َلُف َبْقٌت فِل اْلَجـَّةِ 

يسدده اهلل ويؼربف اهلل ويستجقب دطاءه ويحػظف مـ كؾ  احافظ طؾك هذه الـقافؾ وأيًض 

ـْ َطاَدى لِل َولِقًّا َفَؼْد آَذْكُحُف بِالَحْرِب، »: يف الحديث الؼدسل سقء ومؽروه لؼقلف  َم

َب إَِللَّ َطْبدِ  ُب إِلَلَّ َوَما َتَؼرَّ ا اْفَحَرْضُت َطَؾْقِف، َوَما َيَزاُل َطْبِدي َيَحَؼرَّ ي بَِشْلٍء َأَحبَّ إَِللَّ ِمؿَّ

، بِالـََّقافِِؾ َححَّك ُأِحبَُّف، َفنَِذا َأْحَبْبُحُف: ُكـُْت َسْؿَعُف الَِّذي َيْسَؿُع بِِف، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر بِفِ 

ـِ اْسَحَعاَذكِل َوَيَدُه الَّحِل َيبْطُِش بِفَ  ُْططَِقـَُّف، َوَلئِ َٕ ا، َوِرْجَؾُف الَّحِل َيْؿِشل بَِفا، َوإِْن َسَلَلـِل 

فُ  ُِطقَذكَّ وهق سـة مستحبة أقؾف ركعة وأغؾبف إحدى طشرة  اويشؿؾ ذلؽ القتر أيًض  (1)«َٕ

َوَٓ فِل  َيِزيُد فِل َرَمَضانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َكاَن َرُسقُل اهللِ »: ركعة لحديث طائشة يف الصحقحقـ

فقحافظ اإلكسان طؾك الـقافؾ بعد الػرائض مـ أجؾ  (3)«َ ْقرِِه َطَؾك إِْحَدى َطْشَرَة َرْكَعةً 

 لف يف دكقاه وديـف وأخراه.  أن يبارك اهلل 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أم حبقبة 314رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 2233رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن طائشة 334( ومسؾم رقم )2052رواه البخاري رقم )( 3)
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 ،وإيحاء الزكاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الزكاة: الركـ ال الث

ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ بؿعـك الـؿاء والزكاة والطفارة لؼقلف تعالك :وهل يف الؾغة

  .[203التوبة] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ

 مال مخصقص يف أمقال مخصقصة لطائػة مخصقصة.  :آصطَلحويف 

 امال مخصقص يمخذ مثؾ ربع العشر إن كان مـ الـؼديـ وما يؽقن مساويً ففق 

ما تخرجف إرض  الفؿا مـ أي طؿؾة ويدخؾ يف ذلؽ الحققاكات وهل السائبة وأيًض 

ومعاذ بـ  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ما قضك بف رسقل اهلل  زبقب، تؿر، شعقر، مـ إربعة إصـاف ذرة

 . اوأمقرً  اقاضقً  ملسو هيلع هللا ىلصجبؾ حقـؿا أرسؾف الـبل 

ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿: وهؿ الذيـ طـاهؿ اهلل بؼقلف: ئػف مخصقصةلطا

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

 .[20التوبة] ﴾﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 وأن يحقل الحقل لحديث - بؾقغ الـصاب :والزكاة ٓ بد لفا مـ شرصقـ أثـقـ

 .(1)«ٓ تجب يف مال زكاة حتك يحقل طؾقف الحقل»طبد اهلل بـ طؿر كان يؼقل: 

قققف، ولف حؽؿ الرفع فؾقس هذا يؼال مـ قبؾ الرأي، كؿا هذا صحقح مقؾت: 

  أكف يقافؼ لػظ الؿرفقع وهق أصح مـ الؿرفقع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـاد موقوف وهو يف حؽم الؿرفوع. ( قال األلباين: صحقح اإلس3/23رواه الرتمذي يف ســه ت شاكر ) (2)

 وهو أصح من الؿرفوع.
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وكصاب الػضة ستؿائة جرام فنذا بؾغت  اوكصاب الذهب خؿسة وثؿاكقـ جرامً 

هذا الؿبؾغ تؼقم بسعر يقمفا ويخرج معؾك الؿائة الريال ريالقـ وكصػ وطؾك إلػ 

 . لخاخؿسة وطشريـ....... 

ويدخؾ يف ذلؽ طروض التجارة وهل واجبة طؾك الؼقل الصحقح مـ أققال 

الؿسللة خالفقة بقـ أهؾ العؾؿ لؽـ هذا الؼقل الراجح الذي كعتؼده فأهؾ العؾؿ 

ثؿ زكاة ما تخرجف ، لؾشقكاين ولؿـ كحا كحقه يف هذه الؿسللة اوكديـ اهلل بف خالفً 

َلْقَس فِقَؿا ُدوَن َخْؿَسِة َأْوُسٍؼ »: لحديث اعة إصـاف الؿذكقرة آكػً إرض يف إرب

والصاع أربعة أمداد بؽػ الرجؾ الؿتقسط وتؼدر  اوالقسؼ ستقـ صاطً  (1)«َصَدَقةٌ 

 نذا بؾغت هذا الؿبؾغ فػقفا تػف إٓ قؾقاًل  اقدًح  13أن بالؼدح الصـعاين 

السقاين إن كاكت تسؼك مـ ماء السؿاء فػقفا العشر وإن كاكت بألة والؿسـك و

ڭ ﴿: وهذا واجب لؼقلف تعالك ملسو هيلع هللا ىلصفػقفا كصػ العشر هذا ما وضحف رسقل اهلل 

 ﴾ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

َفنِْن ُهْؿ َأَصاُطقا لَِذلَِؽ، َفَلْطِؾْؿُفْؿ »: وحديث معاذ بـ جبؾ الؿتؼدم وفقف، [220البؼرة: ]

ـْ َأْ ـَِقائِِفْؿ َوُتَردُّ َطَؾك ُفَؼَرائِِفؿْ َأنَّ اهللَ اْفَحَرَض َطَؾْقِفْؿ َصَدَقًة فِل َأمْ   (1)«َقالِِفْؿ ُتْمَخُذ ِم

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿: وهؽذا جاء التفديد والقطقد لؿـ مـعفا قال تعالك

ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىبيب جت حت خت 

مج جح مح جخ حخ مخ جس ﴿: وقال تعالك، [240آل طؿران] ﴾متىت يت جث مث ىث

 .[00-01الؿدثر ] ﴾حس خس مس حص مص جض حض خض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ(، طن أبي سعقد الخدري 535( ومسؾم برقم )2334رواه البخاري برقم )( 2)

  .(1/233(، ومسؾم )2350( )1/115رواه البخاري ) (1)
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: وقال تعالك

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

  ﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج

َّٓ »: ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل، [30-11 :الحاقة] َفا، إِ َٓ ُيَمدِّي ِمـَْفا َحؼَّ ٍة،  َٓ فِضَّ ـْ َصاِحِب َذَهٍب َو َما ِم

ـْ َكاٍر، َفُلْحِؿَل َطَؾْقَفا فِل َكاِر َجَفـََّؿ، َفُقْؽَقى  إَِذا َكاَن َيْقمُ  َحْت َلُف َصَػائُِح ِم اْلِؼَقاَمِة، ُصػِّ

ـَ َأْلَػ  َؿا َبَرَدْت ُأِطقَدْت َلُف، فِل َيْقٍم َكاَن ِمْؼَداُرُه َخْؿِسق بَِفا َجـُْبُف َوَجبِقـُُف َوَضْفُرُه، ُكؾَّ

ـَ الْ  ا إَِلك الـَّارِ َسـٍَة، َححَّك ُيْؼَضك َبْق ا إَِلك اْلَجـَِّة، َوإِمَّ : ويؼقل (1)«ِعَبادِ، َفَقَرى َسبِقَؾُف، إِمَّ

، َفَؾْؿ ُيَمدِّ َزَكاَتُف ُم َِّؾ َلُف َماُلُف َيْقَم الِؼَقاَمِة ُشَجاًطا َأْقَرَع َلُف َزبِقَبحَ » ًٓ ـْ آَتاُه اهللُ َما ُقُف َم اِن ُيَطقَّ

 ُثؿَّ َيُؼقُل َأَكا َماُلَؽ َأَكا َكـُْزَك، ُثؿَّ َتَلَ: -َيْعـِل بِِشْدَقْقِف  -َيْلُخُذ بِِؾْفِزَمحَْقِف َيْقَم الِؼَقاَمِة، ُثؿَّ 

 ففذا الؿال فتـة يف الدكقا وطذاب يف أخرة.  (1)«﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿

وهؽذا ما يتعؾؼ ببفقؿة إكعام فبفقؿة إكعام هل اإلبؾ والبؼر والغـؿ وٓ 

ة التل ترطك أكثر الحقل أما التل لقست سائؿة أو أطدت لؾتجارة تجب إٓ يف السائؿ

فال زكاة طؾقفا إكؿا الزكاة طؾك العروض التجارية وأقؾ كصاب اإلبؾ خؿس والبؼر 

إلك  ڤثالثقن والغـؿ أربعقن ثؿ طؾك التػصقؾ الذي كتبف أبقبؽر ٕكس بـ مالؽ 

 . (3)البحريـ

مثؾ العسؾ لؿ يرد فقف شلء وهـاك بعض الؿسائؾ الؿفؿة يف هذا الباب 

وهؽذا فقؿا يتعؾؼ بالعبد والػرس وأٓت التل يستخدمفا الشخص مثؾ ضروف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 1/240( )543رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤرة ( طن أبي هري2334رواه البخاري رقم )( 1)

 (. 2342رواه البخاري رقم )( 3)
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َلْقَس »: السقارة التل أطدها لؾتغؾقات وهؽذا الثالجة هذه ٓ زكاة طؾقفا لحديث الغاز

َٓ َفَرِسِف َصَدَقةٌ  يـ لؾـاس وهؽذا الشخص الذي هق مدا (1)«َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ فِل َطْبِدِه َو

ويسلل الـاس ديقن كثقرة فنن كان يظـ هبذه إمقال أهنا سرتجع وجب طؾقف أن 

يزكقفا وإذا كان ٓ يظـ ذلؽ فقـتظر حتك تدفع لف فنن دفعت زكك طـفا مرة واحدة 

وإن كاكقا معسريـ وكاكت إمقال قؾقؾة فال بلس أن ، كؿا قال كثقر مـ أهؾ العؾؿ

حتك ٓ يظؾؿ  ثقرة فال بد أن يقزطفا كؾ طام قؾقاًل يحسبفا مـ الزكاة وإن كاكت ك

والؿساكقـ بحجة أن أمقالف مديـة طـد الـاس فنن الػؼراء والؿساكقـ هؿ الػؼراء 

يـتظرون طـد حؾقل الحقل مـ يعطقفؿ مـ الزكاة مـ أجؾ أن يستعقـقا هبا طؾك 

 فا اهلل والزكاة تعترب مـ محاسـ اإلسالم الخالدة وهل التل كػؾ ،صاطة اهلل 

لؾػؼراء والؿساكقـ قبؾ أن يؼقل أطداء اإلسالم مـ القفقد والـصارى بحؼقق 

اإلكسان أو التؽافؾ آجتؿاطل فاهلل راطك هذا إمر أيؿا مراطاة وذلؽ أن يعطك 

الػؼقر والؿسؽقـ وإرمؾة وابـ السبقؾ مـ هذه إمقال التل بقد إثرياء وهؽذا 

أن هذه إمقال التل بليديفؿ لقست أمقالفؿ وإكؿا هل  يجب طؾك إثرياء أن يعؾؿقا

ويجب طؾقفؿ أن ٓ يسقسقها بلن يعطقها إلك مشايخ الؼبائؾ أو  مال اهلل 

باطتبار أهنؿ  لؾؿسمولقـ الذيـ هؿ أثرياء وأما الػؼراء والضعػاء فنهنؿ يعطقهنؿ قؾقاًل 

 اجرهؿ فنن اهلل لقسقا بلققياء ويصرفقهنؿ هبذا الؼؾقؾ طـ أبقاب بققهتؿ ومت

بلمقالف يؿـة سقسللفؿ طـ ذلؽ يقم الؼقامة فالؽثقر مـ الؿسؾؿقـ يجعؾ مـ يعبث 

الذيـ هؿ قعقد بققهتؿ مـ  افً ويسرة وأهؾ الحاجة والذيـ ٓيسللقن الـاس إلحا

. كذلؽ يدخؾ يف هذا الباب قن الحؼقر مـ الؿال فال يتحصؾقكفالرجال والـساء يتؿـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 541( ومسؾم رقم )2350رواه البخاري رقم )( 2)
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َزَكاَة الِػْطرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَض َرُسقُل اهللِ »: ـ طؿر يف الصحقحقـزكاة الػطر وحديث اب

ِغقرِ  َكرِ َوإُْكَ ك، َوالصَّ ، َوالذَّ ـْ َشِعقرٍ َطَؾك الَعْبِد َوالُحرِّ ـْ َتْؿرٍ، َأْو َصاًطا ِم َصاًطا ِم

ى َقْبَؾ ُخُروِج الـَّاِس  ، َوَأَمَر بَِفا َأْن ُتَمدَّ ـَ ـَ الُؿْسِؾِؿق َلَةِ َوالَؽبِقرِ ِم أو مـ  (1)«إَِلك الصَّ

 .مـ الزكاة التل حث اهلل سبحـف وتعالك طؾقفا اغالب ققت البؾد ففل أيًض 

طؾك الػؼراء  اوفقفا تقسعة أيًض  ،أهنا صفرة لؾصائؿ مـ الؾغق والرفث: وفائدتفا

 والؿساكقـ يف يقم العقد. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 540( ومسؾم رقم )2031رواه البخاري رقم )( 2)
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 ،وصقم رمضان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الصقام: الركـ الرابع

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: بؿعـك اإلمساك قال تعالك: يف الؾغة

 : الؽالم ومـف ققل الـابغة الجعدي وذلؽ أهنا أمسؽت طـ، [12مريم: ]

ـــؾ  ـــائؿةخق ـــر ص ـــؾ  ق ــــام وخق  صقــ

 

 تحت الؾجام وأخـرى تعؾـؽ الؾجؿــــا 

  .ة طـ العدو والسعلخقؾ تعدو وأخرى واقػ بؿعـك 

يبدأ ، إمساك مخصقص يف زمـ مخصقص بشرائط مخصقصة :ويف الشرع

ڄ ڄ ڄ ﴿: مـ صؾقع الػجر الصادق إلك غروب الشؿس قال تعالك

  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

ـْ َها ُهـَا، َوَأْدَبَر »: ملسو هيلع هللا ىلص بحديث الـبل اوالؾقؾ مػسرً  [243البؼرة: ] ْقُؾ ِم إَِذا َأْقَبَؾ الؾَّ

ائِؿُ  ْؿُس َفَؼْد َأْفَطَر الصَّ ـْ َها ُهـَا، َوَ َرَبِت الشَّ ولق أكف أفطر يف بؾدة ما ثؿ  (1)«الـََّفاُر ِم

لفذا ركب طؾك متـ الطائرة فرأى الشؿس وٓ زالت بقضاء كؼقة لؽـ ٓ التػات 

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ﴿: ٕن الشؿس تجري كؿا قال تعالك

 .[34يس] ﴾ائ

ٕبل ذر حقـ غربت الشؿس )تدري أيـ تذهب( قؾت اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل 

َفا َتْذَهُب َححَّك َتْسُجَد َتْحَت الَعْرِش، َفَحْسحَلِْذَن َفُقْمَذُن َلَفا »: ورسقلف أطؾؿ قال َفنِكَّ

ـْ َحْقُث َوُيقِشُؽ َأْن َتْسُجَد، َفَلَ  ُيْؼبََؾ ِمـَْفا، َوَتْسَحْلِذَن َفَلَ ُيْمَذَن َلَفا ُيَؼاُل َلَفا: اْرِجِعل ِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طؿر ابن الخطاب 2200( ومسؾم رقم )2413رواه البخاري رقم )( 2)
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ـْ َمْغرِبَِفا، َفَذلَِؽ َقْقُلُف َتَعاَلك: ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ ِجْئِت، َفَحْطُؾُع ِم

 .(1)﴾ى ائ

فرض يف العام الثاين مـ الفجرة الـبقية  ،والصقم مـ أركان اإلسالم الخؿسة

ؾ أن يػرض صقم رمضان صقم طاشقراء وهق العاشر مـ محرم كان صقمف وكان قب

. قالقا ذا (ا هَ )مَ فؼال »: الؿديـة فرأى القفقد تصقم يقم طاشقراء ملسو هيلع هللا ىلصفريضة قدم الـبل 

َفَلَكا »: إسرائقؾ مـ طدوهؿ فصامف مقسك قالبـل هذا يقم صالح هق يقم كجك اهلل 

ت فؽان صقمف فريضة وتؼقل الربقع بـ (1).صقامف. فصامف وأمر ب«َأَحؼُّ بُِؿقَسك ِمـُْؽؿْ 

ـْ َأْصَبَح ُمْػطًِرا، َفْؾُقحِؿَّ َبِؼقََّة » غداة طاشقراء إلك قرى إكصار ملسو هيلع هللا ىلصأرسؾ الـبل »: معقذ َم

ـْ َأْصَبَح َصائًِؿا، َفؾَقُصؿ . قالت فؽـا كصقمف بعد وكصقم صبقاكـا وكجعؾ لفؿ «َيْقِمِف َوَم

 (3)حدهؿ طؾك الطعام أططقـاه ذاك حتك يؽقن طـد اإلفطارالؾعبة مـ العفـ فنذا بؽك أ

رمضان بعد ذلؽ فريضة وكان صقم طاشقراء سـة ثؿ بعد ذلؽ كسخ هذا فؽان صقم 

ـََة الَّحِل »: ملسو هيلع هللا ىلص مستحبة قال َر السَّ ... َوِصَقاُم َيْقِم َطاُشقَراَء َأْحَحِسُب َطَؾك اهللِ َأْن ُيَؽػِّ

َـّ الحَّاِسعَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقل أي ذكقب طام كامؾ (5)«َقْبَؾفُ  َُصقَم َٕ ـْ َبِؼقُت إِلَك َقابٍِؾ 
 (3)«لَئِ

واهلل تعالك أوجب  ملسو هيلع هللا ىلصبؿا تؿـاه رسقل اهلل  افقستحب صقام يقم قبؾ طاشقراء تلسقً 

وشفقد ، [241البؼرة] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿: طؾقـا صقم رمضان بؼقلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي ذر 3013رواه البخاري برقم ) صحوح:( 2)

 . ڤ( طن ابن طباس 2230(، ومسؾم رقم )300، صـ1( جـ2500رواه البخاري رقم )( 1)

 (.2232(، ومسؾم رقم )2415رواه البخاري رقم )( 3)

 .ڤ( طن أبي قتادة 2221رواه مسؾم رقم )( 0)

 .ڤ( طن ابن طباس 2230رواه مسؾم رقم )( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 97  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

وقد جاء رجؾ  (1)«وا لُِرْؤَيحِفِ ُصقُمقا لُِرْؤَيحِِف َوَأْفطِرُ »: ملسو هيلع هللا ىلص الشفر برؤية طدل واحد قال

رمضان وأمر بصقامف وأما اإلفطار فال بد مـ  ملسو هيلع هللا ىلصفشفد أكف رأى الفالل فصام الـبل 

 .الحديث «....ُصقُمقا لُِرْؤَيحِفِ » شاهديـ طدلقـ لؾحديث السابؼ

اإلسالم والبؾقغ ويتحؼؼ لؾذكر بخؿسة  :ووجقب صقم رمضان يشحرط لف

بات الشعر الخشـ حقل الػرجقـ ويضاف إلك الؿرأة أو ك آحتالمأو  اطشر طامً 

الحقض فؿـ دخؾ رمضان وهق طؾك غقر احتالم ثؿ بؾغ أثـاء رمضان وجب طؾقف 

ـِ الـَّائِِؿ َححَّك َيْسَحْقِؼَظ، »: اإلمساك ٕكف ملمقر بذلؽ لحديث ـْ َثََلَثٍة: َط ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط

ـِ  ِغقرِ َححَّك َيْؽَبَر، َوَط ـِ الصَّ  .(1)«اْلَؿْجـُقِن َححَّك َيْعِؼؾ َوَط

ويضاف إلك الصقام  - والتؿققز - والعؼؾ - اإلسالم ،وهذه شروط لؽؾ طبادة

 [241البؼرة] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵﴿: لؼقلف تعالك ،الؼدرة

فالؼقل الصحقح أن هذه أية لؿ تـسخ كؿا ذهب إلك ذلؽ ابـ طباس وسؾؿة بـ 

م والشقخة الؽبقرة ك يف حؼ الشقخ الؽبقر الفرإكقع وغقرهؿا مـ الصحابة فتبؼ

ٓ يستطقعان الصقام فقػديان طـ كؾ يقم إصعام مسؽقـ وهؽذا يف حؼ الفرمة الذيـ 

وكذلؽ ، [241البؼرة] ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵﴿ رسافر والؿريض ويؼضقان مـ أيام أخالؿ

َقاَم َقْبَؾ اْلَػْجرِ فَ »: الـقة لحديث حػصة اأيًض  ـْ َلْؿ َيْجَؿِع الصِّ فنذا دخؾ  (3)«ََل ِصَقاَم َلفُ َم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤبي هريرة ( طن أ2042(، ومسؾم رقم )2420رواه البخاري رقم )( 2)

، وأخرجه طـه البخاري موقوًفا ڤ( طن طؾي 2013(، والرتمذي رقم )0003رواه أبو داود رقم )( 1)

(، وابن ماجة رقم 2243(، وأحؿد رقم )3031رقم ) ڤمعؾؼا بصقغة الجزم، والـسائي طن طائشة 

 (. 1411( وصححه األلباين يف صحقح الجامع رقم )1002)

( طن حػصة ـ زوج 1332( والـسائي رقم )330( والرتمذي رقم )1010رقم )رواه أبو داود  صحوح:( 3)
= 
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كؿا هق  اشفر رمضان كقيت أن تصقم رمضان كؾف ولق أحدثت كؾ يقم كقة لؽان حسـً 

ققل كثقر مـ أهؾ العؾؿ أما إن تخؾؾ مرض أو سػر فاكؼطعت طـ الصقام فرتة ففـا 

 يجب طؾقؽ أن تجؿع الصقام مـ الؾقؾ. 

وكذلؽ السحقر يف حد  ،تعجقؾ الػطر وتلخقر السحقر :الصقام لف ســ مـفا

ُحقِر َبَرَكةً »ذاتف سـة مستحبة  ُروا َفنِنَّ فِل السَّ  .(1)«َتَسحَّ

: وكذلؽ الزيادة مـ أطؿال الخقر كالصدقة وقراءة الؼرآن لحديث ابـ طباس

أجقد الـاس وكان أجقد ما يؽقن يف رمضان حقـ يؾؼاه جربيؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل »

أجقد بالخقر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصقدارسف الؼرآن فؾرسقل اهلل فوكان يؾؼاه يف كؾ لقؾة مـ رمضان 

 .(1)«الريح الؿرسؾة

يعتؽػ العشر إواخر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصكذلؽ مـ ســف يف هذا الشفر آطتؽاف إذا كان 

 . طشريـ لقؾة ملسو هيلع هللا ىلصرمضان والعام الذي تقيف فقف الـبل 

 : ومـ آداب الصقام

َفنِِن »: ثإين صائؿ يجفر هبذا لحدي: أن الشخص إذا سبف آخر أو شتؿف فؾقؼؾ

أما يف صقام الـػؾ فؾف أن يؼقل  (3)«اْمُرٌؤ َشاَتَؿُف َأْو َقاَتَؾُف، َفْؾَقُؼْؾ: إِكِّل َصائٌِؿ، إِكِّل َصائِؿٌ 

حتك يؼطع خط الشقطان وإذا تـاول  إٓ إن كاكت ستحصؾ هـاك فتـة فؾقجفر اذلؽ سرً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 يف صحقح الجامع.  2134قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبي 

 . ڤ( طن أكس بن مالك 2051( ومسؾم رقم )330رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن ابن طباس 1304( ومسؾم رقم )2رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي هريرة 2212( ومسؾم رقم )2351رواه البخاري رقم )( 3)
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َْجُر إِْن َشاَء َذَهَب الظََّؿُل َواْبَحؾَّ »: صعام اإلفطار استحب لف أن يؼقل ْٕ ِت اْلُعُروُق َوَثَبَت ا

ائِِؿ ِطـَْد فِْطرِِه َلَدْطَقًة َما »: ملسو هيلع هللا ىلص الدطاء طـد اإلفطار لؼقلف اويستحب أيًض  (1)«اهلل إِنَّ لِؾصَّ

لؿ فعؾك قؾقؾ مـ فعؾك تؿر فنذا  يجد ومـ السـة أن يػطر طؾك رصب فنذا لؿ (1)«ُتَردُّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالؿاء كؿا هل سـة رسقل اهلل 

: السقاك يف جؿقع أوقات الصقام ففق سـة لحديث استحب لؾصائؿ أيًض وي

َقاِك َمَع ُكؾِّ َصَلَةٍ » ََمْرُتُفْؿ بِالسِّ َٕ حِل َأْو َطَؾك الـَّاِس  وهق  (3)«َلْقَٓ َأْن َأُشؼَّ َطَؾك ُأمَّ

بِّ » جب وٕكف يشد الؾثة ويطفر إسـان ويبقضفا ويع «َمْطَفَرٌة لِْؾَػِؿ َمْرَضاٌة لِؾرَّ

الؿالئؽة ويؼقي طؿقد الظفر فؾف طدة فقائد يف حال الصقام ويف غقره والشخص 

الذي يحافظ طؾك أسـاكف وطؾك رائحة فؿف يستؾذ أخر أن يجالسف وأن يستؿع إلك 

حديثف بخالف ما إذا كان يؿتؾؽ إسـان الؼذرة والػؿ الؿتعػـ فنن الـػقس تشؿئز 

ـْ »: مؿـ كان هذا حالف قال أكس بـ مالؽ َٓ َطـَْبَرًة َأْصَقَب ِم َٓ شَؿؿُت مسؽًا َو َو

َحِة الـَّبِلِّ 
 . (5)«ملسو هيلع هللا ىلصَرائِ

 (3)«كان إذا دخؾ بقتف بدأ بالسقاك»صقب الرائحة وهؽذا  ملسو هيلع هللا ىلصفؽان رسقل اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن 3315( والـسائي يف السـن الؽربى رقم )2132( والحاكم رقم )1313رواه أبو داود رقم )( 2)

 . ڤطبداهلل بن طؿر 

( طن ابن طؿرو بن العاص 2313( وابن ماجه رقم )3300رواه البـقفؼي يف الشعب رقم ) :ضعوف( 1)

 يف ضعقف الجامع.  2521. قال الشقخ األلباين: )ضعقف( اكظر حديث رقم ڤ

  .رواه البخاري( 3)

 . ڤ( طن أكس 1330رواه مسؾم رقم )( 0)

 . ڤ( طن طائشة 113رواه مسؾم رقم )( 1)
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ٕكف كان يصقب مـ أهؾف قبؾة ففذا إمر مـ إهؿقة بؿؽان ٓ سقؿا : قال بعضفؿ

قاكـا العقام الؿساكقـ أططاه اهلل سبحاكف هذا الػؿ صؾبة العؾؿ إذ أهنؿ قدوة كثقر مـ إخ

مـ أجؾ أن يذكر اهلل ويتؽؾؿ بف مـ أجؾ يعرب طؿا يف كػسف ٕكف لق كان يف كػسف أشقاء 

ٓ يسؿع فؾق  وما استطاع أن يعرب ربؿا يصطدم ربؿا يصاب بآفة إبؽؿ جعؾف اهلل 

طؾك كؾ شلء قدير وهق   لؽـ اهلل اكان يسؿع وٓ يستطقع أن يـطؼ لؽان ذلؽ مضرً 

  طؾقؿ حؽقؿ ففذا الػؿ لف فقائد لؽـ كثقر مـ الـاس استخدمقه يف غقر ما أراد اهلل

فتجده مـ الصباح يعبقف بالؼات والشؿة والسقجارة والػصقص والفقؾ والزر وٓ 

العظقؿ لق طض واحد لخشل مـ التسؿؿ ٓ سقؿا الشؿة  حقل وٓ ققة إٓ باهلل العؾل

إسـان بالحساسقة وكذلؽ تػسد الؾثة وتػسد الػؿ وتمثر طؾك الػؿ  التل تصقب

أضرار كثقرة بسبب الشؿة فؿـ يرضك أن يجالس مـ كان هذا حالف فق اهلل إكف يـزل مـ 

ربؿا رجقع إبؼار وإغـام أكظػ إي واهلل ٕن  اطقـ الـاس حقـؿا يراه يصـع شقئً 

هذه الشؿة ٕن اإلكسان يؿر طؾك رجقع  طـدي أن رجقع البؼر والغـؿ واإلبؾ أكظػ مـ

 هذه البفائؿ فال يـافؼ مـف ٕن اهلل جعؾ لف قبقل بخالف الشؿة أفققن مخدرات. 

وكذلؽ إكزال الؿـل بلي  ،الجؿاع حال صقامف ٕكف محرم :ويحرم طؾك الصائؿ

وما كان بؿعـك إكؾ والشرب  ،وكذلؽ إكؾ والشرب ،شؽؾ مـ أشؽالف فقحرم

 ،اوالتؼقم طؿدً  ،وكذلؽ الحجامة ،ل هل الؿغذيات يػطر هبا الصائؿكالحؼـ الت

سللت طائشة فؼالت ما بال : فؼد جاء أن معاذة بـت طبداهلل» والحقض والـػاس،

الحائض تؼضل الصقم وٓ تؼضل الصالة؟ فؼالت أحرورية أكت؟ قؾت لست 

ممر بؼضاء بحرورية ولؽـل أسلل قالت كان يصقبـا ذلؽ فـممر بؼضاء الصقم وٓ ك
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بؿعـك أكف يجب طؾك الحائض أن تػطر ولؽـ تؼضل مـ أيام أخر وهؽذا  (1)«الصالة

  .الشلن يف حؼ الـػاس

إكف شفر الؼقام ققام الرتاويح  ،شفر الرحؿة أكف :ومـ فضائؾ شفر رمضان

وكذلؽ فقف لقؾة  (1)«غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف اواحتسابً  اإيؿاكً مـ قام رمضان  «:لحديث

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: الؿباركة التل يؼقل اهلل فقفاالؼدر 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 : وسؿقت لقؾة الؼدر ٕمريـ ﴾ڄ

الؼدر بؿعـك الشرف هذا رجؾ قدير بؿعـك ذو شرف وقؾقؾ الؼدر مـ : إول

م هل( ففل مسؾؿة )سال: التؼدير وٓ ماكع أهنا تشؿؾ إمريـ لقؾة شريػة ٕن اهلل يؼقل

 .لقؾة مباركة يف غاية مـ الربكة ،مـ غروب الشؿس إلك شروقفا

 .ملسو هيلع هللا ىلصومـ فضائؾف أن العؿرة فقف تعدل حجة مع الـبل 

دلـل طؾك طؿؾ يدخؾـل : ملسو هيلع هللا ىلص والصقام بالجؿؾة لف فضائؾ فؼد قال رجؾ لؾـبل

َٓ ِمْ َؾ َلفُ »: الجـة قال ُف  ْقِم َفنِكَّ أن يـقي بذلؽ  ك مـ صام كػاًل ولؽـ طؾ (3)«َطَؾْقَؽ بِالصَّ

طـد أحد  ٓ يـقي بذلؽ الرياء وٓ السؿعة وٓ إذا صام يرى أن لف فضاًل  وجف اهلل 

 . لفذا العؿؾ الذي يؼقم بف اكاتؿً  فؾقؽـ مـ الـاس فنكف إذا طؿؾ طؿاًل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 331( ومسؾم رقم )321رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 113( ومسؾم رقم )33رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي أمامة 11103( وأحؿد رقم )110رواه الـسائي رقم )( 3)
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 .وحج بقت اهلل الحرام لؿـ اسحطاع إلقف سبقَل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الحج: الركـ الخامس

  .بؿعـك الؼصد: الحج لغة

قصد البقت الحرام لتلدية مـاسؽ الحج أو الحج والعؿرة بلطؿال : اوشرطً 

 ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵﴿: ؿا يف كتابفأوجبف ك واهلل ، مخصقصة

ِف َفَؾْؿ َيْرُفْث، َولَْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصيف الحج فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصورغب الـبل ، [53آل طؿران] ـْ َحجَّ لِؾَّ َم

فُ  اَرٌة لَِؿا َبْقـَُفَؿا، َوالَحجُّ »: وقال (1)«َيْػُسْؼ، َرَجَع َكَقْقِم َوَلَدْتُف ُأمُّ الُعْؿَرُة إَِلك الُعْؿَرِة َكػَّ

َّٓ الَجـَّةُ  الَؿْبُرورُ  ُفَؿا َيـِْػَقاِن اْلَػْؼَر »: وقال (1)«َلْقَس َلُف َجَزاٌء إِ ـَ اْلَحجِّ َواْلُعْؿَرِة َفنِكَّ ابُِعقا َبْق

ُكقَب َكَؿا َيـِْػل اْلؽِقُر َخَبَث اْلَحِديدِ   .(3)«َوالذُّ

ۓ ﴿: لؼقلف تعالك اهذه الػريضة فرضفا اهلل طؾك طباده طؾك مـ كان مستطقعً 

بلكف أمـ الطريؼ ووجقد  اوالسبقؾ قد جاء مػسرً ، [53آل طؿران] ﴾﮲ ﮳ ﮴﮵

الزاد فؿـ أمـ الطريؼ ووجد ما يبؾغف إلك البقت الحرام ٓ يجقز لف أن يتلخر ٕكف إن 

تلخر ربؿا فاتت طؾقف هذه الػريضة وما يستطقع أن يعقضفا فنن حج وهق شقخ كبقر 

طؾك  مـ استطاع إلقف سبقاًل : هرم أتعب كػسف وأتعب غقره ٕن بعض الـاس يؼقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 2310( ومسؾم رقم )2005رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 22305( ومسؾم رقم )1243رواه البخاري رقم )( 1)

( طن 1230سائي رقم ). ورواه الـڤ( طن طبداهلل بن مسعود 420رواه الرتمذي رقم ) صحوح:( 3)

صححه األلباين يف  ڤ( طن طبداهلل ابن مسعود 3225. ورواه أحؿد رقم )ڤطبداهلل ابن طباس 

 (. 2100الصحقحة رقم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 113  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

حساب الؿزاج يعقـ إن أراد أن يذهب وإٓ فؾقجؾس ٓ وإكؿا هق أمـ الطريؼ والزاد 

 كؿا تؼدم. 

اإلسالم..... إلخ ويضاف إلك : هل شروط وجب الصقام: وجقبفو فشروص

ٓ يستطقع ٕن رأيف برأي غقره  اأو مبعًض  ان العبد سقاء كان قـً ذلؽ كؿال الحرية ٕ

وهل  آستطاطةٓ يستطقع أحد مـ البشر أن يتحؽؿ بف كذلؽ الف الحر فنكف بخ

فؼالت يا رسقل اهلل إن  ملسو هيلع هللا ىلصالؼدرة الؿالقة والؼدرة الجسدية وقد جاءت امرأة إلك الـبل 

كبقرا ٓ يثبت طؾك الراحؾة أفلحج  افريضة اهلل طؾك طبادة يف الحج أدركت أبل شقخً 

كعؿ ولؽ »: ألفذا حج؟ قال: لفا فؼالت اامرأة صبقً وكذلؽ رفعت  (1)«عؿكَ »: . قالطـف

 ملسو هيلع هللا ىلصوقال سراقة بـ مالؽ يا رسقل اهلل ألعامـا هذا أم ٕبد؟ فشبؽ رسقل اهلل  (1)«أجر

ََبِد َأَبدٍ »: أصابعف واحدة يف إخرى وقال ِٕ َٓ َبْؾ  ـِ  َتْق  (3)«َدَخَؾِت اْلُعْؿَرُة فِل اْلَحجِّ َمرَّ

ال رجؾ أكؾ طام؟ يا رسقل اهلل فسؽت حتك قالفا الحج فؼ ملسو هيلع هللا ىلص ثؿ لؿا فرض الـبل

ولؽـ طؾك  (5)«َلْق ُقْؾُت: َكَعْؿ َلَقَجَبْت، َوَلَؿا اْسَحَطْعُحؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلص فؼال رسقل اهلل اثالثً 

حسب يسر العبد فالػريضة يف العؿر أن تحج مرة واحدة فؾق أكؽ كررهتا فلكت ملجقر 

ـْ َحجَّ َفَؾْؿ َيْرُفْث وَ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل  والحج لف  (3)«لَْؿ َيْػُسْؼ َرَجَع َكَقْقِم َوَلَدْتُف أمفِم

مقاققت إن وصؾ العبد إلقفا أحرم مـفا كؿا جاء مـ حديث ابـ طباس يف الصحقحقـ 

وقت ٕهؾ الؿديـة ذا الحؾقػة وٕهؾ الشام الجحػة وٕهؾ كجد  ملسو هيلع هللا ىلصإن الـبل : قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طبداهلل بن طباس 2330( ومسؾم رقم )2001رواه البخاري رقم )( 2)

 ( 2332رواه مسؾم رقم )( 1)

 ( والؾػظ له. 2124( ومسؾم رقم )2403رواه البخاري رقم )( 3)

 . ڤ( طن أبي هريرة 2333رواه مسؾم رقم )( 0)

 (. 44قد سبق تخريجة بحاشقة رقم )( 1)
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ـْ »: ثؿ قال - ويسؿك أن بالسعدية - قرن الؿـازل وٕهؾ القؿـ يؾؿؾؿ ، َولَِؿ َـّ َـّ َلُف ُه

ـْ َأَراَد الَحجَّ َوالُعْؿَرَة، َـّ ِمؿَّ ـْ َ ْقرِِه َـّ ِم مـ جاء مـ أهؾ كجد مـ  بؿعـك (1)«َأَتك َطَؾْقِف

قبؾ القؿـ يحرم مـ مقؼات أهؾ القؿـ وهؽذا بؼقة الؿقاققت ففذه الؿقاققت مـ أراد 

ٓ بعد أن يحرم وذلؽ أن يخؾع الؿخقط الحج أو العؿرة فال يجقز لف أن يتجاوزها إ

أو طؿرة  اورداًء ثؿ يؼقل طؾك حسب ما يريد مـ الـسؽ إما لبقؽ حجً  اوأن يؾبس إزارً 

 .يؾبل حتك يصؾ إلك البقت الحرام ثؿ يؼقم بلطؿال العؿرة ؿث

 : أطؿال العؿرة

وأطؿالفا معروفة يطقف حقل البقت سبعة أشقاط ثؿ يصؾل خؾػ مؼام 

ـ يؼرأ فقفؿا بالؽافريـ واإلخالص ثؿ بعد ذلؽ يذهب إلك ماء زمزم إبراهقؿ ركعتق

فقشرب ويدطق اهلل تعالك يؼال أن اإلمام ابـ حجر لؿا أراد أن يشرب مـ ماء زمزم 

وهؽذا ، فلططاه اهلل طؾؿ الذهبل وزيادة: صؾب مـ ربف طؾؿ اإلمام الذهبل قال العؾؿاء

الؾفؿ إين أشربف : ش يقم الؼقامة وقالابـ الؿبارك أخذ شربة مـ ماء زمزم وتذكر طط

: ملسو هيلع هللا ىلص الؿرضك إن شربقا مـف ففق طؾك حسب الـقة قال اوهؽذا أيًض ، لعطش ذلؽ الققم

َؼؿِ » ـَ السَّ ـَ الطُّْعِؿ، َوِشَػاٌء ِم َْرِض َماُء َزْمَزَم، فِقِف َصَعاٌم ِم ْٕ  .(1)«َخْقُر َماٍء َطَؾك َوْجِف ا

 : وهلل در مـ قال

 ي لؽـــــــ مــــــــزمــــــزم يف بؾــــــــــــد

 

ـــــزم  ــــــدوى زم ـــــاس بجـــ ـــــع الـ  يؼـ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طبداهلل ابن مسعود 2242( ومسؾم رقم )2011رواه البخاري رقم )( 2)

. قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر ڤ( طن ابن طباس 22223رواه الطرباين برقم ) صحوح:( 1)

 يف صحقح الجامع.  3311م: حديث رق
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  :وقال آخر

ــة ــاس قاصب ــؼقـا الـ ــد س ــزم ق ــــ زم  مــ

 

 وجقؾــــا القــــقم مــــ أطدائـــــــا شــــربا 

ففذه البئر الؿباركة جعؾفا اهلل رحؿة إلسؿاطقؾ وٕمف ثؿ صارت رحؿة وشػاء  

شرب  لؾشخص أن يػؽر بؿثؾ هذه الؿشاطر الؿؼدسة فنذا اكتفك مـلؾعالؿقـ فقـبغل 

ماء زمزم ذهب إلك الصػا استؼبؾ الؽعبة فقرفع يديف إلك السؿاء ثؿ يرفع يديف ويؼرأ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿: مـ سقرة البؼرة

 .[214البؼرة] ﴾گ ڳ

ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ : ثؿ يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل أبدأ بؿا بدأ بف :وٓ يحؿ أية ثؿ يؼقل

د وهق طؾك كؾ شلء قدير ٓ إلف إٓ اهلل كصر طبده وصدق وطده شريؽ لف الؿؾؽ ولف الحؿ

وهزم إحزاب وحده ٓ إلف إٓ اهلل مخؾصقـ لف الديـ ولق كره الؽافرون يؽرر هذا ثالث 

 ملسو هيلع هللا ىلص أبدأ بؿا بدأ بف رسقل اهلل: بؿا أراد مـ الدطاء ثؿ بعد ذلؽ يؼقل مرات ثؿ يدطق اهلل 

 اثاكقً  الؿروة يؼقل ما قالف طؾك الصػا ثؿ يؿشل شقصً ا إلكثؿ يعقد  اثؿ يبدأ بالصػا شقصً 

 .فنذا اكتفك تحؾؾ بحؾؼ أو تؼصقر اذهابً  اجقئة وشقصً  افقحسب لف شقصً 

 : أركان العؿرة

هذه هل أركان العؿرة اإلحرام بنزار ورداء ثؿ بعد ذلؽ كقة الدخقل يف اإلحرام ثؿ 

خؾع مالبسف خؾع اإلحرام  ان متؿتعً الحؾؼ أو التؼصقر فنن كا االطقاف وبعده السعل وأخقرً 

ولبس الؿخقط وتحؾؾ وتؿتع بالعؿرة إلك يقم الرتوية وهق يقم الثامـ مـ ذي الحجة فنذا 

، َوال َّجُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص جاء الرتوية صعد مع الـاس إلك مـك ويؾبل قال الـبل  .(1)«َأْفَضُؾ الَحج اْلَعجُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن طبداهلل ابن 211012( وابن أبي شقبة رقم )1042( وأبو يعؾى رقم )300رواه الشافعي رقم )( 2)
= 
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  رفع الصقت بالتؾبقة. :والؿراد بالعج

ذبح الؼربان فنذا وصؾ إلك مـك صؾك فقفا الخؿسة الػروض  :بفالؿراد  وال ج

ويف الققم التاسع يصعد مع الحجاج إلك طرفات ولقرتػع كؿا  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا هل سـة الـبل

طـ بطـ طرفة فال بد أن يصؾ إلك طرفات وهق الؿشعر الحرام فقبؼك مع  ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 تؾؽ الؾقؾة الؿسؾؿقـ إلك أن تغرب الشؿس يدطق اهلل ويحضر خطبة يقم طرفة ويف

ويقتر ٕن القتر يدخؾ يف  اوقصرً  ايـزل طؾك الؿزدلػة فقصؾل الؿغرب والعشاء جؿعً 

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ يـام وٓ يؼقم تؾؽ الؾقؾة ٕكف لؿ يمثر طـ الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصطؿقم أحاديث الـبل 

هتجد تؾؽ الؾقؾة فنذا كان يقم العقد ذهب لرمل جؿرة العؼبة الؽربى وتسؿك بتحقة 

 يقم العقد وبعدحصقات ثؿ يذهب بعد ذلؽ إلك صقاف اإلفاضة مـك يرمقفا بسبع 

يـحر أو يحؾؼ ثؿ يرجع إلك مـك فقبقت فقفا الثالثة أيام ولف أن يبؼك فقفا يقمقـ  ذلؽ

 ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹٹ﴿: كؿا قال تعالك

هذه أطؿال الحج باختصار وهل خالصة أدلة مـ كتاب اهلل ومـ سـة  [103البؼرة: ]

 . ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل رس

 : محظقرات اإلحرام

وتغطقة  - ولبس الؿخقط - والطقب ـإخذ مـ الشعر :ويحرم طؾك الؿحرم

 - والؿباشرة دون الػرج - يف الػرجوالقطء  - وطؼد الـؽاح - وقتؾ الصقد - الرأس

وتغطقة وجف الؿرأة بؿخقط كالربقع ولؽـ أن تغطل وجففا بشلء سادل مـ أطؾك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

( طن ابن 1452( وابن ماجه رقم )413، رقم )ڤ، وكحوه أخرج الرتمذي طن أبي بؽر ڤطؿر 

 امع. يف صحقح الج 2202قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم:  ڤطؿر 
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 ملسو هيلع هللا ىلصفنذا ارتؽب شلء مـ هذه الؿحظقرات فنن الـبل  - جففابحقث ٓ تشده طؾك و

 امـ ارتؽب محظقرً  آ بد أن يذبح دمً  ڤكؿا جاء طـ ابـ طباس  اجعؾ يف ذلؽ دمً 

 مـ محظقرات الحج. 

 واإلفراد.  - والؼران - التؿتع :وأكقاع الحج ثَلثة

فنن كان قد ساق الفدي ، ما كان طؾك حسب حالة الشخص :وأفضؾفا

أو زحؿف ، ومـ لؿ يلت بعؿرة فإفضؾ يف حؼف اإلفراد، يف حؼف الؼران فإفضؾ

ومـ جاء يف وقت مبؽر يف أشفر الحج واطتؿر ولؿ يسؼ الفدي فإفضؾ يف ، الققت

ـْ َأْمرِي َما اْسَحْدَبْرُت َما »: قال، تؿـك ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، حؼف التؿتع َلِق اْسَحْؼَبْؾُت ِم

َْحَؾْؾُت  َأْهَدْيُت، َوَلْقَٓ َأنَّ  َٕ  . (1)«َمِعل الَفْدَي 

ففذا الركـ العظقؿ مـ أركان اإلسالم كثقر مـ الؿسؾؿقـ الققم كسقه أو 

مـ أيـ لؽ أن ثالثؿائة ألػ وهذا : ، ويليت الشخص بتعؾقالت يؼقلايتـاسقكف طؿدً 

مـ الؽذب ٕكف لق وفر حؼ الؼات صقل العام ٓستطاع أن يحج هق وأهؾف بؾ وواحد 

وٓده فؽقػ لق وفر حؼ الؼات والسجائر كذلؽ بعض الـاس تظفر لف مشاكؾ مـ أ

فقذهب يغرم أٓف ولؽـ رقة الديـ هل التل أوصؾتف إلك هذا وإٓ لق كقى كقة 

ٕن الـقة الصادقة واإلرادة الؼقية تحؼؼ لؾعبد كؾ ما ، لف إمر  صادقة لقسر اهلل

ی جئ حئ ﴿وقال سبحاكف ، [1الطًلق: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ يريده مـ اهلل 

 .[214الـحل: ] ﴾مئ ىئ يئ جب حب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن جابر ابن طبداهلل 2122( ومسؾم رقم )2253رواه البخاري رقم )( 2)
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ فنذا أحسـ العبد واتؼك فنن اهلل يعطقف مـ خزائـف

 .[12الحجر: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

وكذلؽ الجـة  فؿـ أراد العز أو الرزق أو الرفعة فؾقطؾب ذلؽ مـ اهلل 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳  ﴿القلد ، الزوجة، الػفؿ، العؾؿ

 .[13الشورى: ] ﴾﮷ ﮸ ﮹﮴﮵ ﮶ 

فالغـل يعؾؿ أكف طؾك ابتالء والػؼقر يعؾؿ أكف يف كعؿة مـ اهلل إذ لؿ تبسط طؾقف 

 ، الـعؿة

 واهلل الؿستعان. 
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 رشوط الصالة: الدرس السادس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يؼقل اإلمام ابـ باز 

 - ورفع الحدث - والتؿققز - اإلسالم :شروط الصَلة وهل تسعة: الدرس السادس

 . والـقة - واستؼبال الؼبؾة - ودخقل الققت - وسرت العقرة - وإزالة الـجاسة

 ملسو هيلع هللا ىلصزم شرط كذا أي لزم كذا والـبل العالمة أو بؿعـك الال :الشرط بؿعـك

ـِ اْشَحَرَط َشْرًصا َلْقَس فِل كَِحاِب اهللِ َفُفَق َباصٌِؾ، َوإِِن اْشَحَرَط ِماَئَة َشْرٍط َشْرُط »: يؼقل َم

 .(1)«اهللِ َأَحؼُّ َوَأْوَثُؼ 

فالشرط هق ما يؾزم مـ طدمف العدم وٓ يؾزم مـ وجقده  :وأما يف آصطَلح

 لذاتف. وجقد وٓ طدم 

القضقء شرط لصحة الصالة فنذا اكعدم القضقء اكعدمت الصالة لحديث  مثاًل 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال كبقـا ، ابـ طؿر يف صحقح مسؾؿ َٓ َصَدَقٌة ِم َٓ ُتْؼَبُؾ َصََلٌة بَِغْقرِ ُصُفقٍر َو

 الشرط ما تصح بف العبادة وتبطؾ بعدمف. : وكستطقع أن كؼقل (1)«ُ ُؾقلٍ 

 : كـالػرق بقـ الشرط والر

 .طـ العبادة اما كان خارًج  :فالشرط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طائشة 2100( ومسؾم رقم )1003رواه البخاري رقم )( 2)

 (. 110رواه مسؾم رقم )( 1)
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ولق تلمؾت يف شروط الصالة ثؿ يف أركاهنا تجد أن  ،فقفا ما كان داخاًل  :والركـ

، العؼؾ، اإلسالم: الشروط خارج والركـ داخؾ يف العبادة فتلمؾ إلك شروط الصالة

تؽ هذه كؾفا خارجة يعـل لق صؾقت بدون إسالم بدون طؼؾ بدون تؿققز صال التؿققز

باصؾة ما تصح وكذا بؼقة شروصفا كؾف هذه هتقئة مـ أجؾ تصح الصالة فتلمؾفا خارجة 

تؽبقرة اإلحرام.... ، طـ العبادة بخالف الركـ ففق داخؾ يف العبادة الؼقام مع الؼدرة

 ،بقـ إركان والشروط يف العبادة كؾفا داخؾة يف العبادة ففذا هق الػرق الحاصؾ إلخ.

  ففق هق الػرق بقـفؿا. الزكاة... إلخ، ة يف باب الحجسقاء كان يف الصال

اسؿ جامع لؽؾ ما يحبف اهلل ويرضاه مـ إققال وإطؿال الظاهرة  :والعبادة

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ﴿ بف طباده فؿا أمر اهلل ، والباصـة

 .[13اإلسراء: ]

َفنِْن َكاَن َصائًِؿا،  إَِذا ُدِطَل َأَحُدُكْؿ، َفْؾُقِجْب،» :الصَلة بؿعـك الدطاء لحديث

، َوإِْن َكاَن ُمْػطًِرا، َفْؾَقْطَعؿْ  إذا اجتفد  ملسو هيلع هللا ىلصأي فؾقدع وهؽذا كان الـبل  (1)«َفْؾُقَصؾِّ

ْقِؾ وَيُصقُمقَن »: ٕحد يف الدطاء قال َجَعَؾ اهلل َطَؾْقُؽؿ َصَلََة َقْقٍم أْبراٍر َيُؼقُمقَن الؾَّ

ارٍ  َٓ فجَّ بؿعـك ادع  [203التوبة: ] ﴾ڻ ڻڻ﴿: وققلف تعالك (1)«الـَّفاِر َلْقُسقا بلَثَؿٍة َو

الؾَُّفؿَّ َصؾِّ َطَؾك آِل َأبِل »: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل بصدقتف  لفؿ وجاء طبداهلل بـ أبل أوىف

 ادع لل ولزوجل فؼال : فؼالت ملسو هيلع هللا ىلصوهؽذا جاءت امرأة إلك الـبل  (3)«َأْوَفك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

كظر قال الشقخ األلباين: ا ڤ( طن أكس بن مالك 2320رواه طبد ابن حؿقد يف مسـده رقم ) صحوح:( 1)

 يف صحقح الجامع.  3053حديث رقم: 

 . ڤ( طن طبداهلل بن أبي أوىف 2043( ومسؾم رقم )2012رواه البخاري رقم )( 3)
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الؿالزمة كؿا قال وهل مشتؼة مـ  (1)«وَطؾك َزوجؽ اهلل َطَؾْقؽصؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ٓ يالزمفا.  :أي ﴾ٱ ٻ  ﴿ :سبحاكف

هل أققال وأفعال مػتتحة بالتؽبقر مختتؿة بالتسؾقؿ وتعرفقن  ا:واصطَلًح 

مـزلتفا يف الشرع وأهنا الركـ الثاين وطؿقد هذا الديـ ومـ حافظ طؾقفا حػظف اهلل ومـ 

 ضقعفا ضقعف اهلل وهق مـ الؽافريـ. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صححه األلباين يف كتاب فضل  ڤ( طن جابر 21322( وأحؿد رقم )2133رواه أبو داود رقم )( 2)

 ( وصحقح أبي داود. 33رقم ) ملسو هيلع هللا ىلصالصًلة طؾى الـبي 
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وسحر ، وإزالة الـجاسة، ورفع الحدث، والحؿققز، العؼؾو، اإلسَلم: وهل تسعة

 والـقة. ، واسحؼبال الؼبؾة، ودخقل الققت، العقرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اإلسَلم -1

 وهذا الشرط يف كؾ طبادة ٓ تؼبؾ طبادة طبد ما إٓ باإلسالم فال يؼبؾ اهلل 

ڌ ڎ ﴿: يؼقل واهلل وٓ حج بغقر إسالم  وٓ صقاموٓ زكاة مـ الؽافر صالة 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: وقال تعالك، [23التوبة: ] ﴾ڳ ڳ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

مع أن الزكاة التل يدفعقهنا خقرها متعد إلك الغقر  [10التوبة: ] ﴾ۆئ ۆئ

هذا : أكا أطؿؾ مسجد كفذا قؾـا: ـفا وبقـ قبقلفا فنذا قال الؽافرولؽـ الؽػر حال بق

خقر لؽـ لقس لؽ أجر قد تحؿد مـ قبؾ الـاس لؽـ ٓ يربر لؽ هذا أن تؽقن مـ 

 ًٓ ٓ إلف إٓ اهلل : ؼدها ثؿ تؼقلفا وهلتعت الؿسؾؿقـ لؽـ كطالبؽ بؽؾؿة واحدة أو

اطؿؾ أي  فبعد ذلؽمحؿد رسقل اهلل إن قؾتفا فلكت مسؾؿ لؽ ما لـا وطؾقؽ ما طؾقـا 

ڦ ڦ ﴿: مـؽ إذن هذا الشرط إول اإلسالم قال تعالك طؿؾ صالح تؼبؾف اهلل 

واإلسالم  [41آل طؿران: ] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 . ه الؽػرضد

 : العؼؾ -2

غقر مجـقن والؿجـقن مرفـقع طــف الؼؾـؿ قؾـؿ التؽؾقـػ مرفـقع  ؽقن طاقاًل أن ي

ـِ الـَّـائِِؿ َححَّـك »: بالخؾؼ لحديث ۵رحؿة اهلل طـف وهذا مـ  ـْ َثََلَثـٍة: َطـ ُرفَِع اْلَؼَؾـُؿ َطـ
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ـِ اْلَؿْجـُقِن َححَّك َيْعِؼؾ ِغقرِ َححَّك َيْؽَبَر، َوَط ـِ الصَّ والرتمذي  رواه أحؿد (1)«َيْسَحْقِؼَظ، َوَط

وغقرهؿــا والؿجــاكقـ يختــربون يــقم الؼقامــة جــاء يف مســـد أحؿــد وطـــد الحــاكؿ مـــ 

َٓ »: قـال ملسو هيلع هللا ىلصالـبـل  حديث إسقد بـ سريع وغقـره أن َأْرَبَعـٌة َيـْقَم اْلِؼَقاَمـِة: َرُجـٌؾ َأَصـؿُّ 

،  َيْسَؿُع َشْقًئا، َوَرُجٌؾ َأْحَؿُؼ، َوَرُجٌؾ َهَرٌم، َوَرُجٌؾ َماَت فِل َفْحـَرٍة، ََصـؿُّ َفَقُؼـقُل: َربِّ ْٕ ـا ا َفَلمَّ

ـْبقَ  ْسـََلُم َوالصِّ ، َلَؼْد َجـاَء اإْلِ َْحَؿُؼ َفَقُؼقُل: َربِّ ْٕ ا ا ْسََلُم َوَما َأْسَؿُع َشْقًئا، َوَأمَّ اُن َلَؼْد َجاَء اإْلِ

ْسـََلمُ  ، َلَؼْد َجـاَء اإْلِ ا اْلَفَرُم َفَقُؼقُل: َربِّ ـا الَّـِذي  َيْحِذُفقكِل بِاْلَبْعرِ، َوَأمَّ َوَمـا َأْطِؼـُؾ َشـْقًئا، َوَأمَّ

، َما َأَتاكِل َلَؽ َرُسقٌل، َفَقْلُخُذ َمَقاثِقَؼُفْؿ َلُقطِقُعـَّـُف، َفُقْرِسـُؾ إَِلـقْ  ِفْؿ َماَت فِل اْلَػْحَرِة َفَقُؼقُل: َربِّ

ــْق َدَخؾُ  ــِدِه، َل ــٍد بَِق ــُس ُمَحؿَّ ــِذي َكْػ ــاَل: َفَقالَّ ــاَر، َق ــقا الـَّ ــْرًدا َأْن اْدُخُؾ ــْقِفْؿ َب ــْت َطَؾ ــا َلَؽاَك قَه

ففمٓء مرفقع طـفؿ الؼؾـؿ يف الـدكقا وهـذا مــ رحؿـة اهلل بـالخؾؼ لؽــ إن  (1)«َوَسََلًما

كان هذا الؿال ركاز أو أكعـام أو مـزارع ومـا  اكان لف مال فال يرفع طـف الؼؾؿ يف الزكاة أيً 

ق أن شــخص مـــ إلــك ذلــؽ وجــب طؾــك أولقائــف إخــراج هــذه الزكــاة وهؽــذا الـــائؿ لــ

أو أقؾ مـ ذلؽ ثؿ جاء وقـت الزكـاة وجـب طؾـك أولقائـف أن  إثرياء كام مائة سـة مثاًل 

والعؼـؾ هبـة مــ اهلل ، يخرجقا الزكاة طـف وهؽذا يف حؼ الصغقر هـذا يف الزكـاة خاصـة

  صالب العؾؿ أن يربل كػسـف طؾـك التعؼـؾ وأن يؼـرأ يف هـذا  اوطؾك اإلكسان خصقًص

قد مـ كؾ وجف بخالف الذكاء فؼد يحؿد مـ جفـة ويـذم مــ جفـة الباب فالعؼؾ محؿ

مـدح وإذا مدح الرجؾ فؼقؾ طؼؾف أكـرب مــ طؾؿـف كـان ذلـؽ ثــاء : أخرى وقال إدباء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأخرجه طـه البخاري موقوًفا ڤ( طن طؾي 2013(، والرتمذي رقم )0003م )رواه أبو داود رق( 2)

(، وابن ماجة رقم 2243(، وأحؿد رقم )3031رقم ) ڤمعؾؼا بصقغة الجزم، والـسائي طن طائشة 

 (. 1411( وصححه األلباين يف صحقح الجامع رقم )1002)

( طن 402والطرباين يف الؽبقر رقم )( 3313( وابن ماجه والؾػظ له رقم )2200رواه أحؿد رقم )( 1)

 يف صحقح الجامع.  442. قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: ڤاألسود 
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طؾك فعـؾ  اطؾؿف أكرب مـ طؼؾف كان ذلؽ مـؼصة يف حؼف فالعاقؾ ٓ يـدم أبدً : وإن قالقا

 اصـاحبف طــ الـزٓت ففـق دائًؿـخقذ مـ العؼـال فؽلكـف يعؼـؾ فعؾف ٓ يتعؼؾ والعؼؾ مل

 يجر صاحبف ويفدي صاحبف يف كؾ مقصـ تسرع فقف. 

 : الحؿققز -3

هذه الثالثة الشروط اذكرها يف كؾ صاطة يف كؾ طبادة قؾ مـ شروط الزكاة 

وهؽذا فالتؿققز حدده  الحج، الصقام، مـ شروط الصالة، اإلسالم والعؼؾ والتؿققز

هؾ هذا  لؽـ قبؾ بؾقغف مثاًل  اؽقن هذا العبد مؿقزً بعض أهؾ العؾؿ بالبؾقغ وذلؽ أن ي

ََلِة،» يف حؼف واجب لقس بقاجب ولؽـ َذا َبَؾُغقا َسْبًعا َواْضرُِبقُهْؿ  ُمُروا ِصْبَقاَكُؽْؿ بِالصَّ

ُققا َبْقـَُفْؿ فِل اْلَؿَضاِجعِ  فالقلد يعؾؿ مـ السابعة  (1)«َطَؾْقَفا، إَِذا َبَؾُغقا َطْشًرا، َوَفرِّ

مـ إذى أو  امـ السابعة إلك العاشرة شقئً  اـ بعد العشر لؽـ لق طؿؾ شقئً ويضرب م

فعالمات ، كذا لؽ أن تضربف حتك يؽقن يف ذهـف محطات يققػ طـدها ويذكر هبا

أو كبات الشعر الخشـ حقل  أو يحتؾؿ لقاًل  االبؾقغ أن يبؾغ الذكر خؿسة طشر طامً 

ققز وهل طالمات البؾقغ فنذا بؾغ الػرجقـ ويضاف لألكثك الحقض هذه طالمات التؿ

العبد يف أثـاء رمضان وجب طؾقف الصقم ويعزر إذا لؿ يصؿ وهؽذا فقؿا يتعؾؼ بلمر 

 الحج وهؽذا يف كؾ العبادات. 

 : رفع الحدث -4

غسؾ الجـابة  والؿؼصقد بذلؽ الطفاة مـ الحدث إصغر والؽرب فإكرب مثاًل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن طؿرو ابن شعقب طن أبقه 1( والدار قطـي رقم )2245( وأحؿد رقم )051رواه أبو داود رقم )( 2)

 صحقح الجامع. يف  0012. قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: ڤطن جده 
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ؾقـ فقجب طؾك الؿصؾل أن يغسؾ ذلؽ وإصغر القضقء لؿا يخرج مـ إحدى السبق

الؿقضع وإن كان طؾقف جـابة وجب طؾقف أن يغتسؾ فنذا لؿ يجد الؿاء فاهلل سبحاكف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: يؼقل

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[2الؿائدة: ] ﴾ڑ ک ک ک

والطفارة الؿعـقية  لطفارة تشؿؾ أمريـ اثـقـ الطفارة الحسقة وقد تؼدمتوا

كجاس وكؾ آفة وأذى صفارة الؼؾب مـ الشرك إوهل صفارة الؼؾب مـ إرجاس و

: يؼقل والبدطة والـػاق ومـ القسقاس ومـ خطرات الشقطان والرياء فاهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

إمؿ  ءدب إلقؽؿ دا»: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل ، [20حشر: ال] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  (1)«والبغضاء ٓ أققل حالؼة الشعر ولؽـ حالؼة الديـ دمـ قبؾؽؿ الحس

َٓ َيبِْع َبْعُضُؽْؿ َطَؾك َبْقِع » َٓ َتَداَبُروا، َو َٓ َتَباَ ُضقا، َو َٓ َتـَاَجُشقا، َو َٓ َتَحاَسُدوا، َو

َٓ َيْحِؼُرُه  َبْعٍض، َوُكقُكقا ِطَباَد اهللِ  َٓ َيْخُذُلُف، َو َٓ َيْظِؾُؿُف َو إِْخَقاًكا اْلُؿْسِؾُؿ َأُخق اْلُؿْسِؾِؿ، 

اٍت « الحَّْؼَقى َهاُهـَا رِّ َأْن َيْحِؼَر َأَخاُه »َوُيِشقُر إَِلك َصْدِرِه َثََلَث َمرَّ ـَ الشَّ بَِحْسِب اْمرٍِئ ِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والطقالسي رقم  ڤ( طن الزبقر ابن العوام 2021( وأحؿد رقم )1120رواه الرتمذي رقم ) :حسن( 2)

( طن الزبقر أيًضا وغقرهم. قال الشقخ األلباين: )حسن( 2223( والبقفؼي يف شعب اإليؿان رقم )53)

 (. 1034يف صحقح الجامع وصحقح الرتمذي ) 3322/2اكظر حديث رقم: 
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الحديث فال بد مـ  (1)«ِؿ َحَراٌم، َدُمُف، َوَماُلُف، َوِطْرُضفُ اْلُؿْسِؾَؿ، ُكؾُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك اْلُؿْسؾِ 

لـػس  هاتقـ الطفارتقـ وصفارة الؼؾب مؼدمة طؾك صفارة البدن أن تؽقن حاماًل 

مؼدسة بقـ جـبقؽ قؾب كقراين يحؿؾ خقر ٓ يحؿؾ فجقر يحؿؾ بر وتؼك وصدق 

ؼؼت ققل اهلل وإخالص لؾؿسؾؿقـ فلكت هبذا صرت طؾك قدر طاٍل مـ التزكقة ح

 .[20الشؿس: ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: تعالك

 : الـجاسة إزالة -5

يصؾل فقف الؿصؾل  تزال هذه الـجاسة مـ الثقب ومـ البدن ومـ الؿؽان الذي

كاكت مـ ولقغ الؽؾب أو البقل الغائط ما يؽقن بسبب  مغؾظة كاكت أو مخػػة مثاًل 

ظفر خارجل كؿا أكف مـ القذي والقدي أن يعتـل بؽؾ م االجؿاع ما يؽقن خارًج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: معـك ققلف تعالكيعتـل بؽؾ مظفر داخؾل لف وهذا 

أي طـد كؾ صالة ، [32األطراف: ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

إِنَّ »وهق كظقػ  وجب طؾك الشخص أن يتطفر وأن يؽقن بؽامؾ زيـتف لقؾؼك اهلل 

َّٓ َصقًِّبا َٓ َيْؼَبُؾ إِ ض الصالحقـ قد أطد لف حؾة اشرتاها بؿال كثقر وكان بع (1)«اهللَ َصقٌِّب 

وتلمؾ القاحد مـا إذا أراد أن يذهب ، فؽان يؾبسفا يف الصالة حتك يتجؿؾ هبا هلل 

لؽـ لق أراد أن يصؾل ، يخطب أو يتزوج يؾبس الثقاب الؿؿتازة ويحسـ مـ شلكف

ل ببدلة مـ الؿصؾقـ ربؿا يصؾل بثقاب الـقم وربؿا بعضفؿ يليت يصؾ اكالحظ كثقرً 

 العؿؾ وٓ يبالل وهذا مـ الغؾط بؾ كان إولك وإجدر يف حؼف أن يؼابؾ اهلل 

تطؾع يف أجؾ كصقرك بالؽامقرا مـ : بلكؿؾ الزيـة وٓ بلس أن يتطقب فؽقػ لق ققؾ لف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( والؾػظ له، طن ابي هريرة 2120( ومسؾم رقم )1325رواه البخاري رقم ) حوح:ص( 2)

 (. 2021رواه مسؾم رقم ) صحوح:( 1)
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التؾػزيقن أو أراد أن يتصقر مـ أجؾ جقاز أو شفادة أو بطاقة يحاول يصؾح مـ شلكف 

 . يصؾح هقلتف مع اهلل ن فؽان إولك يف حؼف أ

 : سحر العقرة -6

: وحد ذلؽ ما بقـ السرة والركبة وهذه تسؿك بالعقرة الؿغؾظة وبعضفؿ يؼقل

أن يؽقن ساتر لؿا بقـ هذيـ العقرة الؿغؾظة هل الؼبؾ والدبر لؽـ الصحقح 

الَػِخُذ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصالؿقضعقـ ٕكف ما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف ففق واجب والـبل 

وحديث  (1)«ملسو هيلع هللا ىلصرأيت بقاض فخذ الـبل »: وقد جاء مـ حديث أكس قال (1)«َطْقَرةٌ 

ـِ َطْقَرةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصجرهد قال الـبل  طؾك أن البخاري تقسط  (3)«َ طِّ َفِخَذْيَؽ: َفنِنَّ اْلَػِخَذْي

حديث جرهد أحقط وحديث أكس أسـد لؽـ أكا يف كظري قد يؽقن هذا : يف إمر قال

طؾك جؿؾ طؾك حؿار طؾك حصان... الخ ربؿا حالة تعرتي الراكب طؾك مقتقر 

ما بخالف ما كان طؾقف قديؿ الـاس يف هذه إيام مع وجقد السرت  اكقطً  ػالثقاب تختؾ

لؿا بقـ السرة والركبة بؾ  االؽايف ففذا إولك أن يؼال يف هذه الؿسللة أن يؽقن ساترً 

هذا  اوهؽذا أيًض ، كؿا هق حال الؿصؾقـ الققم كاماًل يـبغل أن يؽقن قد سرت جسده 

مـ تؿام السرت ويشؿؾ هذا الرجال والـساء لؽـ يضاف إلك الؿرأة أن تؽقن مختؿرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طن ابن طباس وجرهد ومحؿد ابن  «ما يذكر يف الػخذ»( باب 2/201رواه البخاري معؾؼا ) صحوح:( 2)

، ڤطباس  طن ابن( طـه و1350( طن جرهد والرتمذي رقم )0020، وأبو داود رقم )ڤجحش 

 ( يف صحقح الجامع. 2243قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: )

 ( طن جرهد. 21525رواه: أحؿد رقم )( 1)

( 110( والطرباين يف الؽبقر رقم )33322( والحاكم رقم )11104رواه أحؿد رقم ) صحوح:( 3)

 ڤ( طن محؿد ابن جحش 323( وطبدا بن حؿقد رقم )3003والبقفؼي يف السـن الؽربى رقم )

 ( يف صحقح الجامع. 3502قال الشقح األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 118 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

قالت أم سؾؿة فؽقػ يصـعـ : وتغطل قدمفا يف الصالة وخارج الصالة مـ باب أولك

ـَ ِخ رْ يُ »الـساء بذيقلفـ؟ قال  َٓ »تـؽشػ أقدامفـ قال  افؼال إذً  «شربا ق ـَ ِذَراًطا  َفُقْرِخق

 . (1)«زدن َطَؾْقفِ ي

 : دخقل الققت -7

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: وهذا شرط أمر اهلل بف قال تعالك

فصؾك يف أول  وجاء يف حديث جابر حقـؿا كزل جربيؾ إلك الـبل ، [203الـساء: ]

ـِ »: الققت ثؿ كزل يف الققم الثاين الققت آختقاري قال ـَ َهَذْي اْلَقْقُت فِقَؿا َبْق

ـِ   . أو كؿا قال (1)«اْلَقْقَحْق

فؿـ صؾك قبؾ الققت  ،لصحة الصالةفعؾك العؿقم وقت دخقل الصالة شرط 

فصالتف باصؾة ٓ بد أن كؽقن فاهؿقـ لؿثؾ هذه الؿسائؾ الشؿس ما زالت يف الػضاء 

شرط الؿغرب أن تغرب الشؿس ، غرب كؼقل لف ٓؿفؼال شخص أكا أققم أصؾل ال

ة لؿاذا؟ ٕكؽ خالػت أمر اهلل وسـة فنذا صؾقت قبؾ غروب الشؿس فصالتؽ باصؾ

الػجر لف وقتان  مثاًل  بققت الصالة افال بد أن يؽقن الشخص طارفً  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

يف  اوقت يسؿك كاذب ووقت صادق فالػجر الؽاذب هق أن يؽقن الضقء طؿقديً 

 : الػؼفاء كذكب السرحان قال الشاطرالػضاء قال بعض 

ــــــؿ بـــــلول مـــــا تـــــراه  فــــــــَل تحؽـــ

 

ــــــذوبفـــــلو  ــــــر كـ ــــــع فجـ  ل صالــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( وطبد الرزاق رقم 1332( والـسائي رقم )2332( والرتمذي رقم )220رواه مسؾم رقم ) صحوح:( 2)

 (. 020أكظر السؾسؾة الصحقحة رقم ) ڤ( طن ابن طؿر 25540)

( وابن حبان رقم 112( وكحوه الـسائي رقم )3042( وأحؿد رقم )353)رواه أبو داود رقم  صحوح:( 1)

 . ڤ( وطن جابر 2031)
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ما بقـ الؾقؾ والـفار ثؿ وقت  فاصاًل  امعرتًض  اثؿ الػجر الصادق الذي يليت ضقءً 

صالة الظفر حقـؿا تزول الشؿس طـ كبد السؿاء وقت صالة العصر أن يؽقن ضؾ 

الشلء مثؾف وقت الؿغرب حقـؿا تغرب الشؿس وٓ ترى طؾك قؿؿ الجبال الؿجاورة 

عشاء وقت غروب الشػؼ إحؿر ويؿتد إلك كصػ الؾقؾ فؿـ قدم لؽ ووقت صالة ال

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿الصالة طؾك وقتفا يؽقن خالػ مدلقل ققل اهلل 

  .[203الـساء رقم: ] ﴾ہ ہ

 : اسحؼبال الؼبؾة -8

ڱ ڱ ں ﴿:  تعالك أمر بذلؽ فؼال سبحاكفشرط مـ شروط الصالة ٕن اهلل

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴

فؿر رجؾ مـ الذيـ صؾقا مع رسقل اهلل إلك الؽعبة الؿشرفة  [200البؼرة: ] ﴾

أشفد باهلل أكف : يف الؿديـة فؼال ملسو هيلع هللا ىلصطؾك مسجد قباء وهق مسجد بعقد مـ مسجد كبقـا 

قد كزل الؾقؾة قرآن طؾك رسقل اهلل وقد أمر أن يستؼبؾ الؿسجد الحرام فاستدار 

ذوا دورة طؾك الؿسجد رجالفؿ وكساؤهؿ حتك جعؾقا وجقهفؿ تؾؼاء أخ الصحابة

ٕمر اهلل وأمر  وآكؼقاد وآستؿساكيعـل شدة وققة يف اإلتباع  (1)«الؿسجد الحرام

ـْ َصؾَّك َصَلََتـَا َواْسَحْؼبََؾ قِْبَؾَحـَا، َوَأَكَؾ َذبِقَحَحـَا َفَذلَِؽ الُؿْسِؾُؿ الَِّذي َلُف »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف  َم

حِفِ ِذمَّ  ُة َرُسقلِِف، َفَلَ ُتْخِػُروا اهللَ فِل ِذمَّ ففذا إمر العظقؿ كرامة ٕهؾ  (1)«ُة اهللِ َوِذمَّ

اإلسالم ومخالػة لؿا كان طؾقف القفقد والـصارى مـ استؼبال بقت الؿؼدس طؾك أكف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن الرباء ابن طازب 111( ومسؾم رقم )350رواه البخاري رقم ) صحوح:( 2)

 . ڤ( طن أكس بن مالك 304رواه البخاري رقم ) صحوح:( 1)
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ٱ ٻ ﴿ والصالة فقف بخؿسؿائة صالة ففق مؽان مؼدس ملسو هيلع هللا ىلصمسرى كبقـا محؿد 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ثالث الحرمقـ فؾقس : ففق مؽان مبارك ولقس كؿا يؼال [2اإلسراء: ] ﴾ٿ ٹ

الؽائـ يف  ملسو هيلع هللا ىلصبحرم لقس لف حرمة كحرمة الؿسجد الحرام أو حتك مسجد الـبل 

الؿديـة فنذا كان الؿصؾل يف مؽة وجب طؾقف أن يستؼبؾ طقـ الؽعبة ٕكف مشاهد لفا 

ودها وإما خارج حدودها ففق يستؼبؾ الؿسجد الحرام ٕكف فنذا كان يف مؽة إما يف حد

طـ مؽة وما جاورها فال بلس  افنذا كان خارًج  آ يستطقع أن يستؼؾ طقـ الؽعبة تؿامً 

أن يستؼبؾ مؽة الؿؽرمة ومؽة هل وسط إرض والؿسؾؿقن يف مشارق إرض 

: حقث قال جؾ وطال ومغارهبا يتجفقن إلك هذا البؾد إمقـ الذي أقسؿ اهلل تعالك بف

  ﴾ٻ پ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: وقال ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 اففذا شرط مـ شروط الصالة فنذا صؾك الؿصؾل غقر متجف إلك الؽعبة متعؿدً 

 صالتف باصؾة فال يحؾ لؿسؾؿ أن يستؼبؾ الشرق وٓ الغرب وٓ الجـقب فؾق 

شرط مـ صالتف باصؾة ٕهنا فاقدة لفأكف خالػ هذا وصؾك إلك غقر قبؾة الؿسؾؿقـ 

َلَِة َفَلْسبِِغ الُقُضقَء، ُثؿَّ اْسَحْؼبِِؾ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصشروط الؼبقل والـبل  إَِذا ُقْؿَت إَِلك الصَّ

 . (1)«...الِؼْبَؾَة َفَؽبِّرْ 

 : الـقة -9

والتؾػظ هبا بدطة ولؽـ إذا ، وهل الشرط إخقر ومعـاها الؼصد ومحؾفا الؼؾب

هذه الصالة فالـقة لفا أهؿقة كربى حتك أن قام الؿصؾل إلك الصالة فال بد أن يستشعر 

فالـقة لق كاكت إطؿال مـ غقر كقايا لؽـا قد كؾػـا بؿا ٓ يطاق : بعض الػؼفاء يؼقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤن أبي هريرة ( ط353( ومسؾم رقم )1453رواه البخاري رقم ) صحوح:( 2)
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لتؿققز العبادة طـ العادة فلكت  ابؾسان الػؼفاء لتؿققز العبادات بعضفا طـ بعض وأيًض 

هؾ لؾظفر لؾعصر..  تحدد بـقتؽ كقطقة العؿؾ فنذا كرب اإلمام فعؾك أي أساس تؽرب

: ٓ بد أن تحدد يف ذهـؽ فؾق دخؾت وأكت مؾؿقخ كؿا يؼقل العقام ثؿ بعد ذلؽ الخ

وبقـؿا هق يف الصالة أراد أن يـقي الـقة غقر صحقحة  ااهلل أكرب وطؼؾف بعقد لقس مقجقدً 

مـ شروط الؼبقل وهق الـقة فال بد مـ  اهذه الصالة غقر صحقحة ٕهنا فؼدت شرصً 

َؿا إَْطَؿاُل بِالـِّقَّاِت »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  آستشعار  .(1)«...إِكَّ

اهلل أكرب هذا مـ  اأو ملمقمً  اكقيت أصؾل فرض كذا إمامً : أما ققل بعضفؿ :تـبقف

ٓ يف حديث صحقح وٓ ضعقػ وٓ تؼقل كؿا يؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصالبدع لؿ يثبت هذا طـ الـبل 

داطل لؾـقة الـقة ٓ بد أن  تريد تصؾل العشاء فال اهلل يعؾؿ أكؽ مثاًل : بعض الؿتفقريـ

حتك ، الـؽاح.... الخ، تستحضر يف كؾ شلء حتك يف الطالق يف الظفار طـد اكعؼاد الصقم

يف طؿؾ مـ أطؿال الدكقا أردت أن تلخذ أغراض مـ السقق فلكت تخرج مـ بقتؽ وأكت 

 تـقي أشقاء تريد أن تعؿؾفا يعـل الؿجـقن هق الذي ٓ يحؿؾ كقة يؿشل هؽذا ٓ يدري

: أيـ تريد؟ قال طدن قالقا: ركب يف سقارة قالقا لف اأذكر أن واحدً ، إلك أيـ يذهب سائح

إلك طؾك أن يؿشل  طازمٕكف مجـقن هق كان ، إب إب: قال إلك إبٓ واهلل كحـ راكبقـ 

ٕكف مجـقن ما طـده هدف قد رسؿف  اطدن طادي ولق قالقا الؿخا يؼقل الؿخا صبقعل جدً 

يبؾغ أفاق العؾقا حتك أن طاصؿ بـ أحؿد ، مـ بـقتف يبؾغ الؿريخفالؿم ،ويؿشل طؾقف

الؼؾقب جقالة مـفا ما تجقل حقل العرش ومـفا ما تجقل حقل : يؼقل $إكطاكل 

هـاك كقة تحؿؾ صاحبفا طؾك السؿق وآرتؼاء والعؾق وهؿؿ وكقايا أشبف ما تؽقن ، الحش

الؼؿائؿ والزبآت والؼاذورات وقد تؼدم  الؽؾب والخـزير فالخـزير ٓ يػؽر إٓ يفبـقايا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طؿر بن الخطاب 2503( ومسؾم رقم )2رواه البخاري رقم ) صحوح:( 2)
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لؽؿ حديث أبل كبشة إكؿاري فقؿا يتعؾؼ بالـقة وإن كـا قد خرجـا مـ لسان الػؼفاء يف 

الـقة إلك أطؿال الؼؾقب وإصالح الـقة وفسادها وصالح الؼؾقب وما إلك ذلؽ حقـؿا قال 

َْربََعِة كػرٍ: طبٌد رزقَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ِٕ ْكقَا  ف اهللُ َمآ وطؾؿًا ففَق َيحَِّؼل فِقِف َربَُّف َوَيِصُؾ َرِحَؿُف إِكََّؿا الدُّ

 ًٓ ِف َفَفَذا بَِلْفَضِؾ الَْؿـَاِزِل. َوَطْبٍد َرَزَقُف اهللُ ِطْؾًؿا َوَلْؿ َيْرُزْقُف َما ِف فِقِف بَِحؼِّ  َفُفَق َصادُِق َوَيْعَؿُؾ لِؾَّ

ًٓ َلعَ  أدركف بـقتف ففذا هق  (1)«ِؿْؾُت بَِعَؿِؾ ُفََلٍن فلجُرهؿا سقاءٌ الـقَِّة َوَيُؼقل: لَْق َأنَّ لِل َما

َأَٓ َوإِنَّ فِل الَجَسِد ُمْضَغًة: إَِذا َصَؾَحْت َصَؾَح الَجَسُد ُكؾُُّف، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد »إساس 

ُف، َأَٓ َوِهَل الَؼْؾُب   . (1)«الَجَسُد ُكؾُّ

ح قؾبف فنن الؼؾب يتلثر بالخطرات يف إصال اوما أحسـ أن يؽقن أحدكا مجتفدً 

بؼدر ما يعـقف الحرص  اوالـظرات والؿحسقسات والؿرئقات يتلثر الؼؾب فؽـ حريًص 

 باستؿرار.  اسؾقؿً  اطؾك إزالة ما طؾؼ يف قؾبؽ مـ الشقائب وإمراض حتك يصقر قؾبً 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قال الشقخ األلباين: ڤ( طن أبي كبشة 24020( وأحؿد رقم )1311رواه الرتمذي رقم ) صحوح:( 2)

 ( يف صحقح الجامع. 3010)صحقح( اكظر حديث رقم: 

 . ڤ( طن الـعؿان ابن بشقر 2155قم )( ومسؾم ر11رواه البخاري رقم ) صحوح:( 1)
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 أركان الصالة: الدرس السابع

 : روهل أربعة طش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق اختؾ مـفا ل جاكب الشلء إققى كلركان الؿسجد مثاًل : كؾؿة ركـ يف الؾغة

 . ركـ يطقح هبذه الجفة

اهقة أي ما ٓ تؼقم الحؼقؼة إٓ بف والركـ إن جزء الؿ: وطـد إصقلققـ فالركـ

أتك بف الؿصؾل يف صالتف أو يف طبادة مـ طباداتف صؾحت هذه العبادة فنذا ترك هذا 

أو  اكقػ سفقً : بطؾت صالتف قد يؼقل قائؾ أو جفاًل  اأو سفقً  االؿصؾل الركـ طؿدً 

: يثويف الحد [142البؼرة: ] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائەئ﴿: يؼقل واهلل  اكسقاكً 

حِل اْلَخَطَل، َوالـِّْسَقاَن، َوَما اْسُحْؽرُِهقا َطَؾْقفِ » ـْ ُأمَّ هذا كالم صحقح ٓ  (1)«إِنَّ اهللَ َوَضَع َط

يتعدي ققل ربـا وٓ ققل كبقـا هذه إركان والشروط هل طبارة طـ أحؽام وضعقة 

تحؿؾ فأية تـص طؾك أن الـاس ٓ ت اوضعفا الشارع لتعؾقؼ الحؽؿ صحة وفسادً 

أثام يعـل ذلؽ أكف يف حال الـسقان أو السفق والغػؾة ٓ يتحؿؾ اإلثؿ لؽـ لق تعؿد 

دخؾ يف الصالة ولؿ يلت بتؽبقرة اإلحرام أو لؿ يؼرأ  بطؾت العبادة وأثؿ لق أن رجاًل 

أكا ما تعؿدت أكا : هذا ترك ركـ مـ أركان الصالة هـا طبادتف باصؾة يؼقل الػاتحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن  ڤ( طن ابن طباس 4133( والطرباين يف األوسط رق )1001رواه ابن ماجه رقم ) صحوح:( 2)

الخ قال الشقخ األلباين:  «إن اهلل تجاوز طن أمتي الخطل....»( بؾػظ 3125حبان يف صحقحه رقم )

 امع. ( يف صحقح الج3121)صحقح( بؾػظ: وضع اكظر حديث رقم: )
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ٓ  أو جفاًل  اأو طؿدً  اوالركـ إن ترك سفقً  اؽـ أكت تركت ركـً كسقت كؼقل صحقح ول

يؽسب صاحبف صحة يف طبادة وإكؿا يحؽؿ طؾك هذه العبادة بالبطالن مع اكتػاء اإلثؿ 

فالخالصة أن الؿصؾل إذا جاء بصالتف تامة أركاهنا وشروصفا صحت فنذا أخؾ بشلء 

 بسجقد السفق أما الركـ مـ ذلؽ بطؾت هذه العبادة بخالف القاجب فالقاجب يجرب

ما الدلقؾ طؾك أن : لق قال قائؾ، وطؾك الؿصؾل أن يعقد صالتف والشرط فال يجرب

: لؾرجؾ الذي صؾك يف مسجده ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الـبل : الركـ ٓ يجرب؟ قؾـا هاك الدلقؾ

َؽ َلْؿ ُتَصؾِّ » ، َفنِكَّ كان يف الؿسجد فدخؾ رجؾ فصؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ أن الـبل  «اْرِجْع َفَصؾِّ

: السالم طؾقؽؿ يا رسقل اهلل قال: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصة أخؾ بلركاهنا ثؿ جاء إلك الـبل صال

َلَُم » َؽ َلْؿ ُتَصؾِّ َوَطَؾْقَؽ السَّ ، َفنِكَّ َؿ «اْرِجْع َفَصؾِّ ، َفَرَجَع ُيَصؾِّل َكَؿا َصؾَّك، ُثؿَّ َجاَء، َفَسؾَّ

، َفنِكََّؽ َلْؿ ُتَص »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾك الـَّبِلِّ  َثَلًَثا، َفَؼاَل: َوالَِّذي بََعَ َؽ بِالَحؼِّ « ؾِّ اْرِجْع َفَصؾِّ

ْؿـِل، َفَؼاَل:  ـُ َ ْقَرُه، َفَعؾِّ ـَ »َما ُأْحِس َر َمَعَؽ ِم َلَِة َفَؽبِّْر، ُثؿَّ اْقَرْأ َما َتَقسَّ إَِذا ُقْؿَت إَِلك الصَّ

َـّ َراكًِعا، ُثؿَّ اْرَفْع َححَّك
َـّ  الُؼْرآِن، ُثؿَّ اْرَكْع َححَّك َتْطَؿئِ

َتْعِدَل َقائًِؿا، ُثؿَّ اْسُجْد َححَّك َتطَْؿئِ

َفا َـّ َجالًِسا، َواْفَعْؾ َذلَِؽ فِل َصَلَتَِؽ ُكؾِّ
وطدد طؾقف  (1)«َساِجًدا، ُثؿَّ اْرَفْع َححَّك َتْطَؿئِ

معروف بعض إركان وجاءت بعض إركان يف أحاديث أخرى وهذا الحديث 

  .ملسو هيلع هللا ىلص. فاستجاب لتعؾقؿ الـبل ڤ د بـ رافعحديث الؿسلء صالتف وهق خال، بـسبتف

الصالة إذا صؾحت صؾح جؿقع العؿؾ يقم الؼقامة وإن فسدت فال حقل وٓ 

  ققة إٓ باهلل.

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 353( ومسؾم رقم )310رواه البخاري رقم ) صحوح:( 2)
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 :الؼقام مع الؼدرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الؼقام مع الؼدرة -1

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: يؼقل تعالك

ََلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوالؼـقت بؿعـك الؼقام ويليت بؿعـك الخشقع ويؼقل  [134البؼرة: ] َأْفَضُؾ الصَّ

ر ومعـك الؼـقت الؼقام وحديث أكس الضعقػ الذي يف سـده أبق جعػ (1)«ُصقُل الُْؼـُقِت 

يؼـت : قال بعضفؿ (1)«يؼـت يف الػجر حتك فارق الدكقا ملسو هيلع هللا ىلصما زال رسقل اهلل »: الرازي

جاء ، طـد الرتمذي وأحؿد وغقرهؿا، يف صالة الػجر أي يطقؾ طؾك أن الحديث ضعقػ

طؿران بـ حصقـ وهذا صحابل جؾقؾ كاكت الؿالئؽة تسؾؿ طؾقف فاكتقى فرتكت 

َصؾِّ َقائًِؿا، َفنِْن »: طـ الصالة فؼال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل فسلل الؿالئؽة التسؾقؿ طؾقف كان بف بقاسقر 

يستطقع الؼقام ولؽـ  الق أن شخًص  (3)«لَْؿ َتْسحَطِْع َفَؼاِطًدا، َفنِْن لَْؿ َتْسحَطِْع َفَعَؾك َجـٍْب 

ترك ركـ بخالف صالة الـافؾة فؾقس الؼقام  فٕكففـا صالتف غقر صحقحة  اصؾك جالًس 

ـْ َصؾَّك َقاِطًدا َفَؾُف » :ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل مـ أركاهنا لؼق افقفا ركـً  ـْ َصؾَّك َقائًِؿا َفُفَق َأْفَضُؾ، َوَم َم

ـْ َصؾَّك َكائًِؿا َفَؾُف كِْصُػ َأْجرِ الَؼاِطدِ   .(5)«كِْصُػ َأْجرِ الَؼائِِؿ، َوَم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن جابر 312رواه مسؾم رقم )( 2)

( طن أكس بن مالك 1512( والبقفؼي رقم )5( والدار قطـي رقم )21235رواه أحؿد رقم ) ضعوف:( 1)

 (. 2134. يؼول الشقخ األلباين )مـؽر( اكظر الضعقػة رقم )ڤ

 . ڤ( طن طؿران ابن حصقن 2022واه البخاري رقم )ر( 3)

 (. 2020رواه البخاري برقم ) صحوح:( 0)
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    :تؽبقرة اإلحرام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تؽبقرة اإلحرام -2

ِمْػَحـاُح »: قال ملسو هيلع هللا ىلصحديث طؾل طـد الرتمذي وغقرهؿا أن الـبل  ،الدلقؾ طؾك هذا

ــَلِة الطُُّفــقُر، َوَتْحرِيُؿَفــا الحَّْؽبِقــُر، َوَتْحِؾقُؾَفــا الحَّْســِؾقؿُ  وكــذلؽ حــديث الؿســلء  (1)«الصَّ

ــرْ »: صــالتف وفقــف ــَلَِة َفَؽبِّ ــك الصَّ ــرة هؽــذا يف بعــض  (1)«إَِذا ُقْؿــَت إَِل صرقــف، هــذه تؽبق

وترفـع ، اإلحرام إذا قالفا حرم طؾقف أن يـشغؾ بشلء غقر الصالة ٓ بالؿال وٓ بالعقال

طالهؿا ولؽ القدان مؿدودة إصابع إما إلك حذو الؿـؽبقـ أو إلك فروع إذكقـ أي أ

 : ثالث كقػقات

 سـة.  ورفع القديـ، أن تتؾػظ مع الرفع ولؽ أن تشقر ثؿ تؽرب ولؽ أن تؽرب ثؿ تشقر

كثقر مـ الؿصؾقـ يليت واإلمام يف حال الركقع أو يف حال السجقد : فائدة مفؿة

َلَُة، َفَلَ َتْلُتقَها َتْسَعْقَن، َوْأتُ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصهـا الـبل  قَها َتْؿُشقَن، َطَؾْقُؽُؿ إَِذا ُأقِقَؿِت الصَّ

ؽِقـَُة  قا «أي الطؿلكقـة»السَّ فقليت البعض واإلمام  (3)«َفَؿا َأْدَرْكُحْؿ َفَصؾُّقا، َوَما َفاَتُؽْؿ َفَلتِؿُّ

الؿراد هبذه التؽبقرة إن كاكت  ماهذا غؾط لؿا كرب أن  يركعاهلل أكرب و: راكع فقؼقل

 هنا واجبة.ليـ تؽبقرة آكتؼال ٕتؽبقرة اإلحرام ف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(2002( وأحؿد رقم )131( وابن ماجه رقم )3( والرتمذي رقم )22رواه أبو داود رقم ) صحوح:( 2)

 يف صحقح الجامع.  1441(، قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 233والشافعي رقم )

 .(.353(، ومسؾم )313أخرجه البخاري ) (1)

 . ڤ( طن أبي هريرة 201( ومسؾم رقم )422رواه البخاري رقم )( 3)
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  ،والرفع مـف، والركقع، قراءة الػاتحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قراءة الػاتحة -3

 - والشافقة - والراققة - والػاتحة - ؿد هللالح: تسؿك :مـ أسؿاء الػاتحة

 والسبع الؿثاين والؼرآن العظقؿ. 

ک گ گ ﴿وإذا قرأت الػاتحة فال تستعجؾ ولؽـ اقرأها بتدبر وبتذوق 

بؼل ما هق الدلقؾ الشرطل طؾك قراءة الػاتحة؟ حديث  [10محؿد: ] ﴾گ گ ڳ ڳ

ـْ لَ َصََل  َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصطبادة يف الصحقحقـ قال الـبل  أو بلم ْؿ َيْؼَرْأ بَِػاتَِحِة الؽَِحاِب َة لَِؿ

 . (1)«الؼرآن

ـْ َصؾَّك َصََلًة َلْؿ َيْؼَرْأ فِقَفا بُِلمِّ اْلُؼْرآِن َفِفَل ِخَداٌج »: وحديث َثََلًثا َ ْقُر « َم

 ذات كؼصان. : ومعـك خداج (1)َتَؿاٍم.

 : الركقع والرفع مـف - 4-5

ڳ ڳ ڳ گ ﴿: ما الدلقؾ طؾك الركقع طؾك وجف العؿقم

: وققلف تعالك [33الحج: ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

لؽـ طؾك وجف الخصقص حديث  مع الراكعقـ [03البؼرة: ] ﴾ں ڻ ڻ﴿

َـّ َراكًِعا»: الؿسلء صالتف وفقف
وتؽقن قابض طؾك ركبتقؽ  (3)«ُثؿَّ اْرَكْع َححَّك َتْطَؿئِ

  ،وٓ بد مـ الطؿلكقـة واستقاء الظفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 350( ومسؾم رقم )313رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 351رواه مسؾم رقم )( 1)

 قد سبق تخريجه. ( 3)
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يصؾل. فؽان إذا ركع سقى ضفره  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ارأيت رسقل » :بعض الصحابةيؼقل 

 الصالة تحتاج إلك صؿلكقـة.  (1)«حتك لق صب طؾقف الؿاء ٓستؼر

ـــت صــادًقا ـــزم إن كـــ ــبَلل الع ــؾ ل  وق

 

ــــًا  ـــا مصؾق ـــت حًؼ ــــا بفـــا إن كـ  أرحـــ

بَّ »سبحان ربل العظقؿ : ويؼقل  ُكقُع َفَعظُِّؿقا فِقِف الرَّ ا الرُّ ولف أن  (3)(1)«َفَلمَّ

وِح »: يؼقل وٌس، َربُّ اْلَؿََلئَِؽِة َوالرُّ الؾُفؿَّ َلَؽ َرَكْعُت، »: ولف أن يؼقل (5)«ُسبُّقٌح ُقدُّ

ل َوَطْظِؿل َوَطَصبِل،  َوبَِؽ آَمـُْت، َولََؽ َأْسَؾْؿُت، َأْكَت َربِّل َخَشَع َسْؿِعل َوبََصرِي َوُمخِّ

ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق ْت بِِف َقَدِمل، لِؾَّ  . (3)«ـَ َوَما اْسَحَؼؾَّ

 : الرفع مـ الركقع -5

سؿع اهلل لؿـ حؿده : يف حال الركقع فنذا رفع مـ الركقع يؼقل اكان مطؿئـً 

ُثؿَّ اْرَفْع َححَّك َتْسَحِقَي »: لؾؿسلء صالتف ملسو هيلع هللا ىلصوهق قائؿ والدلقؾ ققلف  ايطؿئـ أيًض 

 . (1)«َقائًِؿا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن ابن 21342اين يف الؽبقر رقم )والطرب ڤ( طن وابصة ابن معبد 431رواه ابن ماجه رقم )( 2)

( قال الشقخ 1232، رقم )ڤ، وأخرجه أيًضا يف األوسط طن أبي برزة األسؾؿي ڤطباس 

 يف صحقح الجامع.  0331األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 

 . ڤ( طن ابن طباس 035رواه مسؾم رقم ) صحوح:( 1)

 مسللة: الدطاء يف الركوع: ( 3)

 . ڤ( طن طائشة 043ؾم رقم )رواه مس صحوح:( 0)

( طن طؾي ابن أبي 332( وأصؾه يف مسؾم رقم )210( والشافعي رقم )520رواه أحؿد رقم ) صحوح:( 1)

 . ڤصالب 

 قد سبق تخريجه ( 2)
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والجؾسة ، مـف الرفع، والسجقد طؾك إطضاء السبعة، وآطحدال بعد الركقع

والصَلة ، الجؾقس لف، والحشفد إخقر، والطؿلكقـة يف جؿقع إفعال، بقـ السجدتقـ

 والحسؾقؿحان. ، ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الـبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : آطحدال بعد الركقع -6

كستطقع أن كؼقل الرفع مع الطؿلكقـة كجعؾفا ركـ واحد وكستطقع أن كجعؾفا ركـقـ 

 معـك آطتدال مـ الركقع؟  ما الرفع مـ الركقع وآطتدال مـ الركقع: أن كؼقل

 . دل بؿعـك يعقد كؾ فؼار إلك مقضعفأن تؼقم مـ الركقع فتعت

 : قد طؾك إطضاء السبعةالسج -7

ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد َطَؾك َسْبَعِة َأْطُظٍؿ َطَؾك الَجْبَفِة، َوَأَشاَر بِقَِدِه َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف 

َعرَ  ـِ َوَٓ َكْؽِػَت ال ِّقَاَب َوالشَّ ، َوَأْصَراِف الَؼَدَمْق ـِ ْكَبَحقْ ـِ َوالرُّ  . (1)«َأْكِػِف َوالَقَدْي

 : الجؾقس بقـ السجدتقـ -8

َـّ َجالًِسا، َواْفَعْؾ َذلَِؽ »: (1)لؾؿسلء صالتف ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل 
ُثؿَّ اْرَفْع َححَّك َتْطَؿئِ

َفا إذا رفع رأسف مـ السجقد  ملسو هيلع هللا ىلصكان البـل »: ڤطائشة ولؼقل  (3)«فِل َصَلَتَِؽ ُكؾِّ

 . (5)«الؿ يسجد حتك يستقي قاطدً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متػق طؾقه. ( 2)

 واسؿه: خًلد بن رافع. ( 1)

 متػق طؾقه. ( 3)

 (. 054رواه مسؾم رقم )( 0)
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 : الطؿلكقـة يف جؿقع إفعال -9

َـّ َراكًِعا» صالتف لؾؿسلء يف ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الرسقل 
وكان الـبل  «ُثؿَّ اْرَكْع َححَّك َتطَْؿئِ

 .(1)«َصؾُّقا َكَؿا َرَأْيُحُؿقكِل ُأَصؾِّل»يطؿئـ يف صالتف ويؼقل  ملسو هيلع هللا ىلص

 ولفذا قبؾ الطؿلكقـة ) السؽقن (  آستؼرار: معـاه آصؿئـان: فائــــدة

 : الحرتقب بقـ إركان -11

  .(1)سجقدالـف ثؿ السجقد ثؿ الؼعقد ثؿ أي الؼقام ثؿ الركقع ثؿ الرفع م

  :والجؾقس لف ،الحشفد إخقر - 11-12

ِف،  إذا جؾس أحدكؿ يف الصالة فؾقؼؾ: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الرسقل  الحَِّحقَّاُت لِؾَّ

َلَ  َفا الـَّبِلُّ َوَرْحَؿُة اهللِ َوَبَرَكاُتُف، السَّ َلَُم َطَؾْقَؽ َأيُّ َؾَقاُت، َوالطَّقَِّباُت، السَّ ُم َطَؾْقـَا َوالصَّ

، َأْشَفُد َأْن  ـَ الِِحق ًدا َطْبُدُه  َٓ َوَطَؾك ِطَباِد اهللِ الصَّ َّٓ اهللُ، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ إَِلَف إِ

 . (3)«َوَرُسقُلفُ 

  (4):إخقر يف الحشفد ملسو هيلع هللا ىلص الصَلة طؾك الـبل -13

قؾـا يا رسقل اهلل كقػ الصالة طؾقؽ؟ : ؛ قالڤلحديث كعب بـ طجرة 

ْقَت َطَؾك إِْبَراِهقَؿ، َوَطَؾك »: الق ٍد، َكَؿا َصؾَّ ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ ُققُلقا: الؾَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 201رواه البخاري رقم )( 2)

وقد طؾؿفا لؾؿسيء  «صؾوا كؿا رأيتؿوين أصؾي  »وقال:  ،كان يصؾقفا مرتبة ملسو هيلع هللا ىلصوالدلقل: أن الـبي ( 1)

  «ثم»مرتبة بـ

 ( 001( ومسؾم رقم )1332رواه البخاري رقم )( 3)

 وما زاد طؾى ذلك ففو سـة.  «الؾفم صؾي طؾى محؿد.................»وذلك بلن يؼول ( 0)
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ٍد، َكَؿا َباَرْكَت  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ ُفؿَّ َباِرك َطَؾك ُمَحؿَّ آِل إِبَْراِهقَؿ، إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد، الؾَّ

 .(1)«ك آِل إِْبَراِهقَؿ إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد َطَؾك إِْبَراِهقَؿ، َوَطؾَ 

 : الحسؾقؿحان -14

 ملسو هيلع هللا ىلصيف صػة صالة الـبل  ڤلؼقل طائشة و «َوَتْحِؾقُؾَفا الحَّْسِؾقؿُ »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف 

ففق خاتؿفا  ،مـ الصالة ؾؾفالتسؾقؿ شرع لؾتح (1)«وكان يخحؿ الصَلة بالحسؾقؿ»

 . اكتفائفاوطالمة 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وابن 2144( والـسائي رقم )3110( والرتمذي رقم )532وأبو داود رقم )( 001رواه مسؾم رقم )( 2)

 (. 2513( وابن حبان رقم )2352( وأحؿد يف مسـده رقم )503ماجه رقم )

 (. 2324( وابن حبان رقم )10032( وأحؿد رقم )343( وأبو داود رقم )054رواه مسؾم رقم )( 1)
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 : الدرس الثامن

 : لصالة وهي ثامىوةواجبات ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان ، الساقط والالزم وسؿعـا وجبة أي هزة شديدةبؿعـك : القاجب يف الؾغة

َقاَل: ُقْؾـَا: اهللُ « َتْدُروَن َما َهَذا؟» ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـبل : فسؿعقا وجبة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  الصحابة مع

ـَ َخرِيًػا، َفُفَق َيْفِقي فِل الـَّاِر »َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل:  َهَذا َحَجٌر ُرِمَل بِِف فِل الـَّاِر ُمـُْذ َسْبِعق

َن، َححَّك اْكَحَفك إَِلك َقْعرَِها ْٔ  . (1)«ا

 ،التل تثبت صالب العؾؿ ومـ بركة حؾؼات التعؾقؿالعؾؿ ومـ الػقائد هذا مـ 

يصؾل الظفر بالفاجرة والعصر والشؿس  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل »: قال ڤوحديث جابر 

 : أي سؼطت وقال الشاطر (1)«كؼقة والؿغرب إذا وجبت

ـــاهؿُ  ــــًرا كف ـــقف أمقــ ـــق ط ـــت بـ  أصاط

 

ــــ السؾـــؿ ححــك كــان أول واجــب   طـــ

بؿعـك  [32الحج: ] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: وقال تعالكيعـل أول ساقط  

 سؼطت طؾك إرض. 

ًٓ  :ويف آصطَلح ويستحؼ العؼاب تاركف والعبادة  القاجب ما يثاب فاطؾف امتثا

 . باصؾة إذا افتؼرت إلك شرط أو ركـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 1400رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ( طن جابر 202( ومسؾم رقم )131رواه البخاري رقم )( 1)
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 اوكسقاكً  اترك سفقً  أما إذابطؾت العبادة  االقاجب إذا ترك طؿدً  :واجبات الصَلة

 السفق.  فنكف يجرب بسجقد
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سؿع اهلل لؿـ حؿده : وققل، جؿقع الحؽبقرات  قر تؽبقرة اإلحرام: وهل ثؿاكقة

 ،لإلمام والؿـػرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : جؿقع الحؽبقرات  قر تؽبقرة اإلحرام -1

يؽرب يف كؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الـبل  ،والرفع مـ السجقد.... الخ، والسجقد، تؽبقرة الركقع

مـ حديث ابـ مسعقد رضل اهلل  وققام وقعقد كؿا جاء طـد أحؿد والـسائلخػض ورفع 

رفع القديـ ، نوأما رفع القديـ فؽال الحآت سـة وسقف يليت تعريػ الؿسـق، تعالك طـف

 جاهاًل  اساهقً  االتؽبقر ورفع القديـ فؿـ تركف كاسقً ، وأكت تػتتح الصالة بركـ وبسـة، سـة

 . يـجرب بسجقد سفق

 : ققل سؿع اهلل لؿـ حؿده لإلمام والؿـػرد -2

َفنَِذا َرَكَع،  إِكََّؿا ُجِعَؾ اإِلَماُم لِقُْمَتؿَّ بِِف، َفنَِذا َصؾَّك َقائًِؿا، َفَصؾُّقا قِقَاًما،»: لحديث

َا َولََؽ الَحْؿُد  ـْ َحِؿَدُه، َفُؼقلُقا: َربَـّ  (1)«َفاْرَكُعقا َوإَِذا َرَفَع، َفاْرَفُعقا، َوإَِذا َقاَل: َسِؿَع اهللُ لَِؿ

: ٕكف قد جاء يف بعض الرويات اوحصؾ خالف بقـ أهؾ العؾؿ هؾ كؼقل مثؾؿا يؼقل أيًض 

: فقذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن تؼقل أكت «ؿَّ بِِف، َفَلَ َتْخحَِؾُػقا َطَؾقْفِ إِكََّؿا ُجِعَؾ اإِلَماُم لِقُْمتَ »

سؿع اهلل : ٓ طؾك اإلمام أن يؼقل: سؿع اهلل لؿـ حؿده الؾفؿ لؽ الحؿد وبعضفؿ يؼقل

ربـا ولؽ الحؿد وإمر يف ذلؽ واسع فؿـ رأى مـ : لؿـ حؿده وأكت يؾزمؽ فؼط تؼقل

ذا أو بذاك ففذا لف دلقؾ وهذا لف دلقؾ طؾك أن إمر ففؿ العؾؿاء الؿجتفديـ الؼقل هب

سؿع اهلل لؿـ حؿده تجده : ولؽـ هـاك مـ الؿصؾقـ مـ إذا قال اإلمام، ملسو هيلع هللا ىلصلحديث الـبل 

  .شؽر هلل ولؽـ لؿ يثبت يف ذلؽ شلءالحؿد وال قحربـا لؽ الحؿد ولؽ الشؽر صح: يؼقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 023( ومسؾم رقم )302رواه البخاري رقم )( 2)
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 العظقؿ يف الركقع. سبحان ربل : وققل، ربـا ولؽ الحؿد لؾؽؾ: وققل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ققل ربـا ولؽ الحؿد لؾؽؾ -3

 . ـاء طؾك اهلل والؿراد بالحؿد الث ،(1)والؿـػرد أي لإلمام والؿلمقم

  :ققل سبحان ربل العظقؿ يف الركقع -4

كان يؼقل سبحان ربل »: ملسو هيلع هللا ىلصلحديث حذيػة طـد الرتمذي وغقره أن الـبل 

القاجب مرة واحدة ومعـك سبحان أن أكزه اهلل وأقدسف سبحان « العظقؿ يف ركقطف

طؾك جـابة فقجده  ڤ أبق هريرةمػعقل مطؾؼ وهل كؾؿة تؼال لؾتعجب لؿا كان 

أيـ كـت يا أبا »: كخـس أبق هريرة فلتك قالايف بعض شقارع الؿديـة ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلـبل ا

: ملسو هيلع هللا ىلصطؾك غقر صفارة قال الـبل وأكا فؽرهت أن أجالسؽ  اكـت جـبً : هريرة؟ قال

ذات  ملسو هيلع هللا ىلصاستقؼظ الـبل : قالت أم سؾؿة اوأيًض  (1)«َيـُْجُس  َٓ ُسْبَحاَن اهللِ، إِنَّ الُؿْسِؾَؿ »

، َأْيِؼُظقا ُسْبَحا»: لقؾة فؼال ـِ ـَ الَخَزائِ ، َوَماَذا ُفحَِح ِم ـِ ـَ الِػحَ ْقَؾَة ِم َن اهللِ، َماَذا ُأْكِزَل الؾَّ

ْكَقا َطاِرَيٍة فِل أِخَرةِ  تؼال طـد ففل كؾؿة  (3)«َصَقاِحَباِت الُحَجرِ، َفُربَّ َكاِسَقٍة فِل الدُّ

ويبجؾ الرب ويؼدس  سبحان ربل العظقؿ بؿعـك أكف يـزه: التعجب فنذا قال العبد

 ،[2الجؿعة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: العظقؿ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ﴿

سبحان ربل العظقؿ : فالؿصؾل إذا كان يف الركقع يؼقل [00اإلسراء: ] ﴾ہ ہ ہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «فقولوا: ربنا ولك الحمد ،إذا قال اإلمام: سمع اهلل لمن حمده»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼوله ( 2)

 ( 332( ومسؾم رقم )135رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن أم سؾؿة 221رواه البخاري رقم )( 3)
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ى ائ ﴿أكثر مـ ذكره  االقاجب مرة ولؽ أن تؼقل طشر ٕن مـ أحب شقئً 

ولؽ أن تليت ببعض إدطقة وقد تؼدم هذا  [211البؼرة: ] ﴾ائ ەئ ەئ وئ

وٓ يجقز ، سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك الؾفؿ اغػر لل: ولؽ أن تؼقل، يف ركـ الركقع

 قراءة الؼرآن يف الركقع وٓ يف السجقد حرام هذا دلقؾ طؾك أن الديـ لقس بالؿزاج. 
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  ،ققل سبحان ربل إطؾك يف السجقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ققل سبحان ربل إطؾك يف السجقد -5

والسجقد إذٓل الـػس هلل تعالك واكؽسار واكطراح بقـ يديف وهذه حالة يحبـا 

تسجد هلل بخالف الشقطان الرجقؿ أبك أن يسجد فؾذلؽ يؼقل لؿاذا؟ ٕكؽ  اهلل 

ْقطَاُن َيْبؽِل، َيُؼقُل: َيا َوْيَؾُف »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ْجَدَة َفَسَجَد اْطَحَزَل الشَّ ـُ آَدَم السَّ َوفِل  -إَِذا َقَرَأ اْب

ُجقِد َفَسَجَد َفؾَ  -ِرَواَيِة َأبِل ُكَرْيٍب: َيا َوْيِؾل  ـُ آَدَم بِالسُّ ُجقدِ ُأِمَر اْب ُف اْلَجـَُّة، َوُأِمْرُت بِالسُّ

: والسجقد الدطاء فقف واسع والعبد يؽقن قريب مـ اهلل لحديث (1)«َفَلَبْقُت َفِؾَل الـَّارُ 

َطاءَ » ـْ َربِِّف، َوُهَق َساِجٌد، َفَلْك ُِروا الدُّ  .(1)«َأْقَرُب َما َيُؽقُن اْلَعْبُد ِم

 : سلل حاجتؽ مـ اهلل ا

ـــــ ــــــمالفاهلل يغضـــــب إن ترك  ت ســـــ

 

 وبــــــــل آدم حــــقـ يســــلل يغضــــب 

َفا، َححَّك ِشْسَع َكْعِؾِف إَِذا اْكَؼَطعَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال   يعـل  (3)«لَِقْسَلَل َأَحُدُكْؿ َربَُّف َحاَجَحُف ُكؾَّ

يريد قؾؿ أو ثقب يا رب ارزقـل ساطة وآخر يريد كظارة وذاك : واحد يريد ساطة يؼقل

چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿كؾ واحد يف رأسف شلء  أو زواجة أو طؾؿ أو الجـة وهؽذا

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ » [12الحجر: ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ َيا ِطَباِدي َلْق َأنَّ َأوَّ

َفَسَلُلقكِل َفَلْطَطْقُت ُكؾَّ »العرصة الؿستقية  «َقاُمقا فِل َصِعقٍد َواِحدٍ  َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽؿْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 42رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 0410رواه مسؾم رقم )( 1)

( 3003( وأبو يعؾى رقم )1151( والطرباين يف األوسط رقم )450رواه ابن حبان رقم ) ضعوف:( 3)

. قال ڤالك ( طن أكس بن م23112( والفقثؿي يف مجؿع الزوائد رقم )2222والبقفؼي رقم )

 ( يف ضعقف الجامع. 0502الشقخ األلباين: )ضعقف( اكظر حديث رقم )
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َّٓ َكَؿا َيـُْؼُص اْلِؿْخَقُط إَِذا ُأْدِخَؾ اْلَبْحرَ إِْكَساٍن َمْسَلَلَحُف، َما َكَؼَص َذلَِؽ ِمؿَّ   (1)«ا ِطـِْدي إِ

وٓ يـبغل لؾشخص أن  (1)«إِذا َسلْلحُُؿ اهلل َتَعاَلك فاْسَلُلقُه الِػْرَدْوَس »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ اشرطقً  اسلل أمرً اوإكؿا  اأو شرطً  ايسلل الؿستحقالت صبعً 

  ﴾ىئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 صؾحاالذي لف ويـسك الذي طؾقف وإكؿا ابدأ  طؾبوٓ يؽقن الشخص ي [242البؼرة: ]

فنذا أصؾحت كػسؽ مع اهلل فاهلل يستجقب أما إذا كان الشخص  كػسؽ مع الخالؼ 

 . كؿا يف الحديث (3)«َفَلكَّك ُيْسَحَجاُب لَِذلَِؽ »مؾطخ بالؿعاصل والذكقب 

ءأستغػر أم  :الذكقب والؿعاصل قال لفابـ الجقزي وهق طؾقف آثار  رجؾ سلل

 . لبخقرالثقب القسخ بحاجة إلك الؿاء أشد مـ ا: أدطق؟ فؼال لف

 ًٓ  حتك يؽقن كظقػ ايغسؾ كػسف بالطاطة يشغؾفا تؿامً  وهؽذا العاصل ٓ بد أو

يدطق اهلل يػتح صػحة جديدة مع أرحؿ الراحؿقـ ٕن أطؿاركا لقست  ذلؽ وبعد

أن يؽقن شديد الؿراقبة هلل تعالك ويؽثر مـ الدطاء ومـ  بليديـا فقجب طؾك الشخص

العبادة ولق افتؼر الشخص واحتاج إلك الدكقا ٓ بلس يعؿؾ يف الدكقا ولؽـ اطؿؾ 

وأكت ماسؽ لديـؽ اكتبف تػسخ لديـؽ إن فسخت سؼطت مـ طقـ اهلل ومـ طقـ 

، ؿعصقةيزطؾ مـ الطائع إذا مارس ال أصحاب معاصلالـاس حتك الـاس الذيـ هؿ 

كحـ كسلل اهلل أن يغػر لـا كعقذ باهلل كلكف : صقب أكت مؾطخ بالذكقب والؿعاصل قال

معف تصريح أن يعؿؾ الذكقب والؿعاصل الذكقب والؿعاصل مستؼبحة حتك طـد 

 . ؿققطة قد يؽقكقا شاذيـ أوٓد زكاالؽػار حتك همٓء الذيـ يف ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي ذر 1133رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 1233رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي هريرة 2021رواه مسؾم رقم )( 3)
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 والجؾقس لف. ، لوالحشفد إو، وققل ربل ا ػر لل بقـ السجدتقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ققل ربل ا ػر لل بقـ السجدتقـ -6

: قل بقـ السجدتقـيؼ ملسو هيلع هللا ىلصطـد الـسائل كان الـبل حديث حذيػة لوهذا واضح 

 . (1)مرتقـ «ػر للاغْ  بِّ رَ »

 : الحشفد إوسط -7

قام  ملسو هيلع هللا ىلصويسؿك التشفد إول واجب ولقس بركـ وٓ شرط باطتبار أن الـبل 

  .(1)إلك الثالثة ولؿ يرجع فجربه بسجقد سفق

 : الجؾقس لؾحشفد إوسط -8

ة الرجؾ ن طؾقفا إلقولقس فقف تقرك وإكؿا فقف افرتاش الؼدم إيسر ويؽق

 .وكذلؽ الؿرأة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن 2003( والحاكم رقم )13013)( وأحؿد رقم 2025( والـسائي رقم )430رواه أبو داود رقم )( 2)

 (. 330وصححه األلباين يف إرواء الغؾقل رقم ) ڤحذيػة ابن القؿان 

 (. 130( ومسؾم رقم )351رواه البخاري رقم )( 1)
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 بوان التشهد /الدرس التاسع 

 : وهق أن يؼقل، بقان الحشفد

َفا الـَّبِلُّ َوَرْحَؿُة اهللِ » َلَُم َطَؾْقَؽ َأيُّ َؾَقاُت، َوالطَّقَِّباُت، السَّ ِف، َوالصَّ الحَِّحقَّاُت لِؾَّ

َلَُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك ِطَباِد اهللِ  ، َأْشَفُد َأْن  َوَبَرَكاُتُف، السَّ ـَ الِِحق َّٓ اهللُ، َوَأْشَفُد َأنَّ  َٓ الصَّ إَِلَف إِ

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ   . «ُمَحؿَّ

ٍد َوَطَؾك »: فقؼقل، ويبارك طؾقف ملسو هيلع هللا ىلصثؿ يصؾل طؾك الـبل  ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ الؾَّ

ْقَت َطَؾك إِْبَراِهقَؿ، َوَطَؾك آِل إِ  ٍد، َكَؿا َصؾَّ ُفؿَّ آِل ُمَحؿَّ َؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد، الؾَّ ْبَراِهقَؿ، إِكَّ

ٍد، َكَؿا َباَرْكَت َطَؾك إِبَْراِهقَؿ، َوَطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ إِكََّؽ  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ َباِرك َطَؾك ُمَحؿَّ

 . «َمِجقٌد  َحِؿقٌد 

ومـ فحـة ، ومـ طذاب الؼبر، ثؿ يسحعقذ باهلل يف الحشفد إخقر مـ طذاب جفـؿ

وٓ سقؿا ، ثؿ يحخقر مـ الدطاء ما شاء، ومـ فحـة الؿسقح الدجال، ؿحقا والؿؿاتال

 : الؿلثقر مـ ذلؽ ومـف

ـِ ِطَباَدتَِؽ » ُفؿَّ َأِطـِّل َطَؾك ِذْكرَِك َوُشْؽرَِك َوُحْس ُفؿَّ إِكِّل َضَؾْؿُت َكْػِسل » ،«الؾَّ الؾَّ

َّٓ َأكْ  ُكقَب إِ ـْ ِطـِْدَك، َواْرَحْؿـِل إِكََّؽ َأْكَت ُضْؾًؿا َك ِقًرا، َوَٓ َيْغِػُر الذُّ َت، َفاْ ِػْر لِل َمْغِػَرًة ِم

ِحقؿُ   . «الَغُػقُر الرَّ
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أما يف الحشفد إول فقؼقم بعد الشفادتقـ إلك ال ال ة يف الظفر والعصر 

لعؿقم إحاديث يف ، ففق أفضؾ ملسو هيلع هللا ىلصوإن صؾك طؾك الـبل ، والؿغرب والعشاء

 .ثؿ يؼقم إلك ال ال ة، ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفا طؾك بؼقة  اطؾك الـطؼ بشفادة الحؼ تغؾقبً سؿل بذالؽ ٓشتؿالف  :الحشفد

  (1)أذكاره لشرففا

 جؿع تحقة.: ت هللالححقا -1

 أفاتوققؾ السالمة مـ ، وققؾ العظؿة، وققؾ البؼاء، السالم: ومعـاه

 وققؾ الؿؾؽ. ، والـؼص

كؾ ما صاب  - جؿقع الصؾقات الـقافؾ والػرائض والطقبات: والصؾقات -1

السالم طؾقؽ دطاء مـ الؿصؾل بالسالمة  مـ إققال وإفعال والثـاء الحسـ هلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص العامة لؾرسقل

 إحساكف.: ورحؿة اهلل -3

 زيادتف مـ كؾ خقر.: بركاتف -5

 دطاء بالسالمة لؾـػس.  - السَلم طؾقـا -3

دطاء لؾصالحقـ مـ طباد اهلل مـ مشارق إرض : وطؾك طباد اهلل الصالحقـ -1

 .ومغارهبا أن اهلل يسؾؿفؿ مـ كؾ مؽروه وكؼص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.340أكظر فتح الباري برقم )( 2)

 (.0353( ورقم )432حديث التشفد ثابت يف صحقح البخاري برقم ) فائدة:
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الؾػظة فائدة طظقؿة  الؼائؿ بحدود اهلل وحؼقق خؾؼف ويف هذه :والصالح هق

وهل أن الصالح يحضك بدطاء الؿسؾؿقـ لف مـ أرجاء إرض وذلؽ فضؾ اهلل يمتقف 

 الؾفؿ اجعؾـا مـ طبادك الصالحقـ وتب طؾقـا يا سؿقع الدطاء. ، مـ يشاء

ن إمر لبؿعـك أقر وأطرتف أن ٓ إلف إٓ اهلل وك :أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل -1

 ، امشاهد طقاكً 

أي ٓ معبقد بحؼ إٓ اهلل وإن طبد غقره فبباصؾ قال  :ؾؿة ) الحقحقد (ومعـك ك

  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿: تعالك

 .[30لؼؿان: ]

أي ٓ متبقع بحؼ إٓ رسقل اهلل : ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل اشفادة أن محؿًد  ومعـك -3

ی ی ی ی ﴿: وإن اتبع غقره فقؿا ٓ دلقؾ طؾقف فبباصؾ قال تعالك ملسو هيلع هللا ىلص

، ربوتصديؼف فقؿا أخ، صاطتف فقؿا أمرا: يؼال أيًض و [231طؿران:  آل] ﴾جئ

 . وآكتفاء طؿا هنك طـف وزجر

 . 3/535: جاء يف صحقح البخاري: الؾفؿ صؾل طؾك محؿد -3

ة اهلل ثـاؤه طؾقف طـد الؿالئؽة قال أبق العالقة صال»  قال البخاري

 . «وصالة الؿالئؽة الدطاء

 ـق هاشؿ وأزواجف.ب، آل البقت: آل محؿد -11

 .خؾقؾ الرحؿـ : إبراهقؿ -11

 هؿ ذريتف وفقفؿ إكبقاء طؾقفؿ الصؾقات والسالم. : آل إبراهقؿ -11

 ، وأكزل طؾقف الربكة: فعؾ دطاء أي: وبارك -13
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ملخقذة مـ الربكة وهق مجتؿع الؿاء وٓ يؽقن إٓ طؾك وجف الؽثرة : والبركة

ة الخقرات ودوامفا واستؿرارها يشتؿؾ الربكة يف والؼرار والثبقت وطؾقف فالربكة كثر

وأما الربكة يف العؿؾ فلن يقفؼ اهلل اإلكسان يف العؿؾ ٓ يقفؼ  - العؿؾ والربكة يف إثر

أما الربكة يف إثر بلن يؽقن لعؿؾف آثار جؾقؾة كافعة يـتػع هبا ، لف مـ كزطت مـف الربكة

وذلؽ ٕن أمتف أكثر إمؿ وٕن  ٓ كظقر لفا ملسو هيلع هللا ىلصوٓ شؽ أن بركة الـبل ، الـاس

فقؿـ اتبعف وبقرك لف يف  ملسو هيلع هللا ىلصاجتفادهؿ يف الخقر أكثر مـ اجتفاد غقرهؿ، فبقرك لف 

 . (1)طؿؾ مـ اتبعف

 : الحشفد أدلة

قؾـا السالم طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل قال كـا إذا صؾقـا خؾػ  ڤ اهلل ابـ مسعقد طـ طبد

: رسقل اهلل طؾقف وسؾؿ فؼالجربيؾ ومؽائقؾ السالم طؾك فالن وفالن فالتػت إلقـا 

َؾَقاُت َوالطَّقَِّباُت، » ِف َوالصَّ َلَُم، َفنَِذا َصؾَّك َأَحُدُكْؿ، َفْؾقَُؼْؾ: الحَِّحقَّاُت لِؾَّ إِنَّ اهللَ ُهَق السَّ

َلَُم َطَؾْقـَا َوَطَؾك طِ  َفا الـَّبِلُّ َوَرْحَؿُة اهللِ َوَبَرَكاُتُف، السَّ َلَُم َطَؾْقَؽ َأيُّ ، السَّ ـَ الِِحق َباِد اهللِ الصَّ

َؿاِء َوإَْرِض، َأْشَفُد َأْن  ِف َصالٍِح فِل السَّ ُؽْؿ إَِذا ُقْؾُحُؿقَها َأَصاَبْت ُكؾَّ َطْبٍد لِؾَّ َّٓ  َٓ َفنِكَّ إَِلَف إِ

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلفُ   . (1)«اهللُ َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

ـل كعب بـ طجرة فؼال أٓ أهدي لؽ لؼق: الرحؿـ بـ أبل لقؾك قال طبدطـ و

فؼؾـا يا  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فؼؾت بؾك فلهدها لل فؼال سللـا رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصهدية سؿعتفا مـ الـبل 

قد طؾؿـا كقػ كسؾؿ طؾقؽؿ؟ قال رسقل اهلل كقػ الصالة طؾقؽؿ أهؾ البقت فنن اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/133الشرح الؿؿتع: ( 2)

 (. 001( وأخرجه مسؾم يف الصًلة باب التشفد يف الصًلة رقم )353رواه البخاري برقم ) صحوح:( 1)
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ٍد، َكَؿا َصؾَّ ققلقا » ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ ُفؿَّ َصؾِّ َطَؾك ُمَحؿَّ ْقَت َطَؾك إِْبَراِهقَؿ، َوَطَؾك آِل الؾَّ

ٍد، َكَؿا َباَرْكَت َطَؾك  ٍد َوَطَؾك آِل ُمَحؿَّ ُفؿَّ َباِرك َطَؾك ُمَحؿَّ إِْبَراِهقَؿ، إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد، الؾَّ

 . (1)«إِْبَراِهقَؿ، َوَطَؾك آِل إِْبَراِهقَؿ إِكََّؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد 

  (1)آسحعاذة مـ أربع قبؾ الدطاء

 ويجب آستعاذة مـ أربع بعد الػراغ مـ التشفد أخر لحديث أبل 

ـْ َأْرَبٍع َيُؼقُل: الؾُفؿَّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤ هريرة َد َأَحُدُكْؿ َفْؾَقْسَحِعْذ بِاهللِ ِم إَِذا َتَشفَّ

ْحـَِة ا
ـْ فِ ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ، َوِم ـْ َطَذاِب َجَفـََّؿ، َوِم ـْ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم ْلَؿْحَقا َواْلَؿَؿاِت، َوِم

الِ  جَّ ْذ »: ويف رواية (3)«َشرِّ فِْحـَِة اْلَؿِسقِح الدَّ ِخرِ، َفْؾَقحََعقَّ ْٔ ِد ا ـَ الحََّشفُّ إَِذا َفَرَغ َأَحُدُكْؿ ِم

ْحـَِة اْلَؿْحَقا َوا
ـْ فِ ـْ َطَذاِب اْلَؼْبرِ، َوِم ـْ َطَذاِب َجَفـََّؿ، َوِم ـْ َأْرَبٍع: ِم ـْ بِاهللِ ِم ْلَؿَؿاِت، َوِم

الِ  جَّ كؿا يعؾؿفؿ  ڤ يعؾؿف أصحابف ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسقل اهلل  (5)«َشرِّ اْلَؿِسقِح الدَّ

 السقرة مـ الؼرآن. 

كان يعؾؿفؿ هذا الدطاء كؿا يعؾؿفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤ فعـ ابـ طباس

ـْ َطَذاِب َجفَ »ُققُلقا: »: السقرة مـ الؼرآن يؼقل ا َكُعقُذ بَِؽ ِم  . (3)«......ـَّؿَ الؾُفؿَّ إِكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد  ملسو هيلع هللا ىلص( وأخرجه مسؾم يف الصًلة باب الصًلة طؾى الـبي 3250رواه البخاري برقم ) صحوح:( 2)

 (. 002التشفد رقم )

 بتصرف.  «الؿوسوطة الػؼفقة الؿقسرة»( 1)

 . «الؿـتؼى»وأبو طواكه والـسائي وابن الجارود يف  .144أخرجه مسؾم: ( 3)

 . 144أخرجه مسؾم برقم: ( 0)

 . 150أخرجه مسؾم برقم: ( 1)
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 : (2)وأكقاطف (1)قبؾ السَلمالدطاء  -2

 : مـ السـة أن يتخقر الؿصؾل مـ إدطقة أتقة ما شاء وبـقع وهل

ـْ فِْحـَِة الَؿِسقِح » -1 ـْ َطَذاِب الَؼْبرِ، َوَأُطقُذ بَِؽ ِم ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم الؾَّ

ـْ فِْحـَِة  اِل، َوَأُطقُذ بَِؽ ِم جَّ ـَ الَؿْلَثِؿ الدَّ ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم الَؿْحَقا، َوفِْحـَِة الَؿَؿاِت، الؾَّ

 . (3)«َوالَؿْغَرمِ 

ـْ َشرِّ َما َطِؿْؾُت » -1 ـْ َشرِّ َما َلْؿ َأْطَؿْؾ  ،(5)لؾُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم  (3)َوِم

 . (1)«[بعد]

ُفؿَّ َحاِسْبـِل ِحَساًبا َيِسقًرا» -3  . (1)«الؾَّ

ُفؿَّ إِكِّل َضَؾْؿُت َكْػِسل »: أن يؼقل ڤأبا بؽر الصديؼ  ملسو هيلع هللا ىلصوطؾؿ الـبل  -5 الؾَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . -شػاه اهلل تعالى  -وهو مستحب وهبذا يؼول: شقخـا ( 2)

 ( بتصرف. 243طن صػة الصًلة )ص ( 1)

وضع اَلسم الـاهقة وكذالك الؿغرم: وهو األمر الذي يلثم به اإلكسان أو هو اإلثم كػسه وضًعا لؾؿدر م( 3)

قالت طائشة: فؼال له قائل ما أكثر ما تستعذ من الؿغرم يا »ويريد به الدين بدلقل تؿام الحديث 

لاْخؾافا  »اهلل، فؼال:  رسول دا فا طا وا ، وا با ذا ثا فاؽا دا ، حا ِرما ا غا ُجلا إِذا : الؿغرم: «الـفاية»وجاء يف  « إِنا الرا

ويريد به ما استدين فقؿا يؽرهه اهلل، أو يف ما يجوز ثم طجز طن أدائه، فلما دين كالؿغرم وهو الدين 

 . «احتاج إلقه وهو قادر طؾى أدائه فًل يستعاذ مـه

 أي: من شر ما فعؾت من السقئات. ( 0)

 من الحسـات يعـي: من شر تركي العؿل هبا. ( 1)

 ( والزيادة له. 330ـة )أخرجه الـسائي بسـد صحقح وابن أبي طاصم يف كتاب الس( 2)

 أخرجه أحؿد والحاكم وصححه ووافؼه الذهبي. ( 3)
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ـْ ِطـِْدَك، َواْرَحْؿـِل إِكََّؽ َأْكَت  َّٓ َأْكَت، َفاْ ِػْر لِل َمْغِػَرًة ِم ُكقَب إِ  ُضْؾًؿا َك ِقًرا، َوَٓ َيْغِػُر الذُّ

ِحقؿُ   . (1)«الَغُػقُر الرَّ

الؾُفؿ إِكِّل َأسلُلؽ ِمـ الَخقر ُكؾف َطاِجؾف وآِجؾف »: أن تؼقل ڤوأمر طائشة  -3

َما َطؾؿُت ِمـف وَما َلؿ َأطؾؿ، وَأطقُذ بِؽ ِمـ الَشرِ ُكؾِف َطاِجؾف وآِجؾف َما َطؾؿُت ِمـف وَما َلؿ 

وَما َقرَب  َأطؾؿ، وَأسلُلؽ الَجـَة وَما َقرَب إِلقفا ِمـ َققٍل َأو َطؿٍؾ، وَأطقُذ بِؽ ِمـ الـَّار

قفا ِمـ َققل َأْو َطؿٍؾ، وَأسلُلؽ ِمَؿا َسلَلؽ بِف ُمحؿٌد، وَأطقُذ بِؽ ِمَؿا َتعقَذ ِمـف ُمحؿٌد، إِل

 . (1)«وَما َقضقَت لِل ِمـ َقضاٍء َفاجعؾ َطاقِبَحف َرشًدا

أتشفد ثؿ أسلل اهلل الجـة وأطقذ : قال «ما تؼقل يف الصالة؟»: وقال لرجؾ -1

 . (3)«َحْقَلَفا ُكَدْكِدنُ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال ، كدكتؽ وٓ دكدكة معاذبف مـ الـار أما واهلل ما أحسـ د

 [باهلل: ويف رواية]الؾفؿ إين أسللؽ يا اهلل »: يؼقل يف تشفده وسؿع رجاًل  -1

إكؽ ، أن تغػر لل، أحد االذي لؿ يؾد ولؿ يقلد ومـ لؿ يؽـ لف كػمً ، إحد الصؿد

 . (5)«ُ ِػَر َلُف، َقْد ُ ِػَر َلفُ  َقْد ُ ِػَر َلُف، َقْد » :ملسو هيلع هللا ىلصأكت الغػقر الرحقؿ. فؼال 

َٓ إَِلَف »ا: وسؿع آخر يؼقل يف تشفده أيًض  -3 الؾُفؿَّ إِكِّل َأْسَللَُؽ بَِلنَّ لََؽ اْلَحْؿَد 

ْكَراِم، َيا َحلُّ َيا َققُّقُم،  َْرِض، َذا اْلَجََلِل َواإْلِ ْٕ َؿاَواِت َوا َّٓ َأْكَت، اْلَؿـَّاُن، َبِديَع السَّ ل إِكِّ ]إِ

، َقاُلقا: اهللُ «َأَتْدُروَن بَِؿا َدَطا؟»: ملسو هيلع هللا ىلص. َفَؼاَل َرُسقُل اهللِ الجـَّة، أطقذ بؽ مـ الـَّار[ َأْسَلُلَؽ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1301( ومسؾم: 430أخرجه البخاري يف رقم: )( 2)

 (. 2101أخرجه أحؿد والطقالسي والبخاري يف األدب الؿػرد وابن ماجه: واكظر الصحقحة رقم )( 1)

 أخرجه أبو داود وغقره بسـد صحقح. ( 3)

 د والـسائي وغقرهؿا وهو صحقح. أخرجه أبو داو( 0)
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َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه، َلَؼْد َدَطا اهللَ بِاْسِؿِف اْلَعظِقِؿ الَِّذي إَِذا ُدِطَل بِِف »َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل: 

 .(1)«َؾ بِِف َأْطَطكَأَجاَب، َوإَِذا ُسئِ 

ْمُت َوَما »: وكان مـ آخر ما يؼقل بقـ التشفد والتسؾقؿ -3 الؾُفؿَّ اْ ِػْر لِل َما َقدَّ

ُم  ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْطَؾـُْت، َوَما َأْسَرْفُت، َوَما َأْكَت َأْطَؾُؿ بِِف ِمـِّل، َأْكَت اْلُؿَؼدِّ َأخَّ

َٓ إِلَ  ُر،  َّٓ َأْكَت َوَأْكَت اْلُؿَمخِّ  . (1)«َف إِ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخرجه أبو داود وأحؿد وغقرهم وهو صحقح. ( 2)

 . وأبو طواكه. 332أخرجه مسؾم: ( 1)
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 سنن الصالة : الدرس العارش

 ،آسحػحاح: ومـفا، ســ الصَلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : لصَلة كقطانإطؾؿ أن ســ ا

 : ســ إققال: إول

وقد ذكرها الؿملػ يف الؿتـ وهذه الســ ٓ يؾزم الؿصؾل : ســ إفعال: ال اين

مـفا فال حرج  اأن يليت هبا ولؽـ إن فعؾفا أو بعض مـفا فؾف أجر ومـ تركفا أو ترك شقئً 

: ملسو هيلع هللا ىلصصطػك مثؾ سائر الســ ولؽـ يـبغل لؾؿسؾؿ أن يليت هبا ولقتذكر ققل الؿطؾقف، 

قا َطَؾْقَفا بِالـََّقاِجذِ » ، َوَطضُّ ـَ اِشِدي ـَ الرَّ ق  . «َطَؾْقُؽْؿ بُِسـَّحِل َوُسـَِّة اْلُخَؾَػاِء اْلَؿْفِديِّ

يـدب لؾؿصؾل أن يليت بلي دطاء مـ إدطقة التل كان يدطق هبا : آسحػحاح -1

وكذكر بعض هذه ويستػتح هبا الصالة بعد تؽبقرة اإلحرام. وقبؾ الؼراءة : ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 : إدطقة فقؿا يؾل

يسؽت بقـ التؽبقر وبقـ الؼراءة  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسقل : قال ڤطـ أبل هريرة  -1

فؼؾت بلبل وأمل يا رسقل اهلل إسؽاتؽ بقـ التؽبقر  - هـقة: قال أحسبف قال - إسؽاتف

ـَ َخَطاَياَي،  قُل قُ أَ »والؼراءة ما تؼقل؟ قال  ُفؿَّ َباِطْد َبْقـِل َوَبْق ـَ الَؿْشرِِق الؾَّ َكَؿا َباَطْدَت َبْق

ُفؿَّ اْ ِسْؾ  َكِس، الؾَّ ـَ الدَّ ك ال َّْقُب إَْبَقُض ِم ـَ الَخَطاَيا َكَؿا ُيـَؼَّ ـِل ِم ُفؿَّ َكؼِّ َوالَؿْغِرِب، الؾَّ

 . رواه البخاري ومسؾؿ وأصحاب الســ إٓ الرتمذي (1)«َخَطاَياَي بِاْلَؿاِء َوال َّْؾِج َوالَبَردِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( صحقح البخاري وأخرجه / مسؾم: يف الؿساجد ومواضع الصًلة 322رواه البخاري برقم ) صحوح:( 2)
= 
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  مـ الققت. ايسقرً  (1)هـقة :ومعـك

: وطـ َطْبَدة أن طؿر بـ الخطاب كان يجفر هبمٓء الؽؾؿات يؼقل -1

َٓ إَِلَف َ ْقُركَ » َك، َو  . (1)«ُسْبَحاَكَؽ الؾُفؿَّ َوبَِحْؿِدَك، َتَباَرَك اْسُؿَؽ، َوَتَعاَلك َجدُّ

 أي أكزهؽ التـزيف الالئؼ بجاللؽ يا اهلل.  «سبحاكؽ الؾفؿ»: معـك

 أجؿع لؽ بقـ التسبقح والحؿد. : ققؾ معـاه «وبحؿدك»: لفقق

 أي الربكة تـال بذكرك.  «وتبارك اسؿؽ»: ققلف

 أي جؾت طظؿتؽ.  «وتعالك جدك»: ققلف

 أي ٓ معبقد يف إرض وٓ يف السؿاء بحؼ سقاك.  «وٓ إلف  قرك»

 :إذا قام إلك الصالة ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل ، قال ڤ وطـ طؾل بـ أبل صالب -3

ـَ »: ثؿ قال: كرب َْرَض َحـِقًػا، َوَما َأَكا ِم ْٕ َؿاَواِت َوا ْفُت َوْجِفَل لِؾَِّذي َفطََر السَّ َوجَّ

َٓ َشرِيَؽ َلُف،   ، ـَ ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق ، إِنَّ َصََلتِل، َوُكُسؽِل، َوَمْحَقاَي، َوَمَؿاتِل لِؾَّ ـَ اْلُؿْشرِكِق

ـَ اْلُؿْس  َّٓ َأْكَت َأْكَت َربِّل، َوَأَكا َوبَِذلَِؽ ُأِمْرُت َوَأَكا ِم َٓ إَِلَف إِ ، الؾُفؿَّ َأْكَت اْلَؿِؾُؽ  ـَ ِؾِؿق

ُكقَب  َٓ َيْغِػُر الذُّ ُف  َطْبُدَك، َضَؾْؿُت َكْػِسل، َواْطَحَرْفُت بَِذْكبِل، َفاْ ِػْر لِل ُذُكقبِل َجِؿقًعا، إِكَّ

 َٓ َْخََلِق  ْٕ ـِ ا َْحَس ِٕ َّٓ َأْكَت، َواْهِدكِل  َٓ إِ ِـّل َسقَِّئَفا  َّٓ َأْكَت، َواْصرِْف َط َْحَسـَِفا إِ ِٕ َيْفِدي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 (. وغقرهؿا. 154باب ما يؼال بقن التؽبقرة اإلحرام والؼراءة رقم )

)هـقة( هي تصغقر هـة أصؾفا هـوة فؾؿا صغرت صارت هـقوة فاجتؿعت واو وياء وسبؼت إحداهؿا ( 2)

بالسؽون فوجب قؾب الواو ياء فاجتؿعت ياء أن فلدغؿت إحداهؿا يف األخرى فصارت هـقة أي قؾقًًل 

 . [025ـ صػحة  2جزء ]من الزمان. أكظر: صحقح مسؾم 

 (. 321/ ص 1رواه مسؾم ـ )ج صحوح:( 1)
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رُّ َلْقَس إِلَقَْؽ  ُف فِل َيَدْيَؽ، َوالشَّ َّٓ َأْكَت، َلبَّْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ َواْلَخْقُر ُكؾُّ ، َيْصرُِف َطـِّل َسقَِّئَفا إِ

رواه أحؿد ومسؾؿ  (1)«ُرَك َوَأُتقُب إَِلْقَؽ َأَكا بَِؽ َوإِلَْقَؽ، َتبَاَرْكَت َوَتَعاَلْقَت، َأْسَحْغػِ 

 والرتمذي وأبق داود وغقرهؿ. 

أي أجبؽ إجابة بعد إجابة ، ومعـك )لبقؽ( هق ألب بالؿؽان، إذا أقام بف

الشر لقس »ومتابعة لديـؽ بعد متابعة  و)سعديؽ( معـاه مساطده ٕمرك بعد مساطده

بالـسبة إلقؽ فنكؿا  اإلقؽ أو أكف لقس شرً أو ٓ يصعد  اأي ٓ يتؼرب بف إلقؽ تلدبً  «إلقؽ

 . ة وإكؿا هق شر بالـسبة لؾؿخؾقققـخؾؼتف لحؽؿة بالغ

 ملسو هيلع هللا ىلصبلي شلء كان كبل اهلل ، قال سللت طائشة، الرحؿـ بـ طقف وطـ طبد

ُفؿَّ »: يػتتح صالتف، كان إذا قام مـ الؾقؾ، إذا أقام مـ الؾقؾ؟ قالت: يػتتح صالتف الؾَّ

َفاَدةِ َأْكَت َربَّ ِجْبرِيَؾ َومِ  َْرِض َطالَِؿ اْلَغْقِب َوالشَّ ْٕ َؿاَواِت َوا قَؽائِقَؾ َوإِْسَرافِقَؾ َفاصَِر السَّ

ـَ اْلَحؼِّ بِنِْذكَِؽ إِكََّؽ  ـَ ِطَباِدَك فِقَؿا َكاُكقا فِقِف َيْخَحِؾُػقَن اْهِدكِل لَِؿا اْخُحِؾَػ فِقِف ِم َتْحُؽُؿ َبْق

ـْ َتَشاُء إَِلك ِصرَ   رواه مسؾؿ وأبق داود والرتمذي وابـ ماجف.  «اٍط ُمْسَحِؼقؿٍ َتْفِدي َم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 332أخرجه مسؾم برقم )( 2)
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قبؾ الركقع ، جعؾ كػ القد القؿـك طؾك القسرى فقق الصدر حقـ الؼقام

رفع القديـ مضؿقمحل إصابع مؿدودة حذو الؿـؽبقـ أو إذكقـ طـد الحؽبقر  ،وبعده

 إول إلك ال ال ة. وطـد الؼقام مـ الحشفد ، والرفع مـف، وطـد الركقع، إول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وجعؾ القد القؿـك طؾك القسرى فقق الصدر حقـ الؼقام -2

القسرى فقق الصدر يف الصالة وقد جاءت  يـدب وضع القد القؿـك طؾك

 كان يضع يديف طؾك صدره.  ملسو هيلع هللا ىلصروايات تػقد أكف 

يضع القؿـك طؾك القسرى طؾك صدره  ملسو هيلع هللا ىلصفعـ وهب الطائل قال رأيت الـبل 

 فقق الؿػصؾ ورواه أحؿد وحسـف الرتمذي. 

فقضع يده القؿـك طؾك يده  ملسو هيلع هللا ىلصوطـ وائؾ بـ حجر قال صؾقت مع الـبل 

 رواه ابـ خزيؿف وصححف. القسرى طؾك صدره 

 . ثؿ وضع يده القؿـك طؾك ضفر كػف القسرى والرسغ: الـسائل بؾػظأبق دواد وورواه 

 أي أكف وضع يده القؿـك طؾك ضفر القسرى ورسغفا وساطدها. : والساطد

 ) الرسغ ( الؿػصؾ بقـ الساطد والؽػ. : ومعـك

ـ أو إذكقـ طـد رفع القديـ مضؿقمتل إصابع مؿدودة حذو الؿـؽبق»وأما 

 «وطـد الؼقام مـ التشفد إول إلك الثالثة، والرفع مـف، و طـد الركقع، التؽبقر إول

أن طؿر كان إذا دخؾ يف الصالة كرب ورفع يديف وإذا ركع رفع يديف وإذا : كافع: لحديث

قال )سؿع اهلل لؿـ حؿده( رفع يديف وإذا قام مـ الركعتقـ رفع يديف ورفع ذلؽ ابـ 

 . [1/113: البخاري] «ملسو هيلع هللا ىلصإلك كبل اهلل  رطؿ
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 ما زاد طـ واحدة يف تسبقح الركقع والسجقد. 

وما زاد طـ واحدة ، )ربـا ولؽ الحؿد( بعد الؼقام مـ الركقع: ما زاد طؾك ققل

 جعؾ الرأس حقال الظفر يف الركقع.  ،يف الدطاء بالؿغػرة بقـ السجدتقـ

والػخذيـ طـ الساققـ ، لػخذيـوالبطـ طـ ا، مجافاة العضديـ طـ الجـبقـ

 . يف السجقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ة قالحذيػ: لحديث [ما زاد طـ واحدة يف تسبقح الركقع والسجقد]وأما 

َوفِل ُسُجقِدِه: « ُسْبَحاَن َربَِّل اْلَعظِقؿِ » :فركع فؼال يف ركقطف ملسو هيلع هللا ىلصصؾقت مع رسقل اهلل »

َْطَؾك» ْٕ  .[ســ الـسائل صحقح] «ُسْبَحاَن َربَِّل ا

ُسْبَحاَن َربَِّل »إذا ركع قال  ملسو هيلع هللا ىلصفؽان رسقل اهلل : قال ڤ وطؼبة بـ طامر

َْطَؾكُس »ثالثا وإذا سجد قال « بحؿدهو اْلَعظِقؿِ  ْٕ صػة صالة : صحقح] «ثالثا «ْبَحاَن َربَِّل ا

 . [ورواه أبق داود ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

يف صػة  ڤ أبل حؿقد: لحديث [جعؾ الرأس حقال الظفر يف الركقع]وأما 

وإذا ركع أمؽـ يديف مـ ركبحقف ثؿ هصر ضفره فنذا رفع رأسف »: . وفقفملسو هيلع هللا ىلصصالة الـبل 

 . [151: خاريرواه الب] «اسحقى ححك يعقد كؾ فؼار مؽاكف
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 رفع الذراطقـ طـ إرض حقـ السجقد. 

 وكصب القؿـك يف الحشفد إول، جؾقس الؿصؾل طؾك رجؾف القسرى مػروشة

 وبقـ السجدتقـ. 

الجؾقس طؾك مؼعدتف : الحقرك يف الحشفد إخقر يف الرباطقة وال َلثقة وهق

 وجعؾ رجؾف القسرى تحت القؿـك وكصب القؿـك. 

ابة يف الحشفد إول وال اين مـ حقـ يجؾس إلك كفاية الحشفد اإلشارة بالسب

 وتحريؽفا طـد الدطاء. 

وآل إبراهقؿ يف ، وطؾك إبراهقؿ، وآل محؿد، الصَلة والحبريؽ طؾك محؿد

 الدطاء يف الحشفد إخقر.  ،الحشفد إول

، وآسحسؼاء، وصَلة العقديـ، الجفر بالؼراءة يف صَلة الػجر وصَلة الجؿعة

  الركعحقـ إولققـ مـ صَلة الؿغرب والعشاء. ويف

 . وإخقرتقـ مـ العشاء، ويف ال ال ة مـ الؿغرب، اإلسرار بالؼراءة يف الظفر والعصر

مع مراطاة بؼقة ما ورد مـ الســ يف الصَلة ، قراءة ما زاد طـ الػاتحة مـ الؼرآن

بعد الرفع ، ؽ الحؿد () ربـا ول: ما زاد طؾك ققل الؿصؾل: ومـ ذلؽ، سقى ما ذكركا

وضع ا: ومـ ذلؽ أيًض ، فنكف سـة، والؿـػرد، والؿلمقم، مـ الركقع يف حؼ اإلمام

 . القديـ طؾك الصحقح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أما رفع الذراطقـ طـ إرض حقـ السجقد

فنذا سجد وضع يديف غقر مػرتش وٓ قابضفؿا »: لحديث / أبل حؿقد
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 . (1)«واستؼبؾ بلصراف أصابع رجؾقف الؼبؾة

ْقَؽ َواْرَفْع ِمْرَفَؼْقَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال : ويف صحقح / مسؾؿ  . (1)«إَِذا َسَجْدَت، َفَضْع َكػَّ

يػرش رجؾف » ملسو هيلع هللا ىلصوكان : قالت ڤ طائشة: لحديث: اسعةوأما الػؼرة الت

 رواه مسؾؿ وأبق داود.  (3)«القسرى ويـصب رجؾف القؿـك

 [اأحقاكً ]ويجقز كذلؽ بقـ السجدتقـ أن يـصب قدمقف ويؼعد طؾك العؼبقـ 

طؾك  (5)صاوس قال قؾـا ٓبـ طباس يف اإلقعاء: وهق ما يسؿك باإلقعاء لحديث

إكا لـراه جػاء بالرجؾ فؼال ابـ طباس بؾ هل سـة : ؾـا لففؼال هل السـة فؼ الؼدمقـ

 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصكبقؽ 

الجؾقس طؾك : التقرك يف التشفد إخقر يف الرباطقة والثالثقة وهق»وأما 

 .«مؼعدتف وجعؾ رجؾف القسرى تحت القؿـك وكصب القؿـك

 هق أن يـصب القؿـك ويؼدم القسرى ويجعؾ مؼعدتف طؾك إرض. : الحقرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 350البخاري برقم ) صحوح:( 2)

 (. 050مسؾم برقم )( 1)

 (. 324( وأبو داود برقم )054مسؾم برقم )( 3)

)اإلقعاء( إن اإلقعاء كوطان أحدهؿا أن يؾصق ركبتقه باألرض ويـصب ساققه ويضع يديه طؾى  فائدة:( 0)

قدة معؿر بن الؿثـى وصاحبه أبو طبقد الؼاسم بن سًلم األرض كنقعاء الؽؾب هؽذا فسره أبو طب

وآخرون من أهل الؾغة وهذا الـوع هو الؿؽروه الذي ورد فقه الـفي. والـوع الثاين أن يجعل آلقتقه طؾى 

. الؿرجع / شرح: صحقح مسؾم ملسو هيلع هللا ىلصطؼبقه بقن السجدتقن وهذا هو مراد ابن طباس بؼوله سـة كبقؽم 

 . [340صػحة  - 2جزء ]

 (. 045ؾم برقم )مس( 1)
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فنذا جؾس يف الركعتقـ جؾس طؾك رجؾف القسرى وكصب »ل حؿقد أب :لحديث

خرى وقعد طؾك القؿـك وإذا جؾس يف الركعة أخرة قدم رجؾف القسرى وكصب إ

 . (1)«مؼعدتف

فالسـة  اواحدً  اإذا كاكت الصالة ركعتقـ فؼط بؿعـك أن فقفا تشفدً : فائــدة هـامة

وكان يؼقل يف كؾ ركعحقـ »: ملسو هيلع هللا ىلص فقف آفرتاش لحديث طائشة يف صػة صالة الـبل

 أخرجف مسؾؿ.  (1)«الححقة وكان يػرش رجؾف القسرى ويـصب رجؾف القؿـك

فؼد ذهب الجؿفقر ومالؽ والشافعل : وأما الصالة والتربيؽ طؾك محؿد

ولؿ يرجع  اتركفؿا سفقً : ملسو هيلع هللا ىلصبلن الـبل  واستدٓ، وأتباطفؿا إلك استحبابف دون وجقبف

 ة حقـ تابعقه طؾك تركفا. ولؿ يـؽر طؾك الصحاب، لفؿا

، وصالة العقديـ، وصالة الجؿعة، الجفر بالؼراءة يف صالة الػجر»وأما 

 وآستسؼاء، ويف الركعتقـ إولققـ مـ صالة الؿغرب والعشاء. 

اإلسرار بالؼراءة يف الظفر والعصر، ويف الثالثة مـ الؿغرب، وإخقرتقـ مـ 

 .«العشاء

 [2/271 :الؿغـل]يف   قال ابـ قدامة

الجفر يف مقاضع الجفر واإلسرار يف مقاضع اإلسرار ٓ خالف يف استحبابف »

وقد ثبت ذلؽ بـؼؾ الخؾػ طـ السؾػ فنن جفر يف  ملسو هيلع هللا ىلصوإصؾ فقف فعؾ الـبل 

مقضع اإلسرار أو أسر يف مقضع الجفر ترك السـة وصحت صالتف إٓ أكف إكف كسل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/101( والرتمذي )250( وأبو داود )2/102البخاري )( 2)

 . 2/313مسؾم: ( 1)
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ة بـك طؾك قراءتف وإن أسر يف مقضع فجفر يف مقضع اإلسرار ثؿ ذكر يف أثـاء الؼراء

الجفر فػقف روايتان إحدهؿا يؿضل يف قراءتف والثاكقة يعقد يف قراءتف طؾك صريؼ 

آختقار ٓ طؾك صريؼ القجقب إكؿا لؿ يعد إذا جفر ٕكف أتك بزيادة وإن خافت يف 

ك مقضع الجفر أطاد ٕكف أخؾ بصػة مستحبة يف الؼراءة يؿؽـف أن يليت هبا وفقت طؾ

 . هـ - ا الؿلمقمقـ سؿاع الؼراءة

 .«قراءة ما زاد طـ الػاتحة مـ الؼرآن»وأما 

  [2/272: يف الؿغـل]  قال ابـ قدامة

إن قراءة السقرة بعد الػاتحة مسـقكة يف الركعتقـ يف كؾ صالة وٓ كعؾؿ يف هذا »

 «.اخالفً 
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 مبطالت الصالة : الدرس احلادي عرش

أما الـاسل والجاهؾ فَل تبطؾ ، ؿد مع الذكر والعؾؿالؽَلم الع: وهل ثؿاكقة

  ،بالشر، إكؾ، الضحؽ، صَلتف بذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـفا بطؾت صالتف وطؾقف اإلطادة  اأن مـ فعؾ واحدً : ةمعـك مبطَلت الصَل

 : وهل ثؿاكقة

 : الؽَلم العؿد مع الذكر -1

أو امرأة تؽؾؿ يف صالتف وهق ذاكر تؽؾؿ بعؿد وهق مختار يف  بؿعـك أن رجاًل 

ذلؽ طالؿ بلن الؽالم يبطؾ الصالة ٕن مبطالت الصالة إكؿا يتحؼؼ البطالن هبا إذا 

الذي ضده  وآختقارالجفؾ والذكر الذي ضده الـسقان حصؾ العؾؿ الذي ضد 

بالحؽؿ صالتف صحقحة  اإلكراه فال بد مـ العؾؿ والذكر وآختقار لق أكف تؽؾؿ جاهاًل 

إذ  ملسو هيلع هللا ىلصبقـا أكا أصؾل مع رسقل اهلل »: ڤتلمؾ يف قصة معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل قال 

ؿ فؼؾت واثؽؾ أماه ما الؼقم بلبصارهططس رجؾ مـ الؼقم فؼؾت يرحؿؽ اهلل فرماين 

شلكؽؿ؟ تـظرون غؾل فجعؾقا يضربقن بليديفؿ طؾك أفخاذهؿ فؾؿا رأيتفؿ يصؿتقكـل 

فبلبل هق وأمل ما رأيت معؾؿا قبؾف وٓ بعده  ملسو هيلع هللا ىلصلؽـل سؽت فؾؿا صؾك رسقل اهلل 

اهلل ما كفرين وٓ ضربـل وٓ شتؿـل قال إن هذه الصالة ٓ يصؾح  أحسـ تعؾقؿا مـف فق

ولؿ يلمره  (1)«كالم الـاس إكؿا هق التسبقح والتؽبقر وقراءة الؼرآن فقفا شلء مـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 133رواه مسؾم رقم )( 2)
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ې ې ې ى ى ائ ﴿باإلطادة ما الدلقؾ طؾك أن العؿؾ ٓ يبطؾ بالـسقان 

حِل اْلَخَطُل َوالـِّْسقَاُن، َوَما اْسُحْؽرُِهقا َطَؾْقفِ  إن اهلل»: وحديث ﴾ائەئ ـْ ُأمَّ  . (1)«ُوِضَع َط

 : الضحؽ -2

، أحد طؾؿاء الفـد اسؿف الؾؽـقي ألػ رسالة (1)اإلجؿاعتبطؾ بف الصالة ب

السفسفة : يذهب فقفا إلك أن الضحؽ يبطؾ القضقء سؿك هذه الرسالة اسؿ غريب

ٓ بـؼض القضقء بالؼفؼفة وصبعت الرسالة بؿطبعة الدبدبة إذن الصحقح أن القضقء 

 . يبطؾ بالضحؽ ولؽـ تبطؾ الصالة

 :إكؾ والشرب -3

 أن الصالة تبطؾ بإكؾ والشرب. : أجؿع كؾ مـ كحػظ طـف: قال ابـ الؿـذر

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد سبق تخريجه. ( 2)

 والراجح أن التبسم َل يبطؾفا.  ،الضحك مبطل لؾصًلة باإلجؿاع إذا كان كثقًرا( 1)
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 اكحؼاض الطفارة.، الؽ قر طـ جفة الؼبؾة آكحراف، اكؽشاف العقرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : العقرة اكؽشاف -4

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ٕن سرت العقرة مـ شروط الصالة 

 . [32األطراف: ] ﴾ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 : الؽ قر طـ جفة الؼبؾة آكحراف -5

بف الصالة ٕن استؼبال الؼبؾة شرط  بجسدك طـ جفة الؼبؾة تبطؾ آكحراف

وطـدكا اكحراف والتػات فنذا  [200البؼرة: ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿: دلقؾف

ـْ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصبالرأس هـا مؽروه والـبل  آلتػاتكان  قَْطاُن ِم ُهَق اْخحَِلٌَس َيْخَحِؾُسُف الشَّ

 . (1)«َصَلَِة الَعبْدِ 

 : فآلحػات طؾك ثَلث درجات

 ٓ تبطؾ بف الصالة. ، التػاف بالرأس وهق مؽروه

 ف ) اكحراف (. صالت تالتػات بجؿقع البدن ففذا بطؾ: الثاين

 : ) القسقسة ( ففذا طؾك قسؿقـ: الؼؾبل آلتػاتا: ثالثً 

 إن حصؾ فقف اسرتسال بطؾت الصالة. : إول

 وإن لؿ يحصؾ اسرتسال ٓ تبطؾ بف الصالة. : ال اين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طائشة 324رواه البخاري رقم )( 2)
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  :اكحؼاض الطفارة -6

َيْؼبَُؾ اهللُ َصَلََة  َٓ »: حديث أبل هريرة يف الصحقحقـلالصالة  تبـاقض بطؾ

لَ أَ  ما الحدث؟  يا أبا هريرة: قال رجؾ مـ حضرمقت (1)«َحِدُكْؿ إَِذا َأْحَدَث َححَّك َيَحَقضَّ

ويبؼك أكؾ لحؿ الجزور ومس الذكر والـقم هذه مـ  (1)«ُفَساٌء َأْو ُضَراطٌ »: قال

  .كقاقض القضقء وإذا اكتؼض القضقء فسدت الصالة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 111( ومسؾم رقم )2110واه البخاري رقم )ر( 2)

 (. 231رواه البخاري رقم )( 1)
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 رشوط الوضوء : الدرس الثاين عرش

  والحؿققز،، والعؼؾ، اإلسَلم :وهل طشرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الالزم.، العالمة: الشرط يف الؾغة

م وٓ يؾزم مـ وجقده وجقد وٓ طدم هق ما يؾزم مـ طدمف العد: آصطَلحيف 

 لذاتف، 

والبفاء والـؼاء فالؿتقضئ ، الجؿال، ففق مشتؼ مـ القضاءة: وأما القضقء

 .(1)«إِنَّ اهللَ َجِؿقٌؾ ُيِحبُّ اْلَجَؿاَل »: هبل جؿقؾ كظقػ ويف الحديث ادائؿً 

 ففق استعؿال ماء صفقر طؾك أطضاء مخصقصة قد بقـفا اهلل قال: وأما يف الشرع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: سبحاكف

والُقضقء والَقضقء  [2الؿائدة: ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

الؿاء : ٓ فرق بقـفؿا وبعضفؿ يؼقل: بالضؿ والػتح لؾعؾؿاء ققٓن فبعضفؿ يؼقل

هذا وُضقء وإمر واسع : الؿعد لؾقضقء يؼال لف بالػتح َوضقء تقضلت تؼقل

 اختالفات لغقية. 

 : وهل طشرة: $قال 

فضد اإلسالم ، هذه يف كؾ طبادة شرطقة: والتؿققز - والعؼؾ - اإلسالم -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن ابن مسعود 52رواه مسؾم رقم )( 2)
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الؽػر فالؽافر وإن تقضل فؿا تؼبؾ صالتف وٓ يؼبؾ وضقؤه ٕن هـاك ماكع يؿـع مـ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: قال تعالك، قبقل العؿؾ وهق الؽػر

ويؼقل  [23التوبة: ] ﴾ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

  ﴾ې ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿: سبحاكف

 . ػعفا متعد إلك الغقرحتك الصدقة ٓ تؼبؾ مع أن ك [10التوبة: ]

ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصضده الجـقن مؽؾػ لؽـف مرفقع طـف الؼؾؿ قال : والعؼؾ -1

ـِ اْلَؿْجـُقِن َححَّك  ِغقرِ َححَّك َيْؽَبَر، َوَط ـِ الصَّ ـِ الـَّائِِؿ َححَّك َيْسَحْقِؼَظ، َوَط ـْ َثََلَثٍة: َط َط

يف حال جـقكف وإن استؿر جـقكف هذا إلك الؿقت  افالؿجـقن لقس مؽؾػً  (1)«َيْعِؼؾ

َأْرَبَعٌة َيْقَم اْلِؼَقاَمِة: »: قال ملسو هيلع هللا ىلصيخترب يقم الؼقامة لحديث إسقد بـ سريع أن الـبل 

َٓ َيْسَؿُع َشْقًئا، َوَرُجٌؾ َأْحَؿُؼ، َوَرُجٌؾ َهَرٌم، َوَرُجٌؾ َماَت فِل فَ  ا َرُجٌؾ َأَصؿُّ  ْحَرٍة، َفلَمَّ

، لََؼْد  َْحَؿُؼ َفَقُؼقُل: َربِّ ْٕ ا ا ْسََلُم َوَما َأْسَؿُع َشْقًئا، َوَأمَّ ، لََؼْد َجاَء اإْلِ ََصؿُّ َفَقُؼقُل: َربِّ ْٕ ا

، َلَؼْد َجاَء اإْلِ  ا اْلَفَرُم َفَقُؼقُل: َربِّ ْبَقاُن َيْحِذُفقكِل بِاْلَبْعرِ، َوَأمَّ ْسََلُم َوالصِّ ْسََلُم َوَما َجاَء اإْلِ

، َما َأَتاكِل َلَؽ َرُسقٌل، َفقَلُْخُذ  ا الَِّذي َماَت فِل اْلَػْحَرِة َفَقُؼقُل: َربِّ َأْطِؼُؾ َشْقًئا، َوَأمَّ

ٍد بَِقِدِه، لَ   قْ َمَقاثِقَؼُفْؿ َلُقطِقُعـَُّف، َفُقْرِسُؾ إِلَْقِفْؿ َأْن اْدُخُؾقا الـَّاَر، َقاَل: َفَقالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ

 . (1)«َدَخُؾقَها َلَؽاَكْت َطَؾقِْفْؿ َبْرًدا َوَسََلًما

ـْ َثََلَثةٍ » طؽس التؿققز الصغر: الحؿققز -3 بِلِّ » :مـفؿ «ُرفَِع اْلَؼَؾُؿ َط ـِ الصَّ وَط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

الصحقحة  (، وحسـه محؼؼو الؿسـد، وصححه األلباين يف22302يف مسـده ) $رواه اإلمام أحؿد  (1)

  (.13-1/ 10ن كثقر يف تػسقره )( وله شواهد متعددة، ذكرها اب2030)
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فالصبل يعؾؿ ويدرب طؾك العبادة وأما مـ حقث الصالة فؽؿا يف  (1)«ححَّك َيْحَحِؾؿَ 

ََلةِ َوُهْؿ »: أبقف طـ جده طـ شعقبالرتمذي مـ حديث طؿرو بـ  َدُكْؿ بِالصَّ َٓ ُمُروا َأْو

ُققا َبْقـَُفْؿ فِل  ـَ َواْضرُِبقُهْؿ َطَؾقَْفا َوُهْؿ َأبْـَاُء َطْشرٍ ِسـِقـ َوَفرِّ َأْبـَاُء َسْبِع ِسـِق

لؽـ إذا بؾغ الصبل أو الػتاة وجب طؾك ولل إمر أن يؾزمف بذلؽ بؾ  (1)«اْلَؿَضاِجعِ 

  .طؾقف القضقء والصالة وسائر الطاطاتـ العاشرة فنذا بؾغ وجب الضرب يؽقن م

 - اة طشر طامً أو بؾقغ خؿس - واإلثبات - آحتالم :ويعرف البؾقغ بلمقر

 . ويضاف لؾبـت الحقض

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد سبق. ( 2)

 قد سبق. ( 1)
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 ، والـقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومحؾفا الؼؾب والتؾػظ هبا بدطة والـقة لفا تعريػان  بؿعـك الؼصد: الـقة -5

 : تعريػ بؾسان الػؼفاء ويريدون هبا أمريـ

، طشاء، مغرب، طصر، ضفر: تؿققز العبادات بعضفا طـ بعض: إمر إول

 .الخ. تراويح...، وتر، كسقف

، اغتسؾت مـ الجـابة، تقضلت لؾصالة: تؿققز العادات طـ العبادات: ال اين

أم مجرد صعام طادي لذا قال  اأكؾت هؾ هق إفطار كـت صائؿً ، لؾتربيد والتـشقط

، لق كاكت إطؿال مـ غقر كقة لؽان هذا مـ التؽؾقػ الذي ٓ يطاق: بعض الػؼفاء

هذا صؾك وهذا صؾك بعد  ة متحدة العشاء مثاًل والـقة شلهنا طظقؿ فرّب اثـقـ يف صال

اإلمام ولؽـ الػرق بقـ قبقل العبادتقـ كالػرق بقـ السؿاء وإرض ففذا كان مؼبؾ 

 وذاك كان مدبر هذا يحؿؾ كقة طظقؿة تسؿق بف وهذا يحؿؾ هؿة رديئة ودكقئة. 

أما يف لسان إدباء والذيـ يتؽؾؿقن طـ الؼؾقب وأمراضفا وأدوائفا ففل 

 ڤ ـدهؿ بؿعـك اإلخالص والحديث العظقؿ يف هذا هق حديث الػاروق طؿرط

ْمرٍِئ َما َكَقى»: ملسو هيلع هللا ىلص سؿعت رسقل اهلل: قال
ِ

َؿا ٓ َْطَؿاُل بِالـِّقَِّة، َوإِكَّ ْٕ َؿا ا إكؿا  (1)«.....إِكَّ

إطؿال معتربة أو صحقحة بالـقات وإكؿا لؽؾ امرئ ما كقى طؾك حسب ما كقيت 

 ايعـل لق أخذت قفرً  اب الػؼف يف باب الصالة يف القضقء.... الخيدخؾ هذا يف كؾ أبق

فال بد مـ الـقة ، يف أبقاب الػؼف تستطقع أن تدخؾ يف حديث إكؿا إطؿال بالـقات

؟ لؾظفر لؾعصر ٓ بد مـ هذا حتك أن لؿاذا تقضلت؟ ٕي شئ تقضلتتقضلت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد سبق. ( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 165  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

هؾ غسؾتفا أم ٓ؟ أتقضل فلشؽ يف بعض أطضائل : رجؾ جاء إلك اإلمام أحؿد فؼال

 . أكت مجـقن مرفقع طـؽ الؼؾؿ: قال
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واكؼطاع مقجب ، حؿ صفارتفواسحصحاب حؽؿفا بلٓ يـقي قطعفا ححك ت

 ،القضقء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ بداية : اسحصحاب حؽؿفا بلن ٓ يـقي قطعفا ححك تحؿ صفارتف -3

القضقء إلك أن يـتفل وهق مع القضقء يتقضل استشعر هذا القضقء وطظؿتف ومـ 

َل اْلَعْبُد اْلُؿْسِؾُؿ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصالذي أمر بف الـبل  ـُ  -إَِذا َتَقضَّ  َفَغَسَؾ َوْجَففُ  -َأِو اْلُؿْمِم

ـْ َوْجِفِف ُكؾُّ َخطِقَئٍة َكَظَر إَِلْقَفا بَِعْقـَْقِف َمَع اْلَؿاِء  ، َفنَِذا -َأْو َمَع آِخرِ َقْطرِ اْلَؿاِء  -َخَرَج ِم

ـْ َيَدْيِف ُكؾُّ َخطِقَئٍة َكاَن َبَطَشْحَفا َيَداُه َمَع اْلَؿاِء َأْو َمَع آِخِر َقْطرِ اْلَؿاِء  َ َسَؾ َيَدْيِف َخَرَج ِم

َأْو َمَع آِخرِ َقْطرِ  -نَِذا َ َسَؾ ِرْجَؾْقِف َخَرَجْت ُكؾُّ َخطِقَئٍة َمَشْحَفا ِرْجََلُه َمَع اْلَؿاِء ، فَ -

ُكقِب  -اْلَؿاِء  ـَ الذُّ مـ مـا يػعؾ هذا بقـؿا هق يتقضل ويف كقتف  (1)«َححَّك َيْخُرَج َكِؼقًّا ِم

حسـقـ ما ؼام الؿأن خرجت إخطاء مـ وجفل وهؽذا هذا مؼام الصديؼقة م

 . أحقجـا إلك هذه العبادة

 يتقضل مثاًل ، إٓ بعد اكؼطاع القضقء تتقضلفال : اكؼطاع مقجب القضقء -1

 اوطـده شلء يخرج مـ دبره أو مـ ذكره ٓ يتقضل حتك يـظػ ذلؽ الؿقضع تؿامً 

مفؿا فعؾ هـا  امريًض  اوإن استطاع أن يستخدم الصابقن فؾقستخدم لؽـ لق أن شخًص 

مبتؾقن بالسؾس وبعضفؿ مبتؾك بالديدان ربؿا يصؾل وتخرج مـف ديدان أو بلس ٓ 

بقل أو سؾس مريض الـاس طـدهؿ يف هذا بالء حتك أن اإلمام الـقوي يذكر يف 

اختؾػ فقؿا لق كان الشخص يصؾل فخرت دودة مـ دبره قال : كقاقض القضقء يؼقل

لقؾ أن اإلكسان يحؿؾ فؿدت برأسفا ثؿ رجعت الصحقح أن وضقءه اكتؼض وهذا د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 100رواه مسؾم رقم )( 2)
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قذارة فبعض الـاس يستؼبؾ هذا الدبر طـ صريؼ الؾقصقة وهذا ملوى الؼذارة والـغافة 

ـْ َأَتك َحائًِضا َأِو اْمَرَأًة فِل ُدُبرَِها »: ملسو هيلع هللا ىلصملوى قاذورات بالقطة باستؿرار فؾذلؽ قال  َم

دٍ  بد مـ اكؼطاع مقجب القضقء وبعد فال  (1)«َأْو َكاِهـًا َفَؼْد َكَػَر بَِؿا ُأْكِزَل َطَؾك ُمَحؿَّ

 تبتدئ بؿسللة القضقء.  ذلؽ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 5023( والـسائي يف السـن الؽربى رقم )22405( وابن أبي شقبه رقم )235رواه ابن ماجه رقم )( 2)

 ـ يف صحقح الجامع.  1501: . قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقمڤطن أبي هريرة 
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وإزالة ما يؿـع وصقلف إلك ، وصفقرية ماء وإباححف، واسحـجاء أو اسحجؿار قبؾف

 ، البشرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آستـجاء، قبؾ أن تتقضل تستـجل أو تستجؿر: اسحـجاء أو اسحجؿار قبؾف -1

بإحجار ويشرتط يف ذلؽ اإلكؼاء مع اإليتار فنن كان  الغسؾ بالؿاء واإلستجؿار

وٓ  وتاروأٓ بد مـ ثالثة أحجار أو خؿسة الؿفؿ إكؼاء ، حجر مثؾث لف ثالثة أوجف ٓ

ؿ صعامفؿ فؾق يجقز بعظؿ وٓ بروثة فالروثة صعام دواب إخقاكـا مـ الجـ والعظ

 . ذهبت تمذيفؿ حاربقك

ڃ ڃ ڃ ﴿: يؼقل أما الطفقرية فألن اهلل  :صفقرية الؿاء وإباححف -3

 ﴾ک ک ک گ گ﴿: وققلف سبحاكف [22األكػال: ] ﴾چ چ چ چ

قر صاهر مطفر وحديث أبل سعقد طـد فإصؾ يف مطؾؼ الؿاء أكف صف .[04الػرقان: ]

ُسُف َشْلءٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  بضاطةأبل داود يف بئر  َٓ ُيـَجِّ وإباحتف بؿعـك ٓ  (1)«إِنَّ اْلَؿاَء َصُفقٌر 

صحت الصالة مع  اأو مسروقً  ايؽقن هذا الؿاء مغصقب وٓ مسروق فنن كان مغصقبً 

  .طؾك الصالة بإرض الؿغصقبة وبالثقب الؿغصقب ااإلثؿ ققاًس 

أي شلء طؾك بشرتؽ بشرة أطضاء : إلك البشرةإزالة ما يؿـع وصقلف  -3

وهؽذا يؽثر طـد الذيـ يضربقن البقية الركج وهؽذا طـد الـساء الاليت ، القضقء

مشتؼة مـ الؿـؽر يضعـفا طؾك إصابع فتـظر إلقفا ويدها يستخدمـ الؿـاكقر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وغقرهم 22131( أحؿد رقم )312( والـسائي رقم )22( والرتمذي رقم )20رواه أبو داود رقم )( 2)

يف صحقح  2200قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤطن أبي سعقد الخدري 

 الجامع. 
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يجقز استخدامفا ٕهنا تؿـع وصقل إلك قبح ٓ  امخضبة هبذه الؿـاكقر قد زادهتا قبحً 

 فالؿرأة تستخدم الحـاء مـ أفضؾ ما يؽقن أما هذه إشقاء، الؿاء إلك البشرة

الجديدة الؿساحقؼ والؿـاكقر والؿؽايقج هذه تطػئ وتظؾؿ جؿال الؿرأة إن 

استخدمتفا صارت جؿقؾة وإٓ ففل مثؾ الؼردة بؾ قرأت يف بعض كتب التلريخ أن 

يت كان يضرب الؿثؾ يف الجؿال كـ يؽثرن مـ القضقء ومـ ققام بعض الـساء الال

الؾقؾ مـ أجؾ يحافظـ طؾك جؿالفـ فؾق أن الؿرأة استخدمت القضقء وحافظت 

طؾك الضحك والـقافؾ والقتر يؽػل هذا بدل مـ الؿؽقاج والؿساحقؼ ثؿ هذه 

مصـقطة مـ لحقم إجـة اإلجفاض : الؿساحقؼ حقلفا كالم بعضفؿ يؼقل

وه ويصـعقن مـف هذه إصبغة التل تدهـ هبا الؿرأة وتلمؾ إلك الرجؾ ٓ يتغقر يعصر

 جؿالف لؿاذا؟ ٕكف طؾك الطبقعة. 
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 .ودخقل وقت الصَلة يف حؼ مـ حدثف دائؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـتؼض وضقؤه طـ صريؼ : دخقل وقت الصَلة يف حالة مـ حدثف دائؿ -11

 ذلؽ الذكر طـ صريؼ الدبر هذا يجب طؾقف أن يـتظر إلك أن يدخؾ وقت الصالة وبعد

 يتقضل. 
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 فروض الوضوء: الدرس الثالث عرش

 : وهل سحة

 و سؾ القديـ مع الؿرفؼقـ،، ؿضة وآسحـشاق سؾ القجف ومـف الؿض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أركان القضقء أو فروضف.: لؽ أن تؼقل

لؼطع فرض كذا أي قطع يف كذا فرضت طؾقؽ طشريـ الحز وا :فالػرض بؿعـك

 . أي قطعت بف اـارً دي

ما يصؾح العؿؾ بقجقده ويػسد بعدمف والُقضقء والَقضقء ٓ فرق : اواصطَلًح 

وقد تؼدم ويخطئ بعض الـاس إذا بقـ الضؿ والػتح بقـفؿا طؾك رأي كثقر مـ العؾؿاء 

ا متقضئ أو طؾك وضقء قال أك: أكا واضل والصحقح أن يؼقل: تقضلت قال: ققؾ لف

 : وهل ستة $

 :  سؾ القجف -1

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ والدلقؾ طؾقف مـ الؼرآن

ًٓ  [2الؿائدة: ] ومـ شحؿة إذن إلك شحؿة  وحد القجف مـ مـابت الشعر إلك الذقـ صق

فالؿضؿضة إدخال الؿاء يف الػؿ  وآستـشاقغسؾ القجف ومـف الؿضؿضة  اإذن طرًض 

ويؽقن أشد ، جذب الؿاء إلك الخقشقم وإخراجف وآستـشاقؿ إخراجف وتحريؽف ث

َّٓ َأْن َتُؽقَن َصاِئًؿا»: طـد الؼقام مـ الـقم وحديث ااستحبابً  ْسحِـَْشاِق إِ
ِ

 . (1)«َبالِْغ فِل آ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 43( والـسائي رقم )3050م )( والحاكم رق344( والرتمذي رقم )201رواه أبو داود رقم )( 2)
= 
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  : سؾ القديـ إلك الؿرفؼقـ -2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: والدلقؾ ققل ربـا سبحاكف

ك مع ٕهنا لق كاكت بؿعـك حتك لؽان إلك هاهـا بؿعـ ﴾پ ڀ ڀ ڀ

إلك آخر الؿرفؼ بؾ قد جاء يف السـة أن أبا هريرة كان يتقضل حتك يبؾغ الؿـؽبقـ وكان 

 لئال يظـ أهنا سـة.  ايذهب بعقدً 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

قال الشقخ األلباين: )صحقح(  ڤ( طن الؾؼقط ابن صربه 030( وابن ماجه رقم )04والشافعي رقم )

 يف صحقح الجامع.  513اكظر حديث رقم: 
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 ،  سؾ الرجؾقـ إلك الؽعبقـ، ومسح جؿقع الرأس ومـف إذكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ومسح جؿقع الرأس ومـف إذكان -3

 حديث لالباء لؾتبعقض والسـة وضحت هذا  ﴾ڀ ٺ﴿: الدلقؾ

رأسف بقديف ثؿ مسح »: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بـ زيد يف البخاري يف صػة وضقء رسقل اهلل  طبد

فلقبؾ هبؿا وأدبر بدأ بؿؼدم رأسف حتك ذهب هبؿا طؾك قػاه ثؿ ردهؿا إلك الؿؽان 

 .(1)«الذي بدأ مـف ثؿ غسؾ جؾقف

ْأسِ »: ومـف إذكان تؿسح إذكقـ داخؾ وخارج ويف حديث ـَ الرَّ ُُذَكاِن ِم ْٕ  (1)«ا

ح بف إذكقـ وٓ يشرع أخذ ماء جديد فال بلس أن تؿسح بالرأس هؽذا وما بؼل تؿس

 . ك خطايا تسبب هذا القضقء إكزالفاوأكت تؿسح إذكقـ تتذكر أن هـا

 :  سؾ الرجؾقـ إلك الؽعبقـ -4

الصحقح هق الغسؾ والؽعب هق العظؿ الـاتئ طـ يؿقـ ويسار الؼدم وكـتبف 

يؼقل كؿا يف حديث طائشة وأبل هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصلألطؼاب والعؼب هق ممخرة الؼدم والـبل 

ـَ الـَّارِ »: ـ طؿرو بـ العاصاهلل ب وطبد ويؾ خسارة وهالك إذا لؿ  (3)«َوْيٌؾ لَِْلَْطَؼاِب ِم

 (5)«كؾ بدطة ضاللة وكؾ ضاللة يف الـار»: يؿسحفا صاحبفا والؿراد صاحبفا كؿا يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طبداهلل ابن زيد 131( ومسؾم رقم )243رواه البخاري رقم )( 2)

( طن أبي 11133( أحؿد رقم )000( ابن ماجه رقم )33)( والرتمذي رقم 230رواه أبو داود رقم )( 1)

 يف صحقح الجامع.  1321قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤأمامة 

 (. 101( ومسؾم رقم )223رواه البخاري رقم )( 3)

قال الشقخ األلباين: )صحقح(  ڤ( طن جابر 2341( وابن خزيؿة رقم )2134رواه الـسائي رقم )( 0)
= 
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بؼراءة الجر إلك  اتؿسؽً  وذهب الطربي، يعـل الضاللة وصاحبفا إلك جفـؿ

فقى إلك الؿسح والصحقح أن لؾ اوذهبت الرافضة اتباطً  ﴾ڀ ٺ﴿الؿسح

تؿسح طـ الخػقـ والشقعة أكؽروا الؿسح طؾك الخػقـ فاضطر أهؾ السـة أن 

يدخؾقها يف مسائؾ العؼقدة حتك ٓ تـدرس والشقعة لق رجعقا إلك مصادرهؿ لقجدوا 

كـت أقرأ ٕحد الؽتاب ، أن مصادرهؿ تـص طؾك الؿسح الخػقـ بؾ وطؾك الـعؾقـ

بقـؿا كان يؼرأ يف قطر الـدى : ففداهؿ اهلل إلك السـة قال الذيـ كاكقا مـ الشقعة

أن لـ تػقد التلبقد يريد أن يتقصؾ : فقصؾقا إلك )لـ( فؿروا يف أن الزمخشري يؼقل

مـ خاللفا إلك كػل رؤية اهلل فرد طؾقف ابـ هشام فنذا بلحد الشقعة يؼقل لفذا الذي 

 ـ ابـ هشام مـ محؿد بـ طبدوابـ هشام هذا هق وهابل صقب أي: الؼطر قاليدرسف 

 وهابل. : القهاب الذي مات قبؾ فرتة وجقزة وابـ هشام قرابة ثؿاكؿائة سـة قال

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 يف صحقح الجامع.  2313حديث رقم:  اكظر
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 الؿقآة. ، الحرتقب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الحرتقب -5

بقـ هذه إطضاء فال تبدأ بالقديـ ثؿ ترجع القجف...الخ وإكؿا ترتب مثؾؿا 

 رتبت أية. 

 : الؿقآة -6

شاهل ثؿ  ٓ تغسؾ وجفؽ ثؿ تشرب قؾص، أن تغسؾ كؾ طضق بعد أخقف

غسؾ الؼدمقـ تروح تؾعب كرة ثؿ ت هاترجع تؿسح الرأس بعد قؾقاًل تغسؾ القديـ بعد 

 مـ هذه إركان بطؾ وضقؤه.  امـ خرم شقئً 
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 ىواقض الوضوء: الدرس الرابع عرش

 ، الخارج مـ السبقؾقـ: وهل ستة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـقاقض جؿع كاقض.  :كقاقض القضقء

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: القثاق ومـف ققلف تعالكهق الحؾ بعد : والـؼض

 ومـف كؼض الصحقػة والؿراد بذلؽ ما يبطؾ القضقء.  [51الـحل: ] ﴾ہ ہ ھ ھ

وكذا القضقء ، افؼد تؼدم يف الدرس السابؼ معـاه لغة واصطالًح أما القضقء 

حقر ، قد تؼدم بالػتح الضؿ حقر والسُّ هذا ، لسحقر والؿائدة هذهأكؾة اومثؾف السَّ

 . سحقركا

 : وهل سحة:  الشقخقال 

 : الخارج مـ السبقؾقـ -1

ومعـك السبقؾ الطريؼ كـاية طـ الؼبؾ والدبر وهذا مـ باب التغؾقب وإٓ 

لرجؾ وأما ا، مخرج البقل والحقض ومقضع الـؽاح والدبر: فالؿرأة لفا ثالثة سبؾ

َيْؼَبُؾ اهللُ َصَلََة َأَحِدُكْؿ إَِذا  َٓ »والدلقؾ طؾك ذلؽ ، فؾقس لف إٓ سبقالن الؼبؾ والدبر

لَ  كثقر يبطؾ القضقء ولق ، فنذا خرج مـ الؼبؾ أو الدبر قؾقؾ (1)«َأْحَدَث َححَّك َيَحَقضَّ

ولق ابتؾع الشخص خرزة خرجت حتك حصاة صغقرة مثؾ رأس اإلبرة بطؾ القضقء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد سبق. ( 2)
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الذكر بطؾ وضقؤه لق خرج مـف هقاء مـ الدبر بطؾ وضقؤه مـ الؼبؾ إن خرج  مـ

الرجؾ يخقؾ إلقف أكف يجد الشلء يف  ملسو هيلع هللا ىلصشؽك إلك الـبل ، شلء مـ الفقاء ٓ يـتؼض

ۋ ۋ ﴿: وقد قال  (1)«َيـَْصرِْف َححَّك َيْسَؿَع َصْقًتا َأْو َيِجَد ِريًحا َٓ »: ؼالفالصالة 

 كان »: قال نساغؿا يف حديث صػقان بـ ك ملسو هيلع هللا ىلصوقال الـبل  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

يلمركا إذا كـا طؾك سػر أن ٓ كـزع خػافـا ثالثة أيام ولقالقفـ إٓ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 . (1)«جـابة ولؽـ مـ غائط وبقل وكقم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طبداهلل ابن زيد 322( ومسؾم رقم )231رواه البخاري رقم )( 2)

( طن 24222( وأحؿد رقم )0034( وابن ماجه رقم )212( والـسائي رقم )52رواه الرتمذي رقم )( 1)

 . (200قال الشقخ / األلباين )حسن( اإلرواء ) ڤصػوان ابن غسان 
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 ، الػاحش الـجس مـ الجسدوالخارج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الخارج الػاحش الـجس مـ الجسد مـ  قر السبقؾقـ -2

خرجت دماء جراحة ققح صديد طؾك مذهب الشقخ بـ باز وهق مذهب 

خ ابـ باز الحـابؾة يـتؼض القضقء ولؽـ الصحقح طدم ذلؽ وإن كـا مخالػقـ لؾشق

طؾك شلء  ففق قد خالػ طؾؿاء أجالء خالػ الػؼفاء السبعة الذيـ كاكقا إذا أجؿعقا

 :ٓ ترد فتقاهؿ يف طصرهؿ

ـــبعة أبحـــر ـــؿ س ــــ يف العؾ ـــؾ م  إذا قق

 

ــؿ خارجــة   ـــ العؾ ــاتفؿ لقســت ط  رواي

 فؼــــال: هــــؿ طبــــد اهلل طــــروة قاســــؿ  

 

 ســـعقد أبـــق بؽـــر ســـؾقؿان خارجـــة   

ابـ تقؿقة والسعدي وابـ طثقؿقـ كذلؽ همٓء والشافعل وشقخ اإلسالم  

: الدلقؾ، اأو كثقرً  يذهبقن إلك أن القضقء ٓ يـتؼض بؿا خرج مـ بؼقة الجسد قؾقاًل 

 : ومـ ادطك ذلؽ فعؾقف الدلقؾ اجدً  دلقؾ أققى، الرباءة إصؾقة

وصؾك ، ما يزال الؿسؾؿقن يصؾقن بجراحاهتؿ :$قال الحسـ البصري 

بثرة فعصرها فخرج مـفا  فوورد أن طبداهلل بـ طؿر كاكت فق، اطؿر وجرحف يثعب دمً 

فؾقس ، إذن لقس هـاك دلقؾ لفذا الؼقل؟ الدم والؼقح فدخؾ يف الصالة وما تقضل

 أن القضقء يـتؼض بخروج شلء مـ الجسد سقى السبقؾقـ.  اصحقحً 

 لق تغقط أو تبقل مـ غقر السبقؾقـ هذا حاصؾ هـاك مـ يتربز :لؽـ هـاك مسللة

مـ البطـ طـ صريؼ الؿاصقرة كػس الحؽؿ يلخذ كػس العؾة يـتؼض بذلؽ وضقؤه 

 واهلل أطؾؿ. 
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  ،وزوال العؼؾ بـقم أو  قره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : زوال العؼؾ بـقم أو  قره -3

يشؿؾ يف ذلؽ اإلغؿاء الجـقن السؽر هذا يـؼض القضقء باإلجؿاع فلي شلء 

الـقم كاقض لؾقضقء الدلقؾ حديث ، سبب زوال طؼؾ ومـ ذلؽ الـقم فعؾقف أن يتقضل

 طـد أبل داود وأحؿد وقد تؼدم يف القرقة التل قبؾ هذه فسقى بقـ غسانصػقان بـ 

آخر وهق حديث أكس يف  هذا الدلقؾ أورد طؾقف بعض العؾؿاء دلقاًل ، الغائط والبقل والـقم

 (1)«يـامقن ثؿ يصؾقن وٓ يتقضمون ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب رسقل اهلل »: صحقح مسؾؿ قال

، فبعضفؿ يؼضل بلن حديث صػقان مرفقع وحديث أكس مقققف واكتفك اإلشؽال

والصحقح يف هذه الؿسللة أن الـائؿ إذا فؼد ، والؿرفقع يؼدم طؾك الؿقققف قاطدة أصقلقة

 اوكان مؿؽـً  اوطقف بالـقم اكتؼض وضقؤه أما إذا حصؾ لف خػؼة أو خػؼتقـ وتسبب لف كقمً 

إلك حديث أكس الثابت يف صحقح مسؾؿ  امؼعدتف مـ إرض فال يـتؼض وضقءه استـادً 

أبق طبقدة الؼاسؿ  وذكر الؿعاصريـومـ هذا ققل كثقر مـ الؿحؼقـ مـ الؿتؼدمقـ ، $

كان يلخذ بحديث أكس إن حصؾ لف إغػاءة خػؼة أو خػؼتقـ ٓ يـتؼض  $بـ سالم 

فؽـا يف سؿاع خطبة جؿعة فلحدث رجؾ بجاكبل فؼؾت لف بعد أن اكتفك : وضقؤه قال

غقر  فغقرت مققػل،واهلل ما فسقت إٓ أكت قال : الخطقب أكت قد فسقت فؼؿ فتقضل قال

ذكر هذه الػائدة الشقخ إلباين كؿا يف ، يف مذهبف الؾقضقء مطؾؼً  اقًض فتقاه فصار الـقم كا

 . ـةتؿام الؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـتظرون العشاء  ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب رسول اهلل »( بؾػظ 100( وأبو داود رقم )332رواه مسؾم رقم )( 2)

 . «اآلخرة حتى تخػق رؤسفم ثم يصؾون وَل يتوضوؤن
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 ، مـ  قر حائؾ اكان أو دبرً  ومس الػرج بالقد قبًَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مـ  قر حائؾ اكان أو دبرً  مس الػرج بالقد قبًَل  -4

وهؾ ذكر ، ويشرتط يف ذلؽ أن يؽقن الؿس بباصـ الؽػ أما بظاهره فال

ـْ َمسَّ َفْرَجُف »: حديث مطؾؼالجاء ، بقـ أهؾ العؾؿ االغقر يـؼض القضقء خالفً  َم

ورد يف ، حتك فرج الحققاكات بؼرة أو جؿؾ أو طـز: ؿقال بعضف «َفْؾُقِعِد اْلُقُضقءَ 

هذا الباب حديثان اثـان إول طـد أحؿد والرتمذي وأبق داود وغقرهؿ مـ حديث 

: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصسعت رسقل اهلل : بسرة بـت صػقان إسدية رضل اهلل تعالك طـفا قالت

 . (1)«لقتقضل إِذا َأْفَضك َأَحُدُكْؿ بَِقِدِه إَِلك َفْرِجفِ »

ء طـد أحؿد والرتمذي وغقرهؿا مـ حديث صؾؼ بـ طؾل أكف قال كـت طـد وجا

َؿا ُهَق َبْضَعٌة ِمـَْؽ »: فلتاه رجؾ فسللف طـ مس الذكر فؼال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  هذا  (1)«إِكَّ

فبعض العؾؿاء يقفؼ بقـ الحديثقـ بالـسخ يجعؾ : حديثان ولؾعؾؿاء مذاهب أربعة

ٕن حديث بسرة أققى : يؼقل حديث صؾؼ كاسخ لحديث بسرة وبعضفؿ يعؽس

 ًٓ الرتجقح بعض : الؿذهب الثالث، وحدثت بف زمـ الؿفاجريـ وإكصار رجا

إلك حديث بسرة بـت  االعؾؿاء يرجح أكف إذا كان الؿس بشفقة يـتؼض القضقء استـادً 

وإن  «لقحقضل إِذا َأْفَضك َأَحُدُكْؿ بِقَِدِه إَِلك َفْرِجفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصصػقان إسدية حقث قال الـبل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وابن ماجه رقم 001( والـسائي رقم )41( وأبو داود رقم والرتمذي رقم )13330رواه أحؿد رقم )( 2)

يف صحقح  322الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  قال ڤ( طن بسرة بـت صػوان 035)

 الجامع. 

( وصححه ابن حبان واأللباين 21( والدار قطـي رقم )221( والـسائي رقم )22315رواه أحؿد رقم )( 1)

 . 2/203يف تؿام الؿئة: 
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َؿا ُهَق »: إلك حديث صؾؼ بـ طؾل اكان الؿس بغقر شفقة فال يـتؼض القضقء استـادً  إِكَّ

يذهب إلك استحباب  $مذهب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة : الؼقل الرابع «َبْضَعٌة ِمـَْؽ 

لؽـ لق مس هذا الػرج بشفقة ، القضقء لؿـ مس ذكره ولقس مـ باب القجقب

 ففـا يتقضل إحقط لديـف أن يتقضل.  البً فقؽقن الؿس مظـة لخروج شلء غا
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 ، وأكؾ لحؿ اإلبؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :أكؾ لحؿ اإلبؾ

أأتقضل مـ : ملسو هيلع هللا ىلصسلل رسقل اهلل  صحقح مسؾؿ أن رجاًل حديث جابر بـ سؿرة يف 

لْ »: لحقم الغـؿ؟ قال لْ، َوإِْن ِشئَْت َفََل َتَقضَّ ـْ ُلُحقِم اإْلِبِِؾ؟ « إِْن ِشْئَت َفحََقضَّ ُل ِم َقاَل َأَتَقضَّ

ـْ ُلُحقِم اإْلِبِؾِ »َقاَل:  ْل ِم ا فؼط ما كان مـ لحؿفا وما كان مـف الؿرق أم (1)«َكَعْؿ َفحََقضَّ

حصؾ خالف طـد هذا الـاقض بقـ العؾؿاء فبعضفؿ يذهب إلك طدم ، الحؾقب والؾبـ ٓ

كان آخر إمريـ مـ »: أن جابر قالالـؼض ويستدل بحديث جابر بـ طبداهلل يف الســ 

كان فقؿا مضك وقد كسخ أي شلء شربتف  «ترك القضقء مؿا مست الـار ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

يعـل لق أكت متقضئ وشربت شاهل وإٓ أكؾت وقد مستف الـار وجب طؾقؽ القضقء 

بطاط وإٓ بقض وإٓ رز، فقل الؿفؿ ما يبؼك إٓ الؿاء الطبقعل وإٓ الػقاكف والخضروات 

لق أكؾت خبز اكتؼض وضقؤك ٕن الخبز مؿا مستف الـار ثؿ بعد ذلؽ التل ٓ تؿس بالـار 

كقػ  [34الحج: ] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿: يف إمةتطبؼ ققل اهلل سبحاكف 

حديث جابر بـ طبداهلل طام ، هذا طام مخصقص: كػعؾ بالحديث أخر؟ قال العؾؿاء

 وحديث جابر بـ سؿرة خاص بؿـ أكؾ مـ لحقم اإلبؾ. 

 : ما العؾة بلن أكؾ لحقم اإلبؾ يـؼض القضقء

 : طدة تعؾقَلت

 : يف صحقح مسؾؿ أكفا خؾؼت مـ الجـ -1

وشدة فنذا ما أكؾ العبد مـفا أكسبتف  إن يف اإلبؾ كػرة :بعض العؾؿاء يؼقل -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 320مسؾم برقم )( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 183  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

 : وتعرفقن أن اإلبؾ قساة قال، مـ صباطفا فقؽسر هذه الشدة بالؿاء فقتقضل

 تبؽـــل طؾقــــا وٓ تبؽـــل طؾــــــك أحـــد

 

ــــؾ  ــــ اإلب ـــاًدا م ـــظ أكب ـــــ أ ؾ  فـحـــ

إمر تعبدي فـحـ كسؾؿ دون أن : بعض العؾؿاء يؼقل وهق الصحقح -3 

 كبحث لؿ وكقػ؟ 
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 أطاذكا اهلل والؿسؾؿقـ مـ ذلؽ. ، دة طـ اإلسَلموالر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الردة طـ اإلسَلم أطاذكا اهلل والؿسؾؿقـ مـ ذلؽ -6

ی ی ﴿: ذا ارتد الشخص طـ اإلسالم حبطت أطؿالف كؾفا قال سبحاكفإ

ے ﴿: وقال سبحاكف [1الؿائدة: ] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

فالردة طـ اإلسالم تبطؾ كؾ شلء حتك القضقء ثؿ ذكر  [21الزمر: ] ﴾﮼

لؿقت وأما غسؾ ا: الؿملػ بعض إمقر التل تـازطت فقفا وجفات الـظر قال

وهذا ققل : فالصحقح أكف ٓ يـؼض القضقء وهق ققل أكثر أهؾ العؾؿ قال ابـ قدامة

أكثر الػؼفاء وهق الصحقح إن شاء اهلل ٕن القجقب مـ الشرع ولؿ يرد يف هذا كص 

غسؾ آدمل فلشبف غسؾ وٓ هق يف معـك الؿـصقص طؾقف فبؼل طؾك إصؾ وٕكف 

َؾ َمقًِّحا، »: ة وذلؽ أكف جاء حديثالحل وكذلؽ ققل شقخ اإلسالم ابـ تقؿق ـْ َ سَّ َم

لْ  ـْ َحَؿَؾُف، َفْؾَقَحَقضَّ رواه أحؿد  ملسو هيلع هللا ىلصهذا حديث صحقح طـ الـبل  (1)«َفْؾَقْغَحِسْؾ، َوَم

َلْقَس »: قال ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ جاء طـ ابـ طباس أكف  [طـ أبل هريرة صححف الشقخ إلباين

مـسقخ شريطة أن ٓ يؿس لؾؿقت قبؾ وٓ  فقؽقن (1)«َطَؾْقُؽْؿ فِل َ ْسِؾ َمقِّحُِؽْؿ ُ ْسٌؾ 

أن يلخذ خرقة بقده حتك ٓ يؿس  افنن مس لف تعقـ الغسؾ وطؾك مـ غسؾ مقتً ، دبر

وهق ققل أكثر أهؾ العؾؿ لعدم الدلقؾ طؾك ذلؽ لق : $قال  اوٓ دبرً  لف قباًل 

أصابت يد الغاسؾ فرج الؿقت مـ غقر حائؾ وجب طؾقف القضقء والقاجب أن ٓ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجامع. يف صحقح ا 2001قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: ( 2)

 يف صحقح الجامع.  1004قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: ( 1)
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 احائؾ وهؽذا مس الؿرأة ٓ يـؼض القضقء مطؾؼً ج الؿقت إٓ مـ وراء يؿس فر

سقاء كان ذلؽ طـ شفقة أو غقر شفقة يف أصح ققلل العؾؿاء ما لؿ يخرج مـف شلء 

يف مس الؿرأة  اخالف أيًض ، قبؾ بعض كسائف ثؿ صؾك ولؿ يتقضل ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل 

ًٓ ض القضقء استؼيـ اذهب فريؼ مـفؿ إلك أن مس الؿرأة مطؾؼً  ڄ ڄ ﴿بأية  دٓ

وهؽذا يف  «الجؿاع الـؽاح»: فؼد جاء طـ ابـ طباس أكف قال [03الـساء: ] ﴾ڃ

 .بؿعـك ذلؽ [03آل طؿران: ] ﴾ڻ ڻ ۀ﴿: ققلف تعالك

 وأما ققلف تعالك يف سقريت الـساء والؿائدة:  ابـ باز /الشقخ  قال

قل ابـ فالؿراد بف الجؿاع يف إصح مـ ققلل العؾؿاء وهق ق ﴾ڄ ڄ ڃ﴿

 وجؿاطة.  ڤ طباس
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 : الدرس اخلامس عرش

 األخالق ادرشوعة لكل مسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كؾفا  $التل يذكرها الؿملػ ة ففذه إخالق الؿسؾؿ اويدخؾ يف ذلؽ أيًض 

مـ  [0الؼؾم: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿: التل طـاها اهلل بؼقلف ملسو هيلع هللا ىلصمـ أخالق الؿصطػك 

وكاكت هذه إخالق هل إحدى أركان البعثة  ملسو هيلع هللا ىلصإخالق العظقؿة التل بعث هبا كبقـا 

َؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصالؿحؿدية كؿا قال  َُتؿِّ ِٕ َْخََلِق  َمؽارمُبِعْ ُت  ْٕ : ية صحقحةويف روا (1)«ا

َْخََلِق » ْٕ َْخََلِق »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  (1)«َصالَِح ا ْٕ إِنَّ اهللَ َكرِيٌؿ ُيِحبُّ اْلَؽَرَم َوُيِحبُّ َمَعالَِل ا

طـ أخالق الـبل  ڤرواه الحاكؿ وسلل سعد بـ هشام طائشة  (3)«َوَيْؽَرُه َسْػَساَفَفا

عدها أن يلتؿر بلؼد هؿؿت أن ٓ أسلل طـ شلء  (5)«كان خؾؼف الؼرآن»: قالت ملسو هيلع هللا ىلص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 10132( وقال صحقح طؾى شرط مسؾم والبقفؼي يف ســه الؽربى رقم )0112رواه الحاكم رقم )( 2)

 . 01أكظر الصحقحة رقم:  ڤطن أبي هريرة 

 ڤ( طن زيد ابن أسؾم 32333م )وابن أبي شقبه رق ڤ( طن أبي هريرة 4535رواه أحؿد رقم )( 1)

قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر  ڤ( طن أبي هريرة 3535والبقفؼي يف شعب اإليؿان رقم )

 يف صحقح الجامع.  1305حديث رقم: 

( والبقفؼي يف 1500( واألوسط رقم )1514( والطرباين يف الؽبقر رقم )212رواه الحاكم رقم )( 3)

قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤن سعد ( طن سفل اب4021الشعب رقم )

 يف صحقح الجامع.  2402

 . ڤ( طن سعد ابن هشام 10201( وأحؿد رقم )2301( وأبو داود رقم )302رواه مسؾم رقم )( 0)
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بلمر الؼرآن ويـتفل بـفقف والؼرآن أوامر وكقاهل خقر كؾف سعادة وخقر كؾف قال 

ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: وقال سبحاكف [14التؽوير: ] ﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿: سبحاكف

ففق مبارك ومـ قرأه وتدبره وطؿؾ بف  [15ص: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ديـ اإلسالم ففذه يـال مـ هذه الربكات هذه إخالق امتاز هبا هذا الديـ الؿبارك 

يجب طؾك كؾ مسؾؿ ومسؾؿة أن يلخذ هبا ٕهنا تقصؾف إلك الػالح والرشد إخالق 

ـَ إِيَؿاًكا َأْحَسـُُفْؿ ُخُؾًؼا»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان  أفضُؾ »: ويؼقل (1)«َأْكَؿُؾ اْلُؿْمِمـِق

ـَ أْحَسـُُفْؿ ُخُؾؼًا ـْ َتَرَك اْلِؿَراَء، َوإِْن َكاَن َأَكا َزِطقُؿ َبْقٍت فِل َرَبِض اْلَجـَّ » (1)«الُؿْمِمـق ِة لَِؿ

ـْ َتَرَك اْلَؽِذَب َوإِْن َكاَن َماِزًحا، َوَبْقٍت فِل َأَطَؾك اْلَجـَِّة  ا، َوَبْقٍت فِل َوَسِط اْلَجـَِّة لَِؿ ُمِحؼًّ

ـَ ُخُؾُؼفُ  ـْ َحُس  ما هل إخالق؟ ، هذه أحاديث وآيات يف فضؾ إخالق (3)«لَِؿ

 .اهلل ومع الخؾؼ حسـ الخؾؼ مع :أكقاع حسـ الخؾؼ

فؾقؽـ العبد حسـ الخؾؼ مع اهلل تعالك  أما مع الخالؼ  :حسـ الخؾؼ مع اهلل

فؿـ أرضك اهلل  يغضب اهلل  اوذلؽ أن يرضك بؿا قدره اهلل وقضاه وأن ٓ يعؿؾ شقئً 

  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ﴿مع اهلل فؼد كان حسـ إخالق

 [43البؼرة: ] ﴾ې ې ى﴿ [13اإلسراء: ] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 021( والدارمي رقم )3351( وأحؿد رقم )2221( والرتمذي رقم )0241رواه أبو داود رقم )( 2)

يف صحقح  2130قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤيرة وغقرهم طن أبي هر

 الجامع. 

( قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث 11324( وابن أبي شقبه رقم )1512رواه أبو يعؾى رقم )( 1)

 يف صحقح الجامع. 2214رقم: 

 2020( اكظر حديث رقم: قال الشقخ األلباين: )حسن ڤ( طن أبي أمامة 0400رواه أبو داود رقم )( 3)

 يف صحقح الجامع. 
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تـػل طـف الـد والشريؽ  تقحده، تعبده، فؾقؽـ الشخص حسـ الخؾؼ مع اهلل تعظؿف

 . والؿثقؾ والـظقر هذا حسـ خؾؼ مع اهلل

يؽقن بؽػ إذى وبذل : أما مع الخؾؼ فقؼقل العؾؿاء :حسـ الخؾؼ مع الخؾؼ

 الـدى وصالقة القجف طـد الؾؼاء. 

ققي تعققـفؿ بؼدر استطاطتؽ والديـل تعطقفؿ مؿا الديـل والدك :بذل الـدى

مـ العؾؿ. فنن دماءكؿ وأمقالؽؿ وأطراضؽؿ طؾقؽؿ حرام كحرمة  أططاك اهلل 

 يقمؽؿ هذا يف شفركؿ هذا يف بؾدكؿ هذا فؾقبؾغ الشاهد الغائب. 

ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلصتؽػ أذى يدك وقدمؽ ولساكؽ قال الـبل  :وكػ إذى َلقَس الُؿمِم

 َٓ َٓ الَػاِحِش، وٓ الَبِذيبالطََّعان َو ـِ َكَؼْحِؾفِ »: ، ويؼقل(1)«الؾَعان، َو ـُ اْلُؿْمِم  (1)«َلْع

ـْ َسِؾَؿ »: ويؼقل (3)«إِنَّ ِدَماَءُكْؿ َوَأْمَقاَلُؽْؿ َوَأْطَراَضُؽْؿ َطَؾْقُؽْؿ َحَرامٌ »: ويؼقل الُؿْسِؾُؿ َم

ـْ لَِساكِِف َوَيِدهِ  طـ  ملسو هيلع هللا ىلصسئؾ الـبل ، مـ الخؾؼتؽ فال بد أن تؽػ أذي (5)«الُؿْسِؾُؿقَن ِم

 (3)«ِهَل فِل الـَّارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصامرأة تؼقم الؾقؾ وتصقم الـفار لؽـفا تمذي جقراهنا بؾساهنا قال 

 مع أهنا تؼقم الؾقؾ وهذه الؿرأة صحابقة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والبخاري يف األدب الؿػرد 15( والحاكم رقم )3504( وأحؿد رقم )2533رواه الرتمذي رقم )( 2) 

قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر  ڤ( وغقرهم طن ابن مسعود 251( ابن حبان رقم )321رقم )

 يف صحقح الجامع.  1342حديث رقم: 

 . ڤ( طن ثابت ابن الضحاك 220( ومسؾم رقم )1310ري رقم )رواه البخا( 1)

 . ڤ( طن أبي بؽرة 2235( ومسؾم رقم )23رواه البخاري رقم )( 3)

 . ڤ( طن جابر 02( ومسؾم رقم )20، رقم )ڤرواه البخاري طن طبداهلل بن طؿر ( 0)

صححه  ڤهريرة  ( طن أبي3301( والطقالسي رقم )330( والحاكم رقم )5233رواه أحؿد رقم )( 1)

 (. 1120األلباين يف صحقح الرتغقب والرتهقب رقم )
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ُؿَؽ فِل َوْجِف َأِخقَؽ َصَدَقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل  :وصَلقة القجف : ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  (1)«َتَبسُّ

َلَمِ َوَخْقُرُهَؿا الَِّذي يَ » ـَ اْلَؿْعُروِف َشْقًئا، َوَلْق َأْن َتْؾَؼك »: ويؼقل (1)«ْبَدُأ بِالسَّ َٓ َتْحِؼَرنَّ ِم

 : ويؼقل الشاطر (3)«َأَخاَك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ 

 أحــادث ضــقػل قبــــــؾ إكــزال رحؾــف

 

 ويخصــب طـــــدي والؿؽــان جــديب 

 وما الخصب لَلضقاف أن يؽ ـر الؼرى 

 

ـــــا وجــــف الؽــــريؿ خ   صــــقبولؽـؿـــ

يعـل تؽػل البشاشة وآستؼبال الطقب والؽؾؿة الطقبة هذا مـ إخالق  

مـذ  ملسو هيلع هللا ىلصما حجبـل الـبل »: اإلسالمقة الشرطقة يؼقل جرير بـ طبداهلل البجؾل

قد  اوهذا كؾ طؾك حسبف فاإلكسان أحقاكً  (5)«أسؾؿت وٓ رآين إٓ تبسؿ يف وجفل

وطؾك  ملسو هيلع هللا ىلصبقاء ولـبقـا يصاب بشلء مـ الضقؿ والضقؼ وهذا حصؾ حتك لألك

وتارة تجده طـده  امسرورً  االشخص أن يحؿؾ إخقاكف طؾك السالمة فتارة تجد أًخ 

لؿ  ذإ، ص طؾك اإلكسان فعؾقؽ أن تؽقن طذارشلء ما يـغص ٕن هذه الدكقا بالء تـغ

 تر بشاشة مـ أخقؽ اطذره.

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن 4301. والطرباين يف األوسط رقم )ڤ( طن أبي ذر 452رواه البخاري يف األدب الؿػرد رقم )( 2)

(. والبقفؼي يف الشعب رقم 115( والبقفؼي يف الشعب رقم )115. وابن حبان رقم )ڤابن طؿر 

 (. 113الشقخ األلباين: حسن اكظر السؾسؾة الصحقحة رقم ) قال: ڤ( طن أبي ذر 3333)

 . ڤ( طن أبي أيوب 1120( ومسؾم رقم )1313رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي ذر 1212رواه مسؾم رقم )( 3)

 (. 1031( ومسؾم رقم )1432رواه البخاري رقم )( 0)
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 ، ومـفا الصدق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ملسو هيلع هللا ىلصمـ هذه إخَلق الحل بعث بفا 

 : الصدق -1

والصدق أطؿ مـ اإلخالص فاإلخالص ، يؾؼب بالصادق إمقـ وقد كان 

 .ك الصدق مع اهلل ومع العؾؿ الذي كحؿؾفأحد أركاكف وما أحقجـا كحـ صالب العؾؿ إل

كؿا أن الؽذب طؽسف ، مطابؼة الحال لؾقاقع: يؼقل العؾؿاء: تعريػ الصدق

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: يؼقل يليت بؽالم كذب واهلل ، مخالػة الحال لؾقاقع

ومـ حديث ابـ مسعقد يف الصحقحقـ يؼقل  [225التوبة: ] ﴾ڃ ڃ ڃ

ْدِق، َفنِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ، َوإِنَّ اْلبِرَّ َيْفِدي إَِلك اْلَجـَِّة، َوَما  َطَؾْقُؽْؿ بِالصِّ ْدَق َيْفِدي إَِلك اْلبِرِّ الصِّ

اُكْؿ َوالَْؽِذَب،  يًؼا، َوإِيَّ ْدَق َححَّك ُيْؽَحَب ِطـَْد اهللِ ِصدِّ ى الصِّ ُجُؾ َيْصُدُق َوَيَحَحرَّ َيَزاُل الرَّ

ُجُؾ َيْؽِذُب َفنِنَّ اْلَؽِذَب َيْفِدي إَِلك اْلُػُجقِر، َوإِنَّ الْ  ُػُجقَر َيْفِدي إِلَك الـَّاِر، َوَما َيَزاُل الرَّ

اًبا ى اْلَؽِذَب َححَّك ُيْؽَحَب ِطـَْد اهللِ َكذَّ مع الرسقل ، فالصدق يؽقن مع اهلل (1)«َوَيَحَحرَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿مع سـة الرسقل مع إخقاكؽ الؿممـقـ فؽـ رجؾ صدق

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ :ويؼقل اهلل طـ إسؿاطقؾ [40الشعراء: ] ﴾پ

ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ﴿: ويؼقل طـ إدريس [10مريم: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ

 [02يوسف: ] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿: ويؼقل اهلل طـ يقسػ [12مريم: ] ﴾ڇ ڇ

ٕهنؿ ما طرفقا مـف يف السجـ إٓ الصدق والصدق محؿقد يف الجاهؾقة ويف اإلسالم 

ئتـا بآية إن كـت مـ ا: اتبعقين وأكا كبل إٓ قالقا لف: ما يليت كبل إلك ققمف يؼقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤود ( طن ابن مسع3203( ومسؾم رقم )1303رواه البخاري رقم )( 2)
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حدى إيف  اإن شاء اهلل كان يؾؼل خطابً أحد الدطاة الذيـ هؿ مـ الصادققـ ، الصادققـ

التجؿعات يف أمريؽا أمام ألقان مـ الـاس يتؽؾؿ طـ كرم اإلسالم وطزة اإلسالم 

فبعد  ،وأخالق اإلسالم مـ الصدق والعػاف والطفر والعزة والثـاء وأكف ديـ الحؼ

امت امرأة متقسطة العؿر وهل تعؿؾ يف ما يسؿك بالضؿان آجتؿاطل أو ق، آكتفاء

أكت تتؽؾؿ طـ اإلسالم وطـ : ثؿ قالت لف احؼقق اإلكسان أثـت طؾك الؿحاضر خقرً 

كالم صحقح لؽـ لق صبؼ هذا يف واقع الؿسؾؿقـ لؽان هذا غقر صحقح بؾ هـاك مـ 

الحؿد هلل الذي طرفـا : قاإمريؽان مـ أسؾؿقا فؾؿا كظروا حالة الؿسؾؿقـ قال

إن معل أيتام : اإلسالم قبؾ أن كعرف الؿسؾؿقـ وأثر طؾقفا أن امرأة أتت إلقفا وقالت

وزوجل صؾؼـل ولقس لل ملوى فتػاطؾت معفا الؿرأة وكان لفا ولدان أو ثالثة 

تػاطؾت معفا الؿرأة وأوجدت لفا سؽـ وراتب ولفا مؾػ وتظـ الؿرأة العربقة هذه 

كحـ كعرف أن الؿسؾؿقـ لقس : أهنا وضعت قالت: فتليت تؼقل اديأن إمر ط

طـدهؿ ما يسؿك بالصديؼ أو العشقؼ يعـل أوٓدهؿ شرطققـ فحاولت أن ترجع إلك 

أكؽ مطؾؼة مـ أيـ هذا القلد : أكت قؾت: الؿؾػ وتـظر إلك حالتفا قالت لفا

حريات أن بقتفؿ فتػاجلت الؿرأة أن طـدها مؾػ وأشقاء فاكتشػت بعد التحؼقؼ والت

إول ممجر وأن الؿرأة لؿ تطؾؼ وأهنؿ طؿؾقا هذا حقؾة مـ أجؾ يـالقا بقت ويـالقا 

راتب فالؿفؿ صبت هذه الؿرأة الباحثة جام غضبفا طؾك الغش الحاصؾ طـد 

أمام كثقر مـ الذيـ تحدثفؿ كػقسفؿ أن يسؾؿقا  ان هذا حاجزً االؿسؾؿقـ فربؿا ك

العالؿقـ الديـ القاضح الصحقح فؿا أحقج الؿسؾؿقـ وأن يدخؾقا يف ديـ اهلل رب 

ْدَق ُصَؿْلكِقـٌَة، َوإِنَّ اْلَؽِذَب ِريَبةٌ  نَّ إِ »: ملسو هيلع هللا ىلصويف الحديث يؼقل ، إلك الصدق  (1)«الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن الحسن ابن طؾي قال 3002( والحاكم رقم )2313( وأحؿد رقم )1124رواه الرتمذي رقم )( 2)
= 
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تبحث خرج مـ سخط الخالؼ أولك مـ أن تفاصدق وإن كـت قد أخطلت يف كؾؿة ل

عؽ مـ جـة وٓ طـ إرضاء الؿخؾقق بسخط الخالؼ لق سخط مـؽ أخقك ما مـ

يا أخل أكا قد أخطلت والعػق طـد كرام الؼقم مؼبقل والؽريؿ : أوجب طؾقؽ كار فؼؾ

الصقػ : ٓ كؿا يؼال: يا أخل أكا قد غؾطت يؼقل لؽ: ٓ بد يؼبؾ العػق تليت تؼقل

ضقعت الؾبـ فات إوان كالم غقر صحقح رحؿ اهلل امرأ طرف قدر كػسف جاءك 

مـ اسرتضل ، لعػق مـؽ وسامح خالص اكتفك اإلشؽاليا أخل أكا غؾطت وا: وقال

فؾؿ يرض ففق شقطان تؼبؾ هذا مـ أخقؽ مـ أبقؽ مـ أمؽ مـ زوجتؽ مـ ابـؽ 

 . ـ جارك مـ قريبؽ مـ صغقر مـ كبقرمـ بـتؽ م

أكت أيفا السقد الؿحاضر إذ كان ما  :تؼقل اذكرت هذه الباح ة الؿذكقرة آكػً 

طـد الدياكات  اق يف ديـ اإلسالم ففذا مقجقد أيًض تؼقلف مـ العػاف وإماكة والصد

إخرى لؽـ ما يـػع حتك صار هذا يف قاكقن كثقر مـ الـاس حتك أن بعضفؿ يؼقل 

وطد مسؾؿ لؿاذا؟ ٕن واحد مـ الؿسؾؿقـ : وطد إكجؾقزي كصراين ٓ تؼقل: لؽ

ت هذه بؾ وربؿا كان طـده لحقة كاك، الجفال أثر طؾك الـاس حتك صاروا ٓ يصدققن

كؿ غش هبذه : واحد يف معرض سقارات يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصالؾحقة ديؽقر ما كاكت لحقة محؿد 

الؾحقة أهؾ الؾحك يػتخر بذلؽ يققعفؿ يف حبائؾف لؿا يجلء واحد مطقع يشرتي 

معؼقل  مطقع غقرهذا : هذه السقارة مـ أحسـ ما يؽقن فقؼقل أكظر: سقارة يؼقل لف

 حقة. يزيد طؾل وهق يغرر طؾك الـاس هبذه الؾ

يؼبؾ الؿسؾؿ ديـف برحابة صدر ويحاول أن يطبؼ ما فقف مـ  :فعؾك أية حال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

الحديث، قال الشقخ األلباين:  «: دع ما يريبك إلى ما َل يريبك......ملسو هيلع هللا ىلصحػظت من رسول اهلل »

 يف صحقح الجامع.  3334)صحقح( اكظر حديث رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 193  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

الـاس كؾفؿ كذابقـ إن لؿ : ولق قال لف بعضفؿ الؿحاسـ ما استطاع إلك ذلؽ سبقاًل 

تؽـ ذئب أكؾتؽ الذئاب الـاس إذا كاكقا خقكة أكت كـ أمقـ وإذا كاكقا كذابقـ كـ 

 ًٓ دى بؽ رجؾ صادق مع اهلل وصادق مع الخؾؼ يؼت أكت مـ الصادققـ كـ أكت مثا

أكت ٓ تخدع ٕكؽ ، «لست بالخب وٓ الخب يخدطـل»: كؿا قال الحسـ البصري

 صادق وٓ تـخدع ٕكؽ حذر وفطـ وذكل. 
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 ، وإماكة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : إماكة -2

ۋ ﴿: مـ إمقر التل يجب طؾك الؿسؾؿ والؿسؾؿة الحػاظ طؾقفا قال تعالك

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ 

وهذه إماكة أكربها وأجؾفا هل إوامر والـقاهل يعـل  [31األحزاب: ] ﴾ۇئ ۇئ

ما هنك طـف بؾ هذا هق طقـ إماكة ويـدرج يف ذلؽ أو بعبارة مجؿؾة ما أمر اهلل بف و

الؿحافظة طؾك حؼقق اهلل وحؼقق طباده فحؼ اهلل طؾقؽ مـ التقحقد والطاطة 

 اأن تؽقن محافظً  اوآمتثال وجب طؾقؽ أن تؼقم بف وحؼقق الؿخؾقققـ يؾزمؽ أيًض 

ـْ ا»: ملسو هيلع هللا ىلصقال ، طؾك حؼققفؿ ََماَكَة إَِلك َم ْٕ ـْ َخاَكَؽ َأدِّ ا ـْ َم َٓ َتُخ فالخقاكة  (1)«ْئَحَؿـََؽ، َو

ـَ »ومـفا : آَيُة الُؿـَافِِؼ َثَلٌَث »: ملسو هيلع هللا ىلصالـػاق قال  طالمات يف إماكة مـ َوإَِذا اْؤُتِؿ

ُجُؾ َحِديً ا، »: هذا سر لحديث: ولق حتك يف كالم قؾت لف (1)«َخانَ  َث الرَّ إَِذا َحدَّ

اهتا غؾب مشاكؾ الـاس بسبب كؼؾ الحديث آفة إخبار روأ (3)«َفاْلَحَػَت َفِفَل َأَماَكةٌ 

 االؿغتاب أيًض  وسؿل الـؿام كؿام ٕكف قؾقؾ إماكة يـؼؾ مـ هذا وهذا ويحاول يػرق

: قال ابـ كثقر طـد هذه أية ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿قؾقؾ أماكة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤ( طن رجل من الصحابة طن أبي هريرة 3131رقم ) ( وأبو داود21021رواه أحؿد رقم )( 2)

، قال الشقخ األلباين: ڤ( طن أبي هريرة وغقرهم 1153( والدارمي رقم )2120والرتمذي رقم )

 يف صحقح الجامع.  100)صحقح( اكظر حديث رقم: 

 . ڤ( طن أبي هريرة 15( ومسؾم رقم )33رواه البخاري رقم )( 1)

( وغقرهم، طن جابر 3/335( وأحؿد رقم )2515( والرتمذي رقم )0424رواه أبو داود رقم )( 3)

 يف صحقح الجامع.  042، قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم ڤ
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 اأن واحدً  تؽثر هذه الخصال طـد أوٓد البغايا أوٓد الزكا إولك أن ٓ تقصؾ أذكر

مـ الـاس سّب والده كان يف مؽان فتؽؾؿ شخص طؾك أبقف فاكتشػ هذا الذي يتؽؾؿ 

: أن ولد الؿتؽؾؿ فقف حاضر فخاف وضـ أن هذا القلد سقـؼؾ الؽالم إلك أبقف فؼال لف

أكا أكصحؽ أن ٓ تتؽؾؿ ٓ طؾك والدي وٓ طؾك أخريـ هذا ٓ يؾقؼ يف حؼؽ وأكا 

بقـ أبل مشاكؾ وأكؼؾ الخرب ولؽـ أكا أكصحؽ أن ٓ تعقد أستطقع أن أفعؾ بقـل و

اهلل يفديف معـك أكف يف كالم وراء هذه الؽؾؿة فإماكة أمر : لؿثؾف بؾ حتك يف طبارة

 اوإشػاقً  اوإكؿا خقفً  اجامع فؾذا أبت السؿاوات وإرض والجبال حؿؾفا لقس طصقاكً 

: كؿا قال الشـؼقطل وغقره احؼقؼقً  اطرض ذلؽ طرًض  مـ أن تػرط فقفا ٕن اهلل 

 فلبت السؿاوات وإرض والجبال وبرز لفا بـق اإلكسان. 

قسؿان مػرصان معذبان وقسؿ  :واكؼسؿ الـاس إلك ثَلثة أقسام يف تحؿؾ إماكة

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿كاج

 .[33األحراب: ] ﴾یی ی جئ حئ مئ

بة حؿراء تصقر مـافؼقن أشبف ما تؽقن بالحرباء ارمقفا إلك تر :الؼسؿ إول

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿حؿراء إلك صػاء أسقد تصقر سقداء ففمٓء يتؾقكقن

ثؿ ضرب اهلل فقفؿ  [20البؼرة: ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

اد والظالم الحاصؾ يف لؿا يف قؾقهبؿ مـ الـجاسة والسق اكاريً  ومثاًل  امائقً  مثؾقـ مثاًل 

 : تؾؽ الؼؾقب

ــــــــؼ  ٓ خقـــــــر يف ود امـــــــرئ محؿؾـــ

 

ـــــق ال  ـــــف يحؾفـــــبحؾ ــــــان وقؾب  ؾســـــ

 وإذا تـــقارى طـــــؽ ففـــق العؼــــــرب 

 

ــــرب   ـــق العؼـــ ـــؽ فف ـــقارى طـ  وإذا ت

 يؾؼــــــــــاك يحؾــــػ أكــــف بــــؽ واثــــؼ  

 

 ويــروغ طـــــــؽ كؿــا يــروغ ال عؾــب  
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والؿشرك كذلؽ ما حؿؾ إماكة فقعذبف اهلل وهبذه أية وأمثالفا استدل أهؾ 

ػروع الشريعة يف أخرة ويعذبقن هذا طؾك وجف العؾؿ طؾك أن الؽػار مطالبقن ب

 : ۵ديـ اهلل لقؾ طام فلطظؿ إماكات العؿقم د

ـــف ــــؽ ب ـــديـ رأس الؿـــال فاسحؿســ  ال

 

ـــــف مـــــ أطظــــؿ الخســــران    فضقاطــــ

 آطتؼادفؼؾبؽ أماكة فال بد أن يؽقن فقف الطقب مـ  وكعؿ اهلل أماكة طـدك 

ف بعثل صقيف رافضل شققطل مادي والـقات وفؽرك أماكة ٓ يؽقن فؽر مـحر

طقـؽ أماكة فال بد أن تـظر فقفا  ارفقعً  اسامؼً  اطالقً  آ بد أن يؽقن فؽرً  شفقاين طؾؿاين

 ا يسبب لؼؾبؽ إكدار وإمراض.ما يؼقدك إلك الخقر وتؿـع مؿ

 كـــؾ الحـــــــقادث مبـــدأها مــــ الـظـــر

 

ــرر  ــغر الش ـــ مسحص ــار م ـــؿ الـ  ومعظـ

ــــرء مـــــــــا دام   ذا طــــقـ يؼؾبفــــا والؿ

 

ــك الخطــر  ــقف طؾ ــر مقق ــــ الغق  يف أطق

ــــف  ــــا ضــــر مفجح ـــــف م ــــر مؼؾحــــــ  أس

 

 ٓ مرحبــــــــًا بســــرور يــــلتل بالضــــرر 

ـــا   كــؿ كظــرة فعؾــت يف قؾــب صاحبفـــ

 

ـــر  ـــقس وٓ وت ـــَل ق ــــؾ الســـفام ب  فعـــ

كذلؽ إذن إياك أن تسؿع فقفا إغاين الؿعازف الؿقسقؼك هذه آٓت  

ـِ اْسَحَؿَع إَِلك َحِديِث »أن تسؿع فقفا حديث ققم وهؿ لؽ كارهقن إياك ، محرمة َوَم

وَن ِمـُْف، ُصبَّ فِل ُأُذكِِف أُكُؽ َيْقَم الِؼَقاَمةِ  الرصاص  (1)«َقْقٍم، َوُهْؿ َلُف َكاِرُهقَن، َأْو َيِػرُّ

ٓ يؽـ هؿؽ أن تعرف ما طـد الـاس ٓ تؽؾػ  [21الحجرات: ] ﴾ڀ ٺ﴿الؿذاب 

قدمؽ أماكة وفرجؽ قبؾ و اصاقتفا يدك أماكة إياك أن تبطش هبا حرامً  كػسؽ فقق

 : ودبر أماكة

ــــف ـــا اســـحطعت فنكـ ــــؽ م  احػـــظ مـقــ

 

ــــام  ــــل إرحـ ـــاة يصـــب فــ  مـــاء الحق

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن ابن طباس 10102( وأبو داود رقم )3343( وأحؿد رقم )2231رواه البخاري رقم )( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 197  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

ـْ َلُف الَجـَّةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل  ـَ ِرْجَؾْقِف َأْضَؿ ـَ َلْحَقْقِف َوَما َبْق ـْ لِل َما َبْق ـْ َيْضَؿ ففذه  (1)«َم

قَِّئَة »ثقرة أكت مطالب هبا وأطظؿفا أماكة الديـ أماكات ك ِؼ اهللَ َحْقُ َؿا ُكـَْت َوَأْتبِِع السَّ اتَّ

ـٍ   اْحَػِظ اهللَ َيْحَػْظَؽ، اْحَػِظ اهللَ َتِجْدهُ » (1)«اْلَحَسـََة َتْؿُحَفا َوَخالِِؼ الـَّاَس بُِخُؾٍؼ َحَس

ا سفؾ طؾقـا تطبقؼ ما سقاها مـ هذه مـ أطظؿ إماكات فنن كحـ قؿـا هب (3)«ُتَجاَهَؽ 

إماكات وكذلؽ حؼقق العباد مـ إماكات العظؿك بؾ ربؿا تؽقن حؼقق اهلل مبـقة 

مبـقة طؾك الؿشاحة فؿـ أرسؾ معؽ بشلء إياك أن طؾك الؿسامحة وأما حؼقق الـاس 

أو أكؽ تعطقف حؼف ثؿ  اتليت بالتلويؾ أوصؾ ذلؽ إلك صاحبف وإياك أن تلخذ مـف شقئً 

أكا أريد مـؽ كذا سؾػ لقؽـ طـدك شلء مـ العػاف وطؾك حسب الـقايا : تؼقل لف

ا فِل َأْيِدي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ُف َيَراَك، َوْأَيْس ِمؿَّ َٓ َتَراُه َفنِكَّ ٍع، َفنِكََّؽ إِْن ُكـَْت  َصؾِّ َصََلَة ُمَقدِّ

ـْ َ ـِقًّا، َوإِيَّاَك َوَما ُيْعحََذُر ِمـْفُ  إذا يئست مـ »: لػضقؾ بـ طقاضوأثر ا (5)«الـَّاِس َتُؽ

فؿـ بعث معؽ بشلء  «ٕططاك مقٓك كؾ ما تريد االخؾؼ حتك ٓ تريد مـفؿ شقئً 

: تليت تستدل بحديث ثؿتػرط فال تذهب  اأيًض  اوحريًص  اإياك أن تتساهؾ بؾ كـ أمقـً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن سفل ابن سعد 2205رواه البخاري رقم )( 2)

( قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر 310، والطرباين رقم )ڤ( طن أبي ذر 2543اه الرتمذي رقم )رو( 1)

 يف صحقح الجامع.  53حديث رقم: 

( طن 2300( والحاكم رقم )1122( والرتمذي رقم )2/153( )1225رواه أحؿد رقم ) صحوح:( 3)

 يف صحقح الجامع.  3513، قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: ڤابن طباس 

( والؾػظ له طن ابن 0013والطرباين يف األوسط رقم ) ڤ( طن أبي أيوب 13101رواه أحؿد رقم )( 0)

قال الشقخ األلباين صحقح بشواهده  ڤ( طن أبي أيوب 2/321وأبو كعقم يف الحؾقة ) ڤطؿر 

 (. 2520أكظر الصحقحة برقم )
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ـٍ  َٓ » إدلة  [52التوبة: ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿ وبأية (1)«َضَؿاَن َطَؾك ُمْمَتَؿ

باب إماكة باب واسع ومـ  إن كـت قد فرصت فلكت مؾزم، ا صرف الؾسانمطرفف

حػظفا حػظف اهلل وأثابف اهلل تعالك وهل مـ الديـ يروى أن طبداهلل بـ الؿبارك أخذ 

وأغؾب الؿسؾؿقـ يف ، مـ الؽقفة فؾؿا وصؾ إلك كقسابقر تذكر فلطاده إلك الؽقفة اقؾؿً 

 احضرمققن الحضارم ذهبقا إلك هـاك تجارً تركقا دخؾ اإلسالم طـ صريؼ التجار ال

، فتعامؾقا مع الـاس بالديـ فتلثر الـاس هبذا الديـ فلسؾؿقا وآمـقا باهلل رب العالؿقـ

فعؾ فعؾتف يف  أتاتقرك طامؾف اهلل بؿا يستحؼ لتركقا دولة مسؾؿة لقٓ أن مصطػك كؿا

ن دولة طؾؿاكقة تركقا مـ البطش بالحجاب والؿراقص وإٓ فؽاكت دولة محافظة أ

 وكثر فقفا تصقف والتصقف هق سبب البالء واهلل أطؾؿ. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن طؿرو بن شعقب طن أبقه 21040سـن الؽربى رقم )( والبقفؼي يف ال223رواه الدار قطـي رقم )( 2)

 يف صحقح الجامع.  3124طن جده ـ قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم: 
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 ، والعػاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : العػاف -3

اسؿ طام يتعػػ : والعػاف، بف التعػػ والعػة وكؾفا ألػاظ مرتادفةالؿراد 

الؿسؾؿ طـ كؾ ما حرمف اهلل تعالك طؾقف أو طـ كؾ ما يشقـ الؿروءة وإخالق 

طـ الحرام ٓ سقؿا طـ فاحشة الزكا قال  آستعػافوالؼقؿ، فقجب طؾقف أن يتعػػ 

ء يف وهؽذا جا [33الـور: ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ﴿: تعالك

ِف، َيْقَم »: قال ملسو هيلع هللا ىلصالسـة أن الـبل  ُفُؿ اهللُ فِل ضِؾِّ فُ  َٓ َسبَْعٌة ُيظِؾُّ َّٓ ضِؾُّ َوَرُجٌؾ »ومـفؿ:  «ضِؾَّ إِ

 . (1)«َدَطْحُف اْمَرَأٌة َذاُت َمـِْصٍب َوَجَؿاٍل َفَؼاَل: إِكِّل َأَخاُف اهللَ 

ـ البشر فقـبغل طـ السمال ٕن يف السمال ذلة لؾؿسئقل إن كان م آستعػاف

 :حاجتف ن يسلل ربـا طـ سمال الـاس وطؾقف أ الؾؿسؾؿ أن يؽقن طػقػً 

 اهلل يغضــــــب إن تركــــــت سمالــــــــــف

 

 وبــــــــل آدم حــــقـ يســــلل يغضــــب 

ـــــة  ـــــ آدم حاجـــ ــــك اب  ٓ تشــــؽقن إل

 

ــــف ٓ تحجــــب  ــــذي أبقاب ـــــؾ ال  وســـ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: يؼقل سبحاكف 

: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  [133بؼرة: ال] ﴾ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ـْ » ـْ َضْفرِ ِ ـًك، َوَم َدَقِة َط ـْ َتُعقُل، َوَخْقُر الصَّ ْػَؾك، َواْبَدْأ بَِؿ ـَ الَقِد السُّ الَقُد الُعْؾَقا َخْقٌر ِم

ـِ ُيْغـِِف اهللُ  ـْ َيْسحَْغ ُف اهللُ، َوَم ـَ َوَما ُأْططَِل َأَحٌد َطَطاًء َخْقًرا َوَأوْ » (1)«َيْسَحْعِػْػ ُيِعػَّ  َسَع ِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 2032( ومسؾم رقم )215رواه البخاري رقم ) صحوح:( 2)

 . ڤ( طن حؽقم ابن حزام 2322رواه البخاري رقم )( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 211 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

ْبرِ  : ٓبـ مسعقد ملسو هيلع هللا ىلصففذا خؾؼ إسالمل كريؿ أن يؽقن العبد ذا طػاف يؼقل  (1)«الصَّ

ـُ » ْكَقا: ِحْػُظ َأَماَكٍة، َوِصْدُق َحِديٍث، َوُحْس ـَ الدُّ َـّ فِقَؽ َفََل َطَؾقَْؽ َما َفاَتَؽ ِم َأْرَبٌع إَِذا ُك

ٌة فِل ُصْعَؿةٍ   ف إلباين. رواه أحؿد وصحح (1)«َخِؾقَؼٍة، َوِطػَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي سعقد الخدري 2013( ومسؾم رقم )2000)رواه البخاري رقم ( 2)

والبقفؼي رقم  ڤ( طن ابن طؿر 3432والحاكم رقم ) ڤ( طن ابن طؿر 2211رواه أحؿد رقم )( 1)

 . ڤ( وجاء طن غقرهم من الصحابة 1113)
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 ، والحقاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الحقاء -4

 : مـ إخالق اإلسالمقة العؾقا

ــــــ  لإذا لــــــــؿ تخـــــش طاقبـــــة الؾقالــ

 

ــــا تشــــاء  ـــــؿ تســــحح فاصـــــع م  ولــــ

ـــــر  ـــــا يف العـــــقش خق ــــــَل واهلل م  فـــــ

 

ـــــــاء   ــــــب الحقــــ ـــــــا إذا ذه  وٓ الدكق

يبعث طؾك ترك الحرام وفعؾ الحالل يبعث طؾك ترك الؼبائح  الحقاء خؾؼ 

يجعؾف مستحل فؾذلؽ يؼقل  آكؽساروطؿؾ الػضائح هق اكؽسار يف الشخص هذا 

ـَ ا» ملسو هيلع هللا ىلص ِف َقاَل: « هللِ َحؼَّ اْلَحَقاءِ اْسَحْحُققا ِم ـَ اهللِ َيا َكبِلَّ اهللِ َواْلَحْؿُد لِؾَّ ا َكْسَحْحقِل ِم َقاُلقا: إِكَّ

ْأَس َوَما َوَطك َوْلَقْحَػِظ » ـَ اهللِ َحؼَّ اْلَحَقاِء َفْؾَقْحَػِظ الرَّ ـِ اْسَحْحَقك ِم َـّ َم
َلْقَس َذلَِؽ َوَلؽِ

ـَ َوَما َحَقى وَ  ـْ َفَعَؾ اْلَبْط ْكَقا َفَؿ ِخَرَة َتَرَك ِزيـََة الدُّ ْٔ ـْ َأَراَد ا ْلَقْذُكرِ اْلَؿْقُت َواْلبَِؾك َوَم

ـَ اهللِ َحؼَّ اْلَحَقاءِ   . (1)«َذلَِؽ َفَؼِد اْسَحْحَقك ِم

بالذكر أو  ملسو هيلع هللا ىلصخصف الـبل : قال بعض الػؼفاء، والحقاء شعبة مـ شعب اإليؿان

يؿان وأدكاها لقدلؾ أن مـ جاء بالحقاء سفؾ طؾقف بقـ أطؾك شعب اإل اجعؾف متقسطً 

َّٓ اهللُ َوَأْدَكاَها: »بؼقة شعب اإليؿان  َٓ إَِلَف إِ يَؿاُن بضع َوَسْبُعقَن ُشْعَبة فلفضؾفا: َققل  اإْلِ

ََذى َطـ الطَّرِيؼ والحقاة ُشْعَبة مـ آيؿان ْٕ وهـاك كتاب لؾبقفؼل مـ طشرة  (1)«إَِماَصُة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والطرباين رقم 3521( والحاكم رقم )3232( وأحؿد رقم )1014رواه الرتمذي رقم ) -حسن ( 2)

قال الشقخ األلباين:  ڤ( طن ابن مسعود 0/105( يف الؽربى وأبو كعقم يف الحؾقة )20130)

 يف صحقح الجامع.  531)حسن( اكظر حديث رقم: 

 . ڤ( طن أبي هريرة 31( ومسؾم رقم )5رواه البخاري رقم )( 1)
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  ن.شعب اإليؿا مجؾدات اسؿف

لقعؾؿ أن مـ كان ذا حقاء سفؾ طؾقف الؿجلء ببؼقة شعب  :قال بعض العؾؿاء 

 اإليؿان. 

ـَ اْلَعبِْد َأْن  ۵إِنَّ اهللَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل يؼقل  :فالحقاء مـ صػات اهلل تعالك َلَقْسَحِحل ِم

ـِ  َبحَْق
ُهَؿا َخائِ َّٓ  َٓ الَحَقاُء »: حديث بخقر لوهق ٓ يليت إٓ (1)«َيْرَفَع إَِلْقِف َيَدْيِف َفَقُردَّ َيْلتِل إِ

هلل وٓ تلمر بالؿعروف وتـفل طـ الؿـؽر ولؽـ لقس الحقاء أن ٓ تدطق إلك ا (1)«بَِخْقرٍ 

رأيت الخطل طـد شخص معقـ ، العؾؿ كذلؽ ٓ يؿـع مـ أن تتؽؾؿ بالحؼ وٓ تطؾب

تتؽؾؿ  تذهب [1الطًلق: ] ﴾ڑ ڑ کک﴿وأكت مطالب بالشفادة بقـ يدي اهلل 

بؽؾ ققة فالن هق الغؾطان فالن ضالؿ فالن مظؾقم طؾك أكؽ مـ أهؾ الحقاء ٓ يؿـعؽ 

قالت ، العؾؿ بؿـعؽ مـ أن تطؾي أو ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿: هذا قال تعالك

 (3)«كعؿ الـساء كساء إكصار لؿ يؿـعفـ الحقاء أن يتػؼفـ يف الديـ»: ڤطائشة 

طـ صؾب العؾؿ أو طـ  يؿـعؽ الحقاء هذا خقر لؽـ ٓ وسفاًل  فلكت طؾك حقاء أهاًل 

وأمفا سللت العؾؿاء بعد فرتة حصؾ ٓمرأة حجت مع أبقفا  ،أستحلأكا : السمال تؼقل

وأما أيام الحج ما سللت أحست بحقض ومـ شلن الـساء الحقض وراحت مع الـاس 

ودخؾت الؿسجد الحرام فؽاكت الػتقى أن حجفا باصؾ ٕهنا صافت وهل طؾك حقض 

يعطقهنا  أفضؾاإلفاضة ركـ مـ أركان الحج فؾق سللت العؾؿاء كان ٕن صقاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن 3/123( وأبو كعقم يف الحؾقة )2230( والطرباين يف الؽبقر رقم )2521رواه الحاكم رقم )( 2)

 يف صحقح الجامع.  2313: قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: ڤسؾؿان 

 . ڤ( طن طؿران ابن حصقن 33( ومسؾم رقم )1322رواه البخاري رقم )( 1)

 (. 331ومسؾم رقم ) «الحقاء يف العؾم»رواه البخاري معؾًؼا باب ( 3)
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فِل الَؿْسِجِد، َقاَل: اْحَحَرْقُت،  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك َرُجٌؾ الـَّبِلَّ تلمؾقا إلك ذلؽ الرجؾ الذي  ،مخرج

ْق »َقاَل: َوَقْعُت بِاْمَرَأتِل فِل َرَمَضاَن، َقاَل َلُف: « ِمؿَّ َذاكَ »َقاَل:  ـِْدي َقاَل: َما طِ « َتَصدَّ

: َما َأْدِري َما  -َشْلٌء، َفَجَؾَس، َوَأَتاُه إِْكَساٌن َيُسقُق ِحَؿاًرا َوَمَعُف َصَعاٌم  ـِ ْحَؿ َقاَل َطْبُد الرَّ

ـَ الُؿْحَحرُِق »، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك الـَّبِلِّ  -ُهَق  ْق بِفِ »َفَؼاَل: َها َأَكا َذا، َقاَل: « َأْي « ُخْذ َهَذا َفَحَصدَّ

َْهِؾل َصَعاٌم؟ َقاَل: َقاَل: َطَؾك أَ  ِٕ كربف وزاد فقق  فػرج اهلل  (1)«َفُؽُؾقهُ »ْحَقَج ِمـِّل، َما 

هذه مـ أخالق  اتػريج كربتف أكؾ هق وأوٓده فال يؿـع الحؼ مـ أن تؽقن صريحً 

ـٍ ُخُؾًؼا»اإلسالم  ْسََلِم اْلَحَقاءُ  ،إِنَّ لُِؽؾِّ ِدي  .(1)«َوُخُؾُؼ اإْلِ

حقاء فباصـ إرض خقر مـ  حقاء فنذا طاش العبد مـ غقركسلل اهلل أن يرزقـا ال

 ضاهرها.

ـــاؤه ــــؾ حق ـــف قــــــ ـــاء القج ـــؾ م  إذا ق

 

 وٓ خقــر فــــل وجــف امــرئ قــؾ مــاؤه 

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤطائشة  ( طن2221( ومسؾم رقم )2032رواه البخاري رقم )( 2)

( 20340والطرباين يف الؽبقر رقم ) ڤ( طن أكس، وابن طباس 0242رواه ابن ماجه رقم ) حسن:( 1)

 يف صحقح الجامع.  1205: قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم: ڤطن ابن طباس 
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 ، والشجاطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الشجاطة -5

يف صاطة اهلل شجاطة مؼقدة بالشرع ٓ تؽقن  امؼدامً  اأن يؽقن العبد شجاطً 

َرَطِة، »شجاطة فقضقية يضارب الـاس ويصارطفؿ بحؼ أو بباصؾ  ِديُد بِالصُّ َلْقَس الشَّ

ِديُد الَِّذي َيْؿِؾُؽ َكْػَسُف ِطـْ  َؿا الشَّ أحسـ الـاس  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل  (1)«َد الَغَضِب إِكَّ

قال فتؾؼاهؿ  اوأجقد الـاس وأشجع الـاس قال وقد فزع أهؾ الؿديـة لقؾة سؿعقا صقتً 

َلْؿ ُتَراُطقا، َلْؿ »متؼؾد سقػف فؼال  طؾك فرس ٕبل صؾحة طري وهق ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 «ملسو هيلع هللا ىلصبالـبل  كان إذا حؿل القصقس احتؿقـا»: طؾل بـ أبل صالبوقال  (1):«ُتَراُطقا

لؽـ شجاطة الؼؾب وطؾك قدر ما يف  والشجاطة لقست بالبدن ربؿا كان البدن كحقاًل 

الؼؾب مـ ققة وإيؿان وخقف مـ اهلل تؽقن الشجاطة لؽـ جسؿ مثؾ جسؿ البعقر 

 :الشاطروقؾب مثؾ قؾب الطقر قالقا يف بـل طبد الدار همٓء كؿال أجسام قال 

 رٓ خقر يف الؼقم مــ صـقل ومــ قصــ 

 

ـــافقر  ــــَلم العص ـــال وأح ــــؿ البغ  جســ

الرجؾ الؼصقر الؼزم الذي كان يجد الرجؾ الشجاع ا: وتعرفقن قصة تلبط شرً  

فقـصدع قؾب الرجؾ ويسؾؿ  امعؽ تلبط شرً : البديـ الؿؼدام فقؾتزمف يف الؾقؾ ويؼقل لف

أكت تغؾب الـاس وتصرطفؿ وأكت كحقؾ : لفذا الثابت كؾ ما معف فؼال لف شخص

أبقعف لؽ : آسؿ قالرأيؽ تبقعـل هذا  ما: اسؿل قالأغؾبفؿ ب: الؼامة قال قصقر

 : فنذا بثابت هذا يضحؽ طؾقف ويؼقل وأططاه ثؿـ آسؿ حؾة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1205( ومسؾم رقم )1323رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن أكس ابن مالك 130رقم )( ومسؾم 1221رواه البخاري رقم )( 1)
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ــــاء أن حؾقؾفـــا ـــك الحســـــ  أٓ هـــؾ أت

 

 تؽـــــك تــلبط شــًرا واكحـقــت أبــا وهــب 

ــقرتل  ـــل وص ــًؿا كاسؿــــ ــف اس ــلكك ل  ف

 

 ؾبــــلوأكــــك لــــــــــف يف كــــؾ فادحــــة ق 

  الؿسللة ما هل مسللة اسؿ. 

إذا خطب  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل »: قال جابر، وشجاطة الؼؾب ما تؽقن مـ فراغ

َصبََّحُؽْؿ »احؿرت طقـاه وطال صقتف واشتد غضبف حتك كلكف مـذر جقش يؼقل 

اُكؿْ  حتك كاد الؿـرب أن يسؼط شجاطة يف الحؼ  ملسو هيلع هللا ىلصخطب الـبل : وقال (1)«َوَمسَّ

  صاطة اهلل. فالؿممـ شجاع لؽـ يف

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 423رواه مسؾم رقم )( 2)
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ومساطدة ذوي ، وحسـ الجقار، طـ كؾ ما حرم اهلل والـزاهة، والقفاء، والؽرم

 . و قر ذلؽ مـ إخَلق الحل دّل الؽحاب أو السـة طؾك شرطقحفا، الحاجة حسب الطاقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الؽرم -6

كان أجقد »: كؿا قال أكس ملسو هيلع هللا ىلصالؽرم مـ خصال الؿممـ وأخالقف والـبل 

والؽرم إما أن يؽقن أمر جبؾل جبؾؽ اهلل  (1)«الـاس وكان أجقد ما يؽقن يف رمضان

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ طؾقف أو أكت تؽتسبف

: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  [130البؼرة: ] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ې ې ې

ـُ بِاهللِ َوالَقْقِم أِخرِ َفْؾُقْؽرِْم َضْقَػفُ » ـْ َكاَن ُيْمِم ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  (1)«َم َقاَل اهللُ: َأْكِػْؼ َيا اْب

ـْ ِذي اْلَعْرِش »: ملسو هيلع هللا ىلصوكان يؼقل  (3)«آَدَم ُأْكِػْؼ َطَؾْقَؽ  َٓ َتْخَش ِم َأْكِػْؼ َيا بََِلُل، َو

ًٓ إقْ  َّٓ َمَؾَؽاِن َيـِْزَِٓن، َفَقُؼقُل »: ملسو هيلع هللا ىلصوكان يؼقل  (5)«ََل قِف، إِ
ـْ َيْقٍم ُيْصبُِح الِعَباُد فِ َما ِم

ُفؿَّ َأْطِط ُمْؿِسًؽا َتَؾًػا ُفؿَّ َأْطِط ُمـِْػًؼا َخَؾًػا، َوَيُؼقُل أَخُر: الؾَّ والؽرم  (3)«َأَحُدُهَؿا: الؾَّ

ؽ أحقج إن كان طـدك سعة أكرم أهؾ بقتؽ ٓ يؽقن فؼط لؾضقػ بؾ ربؿا أهؾ بقت

  .وضقػؽ طؾك حسب سعتؽ

ـــا ـــقق صاقحف ــــا ف ـــػ اهلل كػســ ـــا كؾ  م

 

 وٓ تجـــــــــقد يـــــد إٓ بؿـــــا تجـــــــــد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قد سبق. ( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 03( ومسؾم رقم )1231رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي هريرة 553( ومسؾم رقم )1033رواه البخاري رقم )( 3)

( والبـقفؼي يف الشعب رقم 10013( وطبدالرزاق يف مصـػه رقم )1020رواه الطرباين يف الؽبقر رقم )( 0)

 (. 2121( وغقرهؿا قال األلباين: صحقح أكظر صحقح الجامع رقم )2055)

 . ڤ( طن أبي هريرة 1010( ومسؾم رقم )0203رواه البخاري رقم )( 1)
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ولق ما طـدك صعام وٓ شراب يؽػل الؿاء إن وجد ولؽـ آستؼبال 

ـده ولقس ط ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء حـقػ إلك بقت الـبل  وسفاًل  وحقاكؿ اهلل وأهاًل  وآستئـاس

ْقَؾَة َرِحَؿُف اهللُ؟»: شلء فؼال ـْ ُيِضقُػ َهَذا الؾَّ يؼرتض لؽـ طؾك أكف كان يستطقع  (1)«َم

لألمة فؿا أططاك اهلل ولق أن تؼدم لضقػؽ فقل يف الظفر وخبز وماء  ملسو هيلع هللا ىلصشرع الـبل 

طرف  ذا ماالضقػ هذا خسركا ولؿا ثؿ تؼقلووجف بشقش أحسـ مـ أن تذبح وتؼدح 

الضققف طـده ٓ  اهذا غؾط هذا ما يللػ ضققف الذي يللػ دائؿً  الطريؼ إٓ مـ هـا

الؽؾػة تذهب : يتؽؾػ بؾ بعض الـاس إذا رآك تتؽؾػ ما يليت طـدك فؾذاك يؼقلقن

تؼقم تختؾػ مع أهؾؽ وإذا جاءك ضقػ ربؿا  اإلػة ولؽـ إمقر صبقعقة جدً 

لتامات مـ شر ما أطقذ بؽؾؿات اهلل ا: والبقت يتحرك إلك صقارئ هدئ أطصابؽ وقؾ

 ؿاء وبعدال مـ وضقػؽ قؾقاًل خؾؼ أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ وادخؾ اشرب أكت 

تجؾس طـدكؿ مـ صعام ويليت التػؽقر وتذهب  ماذا: اذهب إلك أهؾؽ قؾ لفؿ ذلؽ

كان فنن أطجبف أكؾ وإن لؿ يعجبف ذلؽ فؿا طاب  امع الضقػ إلك أن يليت هذا إكؾ أيً 

ط وٓ يـبغل لؾضقػ أن يؼقل فالن ما أكرمـا ما ضقػـا ٕكف قد يؽقن ق اصعامً  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وايف معف ٓ تؽؾػ كػسؽ فقق صاقتفا إٓ أن تؽقن مقضػ لديؽ وضقػة آخر الشفر 

الشقخ ابـ باز كان يتؼاضك يؿؽـ مائة ، بؾغ وقدره وتؼرتض إلك شؼ القضقػةتستؾؿ م

ف مصادر أخرى فؾفذا كان ألػ سعقدي ويصرف أكثر مـفا فتليت لف مـ وضقػتف ول

يؼرتض مـ أجؾ يسدد وهؽذا بالعؽس غقره مـ العؾؿاء ما فعؾقا هذا فؾقس يف ذلؽ 

ويؽقن مشفقر بلكف يضقػ دلقؾ فال يـبغل لؾشخص أن يغرق كػسف بالديـ لؾضققف 

يرجع يػؽر ويقلقل ٓ يـبغل أهؾؽ وولدك مؼدمقن طؾك الضقػ لؽـ يف  هاوبعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 1010( ومسؾم رقم )203رواه البخاري رقم )( 2)
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ون طؾقؽ ٓ بلس أن تؼدم الضقػ طؾك أهؾؽ مثؾؿا حآت أهؾؽ وولدك قد يصرب

لقس يف هذا كان مع أبل صؾحة مع أم سؾقؿ حقـؿا باتقا صاويقـ والضقػ شابع لؽـ 

كتػرغ لؾضقػ ربؿا الضقػ هذا لعاب ما : دلقؾ طؾ أن الشخص يفؿؾ أهؾف ويؼقل

ل اهلل ويـبغل لؾضقػ هذا أن يتؼ امعؽ إٓ الضقػ هذا زبقن يـبغل لؽ أن تؽقن فطـً 

هنك طـ  ملسو هيلع هللا ىلصيف كػسف ٓ يؽثر طؾك الـاس فؿـ أكثر طؾك الـاس مؾقه ولؽـ بؼدر والـبل 

فال يـبغل  [42ص: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: يؼقل التؽؾػ واهلل 

ولقس يف هذا هتقيـ مـ  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿أن تؽؾػ كػسؽ فقق صاقتفا

وهق مـ كؿال  ملسو هيلع هللا ىلص الؽرم فالؽرم مـ أخالق اإلسالم وهق مـ أخالق كبقـا خصال

؟ متك ما وجد الشلء طـدك وأكت الرجقلة ولؽـ كؾ بحسبف ومتك تؽقن بخقاًل 

طـدك طشاء يعـل دجاجة وإٓ كبش وما تدري إٓ وهجؿ طؾقؽ ضقػ فؼؾت ، تبخؾ

بحبتقـ  سـحاول كؿشقفالضقػ هذا ، ٕوٓدك اسؿعقا ٓ أحد يؼقل أكف يف معـا لحؿف

يؿشل الضقػ ويرجعقا يتػرغقا  أن مـ أجؾقد تلخرت : قل لفكؼ ذلؽ فقل وبعد

لؾشلء الذي طـدهؿ هـا أكت بخقؾ ٕكؽ بخؾت طؾك شلء مقجقد لؽـ لق ما طـدك 

 شلء ٕن طؽس الؽريؿ هق البخؾ واهلل الؿقفؼ. 

 : القفاء -7

 ﴾ڑ ک ک ک ک﴿: يؼقل إتؿام القفاء بالقطد أو بالعفد فاهلل 

ۆ ﴿: ويؼقل [2الؿائدة: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿: ويؼقل سبحاكف [52الـحل: ]

فالقفاء بالعفقد والعؼقد هق مـ صػات أهؾ  [30اإلسراء: ] ﴾ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ـْ »: اإليؿان وطدم القفاء بالعفد أو القطد مـ طالمات الـػاق العؿؾقة لحديث َأْرَبٌع َم

َـّ َكاكَ  ـْ َكاَكْت فِقِف َخْصَؾٌة ِمـُْف َـّ فِقِف َكاَن ُمـَافًِؼا َخالًِصا، َوَم ـَ الـَِّػاِق ُك ْت فِقِف َخْصَؾٌة ِم
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َث َكَذَب، َوإَِذا َطاَهَد َ َدَر، َوإَِذا َخاَصَؿ َفَجرَ  ـَ َخاَن، َوإَِذا َحدَّ  (1)«َححَّك َيَدَطَفا: إَِذا اْؤُتِؿ

وأطظؿ العفقد التل يجب طؾك الؿسؾؿ القفاء هبا القفاء بطاطة اهلل سبحاكف وبتقحقده 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: ريؿيف كتابف الؽ كؿا قال ربـا 

  ﴾ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

َْهَقِن َأْهِؾ الـَّاِر َطَذاًبا: َلْق َأنَّ َلَؽ َما ِفل »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  [231األطراف: ] ِٕ إِنَّ اهللَ َيُؼقُل 

ـْ َشْلٍء ُكـَْت َتْػَحِدي بِِف؟ َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: َفَؼْد َسَلْلُحَؽ َما ـْ َهَذا  إَْرِض ِم ُهَق َأْهَقُن ِم

ْركَ  َٓ َوَأْكَت فِل ُصْؾِب آَدَم، َأْن  َّٓ الشِّ  . (1)«ُتْشرَِك بِل، َفَلبَْقَت إِ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ فلطظؿ حؼ وطفد يجب آلتزام بف صاطة اهلل 

 ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصبل ومـ أطظؿ الحؼقق ما استحؾ بف الؿسؾؿ فرج أهؾف فنن الـ [31 األحزاب:]

ُروِط َأْن ُتقُفقا بِِف َما اْسَحْحَؾْؾُحْؿ بِِف الُػُروَج » وهؽذا طؾك وجف العؿقم أي  (3)«َأَحؼُّ الشُّ

فنن  (5)«الُؿْسِؾُؿقَن ِطـَْد ُشُروصِِفؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصطفد التزمت بف وجب طؾقؽ القفاء لؼقلف 

وٓ تليت  يجب طؾقؽ أن تؾتزم بف وأن ٓ تغدر وٓ تخدع اشرط شرصقة وكان شرطقً 

 .بؿالبسات وتلويالت هق طفد فعؾقؽ أن تقيف بف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤطن طبداهلل بن طؿرو ( 14( ومسؾم رقم )30رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن أكس بن مالك 1401( ومسؾم رقم )3212رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن طؼبة بن طامر 2024( ومسؾم رقم )1131رواه البخاري رقم )( 3)

 ڤ( طن طؿرو بن طوف 2311والرتمذي رقم ) ڤ( طن أبي هريرة 3105رواه البخاري رقم )( 0)

قال  ڤ( الحديث طن أبي هريرة 30( والبـقفؼي رقم )52ر قطـي رقم )( والدا3015والحاكم رقم )

 يف صحقح الجامع. 2320الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 
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أيؿا مسؾؿ كقى أن يقيف بعفد أو بقطد أو بديـ وكقى كقة  ا:وهـا فائدة مفؿة جًد 

طؾقف ٕن الـقة شلهنا طظقؿ فؿـ اقرتض مـ شخص  صحقحة مـ قؾبف أطاكف اهلل 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال  وفؼف اهلل أو أكثر مـ ذلؽ ثؿ كاكت الـقة أن يعقد هذا الؿال  مؾققن مثاًل 

ـْ َأَخَذ ُيرِيُد إِْتَلََفَفا َأْتَؾَػُف اهللُ » ـْ َأَخَذ َأْمَقاَل الـَّاِس ُيرِيُد َأَداَءَها َأدَّى اهللُ َطـُْف، َوَم  (1)«َم

وهذه الػائدة لفا دلقؾفا ، يقفؼؽ اهلل تعالك ما تدري إٓ وقد تقسرت مـ أيـ؟ اهلل أطؾؿ

كؽرة يف سقاق  اوكؾؿة مخرًج  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: مـ أيات كؼقلف تعالك

وهؽذا يف أي أمر مـ إمقر إذا  اأو مريًض  امديقكً  االشرط تػقد العؿقم سقاء كان طازبً 

طؾقفا وكذلؽ التجربة فؿـ كقى أطاكف اهلل تعالك  كقيت كقة صالحة أطاكؽ اهلل 

ٓ يستطقع إداء  اامً لسداد ما كان يريد أداءه وإذا بدأ يؿاصؾ أو أكف لؿ يعر ذلؽ اهتؿ

حتك أن بعض العؾؿاء يحبذ بعض الطرق الصقفقة ٓ لؿـفجفؿ ولؽـ يـقون كقات 

أن كرب آبائـا وأمفاتـا وأن  كثقرة وإن لؿ يعؿؾقها فؼد سبؼتفا الـقة فؾق كحـ كـقي مثاًل 

كتصدق طؾك الػؼراء وأن كحج وكعتؿر وكؼقم الؾقؾ كقايا قؾبقة فؼط هذه الـقة شلهنا 

إكؿا »: طـد حديث  وهـاك كالم صقب لشقخ اإلسالم العثقؿقـ طظقؿ

 . (1)فالقراجع «إطؿال بالـقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 1113رواه البخاري رقم )( 2)

ولؽن الـقات تختؾف اختًلًفا طظقًؿا وتتباين تبايـًا بعقًدا كؿا بقن  يؼول الشقخ العثقؿقن ( 1)

 السؿاء واألرض. 

من الـاس من كقته يف الؼؿة يف أطؾى شيء ومن الـاس من كقته يف الؼؿامة يف أخس شيء وأدكى شيء. 

حتى إكك لرتى الرجؾقن يعؿًلن طؿًًل واحًدا يتػؼان يف ابتدائه واكتفائه ويف أثـائه ويف الحركات 

ل ذلك باختًلف الـقة. إذا وبقـفؿا كؿا بقن السؿاء واألرض ك ،والسؽـات وَل أقوال واألطؿال

   .األساس أكه: ما من طؿل بًل كقة. أ هـ
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 : الـزاهة طـ كؾ ما حرم اهلل  -8

ُبَفاِت اْسَحْبَرَأ لِِديـِِف، » :ملسو هيلع هللا ىلصفنكف إن تـزه صان طرضف وصان ديـف قال  َؼك الشُّ ـِ اتَّ َفَؿ

ُبَفاِت وَ  ـْ َوَقَع فِل الشُّ اِطل َيْرَطك َحْقَل اْلِحَؿك، ُيقِشُؽ َوِطْرِضِف، َوَم َقَع فِل اْلَحَراِم، َكالرَّ

َٓ َوإِنَّ ِحَؿك اهللِ َمَحاِرُمفُ  َٓ َوإِنَّ لُِؽؾِّ َمِؾٍؽ ِحًؿك، َأ قِف، َأ
: يؼقل واهلل  (1)«َأْن َيْرَتَع فِ

: ويؼقل، [12الؿممـون] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ﴿

 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿

فاهلل سبحاكف أباح لـا الطقبات وحرم طؾقـا الخبائث والؿحرمات وما حرم  [231البؼرة: ]

إن حرم طؾقؽ ، إٓ أحؾ ما يؽافئف مـ الطقب بؾ ما يؽقن أرفع مـف اطؾقؽ شقئً  ۵اهلل 

الخؿر فؼد أحؾ لؽ الؿاء والؾبـ والعسؾ.... الخ وإن حرم الزكا فؼد أباح لؽ الحالل 

الـساء مثـك وثالث ورباع وإن حرم الربا فؼد أحؾ البقع  أن تـؽح ما صاب لؽ مـ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: وهؽذا يؼقل سبحاكف

فاهلل  [31األطراف: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ

وجب طؾقـا أن كؾتزم هبا فنن التزمـا بذلؽ كان فقف صقاكة ودياكة  احرم طؾقـا أمقرً 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: يؼقللدياكتـا وأطراضـا واهلل تعالك 

ڱ ڱ ڱ ﴿: ويؼقل [20 الـساء:] ﴾ژ ڑ ڑ کک ک ک

 ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

فعؾك الؿسؾؿ أن يرتك الحرام وأن يرتك الؿشتبف  امحرمات كثقرة جدً  [244البؼرة: ]

ف تجد أي دع ما فقف بلس إلك ما ٓ فق «َيرِيُبَؽ  َٓ َدْع َما َيرِيُبَؽ إَِلك َما »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  اأيًض 

 االؼؾبل ولق صديؼً  آصؿئـانواهلل راحة وصؿلكقـة وهؽذا يف كؾ ما رأيت فقف طدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن الـعؿان بن بشقر 2155( ومسؾم رقم )11رواه البخاري رقم )( 2)
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طرفتف ثؿ بعد ذلؽ بدأ يتساهؾ بالشعائر بدأت تتقجس مـف تسؿع مـف أشقاء أو ترى 

ُجُؾ َطَؾك »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف أشقاء فاكصحف وبقـ لف فنذا اكتصح وإٓ دطف فنن الـبل  الرَّ

ـِ َخِؾقِؾِف َفؾْ  ـْ يخالؾِدي فنن مـ ألػ الباصؾ درجة يقافؼ مباشرة وإذا  (1)«َقـُْظْر َأَحُدُكْؿ َم

وافؼ صار سجقة وطادة والعقاذ باهلل فصاحب الباصؾ يريد الـاس أن يؽقكقا كؾفؿ طؾك 

هذا الباصؾ وهؽذا صاحب الحؼ والدلقؾ والخقر يريد أن يؽقن الـاس كؾفؿ طؾك 

 : قالقا اخقر فؼديؿً 

 قــــقر اســــؿفا البؼـــــــعويف الســــؿاء ص

 

ــــع  ــــك أشــــؽالفا تؼ ـــــقر طؾ  إن الطقــــ

 : ومؿا يشرع لؾؿسؾؿ بؾ يجب طؾقف 

  (2):حسـ الجقار -9

بالجار بؾ أدخؾ أهؾ السـة والجؿاطة هذه الؿسللة يف مسائؾ  أوصك اهلل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 3325( والحاكم رقم )4354)( وأحؿد رقم 1334( والرتمذي رقم )0433رواه أبو داود رقم )( 2)

 يف صحقح الجامع.  3101اكظر حديث رقم:  : قال الشقخ األلباين: )حسن(ڤطن أبي هريرة 

من أطظم الـعم طؾى العبد أن يحصل طؾى جار خقر وهو مطؾب طزيز وغالي صؾبته مريم بـت  فائدة:( 1)

فؼدمت الجوار قبل الدار، وقديؿا قال العرب  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ طؿران طـدما قالت

 ، ويؼول الشاطر: «الجار قبل الدار»

 س بهبببماطلبببن لن سبببك  وساىبببا  سببب

 

  ٓ  صببلح الببدار حصببى يصببلح الجببار 

وربؿا اضطر اإلكسان إلى بقع داره من أجل جار السوء كؿا ذكر بعض من ابتؾي بجار سوء اضطره إلى    

 بقع مؾؽه قال يف ذلك: 

خي من لببي  يلومببوىني أن بعببل بببالسز

 

 ولببببم يعسفببببوا  ببببارا  هنببببا  يببببن  ي 

ببببوا المبببب م ف ّىهببببا   فقلببببل لهببببم ك ز

 

يار و ببببسخيبجوساىهبببب   ا   لببببو الببببد 

 (.22/1(، واآلداب الشرطقة )2/ 215اكظر هبجة الؿجالس )   
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ۀ ۀ ہ ہ ﴿: العؼائد لؿا فقفا مـ أيات وإحاديث وأثار فقؼقل 

وأحسـ إلك جارك تؽـ »: يؼقل ٕبل هريرة ملسو هيلع هللا ىلص والـبل [32الـساء: ] ﴾ہ

ُثفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  (1)«....امممـً  ُف َسُقَقرِّ  (1)«َما َزاَل ُيقِصقـِل ِجْبرِيُؾ بِاْلَجاِر، َححَّك َضـَـُْت َأكَّ

َيا َأَبا َذرٍّ » (3)«ٓ قؾقؾ مـ أذى الجار»: ويؼقل ڤيف الصحقحقـ مـ حديث طائشة 

واإلحسان إلك الجار كؾ بحسبف  (5)«ْك ِْر َماَءَها، َوَتَعاَهْد ِجقَراَكَؽ إَِذا َصَبْخَت َمَرَقًة، َفلَ 

مـ إدام فنن كان مـ إثرياء ففذا  ففذا يـػع أن تعطقف رغقػ خبز قؾقاًل  افنن كان فؼقرً 

يحتاج إلك إحسان يؾقؼ بف فالـاس صبؼات وٓ بلس يف ذلؽ لق أكؽ طـدك رغقػ خبز 

ـُ »: ملسو هيلع هللا ىلصل الـبيؼقل  حامل هذا خقر وهؽذا الَِحُة، َواْلَؿْسَؽ َعاَدِة: اْلَؿْرَأُة الصَّ ـَ السَّ َأْرَبٌع ِم

الُِح، َواْلَؿْرَكُب  قُء، َواْلَؿْرَأُة  اْلَقاِسُع، َواْلَجاُر الصَّ َؼاَوِة: اْلَجاُر السُّ ـَ الشَّ اْلَفـِلُء، َوَأْرَبٌع ِم

 ن ثؿـ الدار.وطؾك قدر الجار يؽق (3)«السقء، والؿسؽـ الضقؼ، والؿركب السقء

احتاج أبق الجفؿ العدوي فعرض داره لؾبقع فلططل فقفا مائة ألػ ديـار، ثؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2100( وأبو يعؾى رقم )3010( والطرباين يف األوسط رقم )1301رواه الرتمذي رقم ) :حسن( 2)

: قال الشقخ األلباين: ڤ( طن أبي هريرة 2/151( وأبو كعقم )51032والبقفؼي يف الشعب رقم )

 يف صحقح الجامع.  200ر حديث رقم: )حسن( اكظ

( وأخرجه مسؾم يف الرب والصؾة واآلداب باب الوصقة بالجار واإلحسان 1225رواه البخاري رقم )( 1)

 ( الحديث جاء طن طدة من الصحابة. 1211إلقه رقم )

ل ( قا11013، وابن أبي شقبه رقم )ڤ( طن أم سؾؿة 131رواه الطرباين يف الؽبقر رقم ) :ضعوف( 3)

 يف ضعقف الجامع.  2302الشقخ األلباين: )ضعقف( اكظر حديث رقم: 

 . ڤ( طن أبي ذر 1211رواه مسؾم رقم )( 0)

 ( طن 5112( والبقفؼي يف شعب اإليؿان رقم )4/344( وأبو كعقم )0031رواه ابن حبان رقم )( 1)

 قح الجامع. يف صح 443قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤسعد بن ابي وقاص 
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هذا ثؿـ الدار فبؽؿ تشرتون مـل جقار سعقد بـ العاص)الصحابل : قال لؾؿشرتيـ

إن فؼدُت سلل : واهلل ٓ أدع جقار رجؾ: وهؾ يشرتى جقار؟ قال: (؟. فؼالقاڤ

ـل، وإن شفدت قربـل، وإن سللُتف أططاين، طـل، وإن رآين رحب بل، وإن غبت حػظ

فبعثف إلقف بؿائة  اوإن لؿ أسللف ابتدأين، وإن كابتـل جائحة فّرج طـل فبؾغ ذلؽ سعقدً 

 .(1)ألػ درهؿ. ققؿة الدار وأبؼاه يف داره

 : وهؽذا يؼقل الـاضؿ

ـــرخص مـزلــل  يؾقمــقكـل أن بعــت بالـ

 

 ولـــــــؿ يعؾؿـــقا جـــاًرا هــــاك يـغــــص 

صالح يعرف هبدوئف يعرف بسؿاع الخقر مـ بقتف الؼرآن والسـة فالجار ال 

ولق بالسالم والسمال ، ويستػقض الؿـؼقل طـف وطـ أهؾ بقتف ولق يف كلس مـ الؿاء

هذا ، طـ الحال ولق تعرض أحد أبـائف بشلء وأبقه غقر مقجقد تؼقم أكت بالقاجب

هذا الزمان كالقفقدية كؾف مـ أخالق اإلسالم التل تػتؼدها إديان الؿقجقدة يف 

والـصراكقة وما إلك ذلؽ أما أصحاب الؿبادئ الؿـحرفة كالشققطقة وغقرها ففمٓء 

أشبف ما يؽقكقا بعالؿ الذئاب والقحقش الضارية ففؿ ٓ يعرفقن مثؾ هذه إخالق 

 العالقة ومـ إخالق الؿشروطة.  اإلسالمقة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطؽسه قصة أبي األسود: فؼد روي أكه كان له جقران بالبصرة، كاكوا يخالػوكه يف اَلطتؼاد، ويمذوكه يف ( 2)

الجوار، ويرموكه يف الؾقل بالحجارة، ويؼولون له: إكؿا يرجؿك اهلل تعالى6 فقؼول لفم: كذبتم، لو 

ع الدار، فؼقل له: بعتا دارك؟! فؼال: بل رجؿـي اهلل ألصابـي، وأكتم ترجؿوكـي وَل تصقبوكـي6 ثم با

كسعقد بن العاص ُيشرتى جواره، وَل تؽن كؿن َل يحرتمون  -أخي يف اهلل  -بعت جاري ! ! فؽن 

 الجار ُيباع جوارهم بلبخس ثؿن !.. 
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 : مساطدة ذوي الحاجة حسب الطاقة -11

َواهللُ فِل َطْقِن »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  [142البؼرة: ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿ :يؼقل تعالك

ـْ َكاَن فِل َحاَجِة َأِخقِف َكاَن اهللُ فِل »: ويؼقل (1)«الَْعْبِد َما َكاَن الَْعبُْد فِل َطْقِن َأِخقفِ  َوَم

أخقك حصؾ طؾقف  وتلمؾ إذا كـت أكت يف حاجة أخقؽ كان اهلل يف حاجتؽ (1)«َحاَجحِفِ 

أو أذهب  اأكا آخذ طـؽ درًس  يف طؿؾؽ سلكقبؽيا أخل أكا : فبؼل يف بقتف قؾت مرض مثاًل 

اِطل َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصكذلؽ يؼقل  ،راض التل تحتاجفاإلك السقق لشراء بعض إغ السَّ

ائِِؿ الـََّفارَ  ْقَؾ الصَّ ، َكاْلُؿَجاِهِد فِل َسبِقِؾ اهللِ، َأِو الَؼائِِؿ الؾَّ ـِ  . (3)«إَْرَمَؾِة َوالِؿْسؽِق

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 1255رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ( طن ابن طؿر 1140( ومسؾم رقم )1320رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي هريرة 1541( ومسؾم رقم )1034رواه البخاري رقم )( 3)
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 الدرس السادس عرش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التل يجب طؾك كؾ مسؾؿ  أداب اإلسالمقة : يؼقل اإلمام بـ باز

 : يتلدب هبا وأن يتخؾؼ هبا مـ ذلؽومسؾؿة أن 

 ملسو هيلع هللا ىلصمـ أداب اإلسالمقة ومـ إخالق العظقؿة التل بعث هبا كبقـا : السَلم -1

َؿا َبَعْ ُت »: حقث قال هذه  (1)«صالَِح إَْخَلِق »: ويف رواية (1)«خالقارم إَ ؽَ مَ  ؿؿَ تَ ُٕ  إِكَّ

كاكقا قبؾ اإلسالم لفؿ  الشعقرة العظقؿة وهل التحقة اإلسالمقة الخالدة السالم وقد

الخقر أو مساء أو طؿت مساًء أو صباح  اطؿت صباًح : تحايا غقر هذه يؼقل بعضفؿ

الخقر فجاء اإلسالم العظقؿ هبذه التحقة الؿباركة الطقبة ومـفا السالم حقـؿا يؼقل 

، مـ كؾ بالء، سؾؿؽ اهلل مـ كؾ سقء: السالم طؾقؽؿ بؿعـك أن تؼقل لف: الؿسؾؿ ٕخقف

ففق لػظ طام شامؾ حقـؿا يطؾؼف العبد طؾك أخقف الؿسؾؿ ففق كلكف وهؽذا فؼر  مـ كؾ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿: قال تعالك يممـف والسالم اسؿ مـ أسؿاء الؿقلك 

﯀ ﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿   ﴾﮵ ﮶

چ ﴿: فالسالم مـ إسؿاء الحسـك [13الحشر: ] ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

مـ كؾ  اإلسؿ أكف سؾؿ  ومعـك هذا [240األطراف: ] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

الـؼائص والعققب وهؽذا يثـل اهلل تعالك طؾك الرسؾ لسالمة ما قالقه مـ الحؼ وما 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿: كػقه مـ الـؼص طـ اهلل جؾ وطال قال سبحان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

 تؼدم. ( 1)
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ففذه السـة الؿباركة لفا أحؽام تخصفا يف  [242 - 240الصافات: ] ﴾حئ مئ ىئ

جب حبخب مب ىب يب جت حت خت  ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿: هذا الباب يؼقل تعالك

لؼل أخاه أن  ذومـ حقث القجقب ففل واجبة طؾك الؿرء الؿسؾؿ إ [42الـساء: ] ﴾مت

: السالم طؾقؽؿ وهؽذا يجب طؾك السامع أن يرد لؼقلف تعالك: يسؾؿ طؾقف أن يؼقل

طؾقؽؿ السالم ورحؿة و: السالم طؾقؽؿ قؾ: فنذا قال لؽ ﴾مئ ىئ يئ جب حبخب﴿

ؾ ولؽ أن تزيد فؾؽ ثالثقن حسـة لؿا جاء يف الســ اهلل وبركاتف لؽ أن تؼقل بالؿث

فؼال السالم  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجؾ إلك الـبل »بنسـاد صحقح مـ حديث طؿران بـ حصقـ قال 

ثؿ جاء آخر فؼال السالم طؾقؽؿ  «َطْشرٌ » ملسو هيلع هللا ىلصثؿ جؾس فؼال الـبل  ڠطؾقؽؿ فرد 

ؽؿ ورحؿة اهلل ثؿ جاء آخر فؼال السالم طؾق «ِطْشُرونَ »ورحؿة اهلل فرد طؾقف فجؾس فؼال 

 . (1)«َثََلُثقنَ »: وبركاتف فرد طؾقف فجؾس فؼال

 : مـ فضائؾ السَلم

ـُقا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال : أكف سبب لدخقل الجـة َٓ ُتْمِم َٓ َتْدُخُؾقَن اْلَجـََّة َححَّك ُتْمِمـُقا، َو

َٓ َأُدلُُّؽْؿ َطَؾك َشْلٍء إَِذا َفَعْؾُحُؿقُه َتَحاَبْبحُْؿ؟ ََلَم َبْقـَُؽؿْ  َححَّك َتَحابُّقا، َأَو  .(1)«َأْفُشقا السَّ

إَِذا َلِؼَل َأَحُدُكْؿ َأَخاُه »: ملسو هيلع هللا ىلصإفشاء السالم أي تبؾقغف لؾـاس كذلؽ يؼقل الـبل 

ْؿ َطَؾْقفِ  ْؿ َطَؾْقِف َفنِْن َحاَلْت بَْقـَُفَؿا َشَجَرٌة َأْو ِجَداٌر َأْو َحَجٌر ُثؿَّ َلِؼَقُف َفْؾُقَسؾِّ وما  (3)«َفْؾُقَسؾِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن طؿران بن حصقن 25521( وأحؿد رقم )1245( والرتمذي رقم )1251رواه أبو داود رقم )( 2)

 (. 1320: صححه األلباين يف صحقح الرتغقب والرتهقب رقم )ڤ

 (. 10رواه مسؾم رقم )( 1)

موقوًفا، ومرفوًطا، ورواه البخاري يف األدب الؿػرد  ڤ( طن أبي هريرة 1100رواه أبو داود برقم )( 3)

قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر  -( 4412( موقوًفا، والبقفؼي يف الشعب برقم )2020برقم )
= 
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 ٕهؿقة هذه الشعقرة الؿباركة.هذه إٓ 

لسـة  ارضا اهلل ومتبعً  اأن العبد إذا كرره كان مؾتؿًس  :ومـ فضائؾ السَلم

كان مـ شعائره ومـ سـتف أن يسؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصففق مطبؼ لؾسـة إذ أن الـبل : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

ولؿا قال لف القفقدي السام طؾقؽ ، فؽان يسؾؿ إذا دخؾ بقتف وإذا خرج مـ بقتف يسؾؿ

أخالقف مع الصغقر ومع الؽبقر مع الذكر  ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل  (1)«وطؾقؽ» ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل فؼال رس

اكُِب َطَؾك الَؿاِشل، َوالَؿاِشل َطَؾك »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل  ومع إكثك هؽذا ُؿ الرَّ ُيَسؾِّ

ُيَسؾُِّؿ »: يف صحقح البخاري ويف رواية والحديث (1)«الَؼاِطِد، َوالَؼِؾقُؾ َطَؾك الَؽ ِقرِ 

ِغقُر  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: ويؼقل سبحاكف (3)«َطَؾك الَؽبِقرِ الصَّ

 [22الـور: ] ﴾ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

كان الـاس كؾفؿ : قال بعض العؾؿاء طؾك أكػسؽؿ تحقة مـ طـد اهلل مباركة صقبةوتلمؾ 

السالم : واحدة إذا أفشقا السالم إذا دخؾ الؿرء الؿسؾؿ طؾك إخقاكف فقؼقل اكػًس 

السالم طؾك كػسل لـ الؿممـقـ كؾفؿ يد واحدة كؿا بقـ ذلؽ كبقـا : طؾقؽؿ فؽلكف يؼقل

ٓ يققظ الـائؿ ويسؿع القؼظان  اوكان مـ السـة إذا دخؾ ققم كائؿقـ يسؾؿ سالمً  ملسو هيلع هللا ىلص

ٓ يققظ  امـ الؾقؾ فقسؾؿ تسؾقؿً  - ملسو هيلع هللا ىلصأي الـبل  - فقجلء»قال الؿؼداد بـ إسقد 

 امـ أداب أٓ تبتدأ يفقديً  افقعة وأيًض وهذه مـ أداب الر، (5)«كائؿا ويسؿع القؼظان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 يف صحقح الجامع.  345حديث رقم: 

 . ڤ( طن طائشة 1221( طن أكس، ومسؾم رقم )2113رواه البخاري برقم )( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 1220( ومسؾم رقم )1434رواه البخاري رقم )( 1)

 (. 1433البخاري رقم )( 3)

 . ڤ( طن الؿؼداد بن األسود 1011رواه مسؾم رقم )( 0)
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ََلمِ »: بالسالم لحديث اوٓ كصراكق   َٓ الـََّصاَرى بِالسَّ رواه مسؾؿ  (1)«َٓ َتْبَدُءوا اْلَقُفقَد َو

َؿ َطَؾْقُؽْؿ َأْهُؾ اْلؽَِحاِب َفُؼقُلقا »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل ، وذلؽ مـ باب القٓء والرباء إَِذا َسؾَّ

ومـ السـة أن تسؾؿ طـد الدخقل وطـد  السام أي الؿقت: ؼقلقنفنكؿا ي (1)«َوَطَؾْقُؽؿْ 

ْؿ، »: قال ملسو هيلع هللا ىلصآكصراف جاء يف ســ أبل داود أن الـبل  إَِذا َأَتك َأَحُدُكُؿ اْلَؿْجِؾَس َفْؾُقَسؾِّ

ِخرَ  ْٔ ـَ ا ُوَلك بَِلْوَجَب ِم ْٕ ْؿ إَِذا َقاَم، َفَؾْقَسِت ا  .(3)«ةِ َفنِْن َبَدا َلُف َأْن َيْؼُعَد، َفْؾُقَسؾِّ

هذه كؾفا مـ الشعائر اإلسالمقة الؿحؿدية ومـ إخالق اإلسالمقة الخالدة 

ـْ َتَشبََّف بَِغْقرَِكا »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصومـ الؿؽروه يف السالم أن تشقر بالقد فنن الـبل   َٓ َلْقَس ِمـَّا َم

اَرُة بِإََصابِِع َوَتْسِؾقَؿ الـََّصاَرى َتَشبَُّفقا بِاْلَقُفقِد َوٓ بِالـََّصاَرى َفنِنَّ َتْسِؾقَؿ اْلَقُفقِد اإِلَش 

مـ تسؾؿ طؾقف فال بلس أن تشقر مع التؾػظ أما  اإٓ إن كان بعقدً  (5)«اإِلَشاَرُة َبإَُكػِّ 

السالم ببقري السقارة هذا لقس مـ السـة يف شلء كذلؽ بعضفؿ استبدل السالم 

لفا مـ اإلطراب وإكؿا  هذه ألػاظ ٓ محؾ إلك غقر ذلؽبصباح الخقر ومساء الخقر 

جاءكا اإلسالم بؾػظ السالم طؾقؽؿ ومـ السـة أن ٓ تسؾؿ طؾك الؿرأة الشابة حتك ٓ 

لؽـ إن ، ذاك أحؿؼ: سئؾ اإلمام أحؿد طـ رجؾ يسؾؿ طؾك الـساء قال، تحصؾ الػتـة

كاكت صغقرة فال بلس أو كاكت كبقرة السـ وكذلؽ أن الؿجتؿع مختؾط صغار وكبار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 1223رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ ( طن أكس ابن مالك1223( ومسؾم رقم )1503رواه البخاري رقم )( 1)

 ڤ( طن أبي هريرة 5221( أحؿد رقم )11302( والرتمذي رقم )1104رواه أبو داود رقم )( 3)

( قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر 050( وابن حبان رقم )20230والـسائي يف السـن الؽربى رقم )

 يف صحقح الجامع.  000حديث رقم: 

 1030خ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم: قال الشق ڤ( طن ابن طؿرو 1251رواه الرتمذي رقم )( 0)

 يف صحقح الجامع. 
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قدوة يف البؾد تسؾؿ وتؿشل وهـاك أبقاب يف كتب الػؼف  اصالحً  ا كـت رجاًل ٓ سقؿا إذ

يف كتب أداب ٕهنا مـ أداب اإلسالمقة التل خاصة هبذه الشعقرة العظقؿة ٓ سقؿا 

 ومـ تؾؽ أداب البشاشة بشاشة القجف ٕخقؽ الؿسؾؿ.  ملسو هيلع هللا ىلصبعث هبا كبقـا 

َٓ َتْحِؼَرنَّ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصن الـبل لحديث أبل ذر طـد اإلمام مسؾؿ أ: البشاشة -1

ـَ اْلَؿْعُروِف َشْقًئا، َوَلْق َأْن َتْؾَؼك َأَخاَك بَِقْجٍف َصْؾٍؼ   .أي بشقش (1)«ِم

ــــــــ ــــــلء هقــــــ ــــــر ش ــــــل إن الب  بـ

 

ــــــقـ  ــــــان ب ــــــؼ ولس ـــــــف صؾق  وجـــــ

وطؾقؽؿ السالم : فؿا أسفؾ أداب وما أسفؾ إخالق يعـل لق أكؽ قؾت 

وابتسؿت لتدخؾ الطؿلكقـة والبشرى يف وجف أخقؽ  ؾقاًل وفتحت تؼاسقؿ وجفؽ ق

ُؿَؽ فِل »: ملسو هيلع هللا ىلصالؿسؾؿ حقـؿا يرى يف وجفؽ البسؿة بؾ يف حديث آخر يؼقل الـبل  َتَبسُّ

كلكؽ تصدقت طؾقف مـ الخقر  رواه البخاري يف إدب الؿػرد (1)«َوْجِف َأِخقَؽ َصَدَقةٌ 

ف والذهاب فقفا وتـبسط إلقف يف كذلؽ مـ البشاشة قضاء حاجت امع أكؽ ما فعؾت شقئً 

زجرتف  أطـتف وإن كان باصاًل  اإن كؾؿؽ تػاطؾت معف فقؿا يؼقلف فنن كان خقرً ، الحديث

فلقبؾ طؾقف بؽؾؽ وإن كان  (3)«اْكُصْر َأَخاَك َضالًِؿا َأْو َمْظُؾقًما»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصومـعتف فالـبل 

ت تتثاءب أو رأسؽ تؽؾؿ معؽ إياك أن تـشغؾ بالساطة أو بالتؾػقن أو يؽؾؿؽ وأك

وهؽذا طؾك مـ كؾؿ الـاس أن يختار إوقات الؿـاسبة ربؿا يتؽؾؿ مع  ايخػؼ كقمً 

والـػرة وطدم بلمر يستدطل أن يؽقن لف هتقئة وتػؽقر فقتحصؾ طؾك الجػقة شخص 

آستجابة ٕكف لؿ يحسـ الرتتقب واقتـاص الػرصة ٕن مـ أداب اإلسالمقة أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد سبق تخريجه. ( 2)

 قد سبق تخريجه. ( 1)

 . ڤ( طن جابر 1140، ومسؾم رقم )ڤ( طن أكس بن مالك 1322رواه البخاري رقم )( 3)
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فتؼقم تعرض طؾقف  اطبقًس  ايت أخاك الؿسؾؿ لقس مـشرًح تجعؾ لؽؾ مؼام مؼال رأ

أكا أريد أستشقرك يف كذا ٓ سقؿا إذا كان جقطان : شلء أو تطالب مـف شلء أو تؼقل لف

ـِ َوُهَق  َٓ »: أو حاقـ أو بردان أو طؾك سػر أو مستعجؾ لحديث ـَ اْثـَْق َـّ َحَؽٌؿ َبْق َيْؼِضَق

الػرصة الساكحة  أكظروهؽذا مع كؾ الـاس  ،وألحؼقا بذلؽ الحاقـ (1)«َ ْضَبانُ 

 فتحدث وهذا معؾقم ومعروف بالتجربة مـ جفة ومـ جفة مـ خالل تاريخ الؿسؾؿقـ. 

 : مـ أداب اإلسَلمقة

إَِذا َأَكَؾ َأَحُدُكْؿ َفْؾقَلُْكْؾ بَِقِؿقـِِف، َوإَِذا َشرَِب »: إكؾ بالقؿقـ والشرب بفا -3

ْقطَاَن َيْلُكُؾ بِِشَؿالِِف، َوَيْشَرُب بِِشَؿالِفِ َفْؾَقْشَرْب بَِقِؿقـِِف فَ  الشقطان هق الذي  (1)«نِنَّ الشَّ

يلكؾ بالشؿال ويشرب هبا أما الؿسؾؿ فقلكؾ بالقؿقـ ويشرب بالقؿقـ واستعؿال 

مـ جفة ومـ جفة أهنا يؿقـف يستخدمفا لؾخقر الذي  ملسو هيلع هللا ىلصالقؿقـ سـة مـ ســ الـبل 

ى فنكف يستخدمفا لغقر ذلؽ لؽـ مـ الؿسؾؿقـ إذا يدخؾ يف جسده بخالف القد القسر

يا أخل القساريقن سبؼقكا بؾ يحاول يعاكد ويلكؾ بالشؿال : ققؾ لف ذلؽ ققؾ أو قال

طؾك أكف يدرك أن الشؿال يـظػ هبا ويستخدمفا لؾؼاذورات لؽـ يـسك أو يتـاسك ويف 

ُكْؾ » :فؼالبشؿالف  ملسو هيلع هللا ىلصأكؾ طـد رسقل اهلل  أن رجاًل »صحقح مسؾؿ مـ حديث سؾؿة 

َٓ َأْسَحطِقُع، َقاَل: «بَِقِؿقـَِؽ  َّٓ اْلؽِْبُر، َقاَل: َفَؿا َرَفَعَفا إِلَك «َٓ اْسَحَطْعَت »، َقاَل:  ، َما َمـََعُف إِ

إخذ ، هذا صحابل جؾقؾ ما هق صفققين وٓ امربيالل اإلططاء بالقؿقـ، (3)فِقفِ 

ؾف وصفقره ويف شلكف كؾف وهؽذا يعجبف التقؿـ يف تـعؾف وترج ملسو هيلع هللا ىلصبالقؿقـ كان الـبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي بؽرة 2323( ومسؾم رقم )2335رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤطن ابن طؿر ( 1010رواه مسؾم رقم )( 1)

 (. 1012رواه مسؾم رقم )( 3)
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تدخؾ الؿسجد بالرجؾ القؿـك وتخرج بالرجؾ القسرى دورة الؿقاه تدخؾفا بالرجؾ 

بقتؽ تدخؾ بالرجؾ القؿـك وتخرج بالقسرى هذه كؾفا مـ ، القسرى ويخرج بالقؿـك

 . ملسو هيلع هللا ىلصأداب اإلسالمقة التل طؾؿـا إياها رسقل اهلل 

َيا ُ َلَُم، َسؿِّ اهللَ، َوُكْؾ »: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل : الحسؿقة طـد الطعام وطـد الشراب -5

ا َيِؾقَؽ  بسؿ »: ومـ أداب اإلسالمقة أن تدخؾ الؿسجد وتؼقل (1)«بَِقِؿقـَِؽ، َوُكْؾ ِمؿَّ

وإذا  (1)«َربِّ اْ ِػْر لِل ُذُكقبِل َواْفَحْح لِل َأْبَقاَب َرْحَؿحَِؽ »اهلل. والسالم طؾك رسقل اهلل. 

أطقذ باهلل العظقؿ وبقجفف الؽريؿ وسؾطاكف : تؼقلدخؾت الؿسجد لصالة الػجر 

وإذا خرجت مـ الؿسجد اخرج بالرجؾ القسرى  (3)»الؼديؿ مـ الشقطان الرجقؿ 

َربِّ اْ ِػْر لِل ُذُكقبِل َواْفَحْح لِل َأْبَقاَب »والسالم طؾك رسقل اهلل والصالة بسؿ اهلل : وقؾ

بِْسِؿ اهلل : وإذا خرجت مـ بقتؽ قؾت (5)«رجقؿلؾَُّفؿَّ َأِجْركِل مـ الشقطان الا» «َفْضِؾَؽ 

ة إَِّٓ بِاهلل َفُقؼاُل َلُف: َحْسُبَؽ َقْد ُهِديَت َوُكِػقَت وُوقِقَت  تقكؾت طؾك اهلل ٓ حقل وٓ ُققَّ

ْقطاُن َفُقُؼقُل َلُف َشْقطاٌن آَخُر: َكْقَػ َلَؽ بَِرُجٍؾ قد ُهِدَي َوُكِػَل َوُوقِ  ك َلُف الشَّ  (3)«َل؟َفَقَحـَحَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طؿر بن أبي سؾؿة 1011( ومسؾم رقم )022رواه البخاري رقم )( 2)

الؾفم افتح لي أبواب رحؿتك، وإذا خرج فؾقؼل »(، وهو يف مسؾم بؾػظ 3322رواه ابن ماجه رقم )( 1)

 ؟  «الؾفم إين أسللك من فضؾك

وأما تخصقص الذكر بالدخول لصًلة  ڤطن طبداهلل بن طؿرو بن العاص ( 022رواه أبو داود برقم )( 3)

 (. 002الػجر، وصححه العًلمة األلباين يف صحقح أبي داود برقم )

( طن 1003( وابن حبان برقم )0225( والبقفؼي يف ســه الؽربى برقم )332رواه ابن ماجه برقم )( 0)

 (. 2/214وصححه األلباين يف صحقح ابن ماجه ) ڤأبي هريرة 

( طن أكس بن مالك 411(، وابن حبان برقم )3012( والرتمذي برقم )1051رواه أبو داود برقم )( 1)

 (. 2201وصححه األلباين يف صحقح الرتغقب والرتهقب رقم ) ڤ
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وإذا أردت أن تسافر تليت بلذكار السػر يف صحقح مـ حديث طبداهلل بـ ، رواه أبق داود

: ثؿ قال اإلك سػر كرب ثالثً  اكان إذا استقى طؾك بعقره خارًج  ملسو هيلع هللا ىلصطؿر أن رسقل اهلل 

ا إَِلك َربِّـَ » ، َوإِكَّ ـَ َر َلـَا َهَذا، َوَما ُكـَّا َلُف ُمْؼرِكِق ا َلُؿـَْؼِؾُبقَن، الؾُفؿَّ إِكَّا ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

ْن َطَؾقْـَا َسَػَرَكا  ـَ اْلَعَؿِؾ َما َتْرَضك، الؾُفؿَّ َهقِّ َكْسَلُلَؽ فِل َسَػرَِكا َهَذا اْلبِرَّ َوالحَّْؼَقى، َوِم

َهْ  ْٕ َػرِ، َواْلَخِؾقَػُة فِل ا اِحُب فِل السَّ ِؾ، الؾُفؿَّ إِكِّل َهَذا، َواْصِق َطـَّا ُبْعَدُه، الؾُفؿَّ َأْكَت الصَّ

َْهؾِ  ْٕ َػرِ، َوَكآَبِة اْلَؿـَْظرِ، َوُسقِء اْلُؿـَْؼَؾِب فِل اْلَؿاِل َوا ـْ َوْطَ اِء السَّ وكان  (1)«َأُطقُذ بَِؽ ِم

ـَ اْلَحْقِر َبْعَد اْلَؽْقنِ  ظؾقمطقة الؿَ دَ  ـْ مِ  بَؽ  قذُ أطُ الؾفؿ إين »ا: ًض أي يؼقل َوإَِذا (1)«َوِم

َـّ  : َرَجَع َقاَلُف َـّ  امسافرً  وإذا ودطت (3)«آيِبُقَن َتائُِبقَن َطابُِدوَن لَِربِّـَا َحاِمُدونَ »َوَزاَد فِقِف

َأْسَحْقِدُطَؽ اهللَ الَِّذي »: وهق يؼقل «َأْسَحْقِدُع اهللَ ِديـََؽ َوَأَماَكَحَؽ َوَخَقاتِقَؿ َطَؿِؾَؽ »: قؾت

 . «َٓ َتِضقُع َوَدائُِعفُ 

ڳ ڳ ﴿: فؿـ أطظؿ أداب مع القالديـ قال تعالك: أداب مع القالديـ -3

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ٱ ٻ ٻ ﴿: وقال تعالك [13اإلسراء: ] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 

ة وهل واجبات هذه أداب هل آداب مـ جف [21األحؼاف: ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2301رواه مسؾم برقم )( 2)

 بن سرجس ( طن طبداهلل10400( وأحؿد برقم )1054( والـسائي برقم )2303رواه: مسؾم برقم )( 1)

 (. 1012وصححه الشقخ األلباين يف مشؽاة الؿصابقح رقم ) ڤ

( طن أبي 4235وأحؿد برقم ) ڤ( طن ابن طؿر 3001( والرتمذي برقم )2301رواه مسؾم رقم )( 3)

 . ڤهريرة 
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شلهنا وقرن صاطة القالديـ بطاطتف وما كان الؼرآن إٓ ٕمر طظقؿ فؼال  طظؿ اهلل 

وغذاك وسفر ؿـ رباك لتحسـ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ﴿: سبحاكف

طؾقؽ وجاع مـ أجؾ أن تشبع وسفر مـ أجؾ أن تـام وكّد واجتفد مـ أجؾ أن تشب 

جاء إلك الـبل  طظقؿ حتك أن رجاًل وأن ترتطرع وأن تؽرب فال شؽ أن حؼ القالديـ 

 (1)«َفِػقِفَؿا َفَجاِهْد »، َقاَل: َكَعْؿ، َقاَل: «َأَحلٌّ َوالَِداَك؟»فاستلذكف يف الجفاد فؼال  ملسو هيلع هللا ىلص

بِّ فِل ِرضا الَقالِِد »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  (1)«اْلَقالُِد َأْوَسُط َأْبَقاِب اْلَجـَّةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  ِرضا الرَّ

بِّ فِل ُسْخِط  بؾ يتعدى الرب إلك صديؼ القالد وصديؼ القالدة  (3)«الَقالِدِ َوُسْخُط الرَّ

كان أبقك لف صديؼ تذهب تزور  (5)«إِنَّ َأَبرَّ اْلبِرِّ ِصَؾُة اْلَقَلِد َأْهَؾ ُودِّ َأبِقفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل 

َْطَؿاِل َأَحبُّ إَِلك اهللِ؟  ملسو هيلع هللا ىلصسللت الـبل : صديؼ والدك وهؽذا قال ابـ مسعقد ْٕ َأيُّ ا

؟ َقاَل: « ََلُة َطَؾك َوْقحَِفاالصَّ »َقاَل:  ـِ »ُقْؾُت: ُثؿَّ َأيٌّ ؟ َقاَل: « ُثؿَّ بِرُّ اْلَقالَِدْي ُثؿَّ »ُقْؾُت: ُثؿَّ َأيٌّ

ويؽقن الرب لؾقالديـ باإلصعام وبالؽساء وبؼبقل تقجقفات  (3)«اْلِجَفاُد فِل َسبِقِؾ اهللِ 

ٓ يتؽؾؿ  القالد إن كاكت تقجقفات صحقحة وهؽذا خػض الجـاح لفؿا وأن

بحضرهتؿا وأن ٓ يرفع صقتف طؾقفؿا وأن ٓ يؿد رجؾف إلك وجففؿا وأن ٓ يتؽؾؿ 

وهق جالس  إبقف وأن يؽقن أبقه قائؿً  افال بد أن يجؾس احرتامً ، وأبقه جالس اقائؿً 

س يف كػس إب إن كان إب حرضا القالد فربؿا  افال بد أن تؼػ وأن تؽقن مؾتؿًس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طبداهلل بن طؿرو بن العاص 1105( ومسؾم برقم )1401رواه البخاري برقم )( 2)

( وابن حبان برقم 12321( وأحؿد برقم )1045( وابن ماجه برقم )2500قم )رواه الرتمذي بر( 1)

 يف صحقح الجامع.  3201( ـ قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 011)

 (. 3102رواه الرتمذي والحاكم طن ابن طؿرو وصححه الشقخ األلباين يف صحقح الجامع رقم )( 3)

 (. 1111رواه مسؾم رقم )( 0)

 . ڤ( طن ابن مسعود 41( ومسؾم برقم )100واه البخاري برقم )ر( 1)
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 أخػض اولؽـ حاول أن تؽقن أكت دائؿً بقك قائؿ وأكت جالس أو أجالس وأكت قائؿ 

وطؾك العبد أن يؾتؿس ، مـ خالل أبقؽ وأمؽ مـ أبقؽ فنكؽ تؾتؿس رضقان اهلل 

يثقب طؾك ذلؽ وإن كان القالد  فنن اهلل  رضا القالديـ ما استطاع إلك ذلؽ سبقاًل 

كاكت أمؽ حؿؼاء أو  فلكثر طؾقؽ مـ الطؾبات فنياك مـ التلفػ وإن امخرفً  اكبقرً 

أبقك جاهؾ بؾ لق كاكا كافريـ أو مـافؼقـ ما يجقز لؽ أن تعؼفؿا أو أن تعصقفؿا بؾ 

لؽـ إن صؾب ، صالبؽ بالؽػر فال تؽػر الق كان أبقك كافرً  اصاحبفؿا يف الدكقا معروفً 

، الدواء فقاجب طؾقؽ أن تؾبل ذلؽ ٕن صاطتف مـ صاطة اهلل ، الؽساء، مـؽ الؿال

إلزام كسلل اهلل  أيؿار مـ اهلل ولق كان أبقك أي شلء فؾتعؾؿ أن اهلل ألزمؽ بذلؽ هذا أم

 أن يرزقـا بر آبائـا وأمفاتـا وأن يجؿع لـا ذلؽ كؾف يف مقزان الحسـات. 

فاإلحسان إلك إقارب يؽقن  :ومـ أداب اإلسَلمقة اإلحسان إلك إقارب

ما فسر بف حسـ الخؾؼ وهق بذل  :ففق مـ اإلحسان وتستطقع أن تؼقل ببذل الخقر

ڳ ڳ ڳ  ﴿: اهلل تعالك يؼقل، الـدى وكػ إذى وصالقة القجف طـد الؾؼاء

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

كان يلمر بصؾة إرحام ولؿا سلل  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  [32الـساء: ] ﴾﮶ ﮷ ﮸

بعبادة اهلل وبؽسر إصـام وبصؾة يلمركا : ؟ قالملسو هيلع هللا ىلصبؿ يلمركؿ الـبل : هرقؾ أبا سػقان

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: واهلل تعالك يؼقل»إرحام 

: ويؼقل (1)«َيْدُخُؾ الَجـََّة َقاصِعٌ  َٓ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  [11محؿد: ] ﴾ڎ

« َ ْٕ ل ا
ِحِؿ َمَحبٌَّة فِ ـْ َأْكَسابُِؽْؿ َما َتِصُؾقَن بِِف َأْرَحاَمُؽْؿ َفنِنَّ ِصَؾَة الرَّ ُؿقا ِم ْهِؾ َمْ َراٌة َتَعؾَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( طن جبـقر بن مطعم والؾػظ له. 1112( ومسؾم رقم )1234رواه البخاري رقم )( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 226 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

ََثرِ  ْٕ ل ا
َلمِ »: أو يؼقل (1)«فِل اْلَؿاِل َمـَْسَلٌة فِ : ويؼقل (1)«ُبؾُّقا أْرحاَمُؽْؿ وَلْق بالسَّ

ـِ الَقاِصُؾ الَِّذي إَِذا ُقطَِعْت َرِحُؿُف َوَصَؾَفا» فصؾة  (3)«َلْقَس الَقاِصُؾ بِالُْؿَؽافِِئ، َوَلؽِ

َخَؾَؼ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصيف صحقحقفؿا أن كبقـا  الرحؿ شلهنا طظقؿ روى البخارى ومسؾؿ

، َفَؼاَل َلُف: َمْف، َقالَْت:  ـِ ْحَؿ ِحُؿ، َفلََخَذْت بَِحْؼِق الرَّ ا َفَرَغ ِمـُْف َقاَمِت الرَّ اهللُ الَخْؾَؼ، َفَؾؿَّ

ـْ َوَصَؾِؽ، ـَ َأْن َأِصَؾ َم ـَ الَؼطِقَعِة، َقاَل: َأَٓ َتْرَضْق ـْ  َهَذا َمَؼاُم الَعائِِذ بَِؽ ِم َوَأْقَطَع َم

، َقاَل: َفَذاكِ  ڇ ڇ  ﴿قال أبق هريرة اقرؤوا إن شئتؿ  «َقَطَعِؽ، َقاَلْت: َبَؾك َيا َربِّ

صؾة إرحام تزيد يف إطؿار  (5)«﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ـَْسلَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ويف إرزاق لحديث أكس أن  ُه َأْن ُيْبَسَط َلُف فِل ِرْزِقِف، َأْو ُي ـْ َسرَّ َم

فصؾة إرحام بالؿساطدة الؿالقة أو بالزيارة وبالدطاء  (3)«فِل َأَثرِِه، َفْؾَقِصْؾ َرِحَؿفُ  َلفُ 

ڇ﴿: وبالـصقحة أمر بؿعروف وهنل طـ مـؽر قال تعالك  ﴾ڇ ڇ 

وٕهؿقة إمر فؼد كان ، كسلل اهلل أن يرزقـا والؿسؾؿقـ صؾة أرحامـا [120الشعراء: ]

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: أو طؼد كؽاح يؼرا هذه أية اإذا افتتح خطبة أو درًس  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤ( طن أبي هريرة 31405( والحاكم رقم )4411( وأحؿد رقم )2535رواه البخاري رقم )( 2)

 (. 1521صححه األلباين يف صحقح الجامع رقم )

( 3533( طن سويد بن طامر رواه أيًضا طن أكس رقم )3531رواه البقفؼي يف شعب اإليؿان رقم )( 1)

قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر  ڤ( طن سويد بن طامر 210والػضاء يف مسـد الشفاب رقم )

 يف صحقح الجامع.  1434حديث رقم: 

 .ڤ( طبداهلل بن طؿر 1201رواه البخاري رقم )( 3)

 . ڤ( طن أبي هريرة 1110( والؾػظ له ومسؾم رقم )0111خاري رقم )رواه الب( 0)

 .ڤ( طن أكس بن مالك 1113( ومسؾم رقم )1200رواه البخاري رقم )( 1)
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فؾق أكؽ تصؾ ابـ طؿؽ ابـ طؿتؽ أخاك أباك  [2الـساء: ] ﴾ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

هؾ تعامؾفؿ ، طؿتؽ جدتؽ خالتؽ وهؿ يؼطعقكؽ هؾ معـك ذلؽ أن تؼطع؟ ٓ

لل قرابة أصؾفؿ اهلل إن فؼال يا رسقل  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجؾ إلك الـبل ، بـػس الؿعامؾة؟ ٓ

ـْ » :ويؼطعقين وأحسـ إلقفؿ ويسقئقن إلل وأحؾؿ طـفؿ ويجفؾقن طؾل فؼال َلِئ

ـَ اهللِ َضِفقٌر َطَؾْقِفْؿ َما ُدْمَت َطَؾك  َٓ َيَزاُل َمَعَؽ ِم ُفُؿ اْلَؿؾَّ َو َؿا ُتِسػُّ ُكـَْت َكَؿا ُقْؾَت، َفَؽَلكَّ

أن يصؾ الرحؿ ولق لؿ يؽـ إٓ  وهق الرماد الحار فالشخص مطالب (1)«َذلَِؽ 

 اتصال بالتؾػقن كقػ الحال؟ وأكتؿ بخقر وأي خدمات؟ واكتفك. 

يف أن يؽقن العبد الؿسؾؿ  :أداب مع الجقران: ومـ أداب الشرطقة اإلسَلمقة

ـْ ُمْمِمـًا»: ملسو هيلع هللا ىلصحسـ الجقار وقد قال الـبل  ـْ إَِلك َجاِرَك َتُؽ ـْ َكاَن »: وقال (1)«َوَأْحِس َم

ـْ إَِلك َجاِرهِ ُيمْ  ِخرِ َفْؾُقْحِس ْٔ ـُ بِاهللِ َواْلَقْقِم ا  .(3)«ِم

ــقبفؿ ــاس تســحعبد قؾ ـــك الـ  أحســـ إلـ

 

 فربؿـــــا مؾـــــؽ اإلكســـــــــان إحســـــان 

فقؿؽـ إكرامف برغقػ خبز بؿقاساة  اإكرام جارك طؾك حسبف فنن كان فؼقرً  

 وتعزيف  يؽقن بالسالم وتحضر أفراحف اثريً  ان كان غـقً نصعام شراب وكساء ف

 ولؽـ الغـل ٓ يصؾح أن تعطقف قطعة خبز هق  اطـد أحزاكف وكذلؽ الػؼقر أيًض 

 : ملسو هيلع هللا ىلصهدية قال ٓ يحتاج إلك مثؾ هذا ولؽـ إهداء ربؿا قؾقؾ مـ العطر 

هذه صقبة يف باهبا وٓ  اشريطً ، ا، كتقبً اقؾؿً ، مؿؽـ تعطقف سقاك «َتَفاَدْوا َتَحابُّقا»

إن : أسباب فتح قؾب أخقؽ لؽ ويف الؿثؾؾفا ففل مـ ؼيـبغل لؾشخص أن يست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 1114رواه مسؾم رقم )( 2)

  .تؼدم( 1)

  .(04أخرجه مسؾم برقم ) صحوح:( 3)
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  .(1)الؾُّفك تػتح الؾفاة أي الؼؾب

ـْ َلْؿ ُيِجؾَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال : ومـ أداب الشرطقة اححرام الؽبار حِل َم ـْ ُأمَّ َلْقَس ِم

فالؽبقر يؼدم يف الؽالم ويف السقاك ابدأ بف  (1)«َكبِقَرَكا، َوَيْرَحْؿ َصِغقَرَكا، َوَيْعرِْف لَِعالِِؿـَا

ـْ إْجَلِل اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  «الربكة مع أكابركؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصويؾتؿس الربكة مـف قال  إّن ِم

ْقَبِة الُؿْسِؾِؿ وحاِمِؾ الُؼْرآِن َ ْقرِ الغالِل فقِف والّجافِل َطـُف وإِْكراَم ذِي  إْكراَم ِذي الشَّ

ْؾطاِن الُؿْؼِسطِ   . رواه أبق داود وهق حديث صحقح (3)«السُّ

َيُممُّ اْلَؼْقَم َأْقَرُؤُهْؿ لِؽَِحاِب اهللِ، َوَأْقَدُمُفْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصف قال فقؽرم الشخص لؽرب سـ

ُفْؿ َأْقَدُمُفْؿ ِهْجَرًة، َفنِْن َكاُكقا فِل اْلِفْجَرِة َسَقاءً  ، قَِراَءًة، َفنِْن َكاَكْت قَِراَءُتُفْؿ َسَقاًء، َفْؾَقُممَّ

ُفْؿ َأْكَبُرُهْؿ ِسـًّا داب ٓ بد أن تراطل أداب ٓ تلت تشرب فؽبقر السـ لف آ (5)«َفْؾَقُممَّ

فنن كان كبقر السـ وأكت طـدك طؾؿ  اقبؾف أو تتؽؾؿ يف حضرتف ٓ سقؿا إن كان طالؿً 

بف وبدل ما تؼقل  الؽ وإكؿا التؿس مـف الربكة وكـ أكت بارً  اوفؼف وكذا ٓ تجعؾف خادمً 

ـ يا طؿ محؿد يا أبا طؾل أو زيد تؼقل لف يا زيد يا محؿد ولؽ لف إذا كان اسؿف مثاًل 

فالن أو يا والد إلػاظ الطقبة تؽسب لؽ القد يف قؾب أخقؽ وفقؿـ هق أكرب مـؽ 

 .التل بعث هبا ملسو هيلع هللا ىلصهذه أخالق محؿد  اسـً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن أبي هريرة 4532قفؼي يف شعب اإليؿان رقم )( والب150رواه البخاري يف األدب الؿػرد رقم )( 2)

 .وغقرهم ڤ

 (. 202( ـ وحسـه األلباين يف صحقح الرتغقب والرتهقب رقم )11403رواه أحؿد رقم )( 1)

( 12511( وابن أبي شقبة رقم )313( والبخاري يف األدب الؿػرد رقم )0403رواه أبو داود رقم )( 3)

( طن أبي موسى األشعري: قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر 1241والبقفؼي يف شعب اإليؿان رقم )

 يف صحقح الجامع.  1255حديث رقم: 

 . ڤ( طن أبي مسعود 233رواه مسؾم رقم )( 0)
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كؿا أكؽ تحرتم الؽبقر اكتبف : الرحؿة بالصغار اومـ أداب اإلسَلمقة أيًض 

ذا مـ الرحؿة بف قال أمامؽ صغقر وٓ يـايف ذلؽ أن تمدبف ولق لؿ يؽـ ابـؽ أدبف ه

ـْ َلْؿ َيْرَحْؿ َصِغقَرَكا»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  الرحؿة تؽقن بالعطػ وبالحـان  (1)«َلْقَس ِمـَّا َم

قر ويالصػف ويالطبف يحـق طؾك الصغ ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الـبل ، والـصح اوبالتلديب أيًض 

فؾؼد كان هـاك صػؾ صغقر هق أخ ٕكس بـ مالؽ يؽـك بلبل طؿقر وكان لف صائر 

 (1)«َيا َأَبا ُطَؿْقرٍ، َما َفَعَؾ الـَُّغْقرُ »: يالصػف ويؼقل ملسو هيلع هللا ىلصب بف فؿات فؽان الـبل صغقر يؾع

فنذا سجد وضعفا وإذا  ملسو هيلع هللا ىلصكان يصؾل وهق حامؾ أمامف بـت زيـب بـت رسقل اهلل »و

حسـا أو يف إحدى صاليت العشاء وهق حامؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج رسقل اهلل  (3)«قام حؿؾفا

كرب لؾصالة فصؾك فسجد بقـ ضفراين صالتف  فقضعف ثؿ ملسو هيلع هللا ىلصتؼدم رسقل اهلل  حسقـا

 ملسو هيلع هللا ىلصسجدة أصالفا قال شداد بـ أوس فرفعت رأسل وإذا الصبل طؾك ضفر رسقل اهلل 

الصالة قال الـاس يا  ملسو هيلع هللا ىلصوهق ساجد فرجعت إلك سجقدي فؾؿا قضك رسقل اهلل 

رسقل اهلل إكؽ سجدت بقـ ضفراين صالتؽ سجدة أصؾتفا حتك ضــا أكف قد حدث أمر 

َـّ اْبـِل اْرَتَحَؾـِل، َفَؽرِْهُت َأْن ُأْطِجَؾُف َححَّك »حك إلقؽ قال أو أكف يق
، َولَؽِ ـْ ُكؾٌّ َلْؿ َيُؽ

طؾك ضفره  لق القاحد مـا الققم إمام وصؾع ابـف مثاًل ، هذا مـ الرحؿة (5)«َيْؼِضَل َحاَجَحفُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن طبداهلل بن طؿرو. والبخاري 2333طن أكس وغقره وأحؿد رقم ) 25255رواه الرتمذي رقم )( 2)

 يف  1001باين: )صحقح( اكظر حديث رقم: (. قال الشقخ األل314يف أألدب الؿػرد رقم )

 صحقح الجامع. 

 . ڤ( طن أكس بن مالك 1210( ومسؾم رقم )1334رواه البخاري رقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي قتادة األكصاري 103( ومسؾم رقم )050رواه البخاري رقم )( 3)

 ن ( وغقرهم ط0331( والحاكم رقم )22342( وأحؿد رقم )2202رواه الـسائي رقم )( 0)

 شداد بن أوس. 
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د الؿسج جعؾطؾك إرض أو الـاس يؼقلقا هذا جاء يؾعب هذا  يرمل بفيؿؽـ يلخذه 

 ملسو هيلع هللا ىلصجاء أطرابل إلك الـبل : ابـف طـد أمف الـؼد غؾط والؾغة العربقة غؾط يجعؾحضاكة 

ـْ َقْؾبَِؽ » ملسو هيلع هللا ىلصفؿا كؼبؾفؿ فؼال الـبل فؼال تؼبؾقن الصبقان؟  َأَوَأْمِؾُؽ َلَؽ َأْن َكَزَع اهللُ ِم

ْحَؿةَ  ـْ َشِؼلٍّ »وقال  (1)«الرَّ َّٓ ِم ْحَؿُة إِ ؽقن طـد الشخص إفراط لؽـ ٓ ي (1)«َٓ ُتـَْزُع الرَّ

، وأن ٓ يـشغؾ هبذه الـعؿة مشغقل بف إن خرج وإن دخؾ يـبغل أن يـشغؾ بالؿـعؿ 

طؾقفا ويستعقذ باهلل مـ شرها ولؽـ خقر إمقر أواسطفا فال  هذه كعؿة يحؿد اهلل 

إفراط وٓ تػريط فـحـ مطالبقن بلن كحرتم الؽبار وكرحؿ الصغار أرحؿ الصغقر 

رحؿة وتربقة وكصح لفذا  الق كان يف ذلؽ ضرب فنن يف ذلؽ أيًض وطؾؿف وأدبف و

الصبل الصغقر لؽـ لقعؾؿ أن الصغقر إذا كان يليت يعبث يف الؿسجد يؿشل ويدور 

ما يمتك  اويطؾع هـا ٓ يـبغل أن يمتك بف إلك الؿسجد هذا طبث يف الؿسجد يعـل كادرً 

لحآت ولقس يف كؾ حالة أن بالصغقر بالرضقع أمقر السـة كؼؾت لـا أكف يف بعض ا

ارتحؾف ابـف مرة حؿؾ أمامة ومرة سبطف ومرة دخؾ الحسـ والحسقـ يعثران  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ويلخذهؿا ويرفعفؿا إلك جقاره وهق  ملسو هيلع هللا ىلصبثقبقـ أحؿريـ أو أخضريـ فقـزل الـبل 

كف الـاس يؽثرون الـؼد ويؽثرون التساؤٓت وٓ يـبغل هذا ٕطؾك الؿـرب مرة واحدة 

فال بد أن كجـب الؿساجد العبث طبث الصبقان فالصبقان يعبثقن وربؿا لقس بسـة 

يبقلقن يف الؿسجد وٓ يتحرزون مـ إذى فالؿساجد لفا حرمتفا ومـ يعظؿ  اأيًض 

 شعائر اهلل فنهنا مـ تؼقى الؼؾقب. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن طائشة 1323( والؾػظ له و مسؾم رقم )1211رواه البخاري رقم )( 2)

، قال ڤ( طن أبي هريرة 3531( وأبو داود رقم )2513( والرتمذي رقم )5300رواه أحؿد رقم )( 1)

 يف صحقح الجامع.  3023الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم: 
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إذا طؾؿت أن أحد إخقاكؽ قد ولد لف مقلقد فافرح اكتبف : الحفـئة بالؿقلقد -1

يلتقن ذكقر  ا سقؿا إذا كـت أكت طؼقؿ أو أوٓدك يؿقتقن أو دائؿً تغضب أو تزطؾ ٓ

وما طـدك بـت وذاك جاءه بـت أو العؽس ولؽـ افرح ٕخقؽ الؿسؾؿ وصبؼ فقف 

يف الؿقهقب وشؽرت القاهب وبؾغ رشده ورزقت بره  لؽ بقرك ملسو هيلع هللا ىلصسـة الـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصبل لؿ يثبت طـ الـ: روي هذا بسـد حسـ طـد بعض أهؾ العؾؿ وبعضفؿ يؼقل

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: شلء الؾفؿ إٓ ضاهر الؼرآن الؽريؿ ققلف تعالك

ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب 

أسلل اهلل أن يؼبؾف : فتؼقل [33آل طؿران: ] ﴾يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج

وأن يعقذه مـ الشقطان الرجقؿ طؾك أية حال لق لؿ يؽـ إٓ أن  احسـً  اوأن يـبتف كباتً 

: قال اإلمام الـقوي ارك اهلل لؽ يف هذا الغالم أو البـت وتدطق لف خقرً با: تؼقل لف

براك اهلل : التفـئة فؼال اأكف طؾَّؿ إكساكً  ڤُيفـل بؿا جاء طـ الحسقـ  وُيْسَتَحبُّ أن

يرد  ُوزقت بّره. وُيْسَتَحبُّ أن رشدهلؽ يف الؿقهقب لؽ وشؽرت القاهب وبؾغ 

اهلل مثؾف أو  ورزقؽ اوبارك طؾقؽ وجزاك اهلل خقرً بارك اهلل لؽ : طؾك الُؿفـئ فقؼقل

ذكر هذا اإلمام الـقوي يف إذكار هـا قال التفـئة ، (1)أجزل اهلل ثقابؽ وكحق هذا

وورد طـ الحسـ  بالؿقلقد مـ أداب اإلسالمقة ٕهنا تدخؾ السرور طؾك الؿسؾؿ

يف الؿقهقب  شؽرت القاهب وبقرك لؽ: قؾ: التفـئة فؼال البصري أكف طؾؿ رجاًل 

  .(1)وبؾغ أشده ورزقت بره

ماتت أمف وهق حزيـ وأكت ، أخقك الؿسؾؿ مات أبقه: الحعزية يف الؿصاب -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2/204األذكار لؾـووي )( 2)

 (. 3354ابن الجعد رقم )( 1)
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تضحؽ مؾُء فقؽ هذا ما يصقر وٓ يجقز فال بد أن تػرح لػرح أخقؽ وتحزن لحزكف 

 إِنَّ »إكا هلل وإكا إلقف راجعقن : فنذا طؾؿت أن أخاك الؿسؾؿ قد أصقب بؿصقبة فعّزه قؾ

ك، َفُؿْرَها َفْؾَحْصبِْر َوْلَحْحَحِسْب  ِف َما َأَخَذ َوَلُف َما َأْطَطك، َوُكؾُّ َشْلٍء ِطـَْدُه بَِلَجٍؾ ُمَسؿًّ  (1)«لِؾَّ

طظؿ اهلل أجرك ادطق لف بالثبات هؾ أكت ملجقر طؾك هذه الؽؾؿات؟ كعؿ : وقؾ

لجـائز أن كبقـا ملجقر روى ابـ أبل شقبة والحديث ذكره الشقخ إلباين يف أحؽام ا

ـْ ُمِصقَبٍة َكَساُه اهللُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص ـَ ِم ى َأَخاُه اْلُؿْمِم ـْ َطزَّ ًة ُيْحَبُر بَِفا ۵َم « َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ُحؾَّ

يحسد حسد الغبطة بسبب هذه  (1)«ُيْغَبَط بَِفا»قِقَؾ َيا َرُسقَل اهللِ: َما ُيْحَبُر بَِفا؟ َقاَل: 

طائشة  ،اصرب طظؿ اهلل أجرك: هبا يقم الؼقامة بسبب أكف قالالتل يحرب  الحؾة الخضراء

 : لؿا مات أخقها طبدالرحؿـ أتت قربه فبؽت حتك بؾت خؿارها مـ الدمقع ثؿ قالت

ــــــة ح ـــــدماين جذامــ ـــــا كـ ـــــوكـ  ـة ؼب

 

ــدطا  ــؿ يحص ــؾ ل ــك قق ــدهر حح ــــ ال  مـــ

 فؾؿــــــا افحرقـــــــا كــــــلين ومـــــــــــالؽ 

 

 لطــــــقل اجحؿــاع لــؿ كبــت لقؾــة مًعــا 

هؽذا إذا اسرتجع الؿسؾؿ يف مصائبف أخؾػ اهلل لف الخقر تعرفقن يف صحقح  

 قد سؿعت  ڤكاكت أم سؾؿة  ڤسؾؿة  مسؾؿ قصة أم سؾؿة لؿا مات أبق

ـْ ُمْسِؾٍؿ ُتِصقُبُف ُمِصقَبٌة، َفَقُؼقُل َما َأَمَرُه اهللُ: »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ا »َما ِم ِف َوإِكَّ ا لِؾَّ إِلَْقِف إِكَّ

َّٓ َأْخَؾَػ اهللُ َلُف «ُعقنَ َراجِ   ، الؾُفؿَّ ْأُجْركِل ِفل ُمِصقَبحِل، َوَأْخِؾْػ لِل َخْقًرا ِمـَْفا، إِ

  «.َخْقًرا ِمـَْفا

مات أبق سؾؿة قؾت أي الؿسؾؿقـ خقر مـ أبل سؾؿة؟ أول بقت قالت فؾؿا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إين قؾتفا فلخؾػ اهلل لل رسقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهاجر إلك رسقل اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ(، طن أسامة بن زيد 513(، ومسؾم رقم )2110رواه البخاري رقم )( 2)

 . ڤ( طن أكس بن مالك 5141رواه البقفؼي، يف شعب اإليؿان رقم )( 1)
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وغقر ذلؽ مـ أداب اإلسالمقة فباب أداب واسع هذا مـ أهؿفا  قال الشقخ

 كسلل اهلل أن يرزقـا العؿؾ بؿا درسـا. 
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  الدرس السابع عرش

 التحذير من الرشك وأىواع ادعايص 

السبع الؿقبؼات : ومـفا، الحذر والححذير مـ الشرك وأكقاع الؿعاصل

م اهلل إٓ بالحؼوقح، والسحر، الشرك باهلل: )الؿفؾؽات( وهل وأكؾ ، ؾ الـػس الحل َحرَّ

 وقذف الؿحصـات الغافَلت الؿممـات. ، والحقلل يقم الزحػ، وأكؾ مال القحقؿ، الربا

وإيذاء ، وإيؿان الؽاذبة، وشفادة الزور، وقطقعة الرحؿ، طؼقق القالديـ: ومـفا

 - لعب الؼؿارو، وشرب الؿسؽر، وإطراض، وإمقال، وضؾؿ الـاس يف الدماء، الجار

 .ملسو هيلع هللا ىلصأو رسقلف ، طـف ۵و قر ذلؽ مؿا كفك اهلل ، والـؿقؿة، والغقبة - وهق الؿقسر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض إخالق الؿشروطة لؽؾ مسؾؿ ومسؾؿة  $لؿملػ بعد أن ذكر ا

ًٓ  اوبعض أداب اإلسالمقة التل يجب أن يتحؾك هبا الؿممـقن طؿقمً  وكساًء  رجا

ۉ ې ې ې ې ى ﴿: وهبا بعثف سبحاكف كؿا قال سبحاكف ملسو هيلع هللا ىلصٕهنا أخالق كبقـا 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ :وكؿا قال سبحاكف [220آل طؿران: ] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

: ويف رواية صحقحة (1)«إّكؿا ُبِعْ ُت ََٕتّؿَؿ َمؽارم إَْخَلِق »: ملسو هيلع هللا ىلصوكؿا يؼقل  [0الؼؾم: ]

يف التحذير مـ الشرك وأكقاع  افعؼد الؿملػ بعد هذيـ البابقـ بابً  «صالَِح إَْخَلِق »

 .الؿعاصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي بؽرة 43( ومسؾم رقم )1122رواه البخاري رقم )( 2)
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 .مـ الؿشاركةففق ملخقذ : أما الشرك

ؼؽ والشرك أطظؿ الؽبائر وأطظؿ الذكقب وهق خؾ اأن تجعؾ هلل كدً : اوشرطً 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: والؿعاصل قال سبحاكف

َأَٓ »: وجاء مـ حديث أبل بؽرة يف صحقح البخاري ومسؾؿ قال [23لؼؿان: ] ﴾ڄ

ـِ اإِلْشَر »َثَلًَثا، َقاُلقا: َبَؾك َيا َرُسقَل اهللِ، َقاَل: « ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِلْكَبرِ الَؽَبائِِر؟ اُك بِاهللِ، َوُطُؼقُق الَقالَِدْي

ورِ  -َوَجَؾَس َوَكاَن ُمحَّؽًِئا َفَؼاَل  - ُرَها َححَّك ُقْؾـَا: َلْقَحُف «َأَٓ َوَقْقُل الزُّ ، َقاَل: َفَؿا َزاَل ُيَؽرِّ

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿: فالشرك سبب إلبطال العؿؾ الصالح قال سبحاكف «َسَؽَت 

وقال سبحاكف  [21الزمر: ] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿: يف كتابف الؽريؿ

أن يدطق الؿرء غقر اهلل  اكظقرً ، أي مثقاًل  االشرك هق أن تجعؾ هلل كدً  [44األكعام: ] ﴾﮶

كالذيـ يدطقن ابـ طؾقان يا حسقـ يا طباس يا طؾل هذا شرك أو يؽقن طـده اطتؿاد طؾك 

ض الؿؼبقريـ هـاك بعض الـاس يتللف ببعض الؿؼبقريـ طؾك بع غقر اهلل كالذي يعتؿد مثاًل 

 : لؿا دخؾ الترت بغداد كان بعض جفؾة الؿسؾؿقـ يؼقلقن

 يـــــــــا هـــــــــاربقـ مــــــــــ الححـــــــــر

ـــــــــل طؿـــــــــر  ـــــــــر أب ـــــــــقذوا بؼب  ل

 يـجقؽـــــــــــــؿ مـــــــــــــ الضــــــــــــرر 

هذا مـ الشرك يقم أن تؾقذ بؿخؾقق وٓ يجقز لؽ أن تؾقذ حتك برسقل اهلل لق  

ى ائ ﴿ طـل ارزقـل شرك لؽـ مـ تسلل؟ اهلليا رسقل اهلل اشػـل اط: قؾت

ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 .[242البؼرة: ] ﴾ىئ
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ــــف ـــــف فقؿــــا أؤمؾ ــــقذ بـــــ ـــــ أل ــــا م  ي

 

 ومــــــــــ أطــــقذ بــــف مؿــــا أحــــاذره 

ـــره  ــت كاسـ ــا أك ــاس طظًؿ ــر الـ  ٓ بجب

 

 وٓ يفقضــــــقن طظًؿـــا أكـــت جـــابره 

دطف تعرف إلك اهلل يف الرخاء يعرفؽ ارجع إلقف يف كؾ الشدائد يف كؾ أمر ا، اهلل 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: يف الشدة الشرك يحرم صاحبف مـ الجـة قال سبحاكف

ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

سقء أشرك الؿرء بتقحقد  [31الؿائدة: ] ﴾ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

تقحقد إلقهقة أو ب، الربقبقة كلن يعتؼد الؿرء أن هـاك خالؼ أو رازق أو مدبر غقر اهلل

بتقحقد إسؿاء والصػات أضاف إلك اهلل مـ العبادة لغقر اهلل أو أشرك  اصرف شقئً 

بعض إسؿاء التل لقس لفا أدلة مـ الؼرآن والسـة أو كػك طـف بعض إسؿاء أو 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: الصػات قال سبحاكف

  : فقؼقل الؿملػ [240األطراف: ] ﴾ڇ ڍ

: والؿقبؼات بؿعـك الؿفؾؽات أي هتؾؽ صاحبفا وهل: لسبع الؿقبؼاتومـفا ا

هذه جؿعت يف حديث واحد حديث أبل هريرة يف الصحقحقـ ، الشرك باهلل والسحر

ْبَع الُؿقبَِؼاِت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ؟ َقاَل: «اْجَحـُِبقا السَّ َـّ ْرُك بِاهللِ، »، َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهللِ َوَما ُه الشِّ

ْحرُ  َبا، َوَأْكُؾ َماِل الَقحِقِؿ، َوالحََّقلِّل َوالسِّ ، َوَأْكُؾ الرِّ َّٓ بِالَحؼِّ َم اهللُ إِ ، َوَقْحُؾ الـَّْػِس الَّحِل َحرَّ

ْحِػ، َوَقْذُف الُؿْحَصـَاِت الُؿْمِمـَاِت الَغافَِلَِت   .(1)«َيْقَم الزَّ

 أي ابتعدوا. : ومعـك اجحـبقا

 الشرك والسحر  -1

 .خػل ولطػ سببف كؾ ما: السحر لغة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 45)( ومسؾم رقم 1221رواه البخاري رقم )( 2)
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هق طؼد ورقك وكالم يتؽؾؿ بف يصؾ بف الساحر إلك طؼؾ الؿسحقر : ويف الشرع

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ ،يف ذلؽ الجـ اوتصقره مستخدمً 

فالساحر ٓ يطقعف الجـ إٓ بعد أن يؼدم تـازٓت إما أن  [111 - 112الشعراء: ] ﴾ۓ

 إلك غقر ذلؽيجعؾف يذبح لغقر اهلل يضع الؿصحػ يف الحؿام أو يبقل طؾك الؼرآن أو 

وهـاك سحر مـ وجف  [2الجن: ] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿

طؼاققر وأدوية يصؾ هبا الساحر إلك طؼؾ الؿسحقر وتصقره ٓ يستخدم يف ذلؽ : آخر

ڌ ﴿: أما مـ حقث الحؽؿ الشرطل فالـقع إول صاحبف كافر قال سبحاكف، الجـ

ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ [25صه: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ

الؼرآن يحؽؿ صراحة ، طؾؿقه ودرسقهبؿعـك إذا كػر  [201البؼرة: ] ﴾ٺ ٺ

ـَ الـُُّجقِم، إِٓ اْقَحَبَس بَِفا ُشْعَبًة »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصبؽػر الساحر وكبقـا  َما اْقَحَبَس َرُجٌؾ ِطْؾًؿا ِم

ْحرِ، َما َزاَد َزادَ  ـَ السِّ  . هذا كػر (1)«ِم

ؽـ مـ حقث الحؽؿ الشرطل وما أما الؼسؿ الثاين مـ السحر فؾقس بؽػر ل

يرتتب طؾقف فؽال الـقطقـ يقجبان الؼتؾ حد الساحر ضربة بالسقػ فقجب طؾك 

الحاكؿ الؿسؾؿ أن يؼتؾ هذا الساحر الذي يخرب طؾك الـاس طؼقلفؿ وفروجفؿ 

مـ و ،طـ صريؼ الشعقذة، مـ الـاس مـ يصقر مجـقن طـ صريؼ السحر ،ويخقففؿ

جاء طـ ثالثة مـ  ،إلك زوجتف يرسؿقكف سحرةالقصقل  الـاس مـ يتزوج وما يستطقع

 الصحابة أهنؿ أفتقا بلن حد الساحر ضربة بالسقػ فنذا حصؾ السحر فؿاذا؟ 

 : صريؼة شرطقة وصريؼة شركقة: هـاك صريؼتقـ شرطقتقـ لحؾ السحر: حؾ السحر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وغقرهم طن ابن طباس 1401( أحؿد رقم )3312( وابن ماجة رقم )3501رواه أبو داود رقم )( 2)

 يف صحقح الجامع.  2030قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 238 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

ؾ استعاذة قراءة ق، قراءة الؼرآن، ففل طـ صريؼ إذكار: أما الطريؼة الشرطقة

، آية الؽرسل، قؾ هق اهلل أحد، سقرة الػاتحة، قؾ أطقذ برب الـاس، أطقذ برب الػؾؼ

أيتقـ إخقرتقـ مـ آخر سقرة البؼرة جاء يف البخاري مـ حديث أبل مسعقد  قراءة

ـْ َقَرَأُهَؿا فِل »: قال ملسو هيلع هللا ىلصطؼبة بـ طؿرو البدري أن الـبل  ـْ آِخرِ ُسقَرِة الَبَؼَرِة، َم أَيَحاِن ِم

طـ ققام الؾقؾ وهذا ضعقػ والصحقح أكف كػتاه مـ كؾ سقء مـ : ققؾ (1)«ْقَؾٍة َكَػحَاهُ لَ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: ققلف تعالك

 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 إلك آخر السقرة كذلؽ التعقذ بؽؾؿات اهلل التامات مـ شر ما خؾؼ.  [141البؼرة: ]

الـشرة وهق أن كػؽ السحر بالسحر أو الؿشعقذ  ففل: أما الطريؼة الشركقة

كؾفا صرق شركقة وٓ يػقد الؿريض إٓ هذه يجعؾ مـ يضرب بالزار ويجعؾ لف حروز 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: يؼقل إفادة ممقتة بخالف الؼرآن فاهلل 

فالسحر مـ كبائر الذكقب  [13يوكس: ] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 ا ذهب يتعؾؿ السحر كعقذ باهلل. ربؿ طؿؾوأثام وبعض الـاس إذا لؿ يجد 

قتؾ الـػس أي إزهاقفا وقتؾ : قحؾ الـػس الحل حرم اهلل إٓ بالحؼ: الؽبقرة ال ال ة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: الـػس التل حرم اهلل دلقؾ ذلؽ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

گ ڳ ڳ گ گ ﴿: وققلف سبحاكف [31الؿائدة: ] ﴾ڃ

ويف  [53الـساء: ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( أبي مسعود 404( ومسؾم رقم )0311رواه البخاري رقم )( 2)
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ـْ ِديـِِف، َما َلْؿ ُيِصْب َدًما »: قال ملسو هيلع هللا ىلصصحقح مسؾؿ أن الـبل  ـُ فِل ُفْسَحٍة ِم ـْ َيَزاَل الُؿْمِم َل

ـْ َقْحِؾ َرُجٍؾ ُمْسِؾؿٍ »: ويؼقل (1)«َحَراًما ْكَقا َأْهَقُن َطَؾك اهللِ ِم  .(1)«َلَزَواُل الدُّ

 : صقمة أربعوإكػس الؿع

خؿس طؼقبات لؿـ قتؾ ، بدٓلة أيات السابؼة وإحاديث :كػس الؿممـ -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ﴿: يؼقل واهلل  امتعؿدً  امممـً 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

، ك قتؾ الخطلرتب طؼقبات طؾ فاهلل  ﴾ژ ڑڑ ک ک ک ک

وبعد ذلؽ حؼ اهلل وحؼ الؿؼتقل وحؼ ٕولقاء الؿؼتقل أما صقام شفريـ متتابعقـ 

اإلقالع والعزم والـدم والصدق : بالتقبة بشروصفا الخؿسة فقؽقنحؼ اهلل 

، وأما حؼ إولقاء إما الدية وإما العػق وإما بالؼصاص بؼل حؼ الؿؼتقل، واإلخالص

َم اْلِؼَقاَمِة آِخًذا َقاتَِؾُف بَِقِؿقـِِف، َأْو بَِقَساِرِه، َوآِخًذا َرْأَسُف بَِقِؿقـِِف، َأْو َيِجلُء َيقْ »: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل كبقـا 

 (3)«بِِشَؿالِِف، َتْشَخُب َأْوَداُجُف َدًما فِل ُقُبِؾ اْلَعْرِش، َيُؼقُل: َيا َربِّ َسْؾ َطْبَدَك فِقَؿ َقَحَؾـِل

 سر لف يف أن يجعؾ الؿؼتقل يتـازل. وفؼف اهلل وي اوإذا تاب الؼاتؾ تقبة كصقًح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والؾػظ له. ڤ( طن ابن طؿر 2025رواه البخاري رقم )( 2)

( والـسائي 2351( طن الرباء بن طازب والرتمذي رقم )1303رواه البقفؼي يف شعب اإليؿان رقم )( 1)

( 1353( طن الرباء بن طازب والبزار رقم )1225( طن طبداهلل بن طؿرو بن ماجة رقم )3543رقم )

 يف صحقح الجامع.  1033ر حديث رقم: طن طدباهلل بن طؿرو ـ قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظ

 ( طن ابن طباس. 1212( وابن ماجة رقم )044( والؾػظ له والحؿقد برقم )3001رواه أحؿد رقم )( 3)
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 : كػس الذمل -2

وهق الذي يعقش يف بالد الؿسؾؿقـ مـ القفقد والـصارى والؿجقس فقدفعقن 

ّقًا يف كـفف لْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصالجزية لحؽام الؿسؾؿقـ مؼابؾ الضؿان وإمان قال  ـْ آَذى ِذمِّ َم

 .(1)«َيرِْح َرائَِحَة الَجـَّةِ 

 : الؿسحلمـ -3

بالد الؿسؾؿقـ يف تجارة أو سقاحة أو أراد أن يتعرف طؾك  الذي دخؾوهق 

ې ې ى ﴿: أحؽام اإلسالم وطؾك بالد الؿسؾؿقـ ٓ يجقز قتؾف ٕن اهلل تعالك يؼقل

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 .[2التوبة: ] ﴾ېئ

 : الؿعاهد -4

ـ وهق الذي بقـؽ وبقـف طفد بقـ قبقؾتقـ أو دولتقـ بقـفؿ طفد كالعفد الذي بق

وقريش يف صؾح الحديبقة هذه إكػس معصقمة فؼتؾ الـػس بغقر حؼ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد 

 كبائر الذكقب وأثام. 

  :أكؾ مال القحقؿ: الؽبقرة الرابعة

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: هذه مـ الؽبائر قال تعالك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: وقال [20الـساء: ] ﴾ڑ کک ک ک

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طن 10211( والبقفؼي يف السـن الؽربى رقم )0251( والـسائي رقم )1232رواه الرتمذي رقم )( 2)

 . ڤالعرباض بن سارية 
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 [211األكعام: ] ﴾ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڤ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ﴿: وقال تعالك

  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئيئ

، أكا ٓ آكؾ أكا أشرتي بف سقارة أو طؿر بف طؿارة: وبعضفؿ يتحايؾ يؼقل [2الـساء: ]

ؿا طرب بإكؾ ٕكف إكأو طؿارة أو سقارة  اأو إحراقً  اأو شربً  فالؽؾ طؾك حّد سقاء أكاًل 

مع أكف  «َطَؾقُْؽْؿ َطبٌْد َحَبِشلٌّ ر مّ أُ  إنْ » ملسو هيلع هللا ىلصهذا مثال كتؿثقؾ الـبل ، آستعؿآتأغؾب 

ـْ َبـَك هلل َمْسِجدًا َوَلْق َكَؿْػَحِص َقَطاٍة لَِبْقِضَفا »: وكضرب الؿثال يف حديث، ٓ يتلمر َم

ة الؼطاة ما يصؾح أن يؽقن مسجد ولؽـ طؾك أن مسح (1)«َبـَك اهلل َلُف َبْقحًا فِل الَجـَّةِ 

 فؿـ ابتؾك بذلؽ فعؾقف أن يتحؾؾ مـف الققم. ، فلكؾ مال القتقؿ حرام، غاية يف الصغر

 : أكؾ الربا -5

 ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿: ا قال سبحاكفؿالربا يف الؾغة الزيادة ك

ربقي فربا الػضؾ هق أن تبقع : ربا الػضؾ وربا الـسقئة: ويف الشرع قسؿان [35فصؾت: ]

الذهب والػضة والؿؾح : ٕن طـدكا أصقل الربقيات ستة الـؼدانبربقي مع تػاضؾ 

َهِب »: حديث طبادة وأبل سعقد الخدري ،والتؿر والزبقب والشعقر أو الرب الذَّ

ِعقرِ، َوالحَّْؿرِ بِالحَّ  ِعقرِ بِالشَّ ، َوالشَّ ِة، َواْلُبرِّ بِاْلُبرِّ ِة بِاْلِػضَّ َهِب، َواْلِػضَّ ْؿرِ، َواْلِؿْؾِح بِالذَّ

ـْ َزاَد، َأِو اْزَداَد، َفَؼْد َأْرَبك ، َفَؿ ـٍ َّٓ َسَقاًء بَِسَقاٍء، َطْقـًا بَِعقْ شخص يعطقؽ  (1)«بِاْلِؿْؾِح، إِ

أن حؼف أفضؾ هذا ربا كذلؽ الذهب أططقتف  كلس بر وأكت تعطقف كلسقـ باطتبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 022( طن أبي ذر والطقالسي رقم )2220طن ابن طباس وابن حبان رقم ) (1213رواه أحؿد رقم )( 2)

 . ڤ( طن جابر 334طن أبي ذر وابن ماجة رقم )

 ( طن أبي سعقد. 2140رواه مسؾم رقم )( 1)
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ططقتف كلس بر جائز قال يعطقؽ جرام لؽـ لق أططاك طشرة كقؾق تؿر وأكت أ اجرامً 

َْصـَاُف، َفبِقُعقا َكْقَػ ِشْئُحْؿ، إَِذا َكاَن َيًدا بَِقدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ   .(1)«َفنَِذا اْخَحَؾَػْت َهِذِه ا

هق أن تؼرتض مـ شخص يعطقؽ مائة طؾك شرط أن تعقدها : أما ربا الـسقئة

ذا حاصؾ وهؽذا تحديد الـسبة وه، مائة وطشرة وهذا ما هق حاصؾ يف البـؽ الزراطل

والـبل ، كعطقؽ طؾقفا فقائد بالؿائة ريالقـ: تطرح خؿسة آٓف قالقا، يف كؾ البـقك

ـِ »: وقػ يف طرفات وقال ملسو هيلع هللا ىلص ُل ِرًبا َأَضُع ِرَباَكا ِرَبا َطبَّاِس ْب َوِرَبا اْلَجاِهِؾقَِّة َمْقُضقٌع، َوَأوَّ

فُ  ُف َمْقُضقٌع ُكؾُّ : مـ كبائر الذكقب وأثام قال تعالك هذا الربا (1)«َطْبِد اْلُؿطَِّؾِب، َفنِكَّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ﴿

وهتدد اهلل بالحرب طؾك  [131البؼرة: ] ﴾چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: الؿرابقـ قال جال وطال

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: وقال سبحاكف [135 - 134البؼرة: ] ﴾  

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 

فالؿرابقن يبعثقن مـ قبقرهؿ أمثال  ﴾چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

وجاء يف ، الؿؿسقسقـ مجاكقـ بطقهنؿ كربت والذي بطـف كبقر ما يستطقع يؿشل

قبؾ إذا صؾك صالة ا ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل : صحقح البخاري مـ حديث جابر بـ سؿرة قال

ْقَؾَة ُرْؤَيا؟»طؾقـا بقجفف فؼال  ـْ َرَأى ِمـُْؽُؿ الؾَّ َما »قال فنن رأى أحد قصفا فقؼقل  «َم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طبادة بن الصامت 2143رواه مسؾم رقم )( 2)

 . ڤ( طن جابر بن طبداهلل 2124رواه مسؾم رقم )( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 243  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

َلؽِـِّل َرَأْيُت » :قؾـا ٓ قال «َهْؾ َرَأى َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ُرْؤَيا؟»فؼال  ا. فسللـا يقمً «َشاَء اهللُ 

ـِ َأَتَقاكِل َفَلَخَذا بَِقِدي، َفلَ  ْقَؾَة َرُجَؾْق َسِة،الؾَّ َفاْكَطَؾْؼـَا َححَّك ... ْخَرَجاكِل إِلَك إَْرِض الُؿَؼدَّ

ـْ َدٍم فِقِف َرُجٌؾ َقائٌِؿ َطَؾك َوَسِط الـََّفرِ  ـْ  -َأَتْقـَا َطَؾك َكَفرٍ ِم ـُ َجرِيرٍ: َط َقاَل َيِزيُد، َوَوْهُب ْب

ـِ َحاِزٍم  ـَ َيَديْ  -َجرِيرِ ْب ُجُؾ الَِّذي فِل َوَطَؾك َشطِّ الـََّفرِ َرُجٌؾ َبْق ِف ِحَجاَرٌة، َفَلْقَبَؾ الرَّ

َؿا َجاَء  ُه َحْقُث َكاَن، َفَجَعَؾ ُكؾَّ ُجُؾ بَِحَجرٍ فِل فِقِف، َفَردَّ الـََّفرِ، َفنَِذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج َرَمك الرَّ

يف تػسقر ذلؽ فؼؾت مـ هذا؟ إلك أن جاء  لَِقْخُرَج َرَمك فِل فِقِف بَِحَجرٍ، َفَقْرِجُع َكَؿا َكانَ 

َبا»يف الحديث  هذه صقر مـ صقر طذاب الربزخ  (1)«َوالَِّذي َرَأْيَحُف ِفل الـََّفرِ آكُِؾقا الرِّ

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل ، لؾؿرابقـ ـْ ِسحٍَّة َوَثََلثِق ُجُؾ َوُهَق َيْعَؾُؿ َأَشدُّ ِم دِْرَهُؿ ِربًا َيْلُكُؾُف الرَّ

با َسْبُعقَن َحْقبً »ويؼقل  (1)«ِزْكَقةً  ُجُؾ أمف االرِّ مـ ، حقبا أي إثؿا (3)«َأْيَسُرها َأْن َيـْؽَِح الرَّ

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴿: ومـ تاب تاب اهلل طؾقف قال تعالك، يليت أمف إٓ الؽؾب والحؿار

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     . ﴾﮷ ﮸ ﮹﮺ 

  :الحقلل يقم الزحػ -6

مـ الؽبائر أن يتقلك الؿسؾؿ ويفرب مـ صػقف الؿسؾؿقـ يقم أن يزحػ 

لؽـ الحديث فقف ، طؾك الؽػار ٕكؽ تػرح الؿشركقـ وتخذل الؿسؾؿقـالؿسؾؿقن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن سؿرة 2310رقم )رواه البخاري ب( 2)

(، طـه والبقفؼي يف شعب 04( طن طبداهلل بن حـظؾة والدار قطـي رقم )11003رواه أحؿد رقم )( 1)

 (. 1411( وصححه العًلمة األلباين يف مشؽاة الؿصابقح رقم )1124اإليؿان رقم )

( طن ابن 1115. والحاكم يف الؿستدرك برقم )ڤ( طن أبي هريرة 1130رواه ابن ماجه برقم )( 3)

. وقال صحقح طؾى شرط الشقخقن ولم يخرجاه ووافؼه الذهبي وابن أبي شقبه ـ قال ڤمسعود 

 يف صحقح الجامع.  3102الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 
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تعؿقؿ خص بآية مـ كتاب اهلل وٓ أطؾؿ إٓ هذا الؿقصـ التل تعؿؿ فقف السـة 

آخر يف صؾح الحديبقة كؿا أن مـ ضؿـ الشروط  االؽريؿ ومقضعً ويخصص الؼرآن 

سؾؿقـ مـ مؽة يعاد إلك أن مـ جاء مـ الؿسؾؿقـ مـ الؿديـة ٓ يعاد ومـ جاء مـ الؿ

ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: الؽريؿ قال سبحاكفمؽة هذا كان يف السـة طؿقم خص بالؼرآن 

ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ 

الؿقضع الثاين السـة طؿؿت والؼرآن خصص قال  [20الؿؿتحـة: ] ﴾﮿ ﯀ ﯁  

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: تعالك

فنن كان التقلل كاتج طـ تحرف بؿعـك  [22األكػال: ] ﴾ۈئ ېئېئ ېئ ىئ

كعؿؾ كذا لصالح : يف الحرب اتػؼ مع بعض الؼادة مع بعض الضباط قال وخربةفطـة 

قد كان بعض قادة الؿسؾؿقـ إذا لؼل الؽػار كان يظفر الفزيؿة حتك يػرح ، الؿسؾؿقـ

ـ الؽػار فنذا هبؿ يزجقن أكػسفؿ يف خضؿ الؿعركة فنذا بالؿسؾؿقـ يطبؼقن طؾقفؿ م

  جؿقع جقاكب الؿعركة ففذا مـ الؽبائر إٓ هبذا الشرط.

 : قذف الؿحصـات الغافَلت الؿممـاتا: سابعً 

امرأة شريػة طػقػة والحديث خرج مخرج الغالب مـ الؽبائر أن تؼذف محصـة 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: وٓ محصـ قال سبحاكففال يجقز قذف محصـة 

ڑ ڑ ک ک ک ﴿ [13الـور: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ک گ

ثالثة ب ويليتواحد  هقأربعة شفقد  طؾقفزاكقة : فؿـ قذف امرأة محصـة قال [0الـور: ]

يا ابـ الزكا أو يا زاين أو : إن أتك هبؿ وإٓ يجؾد ثؿاكقـ جؾدة وهؽذا لق قال رجؾ ٔخر

أكت زكقه كؿا هق حاصؾ طـد بعض الـاس الؿػروض أن يرفع أمره إلك الدولة 
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ٕن أطراض ، ويطالب بثالثة شفقد فنن جاء هبؿ وإٓ جؾد هذا الؼاذف ثؿاكقـ جؾدة

الؿسؾؿقـ مصاكة ومحرتمة لؽـ بعض الـاس جفال يطؾؼقن الؾػظ وٓ يدرون ما 

كذا وكذا مرة ثاكقة لق قال هذه : معـاه وهؾ يعذر بجفؾف؟ كعؿ يعذر مرة واحدة يؼال لف

فال بد مـ استقػاء  [21سراء: اإل] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: الؽؾؿة ٓ يعذر

الشروط واكتػاء الؿقاكع فنذا تؿت الشروط واكتػك الؿاكع ثؿ الشروط العؾؿ اكتػت 

الصبل والـائؿ مرفقع ، الؿقاكع هذا الذي قال كؾؿة زكقة ٓ مجـقن وٓ صبل وٓ كائؿ

هذا ما فقش ، يؾبس، يشرب، طـفؿ الؼؾؿ لؽـ هذا صحقح سؾقؿ يسقق سقارة، يلكؾ

ـْ لَِساكِِف »: ملسو هيلع هللا ىلصكع فقجؾد ثؿاكقـ جؾدة طؼقبة يؼقل أي ما ـْ َسِؾَؿ الُؿْسِؾُؿقَن ِم الُؿْسِؾُؿ َم

 : رواه البخاري ومسؾؿ فقجب طؾك اإلكسان أن يحػظ لساكف (1)«َوَيِدهِ 

ــــــان  احػــــــظ لســــــاكؽ أيفـــــا اإلكسـ

 

ــــــــــبان  ـــــــــف ثعـ  ٓ يؾــــد ـــــــــــؽ إك

 كــــؿ يف الؿؼــــابر مـــــ قحقــــؾ لساكــــــف 

 

ـــــا  ــــت تفـــ ــــجعانكاك ــــاءه الش  ب لؼ

 فالؾسان إما أن يرفعؽ بف إلك طؾققـ أو هتبط بف إلك أسػؾ سافؾقـ.  

 : ملسو هيلع هللا ىلصومـ الؿعاصل الحل حذر اهلل مـفا ورسقلف 

مـ كبائر الذكقب وأثام طؼقق القالديـ والؿراد بالعؼقق  :طؼقق القالديـ -1

 صفؿا فاهلل الؿعصقة والؿخالػة وطدم الطاطة ومعاكسة إبقيـ وإغضاهبؿا وإسخا

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ﴿: قرن حؼف بحؼ القالديـ قال تعالك

أي إطؿال  ملسو هيلع هللا ىلصسللت الـبل : اهلل بـ مسعقد يؼقل اهلل طبد وأبق طبد [13اإلسراء: ]

َلَُة َطَؾك َوْقحَِفا»: أحب إلك اهلل؟ قال ؟ َقاَل: «الصَّ ـِ »، َقاَل: ُثؿَّ َأيٌّ  َقاَل: ُثؿَّ « ُثؿَّ بِرُّ الَقالَِدْي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد تؼدم. ( 2)
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؟ َقاَل:   (1)«اْلَقالُِد َأْوَسُط َأْبَقاِب اْلَجـَّةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل الـبل  (1)«الِجَفاُد فِل َسبِقِؾ اهللِ »َأيٌّ

فطاطة القالديـ فالح يف الدكقا وأخرة ومعصقة القالديـ شؼاء يف الدكقا وأخرة بؾ 

 .مـ أطظؿ الشؼاء

رها قسؿ الحقادث يف جريدة الحقادث التل تصد: قصة فحاة طاقة لقالديف

 امصريً  امقؽاكقؽقً  الؿصرية اصؾعت طؾقفا هذا الققم فقفا أن امرأة مصرية أحبت رجاًل 

فؽان بقـفؿا مـ الحب والغرام وهق لقس مبـل طؾك أساس وإكؿا هق سراب فالحاصؾ 

أهنا طرضت هذا إمر طؾك والدها ووالدهتا وطؾك إخقاهنا فلبت إسرة كؾفا الؿقافؼة 

زوج ٕكف غقر مستؼقؿ فلصرت الؿرأة إٓ أن تتزوجف ففددها أولقاء أمقرها طؾك هذا ال

فؽؾ واحد يفدد أخر بشلء فؼررت ، إن لؿ تزوجقين بف ٕهربـ: بالطرد وهل تؼقل

حاجاهتا وأخذت شـطتفا واكطؾؼت  فجؿعتبعد تػؽقر مع صاحبفا أن ترتك البقت 

، لرجؾ وتؿ طؼد الؼران وتزوج هبافتربأت أسرهتا كؾفا مـفا وبـػس الققم ذهبت إلك ا

طؾك ما كان طؾقف مـ القد ثؿ بعد ذلؽ يغادر تؾؽ الشؼة  اواحدً  اطاش معفا شفرً 

واتصؾ هبا أكف قد صؾؼفا فذهبت إلك أسرهتا فطردوها ثؿ بعد ذلؽ تعقش بلبلس حال 

وجدت طؾك أن طـدها شفادة فؽاكت تبقع مـ وبشر حالة ذهبت تريد القضقػة ما 

حاجاهتا مـ أجؾ إيجار الشؼة وكان يؿر طؾقفا الققم والققمان مـ دون أكؾ  ذهبفا ومـ

بدأت تسلل الـاس ثؿ رجعت تعؿؾ يف بقع قدور وصحقن وكذا إلك الشػؼ وهذا هق 

سبب الؼصة طرضت طؾك طؿارة كبقرة يشرتون مـفا فؿا رضقا فدخؾت طؾك شؼة 

لطجبتفا فاشرتت مـفا بثالثة فؼابؾتفا امرأة ومعفا أسقرة ذهبقة فرأت تؾؽ إسقرة ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد تؼدم. ( 2)

 قد تؼدم. ( 1)
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جـقفات ثؿ كزلت إلك أسػؾ العؿارة واشرتت سؽقـ وصعدت قررت أن تؼتؾ تؾؽ 

الؿرأة وأن تلخذ مـفا إسقرة زيـ لفا الشقطان فطعـتفا ثالث صعـات حتك أردهتا 

: قتقؾة ثؿ أخذت مـفا إسقرة فجاء البقلقس والتػتقش فلوصؾقها ففل تؼقل لفؿ

ٓ زارها أبقها وٓ ، حاكؿة فسجـقها وسقـػذ فقفا الؼصاصاطدمقين وبدون م

 .أخقها... وٓ أحد مـ أسرهتا هذه طؼقبة طاجؾة

العاق الذي ذكرت لؽؿ قصتف وذلؽ أكف  آبـوهؽذا طؼقبة : قصة ولد طاق

إذا جاء زمالؤه وأصحابف يرحب هبؿ وإذا جاء أبقه يشؿئز إلك و ،كان يتضايؼ مـ أبقف

أصدقاءه وٓ يريد أبقه يعؾؿ طؾك أن البقت والسقارة لألب ولؽـ  درجة أكف كان يعزم

أن يعزمقا خقتف الذيـ تقاصئقا معف طؾك إأتػؼ القلد مع بعض  فذات مرةهؽذا طدوان 

لف الغداء لقلكؾ وحده  ؼربقاففجاء إب إلك البقت  امجؿقطة وٓ يؽقن إب حاضرً 

جقد وهؿ مـتظريـ الزمالء كحـ ٓ كريد وإكؾ مق: قالقا ،وأكتؿفؼال لفؿ 

رات الشباب يـزلقن ما خرج القالد ثؿ رجع ٕمر أو آخر فنذا بف يرى سقا، وإصدقاء

كان إب قد جرح قؾبف ، ، طرف أهنؿ يبغضقكف وٓ يريدون أن يلكؾقا معفلؽؿ؟ تعجب

ويبؼك القلد يف تؾؽ ، اكسقرً  االؾفؿ اجعؾف حسقرً : هبذا التصرف فدطا طؾك ابـف قال

قؾة يصبح الصباح يريد القضقػة ركب سقارتف فتليت سقارة أخرى تعؾق سقارة هذا الؾ

آبـ العاق فؽان صريح الؿستشػك تؽسرت رجؾقف وتعقر يف العؿقد الػؼري طاش 

إم لقس ، اسرتاح فعؼقق إبفرتة كان يتؿـك الؿقت وٓ يلتقف هق يعتؼد أكف إذا مات 

ڈ ﴿: كافرة فاهلل تعالك يؼقل يف كتابف الؽريؿ أو إم ابالفقـ وإن كان إب كافرً 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[21لؼؿان: ] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
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وتلمؾقا يف قصة جريج لؿا جاءت أمف وهق يصؾل ٓ هق يف  :قصة / جريج

ل َوَصََلتِل،  َيا ُجَرْيُج َفَؼاَل: َأْي َربِّ »: السقـؿا وٓ طـد اإلكرتكت هق يصؾل فؼالت ُأمِّ

فاكصرفت فؾؿا كان مـ الغد أتتف وهق يصؾل فؼالت يا جريج فؼال  «َفَلْقَبَؾ َطَؾك َصََلتِفِ 

يا رب أمل وصاليت فلقبؾ طؾك صالتف فاكصرفت فؾؿا كان مـ الغد أتتف وهق يصؾل 

َٓ ُتِؿحْ  :فؼالت يا جريج فؼال أي رب أمل وصاليت فلقبؾ طؾك صالتف فؼالت ُف الؾُفؿَّ 

ثؿ حصؾت لف تؾؽ الؿصقبة التل قررها ودبرها  (1)«..َححَّك َيـُْظَر إَِلك ُوُجقِه اْلُؿقِمَساِت 

بـق إسرائقؾ ألصؼقا طؾك طرضف الشريػ هتؿة الزكا وهق مـفا براء ولؽـ لحؽؿة أرادها اهلل 

ۈ ۈ﴿: كؿا قال سبحاكف فقمتك  [200يوسف: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 

لدطقة أمف فال  ايرى وجقه الؿقمسات الزاكقات تطبقؼً بجريج إلك الؿحؽؿة ويؿر و

فربؿا سخط اهلل ، يجرح مشاطرهؿا أويـبغل لؾشخص أن يجايف أباه أو أمف يسخطفؿا 

بِّ فِل ُسْخِط »: ملسو هيلع هللا ىلصتعالك لذلؽ كؿا قال  بِّ فِل ِرضا الَقالِِد َوُسْخُط الرَّ ِرضا الرَّ

لحرص طؾك أن يرضقا القالديـ ولؼد كان كثقر مـ السؾػ يحرصقن كؾ ا (1)«الَقالِدِ 

: ملسو هيلع هللا ىلصبؿرضاة اهلل ويؾتؿسقن الدطقة الصالحة مـ إبقيـ ٕن دطقة القالد مؼبقلة قال 

ائِِؿ وَدْطَقُة الُؿسافِرِ » : َدْطَقُة الَقالِِد لَِقَلِدِه َوَدْطَقُة الصَّ َٓ ُتَردُّ  .(3)«ثَلُث َدَطقاٍت 

لعجقبة كـت أتصػح يف بؾ طؾك مستقى إشقاء ا: قصة ٓطب صائع لقالديف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤبي هريرة ( والؾػظ له طن أ2532( ومسؾم برقم )1110رواه البخاري برقم )( 2)

 تؼدم. ( 1)

( قال: الشقخ / األلباين يف الصحقحة: )صحقح(. وله 2241رواه البـقفؼي يف السـن الؽربى برقم )( 3)

، ومـفا: 154شواهد بللػاظ مختؾػة مـفا: ذكر دطوة الؿظؾوم بدل دطوة الصائم وقد مضى برقم 

تاى يُ » ائُِم حا ُتُفُم: الصا ْطوا دُّ دا ثاٌة َلا ُترا ْظُؾومُ ، ودا ادُل العا  امُ ما ، واإلِ را طِ ػْ ثاًلا . أخرجه أحؿد وغقره «طوة الؿا

 يف صحقح الجامع.  3031( اكظر حديث رقم: 23وصححه ابن حبان. وتخريجه يف الرتغقب برقم )
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لالطب مشفقر اسؿف خالد الجابر أخذوا لف صقر وهق يصؾل فحؼؼقا رياضقة  جريدة

معف ما سبب آكتصارات؟ وكذا فؽان مـ ضؿـ ما ذكر أكف يف بداية كؾ مباراة يتصؾ 

بقالدتف يطؾب مـفا الدطاء ولؿا استدطل إلك دولة آسققية مـ أجؾ التصػقة الـفائقة 

حثف طؾك ذلؽ  اا مريض فؼرر طدم الذهاب فلصروا إلك ذلؽ وأبقه أيًض كان أبقه حقـف

فقذهب إلك الؿستشػك ويزور والده ويؼبؾ طؾك رأسف ويلخذ بخاصره ويتصؾ بف مـ 

 . ؾك إرضاء القالدحريص كؾ الحرص ط ففقالؿطار ومـ الطائرة 

وأطرف رجؾ طامل كؾؿا دخؾ يف مشروع تجاري ربح حتك أن : قصة رجؾ

فؿ متقاصئقن طؾك أهنا دطقة القالد فنذا طؾؿ أن والده مريض ٓ يؿؽـ أن الـاس كؾ

يبؼك طـد أبـائف أو طـد زوجتف ٓ يؿسل إٓ طـد أبقف وطـده بعض اإلخقة الؿستؼقؿقـ 

والطاطة وهؽذا حػظ اهلل هذا الرجؾ وحػظ طؾقف لؽـ لقسقا بؿثابتف مـ حقث الرب 

 أمقالف وأوٓده لعؾف بدطقة القالد. 

إذا أمرك أبقك بلمر فامتثؾف وإن كان يف هذا ، ب أن كقصـ أكػسـا طؾك هذافقج

هلل تعالك أو أمؽ إذا أمرتؽ بلمر مـ إمقر الؿباحة فعؾقؽ أن تسؿع إزطاج احتؿؾف 

فلففؿ والدتؽ بلن هذا غقر مشروع وهذا ٓ يجقز  امحرمً  اوأن تطقع فنن كان أمرً 

طؾك أكؽ طـدك أدلة قال اهلل وقال  بالؽالم الطقب ٓ تذهب تصقح وترفع رأسؽ

 الرسقل كذا ٓ يجقز أن ترفع صقتؽ طؾك صقت أبقؽ. 

أمؽ جاهؾة وحؿؼاء فعؾقؽ أن تػفؿ القالدة بلسؾقب ، ربؿا كان أبقك جاهاًل 

ولق رأيت والدك مـزطج أو والدتؽ فحاول طؾك إقؾ أن تؿشل مـ أمامفؿا وأن ٓ 

ؼت لذلؽ فطاطة القالديـ مـ أطظؿ الؼربات تسؿعفؿا ما يؽرهان فنن اهلل تعالك يؿ

 كؿا أن طؼققفؿا مـ أطظؿ الؿعاصل والجرائؿ والؽبائر الؽربى التل يماخذ اهلل 
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سؿعت : قال ڤومسؾؿ مـ حديث أبل بؽر رفاطة بـ الحارث روى البخاري ، هبا

ـِ اإِلْشَرا؟ )ثالثا( َأَٓ ُأَكبِّئُُؽْؿ بَِلْكَبرِ الَؽَبائِرِ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   -« ُك بِاهللِ، َوُطُؼقُق الَقالَِدْي

ورِ  -َوَجَؾَس َوَكاَن ُمحَّؽًِئا َفَؼاَل  فجؾس فؿا  امتؽئً  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسقل اهلل  «َأَٓ َوَقْقُل الزُّ

َٓ »: وحديث (1)«زال يؽررها حتك قؾـا لقتف سؽت ، َو َٓ َطاقٌّ َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َمـَّاٌن، َو

ـُ َخْؿرٍ  الحديث صحقح ولؽـ الؿراد بف الدخقل إولقي كؿا شرح  وهذا (1)«ُمْدِم

ـَ اهللُ اْلَعاقَّ لَِقالَِدْيفِ »: ملسو هيلع هللا ىلصأهؾ السـة والجؿاطة هذا الحديث وأمثالف. ويؼقل   (3)«َلَع

ـَ الرُجُؾ والَِدْيفِ »: ويؼقل ـْ أكبرِ الؽبائِرِ أن يؾَع ، كقػ ملسو هيلع هللا ىلص، ققؾ: يا رسقَل اهلل «إنَّ ِم

ـُ الرُجُؾ والَِدي ف»ف؟ قال: يؾَع ـُ ُأمِّ ف فَقْؾع ـُ ُأمَّ ـُ أباه، وَيْؾَع ـُ أبا الرُجِؾ فقؾع فال  (5)«َيْؾَع

يـبغل لؾشخص أن يتسبب يف أذية القالديـ ولق كان القالد خرجت مـف طبارة كابقة 

 .﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: فاكتبف يؼقل تعالك

أن أمف بؾغت  اخقرً هل أصغر كؾؿة وأخربين أحد إخقاكـا جزاه اهلل : قال الػؼفاء

مـ التخريػ وصقل العؿر لدرجة أهنا كاكت ٓ تبالل أهل ٓبسة أو طارية  امبؾغً 

فقذهب يغسؾ : قال آبـوكاكت تتلذى طؾك جسدها ولقس معفا مـ الباريـ إٓ هذا 

ہ  ﴿: فتذكرت ققل اهلل: أتلفػ قال افلردت يقمً : طـفا إذى ويغسؾ مالبسفا قال

 .﴾ہ ہ ھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث  ڤ( طن طبداهلل ابن طؿرو 1231رواه الـسائي برقم )( 1)

 يف صحقح الجامع.  3232رقم: 

 . ڤ( طن طؾي 3110رواه الحاكم برقم )( 3)

( وأبو 50(، وأخرجه مسؾم يف اإليؿان، باب: بقان الؽبائر وأكربها رقم )1214رواه البخاري برقم )( 0)

 . والؾػظ له. ڤ( طن طبداهلل بن طؿرو 1202داود برقم )
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ويف كتاب العائدون إلك اهلل ذكر قصة أحؿد الؼطان كان  :لؼطانقصة أحؿد ا

كان أبل مريض فذهب : أبقه يحب الـصارى ويحرتمفؿ أكثر مـ الؿسؾؿقـ لؼصة قال

إلك الؿستشػك وكان لقس طـده أمقال فلتعبقه يف الؿستشػك وما طالجقه فارتؿك 

اين يريدوا بذلؽ خارج الؿستشػك فؿر أحد الـصارى فلخذه لقس هلل ولؽـ طؿؾ إكس

وداواه وأططاه أن يحببقا الـصراكقة إلك قؾقب الؿسؾؿقـ فلخذه إلك الؿستشػك 

وكان يلخذ الشقخ  اإمقال... وهؽذا حتك رجعت لف صحتف وطافقتف فؽان يحبف كثقرً 

فؾؿا ، لقٓ هذا لؽان أبقك مقت أكظريا أحؿد : أحؿد الؼطان لزيارتف كؾ جؿعة ويؼقل

إلك الديـ وإلك  هداه اهلل  اقن الشقخ أحؿد الؼطان كان يساريً استؼام ابـف وتعرف

اإلسالم وإلك الخقر فصار مـ الدطاة الؿشفقريـ حاول ابـف بعد أن التزم أن يؼـعف 

ٓ يؿؽـ فشاء اهلل تعالك أن يؿرض القالد فؽان أحؿد يبؼك طـده يف الؿستشػك : قال

فؽان يف : ٕمراض تسؿك ققصرية قالوكان القالد يحب أن يتربز فقلتقا لف هبذه حؼ ا

فلحاول أتؼل ذلؽ بقدي وكان : بعض إحقان يخرج مـف إذى بدون شعقر فؼال

فؽان يتلخر يف بعض إحقان إذا كان بصحتف وطؼؾف : إب يريد أن يختربه قال

وكان الشباب وصالب العؾؿ يلتقن إلك ، ثؿ لحؼ القالد وأكا صابر هلل : مقجقد قال

همٓء : يا أحؿد همٓء مثؾؽ يف برهؿ ٔبائفؿ يؼقل: يزوروكف فقؼقل لف الؿستشػك

أفضؾ مـل الؿفؿ أكف يف هناية إمر تغقرت الـظرة أن اإلسالم هق الديـ الصحقح وهق 

أكا ما طـدي ما أططل ٕبل مـ الؿال ٓ : ديـ العدل والرحؿة وقد يؼقل الشخص

 : إٓ وسعفا ايؽؾػ اهلل كػًس 

ـــػ اهلل ك ـــا كؾ ــــام ـــقق صاقحفــ ـــا ف  ػًس

 

ـــد  ـــا تج ـــس إٓ بؿ ــــقد كػ  وإن ٓ تجـــ

يؽػل أن تؼبؾ طؾك رأس أبقؽ وأن تحرتمف وأن تتقاضع لف وأن تدطق لف وأن  
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فرب والدك بؿا تستطقع وبر القالديـ ، تـظر يف حاجتف إن كان لديؽ شلء أططقتف

 االعؾؿ أيًض مؼدم طؾك الجفاد يف سبقؾ اهلل إن كان أبقك يحتاجؽ ومؼدم طؾك صؾب 

إن كـت قد تعؾؿت أصقل العؾؿ وما تػفؿ بف أمقر ديـؽ فال بد أن تبؼك مع 

، َقاَل: «َحلٌّ َوالَِداَك؟فاستلذكف يف الجفاد فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجؾ إلك الـبل ، والديؽ

 ا:ومـ الؿعاصل والذكقب أيًض  ،(1)«َفِػقِفَؿا َفَجاِهْد » َكَعْؿ، َقاَل:

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿: بحاكفقال سمـ الؽبائر : قطقعة الرحؿ

: ويؼقل (1)«َٓ َيْدُخُؾ اْلَجـََّة َقاصُِع َرِحؿٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  [11محؿد: ] ﴾ڎ ڎ

ـْ إَِذا ُقطَِعْت َرِحُؿُف َوَصَؾَفا» َـّ اْلَقاِصَؾ َم
ُخِؾَؼ اهللُ » (3)«َلْقَس اْلَقاِصُؾ بِاْلُؿَؽافِِئ، َوَلؽِ

ا َفَرَغ ِمـُْف َقاَمِت  ـِ َفَؼاَل: َمْف؟ َقاَلْت: َهَذا مَؼام اْلَخْؾَؼ َفَؾؿَّ ْحَؿ ِحُؿ َفَلَخَذْت بَِحْؼَقِي الرَّ الرَّ

ـْ َقَطَعِؽ؟  ـْ َوَصَؾِؽ َوَأْقَطَع َم ـَ َأْن َأِصَؾ َم َٓ َتْرَضْق العائذ بؽ مـ الؼطقعِة. َقاَل: َأ

 ـْ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصو حديث أكس يف الصحقحقـ قال الـبل  (5)«َقاَلْت: َبَؾك َيا َربِّ َقاَل: َفَذاك

لق لؿ يؽـ إٓ بالسالم  (3)«يـسل لف يف أَثره، ُويبَْسَط لف يف ِرْزقِف، َفْؾَقِصْؾ َرِحؿف نْ أَ ب َح أَ 

َلمِ »: لحديث سؾؿ طؾك طؿؽ طؾك خالؽ طؾك جدك  (1)«ُبؾُّقا أْرحاَمُؽْؿ وَلْق بالسَّ

 افصؾة إرحام سبب يف بؼاء إرزاق وكؿائفا ويف صقل إطؿار أيًض  ،طؾك خالتؽ

وإذا قطع  ،ما استطاع إلك ذلؽ سبقاًل  ففقحرص الؿسؾؿ كؾ الحرص طؾك صؾة رحؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

 تؼدم. ( 1)

 تؼدم. ( 3)

 تؼدم. ( 0)

 . تؼدم( 1)

 تؼدم. ( 2)
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ويف بعض إحقان تجد كؾ واحد مشحقن مـ أخر وإذا ، أكف آثؿفؾقعؾؿ  فرحؿ

كظرت إلك حؼقؼة إمر هل أشقاء ضخفا الشقطان وكربها وصقرها بلهنا ٓ حؾقل لفا 

ر ما استطاع وصحقح أن اإلكسان يضعػ سؿقح ويعذ اوهذا ٓ يـبغل بؾ الؿممـ دائؿً 

ولؽـ ٓ يـبغل أن يؽقن هذا ديدكف وأن يقاصؾ يف هذا الؿشقار وٓ يـبغل  اأحقاكً 

 .اومـ الؽبائر أيًض  ،أن يذكروه باهلل إلخقاكف أن يرتكقه هؽذا ٓ بد أن يذهبقا إلقف و

ک ک ک ﴿: والؿراد بف الؽذب البفتان يؼقل سبحاكف: شفادة الزور

ى ائ ائ ەئ ﴿: ويؼقل [31الػرقان: ] ﴾گ گ ڳک گ گ 

َثَلًَثا، َقاُلقا: « َأَٓ ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِلْكَبرِ الَؽَبائِرِ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  [30الحج: ] ﴾ەئ وئ وئ

ـِ »َبَؾك َيا َرُسقَل اهللِ، َقاَل:   -َوَجَؾَس َوَكاَن ُمحَّؽِئًا َفَؼاَل  -اإِلْشَراُك بِاهللِ، َوُطُؼقُق الَقالَِدْي

ورِ  َأَٓ  ُرَها َححَّك ُقْؾـَا: َلقَْحُف َسَؽَت «َوَقْقُل الزُّ ففذا مـ الؿحرمات  (1)«، َقاَل: َفَؿا َزاَل ُيَؽرِّ

ک ک گ گ ﴿: حرم اهلل تعالك أن تشفد ما لؿ تر وأن تؼقل ما لؿ تسؿع قال تعالك

وِر »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  [42يوسف: ] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ـْ َلْؿ َيَدْع َقْقَل الزُّ َم

ِف َحاَجٌة فِل َأْن َيَدَع َصَعاَمُف َوَشَرابَفُ َوالَعَؿَؾ بِ  فال يـبغل لؾشخص أن  (1)«ِف، َفَؾْقَس لِؾَّ

بؿائة ريال يليت يشفد شفادة الزور وما أكثر الؿزوريـ أن بعضفؿ ربؿا يبقع شفادتف 

: أكا أطرف فالن أكف مـ بالد كذا وكذا ويدلق بشفادتف واهلل تعالك يؼقل: ويؼقل

فادة ويف بعض بلي حؼ تدلل هبذه الش [25رف: الزخ] ﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿

أن يغتصب حؼ آخر يذهب يـظر شفقد برشقة فقلتقن ويشفدون  إحقان يريد رجاًل 

تحريات وهتؿة أيام وأخرج فسجـ طؾك  ضــت أن إمر: بؾ رجؾ لبس بتفؿة قتؾ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

 . ڤ( طن أبي هريرة 2400رواه البخاري رقم )( 1)
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يف  فجلء بشفقد أكا ٓ أطرففؿ شفدوا أكف قتؾ واستؿر: ذمة التحؼقؼ كؿا يؼال قال

وبعد ذلؽ أرادوا أن يـػذوا فقف الؼصاص أخرجقه إلك  االسجـ خؿسة طشر طامً 

فنذا بالؼاتؾ يؼقل مـ وسط الـاس ٓ تؼتؾقه أكا  االؿقدان يريدون قطع طـؼف قصاًص 

مائة ألػ ماذا يػعؾقن هبا  الؼاتؾ أولئؽ الذيـ شفدوا ما كػعفؿ أن أططاهؿ مثاًل 

مـ أطز  نيؽق يققعؽل لؾشخص وهـاك مـ فالؿسللة خطقرة جد خطقرة فال يـبغ

لؽـ متك ما دخؾت  ،الرأس هذا معؽ ٕططقؽ واهلل ٓ تخاف: أصدقائؽ فقؼقل لؽ

رجؾ كان وٓؤه لشخص يذهبان ويلتقان ، يف ورصة واهلل إكف يرتكؽ تعتصر وحدك

هق : أيـ فالن قالت: إلك بقت أمف فؼالفذهب  امعقـً  افخطط أحد هذيـ أن يسرق بقتً 

الؾقؾة هذه معـا : أيؼظقف أكا أحتاجف يف أمر مفؿ فذهبت إم تققظف خرج قال: قالكائؿ 

كذا وكذا تليت معـا فتسؾؼ السارق جدار البقت فؾؿا وصؾ إلك السطح شعر أن الـاس 

ٓ زالقا مستقؼظقـ فسقل لف الشقطان أن يؼتحؿ فشعروا بف فقجده صاحب البقت وابـ 

يحؿقف وما طد كػعت الحؿاية ثؿ اتصؾ أهؾ البقت  الؿرأة يف الشارع مـتظر بالؿسدس

بالـجدة فتليت فتجد هذا يف الشارع معف الؿسدس والؼاتؾ الحؼقؼل قد فّر ما طد كظر 

ٓ : أكا ما قتؾت قالقا فؼال صاحبف تركف يف الشارع فلخذ إلك السجـ واهتؿقه بالؼتؾ

أطرفؽ وٓ أدري مـ أكا ٓ : استدطقا ذلؽ أخر جاء الؼاتؾ قال، أكت الذي قتؾت

فتلمؾ إلك الصداقة التل مبـقة طؾك شفادة زور وطؾك فحشاء ومـؽر تربأ مـف  ،أكت

مع أكف لقس الؼاتؾ ولؽـ شاء اهلل أن يؼتؾ، وهؽذا إذا  كػذ فقف الحؽؿ باصاًل  وفعاًل 

  .وأحسـ الـاس ،أطز الـاس يققعؽطؾك غقر أساس  الصداقةكاكت 

 هؿإذا ما صحبت الؼقم فاصحب خقار

 

 وٓ تصحب إردى فحردى مـع الـردي 

ــف   طـــ الؿــرء ٓ تســلل وســؾ طـــ قريـ

 

 فؽــــــؾ قــــــريـ بالؿؼــــــارن يؼحــــــدي 
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تلمؾقا ، هبا ففذه كؾفا تعالقؿ مـ الديـ اإلسالمل مـ أجؾ أن يحػظـا اهلل  

إلك مجتؿعـا كحـ ٓ كستدطل إلك السجـ وٓ إلك التحؼقؼ وٓ إلك الـقابات وٓ  مثاًل 

 فـحؿد اهلل تعالك أن حػظـا هبذا الديـ وطزكا، ـ الؿركزي مـ فضؾ اهللكعرف السج

قال بعض  [20األكبقاء: ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى﴿: قال تعالك

فؿـ  (1)«احػظ اهلل يحػظؽ»: وحديث ابـ طباس، فقف طزكؿ وشرفؽؿ: الؿػسريـ

 : ومـ الؿعاصل.حػظ شرع اهلل حػظف اهلل مـ كؾ آفة ومـ كؾ سقء

وأصؾ القؿقـ يف الؾغة القد وأصؾؼت طؾك إيؿان جؿع يؿقـ : ؽاذبةإيؿان ال 

الحؾػ ٕهنؿ كاكقا إذا تحالػقا أخذ كؾ واحد بقؿقـ صاحبف فؾذلؽ سؿقت أيؿان هبذا 

مثؾ السبابة كان بعضفؿ يف الجاهؾقة إذ سّب شتؿ أشار هبذه إصبع فسؿقت ، آطتبار

  .إلك السباب إلك اإلشارة إلك التقحقد السبابة فؾؿا جاء اإلسالم تطقرت مـ اإلشارة

ففل تقكقد إمر الؿحؾقف طؾقف بذكر معظؿ طؾك : آصطَلحوأما القؿقـ يف 

ـْ َكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلصوٓ يجقز الحؾػ بغقر اهلل لؼقلف  ،وجف مخصقص واهلل وباهلل وتاهلل َم

وهق محرم يف ، مستؼؾةوالؽذب مصقبة وجريؿة  (1)«َحالًِػا، َفْؾَقْحِؾْػ بِاهللِ َأْو لِقَْصُؿْت 

جؿقع إديان السؿاوية ففق مبغقض ومؿؼقت ومـبقذ يف لسان الشرع والرسآت 

ائتـا بآية إن كـت مـ الصادققـ واهلل : لذا كان إكبقاء إذا جاءوا إلك ققم قالقا لف، كؾفا

 ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  [225التوبة: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: يؼقل

َفنِنَّ اْلَؽِذَب َيْفِدي إَِلك اْلُػُجقِر، َوإِنَّ اْلُػُجقَر َيْفِدي إَِلك  َوإِيَّاُكْؿ َواْلَؽِذَب،»: يؼقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

 . ڤ( طن ابن طؿر 2202( ومسؾم رقم )1133رواه البخاري رقم )( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 256 شــرح الدروس املهمة لعامة األمة

اًبا ى اْلَؽِذَب َححَّك ُيْؽَحَب ِطـَْد اهللِ َكذَّ ُجُؾ َيْؽِذُب َوَيَحَحرَّ وحديث  (1)«الـَّاِر، َوَما َيَزاُل الرَّ

ْقٍت فِل َوَسِط اْلَجـَِّة َوبِبَ »أي ضؿقـ  «قؿطِ ا زَ كَ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصأبل أمامة يف ســ أبل داود قال 

ـْ َتَرَك اْلَؽِذَب، َوإِْن َكاَن َماِزًحا  .محرم ٕكف طؽس الصدقفالؽذب  (1)«لَِؿ

 خبار طـ الشلء طؾك وجف صحقح. هق اإل: الصدق

هق اإلخبار بالشلء طؾك وجف غقر صحقح فؽقػ إذا كان قد اقرتن : الؽذب

قـ مصقبتقـ كذب واستدل طؾك جؿع ب، الؽذب بقؿقـ مؽذوبة باسؿ مـ أسؿاء اهلل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: هذا الؽذب بقؿقـ حؾػفا قال تعالك

 ومعـك دخاًل  [50الـحل: ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

: قال ملسو هيلع هللا ىلصوجاء مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو يف صحقح البخاري أن الـبل  ،أي خديعة

«، ـِ ـُ الَغُؿقُس  الَؽَبائُِر: اإِلْشَراُك بِاهللِ، َوُطُؼقُق الَقالَِدْي  .(3)«َوَقْحُؾ الـَّْػِس، َوالَقِؿق

، يف كار جفـؿ إهنا تغؿس صاحبفا يف اإلثؿ وتغؿسف أيًض  :وسؿقت  ؿقس

ثالثة ٓ يؽؾؿفؿ اهلل يقم الؼقامة وٓ يـظر إلقفؿ وٓ يزكقفؿ ولفؿ طذاب »: وحديث

ُؼ ِسْؾَعَحُف بِاْلَحِؾِػ اْلَؽاِذِب  - ومـفؿ - ألقؿ رواه مسؾؿ همٓء ٓ يـظر اهلل  (5)«َواْلُؿـَػِّ

ـِ اْقَحَطَع َحؼَّ اْمرٍِئ »: إلقفؿ وٓ يزكقفؿ ولفؿ طذاب ألقؿ وجاء يف صحقح مسؾؿ َم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

( وهذا الؾػظ له والطرباين يف 1103( والبقفؼي يف شعب اإليؿان رقم )0400رواه أبي داود رقم )( 1)

يف  2020ـ قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم:  ڤ( طن أبي أمامة 3044الؽبقر رقم )

 صحقح الجامع. 

 . ڤ( طن طبداهلل بن طؿرو 2154رواه البخاري رقم )( 3)

 . ڤ( طن أبي ذر 2022رواه مسؾم رقم )( 0)
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َـّةَ  َم َطَؾْقِف اْلَج َفَؼاَل َلُف َرُجٌؾ: َوإِْن َكاَن َشْقًئا « ُمْسِؾٍؿ بَِقِؿقـِِف، َفَؼْد َأْوَجَب اهللُ َلُف الـَّاَر، َوَحرَّ

ـْ َأَراكٍ »َرُسقَل اهللِ؟ َقاَل:  َيِسقًرا َيا ىئ ﴿أمر اهلل بحػظفا  فإيؿان «َوإِْن َقِضقًبا ِم

احػظقها ٓ تحؾػقا إٓ لؿـ صؾب مـؽؿ القؿقـ أو : ققؾ [45الؿائدة: ] ﴾یی

  :فإيؿان ثَلثةاحػظقها بلن تؽػروها 

ڭ ﴿: وهذا ما يجري طؾك الؾسان ٓ واهلل وبؾك واهلل ويؼقل اهلل :يؿقـ لغق -1

 . [45الؿائدة: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

وهق أن تحؾػ طؾك أمر مستؼبؾ قاصد ففذه إن لؿ يؽـ : القؿقـ الؿعؼقدة -2

 كؿا قؾت فقؾزمؽ الؽػارة. 

وهل مـ الذكقب والؿعاصل وكبائر أثام فال يجقز  :القؿقـ الغؿقس -3

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: قال تعالك افؽقػ إذا كان كاذبً  الؿسؾؿ أن يؽثر مـ الحؾػ صادقً 

 ، حتك الذي يؽثر الحؾػ ما أحد يصدقف [20الؼؾم: ] ﴾ۅ

لؽـ إن صؾب مـؽ أو  ،اوٓ كاذبً  اما حؾػت باهلل صادقً : قال اإلمام الشافعل

وبقب البخاري باب مـ  «َوُمَؼؾِِّب الُؼُؾقِب  َٓ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصقد كان  اأردت أن تمكد شقئً 

 : ممـ كبائر الذكقب وأثاوحؾػ دون أن يستحؾػ. 

ۀ ۀ ہ ہ ﴿: قال سبحاكفر أوصك بالجا اهلل : إيذاء الجار

ـُْت »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  [32الـساء: ] ﴾ہ َما َزاَل ُيقِصقـِل ِجْبرِيُؾ بِاْلَجاِر، َححَّك َضـَ

ُثفُ  ُف َسُقَقرِّ ـُ َواهللِ »: وجاء يف الصحقحقـ أكف قال، (1)«َأكَّ َٓ ُيْمِم  
ـُ َواهللِ َٓ ُيْمِم  

َٓ  َواهللِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)
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ـُ  ـْ َيا َرُسقَل اهللِ؟ َقاَل: «. ُيْمِم ـُ َجاُرُه َبَقائَِؼفُ »ِققَؾ: َم َٓ َيْلَم أي ٓ يلمـ شره  (1)«الَِّذي 

إما أن يطرح الؼؿامة إلك باب جاره وإما أن يسؿعف إغاين والؿزامقر وإما أن يسبف 

 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  وإما أن يضرب أوٓده وإما أن يتؽشػ طؾك كسائف إذى كثقر حتك أن

ـْ َأَذى اْلَجارِ »: يؼقل ومحاسـ الجاهؾقة حتك كان الجقار مـ محامد  (1)«َٓ َقِؾقَؾ ِم

 : طـرتة يؼقل ففذا

ـــل ــل جارتـ ــدت ل ــريف إن ب ــض ص  وأ 

 

ـــــا  ـــــارتل م ـقاه ـــــقاري ج ـــــك ي  ححــ

ـْ َجاِر »: أن كان يدطق: ملسو هيلع هللا ىلصحتك إكف بؾغ الحال بالـبل   ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم الؾَّ

قِء فِل َداِر اْلُؿَؼاَمةِ  فنن جار الدكقا يتحقل كؿا جاء طـد الـسائل والبخاري يف  «السُّ

حدث طـ امرأة تؼقم الؾقؾ وتصقم الـفار  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  اوجاء فقف أيًض . إدب الؿػرد

ل الـَّارِ »: لؽـفا تمذي جقراهنا بؾساهنا قال
ـُ بِاهللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال (3)«ِهَل فِ ـْ َكاَن ُيْمِم َم

َـّ »: ويؼقل (5)«َوالَقْقِم أِخرِ َفَلَ ُيْمِذي َجاَرهُ  ِء اْلَؽِؾَؿاِت َفَقْعَؿُؾ بِِف َٓ ِـّل َهُم مـ َأخذ َط

؟ َـّ ـْ َيْعَؿُؾ بِِف ُؿ َم اتَِّؼ »ُقْؾُت: َأَكا َيا َرُسقَل اهلل َفلخذ بَقدي َفَعدَّ َخْؿًسا َفَؼاَل: « َأْو ُيَعؾِّ

ـْ َأْطَبَد ال ـْ إَِلك َجاِرَك اْلَؿَحاِرَم َتُؽ ـْ َأْ ـَك الـَّاِس َوَأْحِس ـَّاِس َواْرَض بَِؿا َقَسَؿ اهللُ َلَؽ َتُؽ

ِحَؽ َفنِنَّ َكْ َرَة  َٓ ُتْؽ ِرِ الضَّ ـْ ُمْسِؾًؿا َو ـْ ُمْمِمـًا َوَأِحبَّ لِؾـَّاِس َما ُتِحبُّ لِـَْػِسَؽ َتُؽ َتُؽ

ِحَؽ ُتِؿقُت اْلَؼْؾَب   ملسو هيلع هللا ىلصفَؼاَل الـَّبِلُّ يشؽق جاره  ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل وجاء رجؾ إلك رس (3)«الضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َل يدخل الجـة من َل »وأما مسؾم فرواه طـه بؾػظ:  ڤ( طن أبي هريرة 1230رواه البخاري رقم )( 2)

 .(02رقم ) «يلمن جاره بوائؼه

 تؼدم. ( 1)

 تؼدم. ( 3)

 . ڤ( طن أبي هريرة 03( ومسؾم رقم )0450رواه البخاري رقم )( 0)

 ڤ( وغقرهم طن أبي هريرة 3010( والطرباين برقم )1301( والرتمذي برقم )4042رواه أحؿد برقم )( 1)
= 
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اٍت  ابَِعِة َأِو ال َّالَِ ِة اْصَرْح َمَحاَطَؽ فِل الطَّرِيِؼ َفَػَعَؾ َقاَل »َثََلَث َمرَّ اْصبِْر ُثؿَّ َقاَل لَُف فِل الرَّ

وَن بِِف َوَيُؼقُلقَن َما َلَؽ َفَقُؼقُل آَذاُه َجاُرُه َفَجَعُؾق ا َيُؼقُلقَن َلَعـَُف اهللُ َفَجاَءُه َفَجَعَؾ الـَّاُس َيُؿرُّ

َٓ أوذيؽ أبدا َٓ َواهللِ   .(1)«َجاُرُه فَؼاَل ُردَّ َمَحاَطَؽ 

وربؿا اضطر اإلكسان إلك بقع داره مـ أجؾ جار السقء كؿا ذكر بعض مـ ابتؾل 

 :بجار سقء اضطره إلك بقع مؾؽف قال يف ذلؽ

ْخِص َمـْزِ   لِــلَيؾقمــقَكـِل إِْن بِْعــُت بِــالرُّ

 

ـــــَغَُّص   ــــاَك ُي  َوَلــــْؿ َيْعَؾُؿــــقا َجــــاًرا ُهـَ

ــــا  َؿ ــــَلَم َفنِكَّ ــــقا اْلَؿ ــــْؿ ُكػُّ ــــُت َلُف  َفُؼْؾ

 

ــــْرُخُص   َياُر َوَت ــــدِّ ــــقا ال ــــا َتْغُؾ  بِِجقَراكَِف

أبقعف بثالثؿائة : وكان ٓبـ الؿبارك جار فلراد هذا الجار أن يبقع الدار فؼال 

 .ؿائتقـبقد طؾؿت لؽـ الجار : ؿائة ديـار فؼالبإٓ  يثؿـإن دارك ٓ : ديـار فؼقؾ لف

تجد الجار يشاتؿ يخاصؿ جاره ٓ يلمـ طؾك  امـ الؿسؾؿقـ الققم طـده هذا أحقاكً 

هذه حؼقؼة مـ طالمات الشؼاء ومـ سقء إخالق ، طرضف طؾك بطاكقتف طؾك سقارتف

لجار ولق ومـفا إكرام ا، حثـا طؾك مؽارم إخالق ويـفاكا طـ سػاسػفايفاإلسالم 

 . (1)«َتَفاَدْوا َتَحابُّقا»: ملسو هيلع هللا ىلصقال ، برغقػ خبز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 يف صحقح الجامع.  200رقم:  قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث

والؾػظ له والحاكم برقم  ڤطن أبي هريرة  (110، وابن حبان )(1213رواه أبو داود برقم )( 2)

( وصححه العًلمة األلباين يف صحقح الرتغب 312( والطرباين يف السـن الؽربى برقم )3303)

 (. 1115والرتهقب رقم )

 ( والبقفؼي يف الشعب 2204( وأبو يعؾى برقم )150رواه البخاري يف األدب الؿػرد برقم )( 1)

  يف 3000قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حدي رقم:  ڤ( طن أبي هريرة 4532برقم )

 صحقح الجامع. 
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 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿: قال تعالك ا:ومـفا ضؾؿ الـاس مطؾؼً 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ ﴿: وقال [4الشورى: ]

 .[01إبراهقم: ] ﴾مئ ىئ

 ،كؿا أن العدل وضع الشلء يف مقضعف ،وضع الشلء يف غقر مقضعف :الظؾؿ

والؿراد بف هـا الظؾؿ الذي ٓ ، مـ الظؾؿ مـ ٓ يغػره اهلل هـاك ،حرم الظؾؿ فاهلل 

 : يرتكف اهلل وهق ضؾؿ العباد

ـــــدًرا  ٓ تظؾؿـــــ إذا مــــا كـــــت مؼحــــ

 

ــــدم  ـــك الـ ـــاه إل ــــؿ ترجـــع طؼب  فالظؾــ

فظؾؿ الـاس ٓ  (1)«اتؼقا الظؾؿ فنن الظؾؿ ضؾؿات يقم الؼقامة»: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  

ُكؾُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ َحَراٌم، َدُمُف، »: ء لحديثيغػره اهلل تعالك سقاء كان يف الدما

ـْ  َٓ »: ويؼقل (1)«َوَماُلُف، َوِطْرُضفُ  ِل كِْػٌؾ ِم ـِ آَدَم إَوَّ َّٓ َكاَن َطَؾك اْب ُتْؼَحُؾ َكْػٌس ُضْؾًؿا إِ

َـّ الَؼْحَؾ « َدِمَفا ـْ َس ُل َم ُف َأوَّ َكَّ ِٕ ڎ ڈ ڈ ژ  ڌ ڌ ڎ﴿: قال سبحاكف (3)«َوَذلَِؽ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ومـ سـ يف ، أكف قتؾ أخاه ففذا أول مـ سـ الؼتؾ فالخالصة [13الؿائدة: ] ﴾ڱ

وأول ما ، اإلسالم سـة سقئة كان طؾقف وزرها ووزر مـ طؿؾ هبا إلك يقم الؼقامة

ـُ فِ »: ملسو هيلع هللا ىلصيحاسب بف الـاس يقم الؼقامة الدماء يؼقل  ـْ َيَزاَل الُؿْمِم ـْ ِديـِِف، َل ل ُفْسَحٍة ِم

ـْ َقْحِؾ َرُجٍؾ »ويؼقل  (5)«َما َلْؿ ُيِصْب َدًما َحَراًما ْكَقا َأْهَقُن َطَؾك اهللِ ِم  َلَزَواُل الدُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1135(، وأخرجه مسؾم يف الرب والصؾة اآلداب باب تحريم الظؾم برقم )1321رواه البخاري برقم )( 2)

 . ڤ والؾػظ له، طن جابر بن طبداهلل

 تؼدم. ( 1)

 . ڤ( طن ابن مسعود 2233( ومسؾم برقم )3213رواه البخاري برقم )( 3)

 تؼدم. ( 0)
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وكػس  ،كػس الذمل ،الـػقسبؼقة  اوهؽذا أيًض ،الؿسؾؿ لف حرمة وكرامة (1)«ُمْسِؾؿٍ 

قرة دخقل مـ مـافذها الجقية وهق الذي أططتف الدولة تلش ،وكػس الؿستلمـ ،الؿعاهد

 الػتـةيف الدرس السابؼ وإن دخؾ لغرض  اأو الربية أو البحرية وقد ذكر هذا سابؼً 

 ا: لة أن تؼقؿ طؾقف الحد حتك ٓ يؽقن إمر فقضقيً ووالػساد فعؾك الد

 ٓ يصؾح الــاس فقضـك ٓ سـراة لفــؿ

 

ــــــادوا  ــــــفؿ ســ ــــــراة إذا جفـال  وٓ س

ديـار  طامش يف بالد الؿسؾؿقـ ويدفع الجزية طؾك كؾ وهق الذي يعق: الذمل 

ّقًا يف »: كؿا يف الحديث مؼابؾ الحؿاية لف ٓ يجقز التعرض لف لحديث ـْ آَذى ِذمِّ َم

يف بؾده وبقتف وبقـ الؿسؾؿقـ هدكة  وهق الذي: والؿعاهد، «كـفف لْؿ َيرِْح َرائَِحَة الَجـَّةِ 

الحديبقة فال يجقز ٕحد أن يخػر ذمة  يف صؾح ملسو هيلع هللا ىلصكالفدكة التل بقـ قريش والـبل 

حِِفْؿ َأْدَكاُهؿْ »: الؿسؾؿقـ لحديث ـُقَن َتَحَؽاَفُل ِدَماُؤُهْؿ، َوَيْسَعك بِِذمَّ فال يجقز  (1)«ْلُؿْمِم

إراقة هذه الدماء وٓ أخذ شلء مـ حؼققفا فالظؾؿ سقاء كان يف الدماء أو يف إمقال 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: قال سبحاكف

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  [244البؼرة: ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ۀ ہ ـْ َضَؾَؿ قِقَد ِشبْرٍ ِم َم

ـَ  ـْ َسْبِع َأَرِضق َقُف ِم الخقاكة يف إمقال العامة مـ أمقال الجؿارك  (3)«إَْرِض ُصقِّ

الرشقة الحاصؾة مـ بعض الجفال وبعض الؼضاة هذه  الفاتػ الضرائب الؽفرباء

: ملسو هيلع هللا ىلصمـ الظؾؿ فقجب طؾقفؿ أن يرتكقه قال  كؾفا ضؾؿ ويجب أن يعؾؿ همٓء أن هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

( 1243( وابن ماجه برقم )0302والـسائي برقم ) ڤ( طن ابن طؿرو 1312رواه أبو داود برقم )( 1)

 صحقح الجامع.  يف 2321قال الشقخ األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم:  ڤطن ابن طباس وطؾي 

 (. 2221( ومسؾم برقم )1312رواه البخاري برقم )( 3)
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ـَ َرُسقُل اهللِ » ائَِش  ملسو هيلع هللا ىلصَلَع اِشَل َواْلُؿْرَتِشَل َوالرَّ  (1)«َيْعـِل: الَِّذي َيْؿِشل َبْقـَُفَؿا «الرَّ

ـَ »: ويؼقل اِة اْلَجْؾَحاِء، ِم نَّ اْلُحُؼقَق إَِلك َأْهِؾَفا َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َححَّك ُيَؼاَد لِؾشَّ اةِ  َلُحَمدُّ الشَّ

َـّ َأَحَدُكْؿ َيْقَم الِؼَقاَمِة َطَؾك َرَقَبحِِف َشاٌة َلَفا ُثَغاٌء، َطَؾك َرَقَبحِِف  َٓ »: ويؼقل (1)«اْلَؼْرَكاءِ  ُأْلِػَق

 َأْمِؾُؽ َلَؽ َشقًْئا، َقْد َأبَْؾْغُحَؽ، َٓ َفَرٌس َلُف َحْؿَحَؿٌة، َيُؼقُل: َيا َرُسقَل اهللِ َأِ ْ ـِل، َفَلُققُل: 

َأْمِؾُؽ َلَؽ َشْقئًا َقْد  َٓ َوَطَؾك َرَقَبحِِف َبِعقٌر َلُف ُرَ اٌء، َيُؼقُل: َيا َرُسقَل اهللِ َأِ ْ ـِل، َفَلُققُل: 

َأْمِؾُؽ َلَؽ َشْقًئا َقْد  َٓ َأْبَؾْغُحَؽ، َوَطَؾك َرَقَبحِِف َصاِمٌت، َفَقُؼقُل: َيا َرُسقَل اهللِ َأِ ْ ـِل، َفَلُققُل 

َأْمِؾُؽ َلَؽ  َٓ ُحَؽ، َأْو َطَؾك َرَقَبحِِف ِرَقاٌع َتْخِػُؼ، َفَقُؼقُل: َيا َرُسقَل اهللِ َأِ ْ ـِل، َفَلُققُل: َأْبَؾغْ 

ٕن حؼقق العباد مبـقة طؾك  ٓ يرتكفا اهلل فؿظالؿ العباد  (3)«َشْقًئا، َقْد َأْبَؾْغُحَؽ 

امحة مـ الظؾؿ الذي يغػره الؿشاحة بخالف الحؼقق بقـؽ وبقـ اهلل مبـقة طؾك الؿس

كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصأما بقـؽ وبقـ البشر ٓ حتك بقـؽ وبقـ الحققاكات قال ، اهلل ما بقـؽ وبقـف

ٍة َربََطحَْفا، َفَؾْؿ ُتْطِعْؿَفا، َولَْؿ »: البخاري مـ حديث ابـ طؿر َدَخَؾِت اْمَرَأٌة الـَّاَر فِل ِهرَّ

ـْ َخَشاِش إَْرضِ  بالؿؼابؾ دخؾ رجؾ الجـة بغصـ كحاه مـ و(5)«َتَدْطَفا َتْلُكُؾ ِم

فال يجقز أذية الؿسؾؿ بالػعؾ وٓ بالؼقل  ،فغػر اهلل لف صريؼ الـاس رجؾ سؼك كؾب

ـْ لَِساكِِف َوَيِدهِ »: لحديث ـْ َسِؾَؿ الُؿْسِؾُؿقَن ِم فالؿسؾؿ لف حرمة وطرضف  (3)«الُؿْسِؾُؿ َم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشقخ األلباين: )ضعقف(  ڤ( طن ثوبان 11011( وأحؿد رقم )3024رواه الحاكم برقم )( 2)

 يف ضعقف الجامع.  0240اكظر حديث رقم: 

 . ڤ( طن أبي هريرة 1141رواه مسؾم برقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي هريرة 2432ومسؾم برقم ) (1142رواه البخاري برقم )( 3)

 . ڤ( طن ابن طؿر 1101( ومسؾم برقم )3324، 1132رواه البخاري برقم )( 0)

 تؼدم. ( 1)
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با َشْحُؿ إَْطراضِ »: مصان لحديث يف الرجؾ هق فاجر هق أحؿؼ أن تؼقل  (1)«أْرَبك الرِّ

حسبؽ مـ : ، طائشة قالت يف صػقة بـت حقل وكاكت مـ أجؿؾ الـساء قالتهق كذا

لَؼْد ُقْؾِت َكِؾَؿًة َلْق ُمِزَج بَِفا اْلَبْحُر »: ملسو هيلع هللا ىلصلفا  ؼالفصػقة قال الرواة تعـل أهنا قصقرة 

صعد الؿـرب فـادى  ملسو هيلع هللا ىلصل وجاء مـ حديث ابـ طؿر طـد الرتمذي أن الـب (1)«َلَؿَزَجْحفُ 

َٓ ُتْمُذوا »: بصقت رفقع يَؿاُن إَِلك َقْؾبِِف  ـْ َأْسَؾَؿ بِِؾَساكِِف َوَلْؿ ُيْػِض اإْلِ َيا َمْعَشَر َم

ـْ َيحَّبِْع َطْقَرَة َأِخقِف اْلُؿْسِؾِؿ َيحَّ  ُف َم َٓ َتحَّبُِعقا َطْقَراتِِفْؿ َفنِكَّ َٓ ُتَعقُِّروُهْؿ َو ـَ َو اهللُ  بِعِ اْلُؿْسِؾِؿق

ـْ َيحَّبِِع اهللُ َطْقَرَتُف َيْػَضْحُف َوَلْق فِل َجْقِف َرْحِؾفِ  وكظر بـ ُطَؿَر َيْقًما إَِلك  :قال «َطْقَرَتُف َوَم

ـُ َأْطَظُؿ ِطـَْد اهللِ ُحْرَمًة مـؽ  .(3)«اْلَبْقِت، َفَؼاَل: َما َأْطَظَؿَؽ َوَأْطَظَؿ ُحْرَمَحَؽ، َوَلْؾُؿْمِم

َقاُلقا: اهللُ َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َححَّك َضـَـَّا « َأَتْدُروَن َأيَّ َيْقٍم َهَذا؟»جة القداع يف ح ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

قِف ِسَقى اْسِؿِف، َفَؼاَل:  ُف َسُقَسؿِّ ُقْؾـَا: َبَؾك، َيا َرُسقَل اهللِ، َقاَل: « َأَلْقَس بَِقْقِم الـَّْحِر؟»َأكَّ

ِة؟»َرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل: ُقْؾـَا: اهللُ وَ « َفَليُّ َشْفرٍ َهَذا؟» ُقْؾـَا: َبَؾك، َيا « َأَلْقَس بِِذي اْلِحجَّ

قِف « َفَليُّ َبَؾٍد َهَذا؟»َرُسقَل اهللِ، َقاَل:  ُف َسقَُسؿِّ ُقْؾـَا: اهللُ َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل: َححَّك َضـَـَّا َأكَّ

َفنِنَّ ِدَماَءُكْؿ »ا: بََؾك، َيا َرُسقَل اهللِ، َقاَل: ُقْؾـَ « َأَلْقَس بِاْلَبْؾَدِة؟»ِسَقى اْسِؿِف، َقاَل: 

َوَأْمَقاَلُؽْؿ َوَأْطَراَضُؽْؿ َطَؾْقُؽْؿ َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا، فِل َشْفرُِكْؿ َهَذا، فِل َبَؾِدُكْؿ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال الشقخ األلباين: 10111( وطبد الرزاق يف مصـػه برقم )10111رواه البقفؼي يف الشعب برقم )( 2)

 يف صحقح الجامع.  431)صحقح( اكظر حديث رقم: 

قال الشقخ األلباين: )صحقح(  ڤ( طن طائشة، 110( والرتمذي برقم )0431واه أبو داود برقم )ر( 1)

 يف صحقح الجامع.  1200اكظر حديث رقم: 

قال األلباين حسن  ڤ( وغقرهؿا طن ابن طؿر 1323( وابن حبان برقم )1031رواه الرتمذي برقم )( 3)

 (. 1335صحقح يف صحقح الرتهقب والرتغقب رقم )
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اِهُد اْلَغائَِب  ِغ الشَّ هبذه الحرمة فال أن يذكر كػسف  افقـبغل لؾشخص دائؿً  (1)«َهَذا، َفْؾُقَبؾِّ

 .(1)«ِسَباُب الُؿْسِؾِؿ ُفُسقٌق، َوقَِحاُلُف ُكْػرٌ »وٓ بإفعال  ٕققاليمذي إخقاكف ٓ با

َٓ َيْحِؼُرُه الحَّْؼَقى : »ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َٓ َيْخُذُلُف، َو َٓ َيْظِؾُؿُف َو اْلُؿْسِؾُؿ َأُخق اْلُؿْسِؾِؿ، 

ا« َهاُهـَا رِّ َأْن َيْحِؼَر َأَخاُه اْلُؿْسِؾَؿ، »ٍت َوُيِشقُر إَِلك َصْدِرِه َثََلَث َمرَّ ـَ الشَّ بَِحْسِب اْمرٍِئ ِم

أكت مشغقل بػالن لؿاذا  (3)«ُكؾُّ اْلُؿْسِؾِؿ َطَؾك اْلُؿْسِؾِؿ َحَراٌم، َدُمُف، َوَماُلُف، َوِطْرُضفُ 

فنن  ،دلقؾ طؾك قصقر هؿتؽ ودكاءتؽ وإٓ فطقبك لؿـ شغؾف طقبف طـ طققب الـاس

فال يجقز  ،سرته اهلل يف الدكقا وأخرة الة اسرت فنكف مـ سرت مسؾؿً رأيت مـ أخقؽ ز

إكؿا يجب  ،بغقبتف بـؿقؿة باستفزاء بازدراء بتـؼص باستؽبار طؾقف سقاءً أذية الؿسؾؿ 

ٱ ٻ ٻ ﴿: لف تحؿؾ يف قؾبؽ الخقر كؿا قال ربـا الف داطقً  اطؾقؽ أن تؽقن كاصحً 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 . [20الحشر: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ

 ٓ يحؿــــؾ الحؼــد مـــ تعؾــق بــف الرتــب

 

ــب  ــف الغض ـــ صبع ــَل م ـــال الع  وٓ يــــ

 : وقال آخر  

ــــؾ الحؼــــد الؼــــديؿ طؾـــقفؿ  وٓ أحؿـ

 

 ولقس رئقس الؼقم مـ يحؿؾ الحؼـــدا 

مـ ذلؽ البدع  ملسو هيلع هللا ىلصوغقر ذلؽ مؿا هنك اهلل طـف ورسقلف  :$ثؿ قال الشقخ  

ـْ طَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالؿحدثات يؼقل  َوإِيَّاُكْؿ »: ويؼقل (5)«ِؿَؾ َطَؿًَل َلْقَس َطَؾْقِف َأْمُرَكا َفُفَق َردٌّ َم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم.  (2)

 . ڤ( طن ابن مسعود 20( ومسؾم رقم )04رواه البخاري رقم )( 1)

 تؼدم. ( 3)

 . ڤ( طن طائشة 2324رواه مسؾم برقم )( 0)
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ُُمقِر، َفنِنَّ ُكؾَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة، َوإِنَّ ُكؾَّ بِْدَطٍة َضََلَلةٌ  ْٕ وكذلؽ مؿا هنك  (1)«َوُمْحَدَثاِت ا

ٍر فِل الـَّاِر، َيْجَعُؾ َلُف، بُِؽؾِّ »اهلل طـف الصقر  ُبُف فِل  ُكؾُّ ُمَصقِّ َرَها، َكْػًسا َفحَُعذِّ ُصقَرٍة َصقَّ

ُبُف »: ؿ مـ حديث ابـ طباس ويؼقلرواه مسؾ (1)«َجَفـَّؿَ  َر ُصقَرًة، َفنِنَّ اهللَ ُمَعذِّ ـْ َصقَّ َم

وَح، َوَلقَْس بِـَافٍِخ فِقَفا َأَبًدا طؾل بـ أبل صالب ٕبل الفقاج وقال  (3)«َححَّك َيـُْػَخ فِقَفا الرُّ

َٓ َأْبَعُ َؽ َطَؾك َما َبَعَ ـِل َطَؾْقِف َرُسقُل اهللِ : يإسد َّٓ َصَؿْسحَُف »؟ ملسو هيلع هللا ىلصَأ ًٓ إِ َٓ َتَدَع تِْؿَ ا َأْن 

ْيَحفُ  َّٓ َسقَّ َٓ َقْبًرا ُمْشرًِفا إِ أكا : ومؿا هنك اهلل ورسقلف طـف التحؾؿ مـ غقر حؾؿ تؼقل (5)«َو

َؿ بُِحْؾٍؿ َلْؿ َيَرُه ُكؾَِّػ َأْن َيْعِؼَد مَ »: رأيت يف الؿـام كذا وكذا وأكت كذاب لحديث ـْ َتَحؾَّ

ـْ َيْػَعَؾ  ، َولَ ـِ ـَ َشِعقَرَتْق وكذلؽ سؿاع  ،ملسو هيلع هللا ىلصأمقر كثقرة هنك اهلل طـفا ورسقلف  (3)«َبْق

 واهلل أطؾؿ.  ،إغاين والـظر إلك الصقر العارية وإلك إجـبقات بشؽؾ طام

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طـه ـ قال الشقخ األلباين: )صحقح( 23240( طن العرباض وأحؿد رقم )0203رواه أبو داود رقم )( 2)

 يف صحقح الجامع.  1105اكظر حديث رقم: 

( قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 1422( وأحؿد رقم )1220م رقم )رواه مسؾ( 1)

 يف صحقح الجامع.  0110

 . ڤ(. طن ابن طباس 2231( ومسؾم برقم )1224رواه البخاري برقم )( 3)

 (. 525رواه مسؾم برقم )( 0)

 . ڤ( طن ابن طباس 2231رواه البخاري برقم )( 1)
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 : الدرس الثامن عرش

 ة علوه ودفنه جتهوز ادوت والصال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وإلقؽ تػصقؾ ذلؽ

 ًٓ َٓ َلؼِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقل الـبل ، )ٓ إلف إٓ اهلل(: يشرع تؾؼقـ الؿحتضر :أو ـُقا َمْقَتاُكْؿ 

َّٓ اهللُ  ، الؿحتضرون: رواه مسؾؿ يف صحقحف، والؿراد بالؿقتك يف هذا الحديث «إَِلَف إِ

 وهؿ مـ ضفرت طؾقفؿ أمارات الؿقت. 

 لقرود السـة بذلؽ. ، إذا تقؼـ مقتف أغؿضت طقـاه وشد لحقاه ا:ثاكقً 

يف الؿعركة فنكف  مات اإٓ أن يؽقن شفقدً ، يجب تغسقؾ الؿقت الؿسؾؿ ا:ثال ً 

 لؿ يغسؾ قتؾك أحد ولؿ ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، بؾ يدفـ يف ثقابف، ٓ يغسؾ وٓ يصؾك طؾقف

 يصؾ طؾقفؿ. 

 : صػة غسؾ الؿقت ا:رابعً 

ثؿ يؾػ الغاسؾ طؾك ، ارفقؼً  اويعصر بطـف طصرً  ثؿ يرفع قؾقاًل ، أكف تسرت طقرتف

يغسؾ رأسف ولحقتف بؿاء ثؿ ، ثؿ يقضئف وضقء الصالة، يده خرقة أو كحقها فقـجقف هبا

، ثؿ يغسؾف كذلؽ مرة ثاكقة وثالثة، ثؿ إيسر، ثؿ يغسؾ شؼف إيؿـ، وسدر أو كحقه

، وسدَّ الؿحؾ بؼطـ أو كحقه، فنن خرج مـف شلء غسؾف، يؿر يف كؾ مرة يده طؾك بطـف

كالؾزق وكحقه. ويعقد ، بقسائؾ الطب الحديثة فنن لؿ يستؿسؽ فبطقـ حٍر، أو

ويجعؾ ، ثؿ يـشػف بثقب، أو إلك سبع، ؿ يـؼ بثالث زيد إلك خؿسوإن ل، وضقءه
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، ويجؿر أكػاكف بالبخقر، اوإن صقبف كؾف كان حسـً ، ومقاضع سجقده، الطقب يف مغابـف

، وٓ يسرح شعره، وإن ترك ذلؽ فال حرج، وإن كان شاربف أو أضػاره صقيؾة أخذ مـفا

والؿرأة يضػر شعرها ثالثة ، ؽوٓ يختـف، لعدم الدلقؾ طؾك ذل، وٓ يحؾؼ طاكتف

 ويسدل مـ ورائفا. ، قرون

 : تؽػقـ الؿقت ا:خامًس 

كؿا ، إفضؾ أن يؽػـ الرجؾ يف ثالثة أثقاب بقض لقس فقفا قؿقص وٓ طؿامة

وإن كػـ يف قؿقص وإزار ولػافة فال بلس. ، ايدرج فقفا إدراًج ، ملسو هيلع هللا ىلصفعؾ بالـبل 

ولػافتقـ. ويؽػـ الصبل يف ، زاروإ، وخؿار، درع: والؿرأة تؽػـ يف خؿسة أثقاب

 وتؽػـ الصغقرة يف قؿقص ولػافتقـ. ، ثقب واحد إلك ثالثة أثقاب

لؽـ إذا كان الؿقت ، والقاجب يف حؼ الجؿقع ثقب واحد يسرت جؿقع الؿقت

ويؽػـ يف إزاره وردائف أو يف غقرهؿا وٓ يغطك رأسف ، فنكف يغسؾ بؿاء وسدر امحرمً 

كؿا صح بذلؽ الحديث طـ ، ايبعث يقم الؼقامة مؾبقً ٕكف ، وٓ يطقب، وٓ وجفف

وٓ يغطك ، ولؽـ ٓ تطقب، وإن كان الؿحرم امرأة كػـت كغقره، ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ولؽـ يغطك وجففا ويداها بالؽػـ الذي كػـت ، وٓ يداها بؼػازيـ، وجففا بـؼاب

 كؿا تؼدم بقان صػة تؽػقـ الؿرأة. ، فقف

ثؿ ، ثؿ إب، وصقف يف ذلؽ: ة طؾقف ودفـفأحؼ الـاس بغسؾف والصال ا:سادًس 

 الجد، ثؿ إقرب فإقرب مـ العصبات يف حؼ الرجؾ. 

 ثؿ إقرب فإقرب ، ثؿ الجده، ثؿ إم، وصقتفا :وإولك بغسؾ الؿرأة

غسؾتف زوجتف،  ڤٕن الصديؼ ، ولؾزوجقـ أن يغسؾ أحدهؿا أخر، مـ كسائفا
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 . ڤغسؾ زوجتف فاصؿف  ڤ اوٕن طؾقً 

 : صػة الصالة طؾك الؿقت ا:سابعً 

وإن قرأ معفا سقرة قصقرة أو آية أو ، الػاتحة: ويؼرأ بعد إولك، ايؽرب أربعً 

ثؿ يؽرب الثاكقة ، ڤلؾحديث الصحقح القارد يف ذلؽ طـ ابـ طباس ، آيتقـ فحسـ

)الؾفؿ اغػر لحقـا  :ويؼقل، ثؿ يؽرب الثالثة، كصالتف يف التشفد ملسو هيلع هللا ىلصويصؾل طؾك الـبل 

الؾفؿ مـ أحققتف مـا فلحقف ، وذكركا وأكثاكا، وصغقركا وكبقركا، وشاهدكا وغائبـا، قتـاوم

، وطافف، وارحؿف، الؾفؿ اغػر لف، ومـ تقفقتف مـا فتقفف طؾك اإليؿان، طؾك اإلسالم

واغسؾف بالؿاء والثؾج والربد، وكؼف مـ ، ووسع مدخؾف، وأكرم كزلف، واطػ طـف

 اخقرً  وأهاًل ، مـ داره اخقرً  اوأبدلف دارً ، بقض مـ الدكسالخطايا كؿا يـؼك الثقب إ

، وافسح لف يف قربه، وطذاب الـار، وأطذه مـ طذاب الؼرب، وأدخؾف الجـة، مـ أهؾف

ويسؾؿ تسؾقؿة ، ثؿ يؽرب الرابعة، الؾفؿ ٓ تحرمـا أجره وٓ تضؾـا بعده(، وكقر لف فقف

 واحدة طـ يؿقـف. 

)الؾفؿ اغػر : وإذا كان الؿقت امرأة يؼال، بقرةيديف مع كؾ تؽويستحب أن يرفع 

وإن كاكت ، )الؾفؿ اغػر لفؿا...الخ(: وإذا كاكت الجـائز اثـتقـ يؼال، لفا..الخ(

فقؼال بدل الدطاء  اأما إذا كان فرصً  )الؾفؿ اغػر لفؿ... الخ(: الجـائز أكثر مـ ذلؽ قال

الؾفؿ ثؼؾ بف ، امجابً  اقعً وشػ، لقالديف اوذخرً  ا)الؾفؿ اجعؾف فرصً : لف بالؿغػرة

وأجعؾف يف كػالة ، وألحؼف بصالح سؾػ الؿممـقـ، وأطظؿ بف أجقرهؿا، مقازيـفؿا

 ، وقف برحؿتؽ طذاب الجحقؿ(. إبراهقؿ 

وأن يؽقن الرجؾ ، ووسط الؿرأة، والسـة أن يؼػ اإلمام حذاء رأس الرجؾ

وإن كان معفؿ أصػال ، ةوالؿرأة مؿا يؾل الؼبؾ، مؿا يؾل اإلمام إذا اجتؿعت الجـائز
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ويؽقن رأس الصبل حقال رأس ، ثؿ الطػؾة، ثؿ الؿرأة، قدم الصبل طؾك الؿرأة

وهؽذا الطػؾة يؽقن رأسفا حقال رأس ، ووسط الؿرأة حقال رأس الرجؾ، الرجؾ

إٓ ، خؾػ اإلمام اويؽقن الؿصؾقن جؿقعً ، ويؽقن وسطفا حقال رأس الرجؾ، الؿرأة

 خؾػ اإلمام فنكف يؼػ طـ يؿقـف.  ااكً لؿ يجد مؽ اأن يؽقن واحدً 

 : صػة دفـ الؿقت ا:ثامـً 

، وأن يؽقن فقف لحد مـ جفة الؼبؾة، الؿشروع تعؿقؼ الؼرب إلك وسط الرجؾ

، وٓ تـزع بؾ ترتك، وتحؾ طؼد الؽػـ، وأن يقضع الؿقت يف الؾحد طؾك جـبف إيؿـ

ويطقـ حتك ، ؾقف الؾبـثؿ يـصب ط، أو امرأة وٓ يؽشػ وجفف سقاء كان الؿقت رجاًل 

أو خشب يؼقف ، أو أحجار، فنن لؿ يتقسر الؾبـ فبغقر ذلؽ مـ ألقاح، ويؼقف الرتاب

وطؾك مؾة ، ) باسؿ اهلل: ويستحب أن يؼال طـد ذلؽ، الرتاب ثؿ يفال طؾقف الرتاب

 ويرش بالؿاء. ، ويقضع طؾقف حصباء إن تقسر ذلؽ، ويرفع الؼرب قدر شرب، رسقل اهلل(

كان إذا فرغ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، شقعقـ أن يؼػقا طـد الؼرب ويدطقا لؾؿقتويشرع لؾؿ

ُف أَن يسلل»: وقال، دفـ الؿقت وقػ طؾقف ْ بِقَت فنكَّ   «.اْسَحْغِػُروا َِٕخقُؽْؿ َوَسُؾقا َلُف الحَّ

فعؾ  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، ويشرع لؿـ لؿ يصؾ طؾقف أن يصؾل طؾقف بعد الدفـ ا:تاسعً 

ؽ يف حدود شفر فلقؾ ن فنن كاكت الؿدة أكثر مـ ذلؽ لؿ طؾك أن يؽقن ذل، ذلؽ

أكف صؾك طؾك قرب بعد شفر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصٕكف لؿ يـؼؾ طـ الـبل ، تشرع الصالة طؾك الؼرب

 دفـ الؿقت. 

لؼقل جرير بـ طبداهلل ، لؾـاس آ يجقز ٕهؾ الؿقت أن يصـعقا صعامً  ا:طاشرً 

أهؾ الؿقت وصـعة الطعام )كـا كعد آجتؿاع إلك : ڤالبجؾل الصحابل الجؾقؾ 
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أو ، أما صـع الطعام لفؿ، بعد الدفـ مـ الـقاحة( رواه اإلمام أحؿد بسـد حسـ

لؿا  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الـبل ، ويشرع ٕقاربف وجقراكف أن يصـعقا لفؿ الطعام، لضققففؿ فال بلس

ٕهؾ  ايف الشام أمر أهؾف أن يصـعقا صعامً  ڤجاءه الخرب بؿقت جعػر بـ أبل صالب 

ُف َقْد َأَتاُهْؿ َما َيْشَغُؾُفؿْ »: لوقا، جعػر  . «َفنِكَّ

أو غقرهؿ لألكؾ مـ الطعام ، يدطقا جقراهنؿ أنوٓ حرج طؾك أهؾ الؿقت 

 الؿفدى إلقفؿ ولقس لذلؽ وقت محدود فقؿا كعؾؿ مـ الشرع. 

ٓ يجقز لؾؿرأة الحداد طؾك مقت أكثر مـ ثالثة أيام إٓ طؾك  :حادي طشر

فنلك  إٓ أن تؽقن حاماًل ، اأن تحد طؾقف أربعة أشفر وطشرً زوجفا فنكف يجب طؾقفا 

 بذلؽ.  ملسو هيلع هللا ىلصلثبقت السـة الصحقحة طـ الـبل ، وضع الحؿؾ

 أما الرجؾ فال يجقز لف أن يحد طؾك أحد مـ إقارب أو غقرهؿ. 

والرتحؿ ، يشرع لؾرجال زيارة الؼبقر بقـ وقت وآخر لؾدطاء لفؿ :ثاين طشر

ْرُكُؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصده، لؼقل الـبل طؾقفؿ، وتذكر الؿقت وما بع ُزوُروا الُؼُبقَر َفنِكَّفا ُتَذكِّ

يعؾؿ أصحابف إذا زاروا الؼبقر أن  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ، خّرجف اإلمام مسؾؿ يف صحقحف «أِخَرةَ 

ـَ َوالُؿْسِؾَؿات »: يؼقلقا ـَ َوالُؿْمِمـَاِت َوالُؿْسِؾِؿق ـَ الُؿْمِمـِق َياِر ِم َلَُم َطَؾْقُؽْؿ َأْهَؾ الدِّ السَّ

ا إِْن َشاَء اهلل بُِؽْؿ ٓحؼقنوَ  الَِحاِت َوإِكَّ ـَ َوالصَّ الِحق ، «َأْسَلُل اهللَ َلـَا َوَلُؽُؿ اْلَعافَِقةَ »، «الصَّ

ـَ » ـَ ِمـَّا َوالُؿْسَحْلِخرِي  . «َيْرَحُؿ اهلل الُؿْسَحْؼِدِمق

لعـ زائرات الؼبقر،  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الرسقل ، أما الـساء فؾقس لفـ زيارة الؼبقر

وهؽذا ٓ يجقز لفـ اتباع الجـائز إلك ، مـ زيارهتـ الػتـة وقؾة الصرب وٕهنـ يخشك

أو يف ، أما الصالة طؾك الؿقت يف الؿسجد، هناهـ طـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصٕن الرسقل ، الؿؼربة
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 . االؿصؾك ففل مشروطة لؾرجال ولؾـساء جؿقعً 

 هذا آخر ما تقسر جؿعف. 

ع ومػارقة وحقؾقلة وتبدل اكؼطا: العؾؿاء بلكف فأما ما يتعؾؼ بلمر الؿقت فقعرف

بؿا فقفؿ مؾؽ الؿقت وقد حؽؿ اهلل طؾك الخؾقؼة كؾفا ، واكتؼال مـ دار إلك دار، حال

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿: فؼال سبحاكف

 [241آل طؿران: ] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ڤ ڦ ﴿: وقال [25ق: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: وقال سبحاكف

 فالؿقت حؼقؼة ٓ يـبغل لؾشخص أن يـساه أو يتـاساه  [43الواقعة: ] ﴾ڦ ڦ

ــــف ـــت سَلمح ـــك وإن صال ــــ أك   كـــؾ اب

 

ـــدباء محؿـــقل  ـــك آلـــة ح ــــًا طؾ  يقمـــ

 : ولق طؿر ما طؿر كقح فنن مآلف إلك الؿقت 

 الؿــقت بــاب وكــؾ الـــاس داخؾــــــف

 

 يا لقـت شعـــري بعـد الؿـقت مـا الـدار 

 ا: وققؾ أيًض  

ــــك يف ط ــــق طــــاش الػح ــــاهلل ل ـــــرهت  ؿــ

 

 ألًػــــا مـــــ إطــــــــقام مـــــالؽ أمـــــره 

 محـعـــــــًؿا فـــــــقفا بؽــــــؾ كػـقســــــــــة 

 

 محؾـــــــــذًذا فــــــقفا بســــــؽـك قصــــــره 

مفؿا طاش ابـ آدم يف وجف إرض فال بد أن يخرج مـ هذه الدكقا فؼد خرج  

 مـفا إكبقاء وخرج إولقاء وخرج مـفا الؿؾقك وإمراء وإثرياء فؿا مـعفؿ ثراؤهؿ

ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: وٓ أمقالفؿ وٓ سؾطاهنؿ مـ الؿقت لؿاذا؟ ٕن اهلل تعالك يؼقل

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: وقال تعالك [22الـحل: ] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ا: وقال أيظً  [34الـساء: ] ﴾ۉ ۉ ېې

حئ مئ ﴿: وقال [4الجؿعة: ] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ﴿: وقال [30الزمر: ] ﴾ىئ يئ

ٓ يستطقع أحد أن يدفع إمر  [30 - 12الؼقامة: ] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

  ع.متـالقاقع مفؿا بذل و

 أرى الؿــقت ٓ يبؼــك طزيــًزا ولــؿ يــدع

 

ــــــا  ــــــبَلد ومربًع ــــــَلًذا يف ال ــــــاد م  لع

ــؼ  ــت أهــؾ الحصـــ والحصـــ مغؾ  يبق

 

ـــا  ـــا مًع ـــؿا رخف ـــال يف ش ـــلتل الجب  وي

مـ حقادث وفقضاكات ومصائب طالؿقة  كؿ، الؿقت حؼقؼة تؿر طؾك كؾ أحد 

ما أكثر الؿقت وما أقؾ آتعاظ بف يف هذه إيام ٕن الؼؾقب خربت تسؿرت إلك 

 : قـقات فضائقة وإلك شبؽات إباحقة تخربت الؼؾقب كؿا ققؾ

ــــ الؿعـــاد وذكـــره ـــقب م  خؾـــت الؼؾ

 

 وتشـــــا ؾقا بــــــالحرص وإصؿــــــاع 

ــرى وحــدي فؿ   صــارت مجــالس مـــ ت

 

 حؾػــــــاز والؿــــــذياعيف الصــــــحػ وال 

الذي وإٓ مـ الذي ٓ يعرف الؿقت؟ مـ الذي قد مر بجاكب مؼربة؟ مـ  

 ؟ إلك أبد أبديـ اسقبؼك حقً 

ــــ ـــقك وم ـــاء الؿؾ ـــقك وأبـ ــــ الؿؾ  أي

 

ـــؽ قعســـاء  ـــت لفـــؿ طـــزة يف الؿؾ  كاك

ـــقا  ـــالقا يســـقًرا مــــ الؾـــذات وارتحؾ  ك

 

 بــــــزطؿفؿ فــــــنذا الـعؿــــــاء بلســــــاء 

ي كان قبؾ الخؿقـل وكاكت تحركاتف كؾفا مات الشاه صاحب إيران الذ 

تحركات أوروبقة وكان يؾؼب بالشاه الشاه طـدكا الغـؿة لؽـ طـدهؿ بؿعـك مؾؽ 

الؿؾقك اسؿ فقف كقع مـ الؽربياء وآطتزاز أخذوه إلك أرقك مستشػك مـ بالد مصر 

لؾؼؾب والدم والحرس والعـاية الؿركزة ومع ذلؽ  وكاكت قد ركبت لف طدة أجفزة

ومات الؿؾؽ حسقـ وإذا ذهبت إلك إردن هـاك مديـة تسؿك مديـة الحسقـ ، تما

الطبقة ومع ذلؽ ما كػعف وكؿ مـ مجتؿعات صحقة ومرافؼ صحقة لؾؿؾؽ ففد بـ 
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  .طبدالعزيز ومع ذلؽ ما كػعف ذلؽ كؾف

 مـــات الؿـــداوي والؿـــداوي والــــــذي

 

 جؾــب الــدواء وباطـــــف ومـــ اشــحرى 

يف لحظة لؿ تؽـ  يػاجئؽيـبغل أن كتعاماه أو كـساه فنكف  إذن الؿقت حؼقؼتف ٓ 

الحؾقؿ وأم  أيـ الذيـ دخؾقا التاريخ مـ أوسع أبقابف كػريد إصرش وطبد، متصقر

الػتاح إسؿاطقؾ  وبؼراط وفرويد وماركس ولقـقـ وطبد كؾثقم وفقثاغقرس وسؼراط

 الؿؼابر.  همٓء ذهبقا إلك ـالـاصر ومصطػك كؿال أتاتقرك أي وجؿال طبد

ـــــــــــا ـــــــــــقر فـاديحف ـــــــــــت الؼب  أتق

 

 فـــــــــليـ الؿعظـــــــــؿ والؿححؼـــــــــر 

ــــــــــــ الؿـــــــــــدل بســـــــــــؾطاكف    وأي

 

ــــــر  ــــــا أفحخ ــــــك إذا م ـــــــ الؿزك  وأي

 تػـــــــاكقا َجِؿقًعـــــــا َفـــــــََل مخبـــــــر  

 

ــــــر  ــــــات اْلَخَب ــــــا َوَم  ومــــــاتقا َجِؿقًع

ـــــاس مضـــــقا   ــــــ أَك ـــــا ســـــائؾل َط  فق

 

 أمالــــــــؽ فِقَؿــــــــا تــــــــرى ُمْعَحبــــــــر 

أك روا مـ ذكر هادم »: ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل كبقـا إذن فال بد مـ آستعداد لؾؿقت  

ُرُكِؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  (1)«الؾذات َفا ُتَذكِّ ـْ ِزَياَرِة الُْؼُبقِر َفُزوُروَها َفنِكَّ إِكِّل ُكـُْت َكَفقُْحُؽْؿ َط

ِخَرةَ  ْٔ أن تعؿؾ لؽ مسبحة وتجؾس يف الزاوية ٓ لقس  ولقس معـك تذكر الؿقت (1)«ا

ٕذكار وصّؾ ركعتل ا إقراءيف جؿاطة  اخرج اشتغؾ بالحالل صّؾ الػجر، كذلؽ

اهلل : يف الحالل إلك أن يؼقل الؿمذن اوغربً  االشروق كذلؽ واكطؾؼ يف هذه الدكقا شرقً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 3521( وأحؿد برقم )0114( وابن ماجه رقم )2410( والـسائي برقم )1303رواه الرتمذي برقم )( 2)

 يف صحقح الجامع.  2120قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤطن أبي هريرة 

( وأصؾه يف 3131( وأبو داود برقم )2211( والطرباين يف الؽبقر برقم )13011رواه أحؿد برقم )( 1)

يف  1031قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤريدة ( طن أبي ب533مسؾم برقم )

 صحقح الجامع. 
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مال الدكقا اأكرب لؾظفر تعال إلك الؿسجد تزوج مـ الـساء الحالل مثـك وثالث ورباع 

قصئة رأس ٓ مـ مـ حالل خذ الؿال يف طزة وأكػؼف يف حؼف ٓ تلخذه بت اوغربً  اشرقً 

ٓ ماكع أن تؿتؾؽ سقارة ، مؽان محرم ولؽـ خذه مـ الحالل واصرفف يف الحالل

فارهة آخر مقديؾ وٓ ماكع أن تؾبس مـ أحسـ إلبسة وأن تتزوج مـ أحسـ الـساء 

ولؽـ يـايف ، اصالحً  اتؼقً  اورطً  اوأن تسؽـ أحسـ الػؾؾ هذا ٓ يـايف أن تؽقن زاهدً 

 مـ بالدكا كان وكقاًل  اثريً  أطرف رجاًل ، ٔخرة وأن كغرت هبذه الدكقاهذا أن كـسك طالؿ ا

يف تعز طؾك الشارع حتك  اكبقرً  امات يف أمريؽا وكان قد بـك قصرً لبقت هائؾ سعقد 

هذا قصر قارون طاش يف هذا الؼصر سـقـ : كان بعض أصحابف يؿزح معف ويؼقل لف

الؿقت فؽؾـا مقتقن ولؽـ العجب  فؼط ثؿ ترك هذه الدكقا بؿا فقفا ولقس العجب يف

كؾ العجب طؾك أية حالة كؿقت فؿـ الـاس مـ يؿقت وهق يصؾل الجؿعة وآخر 

يؿقت وهق يتصدق وآخر يؿقت وهق قائؿ يف الؾقؾ وأخر يؿقت وهق يف بقت اهلل 

الحرام وآخر يف بر والديف وآخر وهق يشرب الؽلس أو مع إحدى البغايا والزواين أو 

 رات فال بد مـ آستعداد لؾؿقت. وهق يعاقر الؿـؽ

 : وقد ذكر أهؾ العؾؿ طَلمات يعرف بفا الرجؾ طؾك أي حالة خحؿ لف مـفا

 : أن مـ كان آخر كَلمف مـ الدكقا ٓ إلف إٓ اهلل دخؾ الجـة -1

وهذه الؽؾؿة ٓ يستطقعفا أحد إٓ مـ ثبتف اهلل بعؽس ققلفا يف الدكقا يف حال 

طؾؿ الببغاء أن يؼقل ٓ إلف إٓ اهلل ثؿ  إن رجاًل : ا يؼالالصحة مؿؽـ أي واحد يؼقلف

ڤ ﴿: قؾ ٓ إلف إٓ اهلل فؿا استطاع يؼقل تعالك: رأى الببغاء يحتضر فؽان يؼقل لف

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 
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َّٓ اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصويؼقل  [13إبراهقم: ] ﴾ڇ َٓ إَِلَف إِ ـُقا َمْقَتاُكْؿ   . (1)«َلؼِّ

ـِ » ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف : عرق الجبقـالؿقت ب -1 ـُ َيُؿقُت بَِعَرِق الَجبِق رواه  (1)«الُؿْمِم

 أحؿد طـ بريدة بـ الحصقـ وذلؽ مـ شدة الـزع. 

لؿا رواه أحؿد مـ حديث طبداهلل بـ : الؿقت يقم الجؿعة أو لقؾة الجؿعة -3

َّٓ َوَقاُه اهللُ فِْحـََة َما ِمـ ُمْسِؾٍؿ َيُؿقُت َيْقَم اْلُجُؿَعِة َأْو َلْقَؾَة ا»: طؿرو بـ العاص ْلُجُؿَعِة إِ

 . (3)«اْلَؼْبرِ 

إَِذا »: وهق يصؾل أو يقزع زكاة لحديث: أن يؿقت العبد طؾك طؿؾ صالح -5

َؾفُ  َؾُف؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصقِقَؾ: َيا َرُسقَل اهللِ، «. َأَراَد اهللُ بَِعْبٍد َخْقًرا َطسَّ ُيْػَحُح َلُف َطَؿًَل »، َوَما َطسَّ

 . (5)«ؿَّ َيْؼبُِضُف َطَؾْقفِ َصالًِحا، ثُ 

ولقس كؾ  اأن يثـل الـاس طؾك هذا العبد خقرً : ومـ طَلمات حسـ الخاتؿة -3

وافمع أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصطبد الؿراد بذلؽ جقران الصالحقـ كان الـبل  بَِجـَاَزٍة َفَلْثـَْقا  َؿرُّ

وا بِلُ « َوَجَبْت : »ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقَفا َخْقًرا. َفَؼاَل الـَّبِلُّ  ا. َفَؼاَل: ُثؿَّ َمرُّ ْخَرى َفَلْثـَْقا َطَؾْقَفا َشرًّ

َهَذا َأْثـَْقُحْؿ َطَؾقِْف َخْقًرا َفَقَجَبْت َلُف اْلَجـَُّة َوَهَذا »َفَؼاَل ُطَؿُر: َما َوَجَبْت؟ َفَؼاَل: « َوَجَبْت »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي سعقد 522مسؾم برقم )( 2)

( وابن ماجه برقم 2414( والـسائي برقم )541( والرتمذي برقم )13031رواه أحؿد برقم )( 1)

 ز. قال األلباين صحقح يف كتاب تؾخقص أحؽام الجـائ ڤ( طن أبي بريدة 2011)

قال الشقخ األلباين:  ڤ( طن طبداهلل بن طؿرو 2141( وأحؿد برقم )2030رواه الرتمذي برقم )( 3)

 يف صحقح الجامع.  1333)حسن( اكظر حديث رقم: 

قال الشقخ األلباين: )صحقح(  ڤ( طن أبي أمامة 3111( والطرباين رقم )23425رواه أحؿد برقم )( 0)

 مع. يف صحقح الجا 303اكظر حديث رقم: 
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ا َفَقَجَبْت َلُف الـَّاُر َأْكُحؿ ُشَفَداء اهلل فِل إَْرض اْلُؿْمِمـُقَن »َوفِل ِرَواَيٍة:  «.َأْثـَْقُحْؿ َطَؾْقِف َشرًّ

َْرضِ  ْٕ  .(1)«ُشَفَداُء اهللِ فِل ا

 فثـاء الـاس الصالحقـ دلقؾ طؾك خقر وبركة لفذا العبد. 

أن يؼقم طؾك جـازتؽ أربعقـ مـ الؿقحديـ : ومـ طَلماتفا كذلؽ -1

ـْ َرُجٍؾ ُمْسِؾٍؿ َيُؿقُت َفقَُؼقُم َطَؾك َجـَاَزتِِف َأرْ »: لحديث َٓ ُيْشرُِكقَن بِاهللِ َما ِم َبُعقَن َرُجًَل 

َعُفُؿ اهللُ فِقفِ  َّٓ َشػَّ  . (1)«َشْقًئا إِ

ما  إشراقفأكا قد حضرت طدة مقتك بعضفؿ ترى فقف : آبحسامة طؾك القجف -1

 شاء اهلل. 

 إشارة إلك التقحقد.: ارتػاع السبابة -3

 أن تؿقت الؿرأة يف كػاسفا.  -9

طدَّ ذلؽ مـ الشفداء  ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل : بداء البطـأن يؿقت الرجؾ  -11

ِفقَد فِقُؽْؿ؟»: لحديث وَن الشَّ ـْ ُقحَِؾ فِل َسبِقِؾ اهللِ َفُفَق « َما َتُعدُّ َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهللِ، َم

حِل إًِذا َلَؼِؾقٌؾ »َشِفقٌد، َقاَل:  ـْ ُهْؿ َيا َرُسقَل اهللِ؟ َقا«إِنَّ ُشَفَداَء ُأمَّ ـْ ُقحَِؾ »َل: ، َقاُلقا: َفَؿ َم

ـْ َماَت فِل الطَّاُطقِن  ـْ َماَت فِل َسبِقِؾ اهللِ َفُفَق َشِفقٌد، َوَم فِل َسبِقِؾ اهللِ َفُفَق َشِفقٌد، َوَم

ـِ َفُفَق َشِفقٌد َواْلَغرِيُؼ َشِفقٌد  ـْ َماَت فِل اْلَبْط  . (3)«َفُفَق َشِفقٌد، َوَم

َفَدا»: لحديث :وصاحب الحريؼ، صاحب الفدم ُء َخْؿَسٌة: الَؿْطُعقُن، الشُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أكس 505( ومسؾم برقم )2302رواه البخاري برقم )( 2)

 . ڤ( طن ابن طباس 504رواه مسؾم برقم )( 1)

 . ڤ( طن أبي هريرة 2521رواه مسؾم برقم )( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 277  املهمة لعامة األمة شــرح الدروس

ِفقُد فِل َسبِقِؾ اهللِ  ـْ ُقحَِؾ ُدوَن »و (1)«۵ َوالَؿْبُطقُن، َوالَغرِيُؼ، َوَصاِحُب الَفْدِم، َوالشَّ َم

ومـ قتؾ دون أهؾف أو دون دمف أو دون ديـف ففق شفقد، ومـ مات  (1)«َمالِِف َفُفَق َشِفقٌد 

ؽقن كقة الؿرء حسـة ٓ تؽقن كقة مؾقثة حب وقبؾ ذلؽ أن ت (3)«يف سبقؾ اهلل امرابطً 

 الخؿر حب الػقاحش. 

مـ الصدق يـػعؽ اهلل بف طـ طائشة حتك إذا حصؾ ما حصؾ يؽقن طـدك رصقد 

لِِفْؿ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ڤ ـَ إَْرِض، ُيْخَسُػ بَِلوَّ َيْغُزو َجْقٌش الَؽْعَبَة، َفنَِذا َكاُكقا بَِبْقَداَء ِم

لِِفْؿ َوآِخرِِهْؿ، َوفِقِفْؿ َأْسَقاُقُفْؿ، َقاَلْت « َوآِخرِِهؿْ  : ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهللِ، َكْقَػ ُيْخَسُػ بَِلوَّ

ـْ َلْقَس ِمـُْفْؿ؟ َقاَل:  لِِفْؿ َوآِخرِِهْؿ، ُثؿَّ ُيْبَعُ قَن َطَؾك كِقَّاتِِفؿْ »َوَم تحرتق  اأحقاكً  (5)«ُيْخَسُػ بَِلوَّ

فربؿا كان الؿسلء مـ همٓء  طشرات أٓفشقارع فقضاكات بركان وزٓزل فقؿقت 

 . قؾقؾ فالبؼقة طؾك حسب كقاياهؿ فـقة الؿممـ خقر مـ طؿؾف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 2520( ومسؾم برقم )210رواه البخاري برقم )( 2)

( 2211( وأحؿد برقم )0050( والـسائي رقم )2012( والرتمذي برقم )0331رواه أبو داود برقم )( 1)

، والجؿؾة األولى مـه،، من قتل دون ماله ففو شفقد رواهؿا البخاري برقم ڤطن سعقد بن زيد 

، قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث ڤ( طن طبداهلل بن طؿرو 202( ومسؾم برقم )1304)

 يف صحقح الجامع.  2001رقم: 

، يشقر الحديث الذي أخرجه والرتمذي برقم ڤ( طن أبي هريرة 2221قم )رواه ابن ماجه بر( 3)

( 1323( طن سؾؿان ـ وابن ماجه رقم )3223، والـسائي برقم )ڤ( طن فضالة بن طبقد 2212)

قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر  ڤ( طن سؾقؿان 3334، وأحؿد رقم )ڤطن أبي هريرة 

 يف صحقح الجامع.  0121حديث رقم: 

 . ڤ( طن أم سؾؿة 1441ومسؾم برقم ) ڤ( طن طائشة 1021رواه البخاري برقم )( 0)
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 : أما طَلمات سقء الخاتؿة

ومـفا أن يؿقت وهق متفاون طـ  - أن يؿقت وكقحف فقفا د ؾ وفقفا فسادمـفا 

 .وإٓ مـؽرات، إما طؾك أغاين - أن يؿقت وهق طؾك معصقة - الصالة

مات فجاء الؿرور وهق يف  يف بعض إشرصة أن رجاًل : سقء الخاتؿةقصة مـ 

هؾ رأى الحب سؽارى : قؾ ٓ إلف إٓ اهلل فقؼقل: إكػاس إخقرة فؽان يؼقل لف

 مثؾـا؟ 

ت بامرأة جاء  اكان هائؿً  أن رجاًل  ،وذكر ابـ الؼقؿ يف الجقاب الؽايف: قصة أخرى

هاهـا : أيـ الطريؼ إلك حؿام مـجاب؟ قال لفاإلقف امرأة تسللف طـ حؿام ساخـ قالت لف 

كريد ما يصؾح الحال يعـل صعام : وأدخؾفا بقتف فؽاكت الؿرأة شريػة وطػقػة قالت لف

هبا  اأكا آيت بف فخرج فشردت الؿرأة فجاء يبحث طـفا فؿا وجدها فؽان هائؿً : وشراب فؼال

 : إلف إٓ اهلل قال قؾ ٓ: قالقا لف آحتضارحتك أدركتف الؿـقة ولؿا كان طـد 

  يــــا رب قائؾــــــــة يقًمــــا وقــــد تعبــــت

 

ــــام مـجــــاب   أيــــ الطريـــؼ إلـــك حؿــ

هؽذا كان يعشؼ  .تاكا ٓ تاكا لتاكا: قؾ ٓ إلف إٓ اهلل قال: وأخر قالقا لف: قصة 

  .الػـ

ٓ إلف إٓ اهلل : ياحاج صالح قؾ: وأحد تجار إسؿـت كاكقا يؼقلقا لف: قصة

فؿـ كان طؾك ٓ إلف إٓ اهلل وخقر ، مؾعقن مـ باع بلكؼص مـ خؿسقـمؾعقن بـ : قال

 وطبادة يؽرر هذا طـد الؿقت والعؽس. 

مرة أتقـا طؾك حادث يف صريؼ صـعاء وكان هـاك ثالثة : ومـ ذلؽ طبقس القجف

مقتك أما السقاق قد اكؽسرت يده وصقرتف سقداء أطقذ باهلل ويف القسط رجؾ لؿ 
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والرجؾ الثالث لحقتف سقداء قد خطت ببقاض وطؾك وجفف كتؿؽـ مـ رؤية وجفف 

 مـ الـقر والخقر كلكف كائؿ وبجاكبف الؿخربة. 

كان أذي كان وكان فربؿا اسرتاح الـاس مـ شره فال : وكذلؽ ثـاء الـاس بالشر

بعد مقتف مـ أجؾ أن يذكر بالخقر مـ قبؾ  اصالحً  اوأثرً  اصقبً  ابد أن يرتك اإلكسان خربً

 ؟فقؽقكقا هؿ الشػعاء بنذن اهلل أهؾ الخقر

تشفد طؾقؽ وإذا فالؿممـ إذا ترك إثر الطقب حتك إرض التل تؿشل طؾقفا  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: طؿؾت طؾك ضفرها حسـة شفدت لؽ قال سبحاكف

: وقال تعالك ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿

تتحدث طـؽ العقـ تػضحؽ  اث بؾ تليت جقارحؽ أيًض تليت إرض تحد [01 الـساء:]

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: والػرج والبطـ يػضحؽ والقد تػضحؽ قال سبحاكف

ىئ ی ی ی ی ﴿: وقال سبحاكف [21يس: ] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

وجاء  [12 - 10فصؾت: ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

َهْؾ »فضحؽ فؼال  ملسو هيلع هللا ىلصطـد رسقل اهلل كـا »: مـ حديث أكس يف صحقح مسؾؿ قال

ـْ ُمَخاَصَبِة اْلَعْبِد َربَُّف، َيُؼقُل: »َقاَل ُقْؾـَا: اهللُ َوَرُسقُلُف َأْطَؾُؿ، َقاَل: « َتْدُروَن ِمؿَّ َأْضَحُؽ؟ ِم

َٓ ُأجِ  ـَ الظُّْؾِؿ؟ َقاَل: َيُؼقُل: بََؾك، َقاَل: َفقَُؼقُل: َفنِكِّل  قُز َطَؾك َكْػِسل َيا َربِّ َأَلْؿ ُتِجْركِل ِم

ـَ  َّٓ َشاِهًدا ِمـِّل، َقاَل: َفَقُؼقُل: َكَػك بِـَْػِسَؽ اْلَقْقَم َطَؾْقَؽ َشِفقًدا، َوبِاْلؽَِراِم اْلَؽاتِبِق إِ

َْرَكاكِِف: اْكطِِؼل، َقاَل: َفَحـْطُِؼ بَِلْطَؿالِِف، َقاَل: ُثؿَّ  ِٕ  ُشُفقًدا، َقاَل: َفُقْخَحُؿ َطَؾك فِقِف، َفُقَؼاُل 
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َـّ ُكـُْت ُأَكاِضُؾ  َـّ َوُسْحًؼا، َفَعـُْؽ ـَ اْلَؽََلِم، َقاَل َفَقُؼقُل: ُبْعًدا َلُؽ كان يف  (1)«ُيَخؾَّك َبْقـَُف َوَبْق

الدكقا هذه مشغقل يحافظ طؾك كػسف مـ الحر ومـ الربد والجقع والعطش 

  .وإمراض يؾبس الشراب ويدهـ القجف يصؾح هذا الجسؿ ولؽـ ما كػعف

 ادم الجســؿ كــؿ تســعك لخدمحـــفيــا خـــ

 

 أتطؾـــب الربـــــح مؿـــا فقـــف خســـران 

 أقبؾ طؾـك الــػس فاسـحؽؿؾ فضائؾفــا 

 

 فلكــــت بــــالروح ٓ بالجســـــؿ إكســــان 

 هذه مؼدمة مقجزة وتقصئة وتؿفقد أحببت أن تؽقن بقـ يدي الؿقت.  

 : تجفقز الؿقت والصَلة طؾقف

لدكقا تجفقز الؿقت ما مـا مـ أطظؿ ما يؽقن ومـ أحسـ ما يحػظ بف الؿرء يف ا

مـ أحد إٓ وهق طؾك الدرب سائر وما مـا مـ أحد إٓ وتعرض لف مثؾ هذه الؼضايا 

أمر مقت وهذا مـ القاجب  افنما أن يتقلك هق أو يتقٓه غقره فلكت إما مقت وإما متقلقً 

الؽػائل إذا قام بف البعض سؼط طـ أخريـ لؽـ لق أن الرجؾ تقفقت أهؾف ففق 

ك بغسؾفا أو تقيف أبقه أو أخقه أو أحد أصحابف وما يف إٓ هق فؽان مـ إول

 : الضروري معرفة أحؽام تجفقز الؿقت فتجفقز الؿقت

 ًٓ اكحراف : ٓ بد مـ تقؼـ الؿقت وكان فقؿا مضك يعرف بلمقر مـ ذلؽ :أو

 . [15الؼقامة: ] ﴾ڃ چ چ﴿: تؼقس يف الساققـا: إكػ ثاكقً 

هذا مقت : مروا بجـازة فؼالقا: الؼدمقـ حتك أهنؿ قالقااكعؽاس أصابع  ا:ثال ً 

هذا لقس بؿقت إن أصابع الؼدمقـ مـصقبتقـ فجاء رجؾ : فرآهؿ رجؾ مـ فقق قال

وضغط طؾك صدره فاكبعث كاكت روحف مسافرة وهـاك مـ رجعقه مـ الؿؼربة باطتبار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1525رواه مسؾم برقم )( 2)
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ـ ويـظرون يف أهنؿ يجفؾقن هذه العالمات أن تطقر الطب فقبحثقن أن يف العقـق

كبضات الؼؾب طرب أجفزة ومـاضقر وهذا أحسـ مـ الحآت التل ذكرت قبؾ إذ أهنا 

كام يقم  ايرى شخًص  اأشقاء متطقرة ولؽـ إذا لؿ تقجد يؽػل معرفة ذلؽ أما أن شخًص 

خالص مات ٓ سقؿا إذا لؿ يؽـ طـده كػس فربؿا كاكت روحف متسػؾة : يقمقـ يؼقل

 بعد فرتة فنذا تقؼـ الؿقت ٓ بد أن تغؿض طقـقف فؼد جاء يف مسافرة ٓ تعقد إلقف إٓ

إِنَّ »: طقـقف وقال ملسو هيلع هللا ىلصتقيف فلغؿض الـبل  ڤصحقح مسؾؿ وأحؿد أن أبا سؾؿة 

وَح إَِذا ُقبَِض َتبَِعُف اْلَبَصرُ   . (1)«الرُّ

 يشد لحققف هذا حتك ٓ يؽقن مـظر ممذي. : اثاكقً 

يجرده  اد الؿقت مـ مالبسف تؿامً طـد غسؾ الؿقت ٓ بد أن تسرت طقرتف يجر

اثـان أو ثالثة مـ الـاس الؿمتؿـقـ بحقث أهنؿ يؽتؿقن طـف كؾ ما يخرج مـ أذى ولق 

ـْ »: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصرأى ٕن الـبل رأى ما  ُكقِب، َوَم ـَ الذُّ َؾ َمقًِّحا، َفَسَحَرُه َسَحَرُه اهللُ ِم ـْ َ سَّ َم

ـُْدسِ  ـَ السُّ ـَُف َكَساُه اهللُ ِم تسرت طقرتف بؼطعة قؿاش ٕن الؿممـ مصقن العقرة  (1)«َكػَّ

مـ جفة الرأس ويعصر طؾك بطـف برفؼ حتك إذا يف شلء مـ  ثؿ يجؾس قؾقاًل  اومقتً  احقً 

: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصحتك ٓ يتضرر الؿقت ٕن الـبل  االػضالت تخرج وٓ يذهب يضغط كثقرً 

ة أو قػاز فقبدأ بنكجائف فنذا كان والؿممـ لف خرق (3)«َكْسُر َطْظِؿ اْلَؿقِِّت َكَؽْسرِِه َحقًّا»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ـ قال الشقخ األلباين ـ: )صحقح( اكظر حديث رقم: 2141( وأحؿد برقم )510رواه مسؾم برقم )( 2)

 يف صحقح الجامع.  2230

. قال الشقخ ڤ( طن أبي أمامة 5123برقم )( والبقفؼي يف الشعب 4033رواه الطرباين برقم )( 1)

 يف صحقح الجامع.  2003األلباين: )حسن( اكظر حديث رقم: 

قال  ڤ( طن طائشة 2222( وابن ماجه برقم )1303( وأبو داود برقم )10343رواه أحؿد برقم )( 3)
= 
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مـ الطقـ أو مـ الرماد أو مـ العطب والؾصؼ  ايغسؾ وهـاك أشقاء تـزل يضع شقئً 

كرمف بالدفـ  قغسؾ ما دام أكف يرى أذى وابـ آدم بشؽؾ طام هق قذر ولقٓ أن اهلل ف

لقضقء ٕزهؿت البالد مـ كتـ ابـ آدم فبعد أن يـجقف ٓ بد مـ القضقء يبدأ بؿقاضع ا

بلصبعف ويؿسح  الؿعروفة القجف ومـ كاحقة الؿضؿضة يحاول يدخؾ الؿاء قؾقاًل 

إذكقـ ويغسؾ القديـ إلك الؿرفؼقـ والرجؾقـ إلك الؽعبقـ ويؿسح بالرأس ثؿ بعد 

اْبَدْأَن »: يف حؼ ابـتف زيـب ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ يغسؾف بؿاء وسدر يبدأ بالجفة القؿـك كؿا قال 

يليت بالؿاء ويضع فقف الؽافقر أو حبة صابقن  (1)«الُقُضقِء ِمـَْفابَِؿَقاِمـَِفا َوَمَقاِضِع 

فنذا  اوترً  اخؿًس  ايرتكفا يف الؿاء تليت برائحة صقبة ويغسؾ بذلؽ الؿقت مرتقـ ثالثً 

 : اكتفك مـ الغسؾ هـا يليت إلك مسللة التؽػقـ

الل هق ثالث قطع ٓ غقر يليت بالؼطعة إولك مـ الحؼق إلك أط: الؽػـ الشرطل

الرأس والثاكقة مـ الحؼق إلك أسػؾ الؼدمقـ هذه قطعتقـ طبارة طـ لػافتقـ والؾػافة الثالثة 

َأنَّ »مـ القسط دلقؾ ذلؽ وكبقرة فقضع الؿقت الخرقة الطقيؾة فقربط مـ هـا ومـ هـا 

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقَل اهللِ  ـَ فِل َثَلََثِة َأْثَقاٍب َيَؿاكَِقٍة بِقٍض، َسُحقلِقٍَّة ِم َـّ َقِؿقٌص ُكػِّ ُكْرُسٍػ َلقَْس فِقِف

وقبؾ ذلؽ إذا كاكت أضافر الؿقت صقيؾة ، ولق بخر هذا الؽػـ كان أحسـ، (1)«َوَٓ ِطَؿاَمةٌ 

يؼص والؿرأة يسرح شعرها ويظػر ثالث ضػائر ويسدل  اتؼص إذا كان شاربف صقيؾ أيًض 

مـ السفؾ أخذها  أو أكثك إن كان اإلك الخؾػ فنذا كان طـد هذا الؿقت أسـان ذهب ذكرً 

لؽـ إذا كاكت ، لـ تتؿزق الؾثة ولـ تشقه بؿـظره فال بلس ٕن هذا مال يرجع إلك القرثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 يف صحقح الجامع.  1203الشقخ األلباين: )صحقح( أكظر حديث رقم: 

 . ڤ( طن أم ططقة 535( ومسؾم برقم )221قم )رواه البخاري بر( 2)

 . ڤ( طن طائشة 502( ومسؾم برقم )2101رواه البخاري برقم )( 1)
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الؾثة تتؿزق أو ستؽقن كالؿثؾة فإولك أن يبؼك ذلؽ طؾك الؿقت وهؽذا ما يتعؾؼ بلمر 

أن يضعقن لؾؿرأة خؿس قطع ولؾرجؾ ثالث ، الؿرأة إٓ أكف يضاف لفا خؿار تختؿر بف

أشبف ما يؽقن بالشؿقز والسروال وهذا لقس بجقد  اويف بعض الؿـاصؼ يخقطقن شقئً  قطع

 وإولك أن يؽقن كؿا ذكركا مـ الؿركـ إبقض. 

 مـ أحؼ الـاس بغسؾ الؿقت وتؽػقـف؟ 

وئ ۇئ ﴿: أحؼ الـاس بذلؽ وصقف يف ذلؽ الذي أوصك الؿقت بف :قال الشقخ

ٓ يجقز تغققر  [242البؼرة: ] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

إب ثؿ الجد ثؿ : هذه القصقة لؽـ إذا لؿ يقص أو جاءه الؿقت مػاجلة فلولك الـاس

إقرب فإقرب مـ العصبات وإولك بغسؾ الؿرأة وصقتفا ثؿ إم ثؿ الجدة ثؿ 

 ڤإقرب فإقرب مـ كسائفا ولؾزوجقـ أن يغسؾ أحدهؿا أخر ٕن الصديؼ 

وارأساه : هؽذا قالت طائشة ڤغسؾ زوجتف فاصؿة  ڤ اغسؾتف زوجتف وٕن طؾقً 

ْؾحُِؽ : ثؿ قال، بؾ أكا يا طائشة وارأساه»: ملسو هيلع هللا ىلصقال لفا الـبل  ِك َلْق ِمتِّ َقْبِؾل َفَغسَّ َوَما َضرَّ

ْقُت َطَؾْقِؽ َوَدَفـُْحِؽ  ـْحُِؽ َوَصؾَّ لق استؼبؾت مـ إمر ما »: ڤوقالت طائشة  (1)«َوَكػَّ

طؾل وطؿار  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الذي غسؾ الـبل  (1)«إٓ كساؤه ملسو هيلع هللا ىلص استدبرت ما غسؾ رسقل اهلل

ولق ماتت امرأة يف مـطؼة لقس فقفا إٓ رجال ولقس لفا زوج وٓ ابـ وٓ أب وٓ جد 

 رجؾ ولقس هـاك رجال يغسؾقكف. أكف ففذه الؿرأة ٓ تغسؾ بؾ تقؿؿ وهؽذا الحال لق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وابن حبان برقم 11510( وأحؿد برقم )2021( وابن ماجه برقم )1301رواه البخاري برقم )( 2)

(2142 .) 

األلباين: حسن يف مختصر إرواء ( ـ وقال الشقخ 3202( وأبو داود برقم )12305رواه أحؿد برقم )( 1)

 ( 301الغؾقل رقم )
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يطؾب أجره  ومـ تقلك غسؾ الؿقت فال بد أن يحسـ التغسقؾ والتؽػقـ وأن

 مـ اهلل القاحد إحد فنذا غسؾف هؾ يؾزم هذا الذي يغسؾ أن يغتسؾ؟ 

ْؾُحُؿقُه، »: الصحقح ٓ يؾزمف لحديث َلْقَس َطَؾْقُؽْؿ فِل َ ْسِؾ َمقِّحُِؽْؿ ُ ْسٌؾ إَِذا َ سَّ

 . (1)«َفنِنَّ َمقَِّحُؽْؿ َلْقَس بِـََجٍس َفَحْسُبُؽْؿ َأْن َتْغِسُؾقا َأْيِدَيُؽؿْ 

والجـازة بالؽسر معـاه إطقاد التل ، الصالة طؾك الجـازة :َلة طؾك الؿقتالص

 طؾقفا الؿقت وبالػتح الؿقت كػسف. يحؿؾ

 كـــؾ ابــــ أك ـــك وإن صالـــت سَلمحــــــف

 

ـــقل  ـــف حـــدباء محؿ ـــك آل ــــًا طؾ  يقمــــ

فنذا وصؾت الجـازة إلك الؿسجد والـاس يف الصالة إولك أن تطرح يف  

مرت : ها فال بد أن يؼقم ويتذكر الؿقت قال جابر بـ طبداهللممخرة الؿسجد ومـ رآ

وقؿـا معف فؼؾت يا رسقل اهلل إكؿا هل جـازة يفقدية  ملسو هيلع هللا ىلصبـا جـازة فؼام رسقل اهلل 

فنذا قربت وكـت أكت اإلمام إذا  (1)«إِنَّ اْلَؿْقَت َفَزٌع، َفنَِذا َرَأْيُحُؿ اْلَجـَاَزَة َفُؼقُمقا»: فؼال

يؼقم : م رأسف وإذا كاكت امرأة قؿ يف وسطفا الحؽؿة مـ ذلؽ قالقافؼؿ أما كان رجاًل 

يف وسط الؿرأة حتك يغطل كظر الـاس إلك هذه الجـازة ٓ سقؿا وسطفا وطقرهتا يعـل 

وهذا ما تؿقز بف الديـ اإلسالمل ، الؿسؾؿ مستقر حتك يف حال الصالة طؾك الجـازة

ة صػقف ثؿ يؽرب تؽبقرة اإلحرام ٕكف ديـ طػة وخؾؼ وحقاة وققؿ ويصػ الـاس ثالث

فال يشرع لف دطاء آستػتاح وإكؿا استعاذة ثؿ بسؿؾة ثؿ الػاتحة ثؿ سقرة مـ قصار 

الصالة اإلبراهقؿقة التؽبقرة  ملسو هيلع هللا ىلصالسقر ثؿ يؽرب التؽبقرة الثاكقة يصؾل طؾك الـبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تؼدم. ( 2)

( والـسائي 520(، وأخرجه مسؾم يف الجـائز باب الؼقام لؾجـازة رقم )2105رواه البخاري برقم )( 1)

 ( والؾػظ لفؿا يعـي )الـسائي ـ وأحؿد(. 20410( وأحؿد برقم )2511برقم )
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سع الثالثة يدطق لؾؿقت الؾفؿ اغػر لف وارحؿف وطافف واطػ طـف الؾفؿ أكرم كزلف وو

مدخؾف الؾفؿ اغسؾف بالؿاء والثؾج والربد الؾفؿ كؼف مـ الخطايا كؿا يـؼك الثقب 

مـ  اخقرً  امـ أهؾف وزوًج  اخقرً  خقر مـ داره وأهاًل  اإبقض مـ الدكس الؾفؿ أبدلف دارً 

يدطق لـػسف ولؾؿسؾؿقـ الؾفؿ اغػر لحقـا : التؽبقرة الرابعة، زوجف ويخؾص الدطاء

كا وشاهدكا وغائبـا ولؿـ لف حؼ طؾقـا الؾفؿ آتـا يف الدكقا حسـة ومقتـا وصغقركا وكبقر

 .ويف أخرة حسـة وقـا طذاب الـار.... الخ

وٓ بلس أن تخصص الؾفؿ اغػر لعبدك فالن بـ فالن الؾفؿ إن فالن بـ الػالين 

هق الققم يف الؿؼربة يحتاج أن تثبتف وأن تستؼبؾف وتقفؼف وهق ضقػ طـدك يا اهلل فلكزلف 

 ًٓ فال بلس أن تدطق  ادع ٕخقؽ الؿسؾؿ ما تستطقع أما إذا كان الؿقت صػاًل  احسـً  مـز

ٕبقيف ومعـك الػرط أي السابؼ بإجر  االؾفؿ اجعؾف فرصً : كؿا تؼدم ولؽـ يؼقل

فالؿقت الصغقر يؽقن طؾك باب الجـة أي واحد مات لف أصػال صغار همٓء يؽقكقن 

ْؼِط ُمْحَبـْطِئًا َطَؾك َباِب الَجـَِّة  َوإِكِّل ُمَؽاثِرُ »بباب الجـة  بُِؽُؿ إَُمَؿ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َححَّك بِالسِّ

 (1)«ُيَؼاُل: اْدُخِؾ الجـة فقؼقل: يا رب! َوَأَبَقاَي؟ َفُقَؼاُل َلُف: اْدُخِؾ الَجـََّة أْكَت َوَأَبَقاك

ـَ َأيَُّؿا اْمَرَأٍة َماَت َلَفا َثَلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصطؾك وفاء فقؼقل أكظر  ـَ الَقَلِد، َكاُكقا ِحَجاًبا ِم َثٌة ِم

دون أن تؽثر الصقت والصقاح ولؽـ  (1)«َواْثـَانِ »، َقاَلِت اْمَرَأٌة: َواْثـَاِن؟ َقاَل: «الـَّارِ 

تسرتجع حقـؿا تـتفل مـ الدطاء لـػسؽ وإلخقاكؽ تسؾؿ تسؾقؿة طؾك القؿقـ 

ا تحؿؾ الجـازة ويسرع هبا وتسؾقؿة طؾك القسار ولؽ أن تؽتػل بتسؾقؿة واحدة بعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  3152الشقخ األلباين: )ضعقف( اكظر حديث رقك:  ( قال2000ضعقف: رواه الطرباين برقم )( 2)

 ضعقف الجامع. 

 . ڤ( طن أبي سعقد 2251رواه البخاري برقم )( 1)
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ُمقَكَفا، َوإِْن َيُؽ ِسَقى َذلَِؽ، »: لحديث َأْسِرُطقا بِاْلِجـَاَزِة، َفنِْن َتُؽ َصالَِحًة َفَخْقٌر ُتَؼدِّ

ـْ ِرَقابُِؽؿْ  فنذا حؿؾت فال ، ٓ يعرف افالسـة اإلسراع رحؿ اهلل قربً (1)«َفَشرٌّ َتَضُعقَكُف َط

مـ الؿمخرة طؾك القؿقـ طؾك الشؿال ولقس هـاك  بلس أن يؿشل الـاس مـ الؿؼدمة

دلقؾ طؾك رفع الصقت بالذكر ويؼقل اإلمام الـقوي يؿشل مع الجـازة بسؽقـة 

صؾقه إلك وفنذا أ اكػك بالؿقت واطظً  آتعاظوصؿلكقـة واطتبار واتعاظ أهؿ شلء 

يؿشل  رأى رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼربة يـتبف الـاس مـ أن يدسقا مؼابر الؿسؾؿقـ فنن الـبل 

ـِ اْخَؾْع َكْعَؾقَْؽ »: بـعؾقـ وسط الؿؼابر فؼال ْبحِقََّحْق فنذا كاكت الؿؼابر  (1)«َيا َصاِحَب السِّ

فقفا شقك وزجاج ومزبؾة أو مطر فال بلس أن تؿشل بالـعؾقـ ضرورة أمش بقـ الؼبقر 

َْن َيْجِؾَس َأَحُدُكْؿ َطَؾك َجْؿَرٍة َفحُ »: ملسو هيلع هللا ىلصٓ أكؽ تؿشل فقق الؿؼابر قال  ْحرَِق ثَِقاَبُف، َٕ

ـْ َأْن َيْجِؾَس َطَؾك َقْبرٍ  أن بعض  ،فؿا بالؽ إذا مشك (3)«َفَحْخُؾَص إَِلك ِجْؾِدِه، َخْقٌر َلُف ِم

 الؿؼابر جعؾقها مقاقػ سقارات ودكاكقـ 
ّ
ومالطب كرة وأسقاق ومتعؾؾقـ أن الحل

لـاس أفضؾ مـ الؿقت هذا واهلل ٓ يجقز لؽـ لق هـاك صريؼ زفؾت أو فرطل وا

فلكت تؿر بسقارتؽ واإلثؿ طؾك مـ اضطرك  وٓ تقجد صريؼ غقرهايؿشقن فقفا 

السالم طؾقؽؿ دار ققم مممـقـ أكتؿ : لذلؽ فنذا بؼل الـاس يف الؿؼربة اتعظ وقؾ

السابؼقن وكحـ إن شاء اهلل بؽؿ ٓحؼقن فنذا وصؾت فؾقؽـ طـدك حب لؾخقر قدم 

 ُتخدم.  ا الخدمة أكت الققم تخدم غدً يف لاسع أحجار أتربف اطجـ تراب قدم أوضار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ڤ( طن أبي هريرة 500( ومسؾم برقم )2111رواه البخاري برقم )( 2)

( 10403( أحؿد برقم )2124( ابن ماجه برقم )1004( والـسائي برقم )3130رواه أبو داود برقم )( 1)

قال الشقخ  ڤ( طن بشقر بن الخصاصقة 2130والطرباين يف الؿعجم الؽبقر والؾػظ له برقم )

 يف صحقح الجامع.  3523األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 

 . ڤ(، طن أبي هريرة 532رواه مسؾم برقم )( 3)
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 : إكزال الؿقت الؼبر

ؼُّ »يـزل رأسف مـ طـد رجؾقف ويتجف قبؾة وٓ يشؼ لف شؼ هؽذا  الؾَّْحُد َلـَا َوالشَّ

فنذا ما وضع يف الؼرب يمتك بإحجار وتقضع طؾقف ثؿ يفال طؾقف الرتاب ثؿ  (1)«لَِغْقرَِكا

ذلؽ يدطك لؾؿقت بعض الـاس يػرط يف هذا  يقضع لف أحجار كؿا هق معروف ثؿ بعد

َِخقُؽْؿ، »: إذا فرغ مـ دفـ الؿقت وقػ طؾقف فؼال ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الـبل  ِٕ اْسَحْغِػُروا 

َن ُيْسَلُل  ْٔ ُف ا وهـاك ضغطة الؼرب لحديث طائشة يف مسـد  (1)«َوَسُؾقا اهللَ َلُف الحَّْ بِقَت، َفنِكَّ

تققظف مـ حقاة  (3)«كاَن أَحٌد كاِجقًا مـَفا َكجا َسعد بـ ُمعاذإّن لِْؾَؼْبرِ َضْغَطًة لْق »: أحؿد

ويؼقل مالؽ ابـ الريب  ،إلك حقاة فنذا اكصرف أصحابف وإكف لقسؿع قرع كعال أصحابف

 : يف قصقدتف الؿشفقرة

ــــل ــــؿ يدفـقكــ ـــد وهــ ـــقن ٓ تبع  يؼقل

 

 وأيــــــ مؽــــــــــان البعـــــد إٓ مؽـــــاين 

ير وٓ تسريحة وٓ كفرباء وٓ بخقر وٓ ططقر ٓ بطاكقة وٓ غرفة كقم وٓ سر 

 .أكؾ تراب وٓ

ـــــــــــا  ـــــــــــقر فـاديحف ـــــــــــت الؼب  أتق

 

 فـــــــــليـ الؿعظـــــــــؿ والؿححؼـــــــــر 

ــــــــــــ الؿـــــــــــدل بســـــــــــؾطاكف    وأي

 

ــــــر  ــــــا أفحخ ــــــك إذا م ـــــــ الؿزك  وأي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ماجه برقم ( واب1005( والـسائي برقم )2001( والرتمذي برقم )3104رواه أبو داود برقم )( 2)

 (. 1303وصححه العًلمة: األلباين يف صحقح أبو داود برقم ) ڤ( طن ابن طباس 2110)

( طن 2412( والبقفؼي يف السـن الؽربى برقم )2331( والحاكم برقم )3112رواه أبو داود برقم )( 1)

 يف صحقح الجامع.  501قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم:  ڤطثؿان 

يف صحقح  1240( قال الشقخ األلباين: )صحقح( اكظر حديث رقم: 10303ه أحؿد برقم )روا( 3)

 الجامع. 
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 تػـــــــاكقا جؿقعـــــــا فؿـــــــا مخبـــــــر 

 

ــــــر    ومــــــاتقا جؿقعــــــا ومــــــات الخب

كدطق لف كتصدق طؾقف كزلقا كؾفؿ حػرة واحدة فنذا ما اكتفقـا مـ دفـ الؿقت  

هؾ يشرتط التلذيـ؟ ٓ يشرتط بؾ بدطة وكذلؽ قراءة ياسقـ ويف بالد الزيقد ، بالدطاء

طـدهؿ تربة تسؿك تربة ياسقـ هذه بدطة يلتقن برتبة ثؿ يؼرءوا ياسقـ ويتػؾقا يف هذه 

يطرحقها كالقسادة لؾؿقت وبعضفؿ يا فالن  ثؿ الرتبة حتك تتبؾؾ هذه الرتبة مـ التػال

 ربل اهلل وما ديـؽ: مـ ربؽ فؼؾ: يا فالن إذا جاءك مـؽر وكؽقر فؼال: عال كطؼ يؼقلت

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: فؼؾ ديـل اإلسالم ٓ تقجد يف ذلؽ دلقؾ هذا غش ولؽـ

 [13إبراهقم: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ

 ادع لف الؾفؿ ثبتف. 

حاج صالح سؿف الا وامرأتفكان ما يسّد هق  ويذكرون يف بعض الؼرى أن رجاًل 

ما كاكت تسؿعـل وهل : يا حاج صالح تعال كطؼفا قال لفؿ: فؾؿا ماتت العجقز قالقا

إخقان مـ طؿؾ صالح هـا حل كقػ تسؿعـل وهل مقت ذكاء طـده ذكاء ولؽـ يا 

 : يجده هـاك

 ٓ دار لؾؿـــــــرء بعــد الؿــقت يســـؽـف

 

 إٓ الحــل كـــــــــــان قبــؾ الؿــقت يبـقفــا 

 بخقــر صــــــــاب مســـؽـــــففــنن بـاهـــا  

 

ـــفا  ــاب باكقـــــ ـــر خ ــا بشــــــــ  وإن بـاه

مـ : فؾـعؿؾ لـا مستؼبؾ هـاك يف الؼرب إذا كـت مـ الصالحقـ يؼقل لؽ الؿؾؽ 

وما طؾؿؽ : يؼال ملسو هيلع هللا ىلصربل اهلل وديـل اإلسالم وكبقل محؿد : ربؽ ما ديـؽ تؼقلؽ

أن صدق طبدي فلفرشقه مـ  الؼرآن فقليت مـاد مـ قبؾ السؿاءقرأت : تؼقل ؟بذلؽ

وأما الؿـافؼ الؿرتاب  ،إلك الجـة ويقسع لؽ يف الؼرب مد البصر االجـة وافتحقا لف بابً 

ٓ دريت : فقؼال ٓ أدري: ما كبقؽ؟ قال ٓ أدري: قال؟ ٓ أدري ما ديـؽ ؟مـ ربؽ
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فعؾك  هذا مػرط اوٓ تؾقت فقضرب بؿرزبة أي بؿطرقة لق ضرب هبا جبؾ لجعؾتف ترابً 

إذا  تعظيبلي شلٍء الؼرب هق القاطظ الصامت الذي ما يتعظ بالؼرب وبالؿقت  ،كؾ حال

لؿ كتعظ بالؼرب فؿعـاه أن قؾقبـا خرباكة تحتاج إلك إصالح وتحتاج إلك دواء فـسلل مـ 

وأن يؿقتـا طؾك ، وأن يرزقـا الخاتؿة الحسـة، اهلل تعالك أن يصؾح قؾقبـا وأحقالـا

 .ٓ إلف إٓ اهلل. واهلل أطؾؿ وأن يجعؾ آخر كالمـا مـ الدكقا، ويبعثـا طؾقف، اإلسالم

إىل  اكثًر  عذ ىبونا حممد وعذ آله وصحبه وسلم تسلواًم وسلم وصذ اهلل 

 واحلمد هلل رب العادني. ،يوم الدين
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