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ٌ
 
مة ِّ

 مقد 

 

 مٌةمقدِّ

  هِ حبِ وَص   هِ وآلِ   حممد    األميِ   النبي  عََل    والسالم    والصالة    ،يَ العالَ   رب    هللِ  احلمد  

 : بعد  ا أم  .. أمجعيَ 

ِذيَن ََل  :  وتعاَل   كَ تبارَ   اهلل   يقول   وَن َوال  ِذيَن َيْعَلم  ْل َهْل َيْسَتِوي ال  ونَ ق    َيْعَلم 

ا ُيَفق    اهللُ»َمْن ُيِرِد  :    النبي    ويقول    ،[ 9]الزمر:   يِن«بِِه َخْْيً   أهل    قاَل    ،]متفق عليه[   ْهُه ِِف الد 

فّقهْ  به خرًيا لْ  اهلل  دِ رِ ي   لْ  نْ : مَ احلديِث   : مفهوم  العلمِ   . ينِ الد  ِِف   ه  ي 

  :يِ سمَ إىل قِ  مُ ِس ينقَ  هِ مِ تعل   وجوُب   حيُث  منْ  الرشعي   والعلمُ 

َص َما  ه، وهو  م  ل   تعسلم  م    كل  عََل    ب  يِ َما    :األوُل   القسمُ  ه  عقيدتَ   به الرء    ح  ح  ي 

تي    ه والعامالِت وعبادتَ  قِدم  ال  َمْن َعِمَل َعَمال َلْيَس َعَلْيِه  : »  النبي    ؛ لقولِ عليها   ي 

  تعاَل   اهلل   عَ َش َما   فِق وَ عََل   ْت ليَس  بعبادة    اهللَ   دَ عبَ ن  : مَ أْي   ، ]متفق عليه[ « َأْمُرَنا َفُهَو َرد  

 . تعاَل   اهللِ عندَ  قبول  مَ   غري    عليهِ  ردود  ه مَ ل  فعمَ  ؛ ه  ورسول  

  نْ مَ   هِ مِ بتعل    ا قامَ ، إذَ فاية  كِ   فرض    ، وهوَ الواجِب   العلمِ   عنِ   زادَ َما    :الثاِن   القسمُ 

 . الباقيَ   عنِ  اإلثم   طَ سقَ   ةِ األ م   ي منَ كفِ يَ 

  ه ِِف جهل    سلميَ ال    ي لعمومِ غِ َل ينبَ َما     مجعِ ِِف   ا الكتاِب  هذَ ِِف   ت  اجتهدْ   وقدِ 
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وحرَ (1) والعامالِت   واألخالِق   واألحكامِ   العقيدةِ    بأسلوب    يكونَ   أنْ   ت  ْص ، 

  وجمالَس    لقاءات  ه عََل قسيمِ بتَ   ت  قمْ   ، ثم  الناسِ   عموم    ه  مَ ليفهَ   ؛ة  ميّس    ولغة    ،سهل  

 ها. ها وتعليم  م  تعل   ل  يسه   قصرية  

 : السلميَ   منَ   فيًدا لفئات  م   ا الكتاب  هذَ  يكونَ   أنْ  والرجو  

قرأ   اري  وْ ا لقاًء دَ لَ   َل جتعَ  ها أنْ مكن  ي   سلمةُ الُ  رسةُ فاألُ    ه  وغري   ا الكتاب  هذَ  فيهِ  ي 

 . فيدةِ ال   الكتِب  منَ 

 . الصلواِت  بعدَ  هِ سجدِ مَ   مجاعةِ عََل  ه  لقيَ ي   ه أنْ مكن ي   دِ السجِ  وإمامُ 

رر  ك   ي ذودروس   كلامت  ِِف  ه  لَ يعَ   أنْ   ه  ن مكِ ي    اهللِ إىَل  والداعيةُ   . د  ِش  هبا وي 

 . همْ ينِ دِ  أمرِ ِِف  همْ هَ فق  لي   ؛ ه  بَ طال    ب  ناِس ي  َما   قي منه  نتَ يَ  هِ مدرستِ ِِف  مُ والعل  

 ماد    هم حتويل  مكن ي    ةُ الصوتي    واإلذاعاُت   ةُ الفضائي    والقنواُت 
 رئي  مَ   قات  لَ حلَ   هِ تِ

  ة 

 . سموعة  ومَ 

كانَ   والفردُ  مسلمةً   مسلًًم  اَلستفادة  مكن ي    أو  أو    ،ةِ الفردي    بالقراءةِ   منه    ه 

 . هِ وزمالئِ  هِ أقاربِ  معَ   كِ بالتشار  

  يكونَ  أنْ   اهللِ و منَ ج  أرْ ال ذي   الكتاِب  هَذا منْ  اَلستفادةِ   هِ من أوج   ذلَك  وغري  

 
 ب  يِ   والبورصةِ   مِ األسه    معَ   ل  يتعامَ ال ذي  ، ف هِ ِف حياتِ   س  امرِ ي  َما    َب حَس   نة  معي    وأحكام    علوم    م   عليه تعل  ب  ن ِي مَ   الناسِ   منَ   (1) 

  السلم    مَ يتعل    أنْ   ب  : ِي ، وباجلملةِ الطب    مهنةَ   ص  التي ت    كامِ األْح   م   عليه تعل  ب  ِي   ها، والطبيب  ص  التي ت    كامِ األْح   م  عليه تعل  

 . علم   بغريِ  ِف حمظور   عَ وَل يقَ  ،صرية  عَل بَ  اهللَ دَ ى يعب  حت   هِ ِف حياتِ  ه  امرس  ي  َما  ص  التي ت   األحكامَ 
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 مقد 

 . هِ وكاتبِ  ، هِ وسامعِ  ، هِ قارئِ عََل ًكا مبارَ 

  ى كبارِ تاوَ فَ   ومنْ   ،والفضلِ   العلمِ   أهلِ   كتِب   منْ   الكتاِب   هَذا  مادةَ  ت  مجعْ   وقدْ 

 
ِ
  ، واخلطأ    النقص    رتيهِ عْ يَ   ي  بَش   هد  ا، وهو ج  هَ ا وترتيبَ هَ صياغتَ   ت  ، وأعدْ (1) العلامء

 . عليهِ   ع  لِ ن يط  مَ  سديدِ تَ  ثم   ، أوًَل  اهللِ  إل تسديدِ  ر  ويفتقِ 

ِة ل غات   َ َترمَجَة الكِتاِب لِعد  حتى تاريخ هذه  -، وهي كام أمحد  اهللَ تعال أْن يّس 

البنغالية،    -الطبعة اإلندونيسية،  األوردية،  األسبانية،  الفرنسية،  )اإلنجليزية، 

 . (2) ( com.islamhouseوهي منشورة  ِف موقع )دار اإلسالم  الربتغالية( 

  فيهِ َما    رَ يغفِ   نافًعا، وأنْ   اًل تقب  م    هِ جهِ ًصا لوخالِ   هذا العمَل   َل يعَ   أنْ   اهللَ  أسأل  

  العملِ   عََل هَذا ي  نِ ن أعانَ مَ   كل    زَي َي   أنْ   ه  سبحانَ   ه  ل  أسأ   ، كاَم أو نقص    خطأ    منْ 

 . م  أعلَ  واهلل  ، ا  خريً ِن دَ وسد  

 

 

  

 
 . الكتاِب  رِ ِف آِخ  عِ إل الراجِ  أشت   (1) 

 .  https://islamhouse.com/ar/books/2828129رابط الكتاب:   (2) 
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 مدخٌل

ال تي    الواضيعِ   منَ   عن سلسلة    القادمةِ   الدروسِ ِِف    -اهللِ  بمشيئةِ -  ث  سنتحد  

 . نا هباعَ ينفَ   أنْ   تعاَل  اهللَ  ه، نسأل  ه ومعامالتِ ه وعباداتِ إيامنِ ِِف  ، مسلم   كل   م  َت  

،  ةِ اجلن    ودخولِ   العملِ   بولِ قَ لا  طً  رشاهللُ  هُ جعلَ   أمر  عن    الدرسِ   ِِف هَذا   ُث نتحد  و

ْؤِمن   :  تعاَل   قاَل اَم  ، كاإليًمنُ  وهو  أَل  َو م  َوَمْن َأَراَد اْْلِخَرَة َوَسَعٰى َلَا َسْعَيَها َوه 

وًرا ْشك  م م  َك َكاَن َسْعي ه 
ئِ  .  [ 19]اإلرساء:  َفأ وَلٰ

قول  هوَ   واإليًمنُ  واعتقاد  باللسانِ   :  وعمل  بالقلِب   ،  هَي  )و  باجلوارِح   ، 

نا  زيدَ يَ   أنْ   العظيمَ   اهللَ  نسأل    ،(1) عصيةِ بالَ   ص  نق  ويَ   بالطاعةِ   زيد  يَ   (، واإليامن  ء  األعضا

 نا. قلوبِ ِِف ه دَ د  ي   وأنْ  ، إيامًنا

َ   وقْد  ن  : أخرِبْ قاَل   حيث    ،  ربيَل جِ   حديِث ِِف    اإليامنِ   أركانَ     النبي    بي 

َوَماَلئَِكتِِه، َوُكُتبِِه، َوُرُسلِِه، َواْلَيْوِم اْْلِخِر، َأْن ُتْؤِمَن بِاهللِ،  » :    ، قاَل اإليامنِ   عنِ 

ِه َورَش    ]رواه مسلم[. « هِ َوُتْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْْيِ

 
  الكافرينَ   هذا إيامن    ألن    ل  مَ وعَ   ول  قَ   بدونِ   العرفةِ   دَ ر  جم    ، وليَس قيَ النافِ   هذا إيامن    ه، ألن  اعتقادِ   الً دونَ مَ وَلً وعَ قَ   اإليامن    فليَس   (1) 

ىتعال    واهلل   .ةِ ئَ رجِ ال    هذا إيامن    ألن    ل  مَ عَ   اعتقادًا فقط أو قوَلً واعتقادًا دونَ   اإليامن    وليَس ،  دينَ اجلاحِ  ؛ كام ِف  إيامناً   األعامَل   َسم 

مْ   :ه تعالقولِ  وَن، أْو بْضع  وِست وَن،  اإِليامن  بْضع   »م. وِف احلديث:  ك  أي: صالتَ   [143]البقرة:    َوَما َكاَن اهلل   لِي ِضيَع إِياَمَنك  وَسبْع 

ْعبَة  ِمَن اإليام ْعبًَة، فأْفَضل ها َقْول  َل إَلَه إَل  اهلل  ، وَأْدناها إماَطة  األَذى َعِن الط ِريِق، واحْلَياء  ش   لِب القَ   َل مَ عَ   فشمَل   ]رواه مسلم[.«  نِ ش 

 . وارِح واجلَ  انِ واللَس 
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 َ   كًملِ   رِ ْد بقَ ال تي  ،  بةِ ه الطي  وآثارِ   اإليًمنِ   راِت ا من ثمَ بعًض   فإليَك   ،هَذا   وإذا تبي 

 : ها فيَك قُ ق  َت  يكونُ  َك إيًمنِ 

ن َذَكر     :وجل    عز    قاَل   ،نِ يْ ارَ الد  ِِف    الطيبةُ   احلياةُ فمنها:    - َمْن َعِمَل َصاحِلًا م 

ْؤِمن  َفَلن ْحيَِين ه  َحَياًة َطي َبًة   َو م  مْ َأْو أ نَثٰى َوه  م  َوَلنَْجِزَين ه    َكان وا  َما   بَِأْحَسنِ   َأْجَره 

 . [ 97]النحل:   َيْعَمل ونَ 

وا إِياَمََن ْم بِظ ْلم   :  تعاَل   اهلل    ، يقول  واهلدايةُ   األمنُ ومنها:    - ِذيَن آَمن وا َوَلْ َيْلبِس  ال 

ونَ  ْهَتد  ْم م  َك َل م  اأْلَْمن  َوه 
 . [ 82]األنعام:  أ وَلئِ

َثب ت   :  تعاَل   ، قاَل القلِب   تثبيُت ومنها:    - ِذيَن آَمن وا بِاْلَقْوِل    اهلل ي  الث ابِِت ِِف  ال 

ْنَيا َوِِف اْْلِخَرةِ   . [ 27]إبراهيم:   احْلََياِة الد 

ِذيَن ََيِْمل وَن اْلَعْرَش َوَمْن    : تعاَل   قاَل ،  للمؤمنِ   الالئكةِ   استغفارُ ومنها:    - ال 

وَن   ْؤِمن وَن بِِه َوَيْسَتْغِفر  ِْم َوي  وَن بَِحْمِد َرهب  َسب ح   . [ 7]غافر:    لِل ِذيَن آَمن واَحْوَله  ي 

ْلَطان     :تعاَل   اهلل    ، قاَل  الؤمنِ عَل   الشياطيِ   طِ تسل    عدمُ ومنها:    - إِن ه  َلْيَس َله  س 

ل ونَ  ِْم َيَتَوك  ِذيَن آَمن وا َوَعََل َرهب   . [ 99]النحل:   َعََل ال 

َآَمن وا  اهللَإِن     :تعاَل   ، قاَل الؤمنيَ   عنِ   اهللِ   دفاعُ ومنها:    - ِذيَن  ال  َعِن  ع  
َدافِ   ي 

 . [ 38]احلج: 

  كنِ الر   عنِ  مِ القادِ  الدرسِ ِِف  -اهللِ  شيئةِ بمَ - ث  ، ونتحد  درِ القَ   َذاهبِفي كتَ نَ 

. تعاَل  باهللِ ، وهو اإليامن  اإليامنِ  أركانِ  منْ  لِ األو  



 

12 
 عطر املجالس 

 

 ىتعاَل باهلِل اإلمياُن

  اإليًمنُ :   وهوأََل ،  اإليامنِ   أركانِ  منْ   لِ األو    كنِ الر    عنِ  الدرسِ   ِِف هَذا   ث  نتحد  

   :أمور    أربعةَ  ن  ، ويتضم  تعاىَل  باهللِ

،  طرة  والفِ   ه العقل  ه سبحانَ ودِ ج  و  عََل    وقد دل  ،  تعاىَل   اهللِ   جودِ بوُ   اإليًمنُ   -1

  ه منْ بخالقِ   اإليامنِ عََل    رَ طِ قد ف    لوق  خم  ، فكل  الكثريةِ   ةِ الشعي    ةِ األدل  عنِ   ضاًل فَ 

 ي وَلد  َعََل اْلِفْطَرِة،  : »َما ِمْن َمْول ود  إَِل    النبي    قاَل   ، كاَم أو تعليم    تفكري    ِق بْ َس   غريِ 

َسانِِه«   َمج  انِِه، َأْو ي  َ نَِّص  َدانِِه، َأْو ي  َو    جودِ و  عََل    العقلِ   للةُ دَ ا  وأم  ،  ]متفق عليه[َفَأَبَواه  ُي 

ونَ :  تعاَل   هقولِ ِفي  ف  ،َل تعا  اهللِ م  اخْلَالِق   َأْم ه 
 
ء وا ِمْن َغرْيِ ََشْ لِق    [35:  الطور]   َأْم خ 

لَ   لْ   هذه الخلوقاِت   ني: أن  عْ يَ  ها،  َس نفْ   ْق َتل    ا لْ أَن  اَم  ك،  خالق    من غريِ   دفةً ص    ْق ت 

لِقَ ا   أَن  بَق إَل  يَ   فلمْ  ال ذي  و  ، ىفسو    َق خلَ ال ذي  ه،  سبحانَ   العليمِ   العزيزِ   بتقديرِ   ْت خ 

 . ىدَ فهَ  رَ قد  

    اهللَ   أن    نَ نؤمِ   أنْ   :أْي   ،تعاىَل   هِ تِ بوبي  برُ   اإليًمنَ :  باهللِ  اإليًمنُ   نُ ويتضم    -2

  لكل   اخلالق    ه الرب  حدَ وَ 
 
   لكل    الالك  ،  َشء

 
  ، كالرزِق   ؛األمورِ   جلميعِ   ر  ، ال دب  َشء

 واإلْح 
ِ
َأََل َله  اخْلَْلق     ه:سبحانَ   اهلل   يقول  ،  ذلَك   وغريِ   رِ الطَ   وإنزالِ   ، واإلماتةِ   ، ياء

 . [ 54]األعراف:  َرب  اْلَعالَِيَ  اهلل َواأْلَْمر  َتَباَرَك 
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ى
َ
ٌتعال  اإليماُنٌباهللِّ

اإليًمنَ باهللِ  اإليًمنُ   نُ يتضم  ًَم  ك - 3   اهللَ   دَ فرِ ن    بأنْ   ذلَك و   ه:سبحانَ   هِ تِ لوهي  بأُ   : 

عبَ َما    من كل    أَ ، ونترب    اهللِ  لغريِ   العبادةِ   ا منَ شيئً   َف ِِّص ، فال نَ  بالعبادةِ تعاَل   د  ي 

 . اهلل  إَل   َل إلهَ   أنْ  هادةِ ىض َش تَ قْ م    هوَ  هَذا و ،   هِ من دونِ 

  منَ   ضاهُ رْ ويَ   اهللُ  هُ ب  ُي َما    كل    :ُل تشمَ   هُ حَد وَ    هللِإل    َف  ُتَص أل    ُب يِ ال تي    والعبادةُ 

فتشمَ والباطنةِ   الظاهرةِ   واألفعالِ   األقوالِ    ،والذبَح   ،عاءَ والد    ،الصالةَ   :ل  ، 

 ها. وغريَ  ،(2) والرجاءَ  ، واخلوَف  ،(1) ةَ ذواَلستعا ، واَلستعانةَ  ، ذرَ والن  

  مجيعِ ِِف    األصُل   هوَ   ،العبادةِ   توحيَد   ذلَك كى  وُيسم    ةِ لوهي  األُ   وتوحيُد   -

قاَل ةِ السًموي    الرسالِت  وا  :  تعاَل   ،  اْعب د  َأِن  وًَل  س  ر   
ة  أ م  ل   ك  ِِف  َبَعْثنَا    اهللََوَلَقْد 

وَت   .[ 36]النحل:    َواْجَتنِب وا الط اغ 

يم  و  -4 احُلْس بأسًمئِ   : اإليًمنُ باهللِ  اإليًمنُ   هنُ تضم  ا  الُعلْ نى وصفاتِ ه    ذلَك ، وايَ ه 

 األْس   منَ   ه له نبي ه  تَ أثبَ َما  و  ، هِس لنفْ     ه اهلل تَ أثبَ اَم  ب  نَ نؤمِ   بأنْ 
ِ
عََل    والصفاِت   امء

قاَل ،  (3) ثيل  ، وَل تَ كييف  ، وَل تَ عطيل  ، وَل تَ ريف  حَت   غريِ من ،   بهِ   الالئِق   الوجهِ 

ء  :  تعاَل  ََشْ َكِمْثلِِه  اْلَبِصري    َلْيَس  ِميع   الس  َو    التمثيَل ى  فَ فنَ  [11:  ]الشورى  َوه 

ء    :ه بقولِ   التكييَف و َو   :هبقولِ   والتعطيَل   التحريَف   ىفَ ونَ   ، َلْيَس َكِمْثلِِه ََشْ َوه 

 
ا  ِم    ِف َشء   م  بِه أو كانَ علَ بًا َل يَ ائِ ي تًا أو غَ مَ   كانَ   ا إنْ ، أم  ر  عليهِ قدِ فيام يَ   احلاِضِ   ي  احلَ بِ   ة  غاثَ واَلستِ   ة  عاذَ واَلستِ   ة  عانَ وجتوز  اَلستِ   (1) 

 تعال.  ك  باهللِوِش  م  ر  تعال؛ فهذا حم    اهلل إَل   عليهِ  ر  قدِ َل يَ 

َقه  الَوَلَد أو أْن يَ  َو ِمنه  أنْ رج  ؛ كأْن يَ قِدر  عليهِ لوق  ما َل يَ خَم   َو ِمنْ رج  يَ  : أنْ هوَ شعًا    المنوع   والرجاء   (2)   حو ذلك. يَه  ونَ شفِ َيرز 

  أن    : اعتقاد  ، والتكييف  هِ أو أسامئِ   اهللِ  صفاِت   : نفي  ، والتعطيل  دليل    عليه بدونِ   ل  يد  ال ذي  ى  عنَالَ   عنِ   اللفظِ   : رصف  التحريف    (3) 

 عي  م   ة  عَل كيفي   اهللِ صفاِت 
 .الخلوقيَ  لصفاِت  اهللِ من صفاِت  َشء   أي   ماثلةِ   : اعتقاد  ، والتمثيل  العقول   ه  ل  تتخي  ا م    نة 
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ِميع  اْلَبِصري    . الس 

-   ث  ، ونتحد  درِ القَ   َذاهب ِفي  كتَ نَ   ،إيامنًا وَيقيناً ا  نَقلوبَ   ملَ يَ   أنْ   تعال  اهللَ  سأل  ن

ِصَ   ذنب   مِ أعظَ عن  مِ القادِ  الدرسِ ِِف  -اهللِ شيئةِ بمَ   . ك   اهلل  به، وهو الش  ع 



 

 

15 
ُمٌذن

َ
َيٌهللُاٌبهأعظ  ٍبٌُعص ِّ

 

 به َي اهلُلُعِص ذنٍب ُمأعَظ

ناف  لإليامنِ به  تعاىَل   اهللُ   ذنب  ُعِصَ   مِ عن أعظَ   الدرسِ   ِِف هَذا   ث  نتحد     ، وهو م 

َلظ ْلم   :  تعاَل   قاَل اَم  ك  ، تعاىَل   باهللِ  كُ الرش    وهو   أَل ،  هِ حيدِ وْ وتَ   باهللِ َك  ْ الش  إِن  

  الذنِب   أي    :  النبي    : سألت  قاَل     سعود  مَ   بنِ   اهللِ  عن عبدِ ، و [ 13:لقامن]   َعظِيم  

»اهللِ  عندَ   م  أعظَ  قال:  هللِِ ؟  َعَل  جَتْ َخَلَقَك   َأْن  َو  َوه  ا  عليه[ «  نِد  عني  يَ :  د  والنِ   ،]متفق 

 . يَك الش  

 : ر  صغَ ك  أ، وِش أكرَب  ك  ِش  :وعانِ نَ  كُ والرش  

بِط  ن تاَب  لَ إَل    ه اهلل ر  غفِ يَ   وَل  ،نوِب الذ    م  أعظَ   هوَ   :األكَبُ   كُ الرش  ف  -   ، وهو حم 

ّلد    فهو خالد    ؛عليه ن ماَت ، ومَ املِ األعْ   جلميعِ  :  تعاَل   ، قاَل باهللِ   والعياذ    النارِ ِِف  خم 

   لَِك لَِن َيَشاء    ََل َيْغِفر  َأنْ   اهللَإِن وَن َذٰ َك بِِه َوَيْغِفر  َما د  ْشَ ْك بِاهللِ   ي  ْشِ َفَقِد    َوَمن ي 

َعظِياًم  إِْثاًم  ٰى  ِمن  :  تعاَل   وقاَل   ،[ 48:  ]النساء  اْفرَتَ ِذيَن  ال  َوإَِل  إَِلْيَك  أ وِحَي  َوَلَقْد 

َبِل   يَن  وَنن  ِمَن اخْلَارِسِ َوَلَتك  َلَيْحَبَطن  َعَمل َك  ْكَت  َلئِْن َأْشَ ن    اهللََقْبلَِك  َفاْعب ْد َوك 

اكِِرينَ  َن الش   .[ 66-65: ]الزمر م 

  و أ  ،هتِ بوبي  ر  ِِف    ثياًل مَ   وأ ا  يكً َش   هللِ  سان  اإلنْ   َل يعَ   أنْ   :األكَبِ   الرشكِ   وحقيقةُ 

 ه.ه وصفاتِ امئِ أْس  وأ  ،هتِ لوهي  أ  
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يكونُ   كُ والرش    - يَ كمَ   ا:ظاهرً   تارًة  أهَل دْ ويَ   ،األوثانَ   د  عب  ن    القبورِ   عو 

ي    ،ح  يذبَ ، أو  والغائبيَ   باألمواِت ، وَيسَتغيث   واألصنامِ    لغريِ   د  أو يسج    ،صّل  أو 

 تعال.  اهللِ

كُ  وتارًة يكونُ  - ،  فةِ ختلِ ال   اْللةِ  منَ   اهللِ  غريِ عََل   ليَ توك  ال   كِ كِش : اي  فِ َخ  الرش 

 يَب الغَ   م  ويعلَ   ق  ويرز    ق  ن خيل  هناك مَ   أن    د  ن يعتقِ مَ   أو،  قيَ نافِ ال    فرِ وك    كِ أو كِش 

ن ي طاع   هناك مَ   أن   د  يعتقِ   أو، اهللِ  لغريِ   العبادةِ   ِف رَص   جوازَ   د  أو يعتقِ ، تعاَل   اهللِ   معَ 

طلقةً  ب    ، أو أنْ اهللِ  معَ  طاعًة م   تأل   ةَ حمب    اخملوقً  َي 
ب  اَم ك  ه   .   اهللَ َي 

كِي َوحَمَْياَي َوَمَاِِت هللِِ:  تعاَل   قاَل  ْل إِن  َصاَلِِت َون س  يَك    ق  َرب  اْلَعالََِي ََل َشِ

ل  الْ ْسلِِميَ  لَِك أ ِمْرت  َوَأَنا َأو   .[ 163-162: ]األنعام َله  َوبَِذٰ

ِه    قاَل تعاَل: و ه  ِعنَد َرب  ْرَهاَن َله  بِِه َفإِن اَم ِحَساب  ًا آَخَر ََل ب    إِن ه  َوَمن َيْدع  َمَع اهلل ِ إَِلٰ

ْفلِح   ََل  ونَ  ي  ر 
 .[ 117:  الؤمنون]   اْلَكافِ

اهلل قانَ وَ  ودرِ القَ   َذاهبِفي  كتَ نَ ،  هِ ي  فِ وَخ   هِ رِ اهِ ظَ   الشكِ   منَ   ا    مِ القادِ   الدرسِ ِِف  ، 

 . ر  األصغَ  وهو الشك   ،الثان النوعِ   عنِ  -اهللِ شيئةِ بمَ - احلديَث  ل  كمِ ن  
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ُرٌ
َ
رُكٌاألصغ ِّ

 
 الش

 

 ُراألصَغ رُكالشِّ

الثان    عن النوعِ   الدرسِ   ِِف هَذا   ث  نتحد  ، وكِ الش    واعِ عن أنْ نا  حديثَ   ل  نواِص 

 : رُ األصغَ  كُ الرش  وهو:  أََل ، الشكِ  من أنواعِ 

ِشًكا،    :رِ األصغَ   كِ الرش  ب  رادُ الُ و  - َتسميت ه  ن ِة  الس  أو  الكتاِب  ِِف  جاَء  َما  ل   ك 

رِ   ج  َصاِحَبه  ِمَن اإلسالِم. وَدل ت الن صوص  الشعي ة  األخرى عَل أنه  َل خي 

 يل:يَ َما ، رِ األصغَ  كِ الرش  ِِف  ُل ا يدُخ وم   -

ياءُ  .1 ك  األَْصَغر  »إِن  َأْخَوَف    :  قاَل ،  الر  ْ م  الش  وا:  « قال  َما َأَخاف  َعَلْيك 

ول  اهلل ؟ قاَل اهللِ  يا رسوَل   ر  األصغَ   ك  ا الش  ومَ  ، َيق  َياء  َاِزي اْلِعَباَد    : الر  َل ْم َيْوَم ي 

: اْذَهب وا   م 
ْنَيا، َفا  إَِل بَِأْعاَمِلِ وَن ِِف الد  َراء  نْت م ت  ِذيَن ك  ْم  ال  وَن ِعنَْده  وا َهْل جَتِد  ْنظ ر 

أمحدَجَزاًء«   اإلمام  األلبان[.  ،]رواه  العبادِة  حَت   هوَ   :ياءُ والر    وصححه  أو    رِ الظ اهِ ِِف  سي  

 منه  ر   صدِ بقَ  ؛عنها  بار  اإلْخ   ها أوِ هار  إظْ 
ِ
 م. ؤيِة الن اِس وكسِب الّثناء

  ه اهللُلْ يعَ   ولْ   ،الّض     دفعِ   وأ   ،فعِ الن    لِب جلَ   ه سبب  أن    يشء  ِِف    قادُ العتِ  .2

َوالت    :  قاَل   . ذلَك ل  اسببً  َوالت اَمئَِم  َقى  الر  «  »إن   ك  ِشْ داودَوَلَة  أبو  وصححه    ،]رواه 

قى  :احلديِث ِِف  ال تي  ى  قَ بالر    والقصودُ   ،األلبان[  فهَ ال تي    الر  ي    وِ أا،  ناهَ عْ مَ   م  َل 

قى     أوِ   ،اإلنسانِ عََل    ق  عل  ي  َما    كل  هَي  :  والتًمئمُ   .باهللِ  كِ الش  عََل    لة  شتمِ ال  الر 



 

18 
 عطر املجالس 

  حرِ الس    منَ   نوع    : الت َولةِ ب  الرادُ و،  (1) هاوغريِ   العيِ   لدفعِ   كاِت المتلَ   أوِ   ،يوانِ احل

 . هِ والزوَج إل زوجتِ  ،هاوجِ إل زَ   الزوجةَ  ب  ب  َي   هأن    مونَ زع  يَ 

واهللِ  بغريِ   ِف لِ احلَ ك:  األلفاظِ ِِف    كُ الرش   .3   اهلل   شاءَ َما  :  القائلِ   ولِ قَ ، 

َفَقْد َكَفَر    ؛: »َمْن َحَلَف بَِغرْيِ اهلل ِ   قاَل ا،  ِه ، ونحوِ وفالن    ، ولوَل اهلل  َت وشئْ 

َك«   َأْشَ األلبان[َأْو  الرتمذي، وصححه  َشاَء  »:  قاَل  و  .]رواه  َما  وا:  ول  َتق  َوَشاَء    اهلل َل 

 .[ وصححه األلبان   ،والنسائي  ،داود  رواه أبو ]  «ث م  َشاَء ف الن   ،اهلل َوَلكِْن ق ول وا: َما َشاَء    ،ف الن  

 الر    ا منَ ، وعافانَ لِ العمَ   سنَ وح    ، الَص اإلْخ   ا اهلل  نَ رزقَ 
ِ
ِفي  كتَ نَ ،  هِ وكثريِ   هِ قليلِ   ياء

 من  الثاِن   كنِ الر    عنِ   -تعاَل   اهللِ  شيئةِ بمَ -  ث  نتحد    مِ القادِ   الدرسِ ِِف  ، ودرِ القَ   َذاهب

 . بالالئكةِ  ، وهو اإليامن  اإليامنِ  أركانِ 

  

 
يَِت  (1)  م  فَ ه  أمر   م  تِ م يَ أَن    همْ َلعتقادِ  ؛بذلك ميمة   الت  وس   هبا.  ظونَ م وَي 
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ٌ  اإليماُنٌباملالئكةِّ

 

 باملالئكِة اإلمياُن

  الثاِن   كنِ الر    عنِ   الدرسِ   ِِف هَذا   ث  نتحد  و،  اإليامنِ   كانِ ا عن أرْ نَ حديثَ   ل  كمِ نستَ 

كرَ وأَن    ،بوجوِدهم  نَ نؤمِ   بأنْ   ذلَك و  :بالالئكةِ   اإليًمنُ   وهو   هم  قَ ، خلَ مونَ م ِعباد  م 

نور    اهلل  واستعمَ من  َل هِ طاعتِ ِِف  هم  لَ ،  ويَ رَ أمَ َما    اهللَ  صونَ عْ يَ   ،  َما   فعلونَ هم 

ِه  :  تعاَل   اهلل   يقول    .رونَ ؤمَ ي   ب  ول  باَِم أ نِزَل إَِلْيِه ِمن ر  س  ل  آَمَن  آَمَن الر  َوالْ ْؤِمن وَن ك 

لِهِ  بِاهللِ س  ت بِِه َور   . [ 285]البقرة:  َوَماَلئَِكتِِه َوك 

بِاْلَقْوِل  :  فيهم     اهلل   قاَل ،  تعاَل   هللِ  طائعونَ   عباد    الالئكةُ و  - وَنه   َيْسبِق  ََل 

م بَِأْمِرِه َيْعَمل ونَ  وَن اهللََل     :  وقاَل   ،[ 27: ]األنبياء  َوه  ْم َوَيْفَعل وَن َما    َيْعص  َما َأَمَره 

ونَ  ْؤَمر   . [ 6: ]التحريم   ي 

ورَ وم    - قول  ةِ قي  اخَللْ   مُ صفاِت ِِف    دَ ا  تعاَل ،  هللِِ:  ه  اَمَواِت    احْلَْمد   الس  ِر 
َفاطِ

َباَع َيِزيد  ِِف اخْلَْلِق َما   ْثنَٰى َوث اَلَث َور   م 
اًل أ وِِل َأْجنَِحة  س  َواأْلَْرِض َجاِعِل الاََْلئَِكِة ر 

 َقِدير    اهللََيَشاء  إِن   
 
ء ل  ََشْ الاََْلئَِكة   لَِقِت  »خ  :    اهللِ  رسول    ، وقاَل [ 1:  ]فاطر  َعََلٰ ك 

َث َعْن َمَلك  ِمْن  أ  » :    ، وقاَل [رواه مسلم ]   «ِمْن ن ور   ِمْن مَحََلِة    اهللِ َماَلئَِكِة  ِذَن ِِل َأْن أ َحد 

نِِه إَِل َعاتِِقِه َمِسرَية  َسْبِع إِن  َما   ،اْلَعْرشِ  «َبْيَ َشْحَمِة أ ذ   . [ أبو داود رواه ] ِماَئِة َعام 

  حِي الوَ عََل    : وهو األمي    بيُل جِ   :يليَ َما    مًمهلِ أعْ هم وأسًمئِ   نْ م   دَ ورَ   قْد و  -
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وح  اأْلَِمي  َعََلٰ َقْلبَِك :  تعاَل   قاَل   :   ميكائيُل و،  [ 194- 193  :]الشعراء  َنَزَل بِِه الر 

 ُك لَ ومَ ،  ورِ الص  ِِف    فِخ بالن   ل  ك  وَ ال    :  افيُل وإرْس ،  األمطارِ   زالِ وإنْ   رِ طْ بالقَ   ل  ك  وَ ال  

احلَ الالئكةِ   ومنَ ،  واِح األرْ   بضِ بقَ   ل  ك  وَ ال    :   الوِت  ،  بونَ الكاتِ   رام  والكِ   ظة  فَ : 

 . تعاَل   اهلل إَل   مه م  علَ َل يَ  ن هم م  وغري    ، النارِ  نة  زَ وَخ  ،ةِ اجلن  نة  زَ وَخ 

ا  :  تعاَل   اهلل   ، يقول  مَت هم ومود  تَ ب  يض َم قتَ يَ   بالالئكةِ   واإليًمنُ   - و  َمن َكاَن َعد 

يَل َوِميَكاَل َفإِن   هللِ لِِه َوِجرْبِ س  ِه َور 
ْلَكافِِرينَ  اهللَ َوَماَلئَِكتِ و  ل   . [ 98 :]البقرة  َعد 

  النبي    عنِ   جاءَ َما    ذلَك ومن  ،  هيمذِ إليهم ويؤْ   يسءُ يُ َما    َب نِ تي  أنْ   مِ السلِ عَل  و  -

    َوالث وَم،  » :  قاَل ه  أن اْلَبَصَل،  َأَكَل  َمْسِجَدَنا َمْن  َيْقَرَبن   َفاَل  اَث،  ر  َفإِن     ؛َواْلك 

َيَتَأذ  الاََْلئِ  ِم ا  َتَتَأذ ى  آَدمَ َكَة  َبن و  ِمنْه   مسلم[   «ى  و]رواه  ل   :    هل  و ق  ذلَك ك ،  َتْدخ  »ََل 

  » وَرة   . ]رواه مسلم[ الاََْلئَِكة  َبْيًتا فِيِه َكْلب  َوََل ص 

  ، درِ القَ   َذاهب ِفي  كتنَ ُيم،  ذِ يؤْ َما    ب  ويتنِ   ،هم ب  وَي    ،بالالئكةِ   ن  ن يؤمِ م    ا اهلل نَجعلَ 

اهللِ-  مِ القادِ   الدرسِ ِِف    ث  ونتحد     أركانِ   منْ   الثالِث   كنِ الر    عنِ   -تعاَل   بمشيئِة 

ت ِب  وهو اإليامن   ،اإليامنِ   .بالك 
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ٌ بِّ

ُ
 اإليماُنٌبالكت

 

 ِببالكُت اإلمياُن

 ، وهو: اإليامنِ   من أركانِ   الثالِث   كنِ الر   عنِ   الدرسِ  ِِف هَذا ث  نتحد  

كتب  سلِ ر  عََل    اهلل   َل أنزَ َما    بجميعِ   نَ نؤمِ   أنْ ب  ذلَك و  :بالكتِب   اإليًمنُ  ،  ه من 

ج    . دينَ هتَ للم    دايةً وهِ  ،يَ العالَ عََل  ةً ح 

تي    كالتوراةِ   :لنا منها  ه اهللُسًم  ًَم  ب  -التخصيصِ عَل  -  ؤمنَ ونُ   - عََل    ا اهلل أنزلَ ال 

  ه اهلل لَ أنزَ ال ذي    بورِ والز  ،  ى  عيَس عََل    ه اهلل أنزلَ ال ذي    ، واإلنجيلِ موسى  

:    اهلل   يقول    .   د  حمم    يَ النبي    مِ خاتَ عََل    ه اهلل لَ أنزَ ال ذي    ، والقرآنِ   ودَ ادعََل  

 ِوَب   ق ول وا آَمن ا بِاهلل َوَما أ نِزَل إَِلْينَا َوَما أ نِزَل إَِلٰ إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعق 

وَسٰى َوِعيَسٰى َوَما أ وِِتَ الن بِي ونَ  ِم َواأْلَْسَباِط َوَما أ وِِتَ م   [.136]البقرة:   ِمن َرهب 

قاَل  ؛  لةِ  الُنز  الكتِب   ه منَ سبقَ ا  لَ   ناسخ  ، وهو  ةِ السًموي    الكتِب   مُ خاتَ   والقرآنُ   -

َهْيِمنًا    :  اهلل  َوم  اْلكَِتاِب  ِمَن  َيَدْيِه  َبْيَ  ل َا  ًقا  َصد  م  بِاحْلَق   َتاَب 
اْلكِ إَِلْيَك  َوَأنَزْلنَا 

َهْيِمنًا َعَلْيِه(    : هفقول    [ 48]الائدة:    َعَلْيهِ    مجيعِ عََل    حاكم    الكريمَ   القرآنَ   يض أن  قتَ يَ )َوم 

 . الكتِب  ه منَ سبقَ َما   جلميعِ  فهو ناسخ   ؛له  لطةَ الس    ، وأن  قةِ السابِ  الكتِب 

وحتريمِ حاللِ   بتحليلِ   ؛له  صُح والن    اهللِ  كتاِب   تعظيمُ   مِ السلِ عَل    ُب يِ و  -   ه 

واَلعتبارِ حرامِ  والعملِ وأمثالِ   هِ ِص َص بقَ   ه،  وتالوتِ ضاه  تَ قْ بم    ه،  حق  ،  ه،  تالوتِ   ه 
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 عنه.   والدفاعِ 

ث   ، ودرِ القَ   َذاهب   َنكَتِفي،  تضاه  قْ م  ب  ه والعمَل كتابِ   همَ فَ   اهلل    ناقَ رزَ    الدرسِ ِِف  نتحد 

لِ  ، وهو اإليامن  اإليامنِ  من أركانِ  عِ  الرابكنِ عن الر   -بمشيئِة اهللِ- مِ القادِ  س   . بالر 

 

  



 

 

23 
ٌ  اإليماُنٌبالرُّسلِّ

 

 سِلبالرُّ اإلمياُن

ث    ، وهو: اإليامنِ   كانِ من أرْ   عِ الرابِ   كنِ الر   عنِ  الدرسِ   ِِف هَذا نتحد 

 أم   كل  ِِف  َث بعَ  تعاَل   اهللَ بأن   نَ نؤمِ   أنْ ب ذلَك و :سلِ بالر   اإليًمنُ 
  ،  منهم رسوًَل   ة 

عبادةِ دْ يَ  إل  َش حدَ وَ   اهللِ  عوهم  َل  وأن  الطاغوِت   عبادةِ   واجتناِب   ، له  يَك ه   ، 

 به، فلمْ   اهلل    هم  لَ رَس أَ َما    ّلغوا مجيعَ م بَ ، وأَن  دونَ تَ هْ م    داة  ، ه  أ َمناء    قياء  تْ هم أَ كل  سَل  الر  

:  تعاَل قاَل    ،صوهنق  يَ   ولْ   ،اهم حرفً ِس أنف    زيدوا فيه من عندِ يَ   وا، ولْ غري  ول ي    ،مواكت  يَ 

  وَن نِذِريَن لَِئال  َيك  يَن َوم  ِ َبش  اًل م  س  ِل َوَكاَن اهلل   لِلن اِس َعََل اهللِر  س  ة  َبْعَد الر  ج   ح 

وا  :  تعاَل قاَل  و،  [ 165]النساء:    َعِزيًزا َحكِياًم  وًَل َأِن اْعب د  س   ر 
ة  ل  أ م  َوَلَقْد َبَعْثنَا ِِف ك 

وَت  اهللَ  [. 36]النحل:    َواْجَتنِب وا الط اغ 

سم  بمَ   -التخصيصعَل  -  نَ ونؤمِ   -   ، راهيمَ وإبْ   ، د  محم  ك،  منهم  اهللُى  ن 

 . والسالم   الصالة   عليهم   رامِ الكِ  سلِ الر   هم منَ وغريِ   ، ونوح   ،ى وعيَس  ،ىوموَس 

كومَ   - واحد    َب ذ  ن    : تعاَل   اهلل قاَل  ا  ولذَ ،  باجلميعِ   رَ كفَ   فقْد   ؛ منهم  برسالِة 

 َالْ ْرَسلِي ن وح   َقْوم   َبْت  الْ ْرَسلِيَ :  وقاَل   [ 105:  ]الشعراء  َكذ  َعاد   َبْت  :  ]الشعراء  َكذ 

 أم    كل    أن    ومعلوم    ،[ 123
إَل  برسولِ   ْت بَ كذ    ة  أن  ا،    هوَ   واحد    سول  برَ   التكذيَب    

 .  ال رِسلِ  دةِ ْح ووَ  ينِ الد   دةِ ْح وَ  تبارِ باعْ  سلِ الر   بجميعِ  تكذيب  
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َم  :  تعاَل اَم قاَل  ، ك  د  نا مم  بنبي    سَل الر    وجل    عز    اهللُ  مَ وقد ختَ   - د   َما َكاَن حم 

وَل   ْن َرس 
َوَلكِ ْم  ِرَجالِك  ِمْن  َأَحد   الن   اهللِ َأَبا    اهلل   َل ، وجعَ [ 40]األحزاب:    يَ بِي  َوَخاَتَم 

ْساَلِم ِدينًا َفَلن  :  تعاَل قاَل  ،  األديانِ   ه منَ قبلَ ا  ا لَ ه ناسخً دينَ ْقَبَل  َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ ي 

ينَ  َو ِِف اْْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ د  بَِيِدِه »  قاَل  و  ،[ 85:  ]آل عمران  ِمنْه  َوه  َم  ِذي َنْفس  حم  َوال 

ْؤِمْن بِال ِذي   ي  وت  َوَلْ  اِن  ث م  َيم  ِة َُي وِدي  َوََل َنِّْصَ م 
ََل َيْسَمع  ِِب َأَحد  ِمْن َهِذِه اأْل 

 . [ رواه مسلم]   « َكاَن ِمْن َأْصَحاِب الن ارِ أ ْرِسْلت  بِِه إَِل  

ه  كذيبِ لتَ   ؛ه، فهو كافر  ثِ بعَ مَ   بعَد     د  مم    رشيعةِ   ا غْيَ دينً   ُل يقبَ   اهللَ  بأن    مَ ن زعَ مَ فَ 

 ع    اعِ وإمْج  نةِ والس   للقرآنِ 
ِ
 . السلميَ  لامء

ُسِل َيقتيض مب َتُهم وُموالِتِم    - َفاَع عنُهمواإليًمُن بالر  ز  ذلَِك:    ،والد  َعز  وِم ا ي 

تعال:   اهلل  قال  هِبا،  واَلعتِبار   والسن ِة  القرآِن  ِف  َقَصِصِهم  ص   قراَءة   ن ق  ال   َوك 

َؤاَدكَ  ف  بِِه  َثب ت   ن  َما  ِل  س  الر   
ِ
َأنَباء ِمْن  وقال سبحانه:  [120:  دهو ]   َعَلْيَك   ،  ئَِك أ وَلٰ

ِذيَن َهَدى اهلل    م   ال  َداه   [. 90: األنعام]    اْقَتِدهْ  َفبِه 

م  لَ يعَ   أنْ   تعاَل   اهللَ  نسأل   آمَ نا  أثرَ تَ واقْ   ،سلِ بالر    نَ ن  هبم،  تَ واقْ   ،هم فى  دى 

ث   ، ودرِ القَ   َذاهب  َنكَتِفي  سِ اخلامِ   كنِ الر    عنِ   -بمشيئِة اهللِ-  مِ القادِ   الدرسِ ِِف  نتحد 

 . رِ اْلِخ  باليومِ  اإليامن  ، وهو اإليامنِ  كانِ من أرْ 
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 ِراآلِخ باليوِم اإلمياُن

أركانِ نَحديثَ   نستكمل   عن  ث   و،  اإليامنِ   ا  هَذانتحد    الركنِ   عنِ   الدرسِ   ِِف 

 وهو:  سِ اخلامِ 

  جازًما بأن  ا  َق تصديقً ن صد    بأنْ   ذلَك و  ،القيامةِ   يوم    وهو  :رِ اْلِخ   باليومِ   اإليًمنُ 

  ر  ستقِ ى يَ م، حت  أعاملِ عََل  ُيم  ازِ هم وي  ب  اِس َي    ، ثم  القبورِ   منَ   الناَس   ث  بعَ يَ     اهللَ

   م. لِ منازِ ِِف  النارِ  م، وأهل  لِ منازِ ِِف   ةِ اجلن   أهل  

بِاهللِ:  تعاَل قاَل   آَمَن  َمْن  اْلرِب   ن  
اْْلِخرِ   َوَلٰكِ و[ 177]البقرة:    َواْلَيْوِم  :  قاَل  ، 

 َْشْيًئا َوإِن ْظَلم  َنْفس   ت  َفاَل  اْلِقَياَمِة  اْلِقْسَط لَِيْوِم  ِمْثَقاَل َحب ة     َوَنَضع  الََْواِزيَن  َكاَن 

 َأَتْينَا هِبَا َوَكَفٰى بِنَا َحاِسبِيَ 
ْن َخْرَدل   . [ 47]األنبياء:   م 

  ، ونعيم    ،من سؤال   القربِ ِِف  يكون  اَم  ب  اإليامنَ   :نُ يتضم    رِ اْلِخ   باليومِ   اإليًمنُ و  -

ق    الناسِ   ببعِث   ، واإليامنَ وعذاب     م ، وحساهِب الحَشِ ِِف  هم  هم، وحِش بورِ من 

  ، ميِ طى باليَ ت عْ ال تي    تِب والك    ، والِّصاطِ   باليزانِ   ، واإليامنَ مأعاملِ عََل  هم  وجزائِ 

 أو من وَ 
ِ
 .  املِ بالش   هورِ الظ   راء

ْم إِن     : تعاَل   اهلل قاَل  ،  ِعظام    أهوال    القيامةِ   يومِ ِِف  و  - وا َرب ك  ق  َا الن اس  ات  َيا َأُي 

ل     َعام  َأْرَضَعْت َوَتَضع  ك 
ْرِضَعة  ل  م  يم  َيْوَم َتَرْوََنَا َتْذَهل  ك 

ء  َعظِ اَعِة ََشْ َزْلَزَلَة الس 
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َكاَرٰى َوَلٰكِن  َعَذاَب   م بِس  َكاَرٰى َوَما ه    َشِديد    اهللِ َذاِت مَحْل  مَحَْلَها َوَتَرى الن اَس س 

ه  َأْن َينْظ َر إَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َكَأن ه  َرْأي  َعْي  َفْلَيْقَرأْ :  قاَل  ، و[ 2-1:  ]احلج إَِذا   :»َمْن رَس 

َرْت  و  ك  ْمس   اْنَفَطَرْت   ،الش  اَمء   الس  ْت«  ،َوإَِذا  اْنَشق  اَمء   الس  وصححه  ]  َوإَِذا  الرتمذي  رواه 

 . [األلبان

فِ   ، وخاَف الطاعاِت   علِ فِ ِِف  ه  رغبت    ْت زادَ   :رِ اْلِخ   باليومِ   نَ آمَ ن  ومَ   -   علِ من 

  لمِ الظ    أو وقوعِ   ،العيشِ   بضيِق   اهلل   تالهم  ابْ   نِ مَ   ذلَك  ب، وتسَل  راِت نكَ  وال  العاِص 

بأن   يو  عليهم  مظالَِ   ونَ سرتد  يَ ا  مً لم  دَخ فيه  وإذا  وا  س  نَ   ةَ اجلن   الؤمنونَ   َل هم، 

وآَلمَ متاعبَ  كهم  دَخ   النارِ   أهَل   أن  اَم  هم،  مجيعَ س  نَ   -باهللِ  والعياذ  -ا  لوهَ إذا    وا 

 هبم.  ْت مر  ال تي   اِت لذ  الَ 

آِمنًِِت يأْ   نْ م    ا اهلل نَلَ جعَ    َنكَتِفي   .  د  ا حمم  نَ نبي    مرةِ ز  ِِف  ا  نَ وحَشَ   ،القيامةِ   يومَ   ا 

ث  و  ،درِ القَ   َذاهب اهللِ-  نتحد    عالماِت عن    مِ القادِ   الدرسِ ِِف    -تعاَل   بمشيئِة 

 . الساعةِ 
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ٌ ٌالساعةِّ

ُ
 (1) عالمات

 

 (1) الساعِة عالماُت

ث     ق  سبِ تَ ال تي  المات  العَ هي:  و، الساعة الماِت عَ عن  الدرسِ   ِِف هَذا نتحد 

 ه. صولِ ح    رِب ق  عََل   ل  وتد   ،القيامةِ  يومِ  قوعَ و  

إىلسيمِ قْ تَ عَل    َح لِ واصطُ   - وكُ ُص   : ها    - ِب الغالِ ِِف  -  رىغْ الص  ف  :بى غرى 

ومنها  طويلة    ة  بمد    القيامةِ   يومَ   ق  سبِ تَ  يتكر  -ىض  قَ وانْ   عَ وقَ َما  ،   -هوقوع    ر  وقد 

اَم ك  ع  سيقَ   وحتاًم ،  اْلنَ   ى حت    عْ ل يقَ َما  ومنها    ، ع  ويتتابَ   ر  يظهَ   زال  وَل يَ   رَ ظهَ َما  ومنها  

 . صدوق  الَ  ق  الصادِ  أخرَبَ 

كثْية  الص    الساعةِ   عالماُت و  - قبض  منها  ،غرى    ،نِ تَ الفِ   وانتشار    ،العلمِ   : 

من   ةِ النبو   عاء  اد  ، و(1) الزمانِ  ب  وتقار   ،والزَلزلِ  القتلِ  وكثرة   ،شِ الفواحِ  يوع  وش  

ث    اليَ دج    لِ ِقبَ   الف    : ]أِي   العالةِ   راةِ الع    فاةِ احل    ل  وتطاو    ،ر  ك 
ِ
ِِف    الشاةِ   عاةِ ر    [ قراء

  النهايةِ ِِف    اليهودِ عََل    سلميَ ال    انتصار    ثم    ،سلميَ ال  عََل    مِ داعي األمَ ، وتَ نيانِ الب  

 اْخ   مكانِ عََل    سلميَ فيها ال    نِ َل  ويد    ،ر  والشجَ   جر  فيها احلَ   م  يتكل    هة  مواَج ِِف  
ِ
  تباء

اَعِة  :    اهللِ  رسول  اَم قاَل  ك.  العالماِت   منَ   ها وغري    . .اليهودِ  اِط الس  »إِن  ِمْن َأْشَ

 

 . يدَ عِ البَ  ْت بَ ر  التي قَ  ةِ احلديثَ  قلِ الن  لِ ائِ وَس  رِ وف  تَ  عَ ه مَ : أن  ، وقيَل نِ ا مالز   رِ ه ِف آِخ َِّصِ ه وقِ تِ عَ ورس   فيهِ  ةِ كَ الرَب  ةِ ل  قِ بِ : قيَل  (1) 
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ْرَفَع اْلِعْلم   َأْن ي 
 (1)،    ، َجال  ب  اخْلَْمِر، َوَيِقل  الر  ْ َنا، َوَيْكث َر ش  ، َوَيْكث َر الز  َوَيْكث َر اجْلَْهل 

وَن خِلَْمِسَي اْمَرَأًة اْلَقي م  اْلَواِحد   ، َحت ى َيك  َوَيْكث َر الن َساء 
 . [ عليه متفق]  «(2)

ون  درِ القَ   َذا هبَنكَتِفي   اهللِ-احلديَث    ل  كمِ ،  عن    مِ القادِ   الدرسِ ِِف    - بَمشيئِة 

ربى.   عالماِت الساعِة الك 

 

ن ِة نبي ه صَل اهلل عليه وسلم، ويكون  رفع  العلِم بموِت  (1)    وال راد بالعلِم هنا: العلم  الشعي، وهو العلم  بكتاِب اهلل تعال وس 

ه  ِمَن الِعبَاِد، ولَ العلامء   مَحََلتِِه، وهم  َزاًعا َينْتَِزع 
كِْن َيْقبِض  الِعْلَم بَقبِْض  بالشيعة، كام ِف احلديث: »إن  اهلل َ َل َيْقبِض  الِعْلَم اْنتِ

، َفَضل   ئِل وا فأْفتَْوا بغرِي ِعْلم  اًَل، َفس  ه  وًسا ج  ؤ  َذ الن اس  ر  َ بِْق َعالًِا ات  َلاَمِء، حت ى إَذا َلْ ي   . وا وَأَضل وا« ]رواه البخاري[ الع 

. وَقْد َيكون    (2)  وَِنِن  ؤ  م  عَل ش 
: القائِ كوِر، أو بِسبِب  القي م  وِب والَقتِل، أو أن  الن َساَء َيلِْدَن اإِلَناَث َأْكثََر ِمَن الذ  بَِسبَِب احل ر 

 األوبِئَِة أو غرِي ذلك. 
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ٌ ٌالساعةِّ

ُ
 (2) عالمات

 

 (2) الساعِة عالماُت

عالماِت  عالماِت الساعِة، وحديث نا ِف هذا الدرِس عن    نستكِمل  حديَثنَا عن

اعِة الُكبى    ،القيامةِ   رِب ق  عََل  ها  ظهور    ل  يد    عظيمة    أمور  َي  ه و:  الس 
ِ
  زمن    وبقاء

 . العظيمِ   اليومِ  ذلَك  قوعِ لو   قصري  

َذْيفَة ْبِن أَ   -  اْلِغَفاِري  عن ح 
َعَلْينَا َوَنْحن  َنَتَذاَكر       بِي  َلَع الن اط    :َقاَل     ِسيد 

وا  َقال  وَن؟  َتَذاَكر  َما  ر  الس    : َفَقاَل:  َ »   : َقاَل   ،اَعةَ َنْذك  َن 
َحت  إِ وَم  َتق  َلْن  َقْبَلَها  ى  ا  َتَرْوَن 

آَيات   الد    ،َعْشَ  الش    ،ةَ اب  َوالد    ،اَل ج  َوالد    ،َخانَ َفَذَكَر  َمْغِرهِبَاَوط ل وَع  ِمْن    ، ْمِس 

َمْرَيَم   اْبِن  ِعيَسى  وَل  وَج   ،َون ز  َوَمْأج  وَج  وف    ،َوَيَأج  س  خ  َخْسف     :َوَثالَثَة 

ِق  ج  ِمنَ وَ   ،  بَِجِزيَرِة اْلَعَرِب َوَخْسف    ،َوَخْسف  بِالَْْغِرِب   ،بِالَْْشِ   آِخر  َذلَِك َنار  َتْر 

د  الن  ِهمْ اْلَيَمِن َتْطر   . [رواه مسلم ]«اَس إَِل حَمَْشِ

السلِ َيِ ِم ا  و  - عل  عِ ُب  الِفَتنِ ِم  انتِشاِر  العِ نَد  ِمَن  اإلكثار   وسؤال  بادَ :  اهللَ    ِة 

ِدينِِه، واجتناب   الث   عليهِ باَت عَل  عنها، كام يب   والب عد   بالعروِف   الِفَتن   األمر  

ون   النكِر  عِن  الن والنهي   قال صح   ْسِعِه.  وو  طاَقتِِه  َحْسَب  ِف » :    اِس  اْلِعباَدة  

 إَِل    (1)الَْرِج 
قل َب القلوِب ثب ت َقلبي  »، وكان من أكثر دعائه:  [ رواه مسلم]  «َكِهْجَرة  يا م 

 

نيا واَنامكِِهم فيه.  (1)  الِط األ موِر وَتب ِط الن اِس ِف َفساِد الد 
نا: وقت  الِفتَِن واختِ  الراد  بالَرِج ه 
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دينَِك  األلبان روا]  « عَل  الرتمذي وصححه  ، وقال [ ه   ،    :«   ه ْ َفْلي َغري  نَْكًرا  م  ْم  ِمنْك  َرَأى  َمْن 

ياَمنِ  َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعف  اإْلِ َيْسَتطِْع  َلْ  َفإِْن  َفبِلَِسانِِه،  َيْسَتطِْع  َلْ  َفإِْن  رواه ]  « بَِيِدِه، 

 . م[مسل

لهمَ  نسأل  اهللَ ِفي  كتنَ ،  نَ بطَ َما  منها و   رَ ظهَ َما  الفتنِ   ا ش  نَقيَ يَ  وأنْ ا،  نَ شدَ ا ر  نَ أن ي 

ث  و ، درِ القَ  َذاهب   سِ السادِ  الركنِ  عنِ  مِ القادِ   الدرسِ ِِف  -تعاَل   بمشيئِة اهللِ-نتحد 

 ه.ه وش  خريِ  رِ دَ بالقَ  وهو اإليامن   ، اإليامنِ  من أركانِ   واألخريِ 



 

 

31 
هٌِّ ِّ
ٌوشر  َدرٌِّخيرِّهِّ

َ
 اإليماُنٌبالق

 

 ِهوشرِّ ِهخرِي ِرَدبالَق اإلمياُن

ث    : وهو  أََل  ، اإليامنِ  أركانِ  من   سِ السادِ   كنِ الر   عنِ   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

 بقَ   ه ن   أوشر   خري    كل    بأن    نَ نؤمِ   بأنْ   ذلَك و  :هِ ورش    هِ خْيِ   رِ َد بالقَ   اإليًمنُ 
ِ
  اهللِ   ضاء

  وِح الل  ِِف  ه  عندَ   ذلَك   َب ، وكتَ يكونَ   أنْ   قبَل   يكون  َما  َعلَِم    تعاَل   اهللَ   وأن    ، هِ رِ وقدَ 

   كل    خالق    اهللَ  ، وأن  بمشيئِة اهللِ  إَل    َشء    ه َل يكون  ، وأن  الحفوظِ 
 
ا لَ   ال  وفع    ،َشء

 .   ريد  ي  

  اهللَ َأَلْ َتْعَلْم َأن   :ه لهوكتابتِ   يشء   لكل   ِق السابِ  هلمِ ا عن عِ بً ُمْ  تعاىَل  اهللُقاَل  -

لَِك َعََل   لَِك ِِف كَِتاب  إِن  َذٰ  َواأْلَْرِض إِن  َذٰ
ِ
اَمء ،  [ 70]احلج:    َيِسري    اهللَِيْعَلم  َما ِِف الس 

وَل اهلل ِ    :قاَل اَم  عنه   اهلل   َض رَ   العاصِ   و بنِ عمرِ   بنِ   اهللِ  عبدِ عن  و   َسِمْعت  َرس 

ول   بَِخْمِسَي    اللـه  َكَتَب  »  : َيق  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  الس  ل َق  خَيْ َأْن  َقْبَل  ِق 
اخْلاََلئِ َمَقاِديَر 

«   :َقاَل   ، َأْلَف َسنَة  
ِ
ه  َعََل الَْاء ِِف   النافذةَ   هُ شيئتَ مَ   ُمبّينًا  تعاىَل قاَل  و،  [ رواه مسلم ]  َوَعْرش 

وَن إَِل  َأنْ   :يشء    كل   ه  سبحانَ قاَل  و،  [ 29]التكوير:    َرب  اْلَعالَِيَ   اللـه  َيَشاَء    َوَما َتَشاء 

ْم َوَما َتْعَمل ونَ  اهلل وَ  م:وأعًمهلَ  الكائناِت  َق ه خلَ أن   ًحاُموض    . [ 96]الصافات:   َخَلَقك 

 :نَ نؤمِ  أنْ  رِ َد بالقَ   اإليًمنِ  ةِ صح   مِ ومن لوازِ  -

ْم َأن    :تعاَل اَم قاَل  ه كأفعال    ق  هبا تتحق    ًراواختيا  شيئةً مَ   للعبدِ   أن     • لَِن َشاَء ِمنك 
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َكل ف     :هسبحانَ قاَل  و  ،[28]التكوير:    َيْسَتِقيمَ  ْسَعَها  اهلل ََل ي  ]البقرة:    َنْفًسا إَِل  و 

286 ]. 

  َح نَمَ ال ذي  فهو    ؛ هشيئتِ ومَ   اهللِ   درةِ عن ق    خارجة    ه غري  درتَ وق    العبدِ   مشيئةَ   أن  و   •

وَن إَِل  َأن َيَشاَء    :تعاَل اَم قاَل  ك  اَلختيارِ عََل  ا  ه قادرً لَ وجعَ   ،ذلَك   العبدَ  َوَما َتَشاء 

 .[29]التكوير:   َرب  اْلَعالَِيَ  اهلل 

ا  عن    غاَب َما  و  ، ا بهوآمن   اه  نَمْ لِ ه لنا عَ نَي  بَ اَم  ف  ، هلقِ َخ ِِف    اهللِ   رس    رَ دَ القَ   بأن    ن  ونؤمِ    •

وآمن مْ ل  َس  به  ن  وأَل    ، انا  وأحكامِ أفعالِ ِِف    اهللَ  عَ نازِ   بعقولِ ه  القارصةِ ه  نا  وأفهامِ   ،نا 

 . ل  يفعَ   ام  ع   َل ي سأل    تعاَل   هوأن    ،ه البالغةِ كمتِ وحِ   التام    اهللِ  بعدلِ   بل نؤمن    ؛الضعيفةِ 

اهللَ  اخلريَ   رَ قد  ي    أنْ   الكريمَ   نسأل   أسبابَ   يَئ وُي    ،لنا  الر  قَ ويرز  ه،  لنا  به  نا  ضا 

ث    مِ القادِ   الدرسِ ِِف  و  ، رِ دْ القَ   َذاهب  َنكَتِفي   ، له  والطمأنينةَ  اهللِ -  نتحد    بمشيئِة 

 ه. ه وش  خريِ  رِ دَ بالقَ   اإليامنِ  راِت عن ثمَ  -تعاَل 
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َدرٌِّ

َ
ٌبالق ٌاإليمانِّ

ُ
َمرات

َ
 ث

 

 ِرَدبالَق اإلمياِن راُتَمَث

  اهللِ   لمِ بعِ   : اإليامنَ ن  ه يتضم  وأن    ، رِ دَ بالقَ   اإليامنِ    عنِ الاِض   الدرسِ ِِف  نا  ثْ حتد  

  لكل   ِق السابِ 
 
  َشء    ع  يقَ   ه َل، وأن  الحفوظِ  وِح الل  ِِف  ذلَك  َب ه كتَ ه سبحانَ ، وأن  َشء

   كل    ه خالق  ه، وأن  ه سبحانَ شيئتِ  بمَ إَل  
 
 . َشء

ث  و  ، ومنها: رِ َد بالقَ  اإليًمنِ  راِت مَ ثَ عن   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

  ،هذه احلياةِ ِِف     اهللَرِض يُ ًَم  ب  ِي والسع  والنشاطِ   لِ للعمَ   زِ احلوافِ   من أكَبِ   هأن    -

واإليامنِ تعاَل   اهللِعََل    لِ التوك    معَ   باألسباِب   ذِ باألْخ   مأمور    الؤمن  ف   بأن    ، 

، وهو  األسباَب   َق خلَ ال ذي    هوَ   اهللَ  ألن    ؛اهللِ    بإذنِ إَل    طي النتائَج عْ ت    َل  األسباَب 

َك :    النبي  قاَل  .  النتائَج   َق خلَ ال ذي   َينَْفع  َما  َعََل  بِاهللِ  ،»اْحِرْص  َوََل  َواْسَتِعْن   

ْل   ،زْ َتْعجِ  ء  َفاَل َتق  ْل   ،َلْو َأن  َفَعْلت  َكاَن َكَذا َوَكَذا   :َوإِْن َأَصاَبَك ََشْ ر   َقدَ   :َوَلكِْن ق 

ْيَطاِن«   ،َشاَء َفَعَل َوَما   اهللِ ل    ، »اْعَمل وا قاَل  و ]رواه مسلم[ َفإِن  َلْو َتْفَتح  َعَمَل الش  َفك 

 » َق َله 
لِ َيّس   لَِا خ   . ]رواه البخاري[ م 

ثَ   -   رَ طَ بْ وَل يَ   ،عليه   اهلل   مَ إذا أنعَ   الؤمن    رَ شك  يَ   أنْ   :رِ َد بالقَ   اإليًمنِ   راِت مَ ومن 

 َ اَم قاَل  ، كرَ ويتضج    عَ زَ وَل َي   ، يانْ الد    مصائِب   ببعضِ   اهلل   اله  تَ إذا ابْ  صرِبَ ، ويَ ويتكرب 

ن َقْبِل  :  تعاَل   اهلل  ْم إَِل  ِِف كَِتاب  م  ِسك  ِصيَبة  ِِف اأْلَْرِض َوََل ِِف َأنف  َما َأَصاَب ِمن م 
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لَِك َعََل   َأَها إِن  َذٰ رْبَ َكْياَل    (22)َيِسري     اهللِ َأن ن  وا باَِم ل  ْم َوََل َتْفَرح  َتْأَسْوا َعََلٰ َما َفاَتك 

ْم وَ  ور   اهلل  آَتاك  َْتال  َفخ  ل  خم  ب  ك 
ِ
 .[ 23-22: ]احلديد  ََل َي 

  د  س  َل ََي   ، فالؤمن  دِ احلَس   ذيلةِ رَ عََل  يض  قْ ه يَ أن    :رِ َد بالقَ   اإليًمنِ   راِت مَ ومن ثَ   -

فَ   اهلل   آتاهم  َما  عََل    الناَس  وقد  قَ رزَ ال ذي    هوَ   اهللَ  ألن  ه؛  ضلِ من  ، ذلَك لم    رَ هم 

 . هسمتِ وقِ  اهللِ  رِ قدَ عََل   ض  يعرتِ اَم  إن هَذا   هِ ه بفعلِ فإن    ؛هغريَ  د  َيس   حيَ  واحلاسد  

الثمَ   ومن  - عََل    الشجاعةَ   القلوِب ِِف    ث  بعَ يَ   رِ بالقدَ   اإليامنَ   أن    : راِت تلك 

  ؛ رة  قد  م   واألرزاَق   اْلجاَل   أن   ن  ا توقِ ألَن    ؛ العزائمَ ي فيها  قو  ، وي  الشدائدِ   هةِ مواَج 

ِصيَبنَا إَِل  َما    :تعاَل   اهلل اَم قاَل  له، ك  َب تِ ك  َما    إَل    اإلنسانَ   صيَب ه لن ي  وأن   ق ل ل ن ي 

َو َمْوََلَنا َوَعََل  اهلل َكَتَب  ِل الْ ْؤِمن ونَ  اهللِ َلنَا ه   .[ 51: ]التوبة  َفْلَيَتَوك 

ِس   ، هدينِ عََل  ا  نَ تَ ثب  وي    ،ا قينًا ويَ نا إيامنً زيدَ يَ   أنْ   نسأل  اهللَ ث  و  .لنا اخلتامَ   نَ وَي    نتحد 

   .اإلسالمِ  عن أركانِ  مةِ القادِ   الدروسِ ِِف  -بمشيئِة اهللِ-



 

 

 اإلسالمأركان 
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 ا اهلُلإلَّ ال إلَه : أْنشهادُة - تاِنالشهاَد

ث     يقوم  ال تي    اخلمسة    األركان  هَي  و،  المِ اإلْس   كانِ أرْ عن    الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 

، َشَهاَدِة َأْن ََل إَِلَه    :   رسول  قاَل  ،  المِ اإلْس   عليها دين   نَِي اإِلْساَلم  َعََل ََخْس  »ب 

اْلَبْيِت،    ،اهلل إَِل    َوَحج   َكاِة،  الز   
ِ
َوإِيَتاء اَلِة،  الص  َوإَِقاِم   ، ه  ول  َوَرس  ه   َعْبد  ًدا  َم  حم  َوَأن  

 . [متفق عليه]   َوَصْوِم َرَمَضاَن«

 . اهللِ  رسول    ادً حمم   ، وأن   اهلل إَل   َل إلهَ  أنْ  شهادة   :تانِ هادَ الش   هوَ  األوُل  كنُ فالر  

ي    ،المِ اإلْس   فتاُح مِ   الشهادتانِ   وهاتانِ   هبام،  إَل    المِ إل اإلْس   الدخول    مكن  وَل 

وا أْن َل إَلَه إَل  اهلل   :   اهللِ   رسول  قاَل   ، وأن   »أ ِمْرت  أْن أ َقاتَِل الن اَس حت ى َيْشَهد 

َكاَة، َفإَِذا َفَعل وا   ْؤت وا الز  اَلَة، وي  وا الص  ِقيم  ًدا َرسول  اهلل ِ، وي  َم  وا ِمن ي    ذلَك حم  َعَصم 

ْم وَأْمَواَل ْم إَل  بَحق  اإلْساَلِم، وِحَساهب  ْم عََل اهلل ِ«   . [ البخاري ]رواه ِدَماَءه 

 . ]رواه أبو داود[ َدَخَل اجْلَن َة«   اهلل  َكاَلِمِه ََل إَِلَه إَِل  : »َمْن َكاَن آِخر  قاَل و

َل    :ه ه بأن  بقلبِ   دَ ويعتقِ   ،ه بلسانِ   اإلنسان    يعرتَف   : أنْ «  اهللُإل    ل إلهَ »عنى  ومَ   -

بِ  ،باطلة  ا فإَن  واه ِس   العبودات  ا م  ، أ اهلل   بحقر إَل   معبودَ   . بالباطلِ  دْت وع 

  ه. حدَ وَ   ا هللِ، وإثباَت وى اهللِِس   ام  ع  ةِ  احلق  ةِ لوهي  األ    َي ف نَ عني  تَ   « اهللُإل    إلهَ ل  »فـ  
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ٌ ٌهللاٌٌُ-الشهاَدتانِّ

ا
:ٌأْنٌالٌإلَهٌإال

ُ
 شهادة

بِاهللِف  :تعاَل   اهلل قاَل   ْؤِمن  َوي  وِت  بِالط اغ  ْر  َيْكف  ْرَوِة   َمن  بِاْلع  اْسَتْمَسَك  َفَقِد 

ْثق ، وكل  ما ، [ 256]البقرة:   َى اْلو  : هو الشيطان  بَِد ِمن د وِن اهللِ تعالوالط اغوت   . ع 

إرْ ظمى  الع    الغاية  و بالعبادةِ راد  وإفْ   ،تعاَل   اهللِ  وحيد  تَ هَي    سلِ الر    سالِ من    ، ه 

اهلل   :تعاَل قاَل   وا  اْعب د  َأِن  وًَل  س  ر   
ة  أ م  ل   ك  ِِف  َبَعْثنَا  وَت   َوَلَقْد  الط اغ    َواْجَتنِب وا 

 . [ 36]النحل: 

  َنكَتِفي ،    ه الكريمِ نبي    دِي لَ   عيَ بِ ت  ال    صيَ خلِ ال    دينَ ال وح    هِ عبادِ   من  نا اهلل  لَ جعَ 

 هادةِ عنى َش عن مَ   احلديَث   مِ القادِ   الدرسِ ِِف    -شيئِة اهللِبمَ -  ل  كمِ ، ون  درِ القَ   َذاهب

 .   اهللِ  ا رسول  دً حمم   أن  
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   اهلِل رسوُل اًدحممَّ أنَّ: هادُةَش - تاِنالشهاَد

  :نا عندَ فْ وقد توق   ، المِ اإلْس   من أركانِ   األولِ  كنِ الر   عنِ  انَ حديثَ   ل  نستكمِ 

 .   اهللِ  ًدا رسوُل مم    أن   هادةِ َش 

وأن  تعاَل   عبد  هللِ  ًدا  حمم    بأن    اإلقرار    ا:ناهَ عْ ومَ   - لتبليغِ أرسلَ   اهللَ  ،  ه  دينِ   ه 

لن اِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا:   تعاَل اَم قاَل  ك  ةً كاف    لِق اخلَ   وهدايةِ  ًة ل    َوَما َأْرَسْلنَاَك إَِل  َكاف 

ْلَعالَِيَ  : تعاَل قاَل و ،[ 28]سبأ:   . [ 107]األنبياء:  َوَما َأْرَسْلنَاَك إَِل  َرمْحًَة ل 

ى عنه،  ََن َما    واجتناَب ،  رَ أمَ اَم  ه في، وطاعتَ أخرَبَ اَم  ب  ه  : تصديقَ ذلَك يض  قتَ ويَ   -

ئَِك  :  تعاَل قاَل  ،  عَ َش اَم   بإَل    اهلل   دَ  ي عبَ وأَل   َق بِِه أ وَلٰ ْدِق َوَصد  ِذي َجاَء بِالص  َوال 

ونَ  الْ ت ق  م   ي وَحٰى  :  قاَل  و   ،]الزمر[   ه  إَِل  َوْحي   َو  ه  إِْن  اْلََوٰى  ق  َعِن 
َينطِ  َوَما 

ول  إَِل  لِي َطاَع بِإِْذِن    :تعاَل قاَل  ، و[ 4-3:  ]النجم  س    ،[ 64]النساء:    اهللَوَما َأْرَسْلنَا ِمن ر 

ََل    :وجل    عز  قاَل  و ث م   ْم  َبْينَه  َشَجَر  ياَم 
فِ وَك  م  َك  َي  َحت ٰى  ْؤِمن وَن  ي  ََل  َك  َوَرب  َفاَل 

ِسِهْم َحَرًجا م  ا َقَضْيَت  وا ِِف َأنف  وا َتْسلِياًم َيِد  َسل م   . [ 65]النساء:   َوي 

الدخوَل    ن أرادَ لَ   ط  ي شرتَ   بْل   ،يلبِ القَ   عتقادِ ال   دِ ر  َج بمُ   الشهادتانِ   ح  ِص ول تَ   -

 ضاها. تَ قْ بم   هبام، والعمل   ظ  التلف   المِ اإلْس ِِف 

ث  ، ودرِ القَ   َذاهب  َنكَتِفي  ،  النبي    باعِ أتْ   من  نالَ يعَ   أنْ   نسأل  اهللَ   الدرسِ ِِف    نتحد 
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ٌ ًداٌرسوُلٌهللاٌٌِّ-الشهاَدتانِّ ٌمحما :ٌأنا

ُ
هادة

َ
 ش

ِس أَن   بونَ َس وََي  ،سلميَ ه بعض  ال  ل  ذنب  يفعَ عن  مِ القادِ  نعً  نونَ م َي   . ا ص 
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 يِنالدِِّفي  دعُةالِب

ث   هَذا   نتحد  يفعَ   الدرسِ   ِِف  ذنب   بعض  ل  عن  م  أَن    بونَ َس وََي   ، سلميَ ال    ه 

ِس  نعً  نونَ َي  ينِ ِِف البتِداُع  وهو: ، أََل اص   . الد 

ينِ ِِف    دعةُ والبِ  أو التعب د   ،  الشيعةِ ِِف  له أصل     ليَس اَم  ب  تعاَل   التعب د  هللِ هَي    :الد 

 .  ه الراشدونَ وَل خلفاؤ    عليه النبي    نْ ل يك  اَم ب تعاَل  هللِ

ْم    :هسبحانَ قاَل  ف  ،َل اكتمَ   قدِ   ينَ الد    أن    تعاَل   اهلل   وقد أخرَبَ  اْلَيْوَم َأْكَمْلت  َلك 

ِدينًا ْساَلَم  م  اإْلِ نِْعَمتِي َوَرِضيت  َلك  ْم  َوَأْتَْمت  َعَلْيك  ْم    نبي نا قاَل  ، و [ 3:الائدة]   ِدينَك 

    تَ ا  رً ذ  حم ليَس َما    هَذاَنا  َأْمرِ ِِف  َمن َأْحَدَث  »:  ينِ الد  ِِف    داِث واإلْح   عِ دَ البِ   نَ مِ ه   أ م 

َرد   َفهو  عليه]   «فِيِه،  رد  »عنى  ومَ   ،[ متفق  أْي «فهو  غري  مَ   :  : قاَل  و  ،مقبول    ردود  

بتَ وصيك  »أ   والسمِع والطاعِة وإنْ قْ م  اهللِ  َح   وى  مَ فإن    ؛بشي ا عبًدا  يَ ه  ِعْش منكم  ن 

فَس عْ بَ  اْخ رَي دي  بس  تِ ى  فعليكم  كثرًيا،  وس  تِ ن  الًفا  اخل  ن  ي  الهدِ لَ ِة   
ِ
  ينَ دِ الراِش   يَ ي  فاء

بالنواجِ وا هبا، وَعض  ك  تس   ثة   دَ فإن  كل  حم    ؛ثاِت األمورِ دَ اكم وحم  ِذ، وإي  وا عليها 

  » ، وكل  بدعة  ضاللة   . [ وصححه األلبان  أبو داودرواه ]بدعة 

ة  ع  اعتِ ، فمنها بَِد أنواع    عُ َد والبِ    كارِ كإنْ   :قادي 
ِ
  اعتقادِ ه، أو  وصفاتِ   تعاَل   اهللِ  أسامء

منَ   ِعصمةِ  غريِ البَشِ   أحد       
ِ
لِ   األنبياء س  أوِ السالم    عليهم    والر    النفعِ   اعتقادِ   ، 
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ٌ ينِّ ِّ

يٌالد  ٌفِّ
ُ
دعة  البِّ

 ِ  ِِف    كةِ والرَب   والّض 
 
   منَ   َشء

ِ
يعَ   األشياء اهلل  لْ ل  وغريِ ذلَك ك  ه  من    ذلَك   ، 

 . الشعِ ِِف  ليس لا أصل  ال تي  اَلعتقاداِت 

 : ، منهاواع  أنْ هَي و العملي ةُ  عُ البَِد : عِ البَِد  واعِ ومن أنْ 

  ،مشوعة    غريَ  صالةً   َث دِ َي   ، كأنْ الشعِ ِِف  ليس لا أصل   عبادة   داث  إْح  .1

ه  وغريِ   ،  النبي    ولِدِ مَ   ، كعيدِ مشوعة    غريَ   ا يادً أو أعْ   ،مشوع    غريَ   ا أو صيامً 

 . ثةِ ال حدَ  يادِ األعْ  منَ 

  الظهرِ   صالةِ ِِف    خامسةً   ركعةً   زادَ لو  اَم  ، كالشوعةِ   العبادةِ عََل    الزيادة   .2

 . ذلَك  مشوعيةَ  ادً عتقِ م    ادً تعم  م  

)بصوت     اجلامعي    كرِ كالذ  ،  مشوعة    غريِ   صفة  عََل    عبادة  مشوعة    تأدية   .3

 ِِف  دينِ اليَ  قبَل  ليِ ْج الر   سلِ وغَ  ،(1) (واحد  
ِ
 . ذلَك  مشوعيةَ  ادً عتقِ م   الوضوء

خي    الشوعةِ   للعبادةِ   وقت    تصيص   .4 كتخصيصِ الشع    ه  ْص ص  ل   يومِ   ، 

َش   النصِف  بصيام  وليلتِ   عبانَ من  فأصل  وقيام    ه    ،مشوع    والقيامِ   الصيامِ   ، 

 . إل دليل   تاج  ََيْ  قاِت األوْ   منَ  بوقت   ه  تصيَص  ولكن  

أْس    ب  عص  ى، والت  وَ الَ   باع  ، وات  ينِ الد    كامِ بأْح   اجلهل  :  عِ َد البِ   هورِ ظُ   باِب ومن 

 
ِ
عََل    ، واَلعتامد  ارِ ف  بالك    ه  شب  ، والت  ةِ ن والس    الكتاِب عََل  ها  قديم  وتَ   خاصِ األْش   ْلراء

أعظَ ، ومِ   النبي  عََل    والكذوبةِ   الضعيفةِ   األحاديِث  ل و  البِدعِ   باِب أْس   مِ ن  الغ   :  

 أو  وهوَ )
ِ
ء زاَد ِف مَحِد الَّش  اَوَزة  احلد  بأْن ي  ِه عَل ما َيستِحق  ونحو ذلك،  : جم  َذم 

 
ت  للتعليمِ  الالزمِ  ِف ذلك عَل القدرِ  قتَِّصَ ي   ، عَل أنْ التعليمِ  لِ ألْج  كانَ َما ى من ذلك نَثْ ي ستَ  (1)   . دائمة   بصورة    خذَ ، وَل ي 
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وَ وقيَل  ي ما َأَمَر اهلل  بِه ِف اَلعتقاِد أو الَقْوِل أو الِفعلِ عَ : تَ  ه   . (د 

نّةَ  ن يّتبع  نا م  لَ يعَ  أنْ  نسأل  اهللَ ن بَ  وأنْ  ،  النبي   س    ،ثاِت وال حدَ  نا البِدعَ ي 

ث  ، ودرِ القَ   َذاهب َنكَتِفي  الثان   الركنِ  عنِ  -بمشيئِة اهللِ- القادمِ   الدرسِ ِِف  نتحد 

 . وهو الصالة   المِ اإلْس   وعمودِ  المِ اإلْس  من أركانِ 
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ٌ
ُ
الة  الصا

 

 الُةالصَّ

ث    : الصالةُ  وهو  أَل ،  المِ اإلْس   كانِ  من أرْ الثاِن   كنِ الر    عنِ   الدرسِ   ِِف هَذا   نتحد 

ِل َوَبْيَ  : »اَم قاَل  ك  رِ والكافِ   مِ السلِ   بيَ   الفارقةُ هَي    الصالةُ و  - ج  إِن  َبْيَ الر 

اَلةِ  ْفِر َتْرَك الص  ِك َواْلك  ْ : »َرْأس  قاَل  اَم  ك  المِ اإلْس   عمودُ هَي  و،  [مسلم ]رواه  «  الش 

  » اَلة  ه  الص  ود  َوَعم   ، ْساَلم  اإْلِ العبُد   ُب ُياَس َما    أوُل هَي  و،  ]رواه الرتمذي[ اأْلَْمِر  ،  عنه 

فَس ْت دَ فَس   ، وإنْ هِ عملِ   سائر    َح ؛ صلَ ْت حَ صلَ   فإنْ  »إِن   قاَل  ،  هِ عملِ   سائر    دَ ؛   :

اْلَعْبد  َيْوَم   َاَسب  بِِه  َل َما َي  ه  َأو  َأْفَلَح    ؛َفإِْن َصل َحْت   ،اْلِقَياَمِة ِمْن َعَملِِه َصاَلت  َفَقْد 

«  ؛َوإِْن َفَسَدْت  ،َوَأْنَجَح   . ]رواه أبو داود والرتمذي والنسائي[َفَقْد َخاَب َوَخِّسَ

ة  َعْينِي ِِف  »  قاَل  فقد    ، يانْ من هذه الد      النبي    عيِ   ةُ ر  قُ هَي  و  - ر  ِعَلْت ق  َوج 

الةِ   [. به القلب   يح  سرَت ويَ  به العي   ر  قَ تَ َما : العيِ   رة  ]ق   .نسائي[رواه ال]   «الص 

ويَ العالَ   رب    وبيَ   العبدِ   بيَ   ِصلة    والصالةُ   - عنِ نْتَ هَي  ،     هى 
ِ
  الفحشاء

اَلَة َتنَْهٰى َعِن  إِن     :  اهلل قاَل    ، شوع  اها بخ  وأد    الص  ها بإْخ ن أقامَ ؛ لَ رِ نكَ وال   الص 

 َوالْ نَكرِ 
ِ
 .[ 45]العنكبوت:   اْلَفْحَشاء

:  اَم قاَل  ك،    اهللِ  رسولِ  دِي هَ   فِق وَ عَل  ها  تِ  بإقامَ إل    ح  ل تِص   والصالةُ   -

  » أ َصّل  وِن  َرَأْيت م  َكاَم  ف]متفق عليه[»َصل وا    أحكامِ   مِ تعل  عََل    َص َيرِ   أنْ   السلمِ عََل  ، 
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كتِ ه وكيفي  صالتِ   لي      النبي    عنِ   ْت وردَ اَم  ها 
 ذلَك ب   ناَل فيَ   ،وجه    لِ أكمَ عََل  ا  هم  تِ

   .العظيمَ  األجرَ 

  الصالةِ   كامِ عن أْح   -تعاَل   بمشيئِة اهللِ-  احلديَث   ل  ونستكمِ   هبَذا الَقدِر،  َنكَتِفي 

 . مةِ القادِ  الدروسِ ِِف 
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ٌ
ُ
هارة

ا
 الط

 

 هارُةالطَّ

ث   هَذا   نتحد  وهو    أََل   ،الصالةِ   ةِ صح    وطِ ش  من    ط  َش   عن  الدرسِ   ِِف 

 :هارةُ الط  

الط  عْ ومَ    ِث دَ احلَ   فاع  تِ ارْ   :الرشعِ ِِف  و،  ساخِ األوْ   منَ   النظافة    :غةِ الل  ِِف    هارةِ نى 

 . جاسةِ الن  وال  وزَ 

 : يِ سمَ إىل قِ  الطهارةُ  مُ تنقِس  ذلَك وب -

احلدَ   :ِث َد احلَ   منَ   طهارةُ ال:  األوُل   القسمُ  رَ   ، األكرب    ث  ومنه    ه  فع  ويكون 

سلِ   بالو    ه  فع  رَ   ، ويكون  ر  األصغَ   ث  ، ومنه احلدَ بالغ 
ِ
   الطهارة    ، وتكون  ضوء

ِ
،  بالاء

  رِ تعذ   عندَ  مِ أو بالتيم  
ِ
 . هِ خدامِ استِ عََل  درةِ الق   عدمِ أو  الاء

  باسِ الل  و  نِ البدَ   عنِ   النجاسةِ   بإزالةِ   ذلَك و  :النجاسةِ   منَ   طهارةُ الالثان:    القسمُ 

يَ   ّل  َص ي  ال تي    ضِ واألرْ  وَل  عن    عجزِ ال   حاَل   والرائحةِ   اللونِ   بقاء    ّض   عليها، 

 . النجاسةِ  عي   ْت إذا زالَ   ،امهِ إزالتِ 

  مي  اْلدَ   ول  بَ   :والكانِ   سِ والالبِ   نِ البَد   ها عنِ إزالتُ   ُب يِ ال تي    النجاساِت   ومنَ   -
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م  ه، والد  ت  رَ ذِ وعَ 
عْ   (1)    ه  أكل    مِ حر  ال    احليوانِ   ث  وْ ورَ   ول  منه(، وبَ   سريِ اليَ   فى عنِ )وي 

 ،(2) تة  يْ الَ   : النجاساِت   ، ومنَ (رانِ طاهِ   ه  ث  وْ ورَ   ه  ول  فبَ   ه  أكل    باح  ال    احليوان  ا  م  أ )  س  جِ نَ 

يَ فى  وُيعْ   .(4) ي  دْ ، والوَ ي  ذْ ، والَ (3)، والكلب  نزير  اخلِ و   ق  يُش ال تي    النجاسةِ   سْيِ عن 

 . امنهَ  زُ التحر  

جي  نْستَ ه يَ فإن    ؛أو غائط    ول  من بَ   يِ السبيلَ   منَ   ِج اخلارِ   إزالةَ   السلمُ   وإذا أرادَ   -

 
ِ
 . (5) اِه حوِ ونَ  الناديلِ  أوِ  باحلجارةِ  ر  جمِ ستَ أو يَ  ،بالاء

  َج إذا خرَ   هِ رجِ فَ   سلِ جي بغَ نْستَ بل يَ   ،ضوءَ الوُ   أرادَ   ًمكل    الستنجاءُ   هُ مُ لزَ ول يَ   -

ِره إذا خرَ  سلِ وغَ  ،هونحو   ول  منه البَ  ب   . ى منه  جَ نْفال ي ستَ  الريح  ا م  ، أ الغائط   منه   َج د 

وأبدانَ قلوبَ   اهلل   رَ ه  طَ  منَ نا  الَقدرِ   َنكَتِفي   .ةِ والعنوي    ةِ احلسي    رانِ األدْ   نا  ،  هبَذا 

 
ا ها، أذبحِ  عندَ  الذبيحةِ  منَ  ج  خير  ال ذي  : ك سفوح  الَ  الدم    هوَ س  النجِ  والدم   (1)  ا،  هَ كيتِ ذْ تَ  بعدَ  قى ِف الذبيحةِ بْ يَ ال ذي  الدم  م 

 . ، فهذا طاهر  دِ ، والكبِ حالِ ، والط  ، والقلِب ِف العروِق   يكون  ال ذي ك

اَم  فه   ،اجلرادِ  تة  يْ ، ومَ  ِف الاءِ إَل   عيش  َل يَ  وما  ،: السمك  تةِ يْ الَ  ى منَ نَثْ ، وي ستَ ذكاًة شعيةً  ل ي ذك  ال ذي  ت   الي  : احليوان  تة  يْ الَ  (2) 

  ،ها ونحوِ  نفساءِ واخل   باِب والذ   كالنملِ  سائل    له دم   ليَس َما  تة  يْ : مَ سةِ النجِ  تةِ يْ الَ  ى منَ نَ ثْ ي ستَ اَم ك .كاة  ذَ  بدونِ   لِ ا األكْ باَح م   طاهرانِ 

 ا. هَ أكل   يوز   َل  لكنْ  فهي طاهرة  

ات  ط  : »قاَل  (3)  ، أْن َيْغِسَله  َسبَْع َمر  ْم إذا وَلَغ فيه الَكْلب  ور  إناِء أَحِدك  اِب ه  ن  بالرت  : فإذا  النووي  قاَل ]رواه مسلم[،  « أ وَله 

ا  بعً ه َس غسل   َب وَج ا هَ أحدِ  طوبةِ ر   معَ  اطاهرً  ا منه شيئً  أو عضو   ،هعاب  أو ل   ،هعر  أو َش  ،هرق  أو عِ  ،هأو دم   ،هث  وْ أو رَ  ،هول  بَ  أصاَب 

 . بالرتاِب  ن  داه  إْح 

ه  يْ يَ ثَ نْ ه وأ  رَ كَ ذَ  سَل غِ يَ  منه: بأنْ  ، والطهارة  ه فتور  ب  عق  ، وَل يَ ق   وَل تدف  ذف  ، بال قَ الشهوةِ  عندَ  ج  ، خير  ج  لزِ  رقيق    : ماء  ي  ذْ الَ  (4) 

ش   الثوب  َما وأ ،ه(يْ تَ يَ ْص )ِخ  ا ه. أأصابَ ال ذي  عِ عَل الوِض  الاءَ  فرَي  ،  البولِ  بعدَ  أحياناً  ج  ، خير  ، غليظ  أبيض   : فهو ماء  ي  دْ الوَ م 

 . البولِ  منَ  منه: كالطهارةِ  والطهارة  

، وأَل  َيستجِمَر بَِرْوث  قاءِ اإلنْ  ِق حتق   ، معَ مَسحات   عن ثالِث  ل   يقِ أَل   ب  ها: ِي ونحوِ  أو الناديلِ  جارِ باألْح   امرِ جْ وِف اَلستِ  (5) 

رَتم  شعًا كاألوراِق التي فيها ِذكر  اهلل تعال أو   حم 
 الط عاِم ونحِو ذلك. أو َعْظم  أو َشء 
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ٌ
ُ
هارة

ا
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ث  و  . رِ األصغَ  ِث احلدَ   منَ  الطهارةِ  عنِ  مِ القادِ  الدرسِ ِِف  -بمشيئِة اهللِ- نتحد 
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 ضوِءالُو فُةِص

 بالو   ، وتكون  رِ األصغَ   ِث احلدَ  منَ  هارةِ الط   عنِ   الدرسِ  ِِف هَذا ث  نتحد  
ِ
 : ضوء

أَ  : »قال  ْقَبل  َصاَلة  َمن أْحَدَث حت ى َيَتَوض   . [ البخاري رواه ] «ََل ت 

َ  ، فإنْ ضوُء بًمء  طاهر  يكوَن الوُ  أنْ  طُ وُيشَتَ  - ه  ت  أو رائح  ،ه أو طعم    ،هلون   تغري 

ْ  ح  ، فال يِص جاسة  بنَ  به.  سال  واَلغتِ  ضوء  الو   زئ  وَل ي 

،  ةً بارَش مُ   ضوءِ الوُ   ضاءِ إىل أعْ   الاءِ   صوَل وُ   عُ منَ يَ َما    إزالةُ   :ضوءِ للوُ   طُ وُيشَتَ   -

 أو طِ  ،ميكة  َس   باغ  أو أْص   ،مع  أو َش   ، جي  أو عَ   ،من طي  
ِ
ه  ع  َض تال ذي  ك  رِ األظافِ   الء

 . ذلَك  أو غريِ  ،النساء  

وئِي َهَذا    النبي    أن    يِ الصحيحَ ِِف  و  - ض  َأ َنْحَو و  ث م  َصَل     ، قال: »َمْن َتَوض 

يِهاَم َنْفَسه  َغَفَر 
ث  فِ َد   ََل َي 

َم ِمْن َذْنبِِه« اهلل َرْكَعَتْيِ  . َله  َما َتَقد 

 : النبي   دِي هلَ  ِق الوافِ  ضوءِ الوُ  وصفةُ 

 . ةِ بالني   ظ  التلف   ع  ه، وَل ي َش لبِ ، بقَ ضوءَ الو    نوَي يَ  أنْ  -

 . ًثا ه ثالكّفيْ   َل غِس ثم يَ ، « اهللِ بسمِ »  :يقوَل  ثم   -

يَ   - بثالِث ا ثالثً   َق ستنِش ويَ   َض تمضمَ ثم  يَ ،  َغَرفات    ،  ثالثً وجهَ   َل غِس ثم  ا،  ه 
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ُ
فة  صِّ

 لِ إل أسفَ   بهةِ ى اجلَ نَنحَ : من م  ، وطوًَل ذنِ إل األ    ذنِ األ    ا: منَ رًض عَ   وحد  الوجهِ 

ها  رِ ظاهِ   سل  غَ   َب وَج   ةِ َش البَ   لون    هاورائِ   رى من ي    فيفةً ه َخ كانت حليت    فإنْ   .حيةِ الل  

وإنْ هانِ وباطِ  كثيفةً   ،  البَ ت غط    كانت    ب  وي ستحَ   هاظاهرِ   سل  غَ ِفي  كْ فيَ   ،ةَ َش ي 

 . هاليل  َت 

  داخل  ضمنَ   ق  رفَ )والِ   يِ قَ رفَ إل الِ   عِ األصابِ   راِف من أطْ   اه ثالثً يْ يدَ   َل غِس ثم يَ   -

 ى. ّْس نى ثم الي  مْ ه الي  بيدِ  بدأ  (، يَ لِ ْس الغَ 

 جديد  يْ ذنَ ه وأ  رأَس   َح مَس ثم يَ   -
 
مِة رأِسه  يْ دَ ر  بيَ أن يم    ه:ت  فَ ، وِص ه بامء قد  ه من م 

قَ اَم  ر  هبمنه؛ أي: يم    بدأَ ال ذي  إل الوِضِع  ا  د هَ فاه، ثم ير  إل قَ  مِة  ِمن  فاه إل مقد 

دِخ (1) رأِسه نَ ِِف    يِ ابتَ ه السب  يْ عَ صب  أ    َل ، ثم ي    مرةً   هيْ امَ ه بإهْب يْ نَ أ ذ    رَ ظاهِ   َح مَس ه، ويَ يْ أ ذ 

 . واحدةً 

يَ   - يَ اثالثً   يِ عبَ الكَ   ه معَ يْ لَ ْج رِ   َل غِس ثم  الي  مْ بالي    بدأ  ،  ثم  والكَ ّْس نى  :  انِ بعْ ى، 

   .دمِ والقَ  الساِق  لِ فِص مَ  عندَ  زانِ البارِ  امنِ ظْ العَ 

فُ   -  أعْ   بيَ   الرتتيب    : ضوءِ الوُ   روضِ ومن 
ِ
 الو    ضاء

ِ
وأَل  ضوء يَ ،    بيَ   َل فِص  

 . طويل    ليه بفاصل  يَ ال ذي و ضوِ الع  

ًدا عبد  اهللِ د  أْن َل إلَه إَل  أشهَ »  :ضوءِ الوُ   بعَد   يقوَل   أنْ   ن  وُيَس   - م     اهلل ، وأن  حم 

 . [ رواه مسلم]   «هورسول  

 
أِس ِمن الش  عنِ  نَزَل َما  ح  وَل يب  َمس (1)   عِر. الر 
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منَ لْ عَ اْج   م  الله   منَ لْ اجعَ و  ، ابيَ التو    نا    ، درِ القَ   َذا هبِفي  كتَ نَ   ، رينَ تطه  ال    نا 

 عن أْخ   مِ القادِ   الدرسِ ِِف    -اهللِ  شيئةِ بمَ -  ث  ونتحد  
 
ِِف    الناسِ   فيها بعض    ع  يقَ   طاء

 هم. ضوئِ و  
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طاء 
ْ
 أخ

 

 وِءُضالُوِفي  طاٌءأْخ

 الو     عنِ الاِض   الدرسِ ِِف  نا  ثْ حتد  
ِ
ث  ، وهِ وصفتِ   ضوء عن    الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 

 ا: ، فمنهَ هم ضوئِ وُ  عنَد  الناسِ  فيها بعُض  عُ يقَ  طاء  أْخ 

 لإلفْ   الدائمةِ   اللجنةِ   لامء  ع  قاَل  ،  شاِق نْ والستِ   ضةِ ضمَ الَ   ركُ تَ   -
ِ
)تاء   ِت ثبتَ : 

 ض  الو  ِِف    شاق  نْ واَلستِ   ضة  ضمَ الَ 
ِ
فِ   وء ِِف    النِ داِخ ا  ه، وهَ وقولِ     النبي    لِ عْ من 

 .(1) (ا منهاَم واحدً  كَ أو ترَ  ، اَم هن تركَ مَ  وء  ض  و   ح  ِص ، فال يَ الوجهِ  لِ ْس غَ 

  أوَل اَم  هسلِ بغَ   ، واَلكتفاء  ينِ اليَد   معَ   يِ ف  الكَ   لِ ْس غَ   عدمُ :  طاءِ األْخ   ومن تلَك   -

 
ِ
غَ حت    ينِ اليدَ   معَ   يِ الكف    َل غِس يَ   أنْ   والصواب  ،  الوضوء لو    أولِ ِِف  اَم  هلَ َس ى 

 
ِ
  أوَل اَم هسل  غَ ، فَ الوضوء

ِ
 . واجب   ينِ اليدَ  معَ اَم هسل  ، وغَ ب  ستحَ م   الوضوء

 أوِ   عبيِ الكَ   أوِ   يِ قَ رفَ الِ   سلِ غَ ِِف    ُل التساهُ   أوِ   ركُ : تَ الوضوءِ ِِف    طاءِ األْخ   ومنَ   -

قال: »َوْيل      النبي    أن    احلديِث ِِف    دَ ورَ اَم  ك  ِِف ذلَك   عيد  الوَ   ، وقد جاءَ يِ بَ قِ العَ 

وَء«    ،الن ارِ  لِْلَْعَقاِب ِمنَ  ض  وا اْلو   . الَقَدمِ  ر  مؤخ    هوَ  :والَعِقُب  ]رواه مسلم[ َأْسبِغ 

ِصبه    همِ دَ قَ عََل    ظ فر    عَ وِض مَ   كَ رَ تَ   اًل رج      النبي    أىرَ و    ل ي 
ِ
ضوء قاَل  ، فماء  الو 

وَءَك«   ، »اْرِجعْ له:   ض  اًل رَ     النبي    أن  »   :حديث  ِِف  ، و]رواه مسلم[   َفَأْحِسْن و    أى رج 

 
 (.78/ 4) الدائمةِ  تاوى اللجنةِ فَ  )1)
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ل  ي صّّل،   َقَدَمِه  َظْهِر  الد  وِِف  قْدَر  ِص   مِ رهَ َعة   ي  الاء  بْ ل  النبي    ،ها  ِعيَد    أنْ     فأَمَره   ي 

 . [وصححه األلبان أبو داود ]رواه  «الوضوَء والصالةَ 

 أعْ   سلِ غَ ِِف    الزيادة    :الوضوءِ ِِف    طاءِ األْخ   ومنَ   -
ِ
 الو   ضاء

ِ
  رَ ها أكثَ أو بعِض   ضوء

 . نةِ للس    ف  خمالِ  هَذا، وات  مر    من ثالِث 

   دامِ خْ استِ ِِف    اف  اإلرْس   :الشائعةِ   طاءِ األْخ   ومنَ   -
ِ
َوََل    :يقول    تعاَل   ، واهلل الاء

فِيَ  ب  الْ ّْسِ
ِ
ف وا إِن ه  ََل َي    . [ 31]األعراف:  ت ّْسِ

 تِ ، واقْ   هِ ي  نبِ   دِي باع هَ َلت    ا اهلل  نَقَ وف  
ِ
ث  و  ،هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي ،  هِ رِ أثَ   فاء ِِف    نتحد 

 . يِ اخل ف  عََل  سِح الَ   كامِ عن أْح  -شيئِة اهللِ بمَ - مِ القادِ   الدرسِ 
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َ
ٌون ٌوالَجْوَرَبينِّ ينِّ

ا
ف
ُ
ىٌالخ

َ
 املسُحٌعل

 

 ماِهحِووَن نِيَبَرْوواجَل نِياخُلفَّعَلى  املسُح

ث  ، وهارةِ الط    كامِ عن أْح   احلديِث ِِف    ناه  أْ دَ ابتَ َما    ل  نواِص    الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 

 . (1)مهاونحوِ  يِ ربَ وْ واجَل  يِ اخُلف  عَل  السِح : عنِ 

ر   مَ هِ لعبادِ   تعاَل   اهللِ  منَ   خصة  وهو  الشيعةِ ِِف    التيسريِ   رِ ظاهِ ، وهو من    هذه 

 . حةِ مْ الس  

 : وط  رُش  أربعةُ   يِ اخُلف  عَل   السِح  جلوازِ  طُ وُيشتَ  -

 . سِ النجِ   ف  اخل  عََل   السح   صح  ، فال يَ ا طاهرً  اخُلف   يكونَ  أنْ  الرشط األول:

 .أْن َيلبَسهًَم عَل طهارة   الرشط الثان:

؛  أْن يكوَن السُح ِِف احلَدِث األصَغرِ   الرشط الثالث: ا إذا كان احلَدث  أكرَبَ ، أم 

 فيِجب  أْن خَيَلَعهاَم ويغتِسَل.

دِة رَشًعاأْن يكوَن الَسُح ِِف    الرشط الرابع: ِة الُحد  قيِم  الد  ، وهي: يوم  وليلة  للم 

ويبدُأ حساُب  ساعًة(،    72ساعًة(، وثالثة  أيام  بلياليِهن  للمسافِِر )أي:    24)أي:  

 
ا ، أمصنوًعا من ِجلد   ويكون   ،يهِ مَ ِف قدَ  ه اإلنسان  س  لبَ يَ َما  هوَ  :ف  اخل   (1)    ه منَ يْ دمَ ِف قَ  ه اإلنسان  س  لبَ يَ َما : فهو  ورب  اجلَ م 

عَر َما ذلك، وهو  أو نحوِ   ،امشِ أو الق   ،انِ ت  أو الكَ  ،طنِ أو الق   ،الصوِف  ّ ف  ي   (. اِب  )بالش 
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ِة السِح:  من أوِل َمسح  بعَد انتِقاِض الطهارِة.  ُمد 

 

 :يِ ف  اخلُ عَل  السِح  فةُ ِص و -

، ثم  يهِ لَ رْج   أصابعِ عََل    يِ تَ بلولَ ه مَ يْ يدَ   أصابعَ   عَ يَض   ، بأنْ اخل ف    َلعْ أ  َح  يمسأنْ 

 . هِ ساقِ  دأِ بتَ م  ها إل رَ مر  ي  

لو  »:   ، وَل يمسَح أسفَل الَقَدِم؛ لقوِل عّل  بِن أِب طالب  السَح   رَ كر  وَل ي  

أِي َلكاَن أسَفل  اخلف  أَ  ين  بالر  ، وقد  َل وْ كاَن الد  رأيت  رسوَل   بالسِح ِمن أعاله 

يهِ اهِ اهلل ِ صَل  اهلل   عليِه وسل َم يمَسح  عَل ظَ  ف   . وصححه األلبان[ الرتمذي]رواه   «ِر خ 

اهللَ الَقدرِ   َنكَتِفي ،    ليَ رَس ال    سيدِ   نةِ س    باعَ وات    ،الدينِ ِِف    الفقهَ   نسأل     ، هبَذا 

ث  و  الو   ضِ عن نواقِ   -بمشيئِة اهللِ- مِ القادِ  الدرسِ ِِف  نتحد 
ِ
 . ضوء
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 ضوِءالُو ُضنواِق

ث   اإلنساِن   عَل التي إذا طَرَأت   ضوءِ الوُ  ضِ نواقِ عن   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

ضوَءه    ، وهي كالتاِل: أفَسَدْت و 

 

البَ َج رَ خَم ا  )وهَ   :يِ السبيلَ   منَ   اخلارُج   أولً: فكل  والغائطِ   ولِ ا  تَ (،    ض  نق  ها 

 . ءَ ضوالو  

 اإلغْ   أوِ   ، نونِ باجل    هطيُت غْ أو تَ   العقلِ   واُل زَ   ثانيًا:
ِ
ْكرِ   أوِ   ،امء الس 

  ؛ ألن  مِ النوْ   أوِ   ،(1)

ينق    ِق ستغرِ ال    غري    القليل    النوم  ا  م  ، أِث دَ احلَ   خروِج   ة  ن  ظِ مَ   ذلَك    ضوءَ الو    ض  فال 

 . [الريِح  روِج ، كخ  َث لو أحدَ   ِث دَ باحلَ  سان  فيه اإلنْ  ر  شع  يَ ال ذي وهو ]

رَة: لِ اإلبِ   حلمِ  أكُل   ثالثًا: اًل َسَأَل َرسوَل اهللِ َصَل   ؛ حلديِث جابِر بِن َسم  أن  َرج 

أ  ِمن حل  وِم اإلبِِل؟ قاَل: َنَعمْ » اهلل   عليه وسل َم:   . [ رواه مسلم]   «أَتَوض 

  ضوء  الو    وط  واألْح   ،(2)باشًة بال حائل  م    ِج رْ فَ ال  مس  :  ِف  العلمِ   أهُل   َف واختلَ 

 منه. 

 
َب اخلمرِ  ومعلوم  أن   (1)  ِذيَن آَمن وا إِن  َيا : تعاَل  اهلل قاَل ، الذنوِب  من كبائرِ  وال سكِراِت  ش  َا ال  َواألَْنَصاب   اَم اخْلَْمر  َوالَْيِّْس  َأُي 

ونَ  ح 
ْفلِ ْم ت  يَْطاِن َفاْجتَنِب وه  َلَعل ك   [. 103]النساء:   َواألَْزَلم  ِرْجس  ِمْن َعَمِل الش 

ب   ، أو حلقةِ الّذكرِ  مس   (2)   .اأو صغريً  اكبريً  الغريِ  ِج رْ ها، وكذلك مس  فَ َج رْ فَ  ْت إذا مس   ، وكذلك الرأة  رِ الد 
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َ   أنْ   ه:ضوؤُ وُ   َض انتقَ   نِ مَ عَل    مُ ويرُ   -   أنْ    بعدَ إَل    الصحَف   مس  يَ   أو،  ي صّل 

 . أَ يتوض  

أَ ن  ومَ   - ه الوضوء    ؟َل   أمْ حَدَث أ  هل  ،ثم  شك    ،توض    اليقيَ  ؛ ألن  فإن ه َل يلَزم 

 . بالشك   زول  ( َل يَ ضوء  )وهو الو  

أَ   ،ثم  شك    ، ن أحدَث مَ   ذلَك وك  - ه الوضوء  فإن    ؟ أو َل  هل توض    ألن    ؛ه يلَزم 

 . بالشك   زول  ( َل يَ )وهو احلَدث   قيَ اليَ 

ا    - ، وا؛  ناسيً   طهارة     عَل غريِ َل  ن َص مَ وأم  باطِلة  ه   ا  عليه إعاد  يب  َفصالت  ت 

أ.   بعَد أْن يتوض 

الَقدرِ   َنكَتِفي،  ِح الصالِ   لِ والعمَ   عِ النافِ   للعلمِ   اهلل   ناقَ وف   ث  و  ،هبَذا  ِِف    نتحد 

 . الغ سلِ  باِت موجِ عن   -شيئِة اهللِ بمَ - مِ القادِ   الدرسِ 
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ٌ سلِّ

ُ
ٌالغ

ُ
بات  موجِّ

 

 الُغسِل باُتموِج

فيثْ حتد   أْح   َق سبَ اَم  نا  ث  ، ورِ األصغَ   ِث احلدَ   منَ   الطهارةِ   كامِ عن  هَذا   نتحد    ِِف 

 : عن   الدرسِ 

 

 : كالتاِل  وهي ،الُغسلِ  باِت موجِ  -

 . الني    َل نزَ فأَ   الن ائم    مَ لَ إذا احتَ   ذلَك وك  ، ظةِ قَ اليَ ِِف  بَِشْهوة     ني  الَ   خروُج   أولً:

  عنِ   دَ ورَ ا  لَ   ؛زال  للمني  إنْ معه     ْل َيص    ، ولو لْ ِج رْ الفَ ِِف    رِ كَ الذ    إيالُج   ثانيًا:

قالأن      النبي   اأْلَْرَبعِ   : ه  َعبَِها  ش  َبْيَ  َقَعَد  َتانَ   ،»إَذا  اخْلِ َتان   اخْلِ َفَقْد    ؛ ث م  َمس  

  » ْسل  إِيالج  رأِس  :  «اخلتانَ   تان  اخلِ   مس  »  :هبقولِ   والقصود    .]رواه مسلم[ َوَجَب اْلغ 

َكِر ِف الَفْرِج   . الذ 

جل    فلو َجاَمعَ  ، حتى ولو ل    الر  ؛ فيجب  عَل كلر منهام اَلغتسال  زوَجَته 

نِزل النّي.   ي 

 .-بالن سبِة للمرأة- اسِ فَ الن    وِ أ ضِ احليْ  دمِ  انقطاعُ  ثالثًا:
 

حدث  ومَ   - عليه  هُ   :أكبُ   ن  الُ   عُ ُيمنَ ا  م    عُ َيمتنِ   فإن    رَ أصغَ   اثً حَد   ُث حدِ منه 

   احلائَض إَل  -   القرآنِ     له قراءة    ل  ه َل َيِ أن    عليه:  زيُد ويَ   ،( ِف الصحَ   ، مس  )الصالةِ 
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  ِث حدِ للم   وَل يوز  ،  -الصحِف  مس    من دونِ  القرآنِ   قراءة  اَم  ل   فيجوز    ساءَ فَ والن 

 . (1)السجدِ ِِف   َس يلِ  أنْ  أكرَبَ ا حدثً 

َيِ أن  اَم  ك َل   فَ والن   احلائضِ   طء  وَ   ل  ه 
ِ
طالق  ساء وَل    الصوم  اَم  عليه  م  وَير  ها،  ، 

 . الصالةَ   انِ ضي قْ وَل تَ  مِ والص  قضاء  اَم عليه و  ،والصالة  

الن افَِع والَعَمَل الصالَِح  الِعلَم  َقنا  تعال أن يرز  الَقدرِ   َنكَتِفي،  نسأل  اهللَ    ، هبَذا 

ث  و    .الصحيحةِ  الغ سلِ   عن صفةِ   -بمشيئِة اهللِ- مِ القادِ  الدرسِ ِِف  نتحد 

  

 
حِدِث  ويوز   (1)  وا َما  ي؛ لقولِِه تعال: دِ السجِ ِف   الرور   للم  َكاَرٰى َحت ٰى َتْعَلم  اَلَة َوَأنت ْم س  ِذيَن آَمن وا ََل َتْقَرب وا الص  َا ال  ا َأُي 

ن بًا إَِل  َعابِِري َسبِيل  َحت ٰى َتْغتَِسل وا وَن َوََل ج  ول   [34]النساء:  َتق 
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ٌ ٌمَنٌالَجنابةِّ سلِّ

ُ
ٌالغ

ُ
 صفة

 

 نابِةاجَل مَن الُغسِل صفُة

ث   ،    النبي    عنِ   ْت وردَ اَم  ك  نابةِ اجلَ   منَ   ُغسلِ لا  صفةِ عن    الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 

 : كالتاِِل هَي و

سَل نْيَ  .1  . هِ لبِ بقَ  وي الغ 

 ه. َج رْ فَ  ل  غِس يَ ثم ،  اثالثً  هِ يْ يدَ   ل  غِس ويَ  ،ي سم  ي   ثم   .2

 . ا كاماًل ضوءً و   أ  يتوض   ثم   .3

ي ثالثً   هِ رأِس عََل  ثو الاءَ ََيْ  ثم   .4  .(1)هِ عرِ َش  نابَت مَ ا، ي رو 

  ه  جسدَ   م  عم  ، وي  األيَّسِ   ثم    ، نِ ه األيمَ شق  عََل    هِ جسدِ عََل    الاءَ   فيض  ي    ثم   .5

 
ِ
رو    ،بالاء   نَ ليتيق  ؛  هِ جسدِ عََل    هِ يدِ   إمرار    ب  ستحَ ي  ، وهِ جسدِ ِِف    عرِ الش    ي منابَت وي 

  صوَل و  
ِ
 .الَبَدنِ   إل مجيعِ   الاء

سلِ   صفة  هَي    هذهو عن    يِ الصحيحَ ِِف  اَم  ، ك  النبي    عنِ   الواردة    لِ الكامِ   الغ 

قالَ   اهلل   َض رَ   عائشةَ  اهلل ِ  :  ْت عنها  ول   َرس  ِمنَ   »َكاَن  اْغَتَسَل  َغَسَل   إَِذا  اجْلَنَاَبِة 

اَلةِ   ،َيَدْيهِ  وَءه  لِلص  ض  َأ و  ل  ث م  اْغَتَسَل   ،َوَتَوض  َ ل  بَِيِدِه َشَعَره  َحت ى إَِذا َظن  َأن ه   ، ث م  خي 

ات   َته  َأَفاَض َعَلْيِه الاَء َثاَلَث َمر    : َوَقاَلْت   ،ث م  َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ   ، َقْد َأْرَوى َبَشَ

 
 . سلِ الغ   ها عندَ ضفائرِ  قض  نَ  عَل الرأةِ  ب  وَل ِي  (1) 
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نْ ول  ك   َواِحد     اهللِت  َأْغَتِسل  َأَنا َوَرس 
 
 . َنْغِرف  ِمنْه  مَجِيًعا« ،ِمْن إَِناء

 :ينِ بأمرَ  فتكونُ   ئِ جزالُ  الُغسلِ  صفةُ ا م  أ -

سَل  ينوَي  أنْ  -1  . هِ لبِ بقَ  الغ 

   البدنِ   مجيعَ   م  ي عم    ثم    -2
ِ
وي رو  شاِق نْ واَلستِ   ضةِ ضمَ الَ   معَ   بالاء منابَت ،    ي 

 . هِ جسدِ ِِف  عرِ الش  

اغَتَسَل    - َح عَ وَمن  عَ ئ  زِ ي    فإنه    ؛-يضِ واحلَ   نابةِ اجلَ ك-   أكربَ   ث  دَ ن  ن  ه 

 الو  
ِ
 . (1) ضوء

اهللَ رينَ   أنْ تعال    نسأل   ال تطه  وِمَن  الت ّوابَي  ِمن  الَقدرِ   َنكَتِفي ،  يعَلنا    ، هبَذا 

ث  و  . مِ التيم    كامِ عن أْح  مِ القادِ  الدرسِ ِِف  -بمشيئِة اهللِ- نتحد 

 

  

 
ا إْن كاَن الغ  أ (1)  ِد أو الت  سال  ل جر  اَلغتِ  كانَ  وأ، إلحرامِ لأو  ةِ عَ م  اجل   سلِ ا كغ  حب  ستَ ل  م  ْس م  فِع احلََدِث  َر نظ ِف وليَس لِ ِد الت رب 

وءِ  ض   . األكرِب؛ فإن ه  َل َيكفيِه عِن الو 



 

 

61 
مٌُ َيمُّ

ا
 الت

 

 ُممَُّيالتَّ

ث   وهو    ،هِ لعبادِ   تعاَل   اهللِ  منَ   خصة  ر  وهو    :مِ م  التيَ   عنِ   الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 

 . حةِ مْ الس   هذه الشيعةِ ِِف   التيسريِ  رِ من مظاهِ 

طهارةِ َد بَ   :مُ م  والتيَ  و(والُغسلِ   )الُوضوءِ   الاءِ   ُل   الاءُ   يكونُ ًَم  حين  ذلَك ، 

  قلياًل   ، أو كانَ ه لرض  استخدامَ   ن َل يستطيع  كمَ   ؛عدومِ الَ   كمِ ُح ِِف  أو    ،(1) ادومً عْ مَ 

و  باستخدامِ   خاَف   وأ،  ه بِ ه لش  َيتاج   ك رِ الَّض   قوعَ ه  كانَ اَم  ؛    ولوِ   ، ًدابار  الاء    لو 

 ح  بِص  ه ألَض  استخدمَ 
 ه به. ن  سخ  ي  َما ه يْ لدَ   د  ه، وَل يوَج تِ

أجزائِ   األرضِ   وجهِ عَل    َد صعِ َما    بكل    مُ التيم    ويوزُ   - ت    ها،من    ، راب  من 

وا َصِعيًدا َطي ًبا  :تعاَل ه  ؛ لقولِ ار  خ  وفَ   ،ورمل    ،ر  وحجَ   ، وطي   م  ،  [ 43]النساء:    َفَتَيم 

 مِ للمسلِ   ن  مكِ ، وي  : الطاهر  ُب والطي    . األرضِ   وجهِ عََل    صِعدَ َما    كل  :  والصعيُد 

 ِِف  َل يعَ  أنْ 
ِ
 منه.  م   ويتيم  ماًل أو رَ   ،ارابً ت   اإلناء

  :مِ م  التيَ  فةُ وِص  -

بسمِ يقوَل   أنْ    بةً َض   األرضِ   جهَ وَ   هِ يْ بكف    َب يِّض   ثم  ،  مَ التيم    ا ناويً ،  اهللِ  : 

ْيه   ه  وجهَ   مسَح يَ   ثم  ،  واحدةً    بعدَ   قال  ي  َما    مِ التيم    بعدَ   يقوَل   ، ثم  هيْ كف    مسح  يَ   ثم  ،  بكف 

 
َب اَم في  َث فيبحَ  ،َب الاءَ يطل   عليه أنْ  ب  وِي  (1)   . م  تيم  ه فيَ وجودِ  عدمَ  نَ  أو تيق  دْ ل يِ  منه، فإنْ  قر 
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 الو  
ِ
 . كارِ األذْ  منَ  ضوء

يمر  بأَل    مِ م  التيَ ِِف    الواَلة    ب  جتِ و  •   وقت    يِ الكف    ومسِح   هِ الوْج   مسِح   بيَ    

 . طويل  

 :مِ التيم   كامِ من أْح و -

  به طهارة   َتبط ل  اَم ب ل  بط  ه يَ أن   •
ِ
  نواقض  هَي و ،الاء

ِ
 . الغ سلِ  بات  وموجِ  الوضوء

ذر  إذا    اثً دِ أو حم    ،ا بً ن ج    يعود    ،ِث دَ أو للحَ   نابةِ للجَ   مَ تيم  ال    أن  اَم  ك  • ال ذي    زاَل الع 

 . صَل  َما   ، وليس عليه إعادة  م  له التيم    ه أ بيَح لِ من أْج 

 ي. الباقِ   عنِ   مَ تيم   به، ثم   رَ ه، تطه  أعضائِ  لبعضِ ِفي ماًء يك  دَ ن وَج ومَ  •

ر  مَ وألَ   ،نا عْ سمِ اَم  ب  اهلل نا  عَ نفَ  الَقدرِ   َنكَتِفيا،  نَ شدَ نا  ث  و  ،هبَذا  بمشيئِة  -  نتحد 

  ق  تتعل   كام  أْح   عن مِ القادِ  الدرسِ ِِف  -اهللِ
ِ
تي    ةِ الطبيعي   بالدماء  . للمرأةِ   ض  عرِ تَ ال 
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هاٌر

َ
ٌاملرأةٌِّط

ُ
 ة

 

 املرأِة هارُةَط

ث   هَذا  نتحد  أْح   الدرسِ   ِِف  ِِف    وعِ الش    وقبَل   ،(1)الرأةِ   طهارةَ   ص  تُ   كامِ عن 

   هأن  ب :  ر  ن ذك    ذلَك 
تي    كامَ األْح   مَ تتعل    أنْ   سلمةِ ال    الرأةِ عََل    ب  يِ ها، وعلينا  ص  ت  ال 

،  مياه  نْ د  و  م هِ دينِ   هم من أمرِ ع  ينفَ ا  م لَ هِ وجيهِ وتَ   نابِ نا وأقارِ أهلِ   بتعليمِ نى  ن عْ   ا أنْ مجيعً 

 . ذلَك  م وغريِ هِ م وأخالقِ م وصالِتِ هارِتِ م وطَ عقيدِتِ ِِف 

 :اسِ فَ والن   ضِ يْ احلَ  أحكامُ  :الرأةَ  ص  تُ ال تي  كامِ ْح األ  نَ ومِ 

ة    طبيعة    دم    :يُض احلَ ف  -  . معلومة    قات  أوْ ِِف    غةِ البالِ   الرأةِ   مِ من رحِ   ج  ، خير  َوِجبِل 

حد  و  - لنهايتِ   يضِ احلَ   دمِ   روِج ُخ   دءِ لبَ   ل  ألقل  هِ ول  حد   وَل   د  م    ، 
وَل    ، هتِ

جِ اه رِ ألكثَ   .(2) يض  فهو َح  العلومةِ  هِ بصفاتِ  دَ ، بل متى و 

  أو ثالثة    يِ ها بيومَ أو قبلَ   ،َلدةِ الوِ   عندَ   رأةِ الَ   منَ   ج  خير    م  فهو د  :فاُس الن  ا  م  أ  -

 .ا يومً  أربعونَ   هر  ، وأكثَ فاسِ الن  ألقل   ، وَل حد  الط ْلِق  معَ 

  قضاء  اَم  عليه  ب  ويِ   ،والصوم    الصالة  اَم  عليه  م  ر  ََي   :ساءُ فَ والن    احلائُض و  -

َ ؤ  طوَ   م  وَير    ،الصالةِ   دونَ   الصومِ  ِِف    اجللوس  اَم  عليه  م  ر  ََي اَم  ك،  ام ه  وطالق  ا  ه 

 
 .اهلل  ه  ثيمي رمحَ ع   بنِ   حممدِ  ( للشيِخ للنساءِ  الطبيعيةِ  ِف الدماءِ  إل )رسالة   الرجوع   ن  يمكِ  لالستزادةِ  (1) 

قيِق  خي  ليَس دِم احلَيِض: ثَ  ِصفة   (2)  . بالر  د  ائحِة، غري  متجم  ن  كريه  الر 
نتِ  ، م 
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َما  عليه  م  ، وَير  دِ السجِ  هويَ .  رَ ا أصغَ ثً حدَ   ِث حدِ ال  عََل    م  َير  اَم  إذا اَم  لَزم  الغ سل  

رَ   . ا تَ َطه 

الةِ ِِف    أو َنِفَسْت   الرأة    ِت إذا حاَض و  • َ   أنْ   قبَل   وقِت الص  فإن ه َل يِب     ؛ت صّل 

رَ ، إَل  ها ؤ  عليها قضا  . ها، فعليها القضاء  الوقت  عن فِعلِ   ضاَق ا حت ى ْت  إذا أخ 

َرِت و  • ض  أوِ   إذا طه 
  عليها تأدية    وجَب   ؛صالة    روِج َوقِت خ    قبَل   الن َفساء    احلائِ

مع َمَعها الصالةِ  تلَك   . والصالِة التي قبَلها إذا كانت جت 

َرت وقَت  َرت   الظ  َب عليها أْن ت َصّّلَ َج ِِّص؛ وَ العَ   َفَلْو َطه  هَر والعَِّص، ولْو َطه 

؛ وَ الِعَش   وقَت 
ِ
 َب والِعَش  الغرِ ت َصّّلَ   َب عليها أنْ َج اء

ِ
ا لو  .  اء رَ أم  جِر  ت وقَت الفَ َطه 

ا َل ت َص  َرْت  ّل  إَل َص أو الظ هِر أو الغرِب؛ فإَن  الًة واِحدًة، وهَي الصالة  التي َطه 

 ِف وقتَِها. 

  نىأدْ   من  ج  خير    وهو دم    :ةِ حاَض الستِ   دمِ   خروُج   النساءِ   بعضِ ل  ُض عرِ يَ ا  م  و  -

 .(1)عتادةِ ال    هِ أوقاتِ  غريِ ِِف  مِ حِ الر  

 : اعليهَ   ُب ه يِ أن   إل   ،الط هرِ  كامِ كأْح  الستحاضةِ  كامُ وأْح  -

ل  َصاَلة  َوَصّل  »ث م  تَ :    النبي    لقولِ   صالة    لكل    أَ تتوض    أنْ   .1 ئِي لِك  ]رواه   « َوض 

تتوض  أْي   البخاري[  َل  بعدَ إَل    تةِ الؤق    للصالةِ   أ  :  أ(2) هاوقتِ   دخولِ       غري    الصالة  ا  م  ، 

 
نتِن  بثَ  قيق  وليَس : رَ حاضةِ تِ اَلْس  دمِ  صفة   (1)  ، غري  م 

د  إذا ظَهرَ خي   . ، ويتجم 

ستَ  ويوز   (2)   .صالة   لكل   عليها الوضوء   ق  ؛ إذا كان يش  شاءِ والعِ  ِب غرِ الَ  ، وبيَ ِِّص والعَ   هرِ الظ   بيَ  عَ جتمَ  أنْ  حاضةِ للم 
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ٌاملرأةٌِّ

ُ
هارة

َ
 ط

 ا. هَ علِ فِ  إرادةِ  لا عندَ  أ  فتتوض   تةِ ؤق  ال

  طن  ق  عََل    ةً رقَ ها ِخ جِ رْ فَ عََل    ب  عِص ، وتَ مِ الد    رَ أثَ   ل  غِس تَ   ضوءَ الو    ِت إذا أرادَ و  .2

غْ الدم    َك ستمِس ليَ  ا  هَ م  ستخدِ تَ ال تي  (  ةِ ي  ح  الص    طِ وَ ى بـ )الف  ي سم  َما    ذلَك ني عن  ، وي 

 . الزمنِ  ِِف هَذا النساء  

ث  و  ،هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي،  رِ وهَ واجلَ   رِ ظهَ الَ ِِف    هارةَ الط    نا اهلل قَ رزَ    الدرسِ ِِف    نتحد 

 . الصالةِ  شوطِ عن   -بمشيئِة اهللِ- مِ القادِ 
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 (1) الِةالصَّ روُطُش

أْح   ِِت أْ سيَ اَم  في نا  حديث   قبَل ر  توف    ب  يِ   وط  ش    فللصالةِ ،  الصالةِ   كامِ عن    ها 

ِت هبا، ولا  إذا ل يأْ   الصالة    ل  وتبط    ،هبا   اإلتيان    ب  كان  يِ ، ولا أرْ الصالةِ   وأثناءَ 

 هبا.  القيام   ب  يِ  واجبات  

  الصالة    ح  ، فال تِص ، والتمييزُ ، والعقُل المُ اإلْس   :الصالةِ   ةِ ح  ِص   وطِ رُش ِمن  ف  -

سكر  ى عقلَ ط  ن غَ أو مَ   ، همعَ   َل عقَل ن  ِم  ، وَل  من كافر     هوَ   نِم  ه، وَل  وغريِ   ه بم 

 . السابعةِ  وهو سن   التمييزِ   سن   دونَ 

رُش   - دخوُل وطِ ومن  َعََل    :تعاَل   اهللِ   لقولِ   ؛الوقِت   ها:  َكاَنْت  اَلَة  الص  إِن  

ْوق وًتا َتاًبا م 
 .[ 103]النساء:  الْ ْؤِمنَِي كِ

 :اِل كالت    الصلواِت  قاُت وأوْ  -

أْي الشمسِ   والِ بزَ   بدأ  يَ   :هرِ الظ    وقُت  مَ ،  ِِف  ها  طِ توس    بعدَ   ِب غرِ الَ   هةَ جِ ها  يلِ : 

 
ِ
   ظل    إذا صارَ   هرِ الظ    ي وقت  هِ ، وينتَ (1) السامء

ِ
ال ذي  غرَي الظل   )  هِ طولِ   مثَل   الَّشء

 
دوِث الظل  ِِف جانِب الَِشِق بعَد انعداِمه من جانِب الغِرِب  (1)   . وي عَرف  ذلَك بح 
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الةٌِّ

ٌالصا
ُ
روط

ُ
 (1) ش

 .((1) والِ يكون  عنَد الز  

  وقت   د  ، ويمتَ الشمسِ   رارِ فِ ، إل اْص هرِ الظ   وقِت  من َنايةِ  بدأ  يَ  :صِ العَ  ووقُت 

 . (2)الشمسِ  إل غروِب   ورةِ الّض  

إل   د  ه، ويمتَ ها مجيعِ ق رِص  : بغروِب ، أْي الشمسِ  بغروِب  بدأ  يَ  :ِب الغرِ  ووقُت 

 . رِ األمحَ   ِق الشفَ   غيِب مَ 

 تِ بانْ   بدأ  يَ   :شاءِ العِ   ووقُت 
ِ
  ِف َص نتَ (، إل م  رِ األمحَ   ِق الشفَ   )غياِب   ِب غرِ الَ   قِت وَ   هاء

 . جرِ الفَ  لوعِ إل ط   ورةِ الّض   ، ووقت  الليلِ 

  جر  والفَ  .الشمسِ  لوعِ ي بط  هِ نتَ ، ويَ الثاِن  جرِ الفَ  لوعِ من ط    بدأ  يَ  :الفجرِ  ووقُت 

ِق ِِف    ض  ال عرتِ   ياض  البَ   هوَ   (:َق الصادِ   جرَ الفَ   ىسم  وي   )الثاِن    ،ِق ِش الَ   هةِ من جِ   األ ف 

املِ   منَ   د  ويمتَ   . (3)نوِب إل اجلَ   الش 

  أن    و  عمر    بنِ   اهللِ   عبدِ   حديِث ِِف    لةً فص  م    واِت الصلَ   قات  أوْ   ْت وقد جاءَ 

ِل َكط ولِِه،  : »َوْقت  الظ  قاَل     اهللِ  رسوَل  ج  ل  الر 
، َوَكاَن ظِ ْمس  ْهِر إَِذا َزاَلِت الش 

  ِ ، َوَوْقت  َصاَل َما َلْ ََيّْض  ْمس  ، َما َلْ َتْصَفر  الش  ، َوَوْقت  اْلَعِّْصِ ِة الَْْغِرِب، اْلَعِّْص 

 
  السامءِ  وسطَ  ْت ، فإذا وصلَ َص نقَ  ْت عَ ارتفَ اَم فكل ،ِب الغرِ  من جهةِ  ظل   شاخص   لكل   رَ ظهَ  ْت عَ إذا طلَ  الشمَس  ذلك أن   (1) 

 . رِ األشهَ  ِب بحَس  ف  وهي تتلِ  -الزوالِ  هي ظل  - ة  منه بقي    ْت يَ قِ ه وبَ قصان  ن   َل ـ كمَ واءِ اَلستِ  ـوهي حالة  

  غروِب  ها قبَل يَ صل  ي   عليه عَل أنْ  َج فال حَر  ،ها لتأخريِ   إذا اضط ر  ، إَل  الشمسِ  فرارِ اْص  بعدَ َما إل  العِِّص  تأخري   وَل يوز   (2) 

 . الفجرِ  طلوعِ  ها قبَل يَ صل  ي   عَل أنْ  ، لّضورة  إَل   الليلِ  ِف نتَص م   ها بعدَ تأخري   فال يوز   ،العشاءِ  صالةِ ِف قال  . وكذلك ي  الشمسِ 

ا  أ  (3)  م  )الكاذب    األول    الفجر  م  الغرِ   ِق ِش الَ   منَ   د  تَ (: فهو  ي ظلِ   قصريةً   مدةً   ، ويكون  ِب إل  فيَ   الفجرِ   ، بخالِف م  ثم  زداد   الثان 

 . انورً 
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ْيِل األَوْ   َما َلْ َيِغِب   إَِل نِْصِف الل 
ِ
، َوَوْقت  َصاَلِة اْلِعَشاء َفق  َسِط، َوَوْقت  َصاَلِة  الش 

ْبِح  « ، ِمْن ط ل وِع اْلَفْجِر، َما َلْ َتْطل ِع الش  الص   . ]رواه مسلم[ْمس 

ق  تأخري    ب  في ستحَ   شاءَ  العِ إَل    هاوقتِ   َل أو    الصالةِ   تقديمُ   ب  ستَح يُ و  -   ها إذا ل يش 

 . ر  احلَ  ى خيف  حت   ر  احلَ  ةِ شد  ِِف ها تأخري    ب  ي ستحَ  هر  ، والظ  الناسِ عََل  ذلَك 

  َل أو جهِ   ،الرتتيَب  َس نَ  فإنْ ، بةً ا ُمرت  ورً ها فَ قضاؤُ  َب ؛ وَج ه الصالةُ تْ ن فاتَ ومَ  -

 طَ ؛ سقَ ةِ احلاِض  الصالةِ  قِت وَ  خروَج  عليه، أو خاَف   فال َشءَ  ؛الرتتيِب  وجوَب 

 . الفائتةِ   ها وبيَ بينَ الرتتيب  

هبَذا   َنكَتِفي ، وجه   لِ أكمَ عََل ا قاِت أوْ ِِف   ي الصالةِ قيمِ ا من م  نَاتِ ري  وذ   ا اهلل نَلَ جعَ 

 . الصالةِ   وطِ ش    ةِ عن بقي    -بمشيئِة اهللِ -  مِ القادِ   الدرسِ ِِف    احلديَث   ل  كمِ ون    ،الَقدرِ 
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ُ
روط

ُ
 (2) ش

 

 (2) الصالِة روُطُش

  والعقَل   المَ منها: اإلْس   انَ رْ ، وذكَ الصالةِ   وطِ رُش  عن  الاِض   الدرسِ ِِف  ا  نَ ثْ حتد  

 :الصالةِ  ةِ صح   وطِ من ش  و  ،الوقِت  ودخوَل  والتمييزَ 

تِص   بمالبَس   :رةِ وْ العَ   تُ َس   - بيَ   : لِ الرُج   رةُ وْ عَ و)  ةَ َش البَ   ف  َل    ةِ الّس     ما 

عَ َِن دَ بَ   جميع  ف  :رأةُ الَ ا  م  أ و،  كبةِ الر  و وَ إَل    الصالةِ ِِف    رة  وْ ا  أهَ يْ ا وكف  هَ جهَ     إنْ ا  م  ا، 

 . (اهَ جسدِ  كل   سرت   ا فتَ هَ مِ حمارِ  رجال  غريِ   عندَ  ْت كانَ 

  ف  تكِش  صريةً قَ  اويَل ثياًبا أو رَس  س  لبَ يَ  الناسِ   بعَض  أن   إليه: التنبيهُ  نُ يُس ا وم  

 ه. صالت    ح  َل تِص   هَذا ه؛ فرتِ وْ عَ   ضمنَ   داخل    هوَ   ا ه م  هرِ ظَ   لِ ه أو أسفَ ذِ خِ زًءا من فَ ج  

ف  ثياًبا تَ  س  لبَ ن يَ مَ   ذلَك وك ه؛  ِس البِ مَ   لِف ه من َخ تِ بَشَ   ى لونَ ا، فرَتَ هَ خلفَ َما    ش 

 صالت ه.  َل تصح    هَذاف

  احلديث    َق ، وسبَ واألكَبِ   رِ األصغَ   يِ ثَ احلَد   منَ   : الطهارةُ الصالةِ   وطِ ومن رُش   -

 . صيلِ عنها بالتفْ 

 . عليهِ ي صّل  ال ذي    ، والكانِ هِ باِس ، ولِ هِ نِ عن بدَ   :النجاسةِ   ها: إزالةُ وطِ ومن رُش   -

ا؛  ناسًيا لَ   أو كانَ   ،ْت ي متى حدثَ رِ دْ َل يَ   الصالةِ   بعدَ   ى عليه نجاسةً أَ ن رَ ومَ 
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أثناءَ   مَ لِ عَ   وإنْ .  صحيحة    ه  فصالت     َف تنكِش   أنْ   دونَ   اهَ إزالت    ه نَ كَ وأمْ   الصالةِ   هبا 

   .هَ صالتَ  ل  ا وي كمِ هَ زيل  في  ؛ ه  رت  وْ عَ 

 . ميَ سلِ ال   لة  بْ قِ هَي  عبة  والكَ  ،(1) بلةِ القِ  باُل قْ : استِ الصالةِ  وطِ ومن رُش  -

 هبا.  ظ  التلف   ع  ، وَل ي َش ها القلب  ل  وحَمَ  :ةُ ا: الني  هَ وطِ ومن رُش  -

ِِف  الصالة     ح  َل تِص اَم ك  -ِت الي  عََل   الصالَة  إَل  - ةِ قَب الَ ِِف  الصالةُ  ح  ول تِص  •

 .(2)لِ اإلبِ  طانِ أعْ 

م  نَ لْ اجعَ   م  الله   أقامَ ا  عن رضيَك ي  ال ذي    الوجهِ عََل  ا  هَ إقامتِ   حق    الصالةَ   ن    ، ا 

ث  ، وهبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي    الصالِة.  كانِ عن أرْ   -بمشيئِة اهللِ-  مِ القادِ   الدرسِ ِِف    نتحد 

 

  

 
فرِ نحِوِهاو طائرةِ الأو  سيارةِ كالى من ذلك: صالة  النافلِة عَل الراحلِة )نَثْ وي ستَ  (1)  هَ اَم  حيث  ، في صّل  ( ِف الس   . راِحلت ه به ْت توج 

 . الاءِ  انتظارِ ، أو الاءِ  ها منَ صدورِ  فيه عندَ  ك  ترب  ال ذي  ، والكان  ي إليهِ وِ وتأْ  فيه اإلبل   بيت  تَ ال ذي  وهو الكان   (2) 
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 الصالِة كاُنأْر

فينَ ثْ حتد   ش    َق سبَ اَم  ا  والصالةِ   وطِ عن  ث  ،  هَذا  نتحد    كانِ أرْ عن    الدرسِ   ِِف 

 : الصالةِ 

 : كالتاِل وهي ،اهوً ول َس  امًد عَ  طُ ل تسقُ  الصالةِ  كانُ أرْ و -

َصل  َقائاًِم، َفإِْن َلْ َتْسَتطِْع َفَقاِعًدا،  »:    هِ : لقولِ درةِ القُ   معَ   القيامُ :  األوُل   الركنُ 

  جوز  فيَ   النافلة  ا  م  ، أالفريضةِ   صالةِ ِِف    هَذاو  . ]رواه البخاري[   «َفإِْن َلْ َتْسَتطِْع َفَعََل َجنْب  

ذر    ا من غريِ ا قاعدً هَ يَ ي صل    أنْ    َوَمْن َصَل  »  : احلديِث ِِف    جاءَ ا  ، لَِ رِ األْج   وله نصف    ، ع 

 . ]رواه البخاري[ «َقاِعًدا َفَله  نِْصف  َأْجِر اْلَقائِمِ 

  ، »ث م  اْسَتْقبِِل اْلِقْبَلةَ :    هِ لقولِ   ،الصالةِ   أولِ ِِف    :رامِ اإلْح   كبْيةُ تَ الثان:    الركنُ 

  » ْ  .  ]رواه البخاري[ َفَكرب 

َيْقَرأْ »:    هِ لقولِ :  ركعة    كل  ِِف    الفاتةِ   قراءةُ :  الثالُث   الركنُ  َلْ  لَِْن  َصاَلَة    ََل 

ِة اْلكَِتاِب«   أو قبَل   ،وهو راكع    اإلمامَ   كَ أدرَ   نعم    الفاحتة    ط  ، وتسق  ]متفق عليه[  بَِفاحِتَ

 .اِت من قراءَ   نْ ول يتمك   كوعِ الر  

 . الركوعُ : الرابعُ  الركنُ 
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 .الركوعِ  منَ   الرفعُ : اخلامُس  الركنُ 

 .الركوعِ  قبَل  هِ ، كحالِ قائًًم   العتداُل : السادُس  الركنُ 

،  واألنف    بهة  اجلَ   وهي:،  السبعةِ   ضاءِ األعْ عَل    السجودُ   :السابعُ   الركنُ 

 . يِ مَ دَ القَ  راف  ، وأطْ تانِ كبَ ، والر  دانِ واليَ 

 . السجودِ  منَ  الرفعُ : الثامنُ  الركنُ 

 .يِ تَ السجَد  بيَ   اجللوُس : التاسعُ  الركنُ 

التشه  عرَشَ   واحلاديَ   العارُش   الركنُ   قول    :هُ لستُ ، وجِ األخْيُ   ُد :   الد    وهو 
ِ
  عاء

 . «...ت  با والطي   والصلوات   هللِ ات  حي  الت  » :الواردِ 

 .التسليمُ : عرَشَ  الثانَ  الركنُ 

 . قل   وإنْ  عّلر فِ  ركن   كل  ِِف  كون  الس  هَي ، ومأنينةُ ط  ال: عرَشَ  الثالَث  الركنُ 

   . كانِ األرْ  بيَ  التتيُب  :عرَشَ  الرابعَ  الركنُ 

  ، هبَذا الَقدرِ  َنكَتِفي، رةِ يا واْلِخ نْ الد  ِِف نا ع  ينفَ َما نا مْ ، وعل  ينِ الد  ِِف ا نَهْ ق  ف م  الله  

ث  و من    ا شيئً   َس أو نَ   كَ ن ترَ مَ   كمِ عن ح    -بمشيئِة اهللِ-  مِ القادِ   الدرسِ ِِف    نتحد 

   .هذه األركانِ 

 

  



 

 

73 
ٌالصالةٌِّ اٌمنٌأْركانِّ

ً
س َيٌُركن

َ
 ُحكُمٌَمنٌتَرَكٌأوٌن

 

 اكًنُر سَيأو َن َكن تَرَم كُمُح

 الصالِة كاِنمن أْر

ث  ، وعَشَ   األربعةَ   الصالةِ   كانِ  عن أرْ الاِض   الدرسِ ِِف  ا  نَ ثْ حتد     ِِف هَذا   نتحد 

 :منها اشيئً   يِسَ أو نَ   كَ ن ترَ مَ  كمِ ُح عن    الدرسِ 

 . الصالةِ ِِف    ْل ، أي: ل يدخ  صالت ه   دْ نعقِ ؛ ل تَ رامِ اإلْح   كبْيةَ تَ   يَس أو نَ   كَ ترَ   فإنْ   -

عَ   ها:غْيُ   كانَ   وإنْ   - ترَكه   بطَ مدً فإْن  وإنْ   ْت لَ ا؛  سهوً تركَ   صالت ه،  ففيه  ه  ا، 

 : فصيل  تَ 

  َل وأكمَ   ،ى به فأتَ   عادَ  ،التاليةِ   الركعةِ  ه منَ عِ وِض إل مَ  الوصولِ   ه قبَل رَ ذكَ   إنْ   -أ

 . للسهوِ  دَ وسجَ  ، هصالتَ 

نَ   :همثالُ  نفْ   السجودِ ِِف  ه  رَ تذك    ثم    ،الركوعَ   َس لو    قراءةِ ِِف  أو    الركعةِ   سِ من 

فيرت  التاليةِ   الركعةِ  ي كمِ   ، ع  ويركَ   ،القراءةَ   أوِ   السجودَ   ك  ؛    د  ويسج    ،ه صالتَ   ل  ثم 

 . للسهوِ 

بعدَ رَ ذكَ   وإنْ   -ب مَ   الوصولِ   ه  منَ عِ وِض إل  َألْ التاليةِ   الركعةِ   ه  الركعةَ غَ ؛    ى 

 . للسهوِ  دَ وسجَ  ، هصالتَ  وأتم   ،ا هَ هذه حمل   َل وجعَ  ،الناقصةَ 
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  ى الركعة  ؛ فت لغَ الثانيةِ   ركوعِ   ه عندَ رَ تذك    ثم    ،وَل األ    منَ   الركوعَ   َس لو نَ   :هُ مثالُ 

 . للسهوِ  د  ه ويسج  صالتَ   ل  كمِ له، وي    ول بالنسبةِ األ  هَي  الثانية   وتكون   ،ولاأل  

؛  األخريةِ  الركعةِ  منَ   الرتوك    كانَ   : فإنْ السالمِ    بعدَ إَل   الركنَ   رِ ل يذك    وإنْ   -ج

  بركعة  ى أتَ   ا؛هَ قبلَ   من ركعة   الرتوك   كانَ  . وإنْ للسهوِ  د  يسج   ثم    ،هبعدَ اَم ى به وبأتَ 

ر    لْ َما    .للسهوِ   د  يسج    ثم    ،كاملة     مىَض   ه، فإنْ رِ ه وتذك  سالمِ   بيَ   طويل    وقت    يم 

 صالَته.  ه ي عيد  ه؛ فإن  وضوؤ   َض انتقَ  أوِ  ،وقت  طويل  

اهلل  لَ جعَ  أتم  م    نا  وأد  صالتَ   ن  الَقدرِ   َنكَتِفي ،  وجه    لِ أكمَ عََل  اها  ه  ،  هبَذا 

ث  و    .الصالةِ  باِت عن واجِ   -بمشيئِة اهللِ- مِ القادِ  الدرسِ ِِف  نتحد 
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ُ
 واجبات

 

 الصالِة واجباُت

ث  هبا، و  قةِ تعل  ال    كامِ واألْح   الصالةِ   أركانِ    عنْ الاِض   الدرسِ ِِف  نا  ثْ حتد     نتحد 

 وهي:  ،الصالةِ  باِت واجِ  عن الدرسِ   ِِف هَذا

 . رامِ اإلْح   كبريةِ دا تَ ، عَ التكبْياِت  مجيعُ  .1

 ا. فال يقول   الأموم  ا م  ، أدِ نفرِ وال   امِ لإلمْ  ه«َد ن حِ لَ  اهللُ عَ »سمِ  :قوُل  .2

 . والأمومِ  دِ نفرِ وال   لإلمامِ  «مُد احَل  ا ولَك نَ »رب   :قوُل  .3

َ  »سبحانَ  :قوُل  .4  . رَ ا أو أكثَ ها ثالثً رَ كر  ي   أنْ   ب  ستحَ ، وي  الركوعِ ِِف  «العظيمِ  رّب 

 .رَ ا أو أكثَ ها ثالثً رَ كر  ي   أنْ  ب  ستحَ ، وي  السجودِ ِِف  «  َل األعْ   رّب    »سبحانَ   :قوُل   .5

اَلم  : »الت ِحي ات  هللِِيقوَل   وهو أنْ   ،األوُل   ُد التشه    .6 َلَوات  َوالط ي َبات  الس   َوالص 

َا الن بِي  َوَرمْحَة    يَ   اهللَِعَلْيَك َأُي  احِلِ اَلم  َعَلْينَا َوَعََل ِعَباِد اهلل ِ الص  ه  الس  َأْشَهد     ،َوَبَرَكات 

َم   اهلل   َأْن ََل إَِلَه إَِل   « َوَأْشَهد  َأن  حم  ه  ول  ه  َوَرس   . ]متفق عليه[ ًدا َعْبد 

 .لِ األو   دِ للتشه   اجللوُس  .7

 ه.  صالت   ْت لَ ؛ بطَ مًدا عَ  باِت واجًبا من هذه الواجِ  كَ ن ترَ ومَ  -

 . السهوِ  ه بسجودِ جرب   ؛ فيَ ه سهًوا أو جهاًل ن تركَ ومَ  -
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اهللَ الِعلمَ   أنْ   تعاَل   نسأل   َقنا  الَقدرِ   َنكَتِفي،  والعمَل الصالَِح   النافعَ   َيرز    ، هبَذا 

ث  و    . إل الصالةِ  َِّش الَ   عن آداِب   -بمشيئِة اهللِ- ِِف الدرِس القاِدمِ  نتحد 

 

  



 

 

77 
ٌإلىٌالصالةٌِّ ش يِّ

َ
 آداُبٌامل

 

 إىل الصالِة شِيامَل آداُب

فينَ ثْ حتد   ث  وا،  باِتَ وواجِ   ا كاَِنَ وأرْ   الصالةِ   شوطِ   عن  َق سبَ اَم  ا  هَذا   نتحد    ِِف 

 : إىل الصالةِ  ِش الَ  آداِب عن    الدرسِ 

وا َمَع    :تعاَل ه  ؛ لقولِ مجاعة  ِِف    الصالةِ   أداءُ   مِ سلِ الُ   لِ الرُج عَل    ُب يجِ ف  - َواْرَكع 

اكِِعيَ  ْمت   قال:    النبي    ه أن  صحيحِ ِِف  سلم  م   واه  رَ ا ، ولَ [ 43]البقرة:  الر  »َوَلَقْد َهَ

اَلِة َفت َقاَأْن   َر بِالص  َ آم  اًل َفي َصّل  َر َرج  ْم   ،  بِالن اسِ َم، ث م  آم  َق َمِعي بِِرَجال  َمَعه 
م  َأْنَطلِ ث 

ي وَت ْم بِالن اِر«  َق َعَلْيِهْم ب  اَلَة َفأ َحر  وَن الص  َزم  ِمْن َحَطب  إَِل َقْوم  ََل َيْشَهد   . ح 

ئً   إىل الصالةِ   يأتَ   أنْ   ب  وُيستَح   -  س  وعليه ال  اُمتوض 
  النبي    ، لقولِ ارُ قَ وَ الو  ينةُ كِ

  :« َأ قيم تأْ إذا  فال  الة   الص  وأنت  توهَ ِت  ولكنِ َتسَعوْ   مْ ا  وأنت  وهَ ت  ائْ   َن،  وَن   مْ ا  َتش 

، ف  وعليكم   كينة   . [ متفق عليه] « وا م فأِت  ك  فاتَ َما وا، وكت م فصل  رَ أدْ اَم الس 

م  افَتْح ِل أبواَب  الل  »:  ، وقاَل ىنَ مْ ه اليُ لَ رْج   مَ قد    َد السجِ   َل يدُخ   أنْ   وإذا أرادَ   - ه 

 . [مسلم ]رواه « َرمْحَتَِك 

مَ   :دِ السجِ   منَ   روَج اخل  وإذا أرادَ   - َك    »  :قاَل ى، و ه الي ّْس لَ ْج رِ   قد  م  إن  أسأل  الل ه 

 . [ مسلم]رواه   «ِمْن َفْضلَِك 
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الصالةِ   التبكْيُ   ب  ُيستَح و  - واحلرص   إىل  اإلْح تَ   راكِ إدْ عََل  ،  ،  رامِ كبريِة 

فوِف ، وتَ اإلمامِ  رب  منَ ، والق  والصف  األولِ  َرِج  ،سوية  الص   . وسد  الف 

دَخ لَ   ب  وُيستَح   - ُيصيّلَ حت    َس يلِ   أّل   َد السجِ   َل ن  تيةِ   ى    ؛ دِ السجِ   ركعَتْي 

ْم  : هِ لقولِ  ك  َ الَْْسِجَد َفاَل َيْلِْس َحت  »إَِذا َدَخَل َأَحد  َصّل  «ى ي   . [متفق عليه]    َرْكَعَتْيِ

م بالساجدِ  ل َقْت ق لوهب  ن ع    ، هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي،  نسأل  اهللَ تعال أن يعلنا ِمـم 

ث  و القاِدمِ   نتحد  الدرِس  اهللِ-  ِِف  صفةِ   -بمشيئِة  اَم  ك  الصحيحةِ   الصالةِ   عن 

 . نةِ الس  ِِف  ْت وردَ 
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ُ
 صفة

 

 الصالِة صفُة

النبي    «  :  يقول   أ َصّل  وِن  َرَأْيت م  كام  البخاري ] »َصل وا  وحديث نا [ رواه  هَذا   ،    ِِف 

 : كالتاِِل   وهي ،نةِ الس  ِِف  ْت دَ رَ وَ ًَم ك  الصالةِ  صفةِ  عن:  الدرسِ 

  هِ يْ بَ نكِ مَ  وَ ه َحذْ يْ «، رافًعا يدَ أكرَب    : »اهلل  ئاًل ، قا بلةَ القِ  اًل ستقبِ  م  صّل  ال    يقوم   -

نَ   ه. جودِ س   عِ إل موِض   ، وينظ ر  هيْ أو إل أ ذ 

  ةِ الّس     ، أو فوَق هدرِ َص عََل  اَم  ه ويضع    ىالي ّْسَ عََل    ىنَ ه الي مْ يدَ   ع  يَض   ثم   -

 :  ضعِ الوَ  صفةِ ِِف و. ةِ الّس    ، أو حتَت الصدرِ  حتَت 

سغِ   ىالي ّْسَ   ه كف    هرِ ظَ عََل  ى نَ الي مْ ه  كف    عَ يَض  أنْ ا م  إ .1 اِعدِ   والر    والس 

سغ  ]  [. دِ والساعِ  الكف   بيَ ال ذي  ل  فِص الَ  هوَ  : والر 

 ى. ه الي ّْسَ راعِ ذِ عََل ى  نَ يَده الي مْ  عَ أو يَض  .2

َك  :  تاِح فْ اَلستِ  دعاءَ  يقول  ثم    - م  َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسم  ْبَحاَنَك الل ه  »س 

غريَ  أو  َك«  َغرْي  َلَه 
إِ َوَل  َك  َجد  م  َوَتَعاَل  أعوذ  يقول  ثم     .  دَ ورَ ا  ه    منَ   باهللِ   : 

ها  رِ آِخ ِِف  ، والفاحتةِ   سورةَ   يقرأ  ثم       ،الرحيمِ   الرمحنِ   اهللِ  ، بسمِ الرجيمِ   الشيطانِ 

ا  ،ةِ هري  اجلَ ِِف ا  هرً « َج »آميَ  يقول    . ةِ ي  الّس  ِِف ورس 

َ َما  َيْيِ ولَ األ   يِ الركعتَ ِِف  الفاحتةِ  بعدَ  يقرأ  ثم    -  . القرآنِ  له منَ  تيّس 
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يدَ للركوعِ   ي كرب   ثم     - َح يْ ، رافًعا  نَ   ،هيْ بَ نكِ مَ   وَ ذْ ه  أ ذ  ه  يْ يدَ   ع  ه، ويَض يْ أو إل 

كبتَ عََل   فر  يْ ر  ه  ل  عَ ه وَي هرَ ظَ   د  ه، ويم  هرِ لظَ   ا يً وازه م  رأَس   ل  ويعَ ه،  عَ ًقا أصابِ ه م 

َ  : »سبحانَ ه، ويقول  ركوعِ ِِف  ن  ئِ ستقياًم، ويطمَ م    . رَ « ثالًثا أو أكثَ العظيمِ  رِب 

  عَ »سمِ   : ه، وقول  يْ ه« رافًعا يدَ دَ ن محِ لَ   اهلل    عَ : »سمِ ه قائاًل رأَس   ع  يرفَ ثم     -

 فال.  الأموم  ا  م  أ  ،ًدانفرِ إماًما أو م    ن كانَ ه« لَ دَ ن محِ لَ  اهلل 

اعتدَ  - ولَك »رب    : قاَل   قائاًم   َل فإذا  »رب    ، «احلمد    نا  لَك أو  أو    ، «احلمد    نا 

  منَ   دَ ورَ ا  م    زادَ   «، وإنْ احلمد    نا لَك رب    م  أو »الله    ،«احلمد    نا ولَك رب    م  »الله  

 . ن  فحَس  كارِ األذْ 

  ه السبعةِ ضائِ أعْ عََل    د  ه، فيسج  يْ يدَ   ع  ساجًدا، وَل يرفَ ر   ، وخيِ ي كرب   ثم     -

  بأصابعِ   ل  ستقبِ [، ويَ يِ مَ القدَ   راِف ، وأطْ يِ كبتَ ، والر  ينِ ، واليدَ واألنِف   ]اجلبهةِ 

َنيْ   ،هه َحْذَو َمنكَِبيْ يْ يدَ   ع  ويَض ،  بلةَ ه القِ يْ لَ ْج ه ورِ يْ يدَ  ه  جبهتَ   ن  ، وي مك  هأو َحْذَو أ ذ 

فر  ،  األرضِ   ذراَعْيه عنِ   ع  ، ويرفَ األرضِ   ه منَ وأنفَ    ع  ويرفَ   ،ه يْ ذَ فخِ   بيَ   ج  وي 

أذي  معَ   َل يكون  اَم  وبِ   ،ه استطاعتِ   درَ قَ   ذلَك   ل  يفعَ .  هام ه عنبطنَ ه،  بِ ن بجانِ لَ   ة  ه 

َ   ه: »سبحانَ سجودِ ِِف    ويقول      منَ   ر  ، وي كثِ رَ ا أو أكثَ َل« ثالثً األعْ   رِب 
ِ
  ؛ الدعاء

َعاَء«    هِ لقولِ  وا الد  ر 
، َفَأْكثِ َو َساِجد  ِه َوه  ون  اْلَعْبد  ِمْن َرب  ]رواه : »َأْقَرب  َما َيك 

 . مسلم[

ً   ع  يرفَ ثم     - كرب    ، ىه الي ّْس لَ رْج   َش يفرِ   : بأنْ ذلَك ًشا، ومفرتِ   س  ، ويلِ ام 
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وينِص   َس ويلِ  الي ْمنى،  عََل  نى  الي مْ   ه  يدَ   ويَضع    .(1) نى الي مْ   َب عليها،  الفِخِذ 

الي ّْس عََل  ى  الي ّْس   هويدَ  عندَ الفِخِذ  كْ   ى  أو  الر  كْ عََل  بِة،  ويطمئن  بةِ الر  ِِف    . 

 . رَ ا أو أكثَ  ِل« ثالثً رْ : »رب  اغفِ ه، ويقول  لوِس ج  

 ول. األ   السجدةِ ِِف   َل فعَ اَم ك الثانيةِ ِِف   ل  ، ويفعَ د  ويسج   ي كرب   ثم    -

ً ه  رأَس   ع  يرفَ   ثم   -   الركعةِ ِِف    ل  ، ويفعَ الثانيةِ   للركعةِ   قائاًم   ض  ا، وينهَ مكرب 

 ول. األ   الركعةِ ِِف  َل فعَ اَم ك  الثانيةِ 

م  ةِ باعي  والر    ةِ الثي  الث    الصالةِ ِِف    لِ األو    دِ للتشه    س  يلِ   ثم   - اَم  ك  ا ًش فرتِ ، 

ّلق  ه،  يْ ذَ خِ فَ عََل  ه  يْ يدَ   ع  ، ويَض يِ تَ السجدَ   بيَ   س  يلِ    نى معَ مْ الي    هِ يدِ   امَ إهْب   وَي 

ها  ه كل  عَ أصابِ   ض  قبِ أو يَ   ،ابةِ ، وي شري  بالسب  نِِّصَ والبِ   نِِّصَ اخلِ   ض  قبِ طى، ويَ ْس الو  

َوالط ي َبات     »الت ِحي ات  هللِ   : إليها، ويقول    ر  وينظ    ، ابةِ بالسب    وي شري   َلَوات   َوالص 

َوَرمْحَة    الن بِي   َا  َأُي  َعَلْيَك  اَلم   ِعَباِد    اهللِالس  َوَعََل  َعَلْينَا  اَلم   الس  ه     اهللَِوَبَرَكات 

َي، َأْشَهد  َأْن ََل إَِلَه إَِل    احِلِ ه     ،اهلل  الص  ًدا َعْبد  َم  «َوَأْشَهد  َأن  حم  ه  ول   . ]متفق عليه[   َوَرس 

ً   ض  ينهَ   ثم   - يدَ للثالثةِ   ا مكرب  رافًعا  في صّل  يْ ،  الثالثةَ ه،  ويقرأ  والرابعةَ      ،  

 . بالفاحتةِ 

كً األخريِ   دِ للتشه    س  يلِ   ثم   - تَور  ى  ّْس ه الي  جلَ رِ   َش فرِ يَ   أنْ   ه:وصفتُ ،  ا ، م 

  د  . ثم يتشه  (2) هتِ دَ قعَ مَ عََل    َس نى، ويلِ مْ ه الي  قدمَ   َب نِص ه، ويَ مينِ ها عن يَ َج رِ وخي  

 
 ِقبَيْه. عَل عَ  ويلَِس  ،يهِ مَ دَ قَ  َب نِص يَ أن  وَوَردت صفة  أخرى للجلوس بَي السجدتي وهي:  (1) 

دِخ  َش يفرِ  وَورَدت صفة  أخرى مثلها دوَن أن َينِصَب قدَمه الي منى، وَورَدت صفة  ثالثة  وهي: أن (2)    ى بيَ الي ّْس  َل الي منى، وي 

 نى. ه الي مْ لِ ْج رِ   وساِق  ذِ خِ فَ 
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التشه  األخريَ   دَ التشه   وهو  ويَ األول    د  :  د     زيد  ،  َم  حم  َعََل  َصل   م   »الل ه  عليه: 

م    ، الل ه  يد 
د  َكاَم َصل ْيَت َعََل إِْبَراِهيَم َوَعََل آِل إِْبَراِهيَم إِن َك مَحِيد  جَمِ َم  َوَعََل آِل حم 

 َ د  َكاَم َباَرْكَت َعََل إِْبَراِهيَم َوَعََل آِل إِْبَراِهيَم إِن َك  َباِرْك َعََل حم  َم   َوَعََل آِل حم 
د  م 

  .» يد  م  ، فيقول  من أربع    باهللِ  عيذ  ست ويَ   .]رواه البخاري[مَحِيد  جَمِ وذ  بَِك  إِن    : »الل ه   َأع 

َش  فِْتنَِة   َوِمنْ  ، ْحَيا َوالاََمِت َوِمْن فِْتنَِة الَ  ، َوِمْن َعَذاِب الَقرْبِ  ، مَ اِب َجَهن ِمْن َعذَ 

ج    . شاءَ اَم  عو بدْ ، ويَ ]رواه مسلم[ اِل«.  الَِْسيِح الد 

  السالم    ..اهللِ  عليكم ورمحة    : »السالم  ه قائاًل املِ ه وِش عن يمينِ   م  ثم ي سل   -

 «. اهللِ عليكم ورمحة  

الم  َوِمنَْك  « ثالًثا، ويقول  اهللَ  ر  : »أستغفِ قاَل ،  مَ فإذا سل   - م  َأْنَت الس  : »الل ه 

َذا اجْلَالِل َواإِلْكَراِم«  َيا  َتَباَرْكَت   ، الم    ما  كارِ من أذْ   دَ ورَ اَم  ب  اهللَ  ر  يذك    ثم    ،الس 

 . الصلواِت  بعدَ 

ث  .. وهبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي   أْخ   عنْ   الدرِس القاِدمِ ِِف    -بمشيئِة اهللِ-  نتحد 
 
ِِف    طاء

 . الناسِ  فيها بعض   ع  يقَ  الصالةِ 
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ٌ
َ
ين ِّ

 
صل

ُ
ٌامل طاءِّ

ْ
 (1) منٌأخ

 

 (1) نَيصلِّامُل طاِءمن أْخ

صفةِ الاِض   الدرسِ ِِف  ا  نَ ثْ حتد   عن  والصالةِ     ث  ،  هَذا   نتحد  عن    الدرس  ِِف 

بعُض   عُ يقَ   طاء  أْخ  ؛  صارِ واَلختِ   اإليازِ   سبيلِ عََل  ها  ر  ذك  فنَ ؛  يَ صل  الُ   فيها 

 نا، فمن تلك األْخ غريَ   هَ نب  ها، ون  بَ لنتجن  
ِ
 : طاء

بِ   ،الصالةِ   داءِ ابتِ   عنَد   ةِ بالني    هرُ اجلَ   - يَ دعة  وهو  ل  رَ لْ فعَ ،  وَل    ،  اهللِ   سول  ه 

 . هبا  ظ  التلف   ع  وَل ي َش  ا القلب  مكاَن   ة  ه، والني  أصحاب  

َ راكع    واإلمامُ   َد السجِ   َل إذا دَخ   الناسِ  بعَض   أن    :طاءِ األْخ   ومنَ   -   تكبْيةَ   ، كب 

  أنْ   ب  يِ   رامِ اإلْح   كبريةَ تَ   ألن    ؛ ل  للصالةِ ُمبطِ   هَذا، وللركوعِ   ن  َح نْ وهو مُ   رامِ اإلْح 

َ هبا قائاًم   ِتَ يأْ  ى فَ تَ واكْ   الركوعِ   تكبريةَ   كَ فرتَ   َل استعجَ   .  ولوِ عَ ويركَ   للركوعِ   ، ثم يكرب 

ه. أتْ زَ ؛ أْج وهو قائم   رامِ اإلْح  بتكبريةِ   ه صالت 

، وقد  الركعةِ   فواِت   شيةَ أو َخ   ،اإلقامةِ   سًمعِ   عنَد   اعُ : اإلرْس طاءِ األْخ   ومنَ   -

كِينَِة    »إَِذا َسِمْعت م    :   اهللِ  رسول  قاَل   ْم بِالس  اَلِة، َوَعَلْيك  وا إَِل الص  َقاَمَة، َفاْمش  اإْلِ

ْم َفَأِت وا«   وا، َفاَم َأْدَرْكت ْم، َفَصل وا، َوَما َفاَتك  ع    ة  ن  ، فالس  ]رواه البخاري[ َواْلَوَقاِر، َوََل ت ّْسِ

 .عتادِ ه ال  شيِ مَ كَ   ايً متأن   مََّش يَ  أنْ 

عدمُ طاءِ األْخ   ومنَ   - وقد  الصفوِف   سويةِ تَ   :  وا    :   اهللِ   رسول  قاَل  ،  »َسو 
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اَلِة« الص  إَِقاَمِة  ِمْن  وِف  ف  الص  َتْسِوَيَة  َفإِن   ْم  وَفك  ف  البخاري ومسلم]   ص  ِِف    َبُ عتَ والُ ،  [ رواه 

ب  الَبَدنِ ََل  عْ أ ِِف  (  ف  األكت  هَي  )و  ِب الناكِ   اذاة  حم    :الصف    سويةِ تَ    لِ أسفَ ِِف    ، واألكع 

 (.مِ بالقدَ  الساَق  ط  يربِ ال ذي   ل  فِص الَ  هوَ   )والكعب   ، الَبَدنِ 

»َمْن َأَكَل  :  ه  لقولِ   ؛البصلِ   أوِ   ومِ الث    لِ أكْ   بعَد   دِ السجِ   يانُ : إتْ طاءِ األْخ   ومنَ   -

َبَصاًل  َأْو  َقاَل   ،َفْلَيْعَتِزْلنَا   ،ث وًما  َمْسِجَدَنا  :َأْو  َبْيتِِه«  ، َفْلَيْعَتِزْل  ِِف  ْد  عليه[  َوْلَيْقع    ]متفق 

لْ  نكَ   ، خانِ كالد    يَ صل  ي ال  ذِ تؤْ   كرُية    له رائحة  َما  به    ق  حَ وي    ة  ذي  ، وأَ هِ ذاتِ ِِف  ر   فهو م 

 .ر  ر  آَخ نكَ م    هِ برائحتِ  يَ صل  ال  

، وهو  دِ إىل السجِ   اخلروِج   أو عنَد   الصالةِ ِِف    عِ األصابِ   شبيُك : تَ طاءِ األْخ   ومنَ   -

وَءه  »:   النبي   ؛ لقولِ كروه  مَ  ض  ْم َفَأْحَسَن و  ك  َأ َأَحد  ث م  َخَرَج َعاِمًدا إَِل   ، إَِذا َتَوض 

َشب َكن  َيَدْيهِ  ،الَْْسِجدِ   . [رواه أبو داود وصححه األلبان] «َفإِن ه  ِِف َصالة    ، َفال ي 

اهلل انَ مَحَ  تَ فَ وعَ   ،لِ لَ والز    اخلطأِ   منَ   ا  الَقدرِ   َنكَتِفي  ، انَ قصريِ ا عن    ل  كمِ ون    ،هبَذا 

 . ِِف الدرِس القاِدمِ  -بمشيئِة اهللِ- احلديَث 
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 (2) نَيصلِّامُل طاِءمن أْخ

 : يَ صل  الُ  بعضِ  طاءِ أْخ   عن،  الاِض  الدرسِ ِِف اه نَ أْ بدَ ال ذي ا  نَحديثَ  ل  نواِص 

األْخ   - تلك  تَ طاءِ فمن  للصالةِ   ركُ :  ِن  فبعض  التزي  إل    ونَ ّض  ََي   الناسِ   ، 

ِِف  ا  سوََن لبَ يَ   َل  رديئة    أو بمالبَس   النومِ   بمالبسِ   -جرِ الفَ   صالةَ   ةً وخاص  -  الصالةِ 

وا     :  اهلل قاَل  م، وقد  ناسباِت هم أو م  عملِ   مكانِ  ذ  ل   َيا َبنِي آَدَم خ  ْم ِعنَد ك  ِزينََتك 

 .  [ 31]األعراف:  َمْسِجد  

، الفريضة  صالةِ ِِف    القيامِ   أثناءَ   أو عمود    دار  إىل جِ   نادُ : الستِ طاءِ األْخ   ومنَ   -

بطِ   هَذا، وذر  عُ   من غْيِ    كانِ كن  من أرْ ر    درةِ الق    معَ   القيامَ   ألن    ذلَك ، ول  للصالةِ م 

 . الصالةِ 

عن      ى النبي  قد َنَ و،  الصالةِ   ناءَ أثْ   إىل السًمءِ   البصِ   فعُ : رَ طاءِ األْخ   ومنَ   -

ْم  »:    اهللِ  رسول  قاَل  :  : قاَل   عن أنس  ف ؛  ذلَك  وَن َأْبَصاَره  َما َبال  َأْقَوام  َيْرَفع 

َصاَلِتِْم   ِِف   
ِ
اَمء الس  َقاَل -إَِل  َحت ى  َذلَِك  ِِف  ه   َقْول  َأْو  :  -َفاْشَتد   َذلَِك  َعْن  ن   َلَينَْته 

مْ  ه   . [رواه البخاري]   «َلت ْخَطَفن  َأْبَصار 

اَك    :اإلمامِ   قراءةِ   عنَد   موميَ الأْ   بعضِ   : قوُل طاءِ األْخ   ومنَ   - َنْعُبُد َوإِي  اَك  إِي 

  منَ   -اهلل   ه  رمحَ -  النووي    اإلمام    ه  وعد    ةِ ن  خمالف  للس    هَذا، وا باهللِن  استعَ   َنْسَتِعيُ 
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 . عِ دَ البِ 

رفعُ طاءِ األْخ   ومنَ   - بالقرآنِ صوتَ   الأمومِ   :   ،الفريضةِ   صالةِ ِِف    كارِ واألذْ   ه 

ْم إَِذا َكاَن ِِف :    النبي  قاَل  ، وقد  يَ ال صل    ه منَ بِ ن بجانِ مَ عََل    ش  في شو   »إِن  َأَحَدك 

الةِ  ْرآِن    ، الص  بِاْلق  ْم  َأْصَواَتك  وا  َتْرَفع  َفال  ه   َرب  نَاِجي  ي  اَم  الؤمِ فت ؤْ َفإِن  صححه ]   « نيَ ذوا 

 . [األلبان

:    النبي  قاَل  ، وقد  اإلمامِ   معَ   موميَ الأْ   بعضِ   تأميِ   : عدمُ طاءِ األْخ   ومنَ   -

نوا» َن اإلمام  فأم  ِفَر له  ه مَ فإن    ؛ إذا أم  َم من َما  ن وافَق تأمين ه تأمَي الالئكِة، غ  تقد 

: وكان الرسول  قاَل . و«ذنبِه :  ابن  شهاب   . [رواه البخاري] «آميَ »يقول 

الَقدرِ   َنكَتِفي،    ليَ رَس ال    سيدِ   ةِ ن  س    باعَ وات    ، ينِ الد  ِِف    الفقهَ   ا اهلل نَ قَ رزَ    ، هبَذا 

 . ِِف الدرِس القاِدمِ  -بمشيئِة اهللِ- احلديَث  ل  كمِ ون  
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 (3) نَيصلِّامُل طاِءمن أْخ

 : يَ صل  الُ  بعضِ  طاءِ أْخ ا عن نَ حديثَ   ل  ستكمِ نَ 

ى  ا حت  ا أو جالًس كان ساجًد   إنْ   لإلمامِ   سبوِق الَ   ظارُ : انتِ طاءِ تلك األْخ   منف  -

َأْدَرْكت ْم،  :    النبي    قولِ   لعمومِ   ؛كن  ر    أي  ِِف  ه  معَ   الدخول    والشوع    ،يقومَ  »َفاَم 

ْم َفَأِت وا«    . ]رواه البخاري[ َفَصل وا، َوَما َفاَتك 

، وقد  السبعةِ   ضاءِ األعْ عَل    السجودِ   : عدمُ الصالةَ   ُل ُتبطِ ال تي    طاءِ األْخ  ومنَ   -

َد َعََل َسْبَعِة  » :  قاَل   : َعََل اجْلَْبَهِة  أ ِمْرت  َأْن َأْسج    -َوَأَشاَر بَِيِدِه َعََل َأْنِفهِ -َأْعظ م 

ْكَبَتْيِ   ،َواْلَيَدْينِ  ه  يْ قدمَ   عَ رفَ   دَ هم إذا سجَ فبعض    ،[متفق عليه]   «َوَأْطَراِف اْلَقَدَمْيِ   ،َوالر 

َ إْح   عَ أو وَض   ،األرضِ    عنِ قلياًل  ه أو  أنفَ   ن  هم َل ي مك  وبعض    ،رىْخ األ  عََل  ا  داه 

بطِ   هَذا، واألرضِ  منَ   ه  جبهتَ   . للصالةِ  ل  م 

    ى النبي  وقد ََنَ   ،ه باألرضِ يْ راعَ ذِ   َق لِص يُ   : أنْ السجودِ ِِف    طاءِ األْخ   ومنَ   -

ودِ   :قاَل حيث   ،  ذلَك عن   ج  ْم ِذَراَعْيِه اْنبَِساَط    ، »اْعَتِدل وا ِِف الس  ك  ْط َأَحد  َيْبس  َوََل 

عليه[   اْلَكْلِب« وبيَ راشِ اَلنفِ   بيَ   ط  التوس    :بالعتدالِ   والقصودُ .  ]متفق    القبضِ   ، 

  ، قْيهِمرفَ   عَ يرفَ   أنْ   :هُ وصفتُ   ،السجودِ ِِف    والتباُعُد ِِف  التجا   ن  ُيَس كًم  .  سِ والتقو  

باعِ  دَ   دَ وي    ل  ه، يفعَ يْ ه عن ساقَ يْ ذَ خِ وفَ   ،ه يْ ذَ خِ ه عن فَ طنَبَ   عَ ويرفَ   ، جنَبْيه ه عن  يْ عض 
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 ه. بِ ن بجانِ لَ  ة  ه أذي  معَ  َل يكون  اَم  وب ،وبال مبالغة   ،هاستطاعتِ  قدرَ  ذلَك 

أو    ،اإلمامَ  ق  ن ي سابِ كمَ   ،الصالةِ  أفعالِ ِِف  اإلمامِ  عةِ تابَ مُ   : عدمُ طاءِ األْخ  ومنَ  -

َ  :   النبي  قاَل عنه، وقد   ر  أو يتأخ   ،ه ق  يوافِ  ِعَل اإِلَمام  لِي ْؤَتم  بِِه، َفإَِذا َكرب  »إِن اَم ج 

وا« وا، وإَِذا َرَفَع َفاْرَفع  د  وا، وإَِذا َسَجَد َفاْسج  »َأَما  : قاَل  و  ،]متفق عليه[   َفَكرب  

َماِم َأْن َيَْعَل   ْم إَِذا َرَفَع َرْأَسه  َقْبَل اإْلِ ك  َعَل    ،َرْأَسه  َرْأَس مِحَار   اهلل خَيَْشى َأَحد  َأْو َيْ

« اهلل  وَرَة مِحَار  وَرَته  ص   . [ رواه البخاري  ]  ص 

هبَذا    َنكَتِفي  ،هِ بنورِ   ئيَ يض ستَ ، ال  عِ النافِ   العلمِ   روِب لد    كيَ السالِ   منَ   ا اهلل نَلَ جعَ 

 .ِِف الدرِس القاِدمِ  -بمشيئِة اهللِ- احلديَث  ل  كمِ ون   ،الَقدرِ 
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 (4) نَيصلِّامُل طاِءمن أْخ

 ا عن أْخ نَحديثَ  ل  كمِ ن  
ِ
 : انَ ا لغريِ بيهً نْ نا وتَ ِس كرًيا ألنف  ذْ تَ ؛ يَ صل  ال   بعضِ  طاء

َأِِب  ف  ،الصالةِ ِِف    مأنينةِ الط    قيِق َتْ   : عدمُ للصالةِ   لةِ بطِ الُ   طاءِ األْخ   فمنَ   - عن 

َرْيَرَة   النبي   عََل  فسل َم    ،فدخَل رجل  فصَل    ، دخَل السجدَ   أن  رسوَل اهللِ    ه 

    َفَصل  رجِ ا»   :وقاَل   ، َفَرد لْ   ،ْع  ك فرَج   «ت َصل    فإن َك  ي صّل   ثم  صَل  اَم  َع    ،جاءَ   ، 

  ثالَث   ذلَك   َل ى فعَ حت    «ْع فَصل  فإن َك ل ت َصل  ارجِ »  : فقاَل   ،النبي   عََل  فسل َم  

إذا قمَت »  :فقاَل   ؟فَعل ْمنِي  ، ِسن  غرَيه  أ حَما    ،بعَثَك باحلق  ال ذي  و  :، فقاَل ات  مر  

 ْ َ معَ َما  اقرْأ   ثم    ، إل الصالِة فَكرب  ن  راكًعااْرَكْع حت   ثم    ، القرآنِ   َك منَ تيّس 
  ، ى تطمئِ

ْد حت    ثم    ،َل قائاًم ى تعتدِ ْع حت  ارفَ   ثم   ن   ْع حت  ارفَ   ثم    ،ى تطمئِن  ساجًدااسج 
ى تطمئِ

ل  ِِف    ذلَك وافعْل    ،جالًسا   باستقرارِ   الطمأنينة    ل  وحتص  ،  ]رواه البخاري[  «َهاصالتَِك ك 

 األعْ 
ِ
 . واجللوسِ  والقيامِ  والسجودِ  كالركوعِ  عّلر فِ  كن  ر    كل  ِِف  ا كوَِن وس   ضاء

  ، الصالةِ   كارِ بأذْ   اللسانِ   وتريِك   ظِ التلف    : عدمُ للصالةِ   لةِ بطِ الُ   طاءِ األْخ   ومنَ   -

منَ هَ وغريَ   الفاحتةَ   أ  فيقر يقرؤ  والتكبريِ   كالتسبيِح   كارِ األذْ   ا    أنْ   دونَ   هِ قلبِ ِِف  ا  هَ ، 

بطِ   خطأ    هَذا ، وهِ ا بلسانِ هبَ   ظَ يتلف    كَ ر  وَي    ذلَك ب  ظَ يتلف    أنْ   ب  ، والواجِ صالةِ لل  لم 

ر  مَ ا م  ، وأه  به لسانَ   . قراءةً  وليسْت  ،ر  تفك   ا ، فهذهلسانَ   ك  ن َل َي 
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  ، ةِ ن الس  ِِف   دْ ل يرِ  هَذاو ،يِ تَ التسليمَ  ه بيَ فُض وَخ  الرأسِ  : رفعُ طاءِ األْخ  ومنَ  -

 . العلمِ  لِ من أهْ   وَل عن أحد  

لَ صيل  الُ   حةِ مصافَ عَل    مةُ داوَ الُ :  طاءِ األْخ   ومنَ   - بجِ     منَ   السالمِ   بعَد   هِ رِ اون 

َحر  ، اهلل   َل تقب    :وقول    ،مبارشةً   الصالةِ  منَ   ، مشوع    غري    هَذا و  ،ا مً أو    وهو 

 . ثاِت حدَ ال  

أنْ طاءِ األْخ   ومنَ   -   اإلمامُ   مَ سل  يُ   أنْ   قبَل   ،هفاتَ َما    ضاءِ لقَ   سبوُق الَ   يقومَ   : 

 . الثانيةَ  التسليمةَ 

  ، وقدْ هِ صالتِ ِِف    زاَل َما    واإلمامُ   دِ السجِ ِِف    مجاعة  ثانية    : إقامةُ طاءِ األْخ   ومنَ   -

أهل  ََنَ  تَ ا  لَ   ذلَك عن    العلمِ   ى  من  وتَ ميَ سلِ ال    فريِق فيه  عََل  هم  بعِض   ويشِ ْش ، 

 . بعض  

  ون كِمل  احلديَث   ، هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي،  ه نَأحَس   ع  بِ فيت    القوَل   ع  ن يستمِ م    ا اهلل  نَلَ جعَ 

 .ِِف الدرِس القاِدمِ  -بمشيئِة اهللِ-
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 (5) نَيصلِّامُل طاِءمن أْخ

 أْخ  بعضِ  ا حوَل نَحديثَ  ل  نواِص 
ِ
 : يَ صل  ال   طاء

  رةِ وْ العَ   منَ   زء  ها ُج معَ   ُف ينكِش   قصْية    بمالبَس   : الصالةُ طاءِ فمن تلك األْخ   -

أسفلِ   ذِ كالفخِ  وهرِ الظ    أو  بطِ   هَذا ،  بيَ   لِ الرج    ورة  وعَ )  . للصالةِ   ل  م  ةِ   ما    الّس 

  عندَ   كانْت   إنْ ا  م  ا، أ هَ يْ ا وكف  هَ  وجهَ إَل    الصالةِ ِِف    ورة  ا عَ بدَِن   مجيع    والرأة    ،كبةِ لر  وا

 . (اهَ جسدِ  كل    ها فتسرت   مِ حمارِ  رجال  غريِ 

،  طاعةِ الستِ   َب حَس   الصالةِ   أداءِ ِِف    َض رْ الَ   بعضِ   : تساُهُل طاءِ األْخ   ومنَ   -

َ ي    أنْ   ستطيع  يَ   فالبعض   يَ لكن   ،قائاًم   صّل  الر    القيامَ   َل كمِ ي    أنْ   ستطيع  ه َل  ،  كوعِ إل 

َ ي    فعليه: أنْ  بقَ قائاًم   صّل  تعِ   ،ه تِ استطاعَ   درِ    ستطيع  يَ ال ذي  ، وهكذا  س  لِ َي   َب فإذا 

يَ   السجودَ  فيجِ الركوعَ   ستطيع  وَل  أنْ   ب  ،    الصفةِ عََل    بالسجودِ   يأِتَ   عليه 

َصل  قائاًم،  »:    هِ لقولِ   ؛ه تِ استطاعَ   درِ أو بقَ   ،ا جالًس   ع  فريكَ   الركوع  ا  م  ، وأ وعةِ ْش الَ 

فإنْ   تسَتطِعْ   لْ   فإنْ  ف   لْ   فقاعًدا،  البخاري ]  «ب  َجنْعََل  تسَتطِْع  »َوَما  :  ه  . وقولِ [ رواه 

ْم بِِه َفْأت وا ِمنْه  َما اْسَتَطْعت ْم«  . [متفق عليه] َأَمْرت ك 

ا ا أو وضيعً صغْيً   ا كانَ إذَ   لإلمامةِ   للقرآنِ   أِ األقرَ   تقديمِ   : عدمُ طاءِ األْخ   ومنَ   -

اْلَقوْ »:    اهللِ  رسول  قاَل  وقد    ،الناسِ   تقديرِ ِِف   م   اهللَِيؤ  لِكَِتاِب  ْم  ه  َأْقَرؤ  َفإِْن  ،  َم 
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َسَواءً  اْلِقَراَءِة  ِِف  َسَواءً   ،َكان وا  ن ِة  الس  ِِف  َكان وا  َفإِْن  ن ِة،  بِالس  ْم  ه  ْم    ، َفَأْعَلم  ه  َفَأْقَدم 

ْجَرِة َسَواءً  ْم ِسْلاًم   ،ِهْجَرًة، َفإِْن َكان وا ِِف اْلِ ه  ْم ِسن ا..»  :رواية  ِِف  و   ،«َفَأْقَدم  ه   « َفَأْكرَب 

 . [ رواه مسلم] 

ِِف    ى مسلم  وَ رَ ا ؛ لَ ذر  عُ  لغْيِ   األذانِ   بعَد  دِ السجِ   منَ   روُج : اخلُ طاءِ األْخ   ومنَ   -

َقاَل هِ صحيحِ   
ِ
ْعَثاء الش  َأِِب  َعْن  َرْيَرةَ   :،  ه  َأِِب  َمَع  الَْْسِجِد  ِِف  وًدا  ق ع  ن ا  َن      ك  َفَأذ 

ِمنَ   ،ن  الْ َؤذ   ل   َرج  َريْ   َفَقاَم  ه  َأب و  َفَأْتَبَعه   َيْمَِّش،  ِمنَ الَْْسِجِد  َخَرَج  َحت ى  ه   َبَِّصَ  َرَة 

َرْيَرَة    ،الَْْسِجدِ  ا َهَذا َفَقْد َعََص َأَبا اْلَقاِسِم  »:  َفَقاَل َأب و ه  ى من  نَ وُيستثْ   .« َأم 

أو خرَ أَ ليتوض    َج ن خرَ مَ   :ذلَك  ّتسع    الوقِت ِِف  و  العودةِ   ةِ بني    َج ،    َج لو خرَ اَم  ، ك م 

وك يعودَ   ثم    ،ه أهلَ   ظَ ليوقِ  خرَ مَ   ذلَك ،  علِ   رَ آَخ   مسجد  ِِف    للصالةِ   َج ن  ه  أن    مَ إذا 

 فيه.  اجلامعةَ   ك  درِ سي  

ث  و ، هبَذا الَقدرِ  َنكَتِفي، ينِ الد  ِِف  قًها لاًم وفِ عِ   ا اهلل نَ زادَ  ِِف   -بمشيئِة اهللِ- نتحد 

 . الصالةِ ِِف  بالسهوِ  قةِ تعل  ال   السائلِ   ، وبعضِ السهوِ  عن سجودِ   الدرِس القاِدمِ 
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 (1) السهِو جوِدُس كاُمأْح

ث   ِِف    السهوِ ب  قةِ تعل  ال    السائلِ   وبعضِ   السهوِ   جودِ ُس عن    الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 

 : الصالةِ 

  لِ احلاِص   لِ لَ اخلَ   بِ  جلَ صيل  الُ ا  مهَ ُد سُج يَ   يِ جدتَ عن َس   : عبارة  السهـوِ   سجـودُ ف

  الشك    أوِ   ،النقُص   أوِ   ،: الزيادةُ ه ثالثة  وأسبابُ ،  سيانِ والن   السهوِ   بسبِب   هصالتِ ِِف  

 . الصالةِ ِِف 

  :الصالةِ ِِف   : الزيادةُ األوُل  السبُب ف

َس فإذَ   - ر    ، اقيامً   فزادَ   ، هصالتِ ِِف    صّل  ال    اهَ ا  نحوَ   ،اكوعً أو  َ أو  أفْ ا  ه    عالِ من 

   سجود  عليه إَل    فليَس   ؛منها  غَ ى فرَ حت    الزيادةَ   رِ ول يذك    ، ايانً ْس ا ونِ هوً َس   الصالةِ 

 . السهوِ 

الظ  صَل    شخص    :ذلَك   مثاُل    إَل    الزيادةَ   رِ ، ول يذك  عات  كَ رَ   ( َخَس )مثاًل   هرَ  

  ، وإنْ م  سل  ي   ثم    للسهوِ   د  يسج   ثم   ،م  سل  ه وي  صالتَ  ل  كمِ في   األخرِي؛ دِ التشه  ِِف وهو 

   .(1) َس فال بأْ  السالمِ  قبَل  دَ سجَ 

 
 . السهوِ  سجودَ   ب  ستوجِ التي تَ  احلاَلِت  ه ِف كل  أو بعدَ  السالمِ  قبَل  السجود   ح  ، فيِص السهوِ  سجودِ  عِ ِف موِض  واسع   واألمر   (1) 
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إنْ أم    - وَج هَ نائِ أثْ ِِف    الزيادةَ   رَ ذكَ   ا  الرجوع    َب ا    ، هصالتِ   وإكامل    ،عنها  عليه 

 . َس فال بأْ  السالمِ  قبَل  دَ سجَ  ، وإنْ السالمِ  بعدَ  السهوِ  وسجود  

ََخًْسا  ،    النبي    ، أن    مسعود    بنِ   اهللِ  عبدِ   حديث    :ذلَك   دليُل  الظ ْهَر  َصَل  

َله   اَلةِ   :َفِقيَل  الص  ِِف  َصل  َفقَ   ؟َأِزيَد  َقاَل:  َذاَك«؟  »َوَما  ََخًْسا اَل:  َفَسَجَد    ،ْيَت 

 ، َوَسَجَد َسْجَدَتْيِ   ،َفَثنَى ِرْجَلْيِه َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلةَ   :رواية  ِِف  و،  َسْجَدَتْيِ َبْعَد َما َسل مَ 

 . [متفق عليه]   .ث م  َسل مَ 

ث  ، وهبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي    باِب  من أْس الثاِن   ِب السبَ   عنِ   ِِف الدرِس القاِدمِ   نتحد 

 . الن قص  ِف الصالة، وهو  السهوِ  جودِ س  
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 (2) السهِو سجوِد كاُمأْح

ث  و  ، السهوِ   سجودِ   كامِ أْح   حوَل   من حديث    ناه  بدأْ َما    ل  نواِص    ِِف هَذا   نتحد 

.   الصالةِ ِِف    ، وهو: النقُص السهوِ   سجودِ   باِب من أْس السبِب الثان    عنِ   الدرسِ 

 أو واجًبا:  ،كنًا كانَ ر   نقوصِ الَ  باختالِف  ف  وخيتلِ 

 ها(:  وغْيِ  الفاتةِ  أوِ  ،السجودِ  أوِ  ،كنًا )كالركوعِ رُ  نقوُص الَ  كانَ   : إنْ أوًل 

  ؛ عادَ التاليةِ   الركعةِ   صوِل إل َمْوِضِعِه منَ الو    ( قبَل َره )أي: الركنَ فإْن َذكَ   -

 . للسهوِ   دَ وسجَ  ، هصالتَ  َل وأكمَ  ،ى بهِ تَ فأَ 

نَ   ه:مثالُ  ثم  الركوعَ   ِسَ لو  نفْ   السجودِ ِِف  ه  رَ تذك    ،    قراءةِ ِِف  أو    الركعةِ   سِ من 

فيرت  التاليةِ   الركعةِ  ويركَ القراءةَ   أوِ   السجودَ   ك  ؛  ثم  ع  ،  ويسج  صالتَ   ل  ي كمِ   ،    د  ه، 

 . َس ه فال بأْ ه قبلَ دَ سجَ  ، وإنْ السالمِ  بعدَ  للسهوِ 

ى  غَ ؛ َألْ التاليةِ   الركعةِ   ه منَ عِ وِض إل مَ   صولِ الو    ( بعدَ ه )أي: الركنَ رَ ذكَ   وإنْ   -

حَم   َل ، وجعَ الناقصةَ   الركعةَ  ،  السالمِ   بعدَ   للسهوِ   دَ ه، وسجَ صالتَ   ا، وأتم  هَ ل  هذه 

 . َس فال بأْ  ،هه قبلَ دَ سجَ  وإنْ 

  ى الركعة  غَ ؛ فت لْ الثانيةِ   ركوعِ   ه عندَ رَ تذك    ، ثم  وَل األ    منَ   الركوعَ   َس : لو نَ همثالُ 
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 له.    بالنسبةِ وَل األ  هَي  الثانية   ، وتكون  وَل األ  

؛  األخريةِ   الركعةِ   منَ   الرتوك    كانَ   : فإنْ السالمِ    بعدَ إَل    الركنَ   رِ يذك    لْ   وإنْ   -

  ى بركعة  أتَ   ا؛هَ قبلَ   كعة  رَ   منَ   الرتوك    كانَ   . وإنْ للسهوِ   د  يسج    ثم    ، هبعدَ اَم  وب  ، ى بهأتَ 

ر    لْ َما    .للسهوِ   د  يسج    ثم    ،كاملة     مىَض   فإنْ ه،  رِ ه وتذك  سالمِ   بيَ   طويل    وقت    يم 

 صالَته.  ه ي عيد  ه؛ فإن  وضوؤ   َض انتقَ  أوِ  ،وقت  طويل  

َصْي  َأن    حديث    :ذلَك   دليُل  وَل اهللِِعْمَراَن ْبِن ح  َم    ، اْلَعِّْصَ »َصَل       َرس  َفَسل 

ْرَباق    ،ث م  َدَخَل َمنِْزَله    ، ِِف َثاَلِث َرَكَعات   َقال  َله  اخْلِ ل  ي  َوَكاَن ِِف َيَدْيِه    ،َفَقاَم إَِلْيِه َرج 

وَل اهللِ َوَخَرَج َغْضَباَن َي ر  ِرَداَءه  َحت ى اْنَتَهى    ، َفَذَكَر َله  َصنِيَعه    ، ط ول  َفَقاَل: َيا َرس 

َهَذا َأَصَدَق  َفَقاَل:  الن اِس  َنَعمْ   ؟ إَِل  َرْكَعةً   ،َقال وا:  َسل مَ   ،َفَصَل   َسَجَد   ،ث م   ث م  

 . ]رواه مسلم[ َسل َم«  ث م    ،َسْجَدَتْيِ 

  ْل صالت ه، أي: ل يدخ    دْ نعقِ ؛ ل تَ اإلْحرامِ   َيُه تكبْيةَ كاَن الركُن ال ذي َنِس   إنْ و  -

َ ، الصالةِ ِِف   . اوعليه إعادت 

:  أو قولِ   ،األولِ   دِ التشه    أوِ قاِل،  النتِ   واجًبا )كتكبْياِت   نقوُص الَ   كانَ   ا: إنْ ثانيً 

َ  سبحانَ   ها(: .. وغْيِ الركوعِ ِِف   العظيمِ  رّب 

  دَ عليه، وَل يسج    به، وَل َشءَ   ِِتَ يأْ   أنْ   ه؛ وجَب حمل   َق فارِ ي    أنْ   َره قبَل ذكَ   فإنْ   -

 . للسهوِ 

فإن  ليهِ يَ ال ذي    للركنِ   َل يِص   أنْ   ه، وقبَل حمل    قةِ فارَ م    ه بعدَ رَ ذكَ   وإنْ   -   ع  ه يرجِ ؛ 
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 . َس ه فال بأْ قبلَ  دَ سجَ   ، وإنْ السالمِ   بعدَ  د  يسج   ه. ثم  صالتَ  ل  كمِ  به، وي  ِِت ويأْ 

إليه، بل    ع  عنه، فال يرجِ   طَ ؛ سقَ ليهِ يَ ال ذي    ه إل الركنِ وصولِ   ه بعدَ رَ ذكَ   وإنْ   -

 . السالمِ  قبَل  للسهوِ  د  ه، ويسج  صالتَ  ل  ي كمِ 

َحْينَةَ  عن َعبِد اهللِ ْبِن سلم  وم   خاري  اه الب  وَ رَ َما  :  ذلَك  دليل       بِي  الن   َأن  »:  ب 

 َلْ َيْلِْس، َفَقاَم الن َفَقاَم ِِف الر    ، ْهرَ  هِبِم  الظ  َصَل  
، َحت  ْكَعَتْيِ األ وَلَيْيِ ى إَِذا  اس  َمَعه 

الن َقىَض الص   َواْنَتَظَر  َ الَة  يَمه  َكرب 
َتْسلِ أَ  َوهاس   َقْبَل  َسْجَدَتْيِ  َفَسَجَد   ، ْن  َو َجالِس 

َسل    َم«. َسل   َم، ث م  ي 

اهلل نَ زادَ  وتَ   ا  الَقدرِ   َنكَتِفيفيًقا،  وْ علاًم  ث  و  ،هبَذا  القاِدمِ   نتحد  الدرِس  -  ِِف 

. ، وهو السهوِ  سجودِ   باِب من أْس  الثالِث  السبِب  عنِ   -بمشيئِة اهللِ  الشك 
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 (3) السهِو سجوِد كاُمأْح

أْح نَ حديثَ   ل  كمِ ن     باحلديِث   الدرسِ   ِِف هَذا ه  م  ختِ ، ونَ السهوِ   سجودِ   كامِ ا عن 

 . ينِ أمرَ  بيَ  دُ والتد   الشك   ، وهو:السهوِ  جودِ ُس   من أسباِب   الثالِث  السبِب  عنِ 

  دَ سجَ   ، وإنْ السالمِ   بعدَ   للسهوِ   دَ جَ وَس   ،به  َل مِ عَ   مها؛ه أحُد ظن  عَل    َب غلَ   فإنْ   -

 . َس فال بأْ  السالمِ  قبَل 

قاَل أن      النبي    عنِ     سعود  مَ   بن    اهللِ  اه عبد  وَ رَ ا  لَ  ِِف  ه  ْم  ك  َأَحد  َشك   »إَذا   :

َواَب  َسل مْ  ،َفْلي تِم  َعَلْيهِ  ،َصاَلتِِه َفْلَيَتَحر  الص  م  ي  «  ، ث  ْد َسْجَدَتْيِ  ]متفق عليه[. ث م  َيْسج 

عليه    تم  ، فيُ األقل    وهوَ   قيِ باليَ   َل يعمَ   مها؛ فعليه أنْ ه أحُد عنَد   ْح يتج    لْ   وإنْ   -

 . السالمِ  قبَل  للسهوِ  دَ ، ويسج  هصالتَ 

مْ قاَل     النبي    ، أن    ري  دْ اخل    سعيد    اه أبووَ رَ َما    :ذلَك   دليُل  ك    : »إذا َشك  أحد 

فلمْ ِِف   َكمْ   صالتِِه  ثالثً َيدِر  ؟  صَل  فلْ   أربًعا؟  أْم  ك  يطَرِح  ا  َما  بِن  يَ ولْ   ، الش  عََل 

سجدتَ   ،يقنَ استَ  د   يسج  أنْ ثم   قبَل  شَفعْ   فإنْ   ، سل مَ ي    ِي  ََخًسا،  صَل   َله  كاَن  َن 

 . ]صححه األلبان[ يطاِن«  غياًم للش  ، كانَتا َترْ كاَن صَل  إتاًما ألربع   وإنْ  ، صالَته

 : يِ يَ التالِ  يِ احلالَ ِِف  إليهِ  ُت ل ُيلتفَ  العباداِت ِِف  والشك    •
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َن األمرَ إليه، إَل    فال َيلتفت    العبادةِ   منَ   راغِ الفَ   بعدَ   إذا كانَ  -1 ؛   إذا تيق 

قْ فَيعمَ   قينِه.  يَ ىَض تَ ل  بم 

له    َل  حَص إَل    عبادةً   ل  َل يفعَ   بحيث    الشخصِ   معَ   الشك    إذا كث رَ  -2

 إليه.  ت  ، فال َيلتفِ فيها شك  

اهلل نَوفقَ  الَقدرِ   َنكَتِفي،  ضاه  لرِ   ا  ث  و  ،هبَذا  القاِدمِ   نتحد  الدرِس  بمشيئِة  -  ِِف 

   .ذارِ األعْ  لِ أهْ  بصالةِ  ق  تتعل    عن مسائَل  -اهللِ
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 ذاِراألْع ِلأْه الِةَص كاُمأْح

ث   هَذا  نتحد    : مُ هُ و،  ذارِ األعْ   لِ أهْ   بصالةِ   ُق تتعل    مسائَل عن    الدرسِ   ِِف 

 :(، واخلائُف ، والسافرُ )الريُض 

 : فالريُض  -

يَ   إنْ   • مشق    ه ضر  ق  لحَ كان     ة  أو 
ِ
خاَف دِ السجِ ِِف    اعةً مَج   الصالةِ   بأداء أو   ،  

رْ  ،هأو زيادتَ   ،ا حدوَث الرضِ هَ هودِ بش   َر ب   . هِ بيتِ ِِف  ها  يَ صل  ي    له أنْ   ئِه، فيجوز  أو تأخ 

وا  :  تعاَل   اهللِ   لقولِ   ؛ه طاعتِ استَ   درِ قَ عََل    صّل  وي    • ق  اْسَتَطْعت مْ   اهللََفات    َما 

فسَألت  النبي     ، : كانْت ِب َبواسري  قاَل     ي  َص ح    بنِ   مرانَ عِ   ، وحلديِث [ 16]التغابن:

   ِالصالة فإنْ » فقال:    ، عِن  قائاًم،  ف   لْ   فإنْ   ، فقاعًدا  تسَتطِعْ   لْ   َصل   عََل تسَتطِْع 

 . [البخاريرواه ]   «َجنب  

َ ي    أنْ   ستطيع  يَ   كانَ   وإنْ   • ،  إل الركوعِ   القيامَ   َل كمِ ي    أنْ   ستطيع  ه َل يَ لكن   قائاًم   صّل 

َ ي    فعليه: أنْ  بقَ قائاًم   صّل  تعِ   ، هِ استطاعتِ   درِ    يستطيع  ال ذي  وهكذا    .َس جلَ   َب فإذا 

يستطيع    السجودَ  أنْ   ب  فيجِ   ؛الركوعَ   وَل    الصفةِ عََل    بالسجودِ   ِتَ يأْ   عليه 

وأ الشوعةِ  بقَ   ،اجالًس   ع  فريكَ   الركوع  ا  م  ،    ، ِق السابِ   للحديِث   ؛هِ استطاعتِ   درِ أو 

ْم بِِه َفْأت وا ِمنْه  َما اْسَتَطْعت ْم«  :  هِ ولقولِ   . ]متفق عليه[ »َوَما َأَمْرت ك 
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  ع  ، ومَج ِِّص العَ  معَ  هرِ الظ   له مجع   ها، جازَ وقتِ ِِف  صالة   كل    عليه أداء    شق   وإنْ  •

 العِ  معَ  ِب غرِ الَ 
ِ
 ا. داه  إْح  وقِت ِِف ، شاء

 :(1) رُ سافِ الُ ا م  وأ -

  حلديِث   ؛( شاءَ ، والعِ ، والعَِّص هرَ )الظ    يِ كعتَ إل رَ   ةَ باعي  الر    واِت الصلَ   قِّص   فيَ   •

اَلة  َرْكَعَتْيِ  :  ْت عنها قالَ   َرَض اهلل   عائشةَ  ِرَضِت الص  َفِر،  »ف   ِِف احْلََّضِ َوالس 
َرْكَعَتْيِ

» َفِر، َوِزيَد ِِف َصاَلِة احْلََّضِ ْت َصاَلة  الس   . [ متفق عليه ]   َفأ ِقر 

 العِ و  ِب غرِ الَ   ، وبيَ العِِّص و  هرِ الظ    )بيَ   اجلمع    رِ للمسافِ   ويوز    •
ِ
  وقِت ِِف  ،  شاء

ْبنِ ا(. فعن  داه  إْح  َبرْي    َسِعيِد  اْبنِ عنِ   ، ج  وَل    َعب اس       َرس  َبْيَ      اهللَِأن   مَجََع 

َتب وكَ  َغْزَوِة  ِِف  َساَفَرَها   
َسْفَرة  ِِف  اَلِة  الظ  الص  َبْيَ  َفَجَمَع  َوالَْْغِرِب  ،  َواْلَعِّْصِ  ْهِر 

: َِلْبِن َعب اس   ْلت  : َفق   َقاَل َسِعيد 
ِ
ِْرَج َل  َما مَحََله  َعََل َذلَِك؟ َقاَل: َأَراَد أَ   :َواْلِعَشاء  َي 

  » َته   . ةَ شق  والَ  َج هبا احلرَ  عَ  يوقِ : أَل  . أْي [رواه مسلم ] أ م 

  يَل مَ   افونَ وخَي   ،العركةِ ِِف  وا  إذا كان    اهللِ   سبيلِ ِِف    دينَ جاهِ كال  :  اخلائُف ا  م  وأ  -

 عليهم:   ارِ الكف  

وإذا  ،    اهللِ   رسول  ا  هَ صال    صفة    أي  عََل    اخلوِف   وا صالةَ صل  ي    لم أنْ   فيجوز    •

صل  اخلوف    د  اشتَ  رِ وْ   ور  جاًَل ا  أْي بانً كْ   م  ا،  راكِ   ،همأقدامِ عََل    شاةً :  عََل    بيَ أو 

القِ   ،مدواهب   غريِ   بلةِ إل  إل  يوِمئ ونَ أو  :  تعاَل   اهللِ  لقولِ   ؛والسجودِ   بالركوعِ   ها، 

 
الةِ  ِف َقِّْصِ  ي شرَتط   (1)  َفرِ  الص   بلِده.  أْن يكوَن قد فاَرَق بيوَت  ِف الس 
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ْكَباًنا  .[ 239]البقرة:  َفإِْن ِخْفت ْم َفِرَجاًَل َأْو ر 

الَقدرِ   َنكَتِفي،  ينِ الد  ِِف    الفقهَ   نسأل  اهللَ ث  و  ،هبَذا  القاِدمِ   نتحد  -   ِِف الدرِس 

 . عةِ اجلم   صالةِ  كامِ عن أْح   -بمشيئِة اهللِ
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 وآداٌب كاٌمأْح عِةاجلُم يوُم

ث    :عةاجلمُ  صالةِ  آداِب و كامِ أْح عن   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

ِذيَن  :  تعاَل   اهلل قاَل    ،العظيمةِ   اإلسالمِ   من شعائرِ   عةِ اجلمُ   الةُ َص ف  - َا ال  َيا َأُي 

َعِة َفاْسَعْوا إَِلٰ ِذْكِر   اَلِة ِمن َيْوِم اجْل م  ْم َخرْي     اهللِآَمن وا إَِذا ن وِدَي لِلص  لِك  وا اْلَبْيَع َذٰ َوَذر 

ونَ  نت ْم َتْعَلم  ْم إِن ك    ذر  ع    عنها بدونِ   ف  ن يتخلّ مَ   النبي     دَ ، وتوع  [ 9]اجلمعة:    ل ك 

عاِت، أو َليختمَ   َلَينتِهي  أقوام  عن َوْدِعهم  : »ه، فقاَل قلبِ عََل   تمِ باخلَ   عير َش  ن   اجل م 

 . َتْركِِهمْ  :َوْدِعِهْم َأْي  عنى مَ و. [ رواه مسلم] «  َليكون ن  ِمَن الغافلِيَ   قلوهِبم، ثم  عََل اهلل  

جاِل، األْح عَل  واجبة  هَي و -  . قيمَي، ال ذين ل ُعذَر هلمِفَي، الُ راِر، الُكل  الر 

أتَ لَ   ب  ستَح ويُ   - اجلن  ويَ غتسَل يَ   :أنْ   عةَ مُ ى  ثيابِ َب تطي  ،  أحسَن  ويلَبَس  ه،  ، 

بك   َ ي    لا، وأنْ   رَ وي  َيْوَم  »:  قاَل  ،  دَ السجِ   َل إذا دَخ   يِ ركعتَ   صّل  ل   َيْغَتِسل  َرج  َل 

ر  َما اْسَتَطاَع ِمْن   َعِة َوَيَتَطه  م   اجْل م  ْهنِِه َأْو َيَمس  ِمْن طِيِب َبْيتِِه، ث  ِهن  ِمْن د  ، َوَيد  ط ْهر 

ق   َفر  ي  ج  َفال  ث م  ي َصّل    خَيْر   ،
اْثنَْيِ َتَكل َم اإلَمام  إَِل  َبْيَ  إَِذا  نِْصت   ي  م   ، ث  َب َله 

تِ    َما ك 

َعِة   ِفَر َله  َما َبْينَه  َوَبْيَ اجْل م   . [رواه البخاري]   «األ ْخَرىغ 

ه  لقولِ   ؛  النبي  عَل    الصالةِ   منَ   ثارُ اإلكْ   عةِ اجلمُ   ويومَ   عةِ اجلمُ   ليلةَ   ب  وُيستَح   -

  : أفَض ِمن  اجل م  »إن   يوَم  اِمكم  أي  خَلَق   ،عةِ ِل  آَدمَ   فيه  بَِض   ،اهلل   ق  وفيه    ،وفيه 
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عقة    ،الن فخة   روا عَّل  موفيه الص 
الِة فيه  نَ ، فأكثِ « فإن  صالَتكم مَ   ؛الص    عروضة  عَّل 

 . األلبان[ صححهو أبو داود رواه] 

  عنها بأي   غالِ النِش  وعدمُ  ،طبةِ للُخ  صاُت اإلنْ  عةَ اجلمُ  ن حَّضَ مَ عَل   ُب ويِ  -

ْلَت  :    النبي    لقولِ   ؛هأو غْيِ   ،الِ اجلو    أوِ   ،جادِ بالس    ِث بَ كالعَ   يشء   لَِصاِحبَِك  »إَذا ق 

خَيْط ب   َمام   َواإْلِ َعِة  اجْل م  َيْوَم  َلَغْوَت«  ؛َأْنِصْت  عليه]   َفَقْد  وقولِ [متفق  :  ه  ، 

 ]رواه مسلم[. « ل غ ا ف  ق د   احل ص ا م س   ن  م  و  »

كعًة  رَ   َمن َأْدَركَ »:    هلِ وق ل،  اإلمامِ   معَ   كعة  رَ   راكِ بإدْ   ُمعةِ  اجلصالةُ   كُ وُتدرَ   -

الةِ   منَ  الةَ أدرَ   فقدْ   ؛ الص  الص  عليه ]   «َك  فمَ [ متفق  أدرَ ،   فقدْ   ؛اإلمامِ   معَ   الركوعَ   كَ ن 

عةَ اجل كَ أدرَ   . هرِ الظ    ةِ ني  بِ  عات  كَ رَ  ها أربعَ  صال  ، وإَل  م 

ث  و  ، هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي ،  عةِ اجلم    يومِ   ضائلِ فَ   َلغتنامِ   اهلل    ا نَقَ وف   بمشيئِة  -  نتحد 

 . ينِ العيدَ  صالةِ  كامِ عن أْح  الدرِس القاِدمِ ِِف  -اهللِ
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 يِنالعيَد صالِة كاُمأْح

ث    : ينِ العيَد  صالةِ ب ق  تتعل    سائَل عن مَ   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

شعائرِ   واألعيادُ   - ول  رةِ الظاهِ   ينِ الد    من  النبي   ،  قِدَم    دَ ووَج   ،دينةَ الَ   ا 

اَم  هب  تعاَل اهلل     كم  قْد أْبَدلَ : »قال  ،نةِ الس    منَ   يِ يومَ ِِف    حونَ فرَ ويَ   بونَ لعَ يَ   صارَ األنْ 

 . [ وصححه األلبان  أبو داودرواه ]   «حىخرًيا منهام؛ يوَم الِفطِر واألْض 

يعودُ ألن    ؛اعيًد   العيُد   يَ وُسم    - بعودتِ رُ تكر  ويَ   ه  وُيتفاءُل  فه،    ح  رفَ   أيام  هَي  ، 

 . صية  عْ مَ  بغريِ  ،ور  ورس  

ِِف    كرب   ، ي  بالقراءةِ ًَم  فيه  اإلمامُ   رُ ، يهَ ول إقامة    بال أذان    تانِ كعَ رَ   العيدِ   وصالةُ   -

  بريات  كْ تَ   َس ََخ   الثانيةِ ِِف  ، ورامِ اإلْح   بريةِ كْ تَ   غريَ   بريات  كْ تَ   ست    القراءةِ   ول قبَل األ  

 َب فخطَ   قامَ   مَ فإذا سل    .برية  كْ تَ   كل    ه معَ يْ يدَ   ع  يرفَ ،  السجودِ   منَ   القيامِ   بريةِ كْ تَ   غريَ 

عةِ  اجلِي تَ طبَ كخ    يِ تَ طبَ خ   بالناسِ   . م 

  َب ، ويذهَ هثيابِ   أحسنَ   َس لبَ هلا، ويَ   َب ويتطي    َف يتنظ    أنْ   مِ سلِ للمُ   ب  وُيستَح   -

 . رَ من آَخ  عَ رجِ ويَ  ريق  من طَ 

 .صالِة الِعيدِ إىل    روِج اخلُ َقبَل    ارً ََتَرات  ِوتْ   َل أْن يأكُ   الِفْطرِ   عيدِ ِِف    ُيستَحب  و  - 
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 حي  ْض من أُ  صالِة الِعيدِ  بعَد   إل    َل  يأكُ أل   ب  ستَح فالُ  األْضَحى ِعيدِ ِِف  ا م  وأ
 .هتِ

فعن أم  َعطي َة    ،ر  ط  عظاهرة  أو تَ   بال زينة    العيدِ   الةِ َص   ضورُ ُح   للنساءِ   ن  َس يُ و  -

الن بِي   -َرِضَ اهلل  عنها قالت: »َأَمَرَنا   اْلَعَواتَِق    - َتْعنِي  اْلِعيَدْيِن:  ِِف  ن ْخِرَج  َأْن 

وِر، َوَأَمَر احْل   َصَل  َوَذَواِت اخْل د  :  ُق اتِ وَ والعَ . )]متفق عليه[ الْ ْسلِِمَي« ي َض َأْن َيْعَتِزْلَن م 

 (. وغَ ل  الب   نَ بْ ارَ أو قَ   ،نَ غْ يبل    ِت لْ ي الال  ارِ وَ اجلَ 

 انتِ إل   العيدِ  يلةِ لَ  مسِ َش  غروِب من   التكبْيُ  ب  وُيستَح  -
ِ
 . (1) العيدِ   الةِ َص  هاء

ه  دايتِ هِ عََل    تعاَل   اهللِ  كر  وش    ،العبادةِ   امِ بإتْ   الفرح    :العيدِ ِِف    عُ ُيرَش ا  وم    -

  ،حامِ األرْ   لة  ا، وِص مومً ع    الناسِ   قلوِب عََل    الّسورِ   فيه إدخال    ع  ه، وي َش فيقِ وْ وتَ 

 إليهم.   سان  واإلْح 

م  صوم  يَ و - دعة   العيِد لِزيارِة القابِِر، بِ   يومِ  َتصيَص  أن  اَم ، كالِعيَدينِ  وَمِي ََير 

َدثة    . حم 

بِ  امل  بأعْ  ارًح ا فَ نَ أعيادَ  اهلل   َل جعَ  ِفَرْت  نوب  وذ   ،ْت لَ ق  فِعَ  جات  رَ ، ودَ غ   . ْت ر 

 

  

 
ا  أ  (1)  ،  عَشَ   الثالَث   وهو اليوم    ،التشيِق   أيامِ   رِ آِخ   شمسِ   ( إل غروِب وقت    )ِف كل    ق  ال طلَ   التكبري    فيستمر  ى:  حَ األْض   ِف عيدِ م 

ا وأ  . التشيِق  أيامِ  رِ آِخ  شمسِ  إل غروِب  رفةَ عَ  يومِ  جرِ من فَ  بدأ  ه يَ فإن   ؛( مسِ اخلَ  الصلواِت  )بعدَ  د  ال قي   التكبري  م 
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 (1) ائزٌِّأْحكاُمٌالجن

 

 (1) اجلنائِز كاُمأْح

ث    : ئزِ اجلنا كامِ وأْح  مسائلِ  عن:  الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

  اليومِ  َذال  د  نستعِ  علينا أنْ ، الوضوعِ  هَذا مسائلِ   فاصيلِ عن تَ  احلديِث  قبَل و

  ذلَك وه، فيه قيامت   ، وتقوم  يا نْ هذه الد  ِِف  ا من دِ الواحِ   ل  هي فيه أَج نتَ يَ ال ذي  

  :تعاَل  اهلل   يقول    ،الطاعاِت عََل  بالِ واإلقْ  ، هاوَرد  الَظالِ إل أهلِ  ،بةِ بالتوْ  رةِ بالبادَ 

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا و لَِقاَء َرب    صيف  احلَ  فالعاقل   ،[ 110الكهف:]   َفَمْن َكاَن َيْرج 

تي  دائاًم تلك اللحظةَ  ر  ن يتذك  مَ  هوَ  ها  بعدَ  بدأ  ويَ  ،لِ العمَ  فيها عنِ  ع  ينقطِ ال 

 . ستعان  ال   واهلل  ،احلساب  

  ا ريًض مَ   ن زارَ ـمَ غي لِ نبَ يَ أن ه     ِمَن األحكاِم التي َيذُكرها العلًمُء ِف هذا الباِب:و  -

   عوَ دْ يَ   أنْ 
ِ
    كان النبي  اَم  ؛ كباهللِ  الظن    سانَ وإْح   فيه التفاؤَل   َث ، ويبعَ له بالشفاء

ور  إِْن َشاَء اهلل ا: ريًض مَ  إذا زارَ   يقول    .  ]رواه البخاري[ «  »ََل َبْأَس، َطه 

  كلمةِ   قولِ عََل    ه  وحث  ه  قينُ لْ تَ   ب  ، فُيستَح ريضِ الَ   لِ أَج   رِب قُ   أماراُت   ْت َد بَ   إنْ و  -

ن وا    :قاَل  ،  ن  حَس   سلوب  وأ    كمة  (، بحِ  اهلل إَل    )َل إلهَ   :ةِ اجلن   تاِح فْ ومِ   التوحيدِ  »َلق 

إَِل  اهلل   إَِلَه  ْم ََل  ََّش ]رواه مسلم[  «َمْوَتاك  لق  رَ يضجَ   أنْ   ، وإن خ  ي  اَم  وإن    ،احةً رَص   ن   فال 

ْنَيا ََل إَِلَه إَِل     النبي  قاَل    فقدْ   ؛هادة  الش  ه  عندَ   ر  ت كر   : »َمْن َكاَن آِخر  َكاَلِمِه ِمَن الد 
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 . ]رواه أبو داود وحسنه األلبان[ َدَخَل اجْلَن َة«   اهلل 

ماَت و  - اسُتحِ مُ سلِ الُ   إذا  والد  يْ ينَ عَ   امض  إغْ   :ب  ،  بالرمحةِ   عاء  ه،  ،  فرةِ غْ والَ   له 

وا بِاجْلَنَاَزةِ :  قاَل  م،  ت  دَ ساعَ ه وم  لِ أهْ   ه، وإعانة  هيزِ جَتْ ِِف    اع  واإلرْس  ع  َفإِْن   ،»َأرْسِ

وََنَا إَِلْيهِ  م  َقد  ْم«   ، َتك  َصاحِلًَة َفَخرْي  ت  وَنه  َعْن ِرَقابِك    َوإِْن َتك  ِسَوى َذلَِك َفَش  َتَضع 

وا ِْلِل    :  أِب طالب    بن    عفر  َج   است شِهدَ َما  بعدَ     النبي  قاَل  و  .[ متفق عليه ]  »اْصنَع 

مْ  ْم َما َيْشَغل ه   . [ وحسنه األلبان أبو داودرواه ] « َجْعَفر  َطَعاًما، َفَقْد َأَتاه 

اهللَ  ال  اطِ رِص عََل  نا  تَ يثب    أنْ   نسأل   اخلِ   نَ ِس َي    أنْ و   قيمِ ستَ ه  هبَذا    َنكَتِفي ،  تامَ لنا 

ث  و  ،الَقدرِ  القاِدمِ   نتحد  الدرِس  اهللِ-  ِِف  تَ   -بمشيئِة   ، ه لِ ْس وغ    ،ِت الي    فيِ كْ عن 

 عليه.  والصالةِ 
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ث  ، واجلنازةِ  كامِ أْح   عن بعضِ   ِق السابِ  الدرسِ ِِف نا ثْ حتد     الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 

 : عليه والصالةِ  هفينِ كْ تَ و ِت الي    لِ ْس غُ  : عن

فُتسَتَ َل ُيغس    أنْ   ُب ، يِ مِ سلِ الُ   موِت   بعَد ف  - ثم  هتُ روْ عَ   ،  ل    بدأَ يَ   ،    بإزالةِ   ال غس 

ثم  ِت الي    ى عنِ األذَ  الوضوءَ ئَ يوض    ،  ثم  الشعي    ه   لَ غس  ي    ، 
ِ
بالاء   ثالَث   درِ والس    ه 

ثم  الت  َس غَ  األيَّسِ   نِ األيمَ   منَ   ات  مر    ثالَث   هِ جسدِ عََل    الاءَ   ي فيَض   ،    ، وإنِ إل 

كافورً   الَغسلةِ ِِف    ل  ويعَ   ا،ترً وِ   زيد  فيَ   للزيادةِ   تاَج اْح  الصفة    ، ااألخرية    وهذه 

األذَ   زيَل ي    أنْ   منها:  زئُ وُيْ ،  ة  ب  ستحَ ال   وي  عنه    والرأة  .  هِ جسدِ عََل    الاءَ   فيَض ى 

 ها. وج  ها، أو زَ مثل   ها امرأة  ل  س  غَ ت  

وُيعَ بيض    فائَف لَ   الِث ثَ ِِف    ُل الرُج   نُ كف  يُ و  -   منَ   نوع    هوَ و-  نوطُ احلَ   ُل ، 

ت كف  ه، والرأة  فانِ أكْ   ه وبيَ جودِ س    عِ ومواِض   الي ِت   ذِ منافِ عََل    -يِب الط   إزار   ِِف    ن   

 وَِخار  
 
فافَ   ورداء  . ِت الي    نِ بدَ   مجيعَ  سرت   يَ   : ثوب  ذلَك من    زئ  ال جْ   ، والواجب  يِ تَ ول 

،  الرأةِ   طِ ، ووَس لِ الرُج   رأسِ   عنَد   ُف اإلمامُ  عليها، فيقِ لُيصل    اجلنازةُ   مُ ُتقد    ثم    -

  صّل  في    كرب   ي    ، ثم  ا رِس    الفاحتةِ   سورةَ ول  األ    بريةِ التكْ   بعدَ   يقرأ    :بريات  كْ تَ   أربعَ   في كرب   

 .واحدةً   سليمةً تَ   همينِ عن يَ   م   ي سل  ثم    ،كرب   ي    ، ثم  ِت عو للمي  دْ فيَ   كرب   ي    ، ثم    النبي  عََل  
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فاتَ ومَ  ج  ن  منَ ه  قَ الصالةِ   زء   بعدَ ؛  فإنْ اإلمامِ   المِ َس   ضاها  أنْ َخ   ،    عَ ت رفَ   ََّش 

تابَ اجلنازة   وسل  برياِت التكْ   عَ ؛  فاتَ   .مَ   الصالة  تْ ومن  في صّل  ه  قبَل ؛  عليها  ها،  فنِ دَ    

 . هافنِ دَ  بعدَ  وز  وجَت 

َمن َشِهَد اجلَناَزَة حت ى  »   :  اهللِ  سول  رَ   يقول    :اجلنازةِ عَل    الصالةِ   ضلِ فَ ِِف  و  -

و قيَل:  ِقرياطاِن،  َفَله   ْدَفَن  ت  حت ى  َشِهَدها  وَمن   ، ِقرياط  َفَله   عليها  َما  ي َصَل  

 . [ متفق عليه ]   «الِقرياطاِن؟ قاَل: ِمْثل  اجلََبَلْيِ الَعظِيَمْيِ 

ل     :   ويقول   ِمْن َرج  ََل  »َما  اًل  َرج  وَن  َأْرَبع  َجنَاَزتِِه  وم  َعََل  َفَيق  وت   َيم  ْسلِم   م 

وَن بِاهللِ ك  ْشِ م  ي  َعه   . [ رواه مسلم]   فِيِه« اهلل   َشْيًئا إَِل  َشف 

َخ نَأعاملِ   خريَ   ْل اجعَ   م  الله   َ ا  أواِخ نَ امرِ أعْ   ا، وخريَ هَ واِت يومَ نَأيامِ   ا، وخريَ هَ رَ ا    ا 

ث  و  ،هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي  راض  عنّا.    وأنَت   لقاكَ نَ  بمشيئِة  -  ِِف الدرِس القاِدمِ   نتحد 

 األْخ   عن بعضِ   -اهللِ
ِ
تي    راِت نكَ وال    طاء  .مِ سلِ ال    موِت   بعدَ   الناسِ   من بعضِ   ع  تقَ ال 
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ث  وعليها،   والصالةِ  اجلنازةِ   كامِ عن أْح   َق سبَ اَم نا فيثْ حتد     الدرسِ  ِِف هَذا  نتحد 

 : سلمِ الُ  موِت   بعَد  الناسِ  من بعضِ  عُ تقَ ال تي  راِت نكَ والُ  طاءِ األْخ  عن بعضِ 

هذه  ِِف    ميَ السلِ عََل    الواجب    :اهلل    ه  رمحَ   باز    بن    العزيزِ عبد    الشيخ  قاَل    -

،  اخلد    ولطمِ ،  الثوِب   شق    وعدم    ،ياحةِ الن   وعدم    ، واَلحتساب    ،الصرب    األمورِ 

وَد َوَشق  اجْل ي وَب َوَدَعا  :    الرسولِ   لقولِ   ؛ذلَك   ونحوِ  »َلْيَس ِمن ا َمْن َلَطَم اخْل د 

اجْلَاِهلِي ِة« ولقولِ بَِدْعَوى  ِمْن  :  الصحيِح   احلديِث ِِف    :ه  ،  تِي  أ م  ِِف  َأْمِر  »َأْرَبع  

اأْلَْحَساِب  اْلَفْخر  ِِف  وََن ن   ك  َيرْت  ََل  اأْلَْنَساِب   ،اجْلَاِهلِي ِة  ِِف  َواَْلْستِْسَقاء     ،َوالط ْعن  

ومِ  َقام  َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلْيَها    ، َوالن َياَحة    ،بِالن ج  َحة  إَِذا َلْ َتت ْب َقْبَل َمْوِتَا ت 
َوَقاَل: الن ائِ

َبال   «   رِسْ  َوِدْرع  ِمْن َجَرب 
 بالب    الصوِت   رفع  هَي    :ياحةُ والن  .  [ رواه مسلم ]   ِمْن َقطَِران 

ِ
  كاء

عبدِ و  ، ِت الي  عََل   وَسى  م  أِب    منَ   َئ َبرِ     اهللِ   رسوَل   »أن      يس  قَ   بنِ   اهلل ِ   عن 

اق  الص   ه،  ف  نتِ أو تَ   صيبةِ ال    ها عندَ عرَ َش   ق  حتلِ ال تي  هَي    :قةُ الِ واحلَ ِة«  الَِقِة َواحلَالِقِة َوالش 

  ا عندَ وَت َص  ع  ترفَ هَي ال تي  : قةُ والصالِ ،  صيبةِ ال   ا عندَ وهَب ثَ  ق  تش  هَي ال تي  :ةُ والشاق  

  فعل   لِ وَل للرج   للمرأةِ  ، فال يوز  عِ اجلزَ  منَ   هَذا . وكل  صيبةِ ال  
 
 . (1) ذلَك من  َشء

 
 . األحاديِث  عةِ راَج م   بعدَ  (13/414)ى  تاوَ الفَ  جمموع   (1) 
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ْينِ   اءِ َض قَ ِِف    رُ : التأخ  الناسِ   من بعضِ   عُ تقَ ال تي    طاءِ األْخ   ومنَ   -   ِت الي    عنِ   الد 

عل قة    نْفس  الؤِمنِ »:    النبي  قاَل  ، وقد  وصي تِه   نفيذِ أو تَ  قْ بَدْينِه؛ حت    م    «ىَض عنهى ي 

 . [ابن ماجه وصححه األلبان رواه] 

  ا للصالةِ كانً مَ   بورِ القُ   اذُ ات  :    اهللِ   سوُل ى عنها رَ َنَ ال تي    رةِ نكَ الُ   عِ َد البِ   ومنَ   -

»َأََل َوإِن  َمْن َكاَن  : قاَل ،  دِ السجِ ِِف  ِت الي   فن  عليها، أو دَ  دِ الساجِ  ، أو بناء  فيها

يِهْم َمَساِجدَ  َأْنبَِيائِِهْم َوَصاحِلِ ب وَر  وَن ق  ْم َكان وا َيت ِخذ  ب وَر    ،َقْبَلك  وا اْلق  َأََل َفاَل َتت ِخذ 

ْم َعْن َذلَِك« ، َمَساِجدَ   . [ رواه مسلم ] إِن  َأَْنَاك 

مسلم   وَ ورَ   - جابر  هصحيحِ ِِف  ى  عن   ،     اهلل ِ  )  : قاَل َرُسوُل  َأْن    َنَى 

َص اْلَقْبُ َوَأْن ُيْقَعَد َعَلْيِه َوَأْن ُيْبنَى َعَلْيهِ  عليه(.    َب كتَ ي    : )وأنْ ذي  مِ الرت    (، وزادَ ُيَص 

بْ ال ذي    س  باجلِ  هوَ  :ص  واجلِ   به.  ََل ى أو ي طْ نَ ي 

 . بورِ ق  العََل    هورِ الز   ضع  وَ  :بورِ القُ  عِ َد ومن بِ  -

 ن بس    كيَ تمس  ه ال  رِ ألثَ   يَ فِ قتَ ال      َك سولِ برَ   دينَ قتَ ال    نا منَ لْ اجعَ   م  الله  
  َنكَتِفي،  ه تِ

الَقدرِ  ث  و  ، هبَذا  القاِدمِ   نتحد  الدرِس  اهللِ-  ِِف  من    الثالِث   كنِ الر    عنِ   -بمشيئِة 

 .الزكاة   هوَ و ،المِ اإلْس  كانِ أرْ 
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ث   :  الزكاةُ   هوَ و  المِ اإلْس   كانِ من أرْ   الثالِث   الركنِ   عنِ   الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 

ه  وانِ ومواساًة إلْخ   ، رًة لالِهِ هْ ، ط  ني  الغَ   مِ سلِ ال  عََل    ها اهلل  َض واجب  ماِل  افرتَ   وهي

 الف  
ِ
 . ي الزكاةِ ق  حِ ستَ هم من م  ريِ وغَ  ساكيِ والَ  قراء

َكاةَ :  تعاَل   اهلل قاَل   اَلَة َوآت وا الز  وا الص  ْذ  ه:  سبحانَ قاَل  و  ،[ 43]البقرة:   َوَأِقيم  خ 

يِهم هِبَا َزك  ْم َوت  ه  ر  ْم َصَدَقًة ت َطه 
 . [ 103]التوبة:   ِمْن َأْمَواِلِ

  : تعاَل ه  قولِ ِِف    لزكاةُ فيها ا  َف َص تُ   أنْ   ُب يِ ال تي    الصارَف   تعاىَل   اهللُ   دَ وحد    -

  َقاِب ل وهب  ْم َوِِف الر  َفِة ق  ِي َواْلَعاِملَِي َعَلْيَها َوالْ َؤل 
 َوالََْساكِ

ِ
َقَراء َدَقات  لِْلف  إِن اَم الص 

َن    اهللَِواْلَغاِرِمَي َوِِف َسبِيِل   بِيِل َفِريَضًة م   .[ 60]التوبة:َعلِيم  َحكِيم    اهلل وَ   اهللَِواْبِن الس 

ال ذي    هوَ   :سكيُ والِ ،  هفايتِ كِ   صِف نِ   من  أقل    د  أو يِ   ، اشيئً   د  يِ ن َل  مَ   :والفقْيُ 

 . الكفايةِ   منَ   أقل   ولكنْ   ، وزيادةً  الكفايةِ  نصَف  د  يِ 

وَ   فونَ ال كل  هم    عليها:  والعاملونُ  كاةِ   معِ بجَ   األمرِ   ِل  من  ها  فظِ وحِ   الز 

 . همعملِ   درِ بقَ  نَ وْ ها، وي عطَ زيعِ وْ تَ و

رْ م:  قلوُب   فةُ والؤل   ي  إْس َج َمن  هم ى  منَ   ،الم  هم  ش  كف   مَ ارِ الكف    أو  أو  ن  ، 
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رْ   . سلميَ ال   منَ  ن له شأن  إيامَِنم م   ى تأليف  ق لوهِبم وزيادة  َج ي 

 . ميَ سلِ ال    ى منَ األرْسَ  ، وفك  قيِق الر   تاق  إعْ أْي:  : قاُب والر  

دَ مَ هو    :والغارمُ  عليه  َس   ز  ويعجِ   ين  ن  كانَ دادِ عن  أو    ذاِت   الِح ه إلْص ين دَ   ه، 

 ا. رً كان قادِ   وإنْ  ،يِ البَ 

 . اهللِ  سبيلِ ِِف  دونَ الجاهِ  أي: :اهللِ سبيلِ ِِف و

وي عْ فرِ َس ِِف    عَ انقطَ ال ذي    السافر    هوَ   :السبيلِ   وابنُ  لر  كْ يَ َما  طى  ه،  ه  جوعِ فيه 

 ه. لدِ لبَ 

ه نفقت ه كالزوجةِ لزَ ن تَ قلب ه، وَل لَ   ِف الؤل    غريِ   رِ للكافِ   :الزكاةِ   دفعُ   وزُ يول    -   م 

 .  النبي   م آل  وه   ،ي هاشم  نِ (، وَل لبَ )كاألوَلدِ  ( والفروعِ )كاألِب  واألصولِ 

  لالنتفاعِ   سان  ه اإلنْ ك  ملِ يَ اَم  في  ب  ، وَل جتِ صاَب  الن  غَ بلَ ًَم   فيإل    الزكاةُ   ُب ول تِ 

السيارةِ ه،  ن  سك  يَ ال ذي    ه، كالنزلِ بذاتِ  أوِ أو  ِِف    لمِ العِ   ل  أهْ   َف تلَ اخ و)،  سِ الالبِ   ، 

أهِل    عاملِ لالستِ   د  ال عَ   ةِ ض  والفِ   هِب الذ    نَ مِ   احل ّل    كاةِ زَ   جوِب و   ور   ه  ومج  ال باِح، 

 . ( العلِم عَل أنه  َل زكاَة فيهِ 

هبَذا    َنكَتِفي   ، لِ األكمَ   الوجهِ عََل    موالِ أمْ   زكاةَ   تونَ يؤْ ن  ا م  نَلَ يعَ   أنْ   نسأل  اهللَ 

ث  و  ، الَقدرِ  فيها    ب  جتِ ال تي    ناِف األْص   عنِ   ِِف الدرِس القاِدمِ   -بمشيئِة اهللِ-  نتحد 

  . الزكاة  
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ث  ها، وكامِ أْح   وبعضِ   الزكاةِ   ِف صارِ عن مَ   ِق السابِ   الدرسِ ِِف  نا  ثْ حتد   ِِف    نتحد 

 : كالتاِل ، وهيفيها الزكاةُ  ُب تِ ال تي   ناِف األْص  عنِ   الدرسِ  هَذا

األثْ األوُل   نُف الص   وهيًمنُ :  الزكاة  معَ   ب  جتِ ال ذي    هصاب  )ونِ   الذهُب :  ،    ه 

َ   والفضةُ (،  اغرامً 85 »كالرياَلِت ةُ النقدي    واألوراُق (،  اغرامً   595  ا)ونصاهب   :  

َ ونحوِ  )ونصاهب  أُي  ةِ الفض    أوِ   الذهِب   صاِب نِ   قيمة  ا  ها«  بلغَ أقل  اَم  ،  فإذا  الال     (، 

احلوْ   النصاَب، وحاَل  )أْي عليه  مر  ل   كامل    :    ( وجَب مِ سلِ ال    ِملِك ِِف    هوَ و  عام  

ِش بعِ ر   راج  إْخ   .%2.5 عادل  ي  َما  هوَ ، و الع 

،  40)عَل(    َتقِسَم جمموَع الالِ   : أنْ َك مالِ   كاةِ زَ   حلساِب   السهلةِ   رِق الط    ومنَ 

 . هراج  إْخ  الواجب    الزكاةِ  دار  قْ مِ   لَك  َج فيخر  

الزكاةُ   ُب تِ ال ذي  الثان    نُف الص   َب فيه    والغنم    )اإلبل  وهي:    :عامِ األنْ   يمةُ : 

تي  )وهي    :العامِ   رَ أكثَ   سائمةً   تكونَ   أنْ   ط  وي شرتَ   :( والبقر   يَ عَ رْ تَ ال  ا هَ ف  علِ ى، وَل 

ت  أْن تكوَن  ها( وب  صاحِ    واستخراِج   رِث كاحلَ   للعملِ   )وليَس   والنسلِ   للدر    ذةً خَ م 

 
ِ
  زكاةِ   (، وتفصيل  40)  الغنمِ ِِف  (، و30)  البقرِ ِِف  (، و5)   اإلبلِ ِِف    ا:ونصاُبَ (،  الاء

 . قهِ الفِ   تِب ك  ِِف  شوح  ومَ  ،حاِح الص   األحاديِث ِِف  ح  موض   األنعامِ  هبيمةِ 
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الزكاةُ   ُب تِ ا  م    الثالُث   نُف الص   اخلارُج فيه    والثًمرِ   روعِ الز    منَ   األرضِ   منَ   : 

جتِ   : بوِب واحلُ  تي    الثامرِ ِِف    إَل    ب  وَل  بالص  )أْي   ت كال  ال    ن  مكِ وي    ، ه(ونحوِ   اعِ : 

وَت خار  اد   كالقمِح زين ها  أ رةِ والذ    بيِب والز    والتمرِ   ها،  َما  م  ،  ي  ا  ه  خار  اد    ن  مكِ َل 

 فيها.  ها؛ فال زكاةَ وغريِ  وزِ والَ  انِ م  والر   يِخ ط  كالبِ 

 َ ََخَْسِة  ه:  قولِ ِِف    األرضِ   منَ   ِج اخلارِ   نصاَب     النبي    وبي  د وَن  فِياَم  »َوَلْيَس 

» ق  ِمَن الت ْمِر َصَدَقة  ،  زنِ َل الوَ   جمِ باحلَ   ي قاس    يل  كَ   قياس  : مِ ُق ْس والوَ ،  [ متفق عليه]   َأْوس 

 . اكيلوجرامً  612 ب  قارِ ي  َما   دِ اجلي   ه بالرب   ، ووزن  صاع   مئةِ  وي ساوي ثالَث 

  اشتدادِ ب  ذلَك ، والزراعي    حصولِ الَ   ضِج نُ   عنَد   :األرضِ   منَ   اخلارِج   زكاةُ   ُب وتِ 

ه  َيْوَم َحَصاِدهِ : تعاَل ه ؛ لقولِ رِ مَ الث   صالِح  دو  وبُ  ،ب  احلَ   . [ 141]األنعام:  َوآت وا َحق 

قَي اَم  في   الع ش    :الزكاةِ   دارُ قْ ومِ  قَي اَم  ، كفة  لْ : بال ك  )أْي   ؤونة  بال مَ   س     لو س 
ِ
  بامء

ونصف  اجلاريةِ   يونِ والع    طرِ الَ  ِش (،  الع  قَي اَم  في    لفة  )أْي   ؤونة  بمَ   س  بك  ك:  لو  اَم  ، 

قَي   ها(. حوِ ونَ   اِت ضخ  والِ  باْلَلِت  س 

الزكاةُ   ُب تِ ال ذي    الرابعُ   نُف الص   )ُعروُض فيه  كل    :(جارةِ الت    :  د   عِ أ  َما    وهي 

زَ   ، ثم  ا للنقدِ هَ قيمت    م  ، وت َض بِح الر    لِ ألْج   والشاءِ   للبيعِ  بع    الجموعِ   ى منَ ك  ي  ِش ر   .(1) الع 

ث  . و.هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي   الرابعِ عِن الركِن    ِِف الدرِس القاِدمِ   -بمشيئِة اهللِ-  نتحد 

يام  من أْركاِن اإلْسالِم، وهَو   . الص 

 
كازِ  الزكاةِ  ى منَ رَ ْخ وهناك أنواع  أ   (1)  سأل  (، والعادنِ ةِ ِف اجلاهلي   الدفون   )وهو الال    كالر   . العلمِ  عنها أهل   ، ي 
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ٌ  (1) أْحكاُمٌالصيامِّ

 

 (1) الصياِم كاُمأْح

ث    : مضانَ رَ  ومُ َص  هوَ ، والمِ اإلْس   كانِ أرْ  عِ عن رابِ   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

التعب  هوَ   والصيامُ   -   وسائرِ   ِب والرش    األكلِ   عنِ   ساكِ باإلمْ   تعاىَل   هللِ  ُد : 

  هوَ )و  الشمسِ   روِب ( إل غ  الفجرِ   أذانِ   وقت    هوَ )و  جرِ الفَ   لوعِ ، من ط  راِت فطِ الُ 

َيام  َكاَم  :  تعاَل   اهلل قاَل  .  (ِب غرِ الَ   أذانِ   وقت   م  الص  َب َعَلْيك 
تِ ِذيَن آَمن وا ك  َا ال  َيا َأُي 

ْم   ِذيَن ِمن َقْبلِك  تَِب َعََل ال  ونَ ك  ْم َتت ق   .[ 183]البقرة:   َلَعل ك 

ت َحْت    :   اهللِ  رسول    ِف فضِل شهِر رمضاَن يقول  و  -  ف  َرَمَضان   َدَخَل  »إَِذا 

» َياطِي  ْلِسَلْت الش  ل َقْت َأْبَواب  َجَهن َم َوس   . ]متفق عليه[   َأْبَواب  اجْلَن ِة َوغ 

ِفَر َله   :  قاَل  و  - َم من ذنبِهِ َما  »َمن صاَم رمضاَن إيامًنا واحتساًبا، غ  وَمن    ،تقد 

ِفَر َله   َم من ذنبِِه« َما قاَم ليلَة القدِر إيامًنا واحتِساًبا غ   . ]متفق عليه[  تقد 

، احْلََسنَة  َعْش   »:  الصومِ   فضلِ ِِف    قاَل  و  - ل  َعَمِل اْبِن آَدَم ي َضاَعف  أْمَثاِلَا  ك 

،    اِمَئةِ إَِل َسْبعِ  ْوَم، َفإِن ه  ِِل َوأَنا أْجِزي بِِه، َيَدع  َشْهَوَته   : إَِل  تعاَل اهلل   قاَل  ِضْعف   الص 

ِه،   َرب   
ِ
لَِقاء ِعنَْد  َوَفْرَحة   فِْطِرِه،  ِعنَْد  َفْرَحة   َفْرَحَتاِن:  ائِِم  لِلص  أْجِّل،  ِمْن  َوَطَعاَمه  

 . ]رواه البخاري[  « ِمْن ِريِح الِْْسِك   أْطَيب  ِعنَْد اهللِ َوخَل ل وف  فِيهِ 

ا  ن كان مريًض ومَ   ،ستطيعِ الُ   لِ العاقِ   غِ البالِ   مِ السلِ عَل    مضانَ رَ   مُ ياص  ُب ويِ   -
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الصوم    ق  يش   الََرضِ   خاَف أو    عليه  اَم ل   جوز  فيَ   ا مسافرً كاَن  أو    ،بصياِمه   زيادَة 

زمِ ن كان مرض  ومَ   .ها ذر  ع    زاَل ه إذا  ضيانِ قْ ، ويَ طر  الفِ  رْ نًه م  ر  جى شفاؤ  ا َل ي 
  ه ي فطِ

طِ   .(1) ن َل ي طيق  الصوَم لكرَِبِ ِسن هِ مَ  ذلَك ، وك اسكينً مِ  يوم   عن كل    عم  وي 

 ها. هرِ ط   ه بعدَ قضاؤ  اَم عليه  ب  ويِ  ،ساءِ والن فَ  احلائضِ عَل  مُ ياالص مُ رُ وَي  -

رَ   أنْ   :للصائمِ   ب  وُيستَح   - حورَ ويؤخ    يتسح  الس  كَر  له  ي ستحَ اَم  ،  جيل   عْ تَ ب  

ه  أحد     إنْ وها،  الفِ تِ باْخ   ةِ علي  والفِ   ةِ عاص القولي  الَ   ناب  تِ عليه اْج   ب  ويِ الِفطِر،   ساب 

ْل ه فلْ لَ أو قاتَ   . : إن  صائم  يق 

  َنكَتِفي   ،ا سابً واحتِ   اإيامنً ه  ه ويقوم  صوم  ن يَ نا م  لْ واجعَ   ، مضانَ رَ   نا شهرَ غْ بل    م  الله  

الَقدرِ  ونَ هبَذا  ث  ،  القاِدمِ   تحد  الدرِس  اهللِ-  ِِف  الصومِ   -بمشيئِة  فّطراِت  م    عن 

بطاِلتِه  . وم 

 
باح  للحاِمِل وال   (1)   . القضاء  اَم ، وعليهاَم َوَلَدُْيِ أو عَل اَم، ا عَل َنْفَسيهِ تَ الِفطر  ِف َرَمضاَن، إذا خافَ  رِضعِ وي 
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 (2) الصياِم كاُمأْح

ث  وه،  كامِ أْح   ه وبعضِ ضلِ وفَ   رمضانَ   الاض عن شهرِ   الدرسِ ِِف  نا  ثْ حتد     نتحد 

 :نها ، فمِ وُمبطاِلتِه ومِ راِت الص  ُمفط  عن  الدرسِ   ِِف هَذا

 .مناءُ ، والستِ عُ ًَم اجلِ  أول:

بمَ َما    وكل    مًدا،عَ   ُب والرش    األكُل   ثانيا: األكْ نَ عْ كان    رِ كاإلبَ   ِب والش    لِ ى 

قَ  ،يةِ ذ  غَ ال    . الدمِ  نِ وح 

 مًدا. عَ  ؤُ التقي   ثالثا:

 .رأةِ الَ   منَ  فاسِ والن   يضِ احلَ  دمِ  خروُج  رابعا:

، واألحوط  أن َيَتنَِبها الصائم   جامةِ ِم باحلِ الد    إخراِج واختلَف أهُل العلِم ِف  

َلها إل الليِل.   ويؤج 

ُتفِس   - الُ ول  إل  ُد  الصوَم  السابقُة  برُش فّطراُت  أنْ ثالثة    وط      ا عالًِ   يكونَ   : 

تارً ارً ، ذاكِ كمِ باحل   ل  حال  فاَس والن  يَض  احلَ ، )إَل  ا ، خم   (. ؛ في فط ر  عَل ك 

 ّل: يَ َما  ،  الُفّطراِت  منَ   عنها وليسْت  السؤاُل  رُ كثُ يَ ال تي  مورِ األُ  ومنَ 

والدمِ   حتليل    - واإلبَ سِ الّض    لع  َخ ،  وبَ ال غّذيةِ   غري    ر  ،    بوِ الر    اخ  خ  ، 
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رِ ِِف  (  )الل ب وس    والت حاِميل    ،كسجيِ واأل   ب    ، لِق للحَ   ْل إذا ل تِص   األنِف   رة  طْ وقَ   ،(1)الد 

 . واأل ذ نِ  العيِ  رة  طْ وقَ 

ومَ واك  والس    - )منانِ األْس   جون  عْ ،  بَ   زِ ر  التحَ   عَ   والب خور  لعِ من  )وَل    ه(، 

 ه(. ق  نِش ستَ يَ 

عاف  تالم  واَلْح  -  . الن خامةِ  لع  ، وبَ ، والر 

  حاضة  تِ واَلْس  -
ِ
فْ للنساء دْ  رة  ، والص    العادةِ  وقِت  غريِ ِِف  رة  والك 

ِ
 . للنساء

م   نَا َعل    الله  َينَْفع  َما  َعل    ،ْمنَا  باَِم  ِعْلاًم   ، ْمَتنَاواْنَفْعنَا  الَقدرِ   َنكَتِفي  ،َوِزْدَنا  ،  هبَذا 

ث  و  .  الِفطرِ  كاةِ زَ   كامِ عن أْح   -بمشيئِة اهللِ- ِِف الدرِس القاِدمِ  نتحد 

 

 
ول   ،هبلي ة  الِ  حاميل  ِج الرأِة، والت  وكذلك التقطري  ِف َفرْ  (1)   .  والَغس 
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 طِرالِف زكاِة كاُمأْح

ث    : الِفطرِ  زكاةِ  كامِ أْح عن   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

  هرِ َش   امِ إتْ عََل    تعاَل   هللِ  كر  ، وش  ساكيِ للمَ   مة  عْ ، وط  للصائمِ   رة  هْ ط    الفطرِ   وزكاة  

 . الصيامِ 

  عول  ن يَ ه ومَ ه صاًعا فاضاًل عن قوتِ وليلتَ   العيدِ   يومَ   ن وَجدَ مَ   كل  عََل    ب  وجتِ   -

ول   اَم  عنه   َرَض اهلل   رَ مَ ع    بنِ   اهللِ   ، فعن عبدِ ةَ األصلي    حوائجهم  و قال: »َفَرَض َرس 

َواحْل ر      اهللِ اْلَعْبِد  َعََل  َشِعري   ِمْن  َصاًعا  َأْو  َتْر   ِمْن  َصاًعا  اْلِفْطِر  َكِر  َوالذ    َزَكاَة 

 . ]متفق عليه[ َي«  السلِمِ  ِغرِي َواْلَكبرِِي ِمنَ َواألْنَثى َوالص  

، أو  بيب  ، أو زَ ر  ، أو تَ عري  ، أو َش رر : )ب  البلدِ   قوِت   من غالِب  ها: صاع  دارُ قْ ومِ   -

أ  ط  َأقِ  ذ  رز  ، أو  مِ والصاعُ (،  ذلَك   ، أو غريِ رة  ، أو  ،  َل الوزنَ   احلجمَ   قيس  يَ   يال  كْ : 

وقد  كيلِ الَ   الطعامِ   نوعِ   الِف تِ باْخ   ف  فيختلِ   لإلفْ   الدائمة    اللجنة    رِت ، 
ِ
  وزنَ   تاء

 . ات  كيلوجرام بثالثةِ  األرزِ  منَ  الصاعِ 

 ْ  .  (1) العلمِ  لِ أهْ   مجهورِ   عندَ  الطعامِ   قيمةِ  راج  إْخ  زئ  وَل ي 

 
ِل رمضانَ وثوق  إلخراِج زَ خص  مَ هة  خريية  أو َش وكيِل جِ وَل بأَس أن يقوَم بتَ  (1)  ه، بحيث  ي عطيه ِقيمتَها نقدًا ولو ِف أو 

، كاتِ

 عّي.ها الش  قتِ عاًما ِف وَ يقوَم الوكيل  بإخراِجها طَ  عَل أنْ 
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  اإلمامِ   خولِ إل د    العيدِ   ليلةِ   شمسِ   من غروِب   :طرِ الفِ   زكاةِ   راِج إْخ   ووقُت   -

قبَل هَ راج  إْخ   وز  ، وَي العيدِ   لصالةِ  يومَ   يوم    ا  بعدَ أي)  يِ أو  (، 28  يومِ   روِب غ    : 

رِ  لْ ن ومَ    ذر  بال ع   التأخري    كانَ   ها قضاًء، وإنْ ها؛ وَجَب عليه إخراج  وقتِ ِِف ها ْج خي 

 . غفارِ واَلستِ  التوبةِ  ها معَ راج  فعليه إْخ  عير َش 

الُزك    ُيقيمُ ال ذي    البلدِ ِِف    ُج ُترَ   طرِ الفِ   زكاةَ   أن    ُل واألْص   - إَل  إْن كاَن  ،  يفيه 

جوِد ف قراَء ِِف عَ لِد إقامتِه، كَ ية  لنَقلَِها خارَج بَ عِ صلحة  َش هناَك حاجة  أو مَ  دِم و 

؛ فال بأَس بذلك ـمَ بلِد إقامتِِه، أو َنَقَلها لِ 
ِ
م أشد  حاجًة، أو ألقاربِه الفقراء  . ن ه 

م   َك َعم   اْكِفنِا بَِحالالله 
َنكَتِفي هبَذا  ْن ِسَواَك،  لَِك َعْن َحَراِمَك، َوَأْغنِنِا بَِفْضلِ

ث  ، والَقدرِ    كانِ من أرْ   اخلامسِ   الركنِ   عنِ   -بمشيئِة اهللِ-  ِِف الدرِس القاِدمِ   نتحد 

 . احلّج  هوَ ، والمِ اإلْس 



 

 

123 
ٌ ِّ
 أْحكاُمٌالحج 

 

 احلجِّ كاُمأْح

ث    : احلج   هوَ ، والمِ اإلْس  كانِ من أرْ   سِ اخلامِ  الركنِ  عنِ   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

أعظَ   احلج  و  - وجتتمِ المِ اإلْس   شعائرِ   مِ من  أنواع    ع  ،    ةِ دني  البَ   العباداِت   فيه 

  غفرةِ ، والَ تعاَل   اهللِ   وحيدِ إعالن  لتَ   منْ   :للعبادِ   عظيمة    وفيه منافعُ ،  ةِ والالي    ةِ لبي  والقَ 

  احِلَكمِ   منَ   ذلَك   ، وغريِ ميَ سلِ ال    بيَ   ةِ دوالَوْح   ِف ، والتآل  اِج ج  للح    ل  حتص  ال تي  

 . عِ والنافِ 

ْق   هللِِ   : »َمْن َحج    اهللِ  رسول    يقول   َفضِل احلج   وِف  - َيْفس  َوَلْ  َيْرف ْث    (1) َفَلْم 

«  َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْته  أ م   لَِد لِلت  كأن   نوِب الذ   منَ   ا: خاليً )أْي  ]متفق عليه[ ه   (. و  ه و 

،  لِ العاقِ   غِ البالِ   احل ر    مِ السلِ عََل  ،  (2) الُعُمرِ ِِف    واحدةً   ةً مر    احلج    أداءُ   ُب ويِ   -

َوهللِ ِ َعََل الن اِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع :  تعاَل   اهلل قاَل  ،  ا ومالي    ابدني    (3) ال ستطيعِ 

 .[ 97]آل عمران:   َغنِي  َعِن اْلَعالَِيَ  اهللَإَِلْيِه َسبِياًل َوَمن َكَفَر َفإِن   

يَ ومَ   ةِ ه األصلي  عن حاجاتِ   ازائًد   ماًل   ُد ن ل يِ مَ ف  - عليه   ُب م، فال يِ عوهلُ ن 

 

ْق( أي: َلْ َيْأِت بَِسي ئَة  َوَل َمْعِص  (1)  َفث  اسم  للف حِش ِمن القوِل. )وَل َيفس  اِمع، وقيل: الر  . )فَلم َيرف ث( أي: ل ي   يَة 

ه، ويأثم  الرء  بتأخرِيه احلج  واجب  عَل الَفْوِر عندَ  (2) 
وطِ ِق ش  ذر  َشعير  حتق   . بال ع 

ط   (3)  ْشرَتَ ْفَقة   حج   أداءِ لوجوِب  وي  ةِ  الفريَضِة للمرأِة ر   .فاةِ الوَ  الَحَرِم، وأَل  تكوَن ِف ِعد 



 

124 
 عطر املجالس 

 . ج  ليح   دينَ ستَ يَ  عليه أنْ   ب  ، وَل يِ احلج  

رًضا  مَ   ريضِ الَ   أوِ   ،السن  ِِف    بْيِ ه، كالكَ نِ بَد   ه دونَ بًملِ   احلج    طيعُ ستَ يَ   ن كانَ ومَ   -

 . احلج   قاِت فَ بنَ هوَ  ل  تكف  ، ويَ عنه ج  ن يُ مَ  ه ُينيُب فإن   ؛َيمنُعُه ِمَن احلج   ُمزِمنًا

ي  ظورات  وَمْ   وواجبات    كان  وأرْ   وط  رُش   وللحج    - ِِف  إليها    الرجوع    ن  مكِ ، 

 . لمِ العِ  لِ تاوى أهْ وفَ  قهِ الفِ  ِب كت  

مْ   ب  جتِ و  - اَم:    اهلل  َرِضَ    ، َقاَل اْبن  َعب اس  ج  كاحلَ   واحدةً   ةً مر   رِ مالع  ِِف  رة   الع  َعنْه 

َا َلَقِرينَت َها ِِف كَِتاِب » ْمَرَة هللِِ )َوَأِت وا احْلَج    اهللِإَِن   . [رواه البخاري]   «(َواْلع 

نكون   هنا    اإليامنِ   كانِ أرْ عََل    ِف التعر    منَ   -تعاَل   اهللِ   بفضلِ -نا  يْ هَ تَ انْ   قدِ   إل 

والمِ اإلْس   كانِ وأرْ  ث  ،  اهللِ-   مةِ القادِ   الدروسِ ِِف    نتحد  مواضيعَ   - بمشيئِة    عن 

كاألْخ السلمَ   م  ت    قة  تفر  م     الطعامِ   كامِ وأْح   ،ةِ الالي    عامالِت وال    ،الميةِ اإلْس   الِق ، 

 . باسِ والل  

 

  



 

 

  

 مواضيع تم السلم
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 النصيحُة

ث    نبوير   الدرسِ   ِِف هَذا  نتحد 
  أن    العلمِ   لِ أهْ   بعض    رَ ، ذكَ عظيم    عن حديث 

 : هوَ ، والمِ اإلْس  عليه مدارَ 

َقي َة َتِيم  ْبن   واه  رَ َما   اِري  َأبو ر  .   َأن  الن بِي       َأْوس  الد  ين  الن ِصيَحة  َقاَل: »الد 

َقاَل هللِِ  لَِْن؟  ْلنَا:  تِِهْم«.  ق  َوَعام  ِمَي 
الْ ْسلِ ِة  م 

َوأِلَئِ ولِِه،  َولَِرس  َولِكَِتابِِه،  ،  ]رواه مسلم[ ، 

 :احلديِث  ومن فوائدِ 

قائم  كل    المي  اإلْس   الدينَ   أن    -   واإلخالص    الصدق    : وهي  النصيحةِ عَل    ه 

، وهي  رةِ واْلِخ يا  نْ الد    ِي ريَ خلَ   جامعة    كلمة    :والنصيحةُ   .نصوِح للمَ   اخلريِ   وإرادة  

 األنْ  رسالة  
ِ
ِ إل أ   السالم   عليهم    بياء  ه. تَ أم   َح  نَص إَل   بير من نَ اَم  هم، فَم

ووصفِ حيدِ وْ تَ ب  تكون    :تعاىَل و  كَ تبارَ   هللِ  النصيحةُ و  - بصفاِت ه    الكاملِ   ه 

وتَ اللِ واجلَ  وخي  زُيِ نْ،  ي ضاد ها  عام   وجتن ِب ف  الِ ه  والقيامِ عاصيهِ مَ   ها،  ه  بطاعاتِ   ، 

به   َمن كفيه، وجهادِ   غضِ والب    ،وحَماب ه، واحلب  فيه  تعاَل َفَر 
ِ
  ذلَك إل    ، والدعاء

 واحلث  عليه. 

وتَ ظيمِ عْ وتَ   ، به  اإليامنِ ب  تكون    :هِ لكتابِ   والنصيحةُ   - وتِ زُيِ نْه  حق   الوتِ ه،  ه 

 عنه.   فاعِ والد   ب  إليه، والذ    ضاه، والدعوةِ تَ قْ بم   ه، والعملِ آياتِ  رِ ب  ه، وتدَ تالوتِ 
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وطاعتِ   جاءَ اَم  وب  ،به  باإليامنِ   تكون    :  هلرسولِ   والنصيحةُ   - ه  رِ أمْ ِِف  ه  به، 

وتَ يِ ََن   ناِب تِ واْج  وتَ قريِ وْ ه،  وإْح جيلِ بْ ه   ه، 
ِ
والتخل  سن تِ   ياء وحمب  القِ بأْخ   ِق ه،    آلهِ   ةِ ه، 

عََل  عليه و   اهلل صَل    هحابتِ ه وَص ه وآلِ تِ ن عنه وعن س    ب  والذ    فاعِ ه، والد  حابتِ وَص 

 . هم بإحسان  عَ بِ ن تَ ه ومَ حبِ ه وَص آلِ 

عََل  هم  تِ عاونَ بم    ذلَك م: وِت هم وقادَ لفائِ خل    :، أْي ميَ سلِ الُ   ةِ ألئم    والنصيحةُ   -

وطاعتِ  وتَ احلق   فيه،   طف  ول    فق  برِ   هم صحِ ون    همكريِ ذْ هم 
ِ
والدعاء   وعدمِ ،  لم   ، 

 . عليهم  اخلروِج 

ِ   بأنْ   :سلميَ الُ   ةِ لعام    والنصيحةُ   -  ه  كرَ يَ َما  لم    هَ كرَ ه، ويَ ِس لنفْ   ب  َي  َما  لم    ب  َي 

م  ِّصِت م، ون  راِت وْ عَ   رتِ ، وَس ةِ يوي  نْ والد    ةِ هم الديني  هم إل مصاحلِِ شادِ ه، وإرْ ِس لنفْ 

 لم.   دِ واحلَس  الِغش    بةِ انَ عنهم، وجم    ب  هم، والذ  دائِ أعْ عََل  

،  هبَذا الَقدرِ  َنكَتِفيه، نَ أحَس  ع  بِ فيت   القوَل  ع  مِ ن يستَ نا م  لَ يعَ  أنْ  نسأل  اهللَ

ث  و   عنِ  هِي والن   عروِف بالَ  األمرِ  عنِ   -بمشيئِة اهللِ- ِِف الدرِس القاِدمِ  نتحد 

 . رِ نكَ ال  
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  ِرنَكامُل عِن هُيوالنَّ باملعروِف األمُر

ث     األمرُ ، وهي المِ اإلْس   شعائرِ  مِ من أعظَ  عرية  عن َش   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

 :رِ نكَ الُ  عنِ  هيُ والن   بالعروِف 

  اهلل اَم قاَل  ك ؛الظاهرةِ  نيَ الؤمِ  فاِت ِص من  رِ نكَ الُ  عنِ   هيُ والن   بالعروِف  واألمرُ 

َبْعض     :تعاَل  َأْولَِياء   ْم  ه  َبْعض  َوالْ ْؤِمنَات   ونَ َوالْ ْؤِمن وَن  ر  وِف   َيْأم    َوَينَْهْونَ   بِالَْْعر 

ونَ   الْ نَكرِ   َعنِ  ِقيم  اَلةَ   َوي  ْؤت ونَ   الص  َكاةَ   َوي  ونَ   الز  وَله    اهللَ   َوي طِيع  ئَِك   َوَرس    أ وَلٰ

م   مَح ه   . [ 71]التوبة:  َحكِيم  ِزيز   عَ  اهللَ إِن    اهلل   َسرَيْ

ن    ؛ َتي زِت رِ نكَ الُ   عنِ   هيُ والن    بالعروِف  ا األمرُ َش وإذا فَ    َف ، وُعرِ دعةِ ِمَن البِ   ةُ الس 

  أِت َش ، ونَ روهَ كْ والَ   باَح وال    نونَ ْس والَ   الواجَب   الناس    كَ درَ ، وأَ احلرامِ   منَ   احلالُل 

 . هَأبغَضتْ و رِ نكَ ال   عنِ  دْت عَ ، وابتَ حب ْته  وأَ  العروِف عََل  الن اشئة  

اَم  ك   ؛ اهللِ  من عذاِب   عِ لجتمَ وا  للفردِ أمان     رِ نكَ الُ   عنِ   هيُ والن    بالعروِف   واألمرُ 

ونَ :  تعاَل   اهلل قاَل   ح 
ْصلِ َرٰى بِظ ْلم  َوَأْهل َها م  َك اْلق 

َك لِي ْهلِ  ، [ 117]هود:    َوَما َكاَن َرب 

نكِ مَ   د  وَل يِ   ر  نكَ فيه ال    ر  يظهَ ال ذي    ع  الجتمَ و ي  عر  ر  ن  ِفي  ف  ؛ ة  عام    قوبة  ض  لع  ه م 

أََنْلِك     ،اهللِ يا َرسوَل  ا قالت:  عنها أَن    َرَض اهلل   ينَب زَ   من حديِث   يِ حيحَ الص  

احِل وَن؟ َقاَل:   وا َما  :  تعاَل قاَل  و  .« َنَعْم إَذا َكث َر اخلََبث  »وفينَا الص  وا  َفَلام  َنس  ر  ك  ذ 
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ا
ٌوالن  األمُرٌباملعروفِّ

باَِم َكان وا   َبئِيس   وا بَِعَذاب   ِذيَن َظَلم  ال  َوَأَخْذَنا   
ِ
وء َينَْهْوَن َعِن الس  ِذيَن  َأنَجْينَا ال  بِِه 

ونَ  ق   . [ 165]األعراف:   َيْفس 

والغْيِ   شؤونِ ِِف    اًل دخ  تَ   ذلَك   أن    الناسِ   بعضِ   عنَد   شاعَ   وقْد  قِ   هَذا؛   ةِ ل  من 

بَ اإليًمنِ   قصِ ونَ   همِ الفَ  أِب  فعن  اهلل  كر  ،  قاَل   َرَض  أُي  عنه  يا  الناس  :  كم  إن    ، ا 

ِذيَن  :  ةَ هذه اْلي  رؤونَ قْ تَ  ا ال  مْ آ َيا أُي  مْ   من وا َعَليك  َسك  ن َضل   َيّض   ََل   َأَنف  م م  إَذا    ك 

سمِ وإن    اهَتَديت م َفَلْم  »:  ل  يقو   اهللِ   رسوَل   ت  عْ   الظ اِلَ  َرَأْوا  إَِذا  الن اَس  إِن  

م    ه  م  وا َعََل َيَدْيِه َأْوَشَك َأْن َيع  ذ   . [ وغريه داودرواه أبو ]   «بِِعَقاب  ِمنْه   اهلل َيْأخ 

نَْكًرا  : »قاَل     النبي    عنه أن    َرَض اهلل    ري  دْ اخل    عيد  عن أِب َس و ْم م  َمْن َرَأى ِمنْك 

 ْ َفبَِقْلبِهِ َفْلي َغري  َيْسَتطِْع  َلْ  َفإِْن  َفبِلَِسانِِه،  َيْسَتطِْع  َلْ  َفإِْن  بَِيِدِه،  َأْضَعف   (1) ه   َوَذلَِك   ،

ياَمنِ   .  م[رواه مسل]« اإْلِ

اهللَ منَ لَ عَ َي   أنْ   نسأل   هبَذا    َنكَتِفي،  رِ نكَ ال    عنِ   يَ اهِ الن    روِف عْ بالَ   رينَ اْلمِ   نا 

ث  ، والَقدرِ   . المِ اإلْس ِِف   الِق األْخ  عنِ  -بمشيئِة اهللِ- ِِف الدرِس القاِدمِ  نتحد 

  

 
 . استطاعَ  إنِ  فيه النَكر  ال ذي  الكانِ  قةِ فارَ ، وم  نَكرِ ال   : بب غضِ يكون   بالقلِب  واإلنكار   (1) 
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 (1) الِماإلْسِفي  الُقاألْخ

ث    : المِ اإلْس ِِف  الِق األْخ  عنِ   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

رسول  نَ حث    وقدْ  ،  ميدةِ احلَ   واْلداِب   نةِ َس احلَ   الِق باألْخ   ِق التخل  عََل      اهللِ   ا 

»إن  قاَل  ف َأَحب    :  إَِِل  ِمْن  ْم  ِمن   ك  ْم  ْم َوَأْقَربِك  َأَحاِسنَك  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  جَمْلًِسا  ي 

 . ]رواه الرتمذي وصححه األلبان[ َأْخاَلًقا«

 : المُ عا إليها اإلْس دَ ال تي  نةِ َس احلَ  الِق األْخ  ومنَ 

الزوجةِ   سانُ ، واإلْح ينِ َد الوالِ   ر  بِ   - وِص وبنات    نيَ بَ   لدِ واألوْ   إىل    الرِحمِ   لة  ، 

:    النبي  قاَل  ، و[23]اإلرساء:    َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا:  تعاَل   اهلل اَم قاَل  ، ك واألقارِب 

ْم ألَْهِّل«  ك  ْم ألَْهلِِه َوَأَنا َخرْي  ك  ْم َخرْي  ك  »َمْن  :  قاَل  و.  [األلبانرواه ابن ماجه وصححه  ]   »َخرْي 

» نَْسَأ َله  ِِف َأَثِرِه َفْلَيِصْل َرمِحَه  ْبَسَط َله  ِِف ِرْزِقِه َأْو ي  ه  َأْن ي  رَس 
 . [متفق عليه]  (1) 

، بةُ الطي    والكلمةُ   ،احلديِث   سنُ : ُح المُ عليها اإلْس   حث  ال تي    ِق الاألْخ   ومنَ   -

والبَ والصدُق  والتواضعُ والبتسامةُ   شاشةُ ،  قاَل  ك  ،للمؤمنيَ   ،  :  تعاَل   اهلل اَم 

ْسنًا ح  لِلن اِس  و[ 83]البقرة:    َوق ول وا  وا  :  تعاَل قاَل  ،  ق  ات  آَمن وا  ِذيَن  ال  َا  َأُي    اهللَ َيا 

 
ه زقِ له ِف رِ   عَ يوس    ، وأنْ هِ مرِ ِف ع    طيَل ي    ه بأنْ زيَ َي   وأنْ   ،هثيبَ ي    أنْ   ه  رمحَ   ل  ِص ن يَ مَ   دَ ه وتعال وعَ سبحانَ   اهللَ  : أن  نى احلديِث عْ مَ   (1) 

 ه. سانِ زاًء له عَل إْح َج 
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الق

ْ
 (1) األخ

اِدِقيَ  الص  َمَع  ون وا  الط ي َبة   :  قاَل  ، و[ 119]التوبة:    َوك  َمة  
«»اْلَكلِ ،  [ متفق عليه]   َصَدَقة 

« »َتَبس  :  قاَل  و َصَدَقة  َلَك  َأِخيَك  َوْجِه  ِِف  َك  األلبان ]   م  وصححه  الرتمذي                ،  [ رواه 

 .[رواه مسلم ] «  َرَفَعه  اهلل إَِل    »َوَما َتَواَضَع َأَحد  هللِِ: قاَل و

  َما َيْلِفظ  ِمن َقْول  إَِل  :  تعاَل قاَل    :اللسانِ   حفظِ عَل     واحلث  األمرُ   جاءَ   وقْد   -

ْؤِمن  بِاهللِ  اهللِ  رسول  قاَل  و ،  [ 18]ق:    َلَدْيِه َرِقيب  َعتِيد   َواْلَيْوِم اْْلِخِر    : »َمْن َكاَن ي 

ْت«   ا َأْو لَِيْصم  ْل َخرْيً   باأللفاظِ   ظِ التلف    بعدمِ   يكون    للسانِ ا   وحفظ    ،]متفق عليه[َفْلَيق 

ِِف    أخاه    سلمِ ال    ر  كْ ذِ :  هيو)   يبةِ الغِ  منَ   ذرِ احلَ ، ووالشتائمِ   عنِ الل    اجتناِب ، و ئةِ السي  

ب  :  تعاَل قاَل  ،  ( ه  كرَ يَ اَم  ب  هِ ْيبتِ غَ  َيْغَتب  َبْعًضاَوََل  م  ك  :  قاَل  ، و[12]احلجرات:  ْعض 

  »
ِ
َعاِن، وََل الَفاِحِش، وََل الَبِذيء ]رواه الرتمذي وصححه »ليَس الؤِمن  بالط َعاِن، وََل الل 

ة  ِمْن   فقال:   الكرِْبِ  منَ    رَ ، وحذ  األلبان[ ل  اجْلَن َة َمْن َكاَن ِِف َقْلبِِه ِمْثَقال  َذر  »ََل َيْدخ 

»  . [ رواه مسلم]   كرِْب 

ها  ئَ ا سي   عن  ْف ، وارِص  أنَت ها إَل  نِ َس دي ألْح َل َُيْ   الِق األْخ   نِ ألحَس ا  نَ دِ اهْ   م  الله  

  -بمشيئِة اهللِ-  ون كِمل  احلديَث   ،هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي  ، أنَت ها إَل  ئَ ا سي  عن   ف  َل يِِّص 

 .ِِف الدرِس القاِدمِ 
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 (2) الِماإلْسِفي  الُقاألْخ

منَ   ِق السابِ   الدرسِ ِِف  نا  ثْ حتد    
 
َشء حث    نةِ َس احلَ   الِق األْخ   عن  عليها    ال تي 

 عنها:  احلديَث  ل  ، ونواِص الم  اإلْس 

الش    رامُ إكْ :  المُ عليها اإلْس   حث  ال تي    الِق األْخ   فمنَ   - ِل  ، وأهْ مِ سلِ الُ   بةِ يْ ذي 

إِْكَراَم ِذي    : »إِن  ِمْن إِْجاَلِل اهللِ اَم قاَل  ، كلِ لطاِن العادِ ، والس  رآنِ القُ   لةِ وَحَ   العلمِ 

َعنْه   َواجْلَاِِف  فِيِه  اْلَغاِِل  َغرْيِ  ْرآِن  اْلق  َوَحاِمِل  الْ ْسلِِم  ْيَبِة  ْلَطاِن    ،الش  الس  ِذي  َوإِْكَراَم 

: »ليَس  اَم قاَل  ك  ، ، ورحِة الصغْيِ الكبْيِ   قْيِ وْ تَ عَل  نا  وَحث  ،  [ أبو داود ]رواه  الْ ْقِسِط«  

ْ من ا مَ   . ]رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وصححه األلبان[ا«  عِرْف َحق  َكبرِينَ َيرَحْم صغرَينا، ويَ  ن َل

  تِ والس    ،مْ عليهِ   والتيسْيِ   ميَ سلِ الُ   باِت رُ كُ   ريِج فْ تَ عَل    المُ اإلْس   وحث    -

ْربَ َس َعْن  »َمْن َنف  :  قاَل  ،  مْ عليهِ  ْؤِمن  ك  ْنَيا َنف  م  َرِب الد  ْرَبًة    َس اهلل  ًة ِمْن ك  َعنْه  ك 

َرِب َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ْعِّس  ِمْن ك  َ َعََل م  َ اهلل   ، َوَمْن َيّس  ْنَيا َواْْلِخَرِة، َوَمْن    َيّس  َعَلْيِه ِِف الد 

ه  اهلل   ْسلاًِم َسرَتَ ْنَيا َواْْلِخَرِة، َواهلل   َسرَتَ م  ِِف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبد  ِِف َعْوِن    ِِف الد 

 . ]رواه مسلم[َأِخيِه« 

  ،همطاقتِ   فوَق   همكليفِ تَ   وعدمِ   مِ اخلَد   معَ   لِ التعامُ   سنِ ُح عَل    المُ اإلْس   حث  ًَم  ك  -

حق  ئِ طاوإعْ  فورَ هم  كاملِ أعْ   اكتاملِ   هم  قاَل  م،  ْم  اَم  َخَول ك  ْم  »إِْخَوان ك  :  أيْ - : 
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م  اهلل   -مُمكُ خَد  َت َيِدِه َفْلي ْطِعْمه  م   َجَعَله  وه  حَتْ ْم. َفَمْن َكاَن أخ  ل  ا حْتَت أْيِديك    ، يأك 

ْم  ا  َوْلي ْلبِْسه  ِم   وه  َكل ف  . وَل ت  مْ َما  َيْلَبس  ْم«  ،َيْغلِب ه  ْم فأِعين وه  وه  ْفت م  ، ]متفق عليه[  فإْن َكل 

«قاَل و  . ]رواه ابن ماجه وصححه األلبان[  (1) : »َأْعط وا اأْلَِجرَي َأْجَره  َقْبَل َأْن َيِف  َعَرق ه 

ب   ه  قول    الِق األْخ   قاعدةَ   ع  ويمَ 
ِ
ب  أِلَِخيِه َما َي 

ِ
ْم َحت ى َي  ك  ْؤِمن  َأَحد  : »ََل ي 

 . ]متفق عليه[ لِنَْفِسِه«  

َقنا السداد ِف القوِل والعمِل،   ون كِمل   ،  َنكَتِفي هبَذا الَقدرِ نسأل  اهللَ تعال أن يرز 

 . ِِف الدرِس القاِدمِ  -بمشيئِة اهللِ- احلديَث 

 

 

 
  منه البالغة    ، والراد  -وجف    َق أو عرِ   ْق ل يعَر   وإنْ -  إذا طلَب   العملِ   فراغِ   عقَب   البادرةِ   عن وجوِب   : كناية  ه  عرق    ف  ِي   أنْ   قبَل   (1) 

 . والتأخريِ  لةِ امطَ ال   ركِ وتَ  طاءِ اإلعْ  اعِ ِف إرْس 
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 (3) الِماإلْسِفي  الُقاألْخ

منَ   عن   ِق السابِ   الدرسِ ِِف  نا  ثْ حتد    
 
عليها    حث  ال تي    نةِ َس احلَ   الِق األْخ   َشء

 : عنها احلديَث  ل  نواِص ، والم  اإلْس 

اإلْس   حث  ال تي    الِق األْخ   فمنَ   - اإلْص المُ عليها  قاَل  ك،  الناسِ   بيَ   الُح :  اَم 

مْ :  تعاَل  َبْينِك  َذاَت  وا  ح 
 : وهي  ميمةِ الن    منَ     النبي    رَ وحذ    ،  [1]األنفال:      َوَأْصلِ

«:   اهللِ   رسول  قاَل هم، ف بينَ  سادِ لإلفْ   الناسِ  بيَ   الكالمِ   قل  نَ  م  ل  اجْلَن َة َنام    »َل َيْدخ 

 . [متفق عليه] 

  طُ ، والتوس  بالالِ   والسخاءُ   : الكرمُ المُ عليها اإلْس   حث  ال تي    الِق األْخ   ومنَ   -

وا َوَكاَن  َوال  :  تعاَل اَم قاَل  ، كذيرِ والتبْ   خلِ البُ   بيَ  ف وا َوَلْ َيْقرت   ّْسِ وا َلْ ي  ِذيَن إَِذا َأنَفق 

 . [ 67]الفرقان:  َبْيَ َذلَِك َقَواًما

ينِ ِِف  ةِ خو  األُ  حق   راعاةُ مُ   المُ عليها اإلْس   حث  ال تي  الِق األْخ  ومنَ  - قاَل   :الد 

:  سوَل اهللِ؟ قاَل ن  يا رَ ا ه  : مَ يَل قِ  .  ت  ِس  مِ َل السلِ ِم عَ ق  السلِ َح »:  اهللِ  رسول  

ه. وإذا  ْح لَ فانَص  َحَك ا استنَص فَأِجْبه. وإذَ  اكَ عَ ْم عليه. وإذا دَ إذا لِقيَته فسل  

ْته  فَ  َس طَ عَ  . وإذا ماَت  ،حِمَد اهللَ فَشم  ْده  بِْعه    وإذا مِرَض فع   . [ رواه مسلم]   «فات 

  ن كاَن يؤِمن  باهللِ»مَ :  قاَل    :والضيِف   اجلارِ   رامِ إكْ عَل    المُ اإلْس   حث  ًَم  ك  -
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ضيَفه،  ِر فلي كِرْم  واليوِم اْلِخ   ن كاَن يؤِمن  باهللِ واليوِم اْلِخِر فال يؤِذ جاَره، ومَ 

ْل خرًيا أوْ يَ ِر فلْ واليوِم اْلِخ  ن  باهللِن كاَن يؤمِ ومَ  ْت«ليَ   ق   . [ رواه مسلم]  صم 

الَقدرِ   َنكَتِفي ث  و  ،هبَذا  القاِدمِ   نتحد  الدرِس  اهللِ-  ِِف  أْح   -بمشيئِة    كامِ عن 

 . ميَ سلِ ال   بيَ  ةِ الالي   عامالِت ال  
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 ِةاملاليَّ عامالِتامُل كاِممن أْح

ث    . ةِ الالي    عامالِت الُ  كامِ أْح  عن بعضِ   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

قال تعال:    ، احلاللِ   الالِ   سِب وكَ   األرضِ ِِف    ريِ بالس    -وجل    عز  -  ا اهلل نَ مرَ وقد أَ 

  ِِف وا  َفاْمش  َذل وًَل  اأْلَْرَض  م   َلك  َجَعَل  ال ِذي  َو  َوإَِلْيِه  ه  ْزِقِه  ر  ِمن  ل وا  َوك  بَِها 
َمنَاكِ

ور    . [ 15: اللك]  الن ش 

ها  ةِ الالي    العامالِت ِِف    هَ تفق  يَ   أنْ   مِ سلِ ال  عََل    الواجب  و باِش    عَ يقَ حتى َل  ؛التي ي 

مةِ ِِف   . احلكيم   الشارع   اى عنه ََنَ ي تال   بعِض العامالِت ال حر 

 ه.ريمِ َتْ عَل   الدليُل  دل  َما  ، إل  احِلل   ةِ الالي   العامالِت ِِف  ُل واألْص  -

،  ش  ، والغِ ر  اَم ومنه القِ   ِّس  يْ ا، والَ بَ الر    :المُ ها اإلْس مَ حر  ال تي    عامالِت الُ   نَ ومِ   -

   البيعِ ِِف    ر  رَ والغَ 
ِ
وكل  والشاء ظ  َما    ،               . لِ بالباطِ   الناسِ   ألموالِ   ل  وأكْ   لم  فيه 

وا  :  تعاَل   اهلل قاَل   ق  ات  آَمن وا  ِذيَن  ال  َا  َأُي  نت م    اهللَ يا  ك  إِن  َبا  الر  ِمَن  َبِقَي  َما  وا  َوَذر 

ْؤِمنِيَ  وا  اهللِ  رسول  قاَل  و،  [ 278]البقرة:  م  َتنَاَجش  َوََل  وا،  اَسد  حَتَ »ََل  َوََل  (1) :   ،

ون وا ِعَباَد   ، َوك  ْم َعََل َبْيِع َبْعض  ك  وا، َوََل َيبِْع َبْعض  وا، َوََل َتَداَبر  إِْخَواًنا،    اهللِ َتَباَغض 

نَا   ، الت ْقَوى َهاه  ه  ، َوََل ََيِْقر  ه  ، َوََل َيْكِذب  ه  ل  ، َوََل خَيْذ  ه  م 
و الْ ْسلِِم، ََل َيْظلِ الْ ْسلِم  َأخ 

 
 (1) :  ا. هَ شاءَ  ريد  م ن َل ي   السلعةِ  ِف ثمنِ  الزيادة   هوَ   الن ْجش 
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ات  َوي ِشري  إَِل - ِقَر َأَخاه  الْسلَِم،    - َصْدِرِه َثاَلَث َمر  بَِحْسِب اْمِرئ  ِمَن الش   َأْن ََيْ

  » ه  ه  َوِعْرض  ه  َوَمال  : َدم  ل  الْسلِِم َعََل الْ ْسلِِم َحَرام   . ]رواه مسلم[ك 

ه   وعن ول   قال:      يرةَ رَ أِب  َرس  َبْيِع      اهللِ»ََنَى  َوَعْن  احْلََصاِة  َبْيِع  َعْن 

 . [ رواه مسلم]  «(1) اْلَغَررِ 

صوًصا:  ه ُخ ارتِ ِت ِِف  و  ،موًما عُ    با السلمُ ل  يتَح   غي أنْ بَ نيَ ال تي    الِق األْخ   ومنَ   -

ِمن ا«:  قاَل  ،  والنزاهةُ   دُق الص   َفَلْيَس  نَا  »اْلَبي َعاِن  :  قاَل  و،  [رواه مسلم ]   »َمْن َغش 

َق   ِ َقا َفإِْن َصَدَقا َوَبي نَا ب وِرَك َل اَم ِِف َبْيِعِهاَم َوإِْن َكَذَبا َوَكَتاَم حم  َياِر َما َلْ َيَتَفر 
َبَرَكة   بِاخْلِ

 . [متفق عليه]  َبْيِعِهاَم«

نَ إن    م  الله     ، هبَذا الَقدرِ   َنكَتِفي،  اصاحلً   وعماًل   ،ابً طي    اورزقً   ،ا نافعً   علاًم   َك سأل  ا 

ث  و  . المِ اإلْس ِِف  عمةِ األطْ   كامِ عن أْح   -بمشيئِة اهللِ- ِِف الدرِس القاِدمِ  نتحد 

  

 
َما ، أو العاقبةِ  جمهول   بيع   هوَ  :(رِ رَ الغَ  بيع  ، )هَو الَبيعَ  عليه يكون   ع  فال ذي تقَ  أشياءَ  ةِ حصاًة عَل عد   َف َيذِ  (: أنْ صاةِ احلَ  )بيع    (1) 

  ه، وبيعِ لِ بداِخ َما    ىر دْ ي    َل   ق  غلَ م    صندوق    لِ ِف داِخ َما    ، وبيعِ ِف الواءِ   ، والطريِ الكثريِ   ِف الاءِ   السمِك   : بيعِ ، مثل  ه  ت عليه عاقبت  يَ فِ َخ 

 ها. صالح   بدوَ يَ  أنْ  قبَل  الثامرِ  ه، وبيعِ يينِ عْ تَ  دونَ  عة  متنو   ثياب   جمموعةِ  من بيِ  ثوب  
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 ِمسِلامُل عاِمَط كاِممن أْح

ث   هَذا   نتحد  ِِف    ُل واألْص   :السلمِ   طعامَ   ص  تُ ال تي    كامِ األْح   عنِ   الدرسِ   ِِف 

 ه.ريمِ َتْ عَل  الدليُل  دل  َما   ، إل  ل  احلِ  عمةِ األطْ 

ل ي ذك  ذكاًة  ال ذي    احليوان  هَي  و  : ةُ ْيتالَ   :المُ ها اإلْس مَ ر  َح ال تي    عمةِ األطْ   ومنَ   -

وي  ةً شعي   من  ثْ ستَ ،  يَ   وما   األسامك    ذلَك نى   ِِف    إَل    عيش  َل 
ِ
ي شرَتَ   ،الاء لا    ط  فال 

ن ةِ ِِف  اَم هثنائِ استِ  رودِ ؛ لو  راد  اجلَ   ذلَك ، وككية  ذْ الت    . الس 

بَِح َما    ، وكل  فوح  ْس الَ   ، والدم  نزير  اخلِ   : ماِت ر  َح الُ   ومنَ   -   ح  ذبَ ي  اَم  ك،  اهللِ   ريِ لغَ   ذ 

 أو للوْ   للصنامِ 
ِ
َمْت    :تعاَل   اهلل  قاَل    .ا منهمأو خوفً   ،لم اَم  عظيتَ   أو للجن    لياء ر  ح 

نِزيِر َوَما أ ِهل  لَِغرْيِ   م  َوحَلْم  اخْلِ م  الَْْيَتة  َوالد   . [ 3]الائدة:  بِهِ  اهللَِعَلْيك 

أكلُ ا  وم    - أنْ ال تي    احليوانات    ه:يُرُم  كاألَس   س  تفرَتِ   ياب  لا    رِ مِ والن   دِ هبا، 

 ها. ونحوِ  ر  والِ  لِب والكَ  والذئِب 

تي    : الطيور  هأكلُ يُرُم  ا  وم    -   سِ رَ وْ والن   ِّس والن   قرِ هبا، كالص    صيد  تَ   لا خمالب  ال 

اهللِ»قال:      اس  عب    ابنِ   فعنِ   ها.ونحوِ  ول   َرس  ِمَن      ََنَى  َناب   ِذي  ل   ك  َعْن 

ل  ِذي خِمَْلب  ِمَن الط رْيِ  َباِع، َوَعْن ك   . [رواه مسلم ]« الس 
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وم  واعِ أنْ   الِف تِ باْخ   ال ْسكِرات    :عمةِ األطْ   منَ   ماِت حر  الُ   ومنَ   - ا،  ياِت سم  ها 

تي    شيشةِ كاحلَ  م    )وإنْ   مورِ ، واخل  ر  ت سكِ ال  راِت ها( وال  اسمِ   ت بغريِ يَ س  ها  وغريِ   خد 

ه؛ فقليل  َما  »:    النبي    لقولِ   ؛ي العقَل غط  وي    ر  ي سكِ ا  م   رواه النسائي ]  «رام  ه َح َأْسَكَر كثري 

 . [ وابن ماجه وأمحد وصححه األلبان

  وباِت ْش والَ   كوَلِت الأْ   منَ   :اإلنسانَ   يُّض  َما    كل  و   بائِث اخلَ   ُل تناوُ   مُ رُ وَي   -

كالد  واألدويةِ  َتْقت ل وْا  :  تعاَل   اهللِ  لقولِ   ؛هاوغريِ   والقاِت   يشةِ والش    انِ َخ ،  وَلَ 

إِن    ْم  َسك  َرِحياًم   اهللََأنف  ْم  بِك  سبحانَ وقولِ   ،[ 29]النساء:    َكاَن  َعَلْيِهم     :ه ه  م   َر  َوَي 

ا:    النبي  قاَل  و  ،[ 157:األعراف]   اخْلََبائَِث  ِضَ َوََل  َر  َضَ ابن  ]   «رَ »ََل  ماجه وصححه رواه 

 . [األلبان

: وهو  ّل  األهْ   ، واحلامر  غل  البَ   :احليواناِت   ه منَ ريمِ َتْ عَل    الرشعُ   نص  ا  وم    -

َذَبْحنَا  »:  قال    عليه، فعن  جابر    راضِ األغْ   لِ ومَح   للركوِب   م  ي ستخدَ ال ذي    احلامر  

ول  اهللِ   َفنََهاَنا َرس  َواحْلَِمرَي،  َواْلبَِغاَل،  اْلبَِغاِل، َواحْلَِمرِي،    َيْوَم َخْيرَبَ اخْلَْيَل،  َعِن 

 . [ وصححه األلبان أبو داودرواه ]   «َوَلْ َينَْهنَا َعِن اخْلَْيلِ 

الَقدرِ   َنكَتِفي  ث  و  ، هبَذا  القاِدمِ   نتحد  الدرِس  اهللِ-  ِِف  آداِب   - بمشيئِة    عن 

 . الطعامِ 
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 الطعاِم آداُب

ث    ، ومنها: الطعامِ   آداِب عن   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

َمَر ْبِن  َل يل اْلكِ يَ ا  م    ُل ، واألكْ ميِ باليَ   ُل ، واألكْ لِ األكْ   قبَل   التسميةُ   - ، فعن ع 

نْت    :َقاَل     َأِِب َسَلَمةَ  وِل اهللِغ    ك  َوَكاَنْت َيِدي َتطِيش  ِِف   ،  اَلًما ِِف ِحْجِر َرس 

ْحَفةِ  اهللَِفَقا  ، الص  ول   َرس  ِِل  َسم     َل   : اَلم  غ  »َيا  بَِيِمينَِك اهللَ :  ْل  َوك  ْل ،  َوك  ِم ا    ، 

عليه[   «َيلِيَك  َرِضَ    ، ]متفق  َعائَِشَة  وَل    اهلل  وَعْن  َرس  َأن   َأَكَل      اهللَِعنَْها  »إَِذا  َقاَل: 

ْل  ْم َطَعاًما َفْلَيق  ك  ْل   ،اهللِبِْسِم   : َأَحد  لِِه َفْلَيق  لِِه َوآِخِرِه«    اهللِ بِْسِم    :َفإِْن َنِسَ ِِف َأو  ِِف َأو 

ْم  »:  قاَل  و  ، ]رواه الرتمذي وصححه األلبان[  َلن  َأَحد  ِمنْك  َبن  هِبَا  ،بِِشاَملِهِ َل َيْأك    ، َوََل َيْشَ

ب  هِبَا ل  بِِشاَملِِه َوَيْشَ ْيَطاَن َيْأك   . [ رواه مسلم]   «َفإِن  الش 

َرْيَرَة  ا  لَ   ؛مِ الطعا  ذم    : عدمُ اْلداِب   ومنَ   - َما َعاَب الن بِي   » َقاَل:    َرَواه َأب و ه 

    َأَكَله    إنِ   ،َطَعاًما َقط :  ،  ]متفق عليه[   «َوإِْن َكِرَهه  َتَرَكه    ،اْشَتَهاه   قاَل اإلمام  الن َووي 

َكَقْولِهِ ) الط َعاِم  الِْْلِح   ،َمالِح    : َوَعْيب     ، ج  ناِض   غري    ، يظ  لِ غَ   ، قيق  رَ   ، َحاِمض    ،َقلِيل  

 . (ذلك ونحو

  بن   اه َأَنس  وَ رَ ا لَ  ، هاأكلُ   ثم   ،طةِ الساقِ  مةِ قْ الل   ى عنِ األذَ  إماطةُ   :اْلداِب  ومنَ  -

وَل   مالك   ْم َفْلي ِمطْ إَِذا َسَقَطْت : »قاَل    اهللِ : َأن  َرس  ْقَمة  َأَحِدك    ،َعنَْها اأْلََذى   ل 
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ْلَها   . [ رواه مسلم]   «ْيَطانِ ، َوََل َيَدْعَها لِلش  َوْلَيْأك 

ل  وأنَ » َك لَِقْولِِه وذل، لِ األكْ  ناءَ أثْ  كاءِ الت    : عدمُ الطعامِ  ومن آداِب  - ا  َل آك 

ئ  
ت كِ  . [ رواه البخاري ]   «م 

  ،  أنس    اه  وَ رَ ا  لَ   :عات  فَ دَ   ثالِث عَل  ه  لَ يعَ   ا، وأنْ قاعًد   َب يرَش   أنْ   ب  وُيستَح   -

ول   »:  قاَل  َرس  َثاَلثً       اهللَِكاَن  اِب  َ الش  ِِف  ول    ،اَيَتنَف س   َأْرَوى   :َوَيق    ، َوَأْبَرأ    ،إِن ه  

يتنف  .  [رواه مسلم ]   (1) «َوَأْمَرأ      داخَل   س  وَل 
ِ
َفاَل  »   :ه  ؛ لقولِ اإلناء ْم  ك  َأَحد  َب  إَِذا َشِ

 
ِ
َناء اإْلِ ِِف  ْس  َناءَ   ،َيَتنَف  اإْلِ َفْلي نَح   وَد  َيع  َأْن  َأَراَد  ِريد    ،َفإَِذا  ي  َكاَن  إِْن  ْد  لَِيع  ابن ]   «ث م   رواه 

 . [ماجه

ه   :  تعاَل قاَل  ف  ،اِف اإلرْس   عنِ   تعاىَل   ى اهللُوَنَ   - ف وا إِن  ب وا َوََل ت ّْسِ ل وا َواْشَ َوك 

فِيَ  ب  الْ ّْسِ
ِ
 . [ 31]األعراف:   ََل َي 

 و د  هللِمن مَح  دَ ورَ اَم ب عوَ دْ يَ  أنْ ه من طعامِ  غَ رَ فَ ن لَ  ن  َس يُ و -
 
، َفَقْد َكاَن الن بِي   َثنَاء

    :ع    احْلَْمد  هللِِ»إَذا َرَفَع َمائَِدَته  َقاَل َود  َباَرًكا فِيِه َغرْيَ َمْكِفير َوَل م  َكثرًِيا َطي ًبا م 
 (2 ) 

نَا ْسَتْغنًى َعنْه  َرب   . [رواه البخاري] « َوَل م 

الَقدرِ   َنكَتِفي ث  و  ،هبَذا  القاِدمِ   نتحد  الدرِس  اهللِ-  ِِف  أْح   -بمشيئِة  كام   عن 

. مةِ سلِ وال   مِ سلِ ال    باسِ بلِ  ق  تتعل  

 

ا ى: أكثر  وَ أرْ  (1)   ا. سياغً انْ  ل  : أمجَ رأ  ، وأمْ الرضِ  منَ  رأ  أو أبْ  ، العَطشِ  منَ  رأ  : أبْ رأ  ، وأبْ  ِري 

ع   :ه، وَقْول  تعاَل ه ي عباَده الرزَق غري  فِ كْ يَ  : َلوقيَل عاِمه، عَل إنْ  ه  ستطيع  مكافأتَ ( أي: َل نَ ير فِ كْ مَ  عنى )غريَ مَ  (2)  َود    :( َأْي )َوَل م 

وك   َغرْيَ   . َمرْت 
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 (1) مِةسِلوامُل ِمسِلامُل باِسِل كاُمأْح

ث    :مةِ سلِ والُ  مِ سلِ الُ  باسِ لِ  كامِ أْح عن   الدرسِ  ِِف هَذا نتحد 

نِعَ فمِ   - أنْ   اهللِ   مِ ن  الل    َل أنزَ   علينا:  نسُتُ علينا  عَ   باَس؛  ونَ نَ راتِ وْ به  به،    نُ تزي  ا، 

َواِري  :  تعاَل اَم قاَل  ، كوالبدَ   ى به احلر  ق  توَ ونَ  ْم لَِباًسا ي  َيا َبنِي آَدَم َقْد َأنَزْلنَا َعَلْيك 

لَِك َخرْي   ْم َوِريًشا َولَِباس  الت ْقَوٰى َذٰ َوَجَعَل  ه:  سبحانَ قاَل  ، و[ 26]األعراف:    َسْوآتِك 

ابِيَل   م  احْلَر  َورَسَ ابِيَل َتِقيك  ْم رَسَ مْ َلك  ْم َبْأَسك    سة  بِ األلْ   :والرسابيُل   [ 81]النحل:    َتِقيك 

 . والثياب  

ومن  ،  هِ ريمِ حَتْ عََل    الدليل    دل  َما    ، إَل  ه اإلباحةُ وزينتِ   مِ سلِ الُ   لباسِ ِِف    ُل واألْص   -

 : باسِ الل   طِ وابِ َض 

  ابنِ   عنِ  خاري  الب  اه  وَ رَ ا  ، لَ العكُس   أوِ  بالنساءِ   الرجالِ   منَ   ه  فيه تشب     يكونَ أل    •

ول   :  قاَل     اس  عب   بِالن   الْ َتَشب ِهَي ِمنَ     اهللِ »َلَعَن َرس  َجاِل  َوالْ َتَشب َهاِت  الر   
ِ
َساء

َجاِل« ِمنَ   بِالر 
ِ
 . الن َساء

  لقولِ   ؛ اِق س  الفُ   أوِ   عِ َد البِ   أوِ   فرِ الكُ   لِ بأهْ   ه  فيه تشب     يكونَ : أل  طِ الضوابِ   ومنَ   •

ْم«:   النبي   َو ِمنْه   . [ وصححه األلبان  أبو داودرواه ]   »َمْن َتَشب َه بَِقْوم  َفه 
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ُ
ٌوامل مِّ سلِّ

ُ
ٌامل باسِّ  (1) أْحكاُمٌلِّ

أل  طِ الضوابِ   ومنَ   • يكونَ :  ُشهرلباَس     وهو  ة    الجتمَ َما  ،  عادات   ه  ر 
نكِ   عِ ت 

ه، و  خي  َما  وتقاليد 
»َمْن  :    النبي    لقولِ   ؛هفونَ لَ أْ ه ويَ فونَ عرِ يَ َما  ه  ه أو لونِ هيئتِ ِِف    ف  الِ

ْنَيا َأْلَبَسه     ِِف الد 
ْهَرة  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه  ]  ة  َيْوَم اْلِقَياَمِة«َثْوَب َمَذل   اهلل َلبَِس َثْوَب ش 

 . [ والنسائي

ا  لَ   ؛الِ َج للر    ِب والذهَ   احلريرِ   سِ بْ كلُ ا  مً ُمر    باُس الل     يكونَ : أل  طِ الضوابِ   ومنَ   •

اهللِ  قاَل     أِب طالب    بن    اه عّل  وَ رَ  نبي   إن    :   فجَعَله  َح   ذَ أَخ يمينِه،  ِِف  ريًرا، 

تي عََل  إن  َهذيِن حرام  » ِشاملِه، ثم  قال:  ِِف  ذَهًبا فجَعَله    ذَ وأَخ    أبو داود رواه  ]  «ذ كوِر أم 

 . [وصححه األلبان

  ةِ الّس     بيَ َما  :  لِ الرج    رة  وْ . وعَ رةِ وْ ا للعَ باُس ساترً الل    يكونَ   : أنْ طِ الضوابِ   ومنَ   •

   بيَ ا  م  ، أِب األجانِ  جالِ الر   عندَ   رة  وْ ا عَ بدَِنَ   يع  مَج   . والرأة  كبةِ والر  
ِ
ا  هَ مِ ارِ وحَم   النساء

إَل  ََنَ بدَ   سرت   فتَ  غالبً منهَ   رَ ظهَ َما    ا  كا  وعرِ والش  الوجِه،  ا  قَ ،  راَعْيِ   بِة،الر  ،  والذ 

 . يِ والَقَدمَ 

َ يَ   أنْ   :رأةِ الَ   جاِب حِ ِِف    طُ وُيشتَ  ا،  بَدََن    يِشف  أو يِصَف ا، وأَل  مجيَع بدَِنَ   سرت 

 يكوَن  ِسِه، وأَل  نفْ ِِف   يكوَن زينًة  ها، وأَل  ضائِ ِصف  حجَم أعْ يَ   ا يكوَن ضي قً وأَل  

عط   رً   ارً م  بخ   . اأو م 

لباَس ْس بِ ألْ   م  الله   والعافيةِ قْ الت    نا  ْ وى  واسرت  بِس نَ ،  هبَذا    َنكَتِفي،  اجلميلِ   كَ رْتِ ا 

 .-بمشيئِة اهللِ - ِِف الدرِس القاِدمِ  ون كِمل  احلديَث  ،الَقدرِ 
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 (2) مِةسِلوامُل ِمسِلامُل لباِس كاُمأْح

َما    ل  كمِ ، ون  مةِ سلِ وال    مِ سلِ ال    لباسِ   كامِ أْح   عن بعضِ   ِق السابِ   الدرسِ ِِف  نا  ثْ حتد  

 ى منها: بق  تَ 

  ؛ لقولِ ْب  ول كِ   اف  بال إرْس   ةِ الرشعي    احلدودِ ِِف    باسِ الل  ِِف    ُل التجم    ب  ُيستَح ف  -

ب  اجْلاََمَل«مَج   اهللَ: »إِن    النبي  
ِ
 إذا كانْت   الرأة   ذلَك نى من ثْ ، وي ستَ ]رواه مسلم[  يل  َي 

 ا. هَ جسدِ  مجيعَ  سرت   تَ  ا، بْل هَ تَ زينَ ر  فال ت ظهِ  ،هامِ ارِ سوا من حَم يْ لَ  رجال   عندَ 

َوإَِذا  :    النبي    لقولِ   ؛الثياِب   بسِ لُ   عنَد   التياُمنُ   ب  ستَح ويُ   - َلبِْست ْم  »إَِذا 

ْم« وا بَِأَياِمنِك  ْم، َفاْبَدء  ْأت   . [ وصححه األلبان  أبو داودرواه ]  َتَوض 

َن  »َما َأْسَفَل مِ :   النبي    ، لقولِ ُس لبَ يُ َما    مجيعِ ِِف  باُل  اإلْس   لِ ُج الر  عَل    مُ ويرُ   -

َزاِر َفِفي الن اِر« اْلَكْعَبْيِ ِمنَ   . [رواه البخاري] اإْلِ

  اهللِ   أو فيها اسمُ   ،الكريمِ   القرآنِ   منَ   آيات  عَل    لةِ شتمِ الُ   سِ الالبِ   ُس بْ لُ   مُ ويرُ   -

 ا. هاَِنَ تِ ي إل امْ يؤد    ذلَك  ألن   ؛تعاىَل 

  منها رأُس   عَ طِ قُ َما    ، إل  واِح األرْ   ذواِت   رُ عليها صوَ ال تي    سِ الالبِ   ُس بْ لُ   مُ ويرُ   -

رَ وَ رَ ا ، لَ الصورةِ  ائِيل  : ، قاَل  يرةَ اه أبو ه  َفَقاَل:   َعََل الن بِي   »اْسَتْأَذَن َجرْبَ



 

 

145 
ٌ مةِّ سلِّ

ُ
ٌوامل مِّ سلِّ

ُ
ٌامل  (2) أْحكاُمٌلباسِّ

، َوِِف َبْيتَِك  ل  ْل، َفَقاَل: َكْيَف َأْدخ  ا َأْن َتْقَطَع   ا ْدخ  ؟ إم  يِه َتَصاِوير 
وَسَهاِسرْت  فِ ؤ  َأْو   ر 

بَِساطً  َْعَل  وَطأ  ي  ي  « (1) ا  َتَصاِوير  فِيِه  َبْيًتا  ل   َنْدخ  َكِة ََل 
الاََْلئِ َمْعَشَ  َفإِن ا  النسائي ]   ،  أخرجه 

 . [األلبانوصححه 

  جمةِ ونَ   ، كالصليِب ةُ يني  الد    ارِ ف   الكعاراُت عليها ِش ال تي    الالبسِ   ُس بْ لُ   مُ ويرُ   -

َبْيتِِه      بِي  الن    َأن  : )عائِشَة َرِضَ اهلل  عنها   َفعنها،  ونحوِ   اليهودِ  ِِف  ك   َيرْت  ْن  َيك  َلْ 

 . [ رواه البخاري ] (  َنَقَضه  َشْيًئا فِيِه َتَصالِيب  إَِل  

ِه   ورِس  وباطِنِه  ظاِهِرِه  ِف  اإلسالَم  اِمَتَثَل  ن  ِمـم  يَعَلنا  أن  تعال  اهللَ  نسأل  

 وَصحبِِه أمجعي. وَعالنَِيتِِه، وصَل اهلل  وسل َم عَل نبي نا حممد  وعَل آلِِه 

 

وَطأ (   (1)  َعَل بِساًطا ي  َ شكل ها وهيئت ها، )أو جت  َوِر، حت ى يتغري  ؤوس  هذه الص  َق ر  ز  ها( أي: ت  ؤوس  ا أن ت قَطَع ر  أي: جَتَعل ها  )فإم 

ا. ِمثَل   احلصرِي ي داس  عليه، والراد  ِمن ذلك: امتهاَن 
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 ..بعُدا مَّأ

مج  َمنَ َعل  ال ذي    هللِ  فاحلمد   ا  نَتِ عقيدَ ِِف    ةِ الشعي    كامِ واألْح   لِ السائِ   منَ   لةً ا 

 ا. نَالقِ ا وأْخ نَعامالتِ ا وم  نَبادتِ وعِ 

  عِ النافِ   ِمَن الِعلمِ   به؛ ليكونَ   َل فنعمَ   لمَ العِ   هَذا  َل متثِ نَ   علينا أنْ   ِب الواجِ   وإن  منَ 

ةً   كانَ   بالعلمِ   ْل يعمَ   ن لْ ؛ فإن  مَ رةِ يا واْلِخ نْ الد  ِِف    َب ه الطي  أثرَ   د  نجِ ال ذي   ج  عليه    ح 

وكانَ -باهللِ  والعياذ  -  ،   
ِ
دعاء الل:    النبي    من  َل  »  ِعْلم   ِمن  بَك  وذ   َأع  إن   م   ه 

 . [ رواه مسلم] « َينَْفع  

اَط الْ ْسَتِقيَم  :  تعاَل   اهللِ   قولِ  تفسريِ ِِف    العلمِ   أهل  قاَل  و َ اَط    ( 6)اْهِدَنا الِّص  رِصَ

ال يَ  الض  َوََل  َعَلْيِهْم  وِب  الَْْغض  َغرْيِ  َعَلْيِهْم  َأْنَعْمَت  ِذيَن  الفاحتة:    ال  ال نَعم  [7]سورة   :  

وا بيَ   الذينَ   عليهم: هم   عليهم:    ، والغضوب  ِح الصالِ   والَعَملِ   عِ النافِ   الِعلمِ   مَجَع 

 . َعِمل وا بال ِعلم   الذينَ  : هم  ونَ ، والضال  كوا الَعَمَل رَ وتَ  ذوا الِعلمَ الذين أَخ  هم  

يَ أن  اَم  ك عليْ نبَ ه  أنْ نَ غي  َ   ا  غريِ ون بل    العلمَ   هَذا  ننش  إل  لقولِ َغه   :    النبي    نا؛ 

وا  . [ رواه البخاري ] ولو آَيًة«   َعن ي »َبل غ 

ًة لنا َل عليْ   العلمَ   هَذا  َل يعَ   أنْ   نسأل  اهللَ  ج  ه  حبِ ه وَص وآلِ   د  ا حمم  نَنبي  عََل     اهلل  وصَل  ا،  نَح 

 . يَ العالَ  رب   هللِ  واحلمد   ،عيَ أمْجَ 
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 .الوهاِب عبدِ  بنِ  دِ حمم   لإلمامِ  «تهاوأدل   صولِ األ   ثالثةِ  رسالة  » -

 .«باز   بنِ  العزيزِ  عبدِ  الشيِخ  سامحةِ  ى ورسائل  تاوَ فَ » -

 .«ثيمي  ع   بنِ  دِ حمم   الشيِخ  ى ورسائل  تاوَ فَ » -

 أباحسي. إبراهيمَ  للشيِخ  «التوحيدِ  عجم  م  »: كتاب   -

 .الفوزانِ  صالح   للشيِخ  «هاكامِ ها وأْح واعِ أنْ  ها وبيان  تعريف   دعة  البِ »: كتاب   -

 .حطان  القَ  هف  وَ  بنْ   عّل    بنِ  سعيدِ  للشيِخ  «دعةِ البِ  لامت  وظ   ةِ السن  نور  »: كتاب   -

 . عدير ِس  بنِ  الرمحنِ عبدِ  للشيِخ  «كيَ السالِ  منهج  »: كتاب   -

 .وزانِ الفَ  صالح   للشيِخ  «قهي  الفِ  ص  لخ  ال  »: كتاب   -

  ص  لخ  م  » :كتاب   -
ني ةِ  رِ رَ الد    سةِ بمؤس   العلمي   القسم   «العباداِت  قهِ فِ  . الس 

عبدِ للشيِخ   «والصالةِ   الطهارةِ   فاِت خمالَ   خمتَِّص  »:  كتاب   - ، السدحانِ   العزيزِ : 

 .العجالنِ   اهللِعبدِ  :اختصار  

 : فهد باهام.للشيِخ  «يّس   ال   مِ السلِ  دليل  »: كتاب   -

يَس   ما»:  كتاب   - صالح  والشيِخ   ،ِح صلِ ال    اهللِ عبدِ :  للشيِخ   «هجهل    السلمَ   ع  َل   :  

 الصاوي. 

 . كري  البَ  اهللِ: عبدِ للشيِخ  «السالمِ  ل  سب  »: كتاب   -

  بنِ   العزيزِ عبدِ   الشيِخ   ، موقع  تاءِ لإلفْ   الدائمةِ   اللجنةِ   : موقع  اإلنرتنِت عََل    مواقع   -

. األلوكةِ  ، شبكة  وجواب   سؤال    المِ اإلْس  ، موقع  ةِ ني  الس    رِ رَ الد   ، شبكة  باز  
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